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 سۆز كىرىش

 
بارلىق كىتابالر بىر كىتابنىڭ تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىلىشى 
ئۈچۈن يېزىلىدۇ. ئۇ كىتاب ئالالھ نىڭ كىتابى قۇرئاندۇر. 

قۇرئان سۈرىلىرىنىڭ كىملىكى ) قىسقىچە » قولىڭىزدىكى 
قسىتىمۇ يەنىال ناملىق بۇ كىتابنىڭ يېزىلىش مە« مەزمۇنى ( 

 قۇرئاننى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنىش ئۈچۈندۇر.
قۇرئاننى چۈشىنىش ئالالھ نى چۈشىنىشتۇر. چۈنكى قۇرئان 
ئىالھىي رەھبەرلىكتۇر. بىر كىشىنىڭ ئالالھ نى قانچىلىك ياخشى 
كۆرگەنلىكى، ئۇنىڭ ئالالھ نىڭ كىتابىغا قانداق مۇئامىلە 

 قىلغانلىقىدىن مەلۇم بولىدۇ.  
ئىنساننى چۈشىنىشتۇر. چۈنكى قۇرئاننى  نى چۈشىنىشقۇرئان

اش بىر زاتتۇر. ئەۋەتكۈچى بىلەن ئىنساننى ياراتقۇچى ئوخش
» ھاياتنى چۈشىنىشتۇر. چۈنكى قۇرئان بىر  قۇرئاننى چۈشىنىش

نى «بەشەر » دۇر. ۋەھىينىڭ ئەۋەتىلىش مەقسىتى «ھايات كىتابى 
قىلىشتۇر. ئىنسان « ئىنسان » بەرپا قىلىپ، ئۇنىڭغا روھ پۈۋلەپ 

 تنىڭ ئۇستىسىدۇر. لېكىن بۇ ئۇستائۆزىگە ئامانەت قىلىنغان ھايا
ئالدى بىلەن شاگىرت بولۇشى كېرەك، شۇنداق بولغاندىال ئاندىن 

، ىالئۇ ئۇستا بوالاليدۇ. ئىنسان قۇرئاننىڭ شاگىرتى بولغاند
ىدۇ. بۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ھاياتنىڭ ئۇستىسى بولۇشقا اليىق بول

 قۇرئاننى چۈشىنىشى شەرت.  چۈنئۈ
تەپسىر ۋە مەنا تەرجىمىلەر بۇ مەقسەت ئۈچۈن يېزىلغان. 

ئىجمالى » قولىڭىزدىكى ئەسەر گەرچە كامىل تەپسىر بولمىسىمۇ، 
قۇرئان » تۈرىگە كىرىدىغان بىر ئەسەردۇر. بۇ ئەسەر « تەپسىر 

ھەققىدە ئومۇمىي ۋە نۇقتىلىق « سۈرىلىرىنىڭ كىملىكى 
. بۇنىڭدىكى مەقسەت، قۇرئاننى ئۆزىنىڭ بىر ىدۇرنى سۇنمەلۇماتال
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پۈتۈن گەۋدىسى ئىچىدە تونۇشتۇر. قۇرئاننى تونۇشنىڭ ئەڭ 
ياخشى ئۇسلۇبلىرىدىن بىرسى، ئۇنى تەشكىل قىلغان سۈرىلەرنى 

 تونۇشتۇر. 
سۈرە بىر سۈرىدىن تەشكىل تاپقان بولۇپ، ھەر  114قۇرئان 

ۇ بۇرچالرنى تەشكىل قىلغان قۇرئان ساماسىنىڭ بىر بۇرچىدۇر. ب
ئايەتلەرنىڭ ئۆز ئىچىدە پاراللېل ۋە يانتۇ كېسىشمە مۇناسىۋەتلىرى 
بولغاندەك، سۈرىلەرنىڭمۇ ئۆزئارا پاراللېل ۋە يانتۇ كېسىشمە 
مۇناسىۋەتلىرى بار. بۇ ئەسەر مانا بۇ مۇناسىۋەتلەرگە كىشىنىڭ 

غا دىققىتىنى ئاغدۇرىدۇ ۋە قۇرئان ئوقۇغۇچىالرنىڭ ئالدى
 سۈرىلەرنىڭ كىملىكىنى چىقىرىپ بېرىدۇ.

قۇرئاننى چۈشىنىشكە كىرىشكەن بىر يېڭى قۇرئان تالىپىنىڭ 
قولىغا، ئالدى بىلەن مۇقەددىمە شەكلىدىكى ئەسەرلەرنى بېرىش 
توغرا بولغان ئۇسلۇبتۇر. بۇ ئەسەر قۇرئاننىڭ ئومۇمىي مەقسىتى ۋە 

چۈشەنمەكچى نىشانىنى، پۈتۈننى نەزەردىن ساقىت قىلماستىن 
بولغانالر ئۈچۈن قەلەمگە ئېلىندى. چۈنكى ئۇنىڭغا پەقەت بىر 
پۈتۈن گەۋدە شەكىلدە نەزەر تاشالنغاندىال، ۋەھىينىڭ مەقسىتىنى 
توغرا چۈشەنگىلى بولىدۇ. پۈتۈننى نەزەردىن ساقىت قىلغاندا، 

 پارچىنى توغرا ھالدا چۈشىنىش نىسبىتى تۆۋەن بولىدۇ. 
 كى بارمۇ؟سۈرىلەرنىڭ بىر كىملى

ئەلۋەتتە بار. بۇ كائىناتتا قايسى بىر نەرسىنىڭ كىملىكى 
يوقكى، سۈرىلەر كىملىكسىز بولسۇن؟ تاش، تۇپراق، دەرەخ، سۇ ... 
خۇالسەكاالم ھەر نەرسىنىڭ بىر كىملىكى بار. سۈرىلەر قۇرئان 

ئۇ » مەملىكىتىنىڭ شەھەرلىرىدۇر. بىر شەھەر ھەققىدە توختالغاندا 
دەپ سورايمىز. قۇرئان سۈرىلىرىمۇ « سى مەشھۇر؟ شەھەرنىڭ نېمى

بىر تېمىسى بىلەن دېگەندە سۈرە ئەڭ ئاز بىر مانا مۇشۇنداق. ھەر 
مەشھۇردۇر. ئۇ سۈرىنى باشقا سۈرىلەردىن ئايرىپ تۇرغان 

ۋە ئاالھىدىلىكلىرى باردۇر. بۇ ئەسەر  مانا بۇالر  ىئۆزگىچىلىك
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 . ېرىدۇھەققىدە مەلۇمات ب
، قۇرئان ېزىلىش غايىسىدىن بىرسىسەرنىڭ يبۇ ئە

ھالقىلىرىنىڭ دەرسلىك ئېھتىياجىنى قامداش بولۇپ، خۇددى 
رەسۇلۇلالھ ۋە ساھابىلەرگە ئوخشاش قۇرئاننى ئۇستاز تۇتۇپ، 
ئۇنىڭ ئالدىدا يۈكۈنۈپ ئولتۇرۇۋاتقانالرنىڭ سانى كۈنسېرى 
كۆپەيمەكتە. بىر ئەسەرنىڭ دەرس ھالقىلىرىدا ئوقۇلۇشى ئۈچۈن، 

ا بۇ مەقسەت نەزەردە تۇتۇلغان ھالدا قەلەمگە ئېلىنغان بولۇشى مان
 كېرەك. بۇ ئەسەر تەييارالنغاندا، مانا بۇ غايىمۇ نەزەردە تۇتۇلدى.

سۈرىنىڭ ھەر بىرى  114 قۇرئان سۈرىلىرىنىڭ كىملىكى
بۆلۈمدىن تەركىب تاپقان بولۇپ، ھەر بۆلۈم  114ئۈچۈن ئايرىلغان 

ىدا، مەزكۇر سۈرىنىڭ ئىسىم ۋە سۈرىنىڭ ئىسمى تېمىسى ئاست
ئىسملىرى، ئۇنىڭ مەنىسى، ئىسىمنىڭ كېلىپ چىقىش مەنبەسى 

 قاتارلىق مەزمۇنالر بايان قىلىندى.
 اتېم نىئۇنىڭدىن كېيىن سۈرە نازىل بولغان ئورۇن ۋە ۋاقتى 

ا، سۈرىنىڭ قەيەردە، قاچان، قانداق شارائىتتا، استئاسقىلغان 
ئاستىدا نازىل بولغانلىقى ھەققىدە  قانداق دەۋر ئارقا كۆرۈنۈشى

مەلۇماتالر بېرىلدى. بۇنىڭغا قوشۇمچە قىلىپ، سۈرىنىڭ دەسلەپكى 
مەزگىلدە تىزىلغان نازىل بولۇش تەرتىپى ۋە تەرتىپتىكى ئورنى 
ھەققىدىكى مەزمۇنالر تىلغا ئېلىنىپ، بۇ ھەقتە توغرىغا ئەڭ يېقىن 

 كۆرسىتىلدى.بولغان ئورنىنى بەلگىلەش ئۈچۈن تىرىشچانلىق 
ئۈچىنچى تېما سۈپىتىدە، سۈرىنىڭ تېمىسى ھەققىدە 
توختالدۇق. بۇ بۆلەكتە سۈرىنىڭ كىشىنىڭ دىققىتىنى ئەڭ 
تارتىدىغان ئايەتلەر نۇقتىلىق ھالدا تەكىتلىنىش بىلەن بىرگە، 
ئۇالر تىلغا ئېلىنغان بۆلەكلەرنىڭ ئومۇمىي مەزمۇنى ئوتتۇرىغا 

تومۇرى ياكى ئانا پىكرى دېيىشكە  قويۇلدى. بولۇپمۇ سۈرىنىڭ جان
 بولىدىغان خۇسۇسالر ھەققىدە نۇقتىلىق ھالدا توختالدۇق. 

بۇ ئۈچ نۇقتىنى ئاساس قىلغان ھالدا زۆرۈر تېپىلغان جايالردا 
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سۈرىنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبىگە مۇناسىۋەتلىك مەزمۇنالرمۇ بېرىپ 
ۇ ئۆتۈلدى. ئەگەر قۇرئاننىڭ بىر پۈتۈن گەۋدىسى ئىچىدە، ئ

سۈرىنى باشقا سۈرىلەردىن پەرقلەندۈرۈپ تۇرىدىغان ئۆزگىچىلىكى 
 بولسا، بۇ خاسلىق ئۈستىدە نۇقتىلىق ھالدا توختالدۇق. 

ئالغان بارلىق  ئورۇندە «قۇرئان سۈرىلىرىنىڭ كىملىكى » 
ھايات » ئايەتلەرنىڭ مەنا تەرجىمىلىرى كەمىنە قەلەمگە ئالغان 

ئېلىندى. بېرىلگەن مەنانىڭ  ناملىق ئەسەردىن« كىتابى قۇرئان 
ئىزاھاتى بۇ ئەسەردە تىلغا ئېلىنمىدى. چۈنكى بۇ ئەسەرنىڭ 
ھەجىمىنى تېخىمۇ كېڭەيتىۋېتىدىغان بولغاچقا، ئىزاھات ئۈستىدە 
توختالمىدۇق. بېرىلگەن مەنانىڭ لۇغەت ۋە ئىلمىي ئىزاھاتىغا 

ناملىق ئەسەرگە « ھايات كىتابى قۇرئان » قىزىققۇچىالرنىڭ 
 اجىئەت قىلىشىنى سورايمىز.مۇر

لىكنى ھېس قىلدىم. قەلەمگە ئېلىنغاندا مۇھىم كەمچى بۇ ئەسەر
قۇرئاننىڭ ئىنساننى بەرپا قىلىپ چىقىش باسقۇچىنى 

 تۆۋەندىكىدەك تۆت نۇقتىغا يىغىنچاقالشقا بولىدۇ. قۇرئان:
 ئۇقۇمالر بىلەن تەسەۋۋۇر / چۈشەنچىنى .1
 تەۋسىيەلەر بىلەن ئەقىلنى .2
 ۆرنەكلەر بىلەن شەخسىيەتنىئ .3
بىر پۈتۈن گەۋدىسى بىلەن ھايات شەكلىنى بەرپا قىلىپ  .4

 چىقىدۇ.
بىر  -بۇ تۆت نۇقتىنىڭ ئالدىنقى ئۈچىنى بۇ ئەسەردە بىرمۇ 

كۆرسىتىپ ئۆتۈش مۇمكىن ئىدى. بىراق بۇنداق بولغاندا، 
قات كېڭىيىپ  -ئەسەرنىڭ ھەجمى ھازىرقى ھالىتىدىن قاتمۇ 

انا بۇ سەۋەبتىن بۇ ئەسەر تاماملىنىشقا ئاز قالغاندا، بۇ كېتەتتى. م
ئەسەرنى تولۇقاليدىغان ماھىيەتتىكى بىر ئەسەرنىڭ يېزىلىشى 

قۇرئان  . يەنى،ھەققىدىكى بىر پىكىر زېھنىمدە پەيدا بولدى
يار بېرىپ، خەرىتىسى. ئۆمرۈم  )قۇرۇلۇش( سۈرىلىرىنىڭ ئىنشا
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ى ئۈممەتنىڭ قۇرئان ، مۇشۇنداق بىر ئەسەرنبولساسىم نەپى
 كىتابلىقىغا ھەدىيە قىلىشنى ئارزۇ قىلىمەن.

« ۋەقپى ئەسەر » قۇرئان سۈرىلىرىنىڭ كىملىكى، باشتىال 
نىيىتى بىلەن قەلەمگە ئېلىندى. نىيىتىمىز، بۇ ئەسەرنىڭ بارلىق 

نى ۋەقپىنىڭ پائالىيەتلىرى ئۈچۈن سەرپ قىلىش ئىدى. ىكىرىم
ە نى ئالالھ قوبۇل قىلدى، ئاقابە ۋەقپىدئەلھەمدۇلىلالھ، بۇ نىيىتىمىز

 روياپقا چىقتى. ۋەقپى ئىدارە ھەيئىتى، ئاقابە ۋەقپى نەشرىياتى نامى
بىلەن بۇ ئەسەرنى نەشر قىلدۇرۇپ، بىزگە ئاتىقىمىزنى ئادا قىلىش 

 پۇرسىتى يارىتىپ بەردى... 
رەببىم سەييىئاتىمىزنى ھەسەناتقا، ھەسەناتىمىزنى سالىھاتقا 

 قوبۇلغاي. سالىھ ئەمەللىرىمىزنى دەرگاھىدا ئەھسەنى ئايالندۇر
 بىلەن مەقبۇل ئەيلىگەي، ئامىن!

 مۇستاپا ئىسالمئوغلى
 شابان - 6يىلى  - 1432ھىجرى 

 ئىستانبۇل
 

 
 

 فاتىھە سۈرىسى

 

 (1ِبْسِم اَّللِه الرهْْحَِن الرهِحيِم )
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َ َرب َ الَْعالََمنَي ) ْْحََن الره 2الَْحْمُد ّلَِله يَن )3)َحمَي ( الره َ ( 4( َماَِلَ يَْوَم ال 

تََعنُي ) َك نَس ْ َّيه
ِ
َك نَْعُبُد َوا َّيه

ِ
اَط الْ 5ا َ تََقمَي )( اْهَدََن الّص َ ينَ 6ُمس ْ َ اَط اَّله  َأنَْعْمَت ( َِصَ

ال َنَي ) ْم َوََل الضه ْم غَْْيَ الَْمْغُضوَب عَلَْْيَ  (7عَلَْْيَ
ئىسمى بىلەن نىڭ هللا ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىبان » 

قا هللا باشاليمەن. جىمى ھەمدۇسانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى 
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە مېھرىباندۇر. قىيامەت كۈنىنىڭ هللا خاستۇر. 

ئىگىسىدۇر. )رەببىمىز( ساڭىال ئىبادەت قىلىمىز ۋە سەندىنال ياردەم 
 ۋەتىلەيمىز. بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن. غەزىپىڭگە يولۇققانالرنىڭ 

ئازغانالرنىڭ يولىغا ئەمەس، سەن ئىنئام قىلغانالرنىڭ يولىغا 
 (. 7 - 1« ) )باشلىغىن( 

ھەم قىسقىچە  فاتىھە قۇرئاننىڭ ھەم كىرىش سۆزى
 مەزمۇنىدۇر. 

فاتىھەدىن ئىبارەت  وغاقۇرئاندىن ئىبارەت مىسلىسىز بىر قور
سۆزى  قارىمۇ قارشىكى ئارقىلىق كىرىمىز. فاتىھەنىڭ ىبىر ئىش

دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. « ئاخىرقى سۆزى » اتىمە بولۇپ خ
فاتىھە قۇرئاننىڭ قىسقىچە مەزمۇنىدۇر، چۈنكى فاتىھە قۇرئاننىڭ 
ئۆزىدۇر. قۇرئان فاتىھەنىڭ تەپسىرىدۇر. فاتىھە كاالم جەننىتى 

بۇ « بىسمىلالھ » بولغان قۇرئاننىڭ كىرىش ئىشىكىدۇر، 
 نىڭ ئاچقۇچىدۇر. كئىشى

« باشقا بىر نەرسىنى ئاچقان » ياكى « چقان ئۆزىنى ئا» 
 -فاتىھەتۇل كىتاب » دېگەن مەنىدىكى ئىسمى، رەسۇلۇلالھنىڭ 

دەپ قويغان ئىسمىغا « كىتابنى ئاچقان، كىتابنىڭ كىرىشى 
ئاساسلىنىدۇ. بۇمۇ رەسۇلۇلالھنىڭ فاتىھەنى قۇرئاننىڭ كىرىش 

 سۆزى سۈپىتىدە قوبۇل قىلغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.
ىڭ فاتىھەدىن باشقا يەنە، سەھىھ رىۋايەتلەرگە سۈرىن

ئاساسالنغان ھالدا بىزگىچە يېتىپ كەلگەن ئۈچ ئىسمى بار. يەنى، 
ئۇممۇل قۇرئان » ، «تەكرارالنغان يەتتە  -ئەس سەب ئۇل مەسانى » 
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«. كىتابنىڭ ئانىسى  -ئۇممۇل كىتاب » ۋە « قۇرئاننىڭ ئانىسى  -
پسىرىدۇر ۋە قۇرئاندىن ئىلھام بىرىنچى ئىسىم، رەسۇلۇلالھنىڭ تە
(. قالغان ئىككى ئىسىم،  87ئالغان ھالدا قويۇلغان ) ھىجر، 

فاتىھەنىڭ قۇرئاننىڭ ئەڭ يارقىن قىسقىچە مەزمۇنى ئىكەنلىكىنى 
 ئىشارەت قىلىدۇ.

ئىسىمنى ساناپ ئۆتكەن. بۇالر  30فىرۇزئابادى فاتىھە ئۈچۈن 
ئەل » ىغانلىرى ئارىسىدا كىشىنىڭ ئەقلىگە ئەڭ باشتا كېلىد

 -ئەساس، ئەل ھەمىد، ئەششۇكۇر، ئەد دۇئا، ئەس سافىييە، ئەل 
قاتارلىقالردۇر. بۇالردىن باشقا « كەنز، ئەل ۋافىيە، ئەل قافىيە 

ئىسىمالرمۇ تىلغا ئېلىنغان. رەسۇلۇلالھتىن كەلگەن سەھىھ 
رىۋايەتلەر ئىپادىلىگەن يۇقىرىدىكى ئۈچ ئىسىمدىن باشقا، مەزكۇر 

ئىسىم سۈپىتىدە كۆرسىتىلگەن ئىسىمالر ئىشەنچلىك بىر  سۈرىنىڭ
ئاساسقا ئىگە ئەمەس. بۇالر ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگە ئەگىشىپ پەيدا 
بولغان، ئەڭ باشتا كىمنىڭ ئىشلەتكەنلىكى نامەلۇم بولغان 
ئىسىمالردۇر. بۇ ئىسىمالردىن ھەر بىرى، فاتىھەنىڭ بىر 

ىملىرىنىڭ كۆپ ئاالھىدىلىكىنى ئىپادىلەيدۇ. فاتىھەنىڭ ئىس
بولىشى، ئەنئەنىۋى چۈشەنچىنىڭ نامايەندىسىدۇر. چۈنكى 
ئەنئەنىۋى چۈشەنچىدە، ئىسىمالرنىڭ كۆپ بولىشى ئۇنىڭ 

تىن بىر سەۋەبشەرىپىنىڭ يۇقىرى ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ. بۇ 
نەرسىنىڭ شەرىپىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئىسمىنى 

. بۇ چۈشەنچە بىلەن بەزى كىشىلەر كۆپەيتىش ئادەتكە ئايالنغان
ياخشى كۆرگەن كىشى ياكى نەرسىسىنىڭ شەرىپىگە شەرەپ 

 قوشۇش ئۈچۈن، ئۇنىڭغا بىر ئىسىمنى ئۆزى قويۇپ كەلگەن.
سۈرىلەرنىڭ، بولۇپمۇ سەھىھ رىۋايەتلەر بىلەن كەلگەن 
ئىسىمالردىن باشقا كەڭ دائىرىدە ئىشلىتىلمەيدىغان ئىسىمالر 

نىشقا تېگىشلىك. چۈنكى بۇ ئىسىمالر كىملەر مەسىلىسى ئىزاھلى
تەرىپىدىن قايسى زامان ۋە ماكانالردا ئىشلىتىلگەنلىكى نامەلۇم. بۇ 
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ھەقتە تەپسىلى مەلۇمات بەرگەن ئەسەرلەرنىڭ ئىچىدە 
بەشائىرى زەۋىت تەميىز ( »  817فىرۇزئابادىنىڭ ) ۋاپات، ھىجرى 

الدىنقى ئورۇندا ناملىق ئەسىرى ئ« فى لەتائفىل كىتابىل ئەزىز 
تۇرىدۇ. بۇ ئەسەردە قۇرئان سۈرىلىرى ھەجىم ۋە مەزمۇن 

قتىلىق توختالغان بولۇپ، ۇجەھەتتىكى تەرەپلىرى ئۈستىدە ن
 -تەپسىلىي سانلىق مەلۇمات بېرىش بىلەن بىرگە، سۈرىلەرنىڭ بىر 
 -بىرى بىلەن بولغان ئوخشاشلىقى ۋە پەرقلىق تەرەپلىرىمۇ بىرمۇ 

غان. ئەسەردە سۈرىلەر ھەققىدە بېرىلگەن سانلىق بىر بايان قىلىن
مەلۇماتالر شۇنداق تەپسىلىي بولۇپ، سۈرىدىكى ھەرپ سانىمۇ 
بېرىپ ئۆتۈلگەن. مۇشۇنداق تەپسىالتلىق ئەسەردىمۇ سۈرىلەرنىڭ 
باشقا ئىسىملىرىنىڭ مەنبەسى، قويۇلغان زامان ۋە ماكان ھەققىدە 

قۇرئان سۈرىلىرىنىڭ  ھېچقانداق بىر مەلۇمات يوق. بۇ ئەھۋالدا
تۇنجى نەسىل تەرىپىدىن ئىشلىتىلگەنلىكى ھەققىدە يىپ ئۇچى 
بولمىغان باشقا ئىسىمالرنىڭ، مۇناسىۋەتلىك ئەسەرلەردە پەقەت 
ئەمەلىي ھاياتتا ئاساسىي بولمىغان بىرەر مەلۇمات سۈپىتىدە بايان 

 قىلىنغانلىقىنى ئېيتىش خاتا بولمىسا كېرەك. 
ەھىي جەريانىنىڭ تۇنجى يىلىنىڭ يىللىق ۋ 23فاتىھە 

 - 610باشلىرىدا نازىل بولغان. مەزكۇر يىل مىالدى كالېندارىدا 
تىن فاتىھە سۈرىسى مەككىدە نازىل سەۋەب. بۇ ېلىدۇيىلىغا توغرا ك

بولغان سۈرىدۇر. مۇئمىنلەرنىڭ باشتىن ئاخىر فاتىھەسىز ناماز 
ىم نازىل بولغان ئوقۇمىغانلىقى بۇنىڭ دەلىلىدۇر. ناماز، تۇنجى قېت

گەرچە ئەلەق  .ىدۇئايىتدە تىلغا ئېلىن - 10سۈرىسىنىڭ « ئەلەق » 
ئۇنىڭ  ە نازىل بولغان بەش ئايىتى بىلەنسۈرىسىنىڭ دەسلەپت

داۋامىدىكى ئايەتلەرنىڭ نازىل بولۇش مەزگىلى ئارىسىدا بەلگىلىك 
زامان تىلىمى مەۋجۇت بولسىمۇ، ئىككى بۆلەك ئارىىسدا ئۇزۇن بىر 

گىل بار دەپ قارىمايمىز. ئۇنىڭدىن باشقا، مەككىدە نازىل مەز
 ئورۇنئايىتىدە  - 87بولغانلىقى ئېنىق بولغان ھىجر سۈرىسىنىڭ 
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ئارقىلىق فاتىھە ئىشارەت « سەب ئەن مىنەل مەسانى » ئالغان 
تىدە رىۋايەت ىقىلىنغان بولۇپ، بۇ نەبەۋىي بىر تەپسىر سۈپ

 قىلىنغان. 
قېتىم مەككىدە، يەنە بىر قېتىم  بەزىلەر فاتىھەنىڭ بىر

قىبلىنىڭ قۇددۇستىن مەككىگە ئۆزگەرتىلىشىدىن كېيىن مەدىنىدە 
بولۇپ ئىككى قېتىم نازىل بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. بۇ 

بىرىگە زىت كەلگەن نازىل بولۇش سەۋەبىگە  -قاراش بىر 
مۇناسىۋەتلىك رىۋايەتلەرگە ئاساسەن ئوتتۇرىغا قويۇلغان. 

تلەر ئارىسىدىكى زىتلىق بىر تەرەپ قىلىنالمىغانلىقتىن، رىۋايە
بەزىلەر سۈرىنىڭ ھەم مەككىدە، ھەم مەدىنىدە نازىل بولغانلىقى 
ھەققىدىكى قاراشنى مۇۋاپىق دەپ قاراپ، بۇ ئۇسلۇب بىلەن 
مەسىلىنى ھەل قىلغان. لېكىن بۇنىڭ قايىل قىالرلىق ئىزاھاتى 

ئارقىلىق ھەقىقەت قۇربان ئوتتۇرىغا قويۇلمىغان. نەتىجىدە بۇ 
 قىلىش بەدىلىگە، رىۋايەتلەر ئۈستۈن تۇتۇلماقچى بولغان. 

سەۋەبىنىڭ  نازىل بولۇشبىرىگە زىت بولغان بۇنداق  -بىر 
رىۋايەتلىرىنىڭ ھېچبىرىنى زايا قىلىۋەتمەستىن، مۇۋاپىق ھالدا 
ئىزاھلىغىلى بولىدىغان مېتودلىرى بار. مەسىلەن، بەزىلەرنى 

مەدىنىدە ئىككىنچى قېتىم قايتا نازىل بولغان دېگەن فاتىھەنىڭ 
 نىڭ سەۋەبى بولساقاراشقا ئېلىپ بارغان نۇزۇل رىۋايەتلىرى

 خىتاببىر « نازىل بولغان، ئىشى تۈگىگەن » ساھابىنىڭ قۇرئانغا 
دەپ  خىتابۋاتقان بىر ۇئەمەس، ھاياتقا ھەر ۋاقىت نازىل بولۇپ تۇر

اش مۇۋاپىق. چۈنكى ساھابە بۇرۇن قارىغانلىقىدىن ئىبارەت دەپ قار
ئۇنىڭدىن يىلالر كېيىن  ل بولغان ئايەت ۋە سۈرىلەر بىلەننازى

نەتىجە مۇناسىۋىتى قۇرۇپ  - سەۋەبيۈزبەرگەن ۋەقەلەر ئارىسىدا 
شۇ، شۇ ئايەتلەر پاالنچىنىڭ شۇ ۋەقەسىدىن كېيىن » چىقااليتتى. 

ەتنىڭ نازىل دېگەندەك قاراشالر، رىۋايەتلەر ئاي« نازىل بولغان 
بولۇش ۋاقتى بىلەن ۋەقەنىڭ يۈزبەرگەن ۋاقتى ئارىسىدىكى ۋاقىت 
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كە دااللەت قىلمايدۇ. بۇالر پەقەت باشتىن سەۋەبخاراكتېرلىق 
قتىدا ۇۋاتقان ھايات بىلەن ۋەھىينى ئوخشاش بىر نۈئۆتكۈز

ئۇچراشتۇرۇشنىڭ بىر ئۇسلۇبى ئىدى. بۇ، ساھابىنىڭ ۋەھىيگە ھەر 
ان، ھاياتنىڭ ئىچىدە، ئاكتىپ ۋە جانلىق بىر ۋاقىت نازىل بولغ

 نەزىرى بىلەن قارىغانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر. خىتاب
 يىغىنچاقلىغاندا، فاتىھە سۈرىسى مەككىدە نازىل بولغان. 

دىكى ئورنى، خۇددى تەرتىپىفاتىھە سۈرىسىنىڭ نازىل بولۇش 
دىكىگە ئوخشاش بىرىنچىلىك بولۇپ، فاتىھە تەرتىپىمۇسھاب 

بىر قېتىمدىال نازىل  .قېتىم تولۇق نازىل بولغان سۈرىدۇرتۇنجى 
بولغان. فاتىھەدىن بۇرۇن نازىل بولغان ئايەتلەر بار، لېكىن بىر 

ئەلەق، » قېتىمدىال تولۇق نازىل بولغان سۈرە ياكى سۈرىلەر يوق. 
سۈرىلىرىنىڭ بىرىنچى بۆلەكلىرى « مۇززەممىل ۋە مۇددەسسىر 

زىل بولغان، لېكىن بىر پۈتۈن گەۋدە فاتىھە سۈرىسىدىن بۇرۇن نا
سۈرىسىدىن ئالدىنقى بەش « ئەلەق » سۈپىتىدە نازىل بولمىغان. 

 ،ممىل سۈرىسىنىڭ ئاخىرقى ئايىتىدىن باشقا ئايەتلىرىەمۇزز ،ئايەت
مۇددەسسىر سۈرىسىنىڭ ئالدىنقى ئون ئايىتى بىر قېتىمدا، قالغان 

سۈرىسى بىر قېتىمدىال ئايەتلەر كېيىن نازىل بولغان. لېكىن فاتىھە 
تىن فاتىھە، ھەزرىتى سەۋەبنازىل بولغان تۇنجى سۈرىدۇر. بۇ 

بولۇش « قۇرئاننىڭ تۇنجى سۈرىسى » ئائىشەنىڭ ئىپادىسى بىلەن 
 ئاالھىدىلىكىگە ئىگە. 

 -كىتابنىڭ كىرىش سۆزى » رەسۇلۇلالھ فاتىھە سۈرىسىنى 
ا تىزىشقا دەپ ئاتىغان ۋە قۇرئاننىڭ بېشىغ« فاتىھاتۇل كىتاب 

تىن سەۋەببۇيرىغان. نامازلىرىدا باشتىن ئاياغ فاتىھەنى ئوقۇغان. بۇ 
فاتىھە مۇسھابنىڭ ئەڭ بېشىدىن ئورۇن ئالغان. بۇ پەقەت مۇسھاب 

 دىمۇ شۇنداق.  تەرتىپىدىال ئەمەس، نۇزۇل تەرتىپى
فاتىھە سۈرىسى ھەمدۇسانانى ئالالھ قا خاس قىلىش بىلەن 

بىلەن باشالنغان ئەنئام، « ھەمد » ندا باشاليدۇ. فاتىھە، قۇرئا
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كەھف، سەبەئ، فاتىر قاتارلىق بەش سۈرىدىن بىرى بولۇپ، بۇ 
» ئالالھ قا خاس قىلىنغان. « ھەمد » سۈرىلەرنىڭ ھەممىسىدە 

بىلەن باشالنغان سۈرىلەرنىڭ ھەممىسى مەككىدە « ئەلھەمدۇلىلالھ 
 نازىل بولغان. 

 ۇر. يەنى:فاتىھە قۇرئاننىڭ قىسقىچە مەزمۇنىد
، بارلىق سۈپەتلەر ئۇنىڭغا مۇجەسسەملەشكەن خاس «ئالالھ » 

 ئىسىمدۇر.
، بارلىق زات ۋە كامال سۈپەتلەرنى ئۆز «ئەلھەمدۇلىلالھ » 

 ئىچىگە ئالىدۇ.
، بارلىق يارىتىش ۋە مەۋجۇدىيەت بىلەن «رەببىل ئالەمىن » 

 مۇناسىۋەتلىك سۈپەتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
، ئىنسان ئۈچۈن رەھمەت بولغان «ئەررەھىم ئەررەھمان » 

 دىننى پۈتۈنلەي ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
، بارلىق ئاخىرقى سائەت، قىيامەت، «مالىكى يەۋمىددىن » 

 ئاخىرەت، جەننەت ۋە جەھەننەم ئايەتلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.
 ۋە» ئىيياكە نەئ بۇدۇ، بارلىق ئىبادەتلەرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 

، ئىبادەتلەردە تەۋھىد ۋە ئىخالسنى ئۆز ئىچىگە «ەستەئىن ئىيياكە ن
 ئالىدۇ.
، ئەخالق، ئېتىقاد، ئىبادەت «ئىھدىنەس سىراتەل مۇستەقىم » 

ۋە بەشەرى مۇناسىۋەتلەرگە دائىر جىمى توغرىالر / ھەقىقەتلەرنى 
 ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ئۆتمۈشتىكى بارلىق « سىراتەهللازىنە ئەنئەمتە ئەلەيھىم » 
 الرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.ياخشى

، ئۆتمۈشتىكى توغرا «غەيرىلمەغدۇبى ئەلەيھىم ۋە لەدداللىن » 
 يولدىن قېيىپ كەتكەنلەرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ.

ىنى ىرئىنسان مۇناسىۋىتىنىڭ  كودىنى / شىف -فاتىھە، ئالالھ 
ئۆزىگە مۇجەسسەملەشتۈرگەن. فاتىھەدە ئالالھ تىن ئىنسانغا نازىل 
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بولغان رەھمەت ۋە ۋەھىي، ئىنساندىن ئالالھ قا ئۆرلىگەن دۇئا ۋە 
ئىبادەت تىلغا ئېلىنىدۇ. فاتىھە، ئالالھ نىڭ بارلىقىغا ئىشەنگەنلەر 

سىز پرىنسىپالر گەۋدىسىدۇر. ىلبىردەك ئىتتىپاقلىشااليدىغان مىس
نىڭ «ال ئىالھە ئىللەلالھ » فاتىھە، تەۋھىد كەلىمىسى بولغان 

فاتىھە، كىملەرگە ئوخشاش بولىشىمىزنى كۆرسىتىپ شەرھىسىدۇر. 
بېرىش بىلەن بىرگە، كىملەرگە ئوخشاپ قالماسلىقىمىز ھەققىدە 

قتىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، فاتىھە، ئالالھ ۇبىزنى ئاگاھالندۇرىدۇ. بۇ ن
ئالالھ نى  چ ئايىتىئىنسان ئارىسىدىكى كېلىشىمدۇر. ئالدىنقى ئۈ -

قى ئۈچ ئايىتى ئىنساننى تونۇشتۇرغان تونۇشتۇرغان سانادۇر. ئاخىر
بىر دۇئادۇر. ئوتتۇرىدىكى بىر ئايەت ) ئىيياكە نەئ بۇدۇ ۋە ئىيياكە 

تى نەستەئىن (، كېلىشىمنىڭ دەل ئۆزىدۇر. رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننى
بۇ كېلىشىمگە قويۇلغان ئىمزادۇر.  «ئامىن » بىلەن مۇقىم بولغان 

ەرىشتىلەرمۇ ئامىن دەيدۇ. فاتىھە ئوقۇغان كىشىگە پ» رەسۇلۇلالھ، 
كىمنىڭ " ئامىن "ى پەرىشتىلەرنىڭكىگە توغرا كېلىپ قالسا، 

دېگەن. ئىنساننى ئىسالھ « ئۇنىڭ دۇئالىرى قوبۇل بولىدۇ 
قىلغۇچى كۈچى بىلەن ھەقىقى بىر فاتىھ بولغان قۇرئان، 

 كىنى فاتىھە ئاچقۇچى ئارقىلىق ئاچىدۇ. ىئىنساننىڭ قەلب ئىش
ە ئالالھ تىن بىر نەرسە تىلەشنىڭ ئۇسلۇبىنى فاتىھە، مۇئمىنگ

 ئۈگىتىدۇ
فاتىھە، مۇئمىنگە ئالالھ تىن بىر نەرسە تىلەشنىڭ ئۇسلۇبىنى 
ئۈگەتمەكتە. ئالالھ تىن تىلەش، يەنى دۇئا، رەسۇلۇلالھنىڭ 

تىن سەۋەببۇ «. ئىبادەتلەرنىڭ نىگىزىدۇر » ئىپادىسىگە ئاساسەن 
دۇئايىڭالر بولمىسا، رەببىم ئەگەر سىلەرنىڭ » رەببىمىز نەبىنى 

دېيىشكە بۇيرىغانىدى. دۇئا بەندىنىڭ « سىلەرگە پەرۋا قىلمايدۇ 
ئالالھ ئالدىدىكى ئاجىزلىقىنىڭ ئىقرارىدۇر. دۇئا قەلبنىڭ ئالالھ 
بىلەن قىلغان دىئالوگىدۇر. ئالالھ بەندىدىن ئەڭ رازى بولغان 

لالھ ھەممىگە ۋاقىت ئۇنىڭ ئۆزىگە دۇئا قىلغان ۋاقتىدۇر. چۈنكى ئا
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ۋە ھەممە نەرسىگە يېتەرلىك بولغۇچىدۇر، بەندە ئۆزىگىمۇ يېتەرلىك 
ئەمەستۇر. بەندىنىڭ ئالالھ قا بولغان ئىبادىتى، بۇ ھەقىقەتنى 
ئېتىراپ قىلىش بىلەن باشلىنىدۇ. دۇئا قىلىش، ئۆزىگە يېتەرلىك 
بولمىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلىشنىڭ ئەڭ ياخشى ئۇسلۇبىدۇر. 

شېرىكنىڭ يەنە بىر ئېنىقلىمىسى، ئىنساننىڭ ئۆزىنى دېمىسىمۇ 
 ئۆزىگە يېتەرلىك دەپ قارىشىدۇر.

بىرى بىلەن زىچ باغالنغان  -ئالالھ تىن تىلەش ئۇسلۇبى بىر 
 ھالقىالردىن تەشكىل تاپىدۇ:

« ھەمد » ئالالھ تىن تىلەشنىڭ بىرىنچى ھالقىسىنى . 1
تازىمنى ئۆز ۈكۈر، مەدھىيە، سانا، ش -تەشكىل قىلىدۇ. ھەمد 

» ئىچىگە ئالىدۇ. كىشى ئالالھ تىن بىر نەرسە تىلەشتىن بۇرۇن 
ئېيتىشى كېرەك. ئۇ، بۇ ئارقىلىق تۆۋەندىكى ھەقىقەتلەرنى « ھەمد 

 ئېتىراپ قىلغان بولىدۇ:
 لىرىڭنى ئۇنۇتمىدىم.نېمەتتىلىمىسەممۇ بەرگەن چەكسىز  -
ۋە لىرىڭ ئۈچۈن ساڭا مىننەت نېمەتئالدىنئاال بەرگەن  -

 شۈكۈر ئېيتىمەن.
تىلەشكە يۈزۈم بولمىسىمۇ سەندىن يېڭى نەرسىلەر  -

سورايمەن. سەندىن بۇ نەرسىلەرنى تىلىشىم ئۇنى تىلەش ھەققىم 
بولغانلىقىدىن ئەمەس، بەلكى سېنىڭ چەكسىز ئىلتىپاتىڭغا مۇھتاج 

 بولغانلىقىمدىندۇر.
ساڭا  ىمنى بەرسەڭمۇ، بەرمىسەڭمۇسەندىن تىلىگەنلىر -
تىن جىمى سەۋەباج، قەرز ئىكەنلىكىمنى بىلىمەن ۋە بۇ مۇھت

 ھەمدنى ساڭا ئاتايمەن.
مەن ساڭا ھەمد ئېيتمىغان تەقدىردىمۇ، كائىناتتىكى جىمى  -

 مەۋجۇدىيەت ئۆز تىلى بىلەن ساڭا، پەقەت ساڭىال ھەمد ئېيتماقتا. 
مەن ئېيتقان ھەمد، كائىناتتىكى مەۋجۇدىيەت ئېيتقان  -

يوق ھېسابتا، لېكىن مېنىڭ ساڭا ھەمد ئېيتىشىم  ھەمدكە قارىغاندا
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ماڭا قىممەت قوشماقتا. شۇڭا سەن مېنىڭ ھەمد ئېيتىشىمدىن 
 بىھاجەتسەن، لېكىن مېنىڭ ساڭا ھەمد ئېيتىشقا ئېھتىياجىم بار.

تمايمەن. بۇنداق قىلغۇچىالر ېيسەندىن غەيرىگە ھەمد ئ -
ساڭا قايتىدۇ، بولغان تەقدىردىمۇ، جىمى ھەمدلەر ئاخىرى يەنىال 

 سېنى كۆرسىتىدۇ، سەندە قارار تاپىدۇ. 
ئالەملەرنىڭ جىمى ھەمدىنىڭ ساڭا خاس ئىكەنلىكىنى  -

بىلمەن، چۈنكى سەن ئالەملەرنىڭ رەببى. مەنمۇ ئۇ ئالەملەرنىڭ 
ئىچىدىكى بىر ئالەم. ساڭا ھەمد ئېيتىش ئارقىلىق، سېنىڭ مېنىڭ 

 رەببىم ئىكەنلىكىڭنى ئېتىراپ قىلىمەن. 
الالھ قا ھەمد ئېيتىش، ئالالھ نى مەدھىيەلەش ۋە ئۇنىڭغا سانا ئ

ئالالھ ماختىغاننى ماختاشتۇر.  - ئېيتىشتۇر. ئالالھ نى مەدھىيەلەش
ئالالھ ماختىمىغاننى ماختىماسلىقتۇر.  - ئالالھقا ھەمد ئېيتىش

ئالالھ ماختىغاننى ماختاش، ئۇ  - ئالالھ قا ھەمدى ئېيتىش
ۇشتۇر. ئەگەر بۇنىڭ ئەكسىچە بولسا، چەكلىگەندىن يىراق تۇر

مەيلى ئۇ ئەتتىگەندىن كەچكىچە تىلى بىلەن ھەمدى ئېيتسۇن، 
تىلىدىكىنى ھەرىكىتى بىلەن يالغانغا چىقارغان بولىدۇ. ئالالھ 
ياخشى كۆرگەننى ياخشى كۆرۈش، يامان كۆرگەننى يامان 

 ىغاننىكۆرۈشنىڭ ئۆزىمۇ ئالالھ قا ھەمد ئېيتقانلىقتۇر. ئالالھ ئۇلۇغل
ئۇلۇغالش، ئالالھ خار كۆرگەننى خار كۆرۈشنىڭ ئۆزىمۇ ئالالھ قا 

 ھەمد ئېيتقانلىقتۇر.
ئالالھ نىڭ  نىئالالھ تىن تىلەشنىڭ ئىككىنجى ھالقىسى. 2

ئالەملەرنىڭ رەببى ئىكەنلىكىنى بىلىش تەشكىل قىلىدۇ. 
ئالەملەرنىڭ رەببى، مەۋجۇدىيەتنى بىر مەقسەت بىلەن ياراتقان ۋە 

تقان مەخلۇقلىرىنى يارىتىلىش مەقسىتىنى ئىشقا ئاشۇرۇشى يارا
ئۈچۈن تەربىيەلىگۈچىدۇر. ئىنساننىڭمۇ بىر يارىتىلىش مەقسىتى بار 
ۋە بۇ مەقسەتنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشى ئۈچۈن تەربىيىلىنىشى كېرەك. 
ئىنساننىڭ تىلىكىنىڭ ھەممىسى يارىتىلىش مەقىسىتىگە مۇۋاپىق 
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زىدە ئەڭ ياخشىسى بار يەردە، ئاز بولىشى ناتايىن. ئىنسان بە
مەنپەئەتلىك بولغاننى تىلەپ قالىدۇ. ھەتتا بەزىدە ياخشى بار 
يەردە، ئۆزى ئۈچۈن ياماننى تىلەپ قالىدۇ. چۈنكى ئىنسان ئاخىرقى 
تەھلىلدە نېمىنىڭ ئۆزى ئۈچۈن ياخشى، نېمىنىڭ يامان 

لىق، زىيان ىنىياخشى دەپ ئويلىغ ئىكەنلىكىنى بىلەلمەيدۇ. بەزىدە
ياخشى بولۇپ چىقىدۇ. ئىنسانغا ھەر  ىنىزىيانلىق دەپ ئويلىغ

باال تېپىشى ئۈچۈن  نىڭ ئۆزىگەرىلىشى، ئىنسانىتىلىكىنىڭ ب
مەن ئالالھ نىڭ ئالالھ ئىكەنلىكىنى » يېتەرلىكتۇر. ھەزرىتى ئەلى 

دېگەن. بىز « ھەر تىلىكىمنى ئىجاۋەت قىلماسلىقىدىن بىلدىم 
 ئۆزىمىز ئۈچۈنېكىن تىلىكىمىزنىڭ ئالالھ تىن تىلەيمىز، ل

تىن مۇتلەق سەۋەبلمەيمىز. بۇ بولمىغانلىقىنى بى - غانخەيرىلىك بول
ىغان نەرسىلەرنى بولمىغانلىقىدىن خاتىرجەم بواللم - غانر بولخەي

دەيمىز. بۇ، « رلىك بولسا ئىجاۋەت قىلغىن خەي» تىلىگەندە 
ەت بىزنى ئىجاتىلەشتىكى بىر ئەدەپتۇر. ئالالھ بەزىدە تىلىكىم

ەت قىلمىغاندا، بۇنىڭ بىز بەت قىلمايدۇ. ئىجابقىلىدۇ، بەزىدە ئىجا
ئۈچۈن ياخشىلىق ئىكەنلىكىگە ئىشىنىمىز. ئالەملەرنىڭ رەببىگە 
ھەمد ئېيتىش بىلەن دۇئانى باشلىشىمىزنىڭ بىزگە ئەسلىتىدىغان 

ەت بئى رەببىم! سەن تىلىگىمنى ئىجا» ھەقىقەتلىرىدىن بىرسى، 
ەت بۇ، قىلمىساڭمۇ ھەمدىم ساڭا خاستۇر. ئەگەر ئىجاقىلساڭم

قىلساڭ شۈكۈر قىلىمەن ۋە شۈكۈرۈمنى ئاشۇرىمەن. ئەگەر 
رلىك ئىكەن " دەپ ھەمد ەت قىلمىساڭ، "يوقلۇق خەيبئىجا

مەن . چۈنكى تىلىگىمنىڭ ئېيتىمەن ۋە ھەمدىمنى ئاشۇرىمەن
بولمىغانلىقىنى ھەر دائىم مەن  - غانرلىك بولخەي ئۈچۈن

ىلەلمەيمەن. مەن كۆز ئالدىمدىكى پارچىنى كۆرىمەن، سەن بىر ب
پۈتۈن گەۋدىنى كۆرىسەن. پەقەت پارچىنىال كۆرۈشكە قادىر 

پۈتۈننى كۆرۈپ يەتكۈچىگە  ولغىچىنىڭ قىلىشقا تېگىشلىك ئىشىب
تەسلىم بولۇشتۇر. مەن ساڭا ئارزۇلىرىمدا تەسلىم بولدۇم. ئارزۇ 
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رلىك ئەمەسلىكىنى خەي ن ھەر نەرسەمنىڭ مەن ئۈچۈنقىلغا
رنى ىكەن، ئى ئالەملەرنىڭ رەببى! خەيبىلىمەن. بۇنداق بولغان
 «. مېنىڭ ئارزۇيۇم قىلغىن! 

ئالالھ » . ئالالھ تىن تىلەش ئۇسلۇبىنىڭ ئۈچىنچى ھالقىسى، 3
نىڭ رەھمان ۋە رەھىم ئىكەنلىكىنى بىلىشتۇر. ئالالھ زاتىدا «

ىلغۇچىدۇر. زاتىدىكى رەھمەت ئىگىىسدۇر، ھەر ئىشىدا رەھمەت ق
« رەھىم » ئىشىدىكى رەھمەتنى ئىسمى، « رەھمان » رەھمەتنى 

 ،مى تەمسىل قىلىدۇ. ئالالھ تىن بىر نەرسە تىلىگۈچىئىس
ئەڭ ئالدىدا تۇرىدىغان  )خىتاب قىلىنغۇچى( مۇھاتابىنىڭ
نىڭ رەھمەت ئىكەنلىكىنى ئوبدان بىلىشى ۋە ئۆزى ىئاالھىدىلىك

زاتنىڭ رەھمەتنىڭ مەنبەسى ئىكەنلىكىنى  بىر نەرسە تىلەۋاتقان
ھېس قىلىپ يېتىشى كېرەك. بۇنى ھېس قىلىپ يەتكۈچى، 
تىلىگەن تىلىكى ئەمەلگە ئاشمىغاندا ھەمد ئېيتااليدۇ. چۈنكى 
 تىلىكىگە ئېرىشەلمىگەنلىكى، ئالالھ نىڭ ئۇنى ساقالپ قېلىشى

 سىگە بولغانمىتىنىڭ نامايەندىسىدۇر. ئالالھ نىڭ بەندىمەرھە
بەندىنىڭ ئۆزىگە بولغان مەرھەمىتىدىن چەكسىز  مەرھەمىتى

ئۈستۈندۇر. بەندە بەزىدە ئارزۇلىرى بىلەن ئۆزىگە زۇلۇم قىلىدۇ، 
ەت قىلماي ئۇنىڭغا مەرھەمەت بئالالھ بەندىگە ھەر تىلىكىنى ئىجا

 قىلىدۇ.
ئالالھ نىڭ چەكسىز مەرھەمەتنىڭ مەنبەسى ئىكەنلىكىنى 

ۆزى اليىق بولمىغان بىر غورۇر ۋە ئۆزىگە ئىنساننى ئ ،بىلىپ يېتىش
قتىدا تۆتىنجى ۇمۇۋاپىق بولمىغان ئىشەنچكە يۈزلەندۈرىدۇ. مانا بۇ ن

 ھالقا زۆرۈر بولىدۇ:
. ئالالھ تىن تىلەش ئۇسلۇبىنىڭ تۆتىنجى ھالقىسى، ئالالھ 4

نىڭ ھېساپ كۈنىنىڭ ئىگىىسى ئىكەنلىكىنى بىلىشتۇر. دىن 
ر. ئۇ كۈنى، بەندىلەر ئالالھ قا بولغان كۈنى، دەين ) قەرز ( كۈنىدۇ

دەپ ئاتالغان. ئۇ « قەرز كۈنى » قەرزىنى قايتۇرغانلىقى ئۈچۈن 
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كۈنى، بەندىلەر ئىچىدىن ئالالھ قا قەرزدار ئىكەنلىكىنى ئىنكار 
قىلغانالر، شەيتانالشقان، نەمرۇتالشقان، پىرئەۋنلەشكەنلەرمۇ 

قەرز » انلىقى ئۈچۈن قەرزىنى ئېتىراپ قىلغانلىقى، ئىنكار قىلمىغ
مەنىسىنى « قەرز » دېيىلگەن. دىن كەلىمىسىمۇ « كۈنى 

كەلىمىسىدىن تۈرلىنىپ چىققان. « دەين » بىلدۈرىدىغان 
قەرزدارلىق تۇيغۇسىدۇر. بەندىدىن ئالالھ قا بولغان  -دىندارلىق

قەرزىنى قايتۇرۇشىنى تەمە قىلىش مۇمكىن ئەمەس. بىراق 
ن قەرزىنى ئېتىراپ قىلىش، ئىنكار بەندىدىن ئالالھ قا بولغا

قىلماسلىق تەلەپ قىلىنماقتا. بۇنى ئېتىراپ قىلغان ۋە بۇ ئاڭ بىلەن 
قالماستىن،  قەرزىنى قايتۇرغان دەپ قارىلىپالياشىغان كىشى 

 ئۇنىڭغا مۇكاپات سۈپىتىدە جەننەت بېرىلىدۇ. 
. ئالالھ تىن تىلەش ئۇسلۇبىنىڭ بەشىنچى ھالقىسى، 5

ەت ئالالھ قىال خاس قىلىشتۇر. دىققەت قىلىڭ! ئىبادەتنى پەق
 فاتىھەدە ئالالھ قا ئىبادەت قىلىشىمىز تەلەپ قىلىنمايۋاتىدۇ. پەقەت

ئالالھ قىال ئىبادەت قىلىشىمىز تەلەپ قىلىنىۋاتىدۇ. ئىبادىتىمىزنى 
پەقەت ئۇنىڭغىال خاس قىلىشىمىز، ئالالھ تىن غەيرىگە ئىبادەت 

لىقىمىز تەكىتلىنىۋاتىدۇ. يەنى، فاتىھە قىلماسلىقىمىز / قۇل بولماس
بەندىگە قۇل  .خاھىشقا قۇل بولۇشنى چەكلىمەكتە -نەپس 

كېرەكلەرگە قۇل بولۇپ قېلىشىمىزنى  -نەرسە  .بولۇشتىن توسماقتا
مەنئى قىلماقتا. پەقەت ۋە پەقەت ئالالھ قىال ئىبادەت قىلىش، 

انداق كىشىنىڭ ئۆز نەپسىدىن تارتىپ ئالالھ تىن غەيرى ھەرق
نەرسىگە بولغان قۇللۇقنى رەت قىلىدۇ. بۇ جەھەتتىن فاتىھە 
ھەقىقىي ئەركىنلىك خىتابنامىسىدۇر. چۈنكى ئالالھ قا ئىبادەت 
قىلىشقا چاقىرىش ئارقىلىق، ئىنساننىڭ ئۆز نەپسىدىن تارتىپ 

 بارلىق مەنىۋىي بويۇنتۇرۇقالردىن قۇتقۇزماقتا. 
پ قىلغان ئىتائەت ھەم فاتىھەدە ئالالھ قا خاس قىلىشنى تەلە

ئالالھ  -ئىبادەتنى، ھەمدە ئۇبۇدىيەتنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئىبادەت 
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ئالالھ نىڭ  -رازى بولغاننى ئادا قىلىشتۇر. ئۇبۇدىيەت 
قىلغانلىرىدىن رازى بولۇشتۇر. ئالالھ رازى بولغاننى ئادا قىلغۇچى، 

الردىن ئالالھ ئۇ» ئالالھ  قىلغانغىمۇ رازى بولىدۇ. ئۇ ۋاقىتتا 
قۇرئان مەدھىيىسىگە دېگەن « رازىدۇر، ئۇالرمۇ ئالالھتىن رازىدۇر 

اليىق بولىدۇ. ئالالھ رازى بولغاننى ئادا قىلىش بەندىنىڭ ئىسالمى، 
ئالالھ روياپقا چىقارغاندىن رازى بولۇش بەندىنىڭ ئىمانىدۇر. 
ئىسالم ئىماننىڭ جىسمى، ئىمان ئىسالمنىڭ يۈرىكىدۇر. يەنى 

بۇدىيەتنىڭ ۋۇجۇدى، ئۇبۇدىيەت ئىبادەتنىڭ ئىبادەت ئۇ
دەپ « پاك قەلب » نېگىزىدۇر. بۇنداق بىر قەلبنى قۇرئان 

تەرىپلىمەكتە. پاك قەلبنىڭ قىبلىسى دەل ئالالھ تۇر. قىبلىسى 
 ئالالھ بولغان بىر قەلبنىڭ دۇئاسى ئالالھ قا خاس قىلىنغان بولىدۇ. 

دۇئانى پەقەت  . ئالالھ تىن تىلەشنىڭ ئالتىنجى ئۇسلۇبى،6
» ئالالھ قىال خاس قىلىشتۇر. ئايەتنىڭ كېيىنكى يېرىمى بولغان 

ئىبارىسى، دۇئانى پەقەت ئالالھ « پەقەت سەندىنال ياردەم تىلەيمىز 
« دۇئا » قىال خاس قىلىشىمىزنى تەلەپ قىلىدۇ. لېكىن ئايەتتە 

» سۆز يىلتىزىدىن كەلگەن « ئاۋن » يىلتىزىدىن ئەمەس، 
پېئىلى ئىشلىتىلگەن. ياردەم تىلەشمۇ دۇئانى ئۆز « نەستەئىن 

ئىچىگە ئالىدۇ، بىراق ئۇ دۇئادىن تېخىمۇ كەڭ دائىرىنى ئۆز ئىچىگە 
ئالىدۇ. ياردەم تىلەشنىڭ ئالالھ قا خاس قىلىنىشى، تۇنجى 
مۇھاتاپالر بولغان مەككە مۇشرىكلىرىدىن تارتىپ شېرىك پاتقىقىغا 

ياردەم تىلەش » قتىدۇر. ۇان نپاتقانالرنىڭ ئېزىپ كېتىشى باشلىغ
، ياردەم تەلەپ قىلىنغۇچىغا تازىم سەۋەبتىن ئىبارەت بىغۇبار بىر «

قىلىشنى / بويۇن ئېگىشنى تەقەززا قىلىدۇ. تازىم ئۇلۇغالشنى، 
ئۇلۇغالش قۇللۇقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ ۋە ئەڭ ئاخىرىدا ئالالھ 

 ىدۇ. نەتىجىلىنتىن غەيرىگە قۇل بولۇش بىلەن 
ە، ئالالھ قا دۇئا قىلىشنى ئەمەس، دۇئانى پەقەت ئالالھ قا فاتىھ

 ئانى ئالالھ قا خاس قىلمىغۇچىنىڭگىتىدۇ. دۇۆخاس قىلىشنى ئ
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. دۇئانى ئالالھ قا خاس بولىدۇقەلبىنىڭ قىبلىسى ئېغىپ كەتكەن 
قىلماسلىقىنىڭ نامايەندىلىرىدىن بىرسى، ئۆزى بىلەن ئالالھ 

ھىيىتى ئارقىلىق بارلىق ىھە بۇ نەسئارىسىغا ۋاستە قويۇشتۇر. فاتى
ۋاستىچى پىكىرلەرنى ئىنسان زېھنى / قەلبىدىن چىقىرىپ تاشالشنى 

چە ئوتتۇرىغا چىققان ھەر خىل مەقسەت قىلىدۇ. چۈنكى تارىخ بويى
شېرىكنىڭ ئۇلىدا، ئىنساندىن يىراق بولغان ئىالھ تەسەۋۋۇرى 

ىلىدۇ ۋە يەكسان قبىلەن  ياتماقتا. قۇرئان بۇ چۈشەنچىنى يەر
يەنە «. بىز بەندىمىزگە جان تومۇرىدىنمۇ يېقىن » مۇنداق دەيدۇ: 
مېنىڭ بەندىلىرىم سەندىن مەن توغرۇلۇق سورىسا » مۇنداق دەيدۇ: 

) ئۇالرغا ئېيتقىنكى (، مەن ھەقىقەتەن ئۇالرغا يېقىنمەن. ماڭا دۇئا 
قىلسا، مەن دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىمەن. سىلەرمۇ مېنىڭ  ) پەقەت 

ەندىنال تىلەڭالر ( دەۋىتىمگە قۇالق سېلىڭالر ۋە ماڭا ئىشەنچ م
بۇ ئايەت، دۇئانى ئالالھ قا خاس قىلماسلىقنىڭ «. قىلىڭالر 

ئالالھ قا بولغان ئىشەنچسىزلىكنىڭ ياتقانلىقىنى  ، ئەسلىدەتەكتىدە
 بايان قىلماقتا. 

. ئالالھ تىن تىلەش ئۇسلۇبىنىڭ يەتتىنچى ھالقىسى، ئالالھ 7
بىزنىڭمۇ ئۆزىمىز ئۈچۈن  ،ىز ئۈچۈن خالىغىنىنىنىڭ ب

خالىشىمىزدۇر. چۈنكى ئالالھ بىز ئۈچۈن ئەڭ ياخشى / مەنپەئەتلىك 
بولغاننى بىلگۈچىدۇر. شۇڭا ئالالھ، فاتىھەدە بەندىگە ئۆزىدىن نېمە 

بىزنى توغرا » تىلىشى كېرەكلىكىنى ئۈگەتكەن. يەنى، ھىدايەت... 
ەت دۇئاسىدۇر. ئالالھ نىڭ ھىدايەتكە بىر ھىداي« يولغا باشلىغىن! 

شكە بولىدۇ. لېكىن ىنىئېرىشتۈرىشىنى ھەر خىل شەكىلدە چۈش
 شتىن ئىبارەت بۇ نۇقتىنىتالال ئارقىلىقبەندىنىڭ ھۆر ئىرادىسى 

شكە بولمايدۇ. ئەگەر بۇنداق ىنىبىكار قىلىۋېتىدىغان شەكىلدە چۈش
ن، خالىغان خالىغان كىشى ئىمان ئېيتسۇ» نىدىغان بولساق ىچۈش

ئالالھ ئىنسانغا فۇجۇرنى ۋە تەقۋانى » ، «كىشى كۇپۇرلۇق قىلسۇن 
دىندا زورالش يوق، توغرا يول ئازغۇنلىقتىن » ، «ئىلھام قىلدى 
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توغرا شەكىلدە چۈشەنگىلى دېگەندەك ئايەتلەرنى « ئايرىلدى 
. بۇ ئەھۋالدا بەندىنىڭ ئالالھ تىن ھىدايەت تەلىپى، بولمايدۇ

ش مېڭىبولغان توغرا يول ئۈستىدە توغرا شەكىلدە  ئەسلىدە ئىگە
بۇ دۇئانى قىلغۇچى بەندە توغرا ئۈچۈن قىلغان ياردەم تەلىپىدۇر. 

مۇستەقىمگە  ەلبىزنى سىرات» يولدا بولغان بىر بەندىدۇر. ئەگەر 
دەپ دۇئا قىلغان بولسا، فاتىھەنى ئوقۇۋاتىدۇ « باشلىغىن 

لسا، ۋەھىيگە ئىشىنىدۇ دېگەنلىكتۇر. فاتىھەنى ئوقۇۋاتقان بو
دېمەكتۇر. ۋەھىيگە ئىشەنگەن بولسا، ھىدايەتنى قولىدا تۇتىۋاتىدۇ 
دېگەنلىكتۇر. دېمىسىمۇ، فاتىھەدىكى ھىدايەت تەلىپىگە، مۇسھاپتا 

ئايىتى  - 2ئالغان بەقەرە سۈرىسىنىڭ  ئورۇنبۇ سۈرىنىڭ ئارقىسىدا 
ا ) يەنى تكىتابئەلىف، الم، مىم. بۇ » بېرىلگەن: جاۋاببىلەن 

«. قۇرئاندا ( ھېچ شەك يوق، ) ئۇ ( تەقۋادارالغا يېتەكچىدۇر 
شۇنداق، ئالالھ نىڭ ھىدايىتى ۋەھىي شەكلىدە يەنە بىر قېتىم 
نامايەن بولدى. چۈنكى ئەقىل ئالالھ تەرىپىدىن ئىنساننىڭ ئىچىگە 
يەرلەشتۈرۈلگەن ھىدايەت يېتەكچىسىدۇر. ئۇ ئەقىلنى قانداق 

ىشلىتىدىغانلىقىمىز ھەققىدە ۋەھىي بىزگە قىلغاندا توغرا ئ
 يېتەكچىلىك قىلىدۇ.

بىرسى جەننەتكە، يەنە بىرسى جەھەننەمگە تۇتاشقان ئىككى 
 يول

فاتىھەنىڭ ئاخىرقى ئايەتلىرى بىزگە ئىككى نەرسىنىڭ 
 جاۋابىنى بېرىدۇ:

 بىرىنچىسى، ھىدايەتكە ئېرىشكەنلەرنىڭ يولى قايسى؟ 
دېمەككى، «. لەرنىڭ يولى بېرىلگەن نېمەت» : جاۋابئەل

بېرىلگەنلەر ئىكەن. بۇ بىزدىن  نېمەتھىدايەتكە ئېرىشكەنلەر 
بۇرۇن ھىدايەتكە ئېرىشكەن بىر كارۋاننىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ. 

دېگەن « بېرىلگەنلەر كىملەر؟  نېمەتئۇنداقتا، » قتىدا، ۇبۇ ن
 باسوئال ئەقلىمىزگە كېلىدۇ. بۇ سوئالغا قۇرئان مۇنداق دەپ جاۋ
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 نېمەتئالالھ قا ۋە رەسۇلىغا ئىتائەت قىلغۇچىالر، ئالالھ » بېرىدۇ: 
بەرگەن پەيغەمبەرلەر، ھەقىقەتكە سادىق بولغانالر، ھاياتىنى 
ئىمانىغا شاھىت قىلغانالر ۋە ياخشىلىقنى يايغۇچىالر بىلەن بىر 

 (.  69نىسا، « ) سەپتە بولىدۇ. ئۇالر نېمە دېگەن ياخشى ھەمراھالر 
ىسى، ھىدايەتكە ئېرىشمىگەنلەرنىڭ يولى قايسى؟ بۇ ئىككىنج

 بېرىلمەكتە: جاۋابسوئالغا ئىككى ئازغۇن يولنى كۆرسىتىش بىلەن 
 غەزەپكە ئۇچرىغانالرنىڭ يولى. .1
 زااللەتكە دۇچار بولغانالرنىڭ يولى. .2

قۇرئاننىڭ تۇنجى مۇپەسسىرى بولغان رەسۇلۇلالھ، فاتىھەنىڭ 
غەزەپكە » قىلىپ مۇنداق دېگەن: ئاخىرقى ئىككى ئايىتىنى تەپسىر 

ئۇچرىغانالر يەھۇدىيالردۇر، زااللەتكە دۇچار بولغانالر 
، ئىبنى 2957/  2تىرمىزى، تەپسىر، « ) خىرىستىيانالردۇر 

ھەنبەل (. ئەسلىدە رەسۇلۇلالھ ئىككى خىل ئېزىشقا تارىختىن 
ئىككى ئۆرنەك بەرگەن. ھەر مۇئمىن، ھەر قېتىم فاتىھەنى 

ۇ ئىككى ئازغۇن يولغا كىرىپ قېلىشتىن پاناھ تىلەپ ئوقۇغاندا ب
ئالالھ قا سېغىنماقتا. دېمەككى، فاتىھە ئوقۇپ، ناماز ئۆتىگەن 
مۇسۇلمانالرنىڭمۇ بۇ ئىككى ئازغۇنلۇققا چۈشۈپ قېلىش ئېھتىمالى 

» ۋە  « مۇسۇلمانالرنىڭ يەھۇدىيلىشىشى » بار. بۇنى 
 تىساق خاتاالشمايمىز.دەپ ئا« مۇسۇلمانالرنىڭ خىرىستىيانلىشىشى 

دىننىڭ روھىنى ئۆلتۈرۈپ، جەسىدىگە /  -يەھۇدىيلىشىش 
دىننىڭ  -شەكلىگە چىڭ ئېسلىۋېلىشتۇر. خىرىستىيانلىشىش 

جەسىدىنى / شەكلىنى ئۆلتۈرۈپ، روھىغا چىڭ ئېسلىۋېلىشتۇر. 
مۇھەببەتسىزلەشتۈرۈش،  -دىننى مېھرى  -يەھۇدىيلىشىش 

ئەتسىزلەشتۈرۈشتۇر. دىننى شەرى -خىرىستىيانلىشىش 
رەسۇل / ئەلچىلەرنى خارالشتۇر،  -يەھۇدىيلىشىش 

رەسۇل / ئەلچىلەرنى ھەددىدىن زىيادە  -خىرىستىيانلىشىش 
ئۇلۇغالشتۇر، ئىنسانلىق ھالىتىدىن چىقىرىپ تاشالشتۇر. 
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 -دۇنياغا بېرىلىپ كېتىشتۇر، خىرىستىيانلىشىش  -يەھۇدىيلىشىش 
 روھبانلىشىشتۇر. 

ئىككى خىل ئازغۇنلىققا قارشى مۇئمىننى فاتىھە، بۇ 
ئاگاھالندۇرماقتا. ئۇالرنىڭ يولىغا كىرىش ئۈچۈن چوقۇم يەھۇدىي 
ۋە خىرىستىيان بولۇش شەرت ئەمەس. قۇرئانغا ئاساسەن، 
يەھۇدىيالر ۋە خىرىستىيانالرمۇ باشتا ھەزرىتى مۇسا ۋە ھەزرىتى 

ھەزرىتى مۇسا ئىساغا ئىمان ئېيتقان مۇئمىن ۋە مۇسۇلمانالر ئىدى. 
ۋە ھەزرىتى ئىسانىڭ مۇئمىن ۋە مۇسۇلمان ئۈممىتى قانداق قىلىپ 
يەھۇدىيلەشكەن ۋە خىرىستىيانالشقان بولسا، ھەزرىتى 
مۇھەممەدنىڭ ئۈممىتىمۇ ئۇالر ماڭغان يولدىن مېڭىپ 
يەھۇدىيلىشىش ۋە خىرىستىيانلىشىشى مۇمكىن، بۇ ئېھتىمالدىن 

امازنىڭ ھەر رەكەتىدە مۇئمىننى يىراق ئەمەس. شۇڭا فاتىھە، ھەر ن
 بۇ ئىككى خەۋپكە قارىتا ئاگاھالندۇرۇپ تۇرىدۇ.

 فاتىھەنىڭ ھۆكمى
بۇخارى، ئەزان، « ) فاتىھەسىز ناماز ناماز ئەمەس » رەسۇلۇلالھ 

( دېگەن. رەسۇلۇلالھنىڭ بۇ سۆزىنى  394/  34؛ مۇسلىم، ساالت، 95
پ چۈشەنگەن. ئىمام بەزى ئىمامالر نامازدا فاتىھە ئوقۇشنى پەرز دە

شافى، ئىمام مالىك ۋە ئىمام ئەھمەد بىن ھەنبەل بۇ قاراشنى 
قوللىغان ئىمامالر قاتارىدىن ئورۇن ئالىدۇ. يەنە بەزى ئىمامالر 

قۇرئاندىن ئاسان » ئالغان  ئورۇنئايەتتە  - 20مۇززەممىل سۈرىسى 
دېگەن جۈملىگە ئاساسەن، نامازدا قىرائەت « بولغاننى ئوقۇڭالر 

ەرتىنىڭ قۇرئاندىن بولۇش شەرتىگە ئاساسەن باشقا ئايەتلەرنى ش
ئوقۇسىمۇ بولىدۇ، دېگەن. بۇ قاراشتىكىلەرنىڭ ئەڭ ئالدىدا ئىمام 
ئەبۇ ھەنىفە كەلمەكتە. ئىمام ئەبۇ ھەنىفەنىڭ بۇ قارىشى، 

» رەسۇلۇلالھنىڭ بىر ساھابىگە ناماز ئوقۇشنى ئۆگەتكەندە 
؛ 45بۇخارى، ساالت، « ) ئوقۇ قۇرئاندىن ساڭا ئاسان بولغاننى 

 ( دېگەن سۆزىنى ئاساس قىلغان. 263مۇسلىم، ساالت، 
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جامائەت بىلەن ئوقۇلغان نامازالردا فاتىھەنىڭ ھۆكمى 
ھەققىدىمۇ ئىمامالر ئىككى پەرقلىق دەلىلگە ئاساسەن، پەرقلىق 

ئىمامنىڭ » قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويغان. ئىمام ئەبۇ ھەنىفە 
ئىبن « ) مغا ئىقتىدا قىلغۇچىنىڭ قىرائىتىدۇر قىرائىتى، ئىما

ھەنبەل ( ھەدىسى بىلەن مۇتلەق شەكىلدە ئەمەل قىلغان ۋە 
ئىمامنىڭ ئارقىسىدا ناماز ئوقۇغان كىشىنىڭ فاتىھە ئوقۇشىنىڭ 
زۆرۈر ئەمەسلىكى ھەققىدە ھۆكۈم چىقارغان. ئىمام ئەبۇ ھەنىفەنىڭ 

ە ئىچىدە ئوقۇغان شىدا ۋېبۇ قارىشىدا، ئىمامنىڭ قىرائەتنى ت
ۋاقتىدىكى پەرق ئايرىلمىغان. ئىمام فاتىھەنى جارى ئوقۇغان 

قۇرئان ئوقۇلغاندا جىم » بامدات، شام ۋە خۇپتەن نامازلىرىدا، 
دېگەن ئايەتمۇ، بۇ قاراشتىكىلەر «  تۇرۇپ ئۇنىڭغا قۇالق سېلىڭالر 

 ئايرىم ھالدا كۆرسەتكەن بىر دەلىل بولغان. لېكىن ئايەتنىڭ ئالدى
ئارقىسىدىكى مۇناسىۋەت نەزەرگە ئېلىنغاندا، بۇ ئايەتنى بۇ قاراشقا 

 دەلىل قىلىپ كۆرسىتىشكە ئانچە مۇۋاپىق ئەمەس.
ئىمام شافى، جامائەت بىلەن ئادا قىلىنغان نامازالردا، ئىمام 
جارى ياكى ئىچىدە ئوقۇغانلىق پەرقىنى ئايرىماستىن، جامائەتنىڭ 

» رت دەپ قارىغان. چۈنكى ئۇ ئايرىم ھالدا فاتىھە ئوقۇشى شە
دېگەن ھەدىسىگە ئەمەل قىلغان. « فاتىھەسىز ناماز ناماز ئەمەس 

 باشقا دەلىللەر بىلەن ئەمەل قىلمىغان.
بۇ ھەقتە دەلىللەرنىڭ ھەممىسىنى نەزەرگە ئالغان ھالدا 
ئوتتۇرىغا قويۇلغان يەنە بىر قاراش بار. بۇ قاراش، بۇ مەسىلىدە 

غان ئەڭ مۇۋاپىق قاراشتۇر. بۇنىڭغا تۇتۇپ مېڭىشقا بولىدى
ئاساسالنغاندا، ئىمام جارى ئوقۇغان نامازالردا ئىمامغا ئىقتىدا 

قۇرئان ئوقۇلغاندا جىم تۇرۇپ ئۇنىڭغا قۇالق » قىلغان جامائەت 
ئىمام ئۆزىگە ئىقتىدا » دېگەن ئايەتكە ۋە «  سېلىڭالر 

الر، ئوقۇشقا قىلىنغۇچىدۇر، تەكبىر ئالغاندا سىلەرمۇ تەكبىر ئېلىڭ
(  412/  82مۇسلىم، ساالت، « ) باشلىغاندا جىم تۇرۇپ ئاڭالڭالر 
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ھەدىسىگە ئاساسەن جىم تۇرۇپ ئاڭاليدۇ ۋە فاتىھەنى ئايرىم 
ئوقۇمايدۇ. بىراق ئىمام فاتىھەنى ئىچىدە ئوقۇيدىغان پىشىن ۋە 

» ئەسەر نامازلىرىدا، جامائەت فاتىھەنى ئىچىدە ئوقۇيدۇ ۋە 
دېگەن ھەدىسكە ئەمەل قىلغان « ماز ناماز ئەمەس فاتىھەسىز نا

بولىدۇ. بۇ قاراش تەھىقىق ئەھلى ئۆلىماالر تەرىپىدىنمۇ قوبۇل 
  قىلىنغان. بىزمۇ بۇنى ئەڭ مۇۋاپىق بولغان قاراش دەپ قارايمىز.

 فاتىھەنىڭ تەكرارلىنىشىنىڭ ھېكمىتى
بۇ مۇبارەك سۈرىنىڭ نامازنىڭ ھەر رەكىتىدە تەكرارلىنىشىنىڭ 
چەكسىز ھېكمىتى بار. بىزنىڭ ئەقلىمىزگە كەلگەن، بىز بىلىپ 

 يېتەلىگەن ھېكمەتلەر تۆۋەندىكىچە:
فاتىھەدىكى ھەقىقەتلەر شۇنداق ئۇلۇغ ھەقىقەتلەر بولۇپ،  .1

ئۇالرنى ئۇنتۇش ئۇياقتا تۇرسۇن، ئۇنتۇپ قېلىش ئېھتىمالىمۇ 
تىن سەۋەبكىشىنى ھەر دائىم ھۇشيار تۇرۇشقا ئېلىپ بارىدۇ. بۇ 

فاتىھەدىكى ھەقىقەتلەرنى ئىزچىل تەكرارالپ تۇرۇش ۋە مەزكۇر 
ئەبەدىي ھەقىقەتلەرنى ئۇنتۇماسلىققا نىيەت قىلغانلىقىنى نامايەن 

 قىلىش الزىم.
ئىنسان ئۇنتۇغاقتۇر. ئىنسان كەلىمىسىنىڭ سۆز تومۇرى  .2

« نىسيان » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « ئۇنتۇش » بىلەن، 
ئوخشاشتۇر. ھەتتا ئىبن ئابباس كەلىمىسىنىڭ سۆز تومۇرى 

ئىنسان كەلىمىسىنى بۇ سۆز يىلتىزىغا نىسبەت قىلىدۇ. ئۇنتۇغاق 
ئىنسانغا ئەسكەرتىلىدۇ. ئالالھ مۇ فاتىھە ئارقىلىق ئىنسانغا رەببى 

 بىلەن قانداق مۇناسىۋەت قۇرۇش كېرەكلىكىنى ئەسكەرتمەكتە.
ت فاتىھەنىڭ نامازنىڭ ھەر رەكەتىدە تەكرارلىنىشى، ساال .3

تەكرارىدىن زىيادە باشقا بىر ھەقىقەتنى ئىما قىلىدۇ. يەنى 
تۈگىمەس بىر  -فاتىھەنىڭ چەكلىك لەبزىنىڭ ئارقىسىدا پۈتمەس 

تىن فاتىھەنىڭ سەۋەبمەنا ئوكيانۇسىنىڭ بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ 
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ھەر ئوقۇلىشى بىر تەكرارلىنىش ئەمەس، ئۇ مەنا ئوكيانۇسىدىن بىر 
 ل يۈرگۈزىدىغان قەلبكە نازىل بولىشىدۇر. قىسمىنىڭ يەنە ئەقى

« ئاچقۇچى » فاتىھە ئىسمى، ئىسمى فائىلدۇر.   .4
دېگەنلىكتۇر. فاتىھە بىر ئاچقۇچى بولۇش سۈپىتى بىلەن ئەقىل 
يۈرگۈزىدىغان قەلبنى ئالالھ قا ئاچىدۇ. قەلب تۇپرىقىغا ئىالھىي 

ن رەھمەت بۇلۇتلىرىنى جەلىپ قىلىدۇ. ئۇ بۇلۇتالردىن تۆكۈلگە
رەھمەت بىلەن قەلب تۇپرىقىنىڭ ياشنىشى ۋە جەننەت كەبى بىر 
باھارغا ئېرىشىشىدىن خەۋەر بېرىدۇ. ئۇ تۇپراققا تېرىلغان ئىمان، 

 ئېھسان، تەقۋا باشاقلىرىنى توشقۇزىدۇ.
چە تىلىدىن چىققان ە مۇئمىننىڭ ھاياتى بويىفاتىھ .5

ولىشى سۆزلەرنىڭ ئىچىدە تەكرارلىنىشى ئەڭ يۇقىرى بولغان سۆز ب
ئالغاندەك،  ئورۇنكېرەك. فاتىھە ئىالھىي كاالمنىڭ ئەڭ بېشىدا 

ئېلىشى الزىم.  ئورۇنغىتىدىمۇ فاتىھە ئەڭ باشتا ۇمۇئمىننىڭ سۆز ل
ھاياتنىڭ بارلىق سۆزلىرى تۈرگە ئايرىلىپ، تەكرارلىنىش 

تىكىسى بىلەن بىر يەرگە قويۇلغاندا، فاتىھە ئەڭ كۆپ ئىستا
 ۆزلەر ئارىسىدىن ئورۇن ئېلىشى كېرەك. تەكرارالنغان مۇبارەك س

  

 
فاتىھە قۇرئاننىڭ فاتىھىدۇر. فاتىھە قۇرئاننى ئىنسانغا، 

 ئىنساننى قۇرئانغا ئاچىدۇ.
فاتىھە نامازنىڭ فاتىھىدۇر. فاتىھە نامازنى قۇرئانغا، قۇرئاننى 
نامازغا ئاچىدۇ. فاتىھە ئىنسانىيەت بىلەن تەڭتۇش بولغان بارلىق 

ارلىق ساماۋىي شەرىئەتلەرنىڭ ئۆزىدۇر. شۇڭا ۋەھىيلەرنىڭ، ب
پەرقلىق دىنالرغا مەنسۇپ ئىنسانالر مەۋجۇت بولغان بىر 

ھەممە كىشى ھەمپىكىر بولغان ئورتاق بىر تېكىست » دوستىخاندا، 
دېگەندە، فاتىھەدىنمۇ ياخشى بىر تېكىستنى « ئوتتۇرىغا قويايلى 
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ىھە ئىنسانىيەتنىڭ تىن فاتسەۋەبئوتتۇرىغا قويغىلى بولمايدۇ. بۇ 
 تۇر.خىتابئۆزگەرمەس كودلىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئىالھىي بىر 

 

 سۈرىسى ئەلەق

 
دەپ ئىسىم «  ئەلەق» ئايىتىگە ئاساسەن  - 2سۈرىگە بۇ 

 قويۇلغان:
ىڭنىڭ ئىسمى بىلەن ئوقۇغىن. ئۇ ئىنساننى ەببياراتقان ر» 

 (. 2 - 1« ) ياراتتى ىدىن ئەلەقمېھرى مۇھەببەت ۋە 
ە، ئەلەق»  نەزەردە تۇتۇلغاندا ئۆزگىچىلىكى، ئىنساننىڭ ئەلەق

ئىلمىگە  تۆرەلمە ،مەنىسىنى« مۇھەببەت  -كۆڭۈل بۆلۈش، مېھرى 
باالياتقۇغا چۈشكەن »  امۇناسىۋەتلىك تەرىپى نەزەردە تۇتۇلغاند
» مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. « تۆرەلمىنىڭ دەسلەپكى ھالىتى، ھۈجەيرە 

ەلىمىلىرىنىڭ قۇرئاندىكى ئىشلىتىلىش ك« ە ئەلەقۋە  ئەلەق
ئۇسلۇبلىرى بۇنىڭ دەلىلىدۇر. قۇرئاندا بۇ كەلىمە بەش جايدا 

شەكلىدە مۇئەننەس « ە ئەلەق» ئىشلىتىلگەن. بۇالردىن تۆتى 
 ) چىشى ( تۈرىدە كەلگەن. ئىشلىتىلگەن جايالر تۆۋەندىكىچە:

 ئايەت - 5ھەج سۈرىسى  .1
 ئايەت - 14مۇئمىنۇن سۈرىسى  .2
 ئايەت - 67سۈرىسى  غافىر .3
 ئايەت- 37قىيامەت سۈرىسى  .4

قىدىكى ىسربۇ تۆت ئورۇننىڭ ھەممىسىدە ئىنساننىڭ ئانا قو
دە باشقا شەكىللەردىن ىرسۈبۇ تۆرەلمە باسقۇچىغا دااللەت قىلىدۇ. 

شەكلىدە كەلگەن. بۇ ئۆزگىچە بىر «  ئەلەق» پەرقلىق ھالدا 
س شەكىلدە ئەھۋال بولۇپ، قۇرئاندا پەقەت بۇ يەرگىال خا
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ئىشلىتىلگەن. ئىنساننىڭ باالياتقۇدىكى تۆرەلمە ھالىتىنى 
«  ئەلەق» بۇ سۈرىدىكى  بىلەن« ا ئەلەق» ئىپادىلەيدىغان 

مۇتلەق شەكىلدە مەنىدىمۇ ئەكس ئېتىشى  ئارىسىدىكى پەرق
 كەلىمىنىڭ يىلتىز مەنىسى ھەققىدەقتىدا، بۇ ۇكېرەك. مانا بۇ ن

سىدە مەشھۇر بولغان ئىبن سۆزلەرنىڭ كېلىپ چىقىشى ساھە
ئەل ھۇببۇل » ناملىق ئەسىرىدە « مۇقايىسۇل لۇغا » فارىسنىڭ 

دېگەن « قەلب ئۈچۈن زۆرۈر بولغان مۇھەببەت  -الزىم لىل قەلب 
 مەنىنى كۆرىمىز. 

شەكلىدىن پەرقلىق ھالدا پەقەت بۇ يەردىال « ا ئەلەق» بۇ، 
بەت ۋە مۇھەب»  بېرىلگەنشەكلى ئۈچۈن «  ئەلەق» كەلگەن 

«  ئەلەق» ئەمەس. ئايەتتە  ىبىردىنبىر سەۋەب نىڭمەنىسى« ە ئەلەق
دۇر. «ئىنسان جىنسى » تىن يارىتىلغانلىقى بايان قىلىنغان ئۇنسۇر 

ئۈچۈندۇر. بۇ، « جىنس / تۈر » دىكى قاراتمىلىق «ئىنسان  -ئەل » 
بىلەن ئىپادىلەنگەن نەرسىنىڭ تۈرگە خاس ئىكەنلىكىنى  ئەلەق

كەلىمىسىگە تۆرەلمە باسقۇچىنى  « ئەلەق» ئەگەر  ۇ.تەكىتلەيد
تۆرەلمە » مەنىسىنى بەرگەن ۋاقتىمىزدا، « ا ئەلەق» ئىپادىلەيدىغان 

دىن يارىتىلىشنىڭ پەقەت ئىنسان تۈرىگە «ھۈجەيرە / سىپرما  /
 خاس ئىكەنلىكى مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ قەتئىي توغرا ئەمەس.

دىن يارىتىلغان. «ھۈجەيرە / سىپرما تۆرەلمە / » باشقا جانلىقالرمۇ 
بۇ يەردە ئىنسانغا خاس بىر نەرسە ئۈستىدە توختىلىۋاتقانلىقى 

باشقا جايدىكى مەنىسىدىن  ئېنىق. شۇڭا بۇ كەلىمە بۇ سۈرىدە
پەرقلىق شەكىلدە ئىشىلىتىلگەن. ئىنسانغا خاس بولغان ئۇ نەرسە 

 دۇر. «ە ئەلەقمۇھەببەت ۋە » 
سۈرىنى بىرىنچى  ۋالد كىشىلەر( بۇ)تۇنجى ئە تۇنجى نەسىل

 ئايىتى بىلەن تولۇق ئاتىغان.
سۈرىنىڭ كىرىشى، ھەقىقىي مەنىدە ئىنسانىيەت تارىخىنىڭ 

قتىسى بولغان قۇرئان ۋەھىينىڭ تۇنجى قېتىم نازىل ۇبۇرۇلۇش ن
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ئەبۇ مۇسا رىۋايەتلىرىدە،  بولغان ئايەتلىرىدۇر. ھەزرىتى ئائىشە ۋە
« ھىرا » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « ش ئىزدىنى» مەككىدە  ۋەھىي

غارىدا، تەپەككۇر تولغىقى يەۋاتقان ئابدۇلالھ ئوغلى مۇھەممەدكە، 
يىل كېيىنكى بىر رامىزان كېچىسىدە  40فىل ۋەقەسىدىن تەخمىنەن 

قى بەش ئايىتى بىلەن بۇ سۈرىنىڭ ئالدىن بولۇپ، نازىل قىلىنغان
 باشالنغان.

 ىرىنىڭجايالشقان مەككە شەھ سۈرە ئەرەبىستان يېرىم ئارىلىغا
ھىرا تېغى قتىسىدىكى سەبىر تېغىنىڭ يېنىدىكى ۇئەڭ ئېگىز ن

ي غاردا نازىل بولغان. ھىرا غارى مەككىگە ىئئۈستىدىكى بىر تەب
ھاكىم بىر ئېگىزلىكتە كەبىنى كۆرگىلى بولىدىغان بىر جايدا ئىدى. 

ىقاد بۇ غاردا ھەزرىتى ئىبراھىمنىڭ ئېت ،رەسۇلۇلالھتىن بۇرۇن
سىستېمىسىغا ئاساسەن ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن چىققان بىردىنبىر 

غا مەنسۇپ بولغان تاغىسى ىدىن ئىبراھىم ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ ،كىشى
 زەيد بىن ئامر بىن نۇفەيل ئىدى.  

سۈرە نازىل بولغان ۋاقىتنى كۈنى بىلەن ئېنىق قىلىپ 
يىلى  - 610ئېيتالمىساقمۇ، تەخمىن قىلىش مۇمكىن. يەنى مىالدى 

غۇست ئېيىدىكى بىر دۈشەنبە كېچىسى نازىل بولغانلىق ۋئا
 -ۋەھىي باشلىنىشتىن بۇرۇن ئارقىمۇ  بەيھەقىتىمالى يۇقىرى. ھئې

يىل مۇقەددەم بىر  13لەرنىڭ ھىجرەتتىن چۈشكۆرۈلگەن ئارقا 
غانلىقىنى ۋە ئالتە ئاي داۋام نرەببىئۇلئەۋۋەل ئېيىدا باشال

يىلى فېۋرالغا  - 610. بۇ تارىخ مىالدى قىلغانلىقىنى نەقىل قىلغان
داۋامالشقانلىقىغا ئاي چۈشلەرنىڭ ئالتە توغرا كېلىدۇ. 

ئاساسالنغاندا، بۇ تارىختىن ئالتە ئاي كېيىنكى ۋاقىت، شۇ يىلى 
ئاغۇست ئېيىغا توغرا كېلىدۇ. ۋەھىينىڭ تۇغۇلىشىنىڭ 
 رەسۇلۇلالھنىڭ تۇغۇلغان كۈنى بىلەن ئوخشاش بولغان دۈشەنبىگە

توغرا كەلگەنلىكىنى، رەسۇلۇلالھنىڭ نېمە ئۈچۈن ئۇ كۈننى روزا 
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تۇتۇش بىلەن ئۆتكۈزىدىغانلىقى ھەققىدە سورالغان سوئالغا 
 بەرگەن جاۋابىدىن بىلىمىز.

بۇ ھەقتىكى سەھىھ رىۋايەتلەرنىڭ قىسقىچە مەزمۇنى مۇنداق: 
ەتكە يالغۇزلۇق ممياشقا يېقىنالشقاندا ئابدۇلالھ ئوغلى مۇھە 40

اخشى كۆرگۈزۈلدى. ئۇ ھىرا تېغىدىكى ھىرا غارىدا ئۆزىنى ي
ىدى. بىر كېچىسى تۇيۇقسىز ۋەھىي تەپەككۇر ۋە ئىبادەتكە ئات

مەن ئوقۇشنى » ئۇ دېدى. « ئوقۇ! » پەرىشتىسى كەلدى ۋە 
بەردى. چۈنكى ئۇ بۇ مەزگىلگىچە ئوقۇپ  بدەپ جاۋا« بىلمەيمەن! 

، رەسۇلۇلالھ مۇنداق نەقىل ( 48يېزىپ باقمىغانىدى ) ئەنكەبۇت،  -
پەرىشتە مېنى شۇنداق قاتتىق سىقتىكى مادارىم قالمىدى » قىلغان: 

، بۇخارى، بەدىئۇل ۋەھىي بۇ ئەھۋال ئۈچ قېتىم تەكرارالندى ) «. 
ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ سۈرىنىڭ  (. 1:73؛ مۇسلىم، ئىمان، 1: 1

ئالدىنقى بەش ئايىتى نازىل بولدى ) ۋەھىينىڭ كېلىش 
 ئايەتكە قاراڭ (. - 51للىرى ئۈچۈن شۇرا، شەكى
بۇ «. ئوقۇ » يىللىق ۋەھىي جەريانىنىڭ تۇنجى كەلىمىسى  23 

بۇيرىقىنى بىلدۈرىدۇ. ھەر « قىل! » بىر ئىشنى  ،بىر پېئىل بولۇپ
ڭ شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت قىلىدۇ. تۇنجى ابىر بۇيرۇق بىر ئ

» مىسى ئىنساننىڭ نازىل بولغان بەش ئايەتنىڭ ئاساسلىق تېقېتىم 
نىڭ ئىنسانگە، ىقابىلىيىتى بولۇپ، ۋەھىي بىلىم« ئۆگىنىش 

ۋە ۋاستىلىرىگە كىشىنىڭ دىققىتىنى  ئۆگىنىش قابىلىيىتى
 ش بىلەن باشالنغان. ئىنساننىڭ ئەڭ مۇھىم مەسلىلىرىدىنئاغدۇرۇ

توغرا بولغان بىلىمگە ئىگە بولۇش، يارىتىش ۋە يەتكۈزۈش  بىرى
 ىك بولغان تەلىم ۋە تەربىيىدۇر.بىلەن مۇناسىۋەتل

تۇنجى قېتىم نازىل بولغان بۆلەك ۋە سۈرىلەرنىڭ تېمىسى 
بولۇپ،  لىكمۇناسىۋەت ناھايىتى مەنى مەقسەتلىكئارىسىدىكى 
بولغان فاتىھەنى مۇستەسنا دەپ « كىرىش سۆز » ھەقىقىي بىر 
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قارىغان ۋاقتىمىزدا، بىزنىڭ ئېنىقلىشىمىزغا ئاساسەن ئەڭ باشتا 
 ىل بولغان بەش تەرتىپ ۋە تېما تۆۋەندىكىچە:ناز

سۈرىسىنىڭ ئالدىنقى بەش ئايىتى تەپەككۇر ۋە  ئەلەق
 بىلىمنىڭ بەرپا قىلىنىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك.

تۇيغۇ ۋە  -ھېس  ئايىتى 11ىل سۈرىسىنىڭ ئالدىنقى مۇززەمم
 ئەخالقنىڭ بەرپا قىلىنىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك.

ۋە  رول ئايىتى يەتتەدىنقى سىر سۈرىسىنىڭ ئالمۇددەس
 نىڭ بەرپا قىلىنىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك.كېلەچەك

 تەرغىپ ۋە ئىلھام بېرىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك. زۇھا سۈرىسى
 ئەزىم ۋە قەتئىيلىك بىلەن مۇناسىۋەتلىك. ئىنشىراھ سۈرىسى

ئالالھ تۇنجى نازىل بولغان ئايەت، ئالالھ نىڭ ئىسىمى بىلەن / 
ئىسالمنىڭ شۇئارى  دۇر. بۇ بۇيرۇقۇشقا ئەمرنىڭ نامىدىن ئوق

 بولغان بىسمىلالھتا ئۆز ئىپادىسىنى تاپقان. 
ئەڭ چوڭ دىكى تۇنجى بەش ئايەت، ئىنسانىيەت تارىخى

ۋەقەنىڭ باشالنغۇچى بولغان قۇرئان ۋەھىينىڭ تۇنجى بۆلىكىدۇر. 
ئۇنى ئۆگىنىشنىڭ يولى  ،ھەقىقەتكە مۇناسىۋەتلىك بىلىمبۇ بۆلەكتە 

 ۇسلۇبى بايان قىلىنغان.ۋە ئ

ي َخلََق ) َ نَْساَن مَ 1اْقَرْأ َِبْْسَ َرب ََك اَّله
ِ
َك ( اْقَرأْ َوَرب  2ْن عَلٍَق )( َخلََق اَْل

َ َِبلْقَََّلَ )3اْْلَْكَرُم ) ي عََّله َ نَْسانَ 4( اَّله
ِ
َ اَْل  (5َما لَْم يَْعََّلْ ) ( عََّله

اننى ئۇ ئىنس رەببڭنىڭ ئىسمى بىلەن ئوقۇ!ياراتقان » 
ىڭ ئەڭ كەرەملىكتۇر. ەببر !ياراتتى. ئوقۇ ىدىنئەلەقمۇھەببەت ۋە 

( ئۆگەتتى.  يېزىشنى قەلەم بىلەن )ئىنسانغا ) بىلىمنى ( ئۇ 
 .( 5 - 1« )  ئىنسانغا بىلمىگەن نەرسىلەرنى بىلدۈردى

بۇ بەش ئايەتتىن كېيىنكى ئايەتلەر ئارىدىن بىر مەزگىل 
بۇ قۇرئان دەۋىتىگە كۈچ ئۆتكەندىن كېيىن نازىل بولغان. 

 . ېلىدۇغا توغرا كىيىل - 3غان ىئىشلىتىپ ئەزىيەت يەتكۈزۈشكە باشل
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دېيىش، ئۇ « پاالنى ۋاقىتتا نازىل بولدى » بۇ سۈرىنى 
 سۈرىنىڭ نازىل بولۇشقا باشلىغان ۋاقتىنى كۆرسىتىدۇ. 

كېيىن كەلگەن بۆلەكتە، ئالالھ ۋەھىي  تىنبۇ بەش ئايەت
ۈل بۆلگەن ئىنساننىڭ ئەڭ ئاساسلىق ئەۋەتىش بىلەن كۆڭ

 ئاجىزلىقى تىلغا ئېلىنغان:

نَْساَن لََيْطغَى )
ِ
نه اَْل

ِ
تَْغََن )6ّلََكه ا  (7( َأْن َرأ َُه اس ْ

ئۆزىگە يېتەرلىك دەپ شەك ـ شۈبھىسىز ئىنسان ئۆزىنى » 
 (. 7 - 6« )  قارىغان ۋاقىتتا ھەقىقەتەن ئازىدۇ

، ۇوسقۇنلۇق قىلىددا ئىبادەتكە تۋاقتى ئىنسان ئازغان
 ۇ:يدۈھەقىقەتنى ئىنكار قىلىپ، ئۇنىڭدىن يۈز ئۆر

ي يَْْنَىى ) َ َذا َصَّله )9َأَرَأيَْت اَّله
ِ
ْن ََكَن عَََّل الْهَُدى ( َأَرَأيْ 10( َعْبًدا ا

ِ
َت ا

َب َوتََوّله 12( َأْو َأَمَر َِبلتهْقَوى )11) ْن َكذه
ِ
 (13 )( َأَرَأيَْت ا

ەت قىلماقچى بولغان بەندىنى ئى مۇھاتاب! (، ئىباد» ) 
ئىبادەتنى توسماقچى  ئى توسماقچى بولغان كىشىنى كۆردۈڭمۇ؟ )

ئۇ كىشى توغرا يولدا بولۇپ قالغان بولسا ۋەياكى  بولغان كىشى! (
توغرا يولغا، مەسئۇلىيەتنى بىلىشكە دەۋەت قىلىۋاتقان بولسىچۇ دەپ 

 سوراش ئەقلىڭگە كەلدىمۇ؟
ۋە ئالالھ ۇ ھەقىقەتنى ئىنكار قىلسا ئەگەر ئئويالپ باقتىڭمۇ، 

 (. 13 - 9« ) تىن يۈز ئۆرىسە، ... 
مانا بۇ چۈشەنچىنىڭ ئاستىدا كۆرمەيدىغان بىر ئالالھ 

 چۈشەنچىسى ياتىدۇ: 

َ يََرى  َألَْم يَْعََّلْ َبأَنه اّلِله
« ۇ؟ ەمد( كۆرۈپ تۇرىدىغانلىقىنى بىلم ئۇنى نىڭ )هللا ا» 

 (14 .) 
بىيلىگۈچى سۈپىتىنى نايامەن قىلغان سۈرە، مۇھاتابىنى تەر

بىردەك بولغان بىر نەھىي ۋە  ھالدا، تەۋھىد كەلىمىسى بىلەن
 ئىككى بۇيرۇق بىلەن ئاخىرلىشىدۇ:
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ْد َواْقََتَْب   ّلََكه ََل تَُطْعُه َواْْسُ
ۋە ( سەجدە قىلغىن  قاهللا ا )ا! ئىتائەت قىلمھەرگىز ئۇنىڭغا » 

 (.  19« ) ! قىنىرىششىشقا تقا( يېقىنلىهللا ا بۇ ئارقىلىق)
 

 مۇززەممىل سۈرىسى

 

دېگەن مەنىنى « ئېغىر يۈك كۆتۈرگۈچى » مۇززەممىل 
 - 1بىلدۈرىدىغان بولۇپ، بۇ ئىسىم قۇرئاندا پەقەت مۇشۇ سۈرىنىڭ 

 ئايىتىدىال ئىشلىتىلگەن:
(! كېچىنىڭ  پەيغەمبەرئى زىممىسىگە ئېغىر يۈك ئالغۇچى ) » 

 (.  2 - 1« ) ڭدىن تۇر! ۇرنئازغىنىسىدىن باشقا ۋاقىتتا ئو
ئۇ ) ۋەھىي ( مۇززەممىلدۇر. چۈنكى ئۇنى تاغالرمۇ ئېلىشتىن 

 ئىدى. « ئېغىر بىر سۆز » باش تارتقان 
 (. 5« ) چۈنكى بىز ساڭا ئېغىر بىر سۆز نازىل قىلىمىز » ... 

بىرىنىڭ زىتىدۇر.  -مۇززەممىل بىلەن مۇددەسسىر بىرى 
ئۈستىگە بىر نەرسە » ولغان تەزەممەلە مۇززەممىلنىڭ يىلتىز پېئىلى ب

» پېئىلى بولغان تەدەسسەرا  مۇددەسسىرنىڭ يىلتىز ،«ئالدى 
مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. ئۈستىگە « ئاستىغا بىر نەرسە ئالدى / سالدى 

ئالغان يۈك ئىنسان يۈكىدۇر. بۇ يۈكنى ئۈستىگە ئالغۇچى يۇمشاق 
ھىينىڭ كۆرپىدە خاتىرجەم ئۇخلىيالمايدۇ. بىرىنچىسى ۋە

» رەسۇلۇلالھنىڭ زىممىسىگە ئارتقان مەسئۇلىيەتكە، ئىككىنجىسى 
ياتقان پاسسىپ ياخشىنى، ياتقان يېرىدىن تۇرغۇزۇپ ئاكتىپ 

 قا دااللەت قىلىدۇ.«ايالندۇرۇش ياخشىغا ئ
مۇززەممىل سۈرىسى، بەشىنچى ئايەتنىڭمۇ ئوچۇق دااللىتى 

. ھەتتا بىزنىڭ بىلەن ئەڭ باشتا نازىل بولغان سۈرىلەردىن بىرى
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سۈرىسىدىن «  ئەلەق» مىزدە تەرتىپىئىزاھاتلىق نازىل بولۇش 
 ئايىتى ئاخىرقىسۈرىدۇر. سۈرىنىڭ  - 2كېيىنال نازىل بولغان 

ئايەتتىن خېلىال كېيىن نازىل بولغان. بۇ ئايەتنىڭ  19ئالدىنقى 
قانچىلىك مۇددەتتىن كېيىن نازىل بولغانلىقى ھەققىدە ئىخالپ بار. 

بىر يىل؛ سەئىد بىن  ئاساسالنغانداى ئائىشە ۋە ئىبن ئابباسقا ھەزرىت
ئون يىلدىن كېيىن نازىل بولغان  ئاساسالنغانداجۇبەيرغا 

ئالالھ يولىدا ئۇرۇش » ) تابارى (. مۇتلەق كۆپچىلىك ئايەتتىكى 
ئاخىرقى ئايەتنى مەدىنىدە نازىل  سىگە ئاساسەنئىبارى« قىلىدۇ 

كېلەچەكتىن ئالدىن بېرىلگەن بىر  بولغان دەيدۇ. ھالبۇكى، بۇ
ئۇ  -ئالىمەن ئەن سە يەكۇن » بىشارەتتۇر. چۈنكى ئۇنىڭ ئالدىدا 

« سن » ئىبارىسى بار. « ) ئالالھ ( ... بولىدىغانلىقىنى بىلىدۇ 
قوشۇمچىسى دااللەت قىلغاندەك، بۇ ئىبارە بولۇپ بولغان بىر ئىش 

 ەرمەكتە.ھەققىدە ئەمەس، بولىدىغان بىر ئىشتىن خەۋەر ب
سۈرىسىدىن كېيىن  ئەلەقبىزنىڭ ئېنىقلىشىمىزچە بۇ سۈرە 

نازىل بولغان. مەشھۇر تەرتىپلەردە قەلەم سۈرىسى ئىككىنچى قېتىم 
نازىل بولغان سۈرە دەپ كۆرسىتىلگەن. بىراق قەلەم سۈرىسى 
مۇقاتتا ھەرىپلىرى بىلەن باشلىغان ۋە مۇشرىكالرغا قارىتا ئوچۇق 

غا ئىگە بولغانلىقى ئۈچۈن، كېيىنرەك ھەيۋە قىلغان مەزمۇن
مەزگىلدە نازىل بولغان بولسا كېرەك. بىزنىڭ ئىزاھاتلىق 

 ئورۇندا تۇرىدۇ. - 7مىزدە تەرتىپى
، ئەلەقبىرىنچى گۇرۇپپىغا ئائىت بولغان  مۇززەممىل سۈرىسى

مۇددەسسىر، زۇھا، ئىنشىراھ ۋە قەلەم سۈرىلىرىگە ئوخشاش بىۋاستە 
شەخسىيىتىنى شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت  ھالدا رەسۇلۇلالھنىڭ

قىلماقتا. بۇ ئارقىلىق پەقەت ئۆز دەۋرىدىكىلەر ئۈچۈنال ئەمەس، 
بارلىق دەۋرلەر ۋە ماكانالردا ياشىغان ئىنسانالر ئۈچۈن ئۈلگىلىك 

تىن سۈرىنىڭ سەۋەبشەخس تىكلەش نەزەردە تۇتۇلغان. بۇ 
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بىرلىك ۋە  يىتىدىن باشقا ئايەتلەردە ئىككىنچى شەخسئاخىرقى ئا
  ئىشلىتىلگەن. ئالمىشى كۈكۆپل

 بۇيرۇق بار.  11قىلىنغۇچىغا قارىتا  خىتاببۇ سۈرىدە 
 تۇر!

 ) ئۇيقۇنى ( ئازايت!
 ) قۇرئان ئوقۇشنى ( كۆپەيت!

 پ ئوقۇ!ىنىماي چۈشىئالدىر
 !ئەترەببىڭنىڭ نامىنى ياد 
 ئۆزەڭنى ئالالھ قا ئاتا!

 قىل! ) رەببىڭنى ( ئۇنى ئۆزەڭگە ۋەكىل، ھامىي
 ساڭا قارىتا ئېيتىلغانالرغا سەبىر قىل!

ئۇالرنى چىرايلىقچە تەرك ئەت / ) چىرايلىقچە ھىجرەت قىل /  
 ئايرىل (!

 !كار قىلغۇچىالرنى ماڭا قويۇۋەتئىن
 ئۇالرغا ئازغىنا مۆھلەت بەر!

بۇ سۈرە رەسۇلۇلالھنىڭ شەخسىيىتىنى بەرپا قىلىشنى مەقسەت 
چەكلىمىسىدىن ھالقىغان ھالدا  قىلغان بولۇپ، زامان ۋە ماكان

بۇ بۇيرۇقالرغا قارىغان ئۆرنەك تىكلەش نىشان قىلىنغان. 
ا قاراپ ىغتىن سىرىدۋاقتىمىزدا ئاڭ شەكىللەندۈرۈشنىڭ ئىچ

 يۈزلەنگەنلىكىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ. 
كېچىنىڭ » بۇيرىقى بولۇپ، « تۇر » بۇالردىن بىرىنچىسى 

  (.  2« )  ئازغىنىسىدىن باشقا ۋاقىتتا تۇر!
بۇ ئايەتتە بايان قىلىنغان: كېچىدە قىيامدا تۇرۇشنىڭ سەۋەبى 

 (. 4« ) ئاستا چۈشۈنۈپ / ھەزىم قىلىپ ئوقۇ!  -قۇرئاننى ئاستا » 
ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئايەتتە بۇ بۇيرۇقنىڭ سەۋەبى ئىزاھالنغان: 

 (.  5« ) چۈنكى بىز ساڭا ئېغىر بىر سۆز نازىل قىلىمىز » 
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دېگەن سوئال سورىلىشى مۇمكىن. بۇ « ن كېچە؟ نېمە ئۈچۈ» 
ئەلۋەتتە ) شۇ ( » ئايەت بەرمەكتە:  - 6سوئالنىڭ جاۋابىنى 

ئىز قالدۇرىدۇ ۋە ئوقۇش كېچىدىكى تىرىلىش ناھايىتى چوڭقۇر 
 «. جەھەتتىن قالدۇرىدىغان تەسىرى چوڭ بولىدۇ 

رەسۇلۇلالھتىن ئۆزىنى  سۈرىنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسىنى
/ بېغىشلىشىنى تەلەپ قىلغان تۆۋەندىكى ئايەتلەر  ئاتىشىنى

 تەشكىل قىلماقتا:

لَْيَه تَْبَتيًًل ) 
ِ
 ( َرب  8َواْذُكَر اْْسَ َرب ََك َوتَبَتهْل ا

ِ
ََلَ ا
ِ
َق َوالَْمْغرََب ََل ا َله  الَْمْْشَ

ْذُه َوَكيًًل ) َ  (9ُهَو فَاَّته
ا ۋە بارلىقىڭنى ئۇنىڭغ ىڭنىڭ نامىنى ياد ئەتكىنەببر» 

ىدۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ەببئۇ مەشرىقنىڭ ۋە مەغرىبنىڭ ر ئاتىغىن!
يەنى ھەممە ئىشىڭنى  ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئۇنى ھامىي قىلىۋالغىن )

 (.  9 - 8« )  ( ئۇنىڭغا تاپشۇرغىن
ۋەھىيگە قايتۇرۇلغان ئىنكاسالرغا  ،ئۇنىڭدىن كېيىنكى بۆلەكتە

ھ، رەسۇلۇلالھنى ئەمرىنى بەرگەن ئالال« سەبىر قىل! » قارشى 
ۋەھىينى يالغانغا چىقارغۇچىالرنى ئۆزىگە ھاۋالە قىلىشقا، ئۇالر 

 (.  11 - 10يدۇ ) ۇبىلەن ئاۋارە بولماسلىققا بۇير
ئۇنىڭدىن كېيىن كەلگەن بۆلەكتە پىرئەۋننىڭ ئاقىۋىتى 
ئەسلىتىپ ئۆتۈلگەن بولۇپ، ئىنكار قىلىشقا تەمشەلگەنلەر ئاخىرقى 

 (.  19 - 12)  ەن ئاگاھالندۇرۇلغاناخىرەت بىلسائەت ۋە ئ
بىرىدىن  ئاخىرقى ئايەتتە، باشتا بېرىلگەن كېچىنىڭ ئۈچتەن

ئەمرى يەڭگىللىتىلگەن بولۇپ، سۈرە « ئوقۇش » ئاز بولمىغان 
ئىالھىي رەھمەتنىڭ چەكسىزلىكى تەكىتلەنگەن ھالدا 

 ئاخىرالشقان. 
رەت رەببىم! بىزنى چەكسىز رەھمىتىڭ ئىچىگە ئالغىن، مەغپى

 قىلىنغۇچىالر قاتارىدىن قىلغىن!
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 مۇددەسسىر سۈرىسى

 
كەلىمىسى « مۇددەسسىر » سۈرە سۈرىنىڭ بىرىنچى ئايىتى 

 :ن. يەنىبىلەن ئاتالغا
سەن ئەي ئىچىگە بېكىنىۋالغان كىشى! تۇر ۋە » 

 «. !) ئىنسانالرنى ( ئاگاھالندۇر
 مۇددەسسىر كەلىمىسى قۇرئاندا پەقەت مۇشۇ ئايەتتىال تىلغا

 ئېلىنغان. 
سۈرە ئەڭ باشتا نازىل بولغان سۈرىلەردىن بىرى بولۇپ، 

ۋەھىي ئۈزۈلۈش » ھەزرىتى ئائىشەدىن كەلگەن رىۋايەتتە، 
دىن كېيىن نازىل بولغان ) بۇخارى ۋە مۇسلىم (. «ھادىسىسى 

جابىر بىن زەيد رىۋايىتىمۇ يۇقىرىدىكى رىۋايەت بىلەن ئوخشاشلىققا 
  ئىگە ) مۇسلىم (.

قالغان مەزگىلدە ەتكە قارىغاندا رەسۇلۇلالھ ۋەھىي ئۈزۈلۈپ رىۋاي
ترەتۇل ۋەھىي ( ناھايىتى قايغۇرغان ۋە نېمە قىلىشىنى ) فە

بىلەلمەي قالغان. بۇ ھادىسە ئارقىلىق ۋەھىينىڭ ئېغىرلىقى ئاستىدا 
گە، ۋەھىيسىز قېلىشنىڭ نەقەدەر پەيغەمبەربېلى پۈكۈلگەن 

ۇرۇش مەقسەت قىلىنغان. ئىزتىراپ ئىكەنلىكىنى ھېس قىلد
لەشنىڭ ىفەترەتۇل ۋەھىي دەپ ئاتالغان بۇ ھادىسە، ئىالھىي تەربىي

 بىر پارچىسى بولغانىدى. 
ئاي ۋەياكى  6كۈن، ياكى  40، 25، 15، 13، 3بۇ ۋەقەنىڭ 

 ئىككى يېرىم يىل داۋامالشقانلىقىغا دائىر رىۋايەتلەر بار.
، 3ىلىنىشى الزىم. بۇ مۇددەتلەر ئەستايىدىللىق بىلەن تەھلىل ق

دەپ ئاتاشقا « فەترەت »  مۇددەتك بىر ۈكۈنل 25ياكى  15، 13
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 23دىن ئارتۇق ئايەتلىك بىر خەۋەر  6000اليىق ئەمەس. چۈنكى 
قتا نەزەردە تۇتۇلغان ئاساستا ۇيىللىق بىر زاماندا نازىل بولغان. بۇ ن

بەش  -زامان نىسبىتىگە ئاساسەن ئۈچ  -چىقىرىلىدىغان ۋەھىي 
رمال تەربىيە وئۈزۈلۈش ئەمەس، ئەكسىچە ن پتىلىق بىر مۇددەتھە

مۇددىتىگە توغرا كېلىدۇ. رىۋايەت قىلىنغان ئەڭ ئۇزۇن مۇددەت 
بولغان ئىككى يېرىم يىللىق مەزگىل ھەققىدىكى رىۋايەت كىشىنى 
ئىشەندۈرىدىغان دەرىجىدە ئەمەس. ئەگەر بۇنداق بولغان بولسا 

ەندەك رىۋايەتلەر بولمايتتى. بۇ كۈن دېگ 25، 15، 13، 3ئىدى، 
 پەرق بار.زېمىن  -ئىككى مۇددەت ئارىسىدا ئاسمان 

بۇ  ئىبارەت ئېغىر يۈكنى ئالغۇچىنىڭ بۇ ئۈستىگە ۋەھىيدىن
ئىما قىلىنغان.  يۈك بىلەن راھەت ئۇخلىيالمايدىغانلىقى

 نىئۈستىگە ئېغىر مەسئۇلىيەت ئارتىلغانلىقى رەسۇلۇلالھقا
پاسسىپ ياخشىنى ئورنىدىن تۇرغۇزۇپ ئاكتىپ ئەسكەرتىپ، ياتقان 

 ياخشى قىلىشنى مەقسەت قىلماقتا. 
بۇ ۋەقەنى مۇنداق ئىزاھالش مۇمكىن. يەنى، ۋەھىينىڭ 

ۋەھىي ئۈزۈلۈپ قالدى دەپ باشلىنىش جەريانىدا رەسۇلۇلالھ 
شاھىتى. بۇ ئەندىشىمۇ بىر  ئايەت بۇنىڭ -3لەنگەن. زۇھا خاۋاتىر

قېلىشتىن  اپبۇ ئارقىلىق ۋەھىيدىن ئۇزرەھمەت بولغان بولۇپ، 
تۇيۇلغان ئازاپ، ۋەھىي مەسئۇلىيىتىنى ئۈستىگە ئالغاندىن كېيىن 
تارتقان مۇشەققەتتىنمۇ قاتتىق ئىكەنلىكى مەلۇم بولغان. 

ۋەھىي جەريانىدا يۇلۇقىدىغان  رەسۇلۇلالھنى ئەنسىرەتكەن نەرسە
ىل بولۇش توختاش ئىدى. لېكىن ۋەھىينىڭ نازبىر نەچچە ئايلىق 

زىچلىقى تېخى ئېنىق مەلۇم بولمىغانلىقى ئۈچۈن، بۇ ئەھۋال فەترەت 
 ئۈزۈلۈش دەپ قارالغان.  -

سۈرە دەسلەپكى مەزگىلدىكى بارلىق تەرتىپلەردە مۇززەممىل 
سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا تىزىلغان. دېمىسىمۇ بۇ ئىككى سۈرە 
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نى ( ئارىسىدا قۇرئاننىڭ قوشماق قۇتۇپلۇق قۇرۇلمىسىغا ) مەسا
 ماس بىر مۇناسىۋەت بار. 

مۇززەممىل سۈرىسى ئىنساننىڭ ھەرىكەت ئەخالقىنى 
شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت قىلغان، مۇددەسسىر سۈرىسى 

 كىشىنىڭ سۆز ئەخالقىنى شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت قىلغان. 
سۈرە مەزمۇنىنى نەزەردە تۇتقان ۋاقتىمىزدا، بۇ سۈرە فاتىھە، 

 - 5ىل سۈرىسىدىن كېيىن نازىل بولغان ، زۇھا ۋە مۇززەممئەلەق
بۇ  خىتابىنىڭ تۇنجى قېتىم« كاپىرالر » سۈرە دەپ قاراشقا بولىدۇ. 

 (.  10بۇ تىزىلىشنى توغرىاليدۇ )  سۈرىدە تىلغا ئېلىنغانلىقىمۇ
سۈرە مەزمۇن جەھەتتىن قۇرئاننىڭ كىچىك كۆزنىكىگە 

غان ئال ۇنئوريەتتە بۇيرۇق ئوخشايدۇ. ئالدىنقى يەتتە ئايەتتە 
 )خىتاب قىلىنغۇچىنى( سۈرىنىڭ مۇھاتابىنى ،بولۇپ، بۇ

تۇر! » لەشنى مەقسەت قىلغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. سۈرىنىڭ ىتەربىي
ئۈستىگە ۋەھىيدىن ئىبارەت ئېغىر خىتابى بىلەن باشلىنىشى، « 

ئىما  بۇ يۈك بىلەن راھەت ئۇخلىيالمايدىغانلىقى يۈكنى ئالغۇچىنىڭ
ئېغىر مەسئۇلىيەت  لىق رەسۇلۇلالھقاقىلماقتا. بۇ ئارقى

ئەسكەرتىپ، ياتقان پاسسىپ ياخشىنى ئورنىدىن  نىئارتىلغانلىقى
 تۇرغۇزۇپ ئاكتىپ ياخشى قىلىشنى مەقسەت قىلماقتا. 

ث َُر ) َا الُْمده هَك فَكَ 2( قُْم فَأَنَْذْر )1ََّيَأُّي  ْ )( َوَرب  (4( َوَثَيابََك فََطه َْر )3ّب َ

ْجَز فَاْهُ  تَْكَِثُ )5ْر )َوالر   (7 فَاْصَّبْ )( َوَلَرب َكَ 6( َوََل تَْمُُنْ تَس ْ
 سەن ئەي ئىچىگە بىكىنىۋالغان كىشى!» 

 تۇر ۋە ) ئىنسانالرنى ( ئاگاھالندۇر!
 پەقەت رەببىڭنى ئۇلۇغال!

 كىيىمىڭنى پاكىز تۇت!
 پۈتۈن ) جىسمانىي ۋە مەنىۋىي ( مەينەتچىلىكتىن يىراق بول!

ڭگە كىرىم مەنبەسى قىلىۋالما! ) كۆپ ئېلىش ياخشىلىقنى ئۆزە
 نىيىتىدە بەرمە! (
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 (.  7 - 1« )  رەببىڭ ئۈچۈن سەبىر قىل!
قىلىنغۇچىغا يول كۆرسەتكۈچ  خىتاب(  7 - 1بۇ ئايەتلەر ) 

ماھىيىتىدە بولۇپ، كۈندىلىك تۇرمۇشتا دىققەت قىلىشقا  ۋە قىلىشقا 
 قتا.تىگىشلىك ئىشالرغا كىشىنىڭ دىققىتىنى بۇرىما

ئايەتتە ھېساپ كۈنىنىڭ ئېغىر ئىكەنلىكى تىلغا  -10 - 9 - 8
كارلىققا تارتىلىدىغانلىقى جاۋابئېلىنىپ، بۇ مەسئۇلىيەتتىن 

 ئەسلىتىلمەكتە.
ئالغان  ئورۇنبۇ بۆلەكتىن كېيىن تۇنجى مۇھاتابالر ئارىسىدا 

قىلىنغان. بۇ  خىتابشەخس ئۈستىدىن ئىنكارچى ئەقىلگە 
ۈك ۋە مۈل -ئالالھ ئېمتىھان قىلىپ بەرگەن مال ئىنكارچى ئەقىل، 

ئالالھ قا قارشى چىقىپ ھاكاۋۇرلۇق قىلىشقا  پەرزەنتنى
 (. 17 - 11ئىشلەتكەنىدى ) 

باياشاتچىلىق  ئالغان دۇنياغا بېرىلىپ كېتىش ۋە ئورۇنسۈرىدە 
ئىچىدە خۇدىنى يوقاتقان ئىنكارچى ئەقىل، تۆۋەندىكى بۆلەكتە 

لەنگەن بولۇپ، بىز خۇددى ئۇنى ئۆز شۇنداق جانلىق تەسۋىر
  ۋاتقاندەك تۇيغۇغا كېلىمىز:ۈدەۋرىمىز ۋە ماكانىمىزدا كۆر

َر ) هُه فَكهَر َوقَده ن
ِ
َر )18ا َر )( ُثه 19( فَُقَتَل َكْيَف قَده ( ُثه 20 قَُتَل كَْيَف قَده

تَْكَّبَ 22( ُثه عَبََس َوبَََسَ )21نََظَر )  23)( ُثه َأْدبََر َواس ْ
ِ
ْن َهَذا ا

ِ
ٌر ( فَقَاَل ا َله َِسْ

َله قَْوُل الْبََْشَ )24يُْؤثَُر )
ِ
ْن َهَذا ا

ِ
 (25( ا

چۈنكى ئۇ ) ۋەھىي ھەققىدە ( يۈزەكى ۋە خاتا ئويالندى، 
 پىالنلىدى. 

 لەنەتتەككۈر، قانداقمۇ پىالنالشقا جۈرئەت قىلدى؟
 ؟يەنە لەنەت بولسۇنكى، قانداقمۇ پىالنالشقا جۈرئەت قىلدى

 ئاندىن ئەتراپقا قارىدى.
 پ كەتتى. ىرىئاندىن قوشۇمىسىنى تۈردى ۋە چىرايى ئۆزگ

دى ۋە كىبىر ئابىدىسى ۈئەڭ ئاخىرىدا ) ھەقىقەتتىن ( يۈز ئۆر
 بولدى.
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بۇ پەقەت ئۆتمۈشتىن مىراس قالغان سېھىردۇر. بۇ » ئاخىرىدا 
 (. 25 - 18دېدى ) « پەقەت پانى بىر ئىنساننىڭ سۆزىدۇر 

ەكتە تەپسىلىي بېرىلگەن تەسۋىر، تەسۋىرلەنگۈچىنىڭ بۇ بۆل
تارىخى كىملىكىدىن زىيادە، تەپەككۇر شەكلىگە كىشىنىڭ 

 دىققىتىنى ئاغدۇرىدۇ. 
مانا بۇ، ۋەھىينىڭ زامانالر ۋە ماكانالرنى ھالقىغان بايانىدۇر. 
ۋەھىي مۇئمىندە، ئۇ خىل كىشىلەرنى قەيەردە ئۇچرىتىشىدىن 

پاراسەت يېتىلدۈرۈشنى  -اليدىغان بىر ئەقىل قەتئىينەزەر تونۇۋاال
مەقسەت قىلىدۇ. ئاينى، كېچىنى ۋە سەھەرنى شاھىت قىلىپ بۇ 

 تىن. سەۋەبسۆزلەرنى قىلىشىمۇ دەل  بۇ 

ْذ َأْدبََر )32ّلََكه َوالْقََمَر )
ِ
هْيَل ا بْ 33( َوالل َذا َأْسَفَر )( َوالص 

ِ
 (34َح ا

ەتكەن كېچە شۇنداق، ئاي شاھىت بولسۇن! ئۆتۈپ ك» 
 (. 34 - 32« ) غان سۈبھى شاھىت بولسۇن! ۇشاھىت بولسۇن! يور

يۇقىرىدا تەپەككۇر شەكلى تەسۋىرلەنگەن باياشاتچىلىق ئىچىدە 
خۇدىنى يوقۇتۇپ قويغان تەكەببۇر ئىنكارچى ئەقىلنىڭ، ئۆزى 
تولۇق ئىشەنمەيدىغان ئاخىرەت ئۈچۈن ئۆزىگە قۇتقازغۇچى / 

سەۋداسى قاتتىق بىر تىل بىلەن رەت شاپائەتچى پەيدا قىلىش 
 قىلىنىدۇ:

اَفَعنيَ   فََما تَْنَفُعهُْم َشَفاعَُة الشه
مانا بۇالرغا ھېچقانداق بىر شاپائەتچىنىڭ شاپائىتى پايدا » 

  (.  48« ) بەرمەيدۇ 
ئايەتلەر قۇرئاننى ئىنكار قىلغۇچى ئەقىلنىڭ  - 51 - 49

 ھەسەتنىڭ ئۇالرنىقۇرئانغا تۇتقان پوزىتسىيىسى ۋە ئىچىدىكى 
 بايان قىلىنغان. ىقايسى ھالغا كەلتۈرۈپ قويغانلىق

ُْم ُْحُ 49فََما لَهُْم َعَن التهْذَكَرَة ُمْعرََضنَي ) ْت 50ٌر ُمْستَنَْفَرٌة )( ََكََّنه ْن مَ ( فَره

 (51قَْسَوَرٍة )
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ئۇالر نېمىشقا ۋەز ) يەنى قۇرئان (دىن يۈز ئۆرۈيدۇ؟ گويا » 
  ( 51- 49« ) اچقان ياۋايى ئېشەكلەردۇر ئۇالر يولۋاستىن ق

نەسىھەت ئىكەنلىكى،  -ئايەتلەردە، قۇرئاننىڭ ۋەز  - 55 - 54
ئۇنىڭدىن خالىغانالرنىڭ ۋەز نەسىھەت ئالىدىغانلىقى بايان 

 قىلىنغان.

هُه تَْذَكَرٌة ) ن
ِ
 (55( فََمْن َشاَء َذَكَرُه )54ّلََكه ا

نەسىھەتتۇر.  -ۋەز ياق، مۇقەررەكى، ئۇ ) يەنى قۇرئان ( » 
 «.  نەسىھەت ئالىدۇ  -خالىغان ئادەم ئۇنىڭدىن ۋەز 

ئالالھ نىڭ زاتى ۋە چەكسىز مەرھەمىتىنىڭ ئايەتتە  - 56
ئىپادىسى بولغان رەھمىتى بايان قىلىنىپ، مۇئمىنلەرگە ئالالھ تىن 

 .ھالدا ئاخىرالشقان نائۈمىد بولماسلىق ئىما قىلىنغان

َله 
ِ
ُ ُهَو َأْهُل التهقْ  َوَما يَْذُكُروَن ا  ( 56ْغَفَرَة )َأْهُل الْمَ َوى وَ َأْن يََشاَء اّلِله

نەسىھەت  -ئۇالر پەقەت خالىسا ئاندىن ) قۇرئاندىن ( ۋەز » 
ئالىدۇ. ئالالھ ھەقىقەتەن ئەيمىنىشكە تېگىشلىك زاتتۇر، 

 «. ۇر ىشقا اليىق زاتتبەندىلىرىنى مەغپىرەت قىل

 

 زۇھا سۈرىسى

 

« سەھەرنىڭ يوپيورۇق ۋاقتى، چاشگاھ ۋاقتى »  ىنىڭبۇ سۈر
 :ېلىنغانئايەتتىن ئ - 1 ئىسمى «زۇھا » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان 

سەھەرنىڭ يوپيورۇق ۋاقتىنى تەمسىل قىلغان چاشگاھ ۋاقتى » 
 (. 1« ) شاھىت بولسۇن! 

قارىمۇ نىڭ «ئاخشام » ئادەتتە « چاشگاھ ۋاقتى » قۇرئاندا 
ىدۇ. سۈرىگە ئىسمى بېرىلگەن ئايەتتىكى تىدە ئىشلىتىلىسۈپ قارشى
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، جاھىلىيەت كېچىسىگە خاتىمە ئارقىلىق« اقتى چاشگاھ ۋ» 
ۇشى مۇمكىن. زۇھا بەرگەن كۈندۈز سەھىرى نەزەردە تۇتۇلغان بول

لەيل، فەجر ۋە ئەسرگە ئوخشاش ئىسىملىرى زاماننىڭ  سۈرىسىمۇ
 .سۈرىلەر كاتېگورىيسىگە كىرىدۇ پارچىلىرىنى ئىپادىلىگەن

 دەسلەپكى مەزگىلدە نازىل بولغان سۈرىلەردىن بىرىدۇر.سۈرە 
ئايىتىمۇ ئىشارەت قىلغاندەك، ۋەھىي جەريانىدا  - 3سۈرىنىڭ 

 ېرەك بولغان بىر توختاپ قېلىشنىڭنورمال دەپ قارىلىشى ك
ياكى پۈتۈنلەي توختاپ قالدى دەپ ئەنسىرەش  بىنورمال ۋە

ولغان. سۈرىنىڭ باشتىن تۇيغۇسى پەيدا بولغان مەزگىلدە نازىل ب
خسى تارىخى ھەققىدە مەلۇمات ئاخىر رەسۇلۇلالھنىڭ شە

ۋە ئۇنىڭ شەخسىيىتىنى شەكىللەندۈرۈش مەقسەت  لىكىگەنبەر
 -قىلىنغان بىر سۈرە ئىكەنلىكى نەزەردە تۇتۇلغاندا، مۇززەممىل 

قېتىمدا نازىل بولغان  -5، ئالغان ئورۇن قەلەم سۈرىسى ئارىسىدا
. بۇنى ھەزرىتى ئائىشەنىڭ ش مۇۋاپىق دەپ قارايمىزادەپ قارسۈرە 

 قەلەم سۈرىسى ھەققىدىكى رىۋايەتلىرى كۈچلەندۈرمەكتە.
سۈرە مەزكۇر سۈرە ئۈچ قىسىمدىن تەركىپ تاپقان بولۇپ، 

رەسۇلۇلالھقا تەسەللى بېرىش بىلەنال قالماستىن، ئۇنىڭغا كېلەچەك 
 ھەققىدە خوشخەۋەر بېرىدۇ.

ىڭ بىر ۋەھىي توختاش ) فەترەتى ۋەھىي ( بۇ سۈرىن رىۋايەتلەر
بۇ  بايان قىلىدۇ. نىھادىسىسىدىن كېيىن نازىل بولغانلىقى

دەسلەپكى بۇنى بولمىسا كېرەك. « فەترەت » ھەقىقىي مەنىدە بىر 
مەزگىلدە نازىل بولغان ۋەھىي بولغانلىقتىن، ۋەھىينىڭ نازىل 

پەيدا  بولۇش رېتىمى ھەققىدە تەجرىبىنىڭ كەمچىل بولۇشىدىن
بولغان ئەندىشە دەپ قاراش الزىم. رەسۇلۇلالھ ئىككى ۋەھىي 

پۈتۈنلەي توختاپ قېلىش دەپ  ورمال بىر توختاشنىئارىسىدىكى ن
قىلغان بولۇپ، بۇ سۈرە بىلەن ئويالپ قالغانلىقتىن ئەندىشە 
 رەسۇلۇلالھقا تەسەللىي بېرىلگەن.
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زۇھا، قوشمىقى دەپ قارالغان ئىنشىراھ سۈرىسى بىلەن 
 گەن سۈرىدۇر.مۇھاتابىغا ئىلھام بەربىرلىكتە 

رەسۇلۇلالھقا تەسەللىي بېرىش بىلەنال قالماستىن، سۈرىدە 
دۇ. بۇ سۈرىمۇ لىئۇنىڭغا كېلەچەك ھەققىدە خوش بىشارەت بېرى

دەسلەپكى مەزگىلدە نازىل بولغان سۈرىلەرگە ئوخشاش 
 . رەسۇلۇلالھنىڭ شەخسىيىتىنى بەرپا قىلىشنى مەقسەت قىلماقتا

سۈرە ئۈچ بۆلەكتىن تەركىپ تاپقان بولۇپ، بىرىنچى بۆلەك 
ئىككىنجى (.  5 - 1قەسەم ۋە خوشخەۋەرلەردىن تەشكىل تاپقان ) 

بۇرۇنقى  رىسالەتتىنئايەتلەر ( رەسۇلۇلالھنىڭ  - 8 - 6قىسمىدا ) 
ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىك مەلۇماتالر بايان قىلىنغان. ئۈچىنچى 

ەربىيىلەش مەقسەت قىلىنغان ئايەتلەر نى ترەسۇلۇلالھقىسمىدا، 
 ئايەتلەر (.  - 11 - 9ئالغان )  ئورۇن

سۈرە، جاھالەت قاراڭغۇلىقىغا خاتىمە بەرگەن ۋەھىينىڭ نۇر 
ش بىشارەت ۇچاقناپ تۇرغان سەھىرىنى ۋە ئۇ سەھەردىن خ

رەببىڭ سېنى تاشلىۋەتكىنىمۇ » بەرگەن كېچىنى شاھىت قىلىپ، 
( ۋە بۇ خوشخەۋەرنىڭ  3« ) غىنىمۇ يوق يوق، سەندىن رەنجىپ قالى

كېلەچەكتە رىئاللىققا ئايلىنىدىغانلىقى ھەققىدىكى كاپالەت، 
 ئۆتمۈشتە ئۇنىڭغا قىلىنغان ئىالھىي ئىكرامالردۇر:

ئۇنىڭغا بىر چاغالردا يېتىم، نېمە قىلىشنى بىلەلمەي قالغان ۋە 
 مۇھتاج ئىكەنلىكى تۆۋەندىكى ئايەتلەردە ئەسكەرتىلىدۇ:

ْدَك يََتميًا فَأ ََوى )أَ   ( َوَوَجَدَك عَائًًَل 7) ( َوَوَجَدَك َضاَلا فَهََدى6لَْم ََيَ

 (8فَأَْغََن )
قايمۇققان بىلىپ ئۇ سېنى يېتىم بىلىپ پاناھ بەرمىدىمۇ؟ » 

ھىدايەت قىلمىدىمۇ؟ سېنى يوقسىز بىلىپ ) كىشىلەردىن ( 
 (. 8 - 6« ) بىھاجەت قىلمىدىمۇ؟ 

، ئۇنىڭغا بېرىلگەن نېمەتلەرنىڭ ئۈچىنچى قىسىمدا 
جىنسىدىن بولىدىغانلىقى ئىما  نىڭشۈكرىسىنىڭ دەل شۇ نېمەت
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يېسىرالرنى ھىمايە قىلىش، مۇھتاجالرنىڭ  -قىلىنىپ، ئاجىز، يېتىم 
ھاجىتىنى راۋا قىلىشقا بۇيرۇلۇپ، رەببىنىڭ ھىدايىتى ۋە نېمىتىگە 

قىلىق بارلىق شۈكۈر قىلىش ئۇسلۇبى كۆرسىتىلگەن. بۇ ئارقانداق 
 :نەسىھەت قىلىنغان -قىلىنغۇچىالرغا ۋەز  خىتاب

ا الَْيَتمَي فًََل تَْقهَْر ) ائََل فًََل 9فَأَمه ا السه ا َبَنعْ 10تَْْنَْر ) ( َوَأمه َمَة َرب ََك ( َوَأمه

ْث )  (11فََحد َ
ئۇنداقتا يېتىمنى خارلىما. ھەر ئەھۋالدا ياردەم تەلەپ » 

قىلما. ھەر دائىم رەببىڭنىڭ ) ساڭا ئاتا قىلغۇچىالرغا قوپاللىق 
 (. 11 - 9« ) قىلغان چەكسىز ( نېئمىتىنى تىلىڭدىن چۈشۈرمە 

بۇالر ئارقىلىق ھەممىمىزگە، رەسۇلۇلالھ سىلەر ئۈچۈن 
 نى ئۇنۇتماڭالر!نېمەتمىسلىسىز بىر نېمەتتۇر، سىلەر بۇ بۈيۈك 

 دېمەكتە.
  

 ئىنشىراھ سۈرىسى

 

كەلىمىسى « شەرھ » لغا ئېلىنغان سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تى
 .ئاتىلىدۇ مۇبىلەن ئاتالغان. ئادەتتە ئىنشىراھ سۈرىسى دەپ

ېكمەت ۋە قۇرئاننىڭ نۇرى ھسېنىڭ كۆكسىڭنى ) ھىدايەت، » 
 (.1« ) قىلمىدۇقمۇ؟ / يورۇق بىلەن ( كەڭ

مەنىنى دېگەن « ئاچقان، يورۇتقان » شەرھ كەلىمىسى  
ا ئىجابىي ۋە سەلبىي مەنىدە بەش بۇ كەلىمە قۇرئاند بىلدۈرىدۇ.

رىكىگە يەردە تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، ھەممىسىدە ئىنساننىڭ كۆك
قارىتىلغان. بۇ كەلىمە ئۆتكەن ئايەتلەرنىڭ ھەممىسى مەككىدە 

مەيلى بىرلىك شەكلى بولغان  كەلىمىسىنىڭ كۆكرەكنازىل بولغان. 
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 بولسۇن،« سۇدۇر » ك شەكلى بولغان ۈياكى كۆپل« سادر » 
ھېچقانداق بىر يەردە ئورگان مەنىسىدە ئىشلىتىلمىگەن. شەرھ، 

دىلىنى » ئايىتىدە  - 125، ئەنئام سۈرىسى 22زۇمەر سۈرىسى 
» ئايىتىدە  - 25بىلەن نەتىجىلىنىش،  تاھا سۈرىسى  « يورۇتۇش 

بىلەن بىرلىكتە « قواليلىق ۋە كېكەچلىكنى تۈزىتىش 
ايەتتىكى دىلىنى ئىشلىتىلگەن. سۈرىگە ئىسمى بېرىلگەن ئ

ئۇنىڭ داۋامىدىكى ەندۈرۈشنىڭ قانداق ئەمەلىيلەشكەنلىكى راھەتل
 ئايەتلەردە بايان قىلىنغان. 

 لسۇرەتۇ» بۇخارى ۋە تىرمىزىدە  سۈرە بىر قانچە تەپسىردە،
ئىنشىراھ » دەپ ئاتالغان. بەزى تەپسىرلەردە « ئەلەم نەشراھ 

 دەپ ئاتالغان. « سۈرىسى 
ەپكى مەزگىللەردە نازىل بولغان سۈرە مەككىدە دەسل

 سۈرىلەردىن بىرى. 
جەھەتتىن شۈبھىسىز زۇھا  تەرتىپىسۈرە نازىل بولۇش 

 ىشلىئورۇنغا تىزى - 6سۈرىسىدىن كېيىن نازىل بولغان بولۇپ، 
بىرى بىلەن زىچ  -كېرەك. زۇھا ۋە ئىنشىراھ سۈرىسى بىر 

 ەزىز بۇ ئىككىمۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئىمام ئاتا ۋە ئۆمەر بىن ئابدۇلئ
»  ىنىسۈرىنى بىر سۈرە دەپ قارىغان ۋە ئوقۇغاندا بۇ ئىككى سۈر

سۈرىنىڭ بىلەن ئايرىماستىن ئۇالپ ئوقۇغان ) رازى (. « بىسمىلالھ 
 ئايىتىنى ئىما قىلىدۇ. - 6ئايىتى زۇھا سۈرىسىنىڭ  - 1

 -بىر  ڭبۇ ساھەدىكى بارلىق نوپۇزلۇق زاتالر بۇ ئىككى سۈرىنى
تەقىل ئىككى سۈرە ئىكەنلىكىدە ھەمپىكىر. لېكىن بۇ بىرىدىن مۇس

رەسۇلۇلالھ مەزكۇر ئارقا نازىل قىلىنغان.  -ئىككى سۈرە ئارقىمۇ 
ئىككى  ،بۇ .سۈرىنى نامازدا زۇھا سۈرىسى بىلەن قوشۇپ ئوقۇغان

سۈرىنىڭ بىر سۈرە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرمەيدۇ، بىر رەكەتتە ئىككى 
 ى كۆرسىتىدۇ.ۇشقا بولىدىغانلىقىنسۈرىنى ئوق
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شەرھ سۈرىسى مەزمۇن ئېتىبارى بىلەن زۇھا سۈرىسىگە 
سۈرىسىگە ئوخشاش بىر ئىلھام ئوخشايدۇ. زۇھا، ئىنشىراھ 

كەۋسەر سۈرىسىمۇ بۇ  بەرگۈچى، روھنى كۆتۈرگۈچى سۈرە بولۇپ،
قتا نەزەردە تۇتۇلغاندا، سۈرە ۇبۇ نگورىيىگە كىرىدۇ. ېكات

ەندۈرگەن سۈرىلەردىن رەسۇلۇلالھنىڭ شەخسىيىتىنى شەكىلل
نۇبۇۋۋەتنىڭ تاغالردىنمۇ ئېغىر يۈكى ئاستىدا قەددى سۈرە، بىرى. 

پۈكۈلگەن نەبىگە تەسەللى ھەدىيەسى سۈپىتىدە نازىل بولغان. 
ئالەملەرگە رەھمەت بولۇشنىڭ  سۈرىنىڭ ئالدىنقى ئايەتلىرى

ئالەمنىڭ يۈكىنى قەلبىدە ئېلىپ مېڭىش بىلەن مۇمكىن 
  بىر دەلىلى. بولىدىغانلىقىنىڭ

ْح َِلَ َصْدَرَك ) ي َأنْقََض َظهَْرَك 2( َوَوَضْعنَا َعْنَك َوْزَرَك )1َألَْم نَْْشَ َ ( اَّله

 (4( َوَرفَْعنَا َِلَ َذْكَرَك )3)
ېكمەت ۋە قۇرئاننىڭ نۇرى ھسېنىڭ كۆكسىڭنى ) ھىدايەت، » 

 ئېغىر يۈكنى بېلىڭنى ئىگىۋەتكەن بىلەن ( كەڭ قىلمىدۇقمۇ؟
تاشلىمىدۇقمۇ؟ سېنىڭ شۆھرىتىڭنى ئۈستۈن ئېلىپ  نئۈستۈڭدى

 (. 4 - 1« ) قىلمىدۇقمۇ؟ 
قىلىنغۇچىسىدىن  خىتابئايەتلەر ۋەھىينىڭ تۇنجى  - 6 - 5

قىلىنغۇچىسىغىچە ھەر كىشىنىڭ كۆكسىنى  خىتابئەڭ ئاخىرقى 
 كېڭەيتىشكە يېتىدۇ:

ا ) نه َمَع الُْعَْسَ يَُْسً
ِ
نه َمَع الُْعَْسَ يَُْسً 5فَا

ِ
 (6ا )( ا

بىر ئاسانلىق بار.  چىلىقتىن كېيىنقىيىنئەلۋەتتە، ھەر بىر » 
 - 5« )  بىر ئاسانلىق بار چىلىقتىن كېيىنقىيىنئەلۋەتتە ھەر بىر 

6 ). 
رىسالەت مەسئۇلىيىتىنىڭ ئېغىرلىقىنى بۇ سۈرىدىنمۇ ياخشى 

 بىر چۈشەندۈرۈپ بېرىدىغان نەرسە يوق. بۇ يۈك شۇنداق ئېغىر
ال يەڭگىللىتەلەيدۇ.  ۇنىڭ ئېغىرلىقىنى پەقەت ئالالھيۈك بولۇپ، ئ

كىشىنىڭ يۈكىنى ئالالھ يەڭگىللەتسە، ھەم كۆڭلى كۆكسى 
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دۇنياسى يورۇيدۇ، يۈزى يورۇق بولىدۇ. ھەر  براھەتلەيدۇ، قەل
كۈندۈز ئىككى كېچە ئارىسىدا بولىدۇ. كېچىدىن كېيىن ھامان تاڭ 

 ئاتىدۇ. 
پ، يۈكى يەڭگىللىگەن ىنىكۆكسى راھەتل -ڭلى ۆك نىڭئىنسان

نى بەخش ئەتكەن رەببىگە يۈزلىنىپ، نېمەتكە نېمەتۋاقىتتا بۇ 
بولغان شۈكرىنى كۆپەيتىشى كېرەك. شۇندىال نېمەتنىڭ ھەققىنى 

 ئادا قىلغان بولىدۇ. 
چىلىق مەزگىلىدە رەببىگە يالۋۇرغان، قىيىنئاخىرىقى ئايەتلەر 

نچە ۋاقىتتا ىۆپچىلىق كۆتۈرۋېتىلگەندە، بۇ نېمەتكە كقىيىن
 نېمەت(،  23 - 22تۇزكورلۇق قىلىدىغان ئىنسانغا )يۇنۇس 

 ھەققىنى قانداق ئادا قىلىش يولىنى كۆرسەتمەكتە. 

َذا فََرْغَت فَانَْصْب )
ِ
َّل َرب ََك فَاْرغَْب )7فَا

ِ
 ( 8( َوا

چىلىقتىن خالىي بولغاندا ئىبادەت قىلىشقا قىيىنئۇنداقتا، » 
ى ئادا قىلىپ رەببىڭگە يۈزلەنگىن تىرىشقىن، ئۇنىڭ ھەققىن

 (. 8 - 7) « بەرگۈچىنى ياد ئەت (!  نېمەت) 

 

 قەلەم سۈرىسى

 

» ئايەتتىن ئالغان بولۇپ، بەزى رايۇنالردا  - 1سۈرە ئىسمىنى 
 ئىسمى بىلەنمۇ ئاتىلىدۇ. « نۇن 

 «سىلەر بىلەن قەسەمكى! رنۇن. قەلەم ۋە ئۇالر يازغان نە» 
 (1 .)  

 دەپ ئاتالغان« نۇن ۋەلقەلەم » ئەسىرگىچە  - 4سۈرە ھىجرى 
، ئۇنىڭدىن كېيىن بىرال ئىسىم بىلەن ئاتىلىشقا باشالنغان. بولۇپ



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 55 ~ 

ەلەم ق» ئىسمى بىلەن، يەنە بەزى جايالردا « نۇن » بەزى جايالردا 
 شقان.الئىسمى بىلەن ئاتاش ئومۇم« 

نىڭ بىلىم ۋاستىلىرى « قەلەم» بۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان 
ۋەكىللىك قىلىدۇ. بۇنىڭغا ئاساسەن سۈرىنىڭ  گەھەممىسى
نىڭ  دەپ چۈشەنسەك بولىدۇ. ئالالھ« بىلىم ۋاستىلىرى » ئىسمىنى 

قەلەم بىلەن قەسەم قىلىشى، پەقەت بىلىم ۋاستىلىرىنىڭ 
قىممىتىنىال كۆرسىتىپ قالماستىن، يەنە مەزكۇر ۋاستىالرنىڭ دۇنيا 

 .ىدۇىشارەت قىلۋە ئاخىرەتتە شاھىتلىق قىلىدىغانلىقىغا ب
سۈرە، مەككىدە دەسلەپكى مەزگىلدە نازىل بولغان سۈرىلەردىن 

ئايەتلەر ئارىسىدىكى بۆلەك، ئالدىنقى  - 52 - 17بىرى. سۈرىنىڭ 
بۆلەكتىن بىر مەزگىلدىن كېيىن نازىل بولغان بولىشى مۇمكىن. 
لېكىن سۈرىنىڭ تون رېتىمى ۋە مەزمۇنىنىڭ بىر پۈتۈنلىكى نەزەرگە 

سۈرىنىڭ نازىل بولۇش ئاجىزلىشىدۇ. ندا بۇ ئېھتىماللىق ئېلىنغا
بولۇپ نۇزۇل  تەرتىپىدە ئوخشاش بولمىغان قاراشالر مەۋجۇت

سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا  ئەلەقئورۇنغا، يەنى  - 2دە تەرتىپى
دە تەرتىپىتىزىلغان. ھەزرىتى ئوسمانغا نىسبەت قىلىنغان نۇزۇل 

زۇھا  - ئەلەقدە ىتەرتىپمۇززەممىل؛ ئىبن ئابباس  - ئەلەق
سۈرىلىرىنىڭ ئارىسىغا تىزىلغان. سۈرىنىڭ مەزمۇنى بۇ تىزىلىشنى 

 ىدىن قوللىمايدۇ:نۇقتتۆت 
 ۋە تەھىدىت خاراكتېرىغا ئىگە. جاۋابمۇشرىكالرغا قارىتا  .1
ش رولى بولغان مۇقاتتائا ھەيۋە قىلىش / دىققىتىنى تارتى .2
 ى بىلەن باشلىغان تۇنجى سۈرە.ھەرىپ
بۇرۇنقىالرنىڭ » كار قىلغان مۇشرىكالرنىڭ ئاخىرەتنى ئىن .3

نەقىل قىلىنغان. ئۇالرنىڭ بۇ سۆزنى قىلىشى  سۆزى« ھېكايىلىرى 
ئۈچۈن بۇ سۈرىدىن بۇرۇن ۋەھىي ئاخىرەت ھەققىدە توختالغان 

نى «رەببىگە قايتىش » ئايەتتىكى  - 8بولىشى كېرەك. ھالبۇكى 
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ئاخىرەت ھەققىدە ئېنىق ھالدا سۈرىسىدە  ئەلەقنەزەرگە ئالمىساق، 
 توختالمايدۇ.

مۇشرىكالرىغا قارىتا ئوچۇق ا ئۈچۈن نۇقتيۇقىرىدىكى ئۈچ  .4
بۇ دەل فەترەتى ۋەھىي ) ۋەھىينىڭ ئۈزۈلۈپ قېلىشى دەۋەت شەرت. 

ېيىنكى مەزگىلگە رەسۇلۇلالھ شۇنداق دەپ ئويالپ قالغان ( دىن ك -
ھىيسىز رەسۇلۇلالھقا ۋە -فەترەتى ۋەھىي ۋەقەسى  توغرا كەلمەكتە.

قېلىشنىڭ نەقەدەر بۈيۈك مەھرۇمىيەت ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش 
ئىزچىللىق » بۇ سۈرىنىڭ ئۈچىنچى ئايىتىدىكى  ئۈچۈن بولغانىدى.

ھەزرىتى ئائىشە  بەلكىم بۇ ۋەقەنى ئىما قىلغان بولسا كېرەك.« 
 مەزكۇر سۈرىنى فەترەتى ۋەھىيدىن كېيىن نازىل بولغان دەيدۇ.

بۇ سۈرىنى ئىنشىراھ سۈرىسىدىن كېيىن  بىزبۇنىڭغا ئاساسەن 
 دەپ قارايمىز. سۈرە  - 7نازىل بولغان 

سۈرە مۇشرىك / ئىنكارچىالرنىڭ رەسۇلۇلالھقا قاراتقان ئاغزاكى 
 ئەزىيەتلىرىنى رەت قىلىش بىلەن باشالنغان. 

 َما َأنَْت َبَنْعَمَة َرب ََك َبَمْجُنونٍ 
ۇ جىن سەن ھەرگىزم رەببىڭنىڭ نېئمىتى سايىسىدا» 

 (. 2« ) مۇسەهللات بولغان بىرسى ئەمەس 
سۈرە ئاخىرىدا يەنە بۇ مەسىلىگە قايتقان ھالدا ئاخىرالشقان 

(. سۈرىنىڭ باشلىنىش ئايەتلىرى ئىالھىي ئىلھام ۋە  52 - 48) 
 رىغا ئىگە.ېكتەتەسەللىي خار

رەسۇلۇلالھنىڭ شەخسىيىتىگە مۇناسىۋەتلىك كىشىنىڭ 
 ئالغان: ئورۇنەت بۇ سۈرىدە دىققىتىنى تارتىدىغان ئاي

هَك لََعَّل ُخلٍُق َعَظميٍ  ن
ِ
 َوا
 (. 4« ) سەن ھەقىقەتەن بۈيۈك ئەخالققا ئىگىسەن » 

سۈرىنىڭ فەجر سۈرىسىدىن بۇرۇن نازىل بولغانلىقىنى قوبۇل 
قىلغان ۋاقتىمىزدا، قۇرئاننىڭ نازىل بولۇش جەريانىدا بايان 

قىسسىسى « ئىگىسى  باغ» قىلىنغان تۇنجى قىسسە بۇ سۈرىدىكى 
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قىسسە (، يەمەن دىيارىغا خاس بولغان بۇ  32 - 17بولۇپ ) 
تىن تەڭ نېمەت» دا ( قىلىنغۇچى خىتابمۇھاتابى ) ئارقىلىق 

تۇرغۇزۇشنى مەقسەت  / ئەخالقىنى ئېڭىنى« بەھرىمان بولۇش 
ئەي ئىنسان! ئالالھ يوقتەك مۇئامىلىدە / » ىغا مۇھاتابقىلماقتا ۋە 

 دېمەكتە.« ولما! چۈشەنچىدە ب

تَثْنُونَ   َوََل يَس ْ
)ئارىلىشىپ(  بولۇپ ەلېكىن ئالالھ نىڭ ھاياتقا مۇداخىل» 

تۇرىدىغانلىقىدىن ئىبارەت ھەقىقەتنى نەزەردىن ساقىت قىلغانىدى 
 ( »18 .) 

لىشىپ، ئىنسان ىئايەتتە، ئالالھ نىڭ ھەر ۋاقىت ھاياتقا ئار بۇ
رىتىشتا بولىدىغانلىقى ئىما ئىرادىسىنىڭ تاللىشىغا قارىتا يېڭى يا

 قىلىنماقتا.
، نازىل بولۇش جەريانىدا ئاخىرەت ھەققىدە توختالغان سۈرە بۇ

تۇنجى سۈرە بولۇپ، ھەقىقەتكە قارىتا ئالدىنئاال چىقىرىۋالغان 
 ىلىش پوزىتسىيىسىدە بولغۇچىالرنىنكار قى بىلەن ئىچۈشەنچىس

مەسئۇلىيىتىنى  مەسئۇلىيىتىنى تونۇپ يېتىشكە چاقىرماقتا ۋە ئۆز
تونۇپ يەتمىگەنلەرنى كۈتۈپ تۇرغان دەھشەتلىك ئاقىۋەتتىن 

  .( 43 - 33)  خەۋەر بەرمەكتە
 ئۇالرنى ماڭا»  رەسۇلۇلالھقا قارىتىلغان ئايەتلەردە،  - 47 - 44

ئارقىلىق، ئۇالرنىڭ ئەسلىدە رەسۇلۇلالھقا  خىتابى« قويۇپ بەر 
ئالالھ قا قارشى ) ھەقىقەتكە دەۋەت قىلغۇچىغا ( ئەمەس، 

 چىقىۋاتقانلىقى ئىما قىلىنغان. 
نىڭ قەۋمىنى ئالالھ قا يۇنۇسھەزرىتى ئايەتلەردە،  - 50 - 48

چاقىرىشتىن ئىبارەت ۋەزىپىسىنى، ئالالھ نىڭ ئىجازىتىسىز تاشالپ 
ىنىڭ ئېغىرلىقى قىلىنغۇچىغا ۋەزىپ خىتابلىپ، ىكېتىشى ئەسكەرت

لۇش بىلەن ارلىق قىلدۇرۇىيە جەھەتتىن تەييئىما قىلىنىپ ئىد
ھەزرىتى يۇنۇس سادىر قىلغان خاتالىقتىن ساقلىنىشقا  بىرگە،
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ھەرگىزمۇ چوڭ بېلىقنىڭ ساھىبىغا ئوخشاش بولمىغىن! » پ بۇيرۇ
 دەيدۇ:« 

ْذ 
ِ
وٌم ُهَو َمْكظُ َدى وَ َنَ فَاْصَّبْ َلُحْْكَ َرب ََك َوََل تَُكْن َكَصاَحَب الُْحوَت ا

َه لَُنَبَذ َِبلْعَ ( لَْوََل َأْن تََدا48) ُه ( فَاْجتََباُه َرب  49ٌم )ُهَو َمْذُمو َراَء وَ َرَكُه َنْعَمٌة َمْن َرب َ

اَلَحنَي )  (50فََجَعََلُ َمَن الصه
رەببىڭنىڭ ھۆكمىگە سەۋر قىلغىن. ھەرگىزمۇ چوڭ » 

بېلىقنىڭ ساھىبىغا ئوخشاش بولمىغىن! ئۆز ۋاقتىدا ئۇ غەمكىن 
 لغانىدى. ھالدا رەببىگە ئىلتىجا قى

 جاۋابئەگەر رەببىڭنىڭ چەكسىز نېئمىتى ئۇنىڭ ئىلتىجاسىغا 
بولمىغان بولسا ئىدى، ئۇ خار قىلىنغان ھالدا بىر قاقاس دالىغا 
تاشالنغان بوالتتى. لېكىن رەببىڭ ئۇنى ) قايتىدىن ئەلچى 

 (. 50 - 48« ) بولۇشقا ( تاللىدى ۋە ئۇنى ياخشىالر قاتارىغا قوشتى 
يەتلەردە، كاپىرالر ) ئىنكار قىلغۇچى، ھەقىقەتنى ئا - 52 - 51

يوشۇرغۇچىالرنىڭ ( ۋەھىيگە ۋە ئۇنى يەتكۈزگۈچىگە تۇتقان 
دىيە ئى غاپوزىتسىيىسى بايان قىلىنىپ، بۇ ۋەزىپىگە تالىپ بولغۇچى

قۇرئاننىڭ ئەۋەتىلىش  ۋە جەھەتتىن تەييارلىق قىلدۇرۇلغان
   مەقسىتى بايان قىلىنغان.

ْن يَََكدُ 
ِ
َلُقونََك َبأَبَْصاَرَهْ َوا يَن َكَفُروا لَُُيْ َ ُعوا ا لَمه  اَّله ه ا ََسَ ن

ِ
ْكَر َويَُقولُوَن ا َ ُه َّل 

َله َذْكٌر َللَْعالََمنَي )51لََمْجُنوٌن )
ِ
 (52( َوَما ُهَو ا

زىكىر ) قۇرئان (نى ئاڭلىغان ئىنكار قىلغۇچىالر / كاپىرالر 
ۋەتكۈدەك قارىسىمۇ، ىتىق، خۇددى سېنى يېۋەتكۈدەك / يېچاغلىرىدا

دېسىمۇ « شۈبھىسىز بىر مەجنۇن / جىن چاپلىشىپ قالغان » سېنى 
 ) يەنىال سەۋر قىل! (. 

نەسىھەتتۇر  -زىكىر ) قۇرئان ( تامام ئەھلى جاھان ئۈچۈن ۋەز 
 (51 - 52 .) 
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 تەكۋىر سۈرىسى

 
» تىلغا ئېلىنغان  تەئايەت - 1مەزكۇر سۈرىنىڭ ئىسمى 

مەنىسىنى «  تاشالندىتىلدى، ئېلىپ ۋېلدى، يىغىيۆگە
 پېئىلىدىن كەلگەن.« كۇۋۋىرات » بىلدۈرىدىغان 

 (. 1« ) چاغدا...  يۆگەلگەنياشنىڭ نۇرى ئۆچكەن / ۇق» 
بۇ يەر يۈزىنىڭ ئەجىلى بولغان قىيامەت ۋە ئاخىرقى سائەت 

باشلىنىشى بولغان نەرسىنىڭ ئاخىرى  بولۇپ، بىلەن مۇناسىۋەتلىك
ياراتقان ئالالھ نىڭ مەخلۇقاتنى  ،شىلىبولۇش ۋە يوقبولىدۇ. پەيدا 

 سۈننىتىدۇر. كائىناتقا قويغان 
بۇزۇلۇش ) كەۋن ۋە فاساد ( يارىتىلىش ۋە قۇرئاندا 

ھەقىقىتىنىڭ ئۆزى بايان قىلىنغان ياكى بۇ ھەقتىكى بىرەر 
سۈرە بار بولۇپ، بۇالردىن بىرى  14ئاالھىدىلىك بىلەن ئاتالغان 

الغانلىرى جاسىيە، ۋاقىئە، ھاققا، قىيامەت، نەبەئ، دۇخان سۈرىسى، ق
ەق تەكۋىر، ئىنفىتار، ئىنشىقاق، غاشىيە، فەجر، زەلزەلە، قارىئە ۋە فەل

 سۈرىلىرىدۇر. 
بۇخارى ۋە تىرمىزىدا بۇ سۈرە بىرىنچى ئايىتى بىلەن ئاتالغان. 
دەسلەپكى مەزگىلگە ئائىت مۇسھاب ۋە تەپسىرلەردە تەكۋىر ئىسمى 

 تالغان. بىلەن ئا
نەجم سۈرىسىدىن  مەككە مەزگىلىنىڭ دەسلىپىدە ىنىڭسۈر

 - 18 - 13بۇرۇن نازىل بولغانلىقى ئېنىق. نەجم سۈرىسى 
 ئايىتىنى ئىما قىلىدۇ. - 23الر بۇ سۈرىنىڭ بايان ىكىئايەتلىرىد

دەسلەپكى مەزگىلدىكى نۇزۇل تەرتىپلىرىدە ئەئال سۈرە، 
ئىزاھاتلىق  بىزنىڭچەزىلغان. ئورۇنغا تى - 7سۈرىسىنىڭ ئالدىغا، 

 - 22ئورۇندا تۇرىدۇ. چۈنكى، بۇ سۈرىنىڭ  - 8دە مىزتەرتىپى نۇزۇل
جاۋابى، دەل « مەجنۇن ئەمەستۇر » ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغان 
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مەجنۇن، » رەسۇلۇلالھنىڭ مەككىلىك مۇشرىكالر تەرىپىدىن 
قا دەپ ئەيىپلىنىۋاتقان دەۋر ئار« ساراڭ، جىن چاپلىشىپ قالغان 

نۈشىنى ئەكىس ئەتتۈرۈپ بەرمەكتە. بۇ يىپ ئۇچى مەزكۇر ۈكۆر
ە نازىل بولغانلىقىنى سۈرىنىڭ رىسالەتنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىد

 .ىتىدۇكۆرس
ئاخىرقى سائەت ۋە ھېساپ كۈنى ىنىڭ ئانا تېمىسى، سۈر

يەر يۈزىنىڭ ئاخىرقى سۈرىنىڭ بېشىدا ھەققىدە بولۇپ، 
ۋە بۇ  لدە تەسۋىرلەنگەنىشەك سائىتىدىكى ئۇ مەنزىرىلەر جانلىق

كائىناتنىڭ بۇزۇلۇش  ئارقىلىق ئالالھ قويغان قانۇنىيەت دائىرىسىدە
دەپ « مالىمانچىلىق » ھەقىقىتى بايان قىلىنغان. بۇ بۇزۇلۇشنى 

قتىدىن ئىزاھلىغىلى بولمايدۇ. چۈنكى بۇزۇلۇش ئالالھ ۇسەلبىي ن
ەۋە نىڭ ئەمرى بىلەن بولىدىغان ئىالھىي قانۇنىيەتكە ت

بۇزۇلۇشتۇر. بۇ ئالالھ تىن غەيرى تەسۋىرلەپ بېرەلمەيدىغان 
 مىسلىسىز ھەقىقەتتۇر. 

ئايەتنى بۇ ئىالھ يۆگىلىشنىڭ تەپسىرى  - 104ئەنبىيا سۈرىسى 
بۇ ئىالھىي بۇزۇلۇشتىن كېيىن مەيدانغا دېيىشكە بولىدۇ. 

كېلىدىغان ئىالھىي يېڭىدىن يارىلىش باسقۇچى ئىنفىتار سۈرىسىدە 
  ن قىلىنغان.بايا

بۇ سۈرە شۇ ئىككى ھەقىقەتنى ئەكس ئەتتۈرمەكتە، باشلىنىشى 
نەرسە ھامان بىر كۈنى ئاخىرلىشىدۇ. ئىنسان بۇ دۇنياغا ھەر بولغان 

پەقەت مېھمان، يەر يۈزى ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر ئۆتەڭ بولۇپال 
قالماستىن، ئۇمۇ ئىنسانغا ئوخشاش بىر مېھمان. يەر يۈزىنىڭ 

ئەي » ا، يوق دېيەرلىك ئۆمۈرگە ئىگەن بولغان ئۆمرىگە قارىغاند
 «. ئىنسان! نېمەڭگە ئىشىنىپ تەكەببۇرلۇق قىلىسەن؟ 

 قېتىم 12ۋاقىت رەۋىشى دەل « ئىزا » ئايەتتە  - 13 - 1
ئىشلىتىلگەن بولۇپ، بۇ ھەر جۈملىنىڭ مەنە جەھەتتىن مۇستەقىل 
ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈش بىلەن بىرگە، كۈچەيتىش مەنىسىنى 
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لدۈرىدۇ. بۇنىڭ ئالتىسى دۇنيا ئۈچۈن، ئالتىسى ئاخىرەت ئۈچۈن بى
ئەي ئىنسان، بۇ ئاگاھالندۇرۇشتىن خېلى » ئىشلىتىلگەن بولۇپ، 

« كۆپ زامان ئۆتتى دەپ ئاخىرەت رىئاللىقىنى ئۇنتۇپ قالما! 
 دېمەكتە. 

بىرىنچى بۆلەك، ئاخىرقى سائەتنىڭ دەھشىتىنى بايان قىلغان 
نغان قىيامەت سەھنىلىرى ئارىسىدا ئۆزگىچە قۇرئاندا بايان قىلى
 ئورۇننى ئىگىلەيدۇ:

َرْت ) َ ْمُس ُكو  َذا الشه
ِ
َذا الن ُجوُم انَْكَدَرْت )1ا

ِ
َْت  (2( َوا َذا الَْجَباُل ُسْي َ

ِ
َوا

لَْت )3) َذا الَْعَشاُر ُعط َ
ِ
ْت )4( َوا َذا الُْوُحوُش ُحَْشَ

ِ
َرْت  (5( َوا َذا الَْبَحاُر ُْس َ

ِ
َوا

َجْت )( وَ 6) َ َذا الن ُفوُس ُزو 
ِ
َئلَْت 7ا َذا الَْمْوُءوَدُة س ُ

ِ
( 9لَْت )( َبأَي َ َذنٍْب قُتَ 8) ( َوا

ْت ) ُحُف نَُْشَ َذا الص 
ِ
َماُء ُكَشَطْت )10َوا َذا السه

ِ
 11( َوا

ِ
َرْت ( َوا َذا الَْجَحمُي ُسع َ

َذا الَْجنهُة ُأْزَلَفْت )12)
ِ
 (14 )ْت ( عََلَمْت نَْفٌس َما َأْحَضَ 13( َوا
ياشنىڭ نۇرى يۆگەلگەن / ئۆچكەن چاغدا، يۇلتۇزالر ۇق» 

تۆكۈلگەن چاغدا، تاغالر گۇمران بولغان چاغدا، بوغاز  پئۆچۈ
تۆگىلەر تاشلىۋېتىلگەن چاغدا، ياۋايى ھايۋانالر توپالنغان چاغدا، 
دېڭىزالر بۇلدۇقالپ قاينىتىلغان چاغدا، پۈتۈن ئىنسانالر ئايرىلغان 

كۆمۈۋېتىلگەن قىزدىن سەن قايسى گۇناھ بىلەن  چاغدا، تىرىك
ئۆلتۈرۈلدۈڭ؟ دەپ سورالغان چاغدا، ) ئىنسانالرنىڭ ( ئەمەل 
دەپتىرى ئېچىلغان چاغدا، ئاسمان ئېچىپ تاشالنغان چاغدا، 
جەھەننەمنىڭ ئوتى قىزىتىلغان چاغدا، جەننەت يېقىنالشتۇرۇلغان 

ىنى ) يېقىندىن ( ەييارلىغانلىقتچاغدا، ھەر ئادەم ئۆزىنىڭ نېمە 
 (. 14 - 1« ) بىلىدۇ 
ئايەتتە ئىنسانغا بېرىلگەن ئۆمۈر ۋە بارلىق ئىمكانالرنىڭ  - 14

جازا  -دىغانلىقى، ئۇنىڭغا قارىتا ئىنسانغا مۇكاپات ىھېسابى ئېلىن
مۈچكە شۇ ۆقازاندا نېمە بولسا، چ» بېرىلىدىغانلىقى ئەسكەرتىلىپ، 

ۈستىگە ئالغان مەسئۇلىيەتنى دېمەكتە ۋە ئىنسانالرنى ئ« چىقىدۇ 
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كارلىقنى جاۋابئادا قىلىشقا ۋە ھەر ئىشنى قىلغاندا ئاخىرەتتىكى 
 ئۇنتۇماسلىققا دەۋەت قىلماقتا. 

ئايەتلەردە  يۇلتۇز، كېچە ۋە سەھەر شاھىت  - 25 - 15
قىلىنىپ، قۇرئان / ۋەھىينىڭ ئالالھ تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەنلىكى، 

ىنىڭ جىبرىئىل ئىكەنلىكى ۋە ئۇنىڭ ئۇنى رەسۇلۇلالھقا يەتكۈزگۈچ
مەرتىۋىسى ھەققىدە مەلۇمات بېرىلگەن ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ ئۇنى 
ئەسلى ھالىتىدە كۆرگەنلىكى تەستىق قىلىنغان. مۇشرىكالرنىڭ 

 ،ئىنكاسلىرىغا رەددىيە بېرىلىپقاراتقان قۇرئان ۋە رەسۇلۇلالھقا 
نىڭ ئالالھ ۋەھىينىڭ ئالالھ نىڭ سۆزى ئىكەنلىكى ۋە رەسۇلۇلالھ

 نىڭ ئەلچىسى ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن. 
» قىلىپ  خىتابئورتاق  كەئايەتتە پۈتۈن ئىنسانىيەت - 26 

ئال قويغان ۋە ئىنسانالرنى ودەپ س« قەيەرگە كېتىۋاتىسىلەر؟ 
 يارىتىلىش مەقسىتى ۋە مەسئۇلىيىتى ھەققىدە ئويلىنىشقا چاقىرغان. 

 فَأَيَْن تَْذَهُبونَ 
 (. 26)  «ۋاتىسىلەر؟ قەيەرگە كېتى» 
ئايەتلەردە قۇرئاننىڭ ئەۋەتىلىش مەقسىتىنىڭ  - 29  - 27

ئىالھى يېتەكچى ۋە يول كۆرسەتكۈچى ئىكەنلىكى بايان قىلىنىپ، 
ئەگەشمەسلىك ئىختىيارىنىڭ ئىنساندا ئىكەنلىكى  -ئەگىشىش 

ئىما قىلىنغان. ئالالھ نىڭ ئىنسانالرنى توغرا يولغا مېڭىشى ئۈچۈن 
ئىرادە ۋە يېتەكچى بەرگەنلىكى، ئەگەر بۇالرنى بەرمىگەن ئەقىل، 

بولسا ئىنسانالرنىڭ ھېچنەرسىنى تاللىيالمايدىغانلىقى ئەسلىتىپ 
 ئۆتۈلگەن. 

َله َذْكٌر َللَْعالََمنَي )
ِ
ْن ُهَو ا

ِ
تََقمَي )( َلَمْن َشاَء َمنُْْكْ 27ا ( َوَما 28 أَْن يَس ْ

 ُ َله َأْن يََشاَء اّلِله
ِ
 (29َرب  الَْعالََمنَي ) تََشاُءوَن ا

ئۇ زىكىر ) قۇرئان ( پۈتۈن ئەھلى جاھانغا نەسىھەتتۇر. » 
ئىچىڭالردىن توغرا يولغا مېڭىشنى خااليدىغانالرغا ) قۇرئان ( 
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نەسىھەتتۇر. ئالەملەرنىڭ رەببى ئالالھ ) سىلەرگە ئىرادە بېرىشنى ( 
« الر تىڭتخالىمىغان بولسا ئىدى، سىلەر ھېچنەرسىنى خالىيالماي

 (27 - 29  .) 

  

 سۈرىسى ئالئە

 
» ئىسمى سۈپەت بولۇپ كەلگەن  تەئايەت - 1مەزكۇر سۈرە 

مەنىسىنى «  مۇتلەق ئۈستۈن، ئۇلۇغلۇقتا تەڭدىشى يوق
 :كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان« ئەئال » بىلدۈرىدىغان 

ھەممىدىن ئۈستۈن رەببىڭنىڭ نامىنى پاك دەپ ئېتىقاد قىل! » 
 ( »1 .)  

ڭ ئىسمى ئالالھ نىڭ ئەسمائى ھۇسناسىدىن بىرىدۇر. سۈرىنى
بۇ ئىسىم قۇرئاندا بۇ يەردىن باشقا يەنە بىر يەردە، يەنى لەيل 

 ئايەتتە ئالالھ نىڭ سۈپىتى ھالىتىدە ئىشلىتىلگەن.  - 20سۈرىسى 
ھۇسناسى بىلەن ئاتالغان  -ئەئال سۈرىسى، ئالالھ نىڭ ئەسمائى 

ە رەھماندىن ئىبارەت بەش سۈرىدىن نۇر، فاتىر، غافىر ) مۇئمىن ( ۋ
 بىرى.

سۈرە، مۇسھاپ ۋە تەپسىرلەرنىڭ مۇتلەق كۆپچىلىكىدە بۇ ئىسىم 
بىلەن ئاتالغان. ساھابىلەردىن كەلگەن رىۋايەتلەردە بىرىنچى ئايەت 

 بىلەن ئاتالغانلىقى مەلۇم بولماقتا. 
سۈرە رىسالەتنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە مەككىدە نازىل بولغان 

ئىبن ئابباس، ئىكرىمە رەزىيالالھۇئەنھۇ ۋە ردىن بولۇپ، سۈرىلە
، قەلەم، ئەلەق»  ھەسەن ئەلبەسىرىدىن كەلگەن رىۋايەتلەردە

 7 كېيىن« مۇززەممىل، مۇددەسسىر، مەسەد ۋە تەكۋىر سۈرىلىرىدىن 
زەيىد  ىن. جابىر بسۈرە قاتارىغا تىزىلغان قېتىمدا نازىل بولغان  -
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 غائورۇن - 8 ككە كىرگۈزۈلگەنلىكى ئۈچۈنفاتىھە تىزىملى دەتەرتىپى
لغان. بىزنىڭچە بۇ سۈرە تەكۋىر سۈرىسى بىلەن لەيل سۈرىسى تىزى

 .توغرا كېلىدۇ ئورۇنغا - 9ئارىسىدا يەنى 
ھەم ئاجىزلىق بولغان ئەستە  نېمەتئىنسان ئۈچۈن ھەم ە، سۈر

 ا قىلغان.ئانا تېمقابىلىيىتى تۇتۇش ۋە ئۇنتۇش 
لدە نازىل بولغان باشقا سۈرىلەرگە سۈرە دەسلەپكى مەزگى

ئوخشاش، ۋەھىينىڭ تۇنجى مۇھاتابى بولغان رەسۇلۇلالھنىڭ 
شەخسىيىتىنى، دۇنيا قارىشىنى شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت 
قىلغان. ئالدىنقى توققۇز ئايەتتە خىتاب بىۋاستە ھالدا تۇنجى 

 مۇھاتابقا قارىتىلغان. بىرىنچى ئايەت بىر ئەمىر / بۇيرۇقتۇر:

َح اْْسَ َرب ََك اْْلَعََّْل س َ   ب َ
ھەممىدىن ئۈستۈن رەببىڭنىڭ نامىنى پاك دەپ ئېتىقاد قىل! » 

 ( »1 .) 
تەسبىھات، مەزكۇر نەبەۋى ھەر نامازدا سەجدىدە تەكرارالنغان 

 ئېغىزدىكى بۇ ئىالھىي بۇيرۇقنىڭئايىتىدە بېرىلگەن  - 1 ىنىڭسۈر
 .دۇرىتەدبىقجانلىق 

 قالماستىن، ھ نىڭ مەخلۇقاتنى يارىتىپالئايەتلەردە ئالال - 5 - 2
گەتكەنلىكى ۆئۇنى يارىتىلىش مەقسىتىگە يۈزلەندۈرگەنلىكى ۋە ئ

بايان قىلىنىش بىلەن بىرگە، يارىتىلىش ۋە ئاخىرلىشىشتىن 
ئىبارەت ئىالھىي قانۇنىيەت ) سۈننەتۇلالھ ( ئەسكەرتىلىپ، 

كۈنى بۇ  ئۆسۈملۈكلەر مىسال قىلىنىش ئارقىلىق ئىنساننىڭمۇ بىر
 دۇنيادىن خوشلىشىدىغانلىقى ئىما قىلىنغان. 

ي َخلََق فََسوهى َ  اَّله
پۈتۈن مەخلۇقاتالرنى ياراتتى ۋە ئۇالرنى يارىتىلىش  ئالالھ »

 (.  2« ) مەقسىتىنى ئادا قىلغۇدەك بىر قابىلىيەتكە ئىگە قىلدى 
سۈرە ھەجىم جەھەتتىن كىچىك بولسىمۇ، قۇرئاننىڭ ئانا 

ئىنسان ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت  -كائىنات  -ن ئالالھ تېمىسى بولغا
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ھەققىدە قىسقىچە توختۇلۇپ، بۇ مۇناسىۋەتنىڭ ئېغىپ 
  كەتمەسلىكىدە ۋەھىينىڭ ئوينايدىغان رولى تەكىتلەنگەن.

رەسۇلۇلالھنىڭ بۇ سۈرىنى نامازالردا كۆپ  ى ئەلىھەزرىت
لىغان. ئوقۇشىنى، رەسۇلۇلالھ بۇ سۈرىنى ياخشى كۆرەتتى دەپ ئىزاھ

سۈرە  رەسۇلۇلالھنىڭ بۇ سۈرىگە ئەھمىيەت بېرىشىنىڭ سەۋەبىنى
ئۆز ئىچىگە ئالغان مەزمۇندىن ئىزدەشكە توغرا كېلىدۇ. 

ئەڭ ئاخىرقى رىۋايەتلەرگە قارىغاندا، رەسۇلۇلالھ ۋاپاتىدىن بۇرۇن 
ئەئال ۋە كافىرۇن  ئادا قىلغان نامىزىدابىلەن قېتىم جامائەت 

  سۈرىسىنى ئوقۇغان.
ئايەتلەردە، رەسۇلۇلالھقا ئىلھام بېرىلگەن بولۇپ،  - 10 - 6

رەسۇلۇلالھنىڭ ئالالھ نىڭ يېتەكچىلىكىدە ئىكەنلىكى 
ئالالھ نىڭ يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ھەر نەرسىنى بىلىپ  .تەكىتلەنگەن

كىشىلەر  ئالالھ ھەققىدەتۇرغۇچى ئىكەنلىكى ئەسكەرتىلىپ، 
شەنچىگە رەددىيە چۈناتوغرا  ناپ كەتكەنئور اتەسەۋۋۇرىد

 -بېرىلگەن. ھەقىقەتكە قۇالق سالغۇچىالرغا قۇرئان ئارقىلىق ۋەز 
 نەسىھەت قىلىشقا بۇيرۇلغان. 

ئايەتلەردە قۇرئاندىن يۈز ئۆرىگۈچىلەرنىڭ سۈپىتى  - 13 - 11
لىك ئاخىرەتتە دۇچار بولىدىغان سەۋەبۋە ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشى 

 ئاقىۋىتى بايان قىلىنغان. 
ئايەتلەردە ئاخىرەتلىك مەقسىتىگە يەتكۈچىلەرنىڭ  - 15 - 14

 سۈپىتى بايان قىلىنغان. 
ئايەتتە ئىنساننىڭ دۇنيالىق نەرسىلەرگە بېرىلىپ  - 17 - 16

كېتىدىغان ئاجىزلىقى تىلغا ئېلىنىپ، دۇنيالىق نەرسىلەرنىڭ 
ئىنسانغا ئېمتىھان قىلىپ بېرىلگەنلىكى، ئۇنىڭغا قۇل بولۇپ 

قىلىنىش بىلەن بىرگە، مۇئمىننىڭ ئۇپۇقىدا قالماسلىق تەۋسىيە 
ھەر دائىم باقىي بولغان ئاخىرەت بولىشى كېرەكلىكى 

 ئەسكەرتىلگەن. 
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نەسىھەتلەرنىڭ  -ئايەتلەردە قۇرئاندىكى ۋەز  - 19 - 18
الردىمۇ بارلىقى، يەنى ھەزرىتى كىتابقۇرئاندىن بۇرۇنقى ئىالھىي 

ئەلەيھىسساالمنىڭ ئىبراھىم ۋە مۇسانىڭ دىنى بىلەن مۇھەممەد 
دىنىنىڭ بىر ئىكەنلىكى، بۇالرنىڭ ئالالھ تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەن 

 ئەلچى ئىكەنلىكى ئەسكەرتىلگەن. 

 

 لەيل سۈرىسى

 

« كېچە » تىلغا ئېلىنغان  تەئايەت - 1سۈرىنىڭ ئىسمى 
 :غانېلىنسۆزىدىن ئ« لەيل »  مەنىسىدىكى

« مكى!... قاراڭغۇلۇقى ئالەمنى قاپلىغان كېچە بىلەن قەسە» 
 (1 .)  

لەيل، قۇرئان تىلىدا ئىچىدىن يورۇتقىلى بولىدىغان 
ىڭ قاراڭغۇلۇقىدىن قۇتۇلۇش قاراڭغۇلۇقنىڭ ئىسمى بولۇپ، كېچىن

كېچىدىن قۇتۇلۇش شەرت ئەمەس. ئۇنىڭ ئىچىدە تۇرۇپمۇ  ئۈچۈن
قاراڭغۇلۇقتىن قۇتۇلغىلى بولىدۇ. ئاي يورۇقى بۇنىڭ تىپىك 

 دەلىلى.
قاراڭغۇلۇق باركى، ئۇنى ئىچىدىن يورۇتقىلى  ربى يەنە شۇنداق

دەپ ئاتايدۇ. « زۇلۇمات » بولمايدۇ. قۇرئان بۇ خىل قاراڭغۇلۇقنى 
ە بولۇپ، بۇ قاراڭغۇلۇق كېچ« الم زا» ئۇنىڭ بىرلىك شەكلى 

قاراڭغۇلۇقىغا ئوخشىمايدۇ. ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن ئۇنىڭ 
شايدۇ. باتىلنىڭ ۇ خۇددى باتىلغا ئوخئئىچىدىن چىقىش الزىم. 

ئىچىدە تۇرۇپ ھەقىقەتكە ئېرىشكىلى بولمايدۇ. شۇڭا، باتىلدىن 
قۇتۇلۇش الزىم. زۇلمەت بىلىنمىگەن ۋە كۆرۈنمىگەن نەرسە بولۇپ، 

 ەتالجاھ» رىدە ئىالھقا ئوخشايدۇ. ىكېچە جاھىلىيەت ئىنسانى نەز
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ئىنسان قورقۇ ھېس قىلىدىغان بىر زامان تىلىمىدۇر. قۇرئان بۇ  -«
اھىلىيەت چۈشەنچىسىنى رەت قىلىپ، كېچىنىڭمۇ ئالالھ نىڭ بىر ج

باركى، مىڭ  مەخلۇقى ئىكەنلىكىنى تەكىتلەيدۇ. شۇنداق كېچىلەر
، مانا بۇ كېچىدە قۇرئان نازىل بولۇشقا بولۇپ ئايدىنمۇ خەيرىلىك

سىر ۋە ئالىم بولغان ئالالھ ئۈچۈن كېچە ۋە ەباشلىغان. ب
 كۈندۈزنىڭ پەرقى يوق.

دەپ ئاتالغان. بۇخارى ۋە « ۋەهللايلى » ەزى تەپسىرلەردە سۈرە ب
 تىرمىزىدا بىرىنچى ئايىتى بىلەن ئاتالغان. 

سۈرە رىسالەتنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە مەككىدە نازىل بولغان 
سۈرىنى بولۇپ، سۈرىنىڭ تېمىسى ۋە ئۇسلۇبى بۇنى دەلىللىمەكتە. 

ئەنسارالردىن باش قەھرىمانى  ىدە نازىل بولغان دېگۈچىلەردىنمە
 - 5 بىر ئىنفاق ۋەقەسىنى سابىت بىن داھداھ ئەل بەلەۋى بولغان

ئايەتلەرنىڭ نۇزۇل سەۋەبى دەپ كۆرسىتىدۇ. بۇ توغرا  - 10
بولغان سۈرە ياكى ئۇسلۇب ئەمەس. چۈنكى، يىلالر ئىلگىرى نازىل 

يىلالر كېيىن يۈز بەرگەن ۋەقە ئارىسىدا مۇناسىۋەت  ئايەتلەر بىلەن
 خىتابۇرئان نەسلىنىڭ ۋەھىيگە بىر جانلىق قۇرۇش، ق

ىئىنەزىرى بىلەن قارىغانلىقىنىڭ نەتىجىسىدۇر. سۈرىنىڭ نۇقت
مەدىنىدە نازىل بولغانلىقى ھەققىدىكى قاراشنى ئەنئام سۈرىسىدە 

 ئوتتۇرىغا قويغان ئۆلچەملەر تەستىقلىمايدۇ. 
فەجر  - ئەئال دەسلەپكى مەزگىلدىكى نۇزۇل تەرتىپلىرىدە سۈرە

غان بولۇپ، بۇ سۈرىنىڭ كېچىگە ئال ئورۇنسۈرىسىنىڭ ئارىسىدا 
قەسەم قىلىش بىلەن باشالنغان تۇنجى سۈرە ئىكەنلىكىنى 

 ئىكەنلىكى مۇھاتابقا مەلۇمتىلغا ئېلىنغان كېچىنىڭ  بىلدۈرىدۇ.
يل ئەهللا - اللهْيلَ  » قوشۇمچىسى بىلەن « ال »مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان 

غان ھالدا باشلىنىشى، ىنۋە شاھىت قىلدەپ تىلغا ئېلىنىشى « 
قىلىنغۇچى ) رەسۇلۇلالھ ( بىلىدىغان  خىتابمەزكۇر كېچىنىڭ 

كېچە ئىكەنلىكىنى بىلدۈرمەكتە. بۇنىڭ قۇرئان نازىل بولغان 
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ئىزاھاتلىق نۇزۇل  بىزنىڭ كېچە بولۇش ئېھتىماللىقى يۇقىرى.
 .ئورۇنغا يەرلەشتۈرۈلدى  - 10 مىزدە سۈرەتەرتىپى

مۈلۈكنى قانداق سەرپ قىلىش  -قىلىنغۇچىدا مال  ىتابخە سۈر
مۈلۈك ئىنسانغا  -شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت قىلماقتا. مال  ئېڭىنى

ئالالھ تەرىپىدىن بېرىلگەن بىر ئامانەت بولۇپ، ئامانەتكە خىيانەت 
قىلماسلىق كېرەك. شاھىت بولۇش مۇئمىننىڭ مەسئۇلىيىتىدىن 

اھىتنى گۇۋاھچى قىلىش بىلەن پ شۈمەزكۇر سۈرە ئىككى جبىرى. 
باشاليدۇ. بىرىنچىسى، مەخپىي ۋە ئاشكارا بېرىلگەن سەدىقىنى ئىما 
قىلغان كېچە ۋە كۈندۈزنى؛ ئىككىنجىسى، پېقىرلىق ۋە بايلىقنى 

شىمىز ىنىقانۇنىيىتى ئىچىدە چۈشقۇتۇپلۇق ھاياتنىڭ قوشماق 
 -بۇ مىزاننىڭ ئەڭ تىپىك مىسالى بولغان ئەركەك  ئۈچۈن

. بۇنىڭغا ( 3 - 1)  ىلىقنى شاھىت قىلىش بىلەن باشلىغانچىش
ماس ھالدا ئىنسانالرنىڭ كىشىلىك ھاياتتىكى ئىجتىمائىي ئورنى، 
خىزمەت ساھەسى ۋە دائىرىسىدىكى ئوخشاشماسلىقالرغا كىشىنىڭ 

ۈكنىڭ قۇلى ئەمەس، مۈل -دىققىتىنى بۇرايدۇ. ئاندىن ئىنساننى مال 
 (.  4 ىرىدۇ )نى بولۇشقا چاقئۇنىڭ خوجايى

هقَى ) ا َمْن َأْعَطى َوات ََن )5فَأَمه َق َِبلُْحس ْ ى ( فَ 6( َوَصده ُه َللْيَُْسَ ُ ُنيََس َ س َ

تَْغََن )7) َل َواس ْ ا َمْن ََبَ ََن )8( َوَأمه َب َِبلُْحس ْ ى  (9( َوَكذه ُه َللُْعَْسَ ُ ُنيََس َ فَس َ

َذا تََردهى )10)
ِ
 (11( َوَما يُْغَِن َعْنُه َماَُلُ ا

كىمكى ) ئالالھ ئۈچۈن ( تەمەسىز ھالدا بەرسە ۋە ئالالھ قا » 
ھەمدە  ى چۈشەنچىسى بىلەن ھەرىكەت قىلسامۇھتاج ئىكەنلىك

تېخىمۇ ياخشىسى بىلەن ) مۇكاپاتلىنىدىغانلىقىغا ( ئىشەنسە، 
ىققا ئېرىشتۈرىدىغان يولنى ئاسانالشتۇرۇپ لئۇنىڭغا ھوزۇر ۋە خوشال

 «.بېرىمىز 
دەپ ئۆزىگە يېتەرلىك ئۆزىنى سا ۋە ىق قىلكىمكى بېخىلل» 
ى ئالالھتىن بىھاجەت ھېسابلىسا ( ھەمدە ئەڭ ) ئۆزىن بىلسە

چىلىق ۋە قىيىننى ( ئىنكار قىلسا، ئۇنىڭغا ياخشىسىنى ) ۋەھىي
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پاالكەت بىلەن تولغان يولنى ئوڭايالشتۇرۇپ بېرىمىز. ئۇ 
زىلىقى جەھەننەمگە بېشىچىالپ تاشالنغان ۋاقىتتا، ) ئالالھ را

« ئۈچۈن تەڭ بەھرىمان بولمىغان ( مېلى ئۇنى قۇتقۇزۇپ قااللمايدۇ 
 (5 - 11     .) 

مۈلۈكنى  -ئايەتلەردە ئالالھ تەرىپىدىن ئىكرام قىلىنغان مال بۇ 
 نىڭباشقىالر بىلەن تەڭ بەھرىمان بولۇش ياكى بولماسلىق

ئالالھ تەسەۋۋۇرى، ئاخىرەتكە زېھنىدىكى ئەسىلىدە ئىنساننىڭ 
ئىكەنلىكى مەسئۇلىيەت ئەخالقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك  ۋە ىمانئ

ئالالھ يولىدا سەرپ  ) بېرىلگەن نېمەتنى ( .بايان قىلىنغان
 الشتۇرۇپ بېرىلىدۇقىلغۇچىغا جەننەتكە يەتكۈزىدىغان يول ئاسان

 تۆۋەندىكىمۇئمىن شۇنى ئۇنتۇماسلىقى ۋە  تىنسەۋەب. بۇ ( 7) 
 م: ئاڭنى ئۆزىدە يېتىلدۈرۈش الزى

ئالالھ بەندىدىن ھەرگىزمۇ ئېلىش ئۈچۈن بىر نەرسىنى تەلەپ 
قىلمايدۇ، ئەكسىچە ئۇنىڭغا تېخىمۇ كۆپ بېرىش ئۈچۈن سەرپ 

 يدۇ. ۇقىلىشقا بۇير
« مەسئۇلمىز شۈبھىسىز بىز  -توغرا يولنى كۆرسىتىشكە شەك » 

مۈلۈك ئامانىتىگە خىيانەت  -مال  ( دېگەن ئالالھ 12) 
سىلەرنى الۋۇلداپ تۇرغان ئوتتىن » ھالندۇرۇپ: قىلغۇچىالرنى ئاگا
 ( دەيدۇ. 14« ) ئاگاھالندۇرىمەن 

مۈلۈكنى باشقىالر بىلەن تەڭ بەھرىمەن بولغاندا، قارشى  -مال 
ياكى باشقا بىر نىيەت  ۋەتەرەپتىن تېخىمۇ كۆپ نەپكە ئىگە بولۇش 

غا «ھېساب ئەخالقى » بۇ  كېرەك. بولماسلىق بەھرىمان بىلەن
«  ھاسبى ئەخالق»  مۇھاتابىداۋەتلىك. ھالبۇكى، ۋەھىي مۇناسى

ئېڭىنى شەكىللەندۈرىدۇ. ئۇ ئالالھ ئۈچۈن خالىسلىقتۇر. يەنى، 
 پەقەت ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن بولىشى كېرەك. 

َّكه ) ي يُْؤَِت َماََلُ يَََتَ َ َزى )مَ ( َوَما َْلََحٍد َعْنَدُه 18اَّله  19ْن َنْعَمٍة ُُتْ
ِ
َله ( ا

 (20اَء َوْجَه َرب ََه اْْلَعََّْل )ابَْتغَ
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ئۇ شۇنداق كىشىدۇركى، مېلىنى چىن دىلىدىن ) ئالالھ  »
رازىلىقى ئۈچۈن ( سەرپ قىلىپ پاكلىنىدۇ. بۇنى ئەمەلگە 
ئاشۇرغاندا ھەرگىزمۇ بىراۋنىڭ ياخشىلىقىنى ياندۇرۇش ئۈچۈن 
ئەمەس، پەقەت ئۇلۇغ رەببىنىڭ رازىلىقىنى قولغا كەلتۈرۈش 

 (.    20- 18« ) قى بىلەن قىلىدۇ ئىشتىيا
سۈرە دائىم ئەسكەرتىلىشى كېرەك بولغان ھەقىقەتلەرنى  

 ئەسلەتكەن ھالدا ئاخىرلىشىدۇ.
لىش ئايرىلىپ قېلىش ئەمەس، ىئالالھ ئۈچۈن سەرپ ق
 . ( 21)  ئەكسىچە ھەسسىلەپ ئېلىشتۇر

 

 فەجر سۈرىسى

 

ەن ئىسمى بىل« فەجر » سۈرە بىرىنچى ئايىتىگە ئاساسەن 
 ئاتالغان:

! يېرىپ چىققان سەھەر شاھىت بولسۇن قاراڭغۇلۇقنى -ر فەج» 
 ( »1 .) 

« يېرىپ چىقىش » فەجر كەلىمىسى ئەسلىدە پېئىل بولۇپ، 
» شەر بولغان  ،«فەجر » . ياخشى بولغان دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ

بۇالق  ،سەھەر كېچىنىكەلىمىسى بىلەن ئىپادىلىنىدۇ. « فۇجۇر 
 دەپ ئاتىلىدۇ.« فەجر » يېرىپ چىققانلىقى ئۈچۈن يەرنى سۈيى 
ئىنساننىڭ كىشىلىكىنى يېرىپ، ئۇنى يارا قىلغانلىقى ئۈچۈن گۇناھ 

ئۇرۇش ھارام جاھىلىيەت ئۇرۇشلىرى دەپ ئاتىلىدۇ. « فۇجۇر » 
فىجار » ئۈچۈن قىلىنغان ئاينىڭ ھۆرمىتىنى دەپسەندە قىلغانلىقى 

 دەپ ئاتالغان. « 
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ئۇ » ياكى « بارلىق سەھەرلەر » ىچىدە فەجرنىڭ مەنىسى ئ
« تۇنجى سەھىرى  ڭىجۇدىيەتنۋمە» ياكى  ۋە« مەلۇم سەھەر 

مەنا جەھەتتىن  بار. بىرىنچى ئايەتتىكى فەجر مۇردېگەندەك مەنىلە
يوقلۇق قاراڭغۇلۇقىنى يېرىپ، مەۋجۇدلۇق تاڭ سەھىرىگە چىقىشنى 

سىگە ئوخشاش بىلدۈرىدۇ. فەجر سۈرىسىمۇ ئىنفىتار ۋە فەلەق سۈرى
سۈرە بۇ ئىسىم  نى ئىپادىلىگەن ئىسىمالردىن بىرى.«بولۇش » 

 بىلەن ئاتالغان.
سۈرە مەككىدە نازىل بولغان دەسلەپكى سۈرىلەردىن بىرى. 
دەسلەپكى مەزگىلگە ئائىت نۇزۇل تەرتىپلىرىدە لەيل سۈرىسىنىڭ 

اس ئارقىسىغا تىزىلغان. بۇنىڭغا ئېتىراز قىلغۇدەك قولىمىزدا بىر ئاس
يوق. سۈرە يۈزەكى قاراشتا بىر قېتىمدا نازىل بولمىغاندەك تۇيغۇ 

لېكىن فاسىال ھەرىپلىرىنىڭ كۆپلىكى ) سەككىز ھەرىپ ( بېرىدۇ. 
ئايەتلەرنى تۆت ئايەت  - 16ۋە  15مەدىنە مەكتىۋىنىڭ  -ۋە مەككە 

دەپ قارىغانلىقى نەزەرگە ئېلىنغاندا، سۈرىنىڭ ئىككى پەرقلىق 
بولغانلىقى ھەققىدىكى قاراش پۇت تېرەپ تۇرالمايدۇ. زاماندا نازىل 

 لىدە نازىل بولغان بولسا كېرەك.سۈرە رىسالەتنىڭ دەسلەپكى مەزگى
بۇ سۈرە ئىنساننىڭ ئىمكانلىرى ۋە ئاجىزلىقلىرىنى ئاساسىي 

 تېما قىلغان.
ىش ئارقىلىق، ىلقەسەم ق غائايەتكىچە ئاالھىدە ۋاقىتالر - 5 - 1

 ى تەكىتلەنگەن.بۇ قەسەمنىڭ مەقسىت
ْفعَ َوالَْوتَْر )2( َولََياٍل َعْْشٍ )1َوالَْفْجَر ) َذا يََْسَ ) (3( َوالشه

ِ
هْيَل ا ( 4َوالل

ي َحْجٍر )  (5َهْل َِف َذَِلَ قََسٌم ََّلَ
ئۇ ئون  قاراڭغۇلۇقنى يېرىپ چىققان سەھەر شاھىت بولسۇن!» 

گە پ ۋە يالغۇز شاھىت بولسۇن! سەھەرۈكېچە شاھىت بولسۇن! ج
 قاراپ ئىلگىرلىگەن كېچە شاھىت بولسۇن!

يۇقىرىقىالرنىڭ ھەممىسىدە ساغالم ئەقىل ئىگىلىرى ئۈچۈن 
 (. 5 - 1« )  ئىشەنچلىك بىر شاھىتلىق يوقمۇ؟ 
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لىرىغا قەدىمكى دەۋردە مۇھاتاببارلىق لەردە، ئايەت - 14 - 6
ياشغان قەۋملەرنىڭ ئېزىپ كېتىشى مىسالالر بىلەن بايان قىلىنغان 

ولۇپ، ئاد، سەمۇد ۋە پىرئەۋىن قەۋملىرىنىڭ ھاالكىتى ئىبرەت ب
 قىلىپ كۆرسىتىلگەن.

ئارقا  -جايدا بىرلىكتە ياكى ئارقىمۇ  22ئاد ۋە سەمۇد قۇرئاندا 
ۋەھىيگە خاتا ۋە ئەيىپنى ئۆزىنىڭ  ىنىدۇ. بۇ ئارقىلىقتىلغا ئېل

پوزىتسىيىسىدە ئىزدىمەي، مەسىلىنى ئىنشائات تۇتقان 
، ئۇ بىر قەۋمنى دا دەپ قارىغان ۋە ئۇنى ئۆزگەرتكەنىرىماتېرىيالل
ئالالھ نىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزۇپ قااللمايدۇ ۋە ئىبرەت  نەرسىلەر

ئېلىنمىسا تارىخ تەكرارلىنىدۇ. قۇرئان ۋەھىينىڭ دەسلەپكى 
ئالغان ھاالك قىلىنغان قەۋملەرنىڭ  ئورۇنمەزگىللىرىدە 

ئۇالرنى لىپ ئۆتۈلگەن. قىسسەلىرى، بۇ سۈرىدە قىسقىچە تىلغا ئې
، ئۇالرنىڭ سىغان ئاساسلىق ئامىلالردىن بىرھاالكەتكە ئېلىپ بار

ۋە ئۇنىڭ چۈشەنچىسى ك ۈمۈل -ىكى ناتوغرا مال تەسەۋۋۇرىد
دۇنياغا بېرىلىپ كېتىش ۋە يىغىش  -مال نەتىجىسى بولغان 

 سى ئىدى:ىرھې

َذا َما ابْتًََلُه َرب ُه فَأَ 
ِ
نَْساُن ا

ِ
ا اَْل ا  (15ُل َرّب َ َأْكَرَمَن )َمُه فَيَُقو نَعه ْكَرَمُه وَ فَأَمه َوَأمه

َذا َما ابْتًََلُه فَقََدَر عَلَْيَه َرْزقَُه فَيَُقوُل َرّب َ َأهَ 
ِ
َ 16)انََن ا ل ََل تُْكرَُموَن الَْيَتمَي ( ّلََكه ب

وَن عَََّل َطَعاَم الَْمْسَكنَي )17) ا )الَت َ  ( َوتَأُُْكُونَ 18( َوََل ََتَاض   (19اَث َأّلَْكً لَما

ب وَن الَْماَل ُحباا ََجاا )  (20َوَُتَ
لەرگە نېمەترەببى قاچان ئىنساننى سىناپ ئۇنى ئەزىز قىلسا ۋە 

غەرق قىلسا، ئۇ ) ئالالھ نىڭ ئۆزىگە ياردەم قىلىۋاتقانلىقىنى 
 دەيدۇ. « رەببىم مېنى ئەزىز قىلدى » ئويالپ (: 

چىلىق ( بىلەن قىيىنۇق / رەببى قاچان ئىنساننى ) يوقل
رەببىم مېنى خار » ئېمتىھان قىلىپ كۈنىنى ئېغىرالشتۇرسا، ئۇ: 

 دەيدۇ.  « قىلدى 
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ياق، ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس. سىلەر يېتىمنى ھۆرمەت 
بىرىڭالرنى مىسكىنگە ئاش، نان بېرىشكە  -قىلمايسىلەر. بىر 

ەپ دھارام  -تەرغىپ قىلمايسىلەر. ئەجىرسىز كەلگەننى ھاالل 
كنى ۈمۈل -زلۈك بىلەن يەيسىلەر. ھەتتا مال ئايرىماستىن ئاچكۆ

 (.  20 - 15) ھېرىسلىق بىلەن ( ناھايىتى ياخشى كۆرىسىلەر ) 
بۇ دۇنيادىكى  غامۇشۇنداق قىلغۇچىالر ئايەتلەر - 26 - 21

ئاگاھالندۇرۇش ۋە ئاخىرەتتە كۈتۈپ تۇرغان دەھشەتلىك ئازاپتىن 
 خەۋەر بەرمەكتە.

مۈلۈككە بېرىلىپ كەتمىگەن،  -دۇنيا، مال  ئايەتلەر - 30 - 27
ئۇالرنىڭ قۇلى بولۇپ قالماي، ئۇالرنى سەرپ قىاللىغان، ئالالھ ۋەدە 
قىلغان جەننەت بىلەن ئۆزىنى بەختىيار قىاللىغان كامىل ۋە 

 قىلماقتا. خىتابمۇتتەقى كىشىلەرگە 

هُُتَا النهْفُس الُْمْطَمَئنهُة ) َّل َرب َ ( اْرَجعَ 27ََّي َأي
ِ
( 28َك َراَضَيًة َمْرَضيهًة )ي ا

 (30( َواْدُخَِل َجنهَِت )29فَاْدُخَِل َِف َعَباَدي )
ئى ) ئالالھ بىلەن ( قانائەت ھاسىل قىلغان ئىنسان! سەن » 

رەببىڭدىن مەمنۇن، رەببىڭ سەندىن رازى بولغان ھالدا، ئۇنىڭ 
رىغا قوشۇلغىن. دەرگاھىغا قايتقىن. مېنىڭ ياخشى بەندىلىرىم قاتا

 (.  30 - 27« ) مېنىڭ جەننىتىمگە كىرگىن 
ە نائىل بولغانالر قاتارىدىن ەتكرەببىمىز بىزنى چەكسىز سائاد

 ئەيلىگەي!
 

 ر سۈرىسىقەد

 

قەدەر، قىممەت، ئۆلچەم » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 
 :كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان« ر قەد» مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان  « 
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قىممەت  -ر زكى، بىز ئۇنى ) قۇرئاننى (  قەدشۈبھىسى» 
 (. 1« ) كېچىسىدە نازىل قىلىشقا باشلىدۇق 

بىر نەرسىنىڭ مىقدارىنى، قىممىتىنى ۋە نەتىجىسىنى   -ر قەد 
ر، قۇرئان نازىل بولۇشقا دۇ. بۇ سۈرىنىڭ ئىسمى بولغان قەدبىلدۈرى

قتا. ئىما قىلما ىەتنقىمم -قەدىر  باشلىغان مەزكۇر كېچىگە قوشقان
» : ئىپادىلەنگەنمەزكۇر سۈرىدە ناھايىتى روشەن ھالدا  مەنا بۇ

بىر ئۆمۈرگە تەڭ كېلىدىغان » يەنى، «. مىڭ ئايدىن ئارتۇق كېچە 
 «. كېچە 

بۇ ئىسىم بىلەن  ىق مۇسھاب، تەپسىر ۋە ھەدىسلەردەبارلسۈرە 
 ئاتالغان.

ازىل ەتنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە مەككىدە نۋسۈرە نۇبۇۋ
 بولغان. 

سۈرە دەسلەپكى مەزگىلدىكى نۇزۇل تەرتىپلىرىنىڭ ھەممىسىدە 
سۈرىنىڭ ئەڭ ، سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا تىزىلغان. بۇ« ئەبەسە » 

يىلىدا نازىل بولغانلىقىنى  - 4بالدۇر دېگەندە رىسالەتنىڭ 
كۆرسىتىدۇ. بىزنىڭچە سۈرە ئۇنىڭدىن تېخىمۇ بۇرۇن نازىل بولغان. 

» بىلەرنىڭ سۈرىلەرنى تىزغاندا، قەدر سۈرىسىنى خەتتابى، ساھا
» ) سۇيۇتى،  سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا تىزغانلىقىنى ئېيتقان«  ئەلەق

قولىمىزدىكى مۇسھابالردىمۇ مۇشۇنداق . ( III ،334، «ئىتكان 
مۇسھاب تەرتىپ  كەلىمىسى بىلەن« ساھابە » تابى، تىزىلغان. خەت

ئۇنى » ئىما قىلغان. بۇ،  تەشكىل قىلغان شەخسلەرنىھەيئىتىنى 
ئەمرى « ئوقۇ! »  دىكى ئالماش بىلەن« ازىل قىلدۇق بىز ن

بىزنىڭچە مەزكۇر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى تەكىتلىگەن قاراشتۇر. 
ئورۇنغا تىزىلىشى  - 12 ئارىسىغا، يەنى لەيل ۋە فەجر سۈرىسى سۈرە

قەدر سۈرىسى  بىلەن ىلىرلەيل ۋە فەجر سۈرىكېرەك. چۈنكى 
 مەۋجۇت. ريېپىق ئىماال -ئوچۇق پۈتۈنلىكى ۋە  مەزمۇنسىدا ئارى

قىممىتى  -ر قۇرئان ۋەھىينىڭ قەد انا تېمىسىسۈرىنىڭ ئ
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ئەي ئىنسان! قۇرئان / » : مۇھاتابىغابارلىق سۈرە ھەققىدە بولۇپ، 
ۋەھىي نازىل بولۇشقا باشلىغان بىر كېچىنى بىر ئۆمۈرگە ) مىڭ ئاي 

توغرا كەلمەكتە ( تەڭ ھۆرمەتكە ئىگە يىل تۆت ئايغا  83 نتەخمىنە
غا نازىل بولۇپ، ئۆزىنى ڭقىلدى. مانا بۇ ۋەھىي سېنىڭ ھاياتى

سەندە نامايەن قىلىشقا باشلىسا، سېنىڭ ئۆمرۈڭ قانچە ئۆمۈرگە 
 دېمەكتە. « تەڭ بوالر؟ 

خاس ھالدا ۋەھىي « كېچە » مەزكۇر سۈرىدە تىلغا ئېلىنغان 
 ئىشارەت قىلماقتا.  نازىل بولۇشقا باشلىغان كېچىنى

َنه َأنَْزلْنَاُه َِف لَْيََلَ الْقَْدَر )
ِ
لْقَْدَر َخْْيٌ ا( لَْيََلُ 2ا لَْيََلُ الْقَْدَر )مَ ( َوَما َأْدَراَك 1ا

 (3َمْن َألَْف َشهٍْر )
قىممەت كېچىسىدە  -ر سىز، بىز ئۇنى ) قۇرئاننى (  قەدشۈبھى» 

نىڭ نېمە ەت كېچىسىقىمم - رقەدئۇ . نازىل قىلىشقا باشلىدۇق
) شەرەپ ۋە  قىممەت كېچىسى - رقەدئۇ ئىكەنلىكىنى بىلەمسەن؟ 

 (. 3 - 1)  «پەزىلەتتە ( مىڭ ئايدىن ئارتۇقتۇر 
بۇ كېچە ئىما قىلغان يەنە بىر ھەقىقەت جاھالەتنىڭ 

قۇرئان » زۇلمەتلىك كېچىسى بولۇپ، نۇرىنى ئالالھ تىن ئالغان 
 انىدى. بۇ كېچىنى يورۇتق«  ىيېتولۇن ئ

مەزكۇر سۈرىنىڭ ئاخىرقى ئىككى ئايىتى نەزەردە تۇتۇلغاندا، 
شى ۇئوخشىتىلغان بول « كېچىگە» دۇنيا ھاياتىنىڭ بىر 

ئەمەس. دۇنيا ھاياتىنى بىر كېچە دېسەك،  يىراقھتىمالدىن ېئ
ئاخىرەت بۇ كېچىنىڭ تاڭ سەھىرى. ئىنسان ئىالھىي يېتەكچىلىك 

نى ئوڭۇشلۇق ھالدا ت سەپىرىبولماي تۇرۇپ، بۇ ھايا
 ي سائادەتكە ئېرىشەلمەيدۇ. ۋەھىيالشتۇرۇپ ئەبەدىئاخىر

ئىنسانىيەتكە ئەۋەتىلگەن يول خەرىتىسى بولۇپ، ئىنسانغا توغرا 
ئاخىرەت  دەپ تىلغا ئېلىنغان«  ياقىن» يولنى كۆرسىتىدۇ. 

ھەقىقەت ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. لېكىن،  سۈبھىسى يېتىپ كەلگەندە
قىقەتكە كۆزىنى ئېتىۋالغانالر ئۈچۈن ھەقىقەتنىڭ دۇنيا ھاياتىدا ھە
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 ھېچقانداق پايدىسى بولمايدۇ. ئۇالرغا 
مانا بۇ ۋەھىي، دۇنيا كېچىسى ئاخىرلىشىپ تاڭ ئاتقىچە 
ئەبەدىي ھوزۇر، خاتىرجەملىك ۋە شادلىقنىڭ يېتەكچىسىدۇر، 

 رېتسىپىدۇر.
ْذَن َرب ََ 

ِ
وُح َفْيَا َِب َسًَلٌم َِهَ َحَّته  (4 َأْمٍر ) ُك َ ْم َمنْ تَََنهُل الَْمًَلئََكُة َوالر 

 ( 5َمْطلَعَ الَْفْجَر )
پەرىشتىلەر ۋەھىي بىلەن بىرگە ئۇ كېچىدە چۈشىدۇ، » 

رەببىنىڭ ئىزنى بىلەن ھاياتنىڭ ھەر ساھەسىگە مۇناسىۋەتلىك 
تەرىپسىز بىر شادلىقنىڭ ) رېتسىپىنى ئېلىپ كېلىدۇ (. بۇ ھالەت 

 (.  5 - 4« ) شىدۇ تاڭ ئاتقىچە داۋاملى
ئۇنىڭدىن كېيىن ئىشىنىش ۋە ياشاش پەسلى ئاخىرلىشىپ، 

 كۆرۈش ۋە ھوسۇلنى يىغىش پەسلى باشلىنىدۇ.
ئالالھ بىزنى بۇ دۇنيادا ھايات ئېكىنزارلىقىغا كۈچىنىڭ 
يېتىشىچە ئەجىر قىلغان ۋە ھوسۇل زامانىدا ئالالھ نىڭ رەھمىتى 

 ن قىلغاي! ) ئامىن!!! (.بىلەن مول ھوسۇل ئالغۇچىالر قاتارىدى
  

 ر سۈرىسىئەس

 
كەلىمىسى  «ئەسر » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

ىنى چىقىرىش، سىقىپ سۈي» سۆزى « ر ئەس» بىلەن ئاتالغان. 
مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « لىنى تاشالش ىمېغىزىنى ئېلىپ شاك

ەن پېئىل تومۇرىدىن تۈرلىنىپ چىققان. ئادەتتە چۈش ۋاقتى بىل
دەپ ئاتىلىدۇ. مانا بۇ « ئەسر » ئاخشام ئارىسىدىكى زامان تىلىمى 

ۋاقىت ئىشلەيدىغان بىر كىشى ئۈچۈن ھېرىپ ھالىدىن كەتكەن، 
ئېزىلىپ سۈيى چىققان ۋە بىر كۈنلۈك خىزمىتىنىڭ نەتىجىسى 
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دەپ « ئەسر » يۈز يىللىق بىر مەزگىلمۇ كۆرۈلگەن ۋاقىتتۇر. 
نىڭ ساپاسىنى نامايەن قىلىدىغان ئۈچ ئاتىلىدۇ. چۈنكى ئۇ، ئىنسان

دەپ « ئەسر » ئەۋالدنىڭ ئۆمرىنى تەمسىل قىلىدۇ. ھېساپ كۈنىمۇ 
كۈنىدۇر. ئىنساننىڭ قىلمىشلىرى « ھوسۇل » ئاتىلىدۇ. چۈنكى ئۇ 
 ئۇ كۈنى ئايرىلىدۇ. 

پكى مەزگىلدىكى مۇسھاب ۋە تەپسىرلەرنىڭ سۈرە، دەسلە
ئاتالغان. بۇخارى بۇ سۈرىنى مۇتلەق كۆپچىلىكىدە بۇ ئىسىم بىلەن 

 دەپ ئاتىغان.  « ۋەلئەسر » 
نازىل بولغان دەسلەپكى سۈرىلەردىن  ئەسر سۈرىسى مەككىدە

ئادىيات  -دە ئىنشىراھ تەرتىپىبىرى. ھەزرىتى ئوسماننىڭ نۇزۇل 
ئادىياتنىڭ ئورنى توغرا ئورۇندا يەر ئالغان.  - 13سۈرىسى ئارىسىدا 

توغرا ئەمەس. چۈنكى  ئورنىۈرىسىنىڭ بولغان بولسىمۇ، ئىنشىراھ س
ئىنشىراھ، زۇھا سۈرىسىدىن كېيىن نازىل بولغان سۈرە بولسا 

شمىقىغا ئوخشايدۇ. ونىڭ قسۈرىسى كېرەك. مەزمۇن جەھەتتىن زۇھا
كەۋسەر سۈرىسى ئارىسىغا  -دە رەھمان تەرتىپىئىبن ئابباس 

ت ئادىيا -تىزىلغان. بۇ تېخىمۇ توغرا ئەمەس. بىزنىڭچە قەدر 
سۈرىسىنىڭ ئارىسى ئەڭ مۇۋاپىق بولسا كېرەك. سۈرە نازىل بولغان 

 - 1 . شۇنداقتىمۇ رىسالەتنىڭقىيىن سىتىشكۆرتارىخنى ئېنىق 
يىلىنىڭ باشلىرىدا نازىل بولغان بولسا  - 2 نىڭ ئاخىرىىيىل

  كېرەك.
مى جەھەتتىن ئەڭ قىسقا ئۈچ ىسۈرە قۇرئاندىكى ئايەت ھەج

ھەممىسى ئۈچ ئايەتتىن تەركىپ تاپقان  سۈرىدىن بىرى. بۇالرنىڭ
 بولۇپ، ئۇالر كەۋسەر، ئەسر ۋە ناسر سۈرىلىرىدۇر. 

ئەسر سۈرىسى ھەجىم جەھەتتىن كىچىك، ئەمما مەنا 
 بولساتېمىسى  باشجەھەتتىن ناھايىتى كەڭ مەزمۇنغا ئىگە بولۇپ، 

پ قۇرئان بەرپا قىلماقچى بولغان ئۆرنەك ئىنسان تىپىنى تەسۋىرلە
»  ەھەتتىن تەڭدىشى يوق. ئىمام شافىسۈرىنىڭ باالغەت ج. بېرىش
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ئىنسانىيەت  سۈرىدىنال ئىبارەت بولغان بولسا ئەگەر قۇرئان بۇ
بۇ سۈرە  دېگەنىكەن ) ئالۇسى (.« ئۈچۈن يەنىال يېتەرلىك بوالتتى 

بىلەن بەلەد سۈرىسى ئارىسىدا مەزمۇن جەھەتتىن زىچ مۇناسىۋەت 
 بار.

ئەسر  نەقىل قىلىنغان بىر رىۋايەت ندىنئابدۇلالھ ب. ھۇسەي
سۈرىسىنىڭ تۇنجى قۇرئان نەسلىنىڭ ھاياتىدا تۇتقان ئورنىنى ئەڭ 

رەسۇلۇلالھنىڭ » ياخشى شەكىلدە تەسۋىرلەپ بەرمەكتە: 
بىرسى يەنە  ككى كىشى بىر يەردە جەم بولغاندالىرىدىن ئىىئەسھاب

« بىرسىگە ئەسر سۈرىسىنى ئوقۇپ بەرمەستىن ئايرىلمايتتى 
 ) تەبەرانى (.

نى قۇرئانى مەنىدە چۈشەنگەن ۋاقتىمىزدا، بۇ «ئوقۇش » 
ھابىلىرى بىر رىۋايەتتىن مۇنداق مەنا چىقىدۇ: رەسۇلۇلالھنىڭ سا

ى، سەبىرنى تەۋسىيە قىالتتى بىرىگە ھەقن -بىر  يەردە جەم بولغاندا
ۋە ئۇنى ھاياتىغا تەدبىقالش ھەققىدە نەسىھەت قىالتتى. ئۇالرنىڭ 

« ئەسر سۈرىسنى ئوقۇش »  ،يات شەكلىگە ئايالندۇرۇشىبۇنى ھا
 مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ.

سۈرە ئىنساننىڭ سائادىتىنى ياكى پاالكىتىنى ئۆز قولى بىلەن 
تەيياراليدىغانلىقىنى بايان قىلماقتا. ئىنساننىڭ گۇناھنى زامان، 
دەۋر، ماكانغا ئارتىپ قويۇپ، ئۆز مەسئۇلىيىتىدىن قېچىشىنى رەت 

 قىلىنمايدىغانلىقىنى ئەسكەرتمەكتە. قوبۇلۇ باھانىنىڭ قىلىپ، ب
ياخشىلىقنى بەلگىلىك بىر تارىخىي مەزگىلگە مەھكۇم قىلىپ 

زامان » قويۇپ، ئۆزى ياشاۋاتقان دەۋردە باش كۆتۈرگەن يامانلىقنى 
دېگەندەك سۆزلەر بىلەن دەۋرگە ئارتىپ قويۇپ، ئۆزىنى « ئاخىرى 

 تا.   نى رەت قىلماقسىئاقالش مەنتىقى
 خۇالسىلىگەندە، كارامەت زاماندا ئەمەس، ئىنساندا دېمەكتە. 

لتىماتۇم خاراكتېرىگە ئىگە. ئۇ ۇئەسىر سۈرىسى بىر ئىالھى ئ
ال سۆز قىالاليدۇ  بۇنچە يۇقىرى سەۋىيەدە پەقەت ئالالھ» ىغا مۇھاتاب
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قىلىدۇ ۋە ۋىجداننى ھەرىكەتكە  خىتابدېگۈزىدىغان شەكىلدە « 
ان شەخسىيىتىنى بەرپا قىلىش مەقسىتىدە ۋاقىتنى كەلتۈرۈش، ئىنس

 باشلىغان: ۆزشاھىت قىلىپ تۇرۇپ س

 َوالَْعّْصَ 
زامان / ئەسر بىلەن قەسەمكى سۇدەك ئېقىپ كېتىۋاتقان ( ) » 

 ئايەت (. - 1(!« ) ) ئەسر شاھىت بولسۇنكى 
 ان:قال ئېيتااليدىغان سۆزنى ئېيت ئاندىن پەقەت ئالالھ

نَْسانَ 
ِ
نه اَْل

ِ
 لََفي ُخَْسٍ  ا
 ئايەت (. - 2)  «شۈبھىسىزكى، ئىنسان زىيان ئىچىدە  » 

ئاندىن زىياندىن خالىي بولغانالرنىڭ ئاالھىدىلىكىنى بايان 
 قىلىنغان:

اَلَحاَت َوتََواَصْوا  يَن أ ََمنُوا َوََعَلُوا الصه َ َله اَّله
ِ
ّْبَ  َوتََواصَ لَْحق َ َِب ا  ْوا َِبلصه
ەمەهللارنى قىلىپ مەسئۇلىيىتىنى ئادا ئىمان ئېيتقان، ياخشى ئ» 

بىرىگە ھەقنى ۋە سەبىرنى تەۋسىيە قىلغانالر  -قىلغان، بىر 
 ئايەت (.  - 3« ) بۇنىڭدىن مۇستەسنا 

بۇ ئايەتتە تۆت ئاالھىدىلىك تىلغا ئېلىنغان، يەنى ئىمان 
ئېيتىش، سالىھ ئەمەل قىلىش، ھەقنى ۋە سەبىرنى تەۋسىيە قىلىش. 

ياشاش، بەھرىمان بولۇش ۋە بەرداشلىق بېرىش  بۇالرنى ئىشىنىش،
 دەپ تەرىپلىسەكمۇ بولىدۇ. 

نىڭ؛ ئىككىنجىسى، ھاياتنىڭ؛ ئۈچىنچىسى،  بىرىنچىسى، ئالالھ
 ئىنساننىڭ؛ تۆتىنجىسى،  ھەقىقەتنىڭ ھەققى.

ئالدىنقى ئىككى ئاالھىدىلىك كىشىنىڭ شەخسىيتى بىلەن؛ 
ئىيەتتىكى ائي جەمالھىدىلىك كىشىنىڭ ئىجتىمكېيىنكى ئىككى ئا

 مەسئۇلىيىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. 
ئىمان ئېيتىش ئەقىدە، قالغانلىرى ئەمەل مەسىلىسى بولۇپ، 
ئىنسانالرنىڭ نىجاتلىققا ئېرىشىشىنىڭ ئاچقۇچى مانا بۇ تۆت 
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ىدا ئىپادىلەنمەكتە. ئەكسىچە بولغاندا، ئىنسان ھەقىقەتەن نۇقت
 زىيان ئىچىدە بولىدۇ. 

زىيان ئىچىدە بولغۇچىالر قاتارىدا بولۇپ يا رەببى بىزنى 
 قېلىشتىن ساقلىغىن!

 

 ئادىيات سۈرىسى

 
« ھۇجۇم قىلغانالر » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان « ئادىيات » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان 
بولۇپ، مەزكۇر ئايەتتە ۋەھىي دۈشمەنلىرىنىڭ ۋەھىيگە بولغان 

 مەنلىكى ئىما قىلىنغان: ئۆچمەس دۈش
 «. غالجىرالشقان ھالدا ھۇجۇم قىلغانالرنىڭ ھالىغا ۋاي! » 

نېمىگە » قىلىنغۇچىنىڭ ئەقلىگە ئەڭ باشتا  خىتاببۇ ئايەتتە 
دېگەن سۇئال كېلىدۇ. بۇ ئېنىقلىغۇچىسى « ھۇجۇم قىلغانالرغا؟ 

» نامەلۇم بولغان سۆزلەر بىلەن باشلىغان سۈرىلەردىن بىرى. 
« ئادىيات » ۈرىدىغان مەنىسىنى بىلد« قىلغانالر  ھۇجۇم

نىڭ بەدىر ئۇرۇشىدىكى مۇئمىن مۇجاھىدالر»  كەلىمىسىنى
بولغان. ھەزرىتى ئەلى بۇ  دېگەنلەرمۇ«  ۇئاتلىرىنى كۆرسىتىد

بەدىردە مىقتات ۋە زۇبەيردىن » چۈشەندۈرۈشنى رەت قىلىپ، 
 .دەيدۇ« باشقىالرنىڭ ئېتى يوق ئىدى 

» كەلىمىسى بىلەن « ئادىيات » رلەر بەزى مۇپەسسى
كۆزدە تۇتۇلغان دەيدۇ. بۇ سۈرە نازىل « ھاجىالرنىڭ تۆگىسى 

بىلەن « ئادىيات » بولغان مەزگىلدە ھەج تېخى پەرز بولمىغانىدى. 
نېمىنىڭ نەزەردە تۇتۇلغانلىقى ھەققىدە بۇنىڭغا ئوخشايدىغان 

» كەلىمە  قاراشالرنى كەلىمىنىڭ مەنىسى رەت قىلماقتا. چۈنكى،
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« ئادۋ، ئادۇۋ » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « دۈشمەن، دۈشمەنلىك 
ھۇجۇم » سۆز تومۇرىدىن تۈرلىنىپ چىققان. بۇ يەردىن 

ۋەھىي دۈشمەنلىرى ئىكەنلىكى ئېنىق ھالدا « قىلغۇچىالرنىڭ 
 .مەلۇم بولماقتا

مۇسھابالردا سۈرە بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان. بەزى  قىقەدىم
 ھەرىپى بىلەن بىرلىكتە ئاتىغان. « ۋاۋ » ېشىدىكى مۇپەسسىرلەر ب

نازىل بولغان  دەرەسۈرە مەككىدە دەسلەپكى مەزگىلل
دە ئەسىر ۋە كەۋسەر تەرتىپىھەزرىتى ئوسمان  سۈرىلەردىن بىرى.

بۇ شەخسلەرنى نىشان قىلغان سۈرىسىنىڭ ئارىسىغا تىزىلغان. 
 - 2 ەتنىڭرىسال ھالدا ئېلىپ بېرىلغان دەۋەت مەزگىلىگە، يەنى

  .غا توغرا كېلىدۇيىلى
سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى ئالالھ ۋە ئىنسان ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت 

» قىلىنغۇچىنى سەگىتىش مەقسىتىدە  خىتابسۈرە بولۇپ، 
تۈس مەنىسىگە ئىگە بولغان قەسەم « ھەيرانلىق ھېس قىلدۇرۇش 

 الرنىخىتابقىلىنغۇچىنىڭ بۇ  خىتابۋاۋى ) و ( بىلەن باشالنغان. 
ئىنسان ۋىجدانىنى ھەرىكەتكە  ،پۈتۈن دىققىتى بىلەن ئاڭلىشى

كەلتۈرۈش ۋە ئاكتىپ ۋىجدان ئىگىلىرىدىن قىلىپ يېتىلدۈرۈش 
ئۈچۈن مۇشۇنداق قىلغان. سۈرىنىڭ ھەر بىر كەلىمىسى، ھەتتا ھەر 

نىڭ قەلبىگە ھېساپ كۈنىنى ئۇستىلىق قىلىنغۇچى خىتابھەرىپى 
ھەر  بەندىنىڭ بۇ رىئاللىقنىىدە سۈرئويىدۇ. قىلىپ  بىلەن نەقىش

ى ئۇن غان بولۇپ،ىنقىلى مەقسەت يېتىشۋاقىت ھېس قىلىپ 
دۇ. چۈنكى، ۋىجدان نىئىما قىلى كۆرۈپ تۇرغاندەك ئىمان ئېيتىش

پەقەت بۇ ئارقىلىق ئۆز مەۋجۇتلىقىنى ساقالپ قالىدۇ. ئىنسان مانا 
 :تىن ئىنسانلىقىنى ساقالپ قاالاليدۇسەۋەببۇ 

( فَأَثَْرَن 3َْياَت ُصْبًحا )( فَالُْمغَ 2( فَالُْموَرََّيَت قَْدًحا )1َت َضْبًحا )َوالَْعاَدَّيَ 

ًعا )4َبَه نَْقًعا )  (5( فََوَسْطَن َبَه ََجْ
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غالجىرلىق بىلەن ھۇجۇم  (ئالالھ شاھىتكى، ) ۋەھىيگە  »
قىلغۇچىالرغا ۋە ) ئىچىدىكى ( غەزەپ ئوتىنى ئەتراپىدىكىلەرگە 

النغانالرغا ۋە ى، سەھەرگىچە ھەسەت ئوتىدا پۇچتۇتاشتۇرغانالرغا
توزان ) قۇرۇق گەپ، تۆھمەت (لىرى بىلەن پىتنە  -چاڭ 

چىقارغانالرغا، بۇ دۈشمەنلىك بىلەن كىشىلەر توپى ئارىسىغا 
 (. 5  - 1« ) بۆسۈپ كىرگۈچىلەرگە... 
دەسلەپكى يىللىرىدا نازىل بولغانلىقى  سۈرىنىڭ رىسالەتنىڭ

ندا، سۈرىنىڭ ئېنىقلىغۇچىسى يوق ھالدا باشالنغان غانەزەردە تۇتۇل
 ئۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك دەپ شەرھىيلىگىلىبەش ئايىتىنى  ئالدىنقى

بولمايدۇ. بۇ ئايەتلەردە كېلەچەكنى ئىشارەت قىلىدىغان بىرەر 
يوق. بىزنىڭچە بۇ ئايەتلەر ۋەھىينى ئىنكار  مۇلەبزى دەلىل

ىسىنى لمۇئامىغەلىتە  تۇتقانقىلغۇچىالرنىڭ ۋەھىيگە قارىتا 
ئىپادىلىمەكتە. بۇنىڭ دەلىلى ئارقىدا بايان قىلىنغان شۇ 

 :ئايەتلەردۇر

نَْساَن َلَرب ََه لََكنُوٌد )
ِ
نه اَْل

ِ
هُه عَََّل َذَِلَ 6ا ن

ِ
هُه َلُحب َ 7 لََشهَيٌد )( َوا ن

ِ
 الَْخْْيَ ( َوا

 (8لََشَديٌد )
ئىنكار ئىنسان ھەقىقەتەن رەببىنىڭ نېمەتلىرىنى شەكسىز  »

قىلىدۇ. ئىنسان ھەقىقەتەن رەببىڭنىڭ بۇ نېمەتلىرىگە ئەلۋەتتە 
 - 6« ) الغا ئىنتايىن ھېرىستۇر م -ئۆزى گۇۋاھتۇر. ئىنسان پۇل 

8 .) 
تۇز » دېمەككى، دەسلەپكى بەش ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

قىلغان نىڭ خاراكتېرى / سۈپىتىنى بۇ ئايەتلەر بايان « كورلۇق 
لىق ئالالھ نىڭ بەندىلىرى ئۈستىدىكى ھەققىنى بۇ ئارقى بولۇپ،

 .ماقتاە ھېساپ كۈنى ئۈچۈن ئاگاھالندۇرئەسلەتمەكتە ۋ
نى ھەرگىزمۇ ئالدىيالمايدۇ.  خۇالسىلىگەندە، ئىنسان ئالالھ

، قويۇشىدىن قەتئىينەزەرنى ئوتتۇرىغا بكۆرۈنۈشتە قانچىلىك سەۋە
رەت قىلىپ،  ئۆزى ئوتتۇرىغا قويغان بارلىق ئۆزىرلەرنى ۋىجدانى
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« دىلالردىكى سىرالرنىڭ ئاشكارا قىلىنىشى » ھەقنى جاكاراليدۇ: 
ىپ ھەقىقەتنى ئوتتۇرىغا لكى غازۇۋان نىڭۋىجدان ،ئايەت ( - 10) 

 شىدۇر. قويۇ
نىڭ خەبىر ئىسمىنى تىلغا ئېلىش  ئاخىرىدا ئالالھ سۈرە
تىن يوشۇرۇن ئىش قىلىشنىڭ مۇمكىن  ئالالھ ، مۇھاتابىغائارقىلىق

 .ەنكئەسلىتىپ ئۆت نىەمەسلىكىئ

ْم يَْوَمَئٍذ لََخَبْيٌ  ُْم َبَ نه َربه
ِ
 ا
ئۇالرنىڭ ھەممە ئەھۋالىدىن رەببىنىڭ ھەقىقەتەن خەۋەردار » 

 (.  11« ) ئىكەنلىكىنى ) بۇ نادان ئىنسان ( بىلمەمدۇ؟ 
 

 كەۋسەر سۈرىسى

 
ناھايىتى خەيىرلىك، » سۈرە بىرىنچى ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغان 

كەۋسەر » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « ول ئىكرام، نېمەت يامغۇرى م
 :كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان« 

« بىز ساڭا ھەقىقەتەن نۇرغۇن ياخشىلىقالرنى ئاتا قىلدۇق » 
 (1 .) 

جامىد ئىسىم ) مەلۇم بىر ئىسىم ياكى پېئىلدىن  -ئەل كەۋسەر 
كىلىق تۈرلىنىپ چىقمىغان، مۇستەقىل ئىسىم ( بولۇپ، گرامماتى

مەنىگە  قائىدىگە ئاساسەن قارىتىلغان ئوبىيكتتىن باشقا بىر
» دااللەت قىلمايدۇ. بۇنىڭغا ئاساسەن بۇ ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

« نۇرغۇن نېمەتلەرنىڭ » رەسۇلۇلالھقا بېرىلگەن « كەۋسەر 
ئومۇمىي ئىسىمى بولۇپ، بۇ نېمەتلەردىن كۆزگە كۆرۈنگەنلىرى 

ھەزرىتى ئەنەستىن كەلگەن  ۋە ھېكمەت. نەبىيلىكقۇرئان ۋەھىي، 
ئىزاھاتى، « كەۋسەر كۆلى » ۋە ئاۋام ئارىسىدا كەڭ تارقالغان 
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كەۋسەر ئىسمى دااللەت قىلغان نەرسە ئەمەس، ئۇ پەقەت 
چۈشەنچىسى بىلەن كىشىلەرنىڭ مەزكۇر كەلىمە ھەققىدىكى 

جەننەتتە رەسۇلۇلالھقا خاس قىلىنغان » كەۋسەرنى  .مۇناسىۋەتلىك
رەسۇلۇلالھنىڭ » دەپ شەرھىيلىگەنلەردىن باشقا يەنە، « ىر كۆل ب

نەسلى، ساھابىلىرى، ئۈممىتى، ئۈممىتىنىڭ ئالىملىرى، جەننەتتىكى 
بىر ئۆستەڭ، تەۋھىد ئەقىدىسى، ئىسالم، پەزىلەت، ماختاشقا سازاۋەر 
ماقام، مۇھەممەدى شەرىئەتنىڭ يەڭگىللىكى، قۇرئان، قۇرئاننىڭ 

« بولىدىغانلىقى، رەسۇلۇلالھقا خاس بىر نۇر...  ئاسان چۈشەنگىلى
 دېگەندەك شەكىلدە ئىزاھلىغانالرمۇ بولغان.

بارلىق مۇسھاب ۋە تەپسىرلەردە سۈرە بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان. 
    بۇ كەلىمە قۇرئاندا پەقەت مۇشۇ سۈرىدىال تىلغا ئېلىنغان.   

ا ىسىدىن قارىغاندنۇقتمەزكۇر سۈرە مەزمۇن ۋە ئۇسلۇبى 
مەككىدە نازىل بولغان. ھەزرىتى ئوسمان ب. ئاففان، جابىر ب. زەيد 

تەكاسۇر سۈرىلىرى ئارسىغا  -ۋە باشقىالر بۇ سۈرىنى ئادىيات 
تەكاسۇر سۈرىسى ئارىسىغا  -تىزغان. ئىبن ئابباس ئەسر 

 يەرلەشتۈرگەن.  
يىلىنىڭ ئاخىرلىرىدا نازىل بولغان.  - 2نىڭ رىسالەتسۈرە 
يىتى رەسۇلۇلالھقا قاتتىق دۈشمەنلىك قىلىۋاتقان ئا - 3سۈرىنىڭ 

بارلىقىدىن خەۋەر بەرگەن بولۇپ، بۇنىڭدىن  گۇرۇھنىڭ بىر
ئىچىدىن  -دەۋەتنىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە رەسۇلۇلالھقا ئىچ 

 مەلۇم بولماقتا.  ارلىقىنىڭ بلەردۈشمەنلىك قىلىۋاتقان كىشى
سىمۇ، مەزمۇنى سۈرە قۇرئاننىڭ ئەڭ قىسقا سۈرىسى بولغان بول

ناھايىتى چوڭقۇر سۈرىلەردىن بىرى. سۈرە مەزمۇن جەھەتتىن 
نېمەتكە شۈكۈر قىلىش ئەخالقىنى يېتىلدۈرۈشنى ۋە ئۇسلۇبىنى 

ىنى سالىھ مۇھاتابكۆرسىتىپ بېرىشنى مەقسەت قىلغان بولۇپ، 
 ئەمەل قىلىشقا تەشۋىق قىلىدۇ. 
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ۈپ، سۈرە رەسۇلۇلالھنىڭ ئۈمىدىنى تېخىمۇ يۇقىرى كۆتۈر
 دۇ. ئالەملەرگە رەھمەت بولغۇچىغامەنىۋىي كۈچىنى تېخىمۇ ئاشۇرى

بولۇپال « بىر ئېغىر مەسئۇلىيەت » پەقەت  نۇبۇۋۋەتنىڭۋەھىي ۋە 
ئىكەنلىكىنى « ناھايىتى چوڭ خەيىرلىك ئىش » قالماستىن، يەنە 

 :ئەسلىتىدۇ

َنه َأْعَطْينَاَك الَْكْوثَرَ  
ِ
 ا

« ياخشىلىقالرنى ئاتا قىلدۇق  بىز ساڭا ھەقىقەتەن نۇرغۇن»   
 (1 .) 

 ،سايىسىدە ىتىئالەملەرنىڭ رەببى ئالالھ نىڭ بۇ خەيىرلىك نېم
بولغانىدى. بۇ « ئالەملەرگە رەھمەت » ئابدۇلمۇتەللىپنىڭ يېتىمى 

قەززا شەرەپلىك نېمەت ئالەملەرنىڭ رەببىگە شۈكۈر قىلىشنى تە
نى ئالەملەرنىڭ تەبىئىيكى ئىبادەت ،قىلىدۇ. شۈكۈرنىڭ ئەڭ چوڭى

 قىلىشتۇر:خاس ال ىرەببىگ

 فََصل َ َلَرب ََك َواْْنَرْ 
نامىزىڭنى، قۇربانلىقىڭنى ئالەملەرنىڭ رەببىگە خاس » 

 (. 2« ) قىلغىن! 
ئەبەتەر كەلىمىسى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت سۈرىنىڭ  -كەۋسەر 

يەنى،  .الر بولىدۇئاچقۇچىدۇر. رەسۇلۇلالھقا دۈشمەنلىك قىلىدىغان
كەرىمىگە نائىل بولغانلىقى ھ نىڭ نۇرغۇن ياخشىلىقى ۋە ئالال

 لىكمەۋجۇدلىقى پۈتۈنلەي خەيىر ،ئۇنىڭغا نەپرەت قىلىش ئۈچۈن
ئەبەتەر بولۇپ،  -ئۇ ئەل  بولغان بىرسىدىن مەھرۇم بولغانلىقتۇر.

گەن ۋە ئۇنىڭغا دۈشمەن بولغان بىرسى، ىيەنى ئۇنىڭدىن يۈز ئۆر
يۈز ئۆرۈپ ئۇنىڭغا دۈشمەن بولغان  كەۋسەردىن -ئەمەلىيەتتە ئەل 

 ۋە ياخشلىق بۇلىقىدىن مەھرۇم قالغان كىشىدۇر:

نه َشاَنئََك ُهَو اْْلَبََْتُ 
ِ
 ا
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نىشانى قالمايدۇ  -ھەقىقەتەن سېنىڭ دۈشمىنىڭنىڭ نام » 
) ھەقىقەت شۇكى، ساڭا دۈشمەنلىك قىلغۇچى ياخشىلىقتىن 

 يەت (.ئا - 3« ) پۈتۈنلەي مەھرۇم قالغان كىشىدۇر ( 
رەببىم بىزنى رەھمەت، ياخشىلىق بۇلىقىدىن مەھرۇم بولغۇچىالر 

 قاتارىدىن قىلمىغىن!
 

 تەكاسۇر سۈرىسى

 
بىلەن  رىسھې» سۈرە بىرىنچى ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغان 

كەلىمىسى « تەكاسۇر » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان «  كۆپەيتىش
 .بىلەن ئاتالغان

كىرگىچە كۆپەيتىش سىلەرگە تا ئۆلۈم يېتىپ قەبىرگە » 
 (. 2 - 1« ) ى سىلەرنى غەپلەتتە قالدۇردى رىسھې

 ئورۇنتەكاسۇر ئىسمى بىلەن ئاتالغان بىر سۈرىنىڭ قۇرئاندا 
ئۆتمۈش، بۈگۈن ۋە كېلەچەكتىكى ئىنسانالر ئۈچۈن بىر  ئېلىشى

مۈلكىنى كۆپەيتىش  -مۆجىزىۋى تېما بولۇپ، ئۈزلۈكسىز مال 
رىپتار بولغان خەتەرلىك ىنسانالر گى مۇتلەق كۆپ سانلىق ئىرىسھې

ئىللەتلەردىن بىرى. بۈگۈنكى دەۋرىمىزدىمۇ ئىنسانالردىكى ئەڭ 
ى بولۇپ، رىسھېچوڭ ئىللەتلەردىن بىرى توختىماي كۆپەيتىش 

قانائەت قىلماستىن كۆپەيتىش، تېخىمۇ كۆپلەپ يىغىش ۋە تېخىمۇ 
غان پ قويىتىى نەتىجىسىدە خۇدىنى يوقرىسھېكۆپكە ئىگە بولۇش 

پ، ھەددىنى بىلەلمەي چەكتىن ىتىبۇ يولدا ئۆزىنى يوق ئىنسان
 ئاشماقتا. 

ۇ مۇشمۇتلەق كۆپ ساندىكى مۇسھاب ۋە تەپسىرلەردە سۈرە 
« مەقبۇرا » نىڭ لىرىئىسىم بىلەن ئاتالغان. رەسۇلۇلالھنىڭ ئەسھابى
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دەپ ئاتىغانلىقى ھەققىدە رىۋايەتلەر بار ) ئالۇسى (. سۈرە بۇخارىدا 
 ئىسمى بىلەن ئاتالغان. « اكۇم ئەلھ» 

سۈرىنىڭ مەككىدە نازىل بولغانلىقى ھەققىدە ئىختىالپ يوق. 
سۈرە رىسالەتنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە نازىل بولغان بولۇپ، 

 كەۋسەر ۋە مائۇن سۈرىسى ئارىسىدا نۇزۇل تەرتىپلىرىدە قىقەدىم
نىڭ ئىككىنجى لەترىساتەخمىنەن  بۇ يەر ئالغان. ئورۇندا - 16

  غا توغرا كېلىدۇ.يىلى
قەبىلە  بمەككىدىكى ئىككى چوڭ رەقى ىنىڭگەرچە بۇ سۈر

قۇۋۋەت بەسلىشىشى سەۋەبلىك نازىل   -ئارىسىدىكى كۈچ 
سۈرە ئىما قىلىۋاتقان مەنا ئەمما بولغانلىقى رىۋايەت قىلىنسىمۇ، 

دۇنيا  -مال » زامان ۋە ماكانالرنى ھالقىغان بولۇپ، ھەر دەۋردىكى 
گىرىپتار بولغان ئىنسانالرغا  غا«ى رىسھېتۈرۈش لەشريىغىش، بى

ھەققىدە تىن ھەزەر ئەيلەش قىلىپ، بۇ ئىللەت خىتاب
 .ۇش بەرمەكتەئاگاھالندۇر

دەۋر ئىنسانلىرى ئىچىدە قايسى سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى، ھەر 
جەھەتتە بىرىنچى بولۇش ھەۋىسىگە ئەسىر  ممەكۆرۈلىدىغان ھە

قا قۇل بولۇش سەۋەبىدىن ئىنسان ىسخىربولغان ئىنسان بولۇپ، بۇ 
ىچمەي يىغىدۇ ۋە باشقىالرغىمۇ يىگۈزمەي ئ -ئۈزلۈكسىز يىمەي 

تۈرىدۇ. نەتىجىدە بۇ يىغقانلىرى ئاستىدا مىجىلىپ خۇدىنى لەشبىر
يوقۇتۇپ قويىدۇ ۋە يارىتىلىش مەقسىتىنى ئۇنتۇيدۇ. مانا بۇ سۈرە، 

ماسلىق ۇپ قالولئىنساننى دۇنياۋىيلىشىپ كېتىش باالسىغا دۇچار ب
ئىما  نى«قارۇنالشماسلىق » ئۈچۈن كىشىلەرنى ئاگاھالندۇرۇپ 

 قىلغان ھالدا سۆزنى باشاليدۇ:

 (2( َحَّته ُزْرُُتُ الَْمقَاَبَر )1َألْهَاُُكُ التهََكثُُر )
گە كىرگىچە كۆپەيتىش ىررگە تا ئۆلۈم يېتىپ قەبسىلە» 

 .( 2 - 1« ) ى سىلەرنى غەپلەتتە قالدۇردى رىسھې
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بۇ يەردە تىلغا ئېلىنىۋاتقان مەسىلە، ئۆتكۈنچى بىلەن ئەبەدىي، 
بىباھا بىلەن باھاسى بولغاننى ئايرىيالىغۇدەك بىلىمگە ئىگە بولۇش 

ئىماننىڭ ئەسەرى بولىدۇ. يەنى، بۇ  بىلىممەسىلىسى بولۇپ، بۇ 
بىلىم ئىنساننى ئالالھ نى كۆرۈپ تۇرغاندەك تۇيغۇ بىلەن ئالالھ قا 

لىشقا يۈزلەندۈرىدىغان تىرىك ۋە تىرىلدۈرگۈچى بىر ئىبادەت قى
ئىنساننىڭ دىلىغا  ئەسەرى بولۇپ، بۇنداق بىر ئىمان ئىماننىڭ شاھ

جەھەننەم خەۋپىدىن خەۋەر بېرىپ تۇرىدىغان بىر ھۇشيارلىق 
ئىچىدىن يالقۇنالپ چىققان  ،ئېتىدۇ. ئەگەر ئۇنداق بولمىسا بەخش

تاشالپ، پۈتۈن ھەقىقەت يانغىن ۋىجدان پەردىسىنى كۆيدۈرۈپ 
مانا مەن دەپ كۆز ئالدىدا پەيدا بولغان ئۇ كۈندە، ئىنسان ئۇ 

بۇ ۋاقىتتا پۇرسەت قولدىن  ھەقىقەتنى بىلىپ يېتىدۇ. لېكىن،
 كەتكەن بولىدۇ:

( ّلََكه لَْو تَْعلَُموَن َعَّْلَ 4( ُثه ّلََكه َسْوَف تَْعلَُموَن )3ّلََكه َسْوَف تَْعلَُموَن )

ُونه الَْجَحمَي )5 )الَْيَقنيَ  َا عنَْيَ 6( لَََتَ ُوَّنه  (7 الَْيَقنَي )( ُثه لَََتَ
ياق، ۋاقتى كەلگەندە ھەقىقەتنى بىلىپ قالىسىلەر. ئاندىن » 

ۋاقتى سائىتى كەلگەندە ھەقىقەتنى ) ئۇ جايدا ( بىلىپ قالىسىلەر. 
نىڭ قانداق مۇسىبەتلەر ئېلىپ كېلىدىغانلىقىنى ( رىسھېئەگەر بۇ )

ئۇنىڭ ئەتراپلىق تەپەككۇر قىلىپ يەتكەن بولساڭالر، ئەلۋەتتە 
 ) دۇنيانى ( جەھەننەمگە ) ئايالندۇرغانلىقىنى ( كۆرۈپ يېتەتتىڭالر.

دۇنيادا كۆرۈپ يېتەلمىدىڭالر (، كۆپ ئۆتمەستىن  -) بۇ يەردە 
) ئاخىرەتتە ( ئۇنى ھەقىقەتەن ئۆز كۆزۈڭالر بىلەن كۆرىسىلەر، ... 

 ( »3 - 7.) 
كۆپەيتىش، » بۇ ئايەتلەر نازىل بولغان دەۋردىكى ئىنسان 

مۇپتىال بولغان ئىنساننىڭ دۇنيانى جەھەننەمگە  ىغارىسھېيىغىش 
مىڭ قېتىم  دېگەن بولسا« بىز تېخى كۆرمىدۇق ئايالندۇرغانلىقىنى 

ن، كۈنىمىزدىكى ئىنسان بۇنى ھەقسىزلىق قىلغان بوالتتى. لېكى
ىق قىلغان، رىئاللىققا كۆزىنى مىليارد قېتىم ھەقسىزل دېسە
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يۇمۇۋالغان بولىدۇ. چۈنكى، بۇنىڭغا تېخى يېقىنقى زاماندا بىر قانچە 
 . شاھىت بولدىقېتىم 

مۈلۈكنىڭ بىز ئۆز  -سۈرىنىڭ ئاخىرقى ئايىتى مال 
ئىختىيارىمىزچە سەرپ قىلىدىغان بىر مۈلكىيەت ئەمەس، سورىقى 

ئىنساننى  ئامانەت ئىكەنلىكىنى بايان قىلىپبار بىر 
 ئاگاھالندۇرماقتا:

 ُثه لَتُْسأَلُنه يَْوَمَئٍذ َعَن النهَعميَ 
ئەلۋەتتە ئۇ كۈندە ) دۇنيادا سىلەرگە بېرىلگەن ( بارلىق » 

 (. 8« )سوراق قىلىنىسىلەر  -نېمەتلەردىن سوئال 

 

 مائۇن سۈرىسى

 

« قىزغىنىش، ئاياش » سۈرە ئاخىرقى ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغان 
ى بىلدۈرىدىغان، قۇرئاندا پەقەت مەزكۇر سۈرىدىال تىلغا مەنىسىن

 .كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان« مائۇن » ئېلىنغان 
 ئايەت (.   - 7« ) ئەڭ كىچىك ياردەمنىمۇ ئايايدۇ » 

مائۇن، مەئۇنەت پېئىلىدىن تۈرلەنگەن بولۇپ، قۇرتۇبى 
پ مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. كۆ« ئازلىق » ئېيتقاندەك مائۇن كەلىمىسى 

نەرسىنىڭ ئاز بىر قىسىمىغا ۋەكىللىك قىلغانلىقى ئۈچۈن زاكات ۋە 
» مائۇننى  پ ئاتالغان. ئابدۇلالھ ب. مەسئۇددە« مائۇن » سەدىقىمۇ 

كە ئوخشاش مەھسۇالتالر ئۆلچەنگەن «بىر ئۆلچەم، بىر چىلەك 
ئۆلچىگۈچلەرنىڭ ئەڭ تۆۋەن ئۆلچەم بىرلىكى دەپ ئىزاھلىغان. بىز 

يۇقىرىقى ئىزاھاتنى ئاساس قىلماقتا. مۇجاھىد بۇ  تاللىغان مەنامۇ
دەپ ئالغان. بۇنىڭغا ئاساسەن بۇ « ئۆتنە بېرىش » كەلىمىنى 

دېگەنلىك « ئۆتنە بېرىشكىمۇ توسالغۇ بولىدۇ » ئايەتنىڭ مەنىسى 
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ياش، ئوتقا  -ياش، شامال، يامغۇر، سۇ، ئوت ۇھاۋا، ق بولىدۇ. مائۇن
ش ھەققى بولمىغان ئورتاق ئوخشاش ھېچكىمنىڭ بېراۋدىن ئايا

ئىشلىتىشىگە بېرىلگەن نەرسىلەرنى كۆرسىتىدۇ دېگەنلەرمۇ 
 بولغان. بىزنىڭچە بۇ مائۇننىڭ ئەڭ ياخشى ئىزاھاتلىرىدىن بىرسى

. بۇنىڭغا ئاساسەن سۈرىگە ئىسمى بېرىلگەن ئايەتنىڭ بولسا كېرەك
(  ياش، ھاۋا، سۇ. شامال ۋە يامغۇرغاۇئەمما ) ق» مەنىسى مۇنداق: 

ئوخشاش ئىنسانىيەتكە ئورتاق بولغان نەرسىلەرنىمۇ ئايايدۇ، 
 «.  قىزغىنىدۇ 

مىسى ىبەزى تەپسىرلەر ۋە بۇخارى مەزكۇر سۈرىنى تۇنجى كەل
 ئىسمى بىلەن ئاتىغان. « ئەرائەيتە » بولغان 

 نۇزۇل سۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، ھەزرىتى ئوسماننىڭ
 - 17 ، يەنىرۇن سۈرىسى ئارىسىغادە تەكاسۇر بىلەن كافىتەرتىپى

فىل سۈرىسى  -دە تەكاسۇر تەرتىپىغان. ئىبن ئابباس ىلئورۇنغا تىز
 تەرتىپىئارىسىغا تىزىلغان بولۇپ، بىزنىڭچە ھەزرىتى ئوسمان 

 توغرا. سۈرىنىڭ مەزمۇنى بۇنى توغرىلىماقتا.
بەزىلەر مائۇن سۈرىسىنىڭ يېرىمىنى مەككىدە، قالغان 

 1سۈرىنى ئىككىگە بۆلۈپ ە نازىل بولغان دېگەن. يېرىمىنى مەدىنىد
ئايەتلىرىنىڭ مەدىنىدە نازىل  - 7 - 4ئايەتلىرىنىڭ مەككىدە،  - 3 -

ناماز » كەلىمىسىگە « مۇسەللىن » بولغانلىقى ھەققىدىكى قاراشالر 
مەنىسىنى بېرىشتە چىڭ تۇرۇشتىن كېلىپ چىققان. « غۇچىالر ئوقۇ

ە مەزمۇن جەھەتتىن ھېچقانداق لېكىن بۇنىڭ ئاساسى يوق. سۈر
ككە ئىگە. ۈشەكىلدە پارچىلىغىلى بولمايدىغان دەرىجىدە بىر پۈتۈنل

سۈرە ئاخىرقى ئايىتىدە كىرىشتە تىلغا ئېلىنغان مەسىلىگە قايتىپ، 
 -ئۇنى ھەر تۈرلۈك پارچىالش قارارلىرىنى بىكار قىلىدۇ. سۈرىدە بىر 

دە باغالنغان ئىككى بېغى بىلەن ئايرىلماس شەكىل« فا » بىرىگە 
ئۆزى رەت قىلغان بىر سۈرىنىڭ  بىرىدىن ئايرىش، -مەزمۇننى بىر 

 قاراشتۇر. 
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رىسالەتنىڭ ئىككىنجى يىلىنىڭ ئالدىنقى  مائۇن سۈرىسى
تىبارى بىلەن ېيېرىمىدا نازىل بولغان بولىشى مۇمكىن. مەزمۇن ئ

 لىك.ئۆزىدىن ئىلگىرىكى تەكاسۇر سۈرىسى بىلەن زىچ مۇناسىۋەت
ۈرىنىڭ ئانا تېمىسى، شەخسى ئىبادەت ) مەسئۇلىيەت ( س

بىلەن ئىجتىمائىي مەسئۇلىيەت ئارىسىدىكى زىچ مۇناسىۋەتنى 
قىلىنغۇچىغا  خىتابتەكىتىلەش ۋە كۆرسىتىپ بېرىش بولۇپ، 

ساالت ) ئىبادەت (  ئۈستىدىن، ھەسەنات ) شەخسى ئىبادەت (نى 
ئىشالر (قا قانداق قىلىپ سالىھات ) سالىھ ئەمەل، ياخشى 

ندىنىڭ قىلىنغۇچىغا بە خىتابئايالندۇرىدىغانلىقىنى ئۆگەتمەكتە. 
 -ئىيەت ئالدىدىكى مەسئۇلىيىتىنىڭ بىر ئالالھ ۋە ئىجتىمائىي جەم

بىرىدىن ئايرىلماس بىر پۈتۈن گەۋدە ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلمەكتە ۋە 
دارچىلىق ىيېتىمنى ھىمايە قىلىش، ئۇنىڭغا ئات» بۇ ئارقىلىق 

دىدىكى نى ئايرىم دەپ قاراش، ئالالھ ئالبىلەن ئىبادەت قىلىش
ڭى مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان " دىن "نى ئىنكار ېمەسئۇلىيەت ئ

 دېمەكتە:« قىلىش بىلەن ئوخشاش 

يَن ) َ ُب َِبل  ي يَُكذ َ َ ي يَدُ 1َأَرَأيَْت اَّله َ ض  ( َوََل يَُ 2ع  الَْيَتمَي )( فََذَِلَ اَّله

ينَ 4( فََويٌْل َللُْمَصل َنَي )3َكنَي )عَََّل َطَعاَم الَْمسْ  َ ْم َساُهوَن  ( اَّله ُهْ َعْن َصًَلَِتَ

يَن ُهْ يَُراُءوَن )5) َ  ( 7( َويَْمنَُعوَن الَْماُعوَن )6( اَّله
پۈتۈنلەي  نىئالالھ ئالدىدىكى بارلىق مەسئۇلىيىتى ) دىن (» 

ى ئىنكار قىلغان كىشىنى كۆردۈڭمۇ؟ ئۇ شۇنداق كىشىكى، يېتىمن
دۆشكەلەيدۇ، مىسكىنگە تاماق بېرىشنى تەرغىپ قىلمايدۇ. مانا بۇ 

تىن، بۇنداق ئىبادەت قىلغانالرنىڭ ھالىغا ۋاي! مانا بۇالر سەۋەب
ئىبادەتنىڭ ھەقىقى مەقسىتىدىن غاپىل قالغانالردۇر. بۇالر شۇنداق 
كىشىلەردۇركى، ) ئىبادەتنى ( رىياغا ئايالندۇرىدۇ. ئۇالر ئەڭ 

 (.  7 - 1« ) نىمۇ ئايايدۇ كىچىك ياردەم
مەزكۇر سۈرىنىڭ ئالدىنقى ئۈچ ئايىتى كىشىنىڭ باشقا 
كىشىلەر بىلەن، قالغان ئۈچ ئايىتى كىشىنىڭ ئالالھ بىلەن بولغان 
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دائىر بولۇپ، بۇ ئارقىلىق تەۋھىد ۋە ئادالەت دىننىڭ  گەمۇناسىۋىتى
ات ئۆز ئىككى قانىتى دېمەكتە. بۇالردىن بىرسى سۇنسا، يەنە بىر قان

ىنى جارى قىلدۇرالمايدۇ. بۇ سۈرە كىشىلەر ئالدىدىكى رول
شكە ىنىئالالھ ئالدىدىكى مەسئۇلىيەتتىن ئايرىپ چۈش مەسئۇلىيەتنى

بولمايدىغانلىقىنى ئىما قىلماقتا. ئەگەر كىشى ئىنسانالر 
) ئىجتىمائىي جەمىئىيەت ( ئالدىدىكى مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلمىسا، 

 . ( 4)  گە ئايلىنىپ قالىدۇئىبادىتى بىر شەكىل
 يىغىنچاقلىغاندا، ئىبادەتلەر گەرچە ئالالھ بىلەن بەندە ئارىسىدا

بولسىمۇ، ئىبادەتلەرنىڭ غايىسى بەندىنىڭ باشقا بەندىلەر بىلەن 
ىشى كېرەك. چۈنكى، ەتتۈربولغان مۇناسىۋىتىدە ئۆزىنى ئەكس ئ

. مانا بۇ ئىبادەتنىڭ پايدىسى ئالالھ قا ئەمەس، ئىنسانغا يېتىدۇ
 ئىبادەتنىڭ ھەقىقىي مېۋىسى. 

 

 كافىرۇن سۈرىسى

 

مەنىسىنى « كاپىرالر » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 
  :كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان« كافىرۇن » بىلدۈرىدىغان 

 (.  1« ) ئېيتقىنكى: ئەي كاپىرالر! » 
كەلىمىسى ئىسمى فائىل ) ئىگە ( شەكلىدە « كافىرۇن » 

شۇ كەلىمىدە  قىلىنغۇچىنىڭ خىتابن بولۇپ، بۇ ئىسىم كەلگە
ھەرىكەتنى ئۆزىنىڭ تۇرمۇش ئادىتى  -ئىپادىلەنگەن ئىش 

قىلىۋالغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. بۇنىڭغا ئاساسەن بىرىنچى ئايەتنىڭ 
 مەنىسى مۇنداق بولىدۇ:

ئەي كۇپۇر ۋە تۇز كورلۇقنى ئۆزىگە ئادەت قىلىۋالغانالر » 
 «. تەبىقىسى / گۇرۇھى!
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ىش بولۇپ، كۇپۇرنىڭ ئەقىدىۋىي ئىپادىسى ئىنكار قىل
» پېئىلى « كەفەرە » كورلۇق قىلىش. ئەخالقىي ئىپادىسى تۇز

مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. « يېپىپ قويدى، ئۈستىنى يېپىپ قويدى 
ھەقىقەتنىڭ ئۈستىنى يېپىپ قويۇش كۇپۇرلۇقتۇر. ۋىجداننىڭ 

الماسلىق كۇپۇردۇر. ئۈستىنى باستۇرۇپ، ئۇنىڭ نىداسىغا قۇالق س
ى كۆرمەسكە سېلىش ۋە ئۇنىڭغا نېمەتنىڭ ئۈستىنى يېپىپ، ئۇن

قەدىمى مۇسھاب ۋە تەپسىرلەردە بۇ كورلۇق قىلىشمۇ كۇپۇردۇر. تۇز
 ئىسىم بىلەن ئاتالغان. بۇخارىدا بىرىنچى ئايىتى بىلەن ئاتالغان.

سۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، ھەزرىتى ئوسمان ۋە جابىر 
 فىل سۈرىسى ئارىسىغا، -دە مائۇن تەرتىپى نۇزۇلنىڭ زەيد ىنب

ئىخالس  -ىبن ئابباس فىل ئغان. ىلئورۇنغا تىز  - 18 يەنى
ئالدىنىقىسىنىڭ ئورنى كېيىنكىسىگە سۈرىسى ئارىسىغا تىزغان. 

تەببەتيەدا سۈرىسى ئارىسىغا  -بىزنىڭچە مائۇن قارىغاندا مۇۋاپىق. 
يىلى نازىل  - 2سۈرە رىسالەتنىڭ  تىزىلسا توغرا بولىشى مۇمكىن.

 بولغان بولسا كېرەك.
ئىسالم ئەقىدىسىنىڭ ئۇلى بولغان  -سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى 

تەۋھىد بولۇپ، بۇ سۈرە ئىخالس سۈرىسى بىلەن بىرلىكتە كەلىمەئى 
« ال ئىالھە » تەۋھىدنىڭ تەپسىرىگە ئوخشاپ قالىدۇ. يەنى 

قىسمىغا ئىخالس  «ئىللەلالھ » قىسمىغا كافىرۇن سۈرىسى، 
 سۈرىسى ۋەكىللىك قىلىدۇ دېيىشكە بولىدۇ.

)شەرت  قائىماندا بازارلىق قىلىش -مەركىزى ئىدىيىسى  
دۇ. ياكى بازارلىق قىلىدىغان يەردە ئىمان بولماي بولمايدۇ قويۇشقا(

تەۋسىيە ئىي ۋە مۇستەھكەم تۇرۇشنى سۈرە بىر مەنىدە ئىماندا قەت
ىدا مۇستەھكەم ئىماننى ابمۇھاتمەزكۇر سۈرە، قىلىدۇ. 

شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت قىلماقتا. بۇ مەيلى دۇنيانىڭ قەيىرىدە 
ئىمانغا ئىگە بولغان  بولىشىدىن قەتىئىينەزەر، مۇستەھكەم
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لتىماتۇمىغا ۇئ سۇنغاندۇنيادىكى بارلىق كاپىرالرغا  كىشىلەرنىڭ
 ئوخشايدۇ. يەنى:

َا الََْكَفُروَن ) ُدوَن َما ( َوََل َأنُُْتْ عَابَ 2) ْعُبُد َما تَْعُبُدونَ ( ََل أَ 1قُْل ََّي َأُّي 

يُنُْكْ دَ ( لَُْكْ 5اَبُدوَن َما َأْعُبُد )( َوََل َأنُُْتْ عَ 4( َوََل َأََن عَاَبٌد َما َعَبْدُُتْ )3َأْعُبُد )

 (6َوَِلَ َديَن )
ئېيتقىنكى، ئى كاپىرالر! سىلەر چوقۇنىۋاتقان نەرسىلەرگە » 

وقۇنمايمەن. سىلەرمۇ مەن ئىبادەت قىلىۋاتقان مەن ھەرگىزمۇ چ
 ئالالھ قا ئىبادەت قىلمايسىلەر! مەنمۇ ئەزەلدىن سىلەر چوقۇنىۋاتقان

نەرسىلەرگە چوقۇنغىنىم يوق. سىلەرنىڭمۇ مەن ئىبادەت قىلىۋاتقان 
ئالالھ قا ئىبادەت قىلغىنىڭالر يوق. سىلەرنىڭ دىنىڭالر ئۆزەڭالر 

 (.  6 - 1« ) م ئۈچۈن! ئۈچۈن، مېنىڭ دىنىممۇ ئۆزە
ئى تاغا! ئالالھ » بۇ سۈرە دۇنيانىڭ ئەڭ جىمغۇر ئىنسانىنى، 

بىلەن قەسەمكى! ئوڭ قولۇمغا كۈننى، سول قولۇمغا ئاينى بەرسىمۇ، 
ئالالھ تىن ئەمىر كەلمىگۈچە مەن بۇ داۋادىن ھەرگىزمۇ ۋاز 

دىغان (  دەي 101،  2سىرا،  -ئىبن ھىشام، ئەس « ) كەچمەيمەن! 
ىسىغا ئېلىپ كەلگەن نۇقت ئىرادە ىلالرغا داستان قەتئىيت

 باسقۇچنىڭ بىشارەتلىرىدىن بىرى ئىدى. 
ۋاھىدى ۋە ئىبن ئىسھاق نەقىل قىلغان نازىل بولۇش 
سەۋەبىگە مۇناسىۋەتلىك بۇ رىۋايەتنى بىلمەي تۇرۇپ بۇ سۈرىنى 

 تولۇق چۈشەنگىلى بولمايدۇ:
قىلىۋاتقانىدى. بىر كۈنى  رەسۇلۇلالھ كەبىنى تاۋاپ » 

 ىنمۇتتەللىپ، ۋەلىد ب ىنقەۋمىنىڭ ئاقساقاللىرىدىن ئەسۋەد ب
ۋائىل ئۇنىڭ ئالدىنى  ىنەلەف، ئاس بخ ىنمۇغىرە، ئۇمەييە ب

 لىپ بەردى: پ مۇنداق بىر تەكۇتوس
ئى مۇھەممەد!  بىز ) بىر يىل ( سېنىڭ رەببىڭگە ئىبادەت 

ىزغا ئىبادەت قىل. بۇ قىاليلى، سەنمۇ ) بىر يىل ( بىزنىڭ ئىالھلىرىم
سايىدە بىز شېرىك بواليلى. ئەگەر سەن ئىبادەت قىلىۋاتقان ئىالھ 
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بىزنىڭكىدىن خەيىرلىك بولسا، بىز ئۇ خەيىردىن ئۆزىمىزگە 
بىزنىڭ ئىالھلىرىمىز سېنىڭ  ئەگەر تېگىشلىك نېسىۋىنى ئالىمىز.

ئىالھىڭدىن خەيىرلىك بولسا، سەن ئۇنىڭدىن مەھرۇم قالمىغان 
 ن. بولسە

شۇنىڭ بىلەن ئالالھ بۇ سۈرىنى نازىل قىلدى. رەسۇلۇلالھ 
ئەتىسى سەھەردە كەبىدە ئۇالرغا بۇ سۈرىنى ئوقۇدى. شۇنىڭدىن 

 «.باشالپ ئۇالر رەسۇلۇلالھتىن ئۈمىدىنى ئۈزدى 
شۇنىڭ بىلەن ئۇالر » ئىبن ئابباس مۇنداق دەيدۇ: 

گە مانا شۇ رەسۇلۇلالھتىن ئۈمىدىنى ئۈزدى ۋە ئۇنىڭغا، ساھابىلىرى
 «. باشلىدى  يەتكۈزۈشكەۋاقىتتىن باشالپ ئەزىيەت 

م سۈرىسىگە ادىلەر مەزكۇر سۈرىنىڭ خۇددى نەجبۇ ئىپ
ىسىدىن بىرسى بولۇپ، نۇقتئوخشاش مەككە مەزگىلىنىڭ بۇرۇلۇش 

مۇشرىكالرنىڭ مۇسۇلمانالرغا قاراتقان سۈكۈت شۇنىڭدىن كېيىن 
ەسمىي ئەزىيەت قىلىش، مەسخىرەت قىلىشتەك مۇئامىلىسى ر

  يەتكۈزۈش، زۇلۇم قىلىش، بېسىم قىلىشقا ئايالنغانىدى. 
  

 رىسىسۈمەسەد / تەببەت 

 
قۇرۇپ كەتتى » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

« تەببەت » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « ) غەزەپكە ئۇچرىدى ( 
  :كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان

ن كۈچى ( قۇرۇپ ئەبۇ لەھەبنىڭ ئىككى قولى ) پۈتۈ» 
 (. 1« ) كەتسۇن، ئەمەلدە قۇرۇپ كەتتى! 

تەببەن، ئەرەپچىدە بىر لەنەتلەش ئىپادىسى بولۇپ، رەسۇلۇلالھ 
سافا تېغىدا قەۋمىنى تەۋھىدكە چاقىرغان ۋاقىتتا، ئۇنىڭغا بىرىنچى 
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« تەببەن » بولۇپ ئەبۇ لەھەب قارشى چىققان ۋە رەسۇلۇلالھقا 
 نىڭ بۇ بەددۇئاسىنى ئۆزىگە قايتۇرغان. دېگەن.  قۇرئان ئەبۇ لەھەب

ۇ مۇشسۈرە دەسلەپكى مەزگىلدىكى مۇسھاب ۋە تەپسىرلەردە 
 ئىسىم بىلەن تىلغا ئېلىنغان. تىرمىزىدىمۇ بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان.

بەزى مۇسھاب ۋە تەپسىرلەردە سۈرىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى كەلىمىسى 
  بىلەن ئاتالغان.« مەسەد » بولغان 

ە نازىل بولغان. ھەزرىتى ئوسمان ۋە ئىبن سۈرە مەككىد
 - 7ە ۋ - 6دە فاتىھە سۈرىسىدىن كېيىنال تەرتىپى نۇزۇلئابباسنىڭ 

قاتارغا تىزىلغان. بۇ ئەھۋالدا سۈرىنىڭ نازىل بولۇش تارىخى 
يېرىمىغا توغرا كېلىدۇ. يەنە ئىبن  ئادىنقىيىلىنىڭ  - 1دەۋەتنىڭ 

تارلىق بىر قانچە مەنبەدە ئابباستىن كەلگەن بۇخارى ۋە مۇسلىم قا
گە سەۋەبىگە مۇناسىۋەتلىك رىۋايەتلەر نۇزۇلنەقىل قىلىنغان 

ياكى  - 6ئەڭ بالدۇر دېگەندە دەۋەتنىڭ  رە، مەزكۇر سۈئاساسالنغاندا
شۇئەرا سۈرىسىنىڭ  ئورۇندىكى - 47ۋە  دا نازىل بولغانيىلى - 7

تەببەت  ىلېكىن، بۇ رىۋايەتلەرنىڭ ھەممىس ئارقىسىغا تىزىلىدۇ.
قەۋمىڭنى ۋە » بولغان ئامىل  سەۋەبسۈرىسىنىڭ نازىل بولىشىغا 

(  ئايىتى  214شۇئەرا، « ) تۇققانلىرىڭنى ئاگاھالندۇر  -ئۇرۇق 
 بىلەن باشاليدۇ. 

بىرىنچى قاراشقا قارىساق، نازىل بولۇش ۋاقتى بەك بالدۇر. 
چۈنكى، ئەبۇ لەھەب رەسۇلۇلالھنىڭ تاغىسى ۋە مەزكۇر سۈرىنىڭ 

نا تېمىسى بولۇپ، بۇ سۈرە تاغا بىلەن جىيەن ئارىسدىكى ئا
لەي دەپ قالغان زىل مۇناسىۋەتنى بىراقال ئۈزۈپ ۈيىرىكلىشىپ ئۈز

تاشلىغان. بۇ مۇناسىۋەتنىڭ يىرىكلىشىشى ئۈچۈن بەلگىلىك زامان 
ئۆتكەن بولىشى ۋە بىر قىسىم ۋەقەلەر يۈز بەرگەن بولىشى كېرەك. 

 يىلى دېگىلى - 1اقتىنى دەۋەتنىڭ تىن نازىل بولۇش ۋسەۋەببۇ 
 بولمايدۇ. 
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ئىككىنجى ئېھتىمال نەزەردە تۇتۇلغاندا، يەنى مەزكۇر سۈرە 
بەك كېيىن بولۇپ  تىزىلغانداشۇئەرا سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا 

كېتىدۇ. دەۋەت باشالنغان تۇنجى يىل نەزەردە تۇتۇلغاندا، سۈرىنىڭ 
 2ۇش ۋاقتى دەۋەتنىڭ ئانا تېمىسىغا ئەڭ مۇۋاپىق بولغان نازىل بول

 فىرۇن سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا توغرا كەلمەكتە. يىلىغا، كا -
ھاياتىغا )شەرتلىشىش( كافىرۇن سۈرىسىدە، بازارلىق قىلىش 

ئۇالرنىڭ  سۈرىدە سېڭىپ كەتكەن كاپىرالردىن سۆز قىلىنغان. بۇ
 ، ئارىسىدىكى بازارلىق قىلىشقا ئەڭ خۇشتار تىپ بولغان بىر ئىسىم

، ۋەكىلى سۈپىتىدە تونۇشتۇرۇلماقتاەبۇ لەھەب كۇپۇرنىڭ ئ ،يەنى
 يەنى ئەبۇ لەھەب:

هْت يََدا َأَّب لَهٍَب َوتَبه )  ( 2 َوَما َكَسَب )( َما َأْغََن َعْنُه َماَُلُ 1تَب

َيْصََّل ََنًرا َذاَت لَهٍَب )  (3س َ
ئەبۇ لەھەبنىڭ ئىككى قولى ) پۈتۈن كۈچى ( قۇرۇپ » 

مۈلكى ۋە  -كەتتى! ئۇنىڭغا مال  كەتسۇن، ئەمەلدە قۇرۇپ
ئېرىشكەن نەرسىلىرى ئەسقاتمايدۇ. ۋاقتى كەلگەندە ئۇ تىل بىلەن 
ئىپادىلىگىلى بولمايدىغان الۋۇلداپ تۇرىدىغان ئوتقا ) ئوتۇن ( 

 (. 3 - 1« ) بولىدۇ 
رەسۇلۇلالھنىڭ تاغىسى ئابدۇلئۇززا، سۈرىدە كىنايىلىك بىر 

مەنىسىنى «  ىڭ دادىسىنالۋۇلداپ تۇرغان ئوت» شەكىلدە 
 ۇزۇلبىلەن تىلغا ئېلىنغان. ن سۈپەتبىلدۈرىدىغان بىر 

سەۋەبىدىكى رىۋايەتلەردىن بىرسىدە، بۇ شەخىسنىڭ خاراكتېرىنى 
كۆرسىتىپ بېرىدىغان بىر بازارلىق قىلىش ۋەقەسى بايان قىلىنغان. 

 مەن مۇسۇلمان بولسام» غا كېلىپ: ئەبۇ لەھەب رەسۇلۇلالھنىڭ يېنى
باشقىالرغا » ۇلۇلالھ دەپ سورايدۇ. رەس«  نېمە ) مۇكاپات ( بار؟  ماڭا

بېرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئۇ:  جاۋابدەپ « ساڭىمۇ شۇ بار  نېمە بولسا
« مېنى باشقىالر بىلەن تەڭ ئورۇنغا قويغان دىن دىن بوالمدۇ؟ » 
ئۇنىڭ مەنپەئەتپەرەستلىكى بەدىردىمۇ كۆرۈلگەنىدى. ئۇ  ېگەن.د
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بېرىپ مەرتلەرچە جەڭ قىلىشنىڭ ئورنىغا، ئۆزىنىڭ جەڭ مەيدانىغا 
 ئورنىغا ئادەم يالالپ ئەۋەتكەن.

قۇرئان رەسۇلۇلالھتىن باشقا شۇ دەۋردە ئۆتكەن ئىككى 
كىشىنىڭال ئىسمىنى، يەنى ياخشىالردىن بولغان ھەزرىتى زەيدنى ۋە 
ئەسكىلەردىن بولغان ئەبۇ لەھەبنى تىلغا ئالغان. ئەبۇ لەھەب بۇ 

ارىخى بىر شەخس ئەمەس، ئىمانغا قارشى قارىغۇالرچە سۈرىدە ت
تىدە تىلغا ىئۇرۇش قىلغان ئىنكارچىالرنىڭ تىپىك ۋەكىلى سۈپ

 قىلىنغۇچىغا: خىتابئېلىنغان. بۇ ئارقىلىق 
ك مەۋجۇت بولۇپ ئەبۇ لەھەب ئۆلىدۇ، لېكىن ئەبۇ لەھەبلى» 
 دەيدۇ.« تۇرىدۇ 

  

 فىل سۈرىسى

 
كەلىمىسى « فىل » ئېلىنغان سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا 

 :بىلەن ئاتالغان
اق قىلغانلىقىنى كۆردۈڭمۇ؟ رەببىڭنىڭ فىل قوشۇنىنى قاند» 

( » 1 .) 
قۇرئاندا ھايۋان ئىسمى بىلەن ئاتالغان بەش سۈرە بار، يەنى 
بەقەرە ) كاال (، نەھل ) ھەسەل ھەرىسى (، ئەنكەبۇت ) چىشى 

ىرى بولۇپ، بۇالردىن ئۆمچۈك (، نەمل ) چۈمۈلە ( ۋە فىل سۈرىل
بىرى فىل سۈرىسى. فىل سۈرىسىگە ئەبرەھەنىڭ قوشۇنىنىڭ ئەڭ 
ئالدىدا ماڭغان پىلنىڭ ئىسمى بېرىلگەن. پىلنىڭ قوشۇن سۆزىگە 
ئەمەس، قوشۇننىڭ پىلغا ئېنىقلىغۇچى بولۇپ كېلىشىدە كىشىنىڭ 

ا بار. يەنى، پىلالر ھەر قانچە نۇقتدىققىتىنى تارتىدىغان بىر 
نغان بولسىمۇ كەبىگە ھۇجۇم قىلىشتىن قاچقان بولۇپ، مەجبۇرال
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ماندانلىرىدىن ئەقىللىق ئىدى. شۇڭا وقوشۇن ۋە ئۇنىڭ ق ،پىل
دەپ « ئەبرەھەنىڭ قوشۇنى » ياكى « قوشۇننىڭ پىلى » سۈرىدە 

 دەپ ئاتالغان.« پىل قوشۇنى » ئېلىنماي، 
» مەزكۇر سۈرە بۇخارىدا ۋە قۇرتۇبى نەقىل قىلغان رىۋايەتتە 

 ئىسمى بىلەن تىلغا ئېلىنغان.«  ئەلەمتەرا
 نۇزۇلن. ھەزرىتى ئوسمان مەككىدە نازىل بولغا سۈرە

فەلەق سۈرىسى ئارىسىغا جايالشقان. ئىبن  -دە كافىرۇن تەرتىپى
كافىرۇن سۈرىسى ئارىسىغا جايالشقان.  -ە مائۇن دتەرتىپىئابباس 

ۈرىسى قۇرەيش س -مىزدە تەببەت تەرتىپى ئىزاھاتلىقبىزنىڭ 
ىسىدىن بىز ئىگە نۇقتئارىسىغا توغرا كەلمەكتە. نازىل بولۇش ۋاقتى 

ىلىغا ي - 2 نىڭرىسالەتبولغان مەلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، سۈرە 
توغرا كەلمەكتە. قۇرەيش سۈرىسى بىلەن بۇ سۈرە ئارىسىدا مەزمۇن 

 جەھەتتىن زىچ مۇناسىۋەت بار.
قۇۋۋەت  -ا كۈچ قىلىنغۇچىد خىتابسۈرىنىڭ ئانا تېمىسى، 

ئەخالقىنى تىكلەشنى مەقسەت قىلىدۇ. مەزكۇر سۈرە تارىخى پىل 
ۋەقەسىنى مىسال قىلىپ تۇرۇپ، كۈچىنى زۇلۇمغا ئىشلەتكەن، كۈچ 
ئەخالقىدىن يوقسۇنالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى 

، «پىل قوشۇنى ) ئەسھابۇل فىل ( » كۆرسىتىپ بەرگەن. ئىشغالچى 
ىدە مەۋجۇت بولىدىغان زوراۋان كۈچنىڭ سىمۋولى. ئۇالر ھەر دەۋر

دەيدىغان « مەن كۈچلۈك، شۇڭا مېنىڭ راست ) زامان زورنىڭ ( » 
مەنتىق بىلەن ھەرىكەت قىلىدۇ. بۇ مەنتىق بىلەن ھەرىكەت 

 قىلغۇچى ھامان بىر كۈنى زاۋال تاپىدۇ:

اَب الَْفيَل ) َعْل َكْيَدُهْ َِف تَْضَليٍل  ( َألَمْ 1َألَْم تََر َكْيَف فََعَل َرب َك َبأَْْصَ ََيْ

(2)  
رەببىڭنىڭ فىل قوشۇنىنى قانداق قىلغانلىقىنى كۆردۈڭمۇ؟ » 

 (. 2 - 1 « )مىكرىنى بەربات قىلمىدىمۇ؟  -ئۇ ئۇالرنىڭ ھىيلە 
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بىرىگە  -ئەبابىل ) قۇشالر (دىن ئىبارەت بىر  -سۈرىدە پىل 
 زىت قۇتۇپالر تىلغا ئېلىنغان:

ا َأَِبَبيَل )َوَأْرَسلَ  ْم َطْْيً َجا3 عَلَْْيَ يٍل )( تَْرَمَْيْم َِبَ  (4َرٍة َمْن َْس َ
توپ قۇشالرنى ئەۋەتتى.  -رەببىڭ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە توپ » 

 (. 4 - 3 « )قۇشالر ئۇالرغا ساپال تاشالرنى ئاتاتتى 
بۇ يەردىكى پىل يوغان ۋە كۈچلۈك، لېكىن ھەقسىز زالىمنىڭ؛ 

غا ئۇچرىغۇچىنىڭ ( ئۆزى كىچىك، ئەمما زۇلۇمئەبابىل ) قۇشلىرى 
 قۇدرەت ساھىبىدۇر.  -بىردىنبىر ۋە ھەقىقىي كۈچ  سىمۋولى. ئالالھ

قانداق خۇالسىلىگەندە، كۈچكە چوقۇنىدىغان ھەر 
گەرلىك قىلىدىغان ىگە ئىشىنىپ زومىكۈچ ۋە الرئەخالقسىز

 ھاماقەتلەر ھامان بىر كۈنى غەزەپكە ئۇچرايدۇ.
 شىۈنۈى ئارقا كۆرسۈرىنىڭ تارىخ

 سۈرە ئىما قىلغان تارىخىي ۋەقەنىڭ قىسقىچە مەزمۇنى مۇنداق:
ئۆز ۋاقتىنىڭ ئىككى چوڭ كۈچى بولغان پارس بىلەن رىم 

بىرى بىلەن رىقابەت ھالىتىدە ئىدى.  -ئىمپېرىيىسى بىر 
ئەسىرنىڭ ئىككىنجى يېرىمىدا بۇ رىقابەت تېخىمۇ  - 6 مىالدى

نىڭ قارا سايىسى مەككىگىمۇ چۈشكەن كەسكىنلەشكەن. بۇ رىقابەت
بولۇپ، نوپۇزلۇق قەبىلىلەر مۇتەييىبىن ۋە ھەلىف ئىسمى بىلەن 
ئىككى تەرەپكە ئايرىلغان. مۇتەييىبىن دەپ ئاتالغانالر پارس 
ئىمپېرىيىسى تەرەپتارلىرى بولۇپ، تەخت تالىشىش كۆرەشلىرى 

ىسى شەرقىي رىم ئىمپېرىي ۋاتقانۇشسەۋەبىدىن ئۆز ئىچىدە بوغۇ
ئاجىزالشقان، پارسالر ئۇالردىن ئۈستۈن ئورۇنغا ئۆتكەنىدى. بۇ 

تىن پارسالر رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدىكى سەۋەب
رايۇنالردىن ئۆزىگە ئىتتىپاقداش ئىزدەۋاتقانىدى. رىم 
ئىمپېرىيىسىنىڭ ئوتتۇرا شەرقتىكى ئەڭ كونا نوپۇز دائىرىسى 

 ھەبەشىستان ۋە يەمەن ئىدى.
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از رايونى بۇ ئىككى كۈچنىڭ نوپۇزى ئاستىغا كىرمىگەن ھىج
بولۇپ، قەدىمدىن تارتىپ ھاكىم كۈچلەرنىڭ نوپۇزى ئاستىقا 

بۇي -دەرمەك، خۇش  -اقمىغان. ھىجاز رايونىنىڭ دورا كىرىپ ب
جەنۇپ ئارىسىدىكى  -باھارات تىجارەت يولى ئارقىلىق شىمال 

قىسمىنى بۇ كېلىدىغان پايدىنىڭ مۇتلەق كۆپ  تىجارەتتىن
-رايوندىكى تىجارەتچى ئائىلىلەر ئاالتتى. ئۇالر تىجارەت يولىدا پات 

پات پەيدا بولۇپ تۇرىدىغان مەسىلىلەرنى ھەل قىلىش ۋە يولنىڭ  
شۇ دەۋرنىڭ ھاكىم  قىلىش ئۈچۈن بىخەتەرلىكىنى كاپالەتكە ئىگە

كۈچلىرىدىن بىرسىنىڭ ھىمايىسى ئاستىغا كىرىشكە مەجبۇر 
تىن مەككىنىڭ ھۆرمەتكە سازاۋەر سەۋەبمانا بۇ بولغانىدى. 

جەمەتلەردىن بىرى بولغان ھاشىم ئوغۇللىرى ۋە ئىتتىپاقداشلىرىغا 
قارشى كۈچلۈك بىر كۈچ سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىقماقچى بولغان ئەبۇ 

ەھىلنىڭ ئاتىسى سۇفياننىڭ ئاتىسى ئۇمەييە ئوغۇللىرى ۋە ئەبۇ ج
شى مەككىدىكى ئورنىنى رەقىپلىرىگە قار مەھزۇن ئوغۇللىرى

مۇستەھكەملەش ئۈچۈن پارسالرغا يېقىنلىشىدۇ. شۇنىڭ بىلەن 
بىرگە رىم ئىمپېرىيىسى ۋە ئۇنىڭ مەزكۇر رايوندىكى ۋەكىلى بولغان 

  ھەبەشىستان بىلەنمۇ يېقىن مۇناسىۋەت ئورناتماقچى بولىدۇ. 
تەرەپتارلىرىنىڭ  يىللىرىدا مەككىدىكى ئىران - 570 مىالدى

 يدۇ. بۇ مەزگىلدە يەمەندە تەختنىكە باشالكۈچىيىشنوپۇزى 
تارتىۋالغان ئەبرەھە، ئولپان تاپشۇرۇش شەرتى بىلەن خىرىستىيان 
ھەبەش دۆلىتىگە ۋە بۇ ئارقىلىق شەرقىي رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ 

شىمال ئارىسىدىكى  -ھىمايىسى ئاستىغا كىرىدۇ. ئۇ جەنۇپ 
زۈش ئۈچۈن تىجارەت تىجارەتتىن كېلىدىغان پايدىنى قولغا كىرگۈ

غا قايدۇرماقچى بولىدۇ ۋە كەبىگە رەقىب امەركىزىنى مەككىدىن سان
سۈپىتىدە بىر چىركاۋ ياسىتىدۇ. ئاندىن بۇ چىركاۋغا قىلىنغان 
ھۇجۇمنى باھانە قىلىپ، كەبىنى چېقىپ تاشالش ئۈچۈن پىلالر 
بىلەن جابدۇلغان قوشۇنىنى ئېلىپ مەككىگە قاراپ يولغا چىقىدۇ. 
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ئالالھ ئەۋەتكەن قۇشالر  وشۇنى مەككىگە يېقىنالشقانداىل قپ
 تەرىپىدىن يەريەكسان قىلىنىدۇ.

الشقان سەپەرنى مانا بۇ مەغلۇبىيەت بىلەن ئاخىر سۈرە
مەككىلىك مۇشرىكلەرگە ئەسلىتىپ، ئۇالرنى رەسۇلۇلالھقا قارشى 
ئەبرەھەنىڭ رولىنى ئوينىماسلىققا دەۋەت قىلىدۇ ۋە ئالالھ قا قارشى 

كۆرسەتمەكچى بولغانالرنىڭ ئاقىۋىتى ناھايىتى ئېنىق ھالدا:  كۈچ
ۋە ھىمايىسىز قېلىش « چاينىۋېتىلگەن ساماندەك بولۇپ كېتىش » 

 ئىكەنلىكىنى ئىما قىلىدۇ.
بۇ قىسسەنىڭ قۇرئاننىڭ باشقا جايلىرىدا قايتا 

 بار: سەۋەبتەكرارالنماسلىقىدا مۇنداق ئىككى 
كىتىنىڭ ئاستىدا بىر بىرىنچىسى، پىل قوشۇنىنىڭ ھاال

 پەيغەمبەرنى ئىنكار قىلىش، يالغانچى قاتارىغا چىقىرىش يوق.
بۇ ۋەقەدىن ئۆزىگە نېسىۋە  نىڭئىككىنجىسى، مۇشرىكالر

 چىقىرىپ، ئۇنى سۈيئىستىمال قىلماسلىقى نەزەردە تۇتۇلغان.
  

 قۇرەيش سۈرىسى

 
غا سۈرە بىرىنچى ئايەتتە ۋە قۇرئاندا پەقەت مۇشۇ ئايەتتىال تىل

  :كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان« قۇرەيش » ئېلىنغان 
قۇرەيش قوغدالغانلىقى ) بىرلىك ۋە تىرىكلىك ھەققى ( » 

 جارەت سەپەرلىرىئۈچۈن، ئۇالر ياز ۋە قىشتا قىلغان تى
قوغدالغانلىغى ئۈچۈن، بۇ ئۆي ) يەنى بەيتۇلالھ (نىڭ رەببى ئۈچۈن 

 (. 3  - 1« )  ئىبادەت قىلسۇن!
 .ىسى ئىككى سۆز تومۇرىغا نىسبەت قىلىنىدۇقۇرەيش كەلىم
 « قىرش» مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « لەھەڭ » يەنى،  بىرىنچىسى 
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مەنىسىنى « يىغىش ۋە بىرىكتۈرۈش » سۆز يىلتىزى؛ ئىككىنجىسى، 
. ئەركىلەتمە شەكلىدە كەلگەن كەلىمىسى«  قارش» بىلدۈرىدىغان 

؛ «ڭ بالىسى لەھە» قۇرەيشنىڭ مەنىسى بىرىنچى ئېھتىمالدا 
مەنىسىنى « گە ، بىر قانچە تەڭپارچە پۇل» ككىنچى ئېھتىمالدا ئى

مالىك ۋەياكى ئۇنىڭ دادىسى قىنانەلى  ىنبىلدۈرىدۇ. فىھر ب
نادرنىڭ نەسلىدىن كەلگەن مەككە ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدا مۇقىم 

 ماكانالشقان قەبىلىلەرنىڭ ئومۇمىي ئىسمى.  
 رىدا بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان.مۇسھابالردا، تەپسىرلەردە ۋە بۇخا

« لى ئىالفى قۇرەيش » نى سۈرىبۇ ئىككىنجى نەسىل ) تابىئىن ( 
 غان. ىئىسمى بىلەن ئات

نۇزۇل  ىكىمەزگىلدسۈرە مەككىدە نازىل بولغان. دەسلەپكى 
قارىئە سۈرىسى ئارىسىغا  -تەرتىپلىرىنىڭ ھەممىسىدە تىن 

لمىسا كېرەك. ىدىن توغرا بونۇقتن. بۇ بىر قانچە تىزىلغا
بىرىنچىدىن، تىن سۈرىسى قارىئە سۈرىسىدىن كېيىن، يەنى ئەڭ 
ئاز بىر يىل كېيىن نازىل بولغان بولىشى مۇمكىن. ئىككىنچىدىن، 
قۇرەيش سۈرىسى بىلەن پىل سۈرىسى ئارىسىدا مەزمۇن جەھەتتىن 
زىچ مۇناسىۋەت بار. بىز ئىگە بولغان مەلۇماتالر بۇ سۈرىنىڭ فىل 

ارقىسىغا تىزىلسا توغرا بولىدىغانلىقىنى سۈرىسىنىڭ ئ
 كۆرسەتمەكتە. يەنى:

دەسلەپكى مەزگىلدىكى ئالىمالردىن فەررا، ئاھفەش ۋە باشقىالر 
قۇرەيش سۈرىسىنىڭ بىرىنچى ئايىتى بىلەن فىل سۈرىسىنىڭ 
ئاخىرقى ئايىتى ئارىسىدا زىچ مۇناسىۋەت بارلىقىنى ئوتتۇرىغا 

نىمۇ توغرىلىماقتا. چۈنكى، ئىككى قويغان. بۇ قاراشنى ئايەت مەزمۇ
قىلىنغۇچىالرغا بەرگەن نېمەتلىرىنى  خىتابسۈرىدە ئالالھ تۇنجى 

ئەسلەتمەكتە. ھەزرىتى ئۆمەر بىر پەرز نامازنىڭ ئىككىنجى 
رەكىتىدە باشتا فىل سۈرىسىنى، ئاندىن قۇرەيش سۈرىسىنى 

كائاب مۇسھابىدا بۇ ئىككى  ىنئوقۇغان ) تابارى (. ئۇبەي ب
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ئارقا ھالدا  - ىمۇىنىڭ ئارىغا بىسمىلالھ قويماستىن ئارقسۈر
تىزىلغانلىقى ھەققىدە رىۋايەتلەر بار. بۇ رىۋايەتلەر ئىككى سۈرىنىڭ 

 -، مەنا ۋە مەزمۇن جەھەتتىن بىر بىر سۈرە ئىكەنلىكىنى ئەمەس
بىرى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى كۆرسەتمەكتە. بۇ 

لغاندا، سۈرە دەۋەتنىڭ ئىككىنجى يىلىنىڭ مەلۇماتالر نەزەردە تۇتۇ
 غان دېيىشكە بولىدۇ.  بول ئاخىرى نازىل

ۇ سۈرە فىل سۈرىسىگە ب - سۈرىنىڭ مەركىزى ئىددىيىسى
قىلىنغۇچىلىرىغا ئالالھنىڭ بەرگەن كاتتا  خىتابئوخشاش تۇنجى 

ئاھالىسى بولغان قۇرەيش نېمەتلىرىنى ئەسلىتىدۇ. چۈنكى، مەككە 
ە نەرسىسىنى جانلىق شاھىت سۈپىتىدە گۇۋاھچى ھەمم قەبىلىسى

قا قەرزدار.  بولۇپ تۇرغان كەبىگە، ئۇنىڭ ئىگىسى بولغان ئالالھ
تىجارەتنىڭ قۇرەيش ئۈچۈن قانچىلىك ھاياتى ئەھمىيەتكە ئىگە 

بۇ سۈرىنى ياخشى چۈشەنگىلى بولمايدۇ.  ئىكەنلىكىنى بىلمەستىن
جارەت بولمىسا بۇ ھەقىقەتنى مۇنداق ئىپادىلەش مۇمكىن، تى

قۇرەيش يوق، ئىالف بولمىسا تىجارەت يوق. بۇ ھەقىقەتنى 
 ىنقۇرەيشنىڭ ئەڭ چوڭ سودىگەرلىرىدىن بىرى بولغان ساففان ب

مۇسۇلمانالرنىڭ ئىالفنىڭ ئىككى قانىتىدىن بىرىنى  ئۇمەييەنىڭ
تىزگىنى ئاستىغا ئالغانلىقىنى ئىپادىلىگەن بۇ سۆزلىرى ناھايىتى 

 بەرمەكتە: روشەن ئىپادىلەپ
قانداق قىلىمىز، قەيەرگە بارىمىز، بىلەلمەيۋاتىمىز. بۇ يەردە » 

ئولتۇرۇپ قالساق، دەسمايىمىزنى يەپ تۈگىتىمىز. مەككىدىكى 
مەۋجۇدىيىتىمىز ياز شام، قىشتا ھەبەشىستان بىلەن بولغان 

 - 197، 1404ۋاقىدى، مەغازى، بەيرۇت، « ) تىجارەتكە تايىنىدۇ 
 بەت (.

رىئاللىقنىڭ پەقەت يېرىمى. ھەقىقەتنى بۇ جۈملە  لېكىن، بۇ
ئەگەر كەبە بولمىسا، » ئەڭ ياخشى شەكىلدە ئىپادىلىگەن: 
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تىجارەتمۇ، ئىالفمۇ بولمايدۇ. كەبە بەرىكىتىنى ئۆزىدىن ئەمەس، 
 سۈرە بۇ ھەقىقەتنى ئەسلىتىدۇ:«. رەببىدىن ئالىدۇ 

ي 3فَلَْيْعُبُدوا َربه َهَذا الَْبيَْت ) َ ْوٍف ْن ُجوعٍ َوأ ََمَْنُْم َمْن خَ َأْطَعَمهُْم مَ ( اَّله

(4) 
ئىبادەتنى بەيت ) بەيتۇلالھ (نىڭ رەببىگە قىلسۇن. چۈنكى، » 

 -ئۇ ) ئالالھ ( ئۇالرنى ئاچلىقتا تويغۇزدى، ھەر خىل خېيىم 
 (.  4  - 3« ) ئەمىن قىلدى  خەتەردىن ساقالپ

) بەيتۇلالھ ( ا، ئىبادەتنى بەيت نۇقتدىققەت قىلىشقا تېگىشلىك 
نانغا ئەمەس،  ڭ رەببىگە قىلسۇن... بۇ ئارقىلىقكە ئەمەس، ئۇنى

 . بۇ ئايەت نان بەرگۈچىگە رەھمەت ئېيتسۇن دېمەكتە
 

 قارىئە سۈرىسى

 
دەھشەتلىك » تىلغا ئېلىنغان سۈرە ئالدىنقى ئايەتلەردە 

كەلىمىسى « قارىئە » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « الش، پاجىئە پارت
  :اتالغانبىلەن ئ
ئۇ (  قىلىنغۇچى خىتابالش! ) ئى ئاھ ئۇ دەھشەتلىك پارت» 

 ئەگەر بىلسەڭ) ئىكەنلىكىنى قانداق الشنىڭ دەھشەتلىك پارت
الشنىڭ قانداق ىك پارتىڭ (! توغرا، سەن ئۇ دەھشەتلئىد

 (. 3  - 1« ) بولىدىغانلىقىنى قانداقمۇ بىلەلەيسەن؟ 
ى بىر باسقۇچقا كىرىشتىن قۇرئاندا پەيدا بولۇش ۋە بۇزۇلۇپ يېڭ

ئىبارەت ھەقىقەتنىڭ ئۆزى بىلەن ياكى بىرەر ئاالھىدىلىكى بىلەن 
ئۇالر دۇخان، جاسىيە،  بولۇپ، 14ئاتالغان سۈرىلەرنىڭ سانى 

، شىقاق، غاشىيەنۋاقىئە، ھاققا، قىيامەت، نەبە، تەكۋىر، ئىنفىتار، ئى
 . ردىن ئىبارەتتۇفەجر، زەلزەلە، فەلەق ۋە قارىئە سۈرىسى



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 106 ~ 

لىرىدا بۇ كىتاببارلىق مۇسھابالردا، تەپسىرلەردە ۋە ھەدىس 
 ئىسىم بىلەن ئاتالغان. 

مەزگىلدە تىزىلغان سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. دەسلەپكى 
قىيامەت سۈرىسى  -تەرتىپلىرىنىڭ ھەممىسىدە قۇرەيش نۇزۇل 

لېكىن قىيامەت سۈرىسىنىڭ بۇ  ئارىسىغا يەرلەشتۈرۈلگەن.
سىغا تىزىلىشى توغرا بولمىسا كېرەك. چۈنكى سۈرىنىڭ ئارقى

قىيامەت سۈرىسى بۇ سۈرىدىن ئەڭ ئاز بىر يىل كېيىن نازىل 
بولغان بولسا كېرەك. ئابدۇلالھ ئىبن مەسئۇد ئىنسان سۈرىسىنى 
قىيامەت سۈرىسىنىڭ ئالدىغا تىزغان. بۇ سۈرىنىڭ ئەڭ مۇناسىپ 

 - 3نىڭ دەۋەتسۈرە  فەلەق سۈرىسىنىڭ ئارىسىدۇر. -يېرى قۇرەيش 
يىلىدا نازىل بولغان بولسا كېرەك. بۇ قۇرئان ۋەھىينىڭ تۇنجى 

قىلىنغۇچىلىرىنى رىسالەتنىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدىن  خىتاب
قىيامەت ۋە ئاخىرقى سائەت بىلەن ئاگاھالندۇرۇشقا  الباشالپ

 باشلىغانلىقىنىڭ شاھىتى.
كى بولىدۇ. ېھەر يولۇچىنىڭ بىر يولى، ھەر يولنىڭ بىر چ

دۇنيادىكى ئىنسان يولۇچى بولغان يەردە، دۇنيامۇ يولۇچى بولمامدۇ؟ 
ىسى بار. لېكىن، نۇقتئۇمۇ بىر يولۇچى، ئۇنىڭمۇ بىر ئاخىرقى 

كى ھاياتنىڭ ئاخىرلىشىشى ئەمەس. چۈنكى، ېدۇنيانىڭ ئاخىرقى چ
ئوخشايدۇ. ھەر نەرسىنىڭ بىر  ۋۇجۇدىغادۇنيا ھاياتى ھاياتنىڭ 
نيا ھاياتىنىڭمۇ بىر روھى بار. ئۇ روھ روھى بولغاندەك، بۇ دۇ

ئاخىرەت بولۇپ، ئاخىرەتسىز دۇنيا ھاياتى، روھسىز بىر مېيىتقا 
ئوخشايدۇ. سۈرە مانا بۇ روھ ھەققىدە ئىمالىق شەكىلدە توختىلىدۇ. 

قايتىدىن تىرىلىش ۋە ھېساپ ئېلىنىدىغان  -يەنى، ئاخىرەت
ىزگە ئالالھ تىن كۈندىن ئىبارەت ھەقىقەت ئۈستىدە توختىلىدۇ... ب

خەۋەر بېرەلمەيدىغان ئاخىرقى سائەت ۋە قىيامەت  باشقا ھېچكىم
بۇ سۈرىدە ىدۇ. يەنى، ھالدا ئۇچۇرالرنى بېرھەققىدە بىۋاستە 

بىزگە قوزۇقتەك قېقىلغان،  ،ئىنسانالر پەرۋانىدەك بولۇپ كېتىدىغان
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مىدىرلىماس دەپ بىلىنىدىغان تاغالر ئېتىلغان يۇڭدەك بولۇپ 
 غان بىر ۋاقىتنىڭ دەھشىتىدىن خەۋەر بەرمەكتە.كېتىدى

 لَْجَباُل ََكلَْعْهَن الَْمْنُفوَش ا( َوتَُكوُن 4يَْوَم يَُكوُن النهاُس ََكلَْفَراَش الَْمْبثُوَث )

(5) 
ئۇ كۈنى ئىنسانالر تارىلىپ كەتكەن پەرۋانىدەك بولۇپ » 

 .( 5  - 4« ) كېتىدۇ. تاغالر ئېتىلغان يۇڭدەك بولۇپ كېتىدۇ 
ئۇنىڭدىن كېيىن ياخشىلىق ۋە يامانلىقنىڭ تەبىئىتىگە 

ىكسىز بولۇشنى مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر كېلىدۇ. ئىنساندىن كەمچىل
ئالالھ بەندىلىرىنىڭ خاتالىق  كۈتكىلى بولمايدۇ.

ئۆتكۈزىدىغانلىقىنى، كەمچىلىكىنىڭ بارلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ. 
شىلىقى يامانلىقىدىن ياخ ھ بەندىلىرىدىن كۈتىۋاتقان نەرسەئالال

تېخىمۇ ئېغىر توختايدىغان بىر ھايات كەچۈرۈشى بولۇپ، 
 تۆۋەندىكى ئايەتلەر بۇ ھەقىقەتنى ئەسلىتىدۇ:

ا َمْن ثَُقلَْت َمَواَزيُنُه ) ا َمْن َخفه 7َيٍة )( فَهَُو َِف َعيَشٍة َراضَ 6فَأَمه ْت ( َوَأمه

ُه َهاَويٌَة )8َمَواَزيُنُه )  (9( فَأُم 
ىلىقى ئېغىر توختىغان كىشىگە كەلسەك، ئۇ ئۆزىنى تىل ياخش» 

بىلەن ئىپادىلىگىلى بولمايدىغان كۆڭۈللۈك تۇرمۇش ئىچىدە 
كۆرىدۇ. ياخشىلىقى يەڭگىل توختىغان كىشىگە كەلسەك، ئۇ ئۆزىنى 

 (.   9 - 6« ) تېگى يوق بىر ھاڭنىڭ ئىچىدە كۆرىدۇ 
سائەت بىلەن  قۇرئاندىكى تىلغا ئېلىنغان قىيامەت ۋە ئاخىرقى

 مۇناسىۋەتلىك سەھنىلەرنىڭ مۇنداق ئۈچ ئوخشاشلىقى بار:
 بىرىنچى: قاتتىق شىددەتلىك ۋە دەھشەتلىك.

ئىككىنجى: ناھايىتى زىل ۋە سىكۇنتلىق ) بەلگىلەنگەن ۋاقىت 
 توشقاندا تۇيۇقسىز، سىكۇنت كېچىكمەستىن رىئاللىققا ئايلىنىدۇ (.

يۈز بېرىش جەريانىدا  ئۈچىنچى: ۋۇجۇدقا چىقارغۇچى ئەمەس،
 بولىدىغان ۋەقەلەر تەكىتلىنىدۇ. 
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ا ئۈچۈن ئۆرنەك سۈپىتىدە ئىنشىقاق سۈرىسىگە نۇقت) بۇ ئۈچ 
 قاراڭ (.

 بۇالردىن شۇ خۇالسىنى چىقىرىش مۇمكىن:
ھادىسىلەر  -قىيامەت ۋە ئاخىرقى سائەتتىكى ۋەقە  ،بىرىنچى

 .بىلەن ۋۇجۇدقا چىقىدۇ پرىنسىپئالدىن بەلگىلەنگەن 
تقى كۈچنىڭ بۇالرنىڭ روياپقا چىقىشى سىر ،جىئىككىن

 تەسىرىگە مۇھتاج بولمىغىدەك شەكىلدە ئالدىنئاال بەلگىلەنگەن.
قىيامەت تۇيۇقسىز، بىشارەت بەرمەستىن  ،ئۈچىنچى

 ) باغتەتەن ( مەيدانغا كېلىدۇ.
بۇ باسقۇچنىڭ باشلىنىشىدا ئىنساندىن ئىبارەت  تۆتىنچى،

ىڭ قىلغان قىلمىشلىرى رول ئوينايدۇ. ئىرادىلىك مەخلۇقالرن
سائەت ئارىسىدا  ئاخىرقىبىلەن چۈنكى ئىنساننىڭ قىلمىشى 

نەتىجە مۇناسىۋىتى بار. يەنى، ئى ئىنسان! شۇ كائىنات  - سەۋەب
ئىچىدىكىلەر مەۋجۇدىيەت بىلەن زىچ مۇناسىۋەتكە ئىگە. دۇنيانىڭ 

ان بىر بىپايچەت بىر يېرىدە مەيدانغا كەلگەن زۇلۇم، كائىناتنىڭ 
 ئۇچىغا تەسىر كۆرسىتىدۇ.

 

 فەلەق سۈرىسى

 
« يېرىپ چىقارغۇچى » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

  :كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان« فەلەق » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان 
! (، ) يوقلۇق ( قاراڭغۇلۇقنى يېرىپ خىتاب قىلىنغۇچىئى » ) 

سەھەرنىڭ رەببىگە مەۋجۇدلۇق ) يورۇقلۇق (قا چىقارغان 
 (. 1« )  سېغىنىمەن، دېگىن
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يارىتىلىش ۋە » فەلەق ئىسمى، بارلىق مەۋجۇدىيەت تەۋە بولغان 
نى ئىما يىتىقانۇنى« يارىتىلىش » قانۇنىيىتىدىن « بۇزۇلۇش 

يېڭىدىن پەيدا بولۇش » قىلغان بولۇپ، بۇ ئىنفىتارغا ئوخشاش بىر 
ئوخشاش  گە« فەجر» نى كۆرسەتمەيدۇ. ئەكسىچە، فەلەق «

دەسلەپكى يارىتىلىشنى ئىپادىلەيدۇ. ئۇ يوقلۇق كېچىسىگە خاتىمە 
 بەرگەن مەۋجۇدلۇق ئۇرۇقىنىڭ بىخ تارتىشىدۇر.  

بارلىق مۇسھابالردا ۋە تەپسىرلەرنىڭ كۆپ قىسمىدا بۇ ئىسىم 
بىلەن ئاتالغان. رەسۇلۇلالھتىن نەقىل قىلىنغان بىر سەھىھ 

 بىلەن ئاتالغان. « ايەت بىرىنچى ئ» ھەدىستە، بۇ سۈرە 
بولۇپ، سۈرىدىكى تىل ئۇسلۇبى  سۈرە مەككىدە نازىل بولغان

ۋە مەزمۇنى بۇنى تەستىقاليدۇ. ئىبن ئابباستىن ئەبۇ سالىھ ئارقىلىق 
كەلگەن بىر رىۋايەتتە، سۈرە مەدىنىدە نازىل بولغان دەپ 
كۆرسىتىلگەن. قۇرەيب يەنە ئوخشاش مەنبەدىن بۇنىڭ دەل 

لغان بىر رىۋايەتنى نەقىل قىلىدۇ. ئىبن ئابباسنىڭ ئەكسىچە بو
قۇلى ۋە تالىبى بولغان ئىكرىمە، ئاتا بىن ئەبى راھا ۋە ھەسەن 

  ئەلبەسرى سۈرىنى مەككىدە نازىل بولغان دەيدۇ.
مەدىنىدە بىر يەھۇدىينىڭ ئالالھ رەسۇلىغا قارىتا سېھىر 

ىۋايەت ئىشلەتمەكچى بولغانلىقى سەۋەبىدىن نازىل بولغانلىقى ر
غان بولۇپ، بۇ رىۋايەت سۈرىنىڭ نازىل بولغان جايى قىلىن

. ھەققىدىكى ناتوغرا چۈشەنچىنىڭ كېلىپ چىقىشىغا سەۋەب بولغان
ئەگەر چوقۇم بىر نازىل بولۇش سەۋەبى بار دەپ قارىساق، بۇ 

سىلەر سېھىرلەنگەن » مۇشرىكالرنىڭ رەسۇلۇلالھ ئۈچۈن ئېيتقان 
ە ك( دېگەندەك تۆھمەت 47ئىسرا، « )  ئادەمگىال ئەگىشىۋاتىسىلەر

كېرەك. قۇرئان رەسۇلۇلالھقا  سابول بار سەۋەبئوخشايدىغان بىرەر 
 قارىتىلغان بۇ خىل تۆھمەتلەرنى كەسكىنلىك بىلەن رەت قىلماقتا.

 -ىدە فىل پتەرتىغا نىسبەت قىلىنغان نۇزۇل ھەزرىتى ئوسمان
ىسبەت قىلىنغان ئىبن ئابباسقا ن تىزىلغان.ا غناس سۈرىسى ئارىسى
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ىدە سۈرە مەدىنىدە نازىل بولغان سۈرىلەر قاتارىدا پنۇزۇل تەرتى
سۈرە قىلىپ تىزىلغان.  - 113سۈرە، يەنى  - 2ئاخىرىدىن سانىغاندا 

بۇ تىزىلىشنىڭ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان رىۋايەتتىن باشقا ئىزاھاتى 
  يوق.  

نىڭ رىسالەت ئاساسالنغاندا، بۇ سۈرەىگە پھەزرىتى ئوسمان تەرتى
ل بولغان بولسا كېرەك. بۇ مەزگىل سۈرىنىڭ يىلىدا نازى - 3

مەزمۇنىغا ماس كېلىدۇ. جاھىلىيەت كېچىسىنى يېرىپ چىققان 
خەۋەر بەرگەن بۇ  تىنش بىشارەتۇقۇرئان تاڭ سەھىرىدىن خ

 سۈرىنى، غەيىپتىن بىر خەۋەر دەپ قاراشقا بولىدۇ.
بولغان باشقا  دەسلەپكى مەزگىلدە نازىل سۈرىسى فەلەق

قىلىنغۇچىدا بەلگىلىك ئاڭ  خىتابسۈرىلەرگە ئوخشاش 
شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت قىلماقتا. سۈرىنىڭ بۇيرۇق تەكرارى 

سېنى  ،مۇھاتابئى » ئېيتقىنكى ( بىلەن باشلىنىشى،  -) قۇل 
 مۇھاتابنىڭدېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ ۋە «  لەيمەنىتەربىي

ىدۇ. بۇ سۈرە ئىنسان ئىرادىسىنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگە مەركەزلەشتۈر
كۆرۈنمەيدىغان ۋە بىلىنمەيدىغان نەرسە تەرىپىدىن ئەسىر 
ئېلىنىشىغا قارشى ئاالھىدە بىر مۇداپىئە ئۇسلۇبىنى كۆرسىتىپ 

بۇ شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، «. رەببىڭگە سېغىن » بېرىدۇ. يەنى، 
نچىسى چۈشە« يامانلىق تەڭرىسى » ئىنسانالرنىڭ جاھىلىيەتنىڭ 

رەت  رىنىۇتەسەۋۋلەشتۈرگەن شەيتان ۋە جىن ئۆزىدا ئېڭبىلەن 
ىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، مەزكۇر سۈرە ئىجاد نۇقتقىلغانلىقتۇر. بۇ 

لىرىنى نچقىلىنغان ۋە ئىجاد قىلغۇچىنى ئەسىر ئېلىۋالغان قورقۇ
 لەش بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. ىتەربىي

ىغان سۈرە، كۆرۈنمەيدىغان ۋە بىلگىلى بولمايد
ساننىڭ ئالالھ بىلەن بولغان ئىن مەۋجۇدىيەتلەردىن قورقۇشنىڭ

سىۋىتىدىكى ئاجىزلىقتىن كېلىپ چىقىدىغانلىقىنى مۇنا
دىغان ۋە كۆرگىلى ىئەسكەرتمەكتە. سۈرە، ئالالھ نىڭ كۆرۈن
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بولمايدىغان، بىلگىلى بولىدىغان ۋە بىلگىلى بولمايدىغان بارلىق 
 مۇھاتابىنىتەكىتلەيدۇ ۋە  مەخلۇقالرنىڭ رەببى ئىكەنلىكىنى

بارلىق مەۋجۇدىيەتنىڭ يامانلىقىدىن پاناھ تىلەپ رەببىگە 
 سېغىنىشقا بۇيرىماقتا:

َ َما َخلََق )1قُْل َأُعوُذ َبَرب َ الَْفلََق )  (2( َمْن َش 
قىلىنغۇچى! (، ) يوقلۇق ( قاراڭغۇلۇقنى يېرىپ  خىتابئى » ) 

ھەرنىڭ رەببىگە مەۋجۇدلۇق ) يورۇقلۇق (قا چىقارغان سە
سېغىنىمەن، ئۇ ياراتقان بارلىق شەيئىلەرنىڭ شەررىدىن ئۇنىڭغا 

 (. 2 - 1« ) سېغىنىمەن، دېگىن 
 ن ۋە بىلىنمەس مەخلۇقالر ئالدىداسۈرە، كۆرگىلى بولمايدىغا

ر ئالالھ تىن غەيرىگە سېغىنىشنى رەت قىلىدۇ. چۈنكى، مۇشرىكال
 (.  6جىن، سۈرە جىنالرغا سېغىناتتى ) 

ۈرە، ئىمان ئېيتقان كىشىگە ئالالھ قا سېغىنىشنى ئۆگەتمەكتە س
ئىنسان ۋە تەنبىھلىمەكتە. ئىنسان نېمە ئۈچۈن رەببىگە سېغىنىدۇ؟ 

پەقەت جىن ۋە شەيتانغا ئوخشاش كۆرۈنمەيدىغان ۋە بىلگىلى 
بولغان ۋەھىمىدىن كېلىپ چىققان  سەۋەببولمايدىغانالر دۇنياسى 

دەك « جاھالەت قاراڭغۇلىقى » ەمەس، الر سەۋەبىدىنال  ئنچقورقۇ
«. رەببىگە سېغىنىدۇ » ئۆزىنى بىلەلمەي قالغان ئەھۋالدىمۇ 

قەلبنىڭ ئەقىل بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى ئۈزۈپ تاشالپ 
مۇۋاپىق بولغان  ،انچقبىلىمنىڭ ئورنىغا قورقۇ» ئىنسانالرنى 

ا نەرسىگە ئەمەس، مەخسۇس بولغانغا؛ مەنانىڭ ئورنىغا ھاياجانغ
» غا ئوخشايدىغان ساختىپەزلەردىن ۋە «چاقىرغان دەم سالغۇچىالر 

گە ئوخشاش يامان تۇيغۇالردىن « ھەسەتخورنىڭ ھەسىتى 
 پاناھلىق تىلەپ رەببىگە سېغىنىدۇ. يەنى:

َذا َوقََب )
ِ
َ غَاَسٍق ا َ النهفهاََثَت 3َوَمْن َش  ْن ( َومَ 4 َِف الُْعقََد )( َوَمْن َش 

 
ِ
َ َحاَسٍد ا  (5َذا َحَسَد )َش 
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 -باستۇرغان ۋاقىتنىڭ، زەھەرلىك  ئىرادىنى (  -ئەقىل »  ) 
زۇلمەتلىك بىر ) جاھالەت ( قاراڭغۇلۇقىنىڭ شەررىدىن ۋە 
تۈگۈنلەرگە دەم سالغۇچى سېھىرگەرنىڭ شەررىدىن ۋە 
ھەسەتخورنىڭ ھەسەت قىلغان چاغدىكى شەررىدىن ) ئالالھ قا ( 

 (. 5  - 3« ) سېغىنىپ پاناھ تىلەيمەن 
 ئالالھ مۇئمىن ئۈچۈن بىردىنبىر ساغالم پاناھلىق مەركىزىدۇر. 

ََلَ النه 2( َمَِلَ النهاَس )1قُْل َأُعوُذ َبَرب َ النهاَس )
ِ
َ 3اَس )( ا ( َمْن َش 

ي يَُوْسَوُس َِف ُصُدوَر النهاَس 4الَْوْسَواَس الَْخنهاَس ) َ َوالنهاَس  ( َمَن الَْجنهةَ 5) ( اَّله

(6) 

 

 ناس سۈرىسى

 
مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « ئىنسانالر » ۋە « ئىنسانىيەت » 

 مەزكۇر سۈرىدە ئۈچ قېتىم تەكرارالنغان:« ناس » سۈرە ئىسمى 
! ( ئىنسانالرنىڭ رەببى، خىتاب قىلىنغۇچىئەي » ) 

ئىنسانالرنىڭ ئىگىسى، ئىنسانالرنىڭ ئىالھى ) ئالالھ (غا 
 .( 3 - 1« ) سېغىنىمەن، دېگىن! 
 ئالالھ نىڭ ئىسمى بىلەن باشلىنىپ نىڭبارلىق مۇسھابالر

ئىسمى بىلەن « ئىنسانىيەت »  )ئەلھەمدۇلىلالھى رەببىل ئالەمىين(،
» لىق ئەمەس. يىپئاخىرلىشىشى ناھايىتى مەنىلىك بولۇپ، بۇ تاسادى

، مەلۇم بىر تالالنغان تەبىقىنىڭ، سىنىپنىڭ ياكى مەلۇم بىر «رەب 
بەلگىلىك جامائەتلەرنىڭ ۋە دىن مەنسۇبىنىڭ  ئېتىقاد گۇرۇھىنىڭ،

 رەببى ئەمەس، بەلكى پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ رەببىدۇر. 



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 113 ~ 

« ناس » مەزكۇر سۈرە مۇسھاب ۋە تەپسىرلەرنىڭ كۆپىنچىسىدە 
ئىسمى بىلەن تىلغا ئېلىنغان. بۇ سۈرىنى رەسۇلۇلالھ بىرىنچى 

 ئايىتى بىلەن ئاتىغان. 
دە بۇ تەرتىپىل ۇزۇلىق قۇرئان نسۈرە مەككىدە نازىل بولغان. بار

. سۈرە غانئال ئورۇنئىخالس سۈرىسى ئارىسىدا  -سۈرە فەلەق 
 يىلى نازىل بولغان بولسا كېرەك.  - 3رىسالەتنىڭ 

قاتارغا   - 114رەسمىي مۇسھاب تەرتىپلىرىدە مەزكۇر سۈرە 
تىزىلغان. بۇ سايىدە ئالالھ نىڭ ئىسمى بىلەن باشالنغان مۇسھاب، 

سۈرىسى بىلەن ئاخىرلىشىدۇ. ئالالھ « ىنسانالر ( ناس ) ئ» 
ۋەھىينىڭ مەنبەسى، ئىنسان ۋەھىينىڭ نىشانى. ۋەھىينىڭ ئىككى 
مەقىسىتى بار، يەنى تەۋھىد ۋە ئادالەت. بىرىنچىسى، بەندىدىن 
ئالالھ قا؛ ئىككىنجىسى، بەندىدىن ئىنسانغا قارىتىلغان. ئىالھىي 

( سامادا، يەنە بىر ئۇچى تىن بىر ئۇچى ) بېشى سەۋەببۇ  خىتاب
تۇر. ئۇنىڭ ئاياقلىرىنى خىتاب) ئايىغى ( يەردە بولغان بىر 

 ئىنسانىيەت تەمسىل قىلماقتا. 
ناس سۈرىسى، دەسلەپكى مەزگىلدە نازىل بولغان باشقا 

قىلىنغۇچىدا بەلگىلىك ئاڭ  خىتابسۈرىلەرگە ئوخشاش 
فەلەق » شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت قىلماقتا. فەلەق سۈرىسىدە 

» نىڭ رەببىگە سېغىنىش تەۋسىيە قىلىنغان بولسا، بۇ سۈرىدە «
 :نىڭ رەببىگە سېغىنىش تەۋسىيە قىلىنماقتا«ئىنسانىيەت 

ََلَ النه 2( َمَِلَ النهاَس )1قُْل َأُعوُذ َبَرب َ النهاَس )
ِ
 (3اَس )( ا

قىلىنغۇچى! ( ئىنسانالرنىڭ رەببى،  خىتابئەي » ) 
ئىنسانالرنىڭ ئىالھى ) ئالالھ (قا  ئىنسانالرنىڭ ئىگىسى،

 .( 3 - 1« ) سېغىنىمەن، دېگىن! 
دەپ تەسەۋۋۇر « يامانلىق ئىالھى »  فەلەق سۈرىسىدە كېچىنى

كۆرۈنىدىغان ۋە  ىلىش رەت قىلىنىدۇ. ناس سۈرىسىدەق
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يامانلىق ئىالھى »  ڭانالرنىكۆرۈنمەيدىغان، ئىنسان ۋە جىن شەيت
 :قىلىنىدۇتەسەۋۋۇر قىلىنىشى رەت  دەپ« 

َ الَْوْسَواَس الَْخنهاَس ) ي يَُوْسَوُس َِف ُص 4َمْن َش  َ ( َمَن 5ُدوَر النهاَس )( اَّله

 ( 6الَْجنهَة َوالنهاَس )
كىشىلەرنىڭ دىللىرىدا دائىم ۋەسۋەسە قىلغۇچى جىنالردىن »  

«  پاناھ تىلەيمەنبولغان شەيتانالرنىڭ شەررىدىن ۋە ئىنسانالردىن 
 (4 - 5 .) 

ئىسمىنىڭ پەقەت « شەيتان » ۈرىنىڭ ئاخىرقى ئايىتىدىن س
كۆرگىلى بولمايدىغان مەۋجۇدىيەتلەرنىڭ شەررىگىال 

، ئىنساننىڭمۇ يامانلىق ئېلىپ كەلگۈچىلىرىگە قارىتىلماستىن
. بۇ ئارقىلىق ئىنساندىن چىقىپ تۇرىدۇ ىقارىتىلغانلىق

كە «رەب » ئىنسانالرنىڭ رەببىگە سېغىنىمىز. سۈرىدە شەيتاننىڭ 
ئىزافەت ) ئېنىقلىغۇچى ( بولۇپ كەلمەسلىكى، شەيتاننىڭ ئىسيان 
سەۋەبىدىن ئىالھىي تەربىيىنى رەت قىلغانلىقى، ئىنساننىڭ تەۋبە 

قىلغانلىقى مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ.  قوبۇلبىلەن ئىالھىي تەربىينى 
رەسۇلۇلالھ بولۇپ،  نغۇچىسىىخىتاب قىلبۇ سۈرىنىڭ تۇنجى 

رۈنمەيدىغان مەخلۇقالرغىال ئەمەس، ئىنسانالر ئۇنىڭدا پەقەت كۆ
نىڭ زىيانكەشلىكىدىن پاناھ ئارىسىدىكى شەيتانالشقان كىشىلەر

ئالالھ قا سېغىنىش ئېڭىنى بەرپا قىلىشنى مەقسەت قىلغان. تىلەپ 
بۇ بىر ئىالھىي تەسەللى بولۇشتىن زىيادە، بىر كاپالەت مەنىسىگە 

ئەڭ ئېغىر شارائىتتا قانداق ئىگە. چۈنكى، بۇ ئىالھىي كاپالەتنىڭ 
 نامايەت بولغانلىقىغا تارىخ شاھىت. 

 گۈچىنىىئالالھ ئۆزىگە سېغىنىپ پاناھلىق تىليىغىنچاقلىغاندا، 
پەقەت كۆرۈنمەيدىغان مەخلۇقالرنىڭ شەررىدىنال ساقالپ قالماي، 

ئۆز جىنسىدىن بولغان بارلىق  ڭگۈچىنىىپاناھلىق تىل
 قاليدۇ. يامانلىقالرنىڭ شەررىدىنمۇ سا
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بولىشى، ئىنسانالر « ڭ رەببى ئىنسانالرنى» ئالالھ نىڭ 
كە ئوخشاش ئىالھىي جەمئىيتىنىڭمۇ خۇددى بىر شەخس

 نىڭ نىشانى ئىكەنلىكىنى كۆرسەتمەكتە. بۇ ھەقىقەت:ىتەربىي
شۈبھىسىزكى، بىر قەۋمنىڭ ئەزالىرى ئۆزىنىڭ ھالىنى » 

« گەرتمەيدۇ ئۆزگەرتمىگۈچە، ئالالھ ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى ئۆز
 لىشى كېرەك. ىنىئايەت ( ئاساسىدا چۈش - 11) رەئىد، 

 

 ئىخالس سۈرىسى

 

تەسەۋۋۇرىنى شېرىكتىن خالىي « ئالالھ » ىنىڭ مۇھاتابسۈرە، 
ئىسمى بىلەن ئاتالغان. مەزمۇنىغا « ئىخالس » قىلغانلىقى ئۈچۈن 

 ئاتىلىدۇ. مۇمۇناسىپ ھالدا تەۋھىد سۈرىسى دەپ
 بىرىنچى ئايىتى بىلەن ئاتالغان.بەزى رىۋايەتلەردە 

سۈرىنىڭ ئۇسلۇبى ۋە  بولۇپ، سۈرە مەككىدە نازىل بولغان
دەسلەپكى نۇزۇل مەزمۇنىمۇ بۇ قاراشنى كۈچلەندۈرمەكتە. 

تەرتىپلىرىنىڭ ھەممىسىدە مەككىدە نازىل بولغان سۈرىلەر قاتارىغا 
بى تىزىلغان. مەدىنىدە نازىل بولغانلىقى ھەققىدىكى قاراشالر سەۋە

غا ھەزرىتى ئوسماننۇزۇل رىۋايەتلىرىگە ئاساسالنغان بولسا كېرەك. 
دە فەلەق ۋە ناس سۈرىلىرىنىڭ تەرتىپىنىسبەت قىلىنغان نۇزۇل 

ئارقىسىغا، نەجم سۈرىسىنىڭ ئالدىغا تىزىلغان. ئىبن ئابباس 
نەجم سۈرىسى ئارىسىغا يەرلەشتۈرۈلگەن.  -دە كافىرۇن تەرتىپى

 ىلىدا نازىل بولغان بولىشى مۇمكىن. ي - 3سۈرە رىسالەتنىڭ 
ئىخالس سۈرىسى، كەلىمەئى تەۋھىد ) ال ئىالھە 
ئىللەلالھ (نىڭ تەپسىرى خاراكتېرىدە بولۇپ، ئۈچ بولۇشلۇق ۋە ئۈچ 
بولۇشسىزدىن ئىبارەت ئالتە جۈملىدىن تەركىپ تاپقان. سۈرىنىڭ 
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قىلىنغۇچى ئېڭىدا توغرا  خىتابئاساسىي تېمىسى تەۋھىد بولۇپ، 
بولغان ئالالھ تەسەۋۋۇرىنى شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت قىلماقتا. 

 نەتىجە مۇناسىۋىتى بار: - سەۋەبھەر جۈملە ئارىسىدا 

ُ َأَحٌد ) َمُد )1قُْل ُهَو اّلِله ُ الصه  ََلُ ( َولَْم يَُكْن 3لَْم يُوَلْ )( لَْم يََِلْ وَ 2( اّلِله

 (4ُكُفًوا َأَحٌد )
ئالالھ بىردۇر، سامەدتۇر  -، ئۇ ! ( ئېيتقىنكىمۇھاتابئى » ) 

) ھەممە ئالالھ قا مۇھتاجدۇر (. ئالالھ باال تاپقانمۇ ئەمەس، 
تۇغۇلغانمۇ ئەمەس. ھېچقانداق مەۋجۇدىيەت ئۇنىڭغا تەڭداش 

 (. 4 - 1« ) بواللمايدۇ 
بۇنىڭ  بولغاندا سەۋەبتىجە، قالغانلىرى ئالالھ بولىشى نە
 مەنىسى مۇنداق بولىدۇ:

ر. چۈنكى، تەڭدىشى ۋە ئوخشىشى يوقتۇر. ئۇ ئالالھ تۇ
سامەدتۇر، باال تاپقانمۇ ئەمەس، تۇغۇلغانمۇ ئەمەس، ھېچقانداق بىر 

 مەۋجۇدىيەت ئۇنىڭغا تەڭداش بواللمايدۇ. 
، قالغانلىرى نەتىجە بولغاندا، ئۇنىڭ سەۋەبئالالھ بولىشى 

تەڭدىشى ۋە ئوخشىشى يوقتۇر. ئۇ سامەدتۇر، ئۇ باال تاپقانمۇ 
، تۇغۇلغانمۇ ئەمەس. ھېچقانداق بىر مەۋجۇدىيەت ئۇنىڭغا ئەمەس

 تەڭداش بواللمايدۇ. چۈنكى، ئۇ ئالالھ تۇر. 
سۈرە تەۋھىد سۈرىسى بولۇپ، تەۋھىد ئالالھ نى ئالالھ 

 شەكلىدە بىلىشتۇر. تونۇشتۇرغان 
ئىخالس سۈرىسى بىر پۈتۈن ھالىتىدە ئالالھ نى تونۇشتۇرىدۇ. 

بىلەن يۈزلىنىشىنى ئىما قىلىدۇ. بەندىنىڭ رەببىگە ئىخالس 
بىرىگە تەڭ  نىقۇرئاننىڭ ئۈچت» رەسۇلۇلالھ مەزكۇر سۈرىنى 

سۈرىنىڭ  بۇخارى ۋە مۇسلىم (. بۇ مەدھىيە دېگەن )« كېلىدۇ 
مەزمۇنى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، قۇرئاننىڭ ئاساسلىق 
تېمىلىرى تەۋھىد، نۇبۇۋۋەت ۋە ئاخىرەتنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 

ۇلۇلالھ بامدات نامىزىنىڭ ئىككى رەكەت سۈننىتى ۋە ھېيىت رەس
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نامازلىرىدا بۇ سۈرىنى كافىرۇن سۈرىسى بىلەن قوشۇپ ئوقۇيتتى. 
سۈرىنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبى ھەققىدە توغرا بولغان رىۋايەت، 

ئابدۇلالھتىن ئايرىم  ىنكائاب ۋە جابىر ب ىنئىبن مەسئۇد، ئۇبەي ب
 ۋەندىكى رىۋايەتتۇر:ئايرىم ھالدا كەلگەن تۆ -

"  رەسۇلۇلالھقا: " بىزگە رەببىڭنى تونۇشتۇرغىن! قۇرەيش» 
تىرمىزى، تەپسىر « ) دېدى. شۇنىڭ بىلەن بۇ سۈرە نازىل بولدى 

3361،3362 .) 
تىن مەزكۇر سەۋەببۇ سۈرە ئالالھ نى تونۇشتۇرغان بولۇپ، بۇ 

زكۇر سۈرە ۋەھىينىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. مە
سۈرە مەۋجۇدىيەتنىڭ ئەڭ يۇقىرىسى بولغان ئالالھ تىن سۆز 

 قىلماقتا.
قۇرئاندا ئالالھ نى تونۇشتۇرغان ئايىتەل كۇرسى ۋە ھەشىر 
سۈرىسىنىڭ ئاخىرقى ئايەتلىرىمۇ بار. لېكىن، ئىخالس سۈرىسى 

 ئالالھ نى تونۇشتۇرغان مۇستەقىل سۈرىدۇر.
 

 نەجم سۈرىسى

 
مەنىسىنى « يۇلتۇز » لغا ئېلىنغان سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تى

كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان. ساھابە « نەجم » بىلدۈرىدىغان 
« يۇلتۇز » گەرچە  نەجم ئىسمى بىلەن ئاتالغان. نەجمدەۋرىدىمۇ 

دېگەن مەنىنى بىلدۈرسىمۇ، ئەمما بۇ سۈرىدە بۇ مەنىنى 
بىر پۈتۈن گەۋدىنىڭ پارچىلىرى » ئىپادىلىمىسە كېرەك. چۈنكى، 

مۇ نەجم دەپ ئاتىلىدۇ. قۇرئاننىڭ تەدرىجىي نازىل بولىشى «
رەۋىشى  « تەنجىم» ئۈچۈن ئوخشاش سۆز يىلتىزىدىن كەلگەن 
مەنىسى، بۇ « يۇلتۇز » ئىشلىتىلىدۇ. مۇنداقچە ئېيتقاندا، نەجمنىڭ 
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بولسا  ەمەنقوشۇمچە ئەسلى مەنىگە قىياس بىلەن قويۇلغان بىر 
»  كەلىمىسى،« ئەننەجم » ئېلىنغان ا كېرەك. بىرىنچى ئايەتتە تىلغ

قارىغان ھەر قانداق كىشى كۆرەلەيدىغان يەردە تۇرغان، ھېچكىم 
ئۇنىڭدىن بىگانە قااللمايدىغان دەرىجىدە كۆز ئالدىدا تۇرغان، 

بۇ  دېگەن مەنىگە ئىگە. شۇڭا« دىغان كۆزنى قاماشتۇرۇپ تۇرى
ى تەدرىجىي كەلىمە يا قۇرئان ۋەھىينىڭ بىر ئاالھىدىلىكىنى ۋەياك

نازىل بولۇشنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن. مۇجاھىتنىڭ 
» ئىبن ئابباستىن نەقىل قىلىشىچە، ئەننەجىم كەلىمىسى ئارقىلىق 

 نەزەردە تۇتۇلغان. « ۋەھىينىڭ تەدرىجىي نازىل بولىشى 
نەجم سۈرىسى رەسۇلۇلالھ مەككىلىكلەرگە ۋەھىي  ئىبن ئابباس

دېگەن  ،تۇنجى سۈرە ئىدى« جەڭ ئېالن قىلغان » بىلەن 
) بۇخارى (. ئىبن ئابباسنىڭ بۇ قارىشىنى قۇرئان تەستىقاليدۇ. 
مەككە مۇشرىكلىرى دەسلەپتە ۋەھىينىڭ چاقىرىقىغا قۇالق يوپۇرۇپ 

ئاشكارا قول  -كەلگەنىدى. قوبۇل قىلمىغان بولسىمۇ، ئوچۇق 
سېلىپ قارشى تۇرمىغانىدى. ئىالھلىرىنى ئەيىپلەش بىلەن تەڭ 

ۇئامىلىسىنى ئۆزگەرتىپ، ۋەھىيگە ۋە ئۇنىڭ تەبلىغچىسىغا م
دىكى ئەزىيەت يەتكۈزۈشكە باشلىدى. مانا بۇ مۇئامىلى

چوڭ.  ئوينىغان رولىبۇ سۈرىنىڭ  ئۆزگۈرۈشنىڭ پەيدا بولىشىدا
ۇ. يەنى، قۇرئاننىڭ ئۇسلۇبى بىزگە بىر ھەقىقەتنى ئۆگىتىد

لىك ۋە تاكتىك ىبارلىق ئىستىراتېگىي ھەقىقەتنىڭ يەتكۈزۈلىشى
پىالنالردىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. مانا بۇ سۈرىدىكى قەتئىي 
پوزىتسىيىدىن سۈرىنىڭ نازىل بولغان ۋاقتىنى تەخمىن قىلىشقا 

يىلىغا توغرا  - 4ياكى  - 3نىڭ دەۋەتبولىدۇ. بۇ سۈرە تەخمىنەن 
 كېلىدۇ. 

دەۋەتنىڭ مەككىدىكى مەزگىلىنى تۆت باسقۇچقا مۇھەممەدى 
 دۇ:ئايرىشقا بولى
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سلەر نىشان قىلىنغان دەۋەت باسقۇچى. ۋەھىينىڭ . شەخ1
نەجم سۈرىسى نازىل بولغىچە  زىل بولۇشقا باشلىنىشىدىن تارتىپنا

 - 3بولغان مەزگىل. بۇ مەزگىل ۋەھىينىڭ باشلىنىشىدىن تارتىپ 
يىلغىچە داۋام قىلغان. فاتىھە سۈرىسىدىن تارتىپ  - 4ياكى 

ۈرە بۇ مەزگىلدە نازىل بولغان س 25ئىخالس سۈرىسىگىچە بولغان 
 بولسا كېرەك. 

. ئاۋام خاراكتېرلىق دەۋەت باسقۇچى. بۇتالرنىڭ ئىسمى تىلغا 2
ئاشكارا ئەيىبلەنگەن نەجم سۈرىسى  -ئېلىنىپ، بۇتالر ئوچۇق 

ش ئېمبارگوسى يىلدىن تارتىپ قۇرەي - 4ياكى  - 3نازىل بولغان 
يىل  4 - 3مەزگىلمۇ  باشالنغانغا قەدەر داۋام قىلغان مەزگىل. بۇ

داۋام قىلغان. بۇ مەزگىلدە نەجم سۈرىسىدىن ھاققا سۈرىسىگىچە 
 سۈرە نازىل بولغان بولسا كېرەك.  20

. قۇرەيشنىڭ مۇئمىنلەرگە قارشى ئېلىپ بارغان ئېمبارگو 3
 - 9يىلىدا باشالنغان بولۇپ،  - 7نىڭ رىسالەتباسقۇچى. بۇ باسقۇچ 
قىن داۋام قىلغان. بۇ مەزگىلدە يىلغا يې 3يىلنىڭ ئاخىرىغىچە 

سۈرە نازىل  14مەئارىج سۈرىسىدىن رەئىد سۈرىسىگىچە بولغان 
 بولغان بولسا كېرەك. 

يىلىدىن  - 10. بەيئەت باسقۇچى. ئېمبارگودىن كېيىن، يەنى 4
يىلىدىكى ھىجرەتنىڭ باشلىنىشىغىچە بولغان  - 13تارتىپ 

لىرى بۇ مەزگىلدە مەزگىل. بىرىنچى ۋە ئىككىنجى ئەقەبە بەيئەت
بولغان. تۇنجى سۈيقەست ئىماسى ئىشارەت قىلىنغان تۇر 
سۈرىسىدىن مەككىدە ئەڭ ئاخىرقى قېتىم نازىل بولغان مۇتەففىفىن 

ۇچتا نازىل بولغان بولسا سۈرە بۇ باسق 30سۈرىسىگىچە بولغان 
 كېرەك.

ئاشكارا  -ئوچۇق  ،قۇرەيش بۇتلىرىنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنىپ
سلەر نىشان قىلىنغان ن تۇنجى سۈرە بولغان نەجم، شەخگەئەيىبلەن

لۇش ۇدەۋەتتىن ئاۋام دەۋەت نىشانى بولغان باسقۇچقا ئۆتۈشتە بۇر
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ىسى بولۇپ ھېسابلىنىدۇ. بۇ سۈرىنىڭ پۈتۈنلەي ياكى بىر نۇقت
قىسمىنىڭ مەدىنىدە نازىل بولغانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك 

 نۇزۇل ىكىدرىۋايەتلەرنىڭ ئاساسى يوق. دەسلەپكى مەزگىل
ئەبەسە سۈرىسى ئارىسىغا  -مەزكۇر سۈرە ئىخالس  تەرتىپلىرىدە

يەرلەشتۈرۈلگەن. بىزمۇ بۇنى توغرا دەپ قارايمىز. بۇنىڭغا قارىغاندا، 
مەزكۇر سۈرە بىرال قېتىمدا ياكى تەدرىجىي نازىل بولغان بولسا 

 كېرەك. 
فەجر سۈرىسىدىن كېيىن نازىل بولغان سۈرىلەر  بۇ سۈرە

ىدا قىسسەلەر بايان قىلىنغان ئىككىنجى سۈرە. فەجر ئارىس
ئالغان قىسسەلەرگە بۇ سۈرىدە ھەزرىتى مۇسا،  ئورۇنسۈرىسىدە 

 ھەزرىتى نۇھ ۋە مۇتەفىكە ) لۇت ( قەۋمى قىسسەلىرى قوشۇلغان. 
قىسمىدا ۋەھىي ۋە ئۇنىڭ ئىالھى مەنبەسى  ئالدىنقىسۈرىنىڭ 

الھنىڭ ۋەھىي پەرىشتىسى رەسۇلۇل بولۇپ، لگەنىھەققىدە بايان بېر
ىدىن نۇقتبىلەن ئىككى يەردە ئۇچراشقانلىقى بايان قىلىنغان. بۇ 

ئىسرا سۈرىسىنىڭ باشلىنىش قىسمىدىكى ئىسرا ۋەقەسى بىلەن 
 بىۋاستە مۇناسىۋىتى بولىشى مۇمكىن. 

رەسۇلۇلالھنىڭ ۋەھىي پەرىشتىسى بىلەن ئۇچرىشىش 
 چە:ھەقىقىتىنىڭ قۇرئاندىكى بايانى تۆۋەندىكى

َذا َهَوى )
ِ
ا يَْنَطُق َعَن مَ ( وَ 2( َما َضله َصاَحُبُْكْ َوَما غََوى )1َوالنهْجَم ا

َله َوْْحٌ يُوََح )3الْهََوى )
ِ
ْن ُهَو ا

ِ
هَمُه َشَديُد الْ 4( ا ٍة 5ُقَوى )( عَل ( ُذو َمره

تََوى )  أَْو فَََكَن قَاَب قَْوَسنْيَ  (8 )( ُثه َدََن فَتََدّله 7( َوُهَو َِبْْلُفَُق اْْلَعََّْل )6فَاس ْ

َّل َعْبَدَه َما َأْوََح )9َأْدََن )
ِ
( 11ُفَؤاُد َما َرَأى )( َما َكَذَب الْ 10( فَأَْوََح ا

ُمْنَُتَىى ( َعْنَد َسْدَرَة الْ 13ى )( َولَقَْد َرأ َُه نَْزََلً ُأْخرَ 12َأفَُتَماُرونَُه عَََّل َما يََرى )

ْدَرَة َما 15َوى )( َعْنَدَها َجنهُة الَْمأْ 14) ْذ يَْغََش الس َ
ِ
َ ( ا ( َما َزاَغ 16ْغََش )ي

 (18ى )( لَقَْد َرَأى َمْن أ َََّيَت َرب ََه الُْكّْبَ 17الَْبَّصُ َوَما َطغَى )
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ۋەھىينىڭ تەدرىجىي نازىل بولىشى شاھىت بولسۇن! » 
سىلەرنىڭ دوستۇڭالر / ھەمراھىڭالر ) يەنى مۇھەممەد 

ھ بولمىدى ۋە يولدىن ئاداشمىدى. ) ئۇ ( ئۆز ئەلەيھىسساالم ( گۇمرا
ئۇنىڭغا نازىل  ويىچە سۆزلىمەيدۇ. بۇ ) قۇرئان (نەپسى خاھىشى ب

قىلىنغان بىر ۋەھىيدىن ئىبارەت. ۋەھىينى ئۇنىڭغا كۈچلۈك 
پەرىشتە ) جىبرىئىل ( ئۆگەتتى. ئۇنىڭ ) جىبرىئىلنىڭ ( 

كلىدە ( كۆرۈنۈشى چىرايلىق بولۇپ، يۇقىرى ئۇپۇقتا ) ئۆز شە
ئاستا ) مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا (  -تۇردى. ئاندىن ئۇ ئاستا 

ئەلەيھىسساالمغا ( ئىككى ياچاق  مۇھەممەديېقىنالشتى. ئۇ ) 
مىقدارى ياكى ئۇنىڭدىنمۇ يېقىنراق يېقىنالشتى. ئالالھ بەندىسىگە 
) جىبرىئىل ئارقىلىق تېگىشلىك ( ۋەھىيلەرنى ۋەھىي قىلدى. 

ئەلەيھىسساالمنىڭ ( كۆرگىنىنى دىلى ئىنكار  ئۇنىڭ )مۇھەممەد
قىلمىدى ) يەنى راست كۆردى (. سىلەر ) ئى مۇشرىكالر 
جامائەسى! ( ئۇنىڭ كۆرگەنلىرى ئۈستىدە ئۇنىڭ بىلەن مۇنازىرە 
قىلىشامسىلەر؟ ئۇ جىبرىئىلنى ھەقىقەتەن ئىككىنجى قېتىم 

ەئۋا سىدرەتۇلمۇنتەھا ) دەرىخىنىڭ ( يېنىدا كۆردى. جەننەتۇلم
بولسا سىدرەتۇلمۇنتەھانىڭ يېنىدۇر. ) ئۇ ( سىدرەتۇلمۇنتەھانى 
) ئالەملەرنىڭ رەببىنىڭ نۇرى ( قاپلىغان چاغدا ) كۆردى (. 

لمىدى، ) كۆزلەنگەن ۇسولغا ( بۇر -) پەيغەمبەرنىڭ ( كۆزى ) ئوڭ 
نەرسىدىن ( ئۆتۈپ كەتمىدى. شۈبھىسىزكى، ئۇ رەببىڭنىڭ ئەڭ 

 (.  18 - 1« ) ىنى كۆردى چوڭ ئايەتلىرىدىن بىر
ىنلەرنى ئەلەيھىسساالمنى ۋە مۇئم مۇھەممەدبۇ ئايەتلەر ھەم 

ھەم ئىنكار قىلغۇچىالرنى تەنقىد  تەستىق ۋە تەشۋىق قىلغان
ئۇالرنى ئەيىبلىمەكتە. سۈرە ۋەھىيگە  بىلەن بىرگە قىلىش

كەلىمىسى « ۋەننەجم » بېرىشكە  جاۋابقارىتىلغان تۆھمەتلەرگە 
دىن ئىبارەت كۆپ مەنىلىك بىر كەلىمىنىڭ ىملىغان. نەجبىلەن باش

ئىشلىتىلىشى چوڭقۇر مەنىگە ئىگە. بۇ ۋەھىينىڭ سۆز ساماسى 
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) ئاسمىنى (نىڭ يۇلتۇزى ئىكەنلىكىنى، ۋەھىينىڭ تەدرىجىي نازىل 
ۋە ئۇنىڭ كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان « ساما »  ،بولىدىغانلىقىنى

گە بۇ خىل ئۇسلۇب بىلەن كۇر سۈرىئىما قىلماقتا. مەز ھەشەمىتىنى
كىرىش ئارقىلىق، چوڭ ئالەم بولغان كائىنات بىلەن كىچىك ئالەم 

بۇ  ئارىسىدا بىر مۇناسىۋەت قۇرۇلغان بولۇپ، بولغان ئىنسان
ىنى چىقىش قىلغان ئاساستا، ئىنساننىڭ بۇزۇلۇشى بىلەن نۇقت

دۇ. ئىشارەت قىلى كائىناتنىڭ بۇزۇلۇشى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى
قۇرەيشنىڭ بۇزۇلغان ئىالھ چۈشەنچىسى ۋە بۇ  ئۇنىڭدىن كېيىن

 19چۈشەنچىنىڭ ئەسىرى بولغان يالغان ئىالھالر تىلغا ئېلىنىدۇ ) 
(. سۈرە ئىنساننىڭ ئەبەدىي ئىستىقبالى ۋە بۇ ئىستىقبالدا  32 -

ئۆزىنى كۈتىۋاتقان مۇكاپات ياكى جازا تېمىسىنى ئاساس قىلغان 
 (.  62 - 33خىرلىشىدۇ ) بايانالر بىلەن ئا

سۈرىدە، پۈتۈن زامان ۋە ماكانالر ئۈچۈن كۈچكە ئىگە بولغان 
 ئىالھىي پرىنسىپ مۇنداق بايان قىلىنغان:

 38َأَله تََزُر َواَزَرٌة َوْزَر ُأْخَرى )
ِ
َله َما َسَعى )( َوَأْن لَيَْس َلًْل

ِ
 (39نَْساَن ا

ۆز ئۈستىگە كارلىقىنى ئجاۋابھېچكىم باشقا بىر كىشىنىڭ » 
ئااللمايدۇ. ئىنسان پەقەت ئۆزىنىڭ ئىشلىگەن ئىشىنىڭ 

 (.  39 - 38« ) ) ئەمەلىنىڭ ( نەتىجىسىنى كۆرىدۇ 
بىرىگە  -سۈرىنىڭ ئاخىرقى بۆلۈمدىكى ئىككى ئايەتتە، بىر 

زىتالرنىڭ ۋە جۇپالرنىڭ بولىشىنىڭ ئالالھ نىڭ مەخلۇقات ئۈچۈن 
 بىر قېتىم ئەسلىتىدۇ: بەلگىلىگەن قانۇنى ئىكەنلىكىنى يەنە

َك َوَأبََْك ) هُه ُهَو َأْْضَ هُه ُهَو َأَماَت وَ 43َوَأن  (44َأْحيَا )( َوَأن
ئالالھ ئىنساننى كۈلدۈرەلەيدۇ ۋە يىغلىتااليدۇ. ئالالھ » 

 (.  44 - 43« ) ئۆلتۈرۈشكە ۋە تىرىلدۈرۈشكە قادىر 
 

 ئەبەسە سۈرىسى
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مەنىسىنى « ردى تەرىنى تۈ» بۇ سۈرە بىرىنچى ئايەتتىكى 

 .پېئىلى بىلەن ئاتالغان« ئەبەسە » ئىپادىلەيدىغان 
يېنىغا ئەما كەلگەنلىكى ئۈچۈن تەرىنى تۈردى ۋە يۈزىنى »

 .( 2 - 1« ) ئۆرۈۋالدى 
« ۈزىنى ئۆرىۋالغان كىم؟ بۇ ئايەتتىكى تەرىنى تۈرگەن ۋە ي »

رىۋايەتلەرنى ئارىالشتۇرمىغان ئاساستا، پەقەت  ئالغاودېگەن س
بەرسەك، مۇنداق  جاۋاب تۇرۇپ ايەتنىڭ ئۆزىگە ئاساسلىنىپئ

 ئىككى تۈرلۈك ئېھتىماللىق مەۋجۇت. 
بىرىنچى ئېتىماللىق، تەرىنى تۈرگەن كىشى رەسۇلۇلالھتۇر. ئۇ، 

مۇغىرە  ىنىنىڭ چوڭلىرىدىن بىرسى ) ۋەلىد بمەككە مۇشرىكلىر
 بن ئۇممىئىخەلەف ( گە دەۋەت قىلىۋاتقاندا  ىنياكى ئۇبەي ب

رەسۇلۇلالھتىن ئۆزىگە نەسىھەت ) دەۋەت (  مەكتۇم كېلىپ
قىلىشىنى سورايدۇ. شۇنىڭ بىلەن بۇنىڭغا ئىچى پۇشۇپ تەرىنى 

 .تۈرگەن ۋە يۈزىنى ئۆرىۋالغان
مەككىلىك  تەرىنى تۈرگۈچى ئىككىنچى ئېھتىماللىق، ئۇ

مۇشرىكالرنىڭ چوڭى بولۇپ، ئۇ كىشى رەسۇلۇلالھ بىلەن 
، دىن ئۆگەنمەكچى بولۇپ رەسۇلۇلالھنىڭ يېنىغا مۇنازىرلىشىۋاتقاندا

ن ئۇممى مەكتۇم بئىپېقىر بىر مۇئمىن بولغان ئەما ئابدۇلالھ 
كەلگەن. شۇنىڭ بىلەن كىبىرى سەۋەبىدىن ئۆزىنى يوقسۇل بىر 

غا كىشى بىلەن تەڭ تۇتۇشنى خالىمىغان ئۇ مۇشرىكنىڭ بۇ ئەھۋال
كىشى ئۈچۈن ئۇ مۇشرىك غان. ئۇ يەردىن ئايرىل ئىچى پۇشۇپ

ئېلىپ ئېيتقاندا، بۇ مۇئمىن كىشى ئۇنىڭغا نىسبەتەن بىر ماالي 
نەزەردە تۇتۇلغاندا، بىر كاتتا  سىئىدى. جاھىلىيەت مەنتىقى

شى قوبۇل بولىىكى بىر كىشى بىلەن تەڭ ئورۇندا كىشىنىڭ ئادەتت
ئۇ مۇشرىكمۇ بۇنى  بولمايدىغان بىر ئىش ئىدى. شۇڭا قىلغىلى

 .ئۇ يەردىن ئايرىلدى تەرىنى تۈرۈپ قوبۇل قىلمىدى ۋە
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سۈرىنىڭ تېكىستىنى نەزەردە تۇتساق، بۇ ئىككى ئېھتىماللىق 
ئىچىدە بۇرۇنقى ئەنئەنىۋى چۈشەنچىدە ئاساسىي ئورۇندا 
تۇرىدىغان بىرىنچى ئېھتىماللىق ئەمەس، ئەكسىچە ئىككىنچى 
 ئېھتىماللىق توغرا. سۈرە تېكىستىگە ئاساسالنغان ۋاقتىمىزدا بۇنىڭ

 :مۇنداق ئىككى دەلىلى بار
 - 3. دەسلەپكى ئىككى ئايەتتە ئىشلىتىلگەن ئالماش بىلەن 1

ئايەتتە ئىشلىتىلگەن ئالماش ئارىسىدا ناھايىتى ئېنىق پەرق  - 4ۋە 
ئايەتتە ئېنىق  - 4ۋە  - 3، «ئۇ  -ھۇۋە » ئايەتتە  - 2ۋە  - 1بار. 

ئىككى  ئالمىشى ئىشلىتىلگەن. ئالدىنقى« سەن  -كە » ھالدا 
بىلەن كېيىنكى ئىككى ئايەتتە « ئۇ » ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

ئالمىشى ئوخشاش بىر كىشىنى « سەن » ئىشلىتىلگەن 
كۆرسەتمىسە كېرەك. بولۇپمۇ ئالالھ تىلغا ئېلىنغاندا، گەرچە 
ئالماشالر ئوخشاش بۆلەك ئىچىدە ئالمىشىپ كەلسىمۇ، لېكىن بۇ 

ر ئالماش بىلەن ئىپادىلىگىلى ئارقىلىق ئالالھ نى ھېچقانداق بى
بولمايدىغانلىقىنى ۋە ئىنسان زېھنىدىكى شەخسكە ئايالندۇرۇشنىڭ 
ھەر خىل شەكلىدىن خالىي ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت چۈشەنچىنى 
ئىنسان ئېڭىدا تۇرغۇزۇش مەقسەت قىلىنماقتا. بۇنىڭدىن باشقا، 

 خىتابكىشىلەر ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن ئالماشالردىكى ئالمىشىش، 
قىلىنغۇچىنىڭمۇ ئالماشقانلىقى مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ سۈرىدىكى 
ئالدىنقى تۆت ئايەتتىمۇ ئالماشالر ئۆزگەرگەن. ئالدىنقى ئىككى 

يۈزىنى  شى تەرىنى تۈرۈپئالمى« ئۇ » ئايەتتە ئىشلىتىلگەن 
ئۆرىۋالغان كىشىنى كۆرسەتمەكتە. ئۇ شەخس مۇشرىك 

سەن » ئايەتتىكى  - 4ۋە  - 3ئاقساقاللىرىدىن بىرسى. داۋامىدىكى 
لالھ بۇ ئايەتلەردە ئالمىشى رەسۇلۇلالھنى كۆرسەتمەكتە. رەسۇلۇ« 

چى بولغان ئەمانىڭ بىئەپ سەۋەبۋېلىشقا ۈيۈز ئۆر تەرىنى تۈرۈپ
تىن سەۋەبشۇ  .ۋاقىتتا يېنىغا كېلىشىدىن ئانچە خۇرسەن بولمىغان

 .ئالالھ رەسۇلۇلالھقا كايىغان
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دى (  ۋە ۋەتەۋەهللا ) يۈزىنى ئۆرۈپ . ئەبەسە ) تەرىنى تۈر2
يىراقالشتى ( پېئىلى قۇرئاندا پەقەت ئىككى يەردە بىرلىكتە 
ئىشلىتىلىدۇ. بىرىنچىسى بۇ سۈرىدە. ئىككىنجىسى مۇددەسسىر 

لىرىگە قارىغان سەۋەبئايەتتە. نازىل بولۇش  - 24 - 23سۈرىسى 
. يەنى، ۋاقتىمىزدا، ئىككى ۋەقەدە ئوخشاش ئىككى ئىسىمنى كۆرىمىز

تىن قۇرئاندا سەۋەبخەلەف. بۇ  ىنشۇبە ياكى ئۇبەي ب ىنمۇغىرە ب
بى پەقەت ئىككى يەردە بىللە ئىشلىتىلگەن بۇ پېئىلالرنى ئەسبا

دا بايان قىلىنغان ئىگە ) شەخس ( نۇزۇل ) نازىل بولۇش سەۋەبى (
ئوخشاش بىر كىشىنى كۆرسەتمەكتە. بۇ سۈرىنىڭ ئىسمى بولغان 

تۈردى ( پېئىلىنىڭ ئىگىسى رەسۇلۇلالھ ئەمەس، ئەبەسە ) تەرىنى 
ئەكسىچە شۇ مەزگىلدىكى مەككىلىك مۇشرىكالرنىڭ 

 .بولغان ئۇ ئىككى كىشىدىن بىرسى بولسا كېرەك دىنىۋاشلىرىتكات
ە باش ىكىدسۈرە مەككىدە نازىل بولغان. سۈرىنىڭ ئالدىنقى بۆل

رىنىڭ قەھرىمانى ئەما ئىبن ئۇممى مەكتۇم بولغان ۋەقە بىزگە سۈ
نازىل بولۇش ۋاقتى ھەققىدە يىپ ئۇچى بېرىدۇ. بۇنىڭغا 
ئاساسالنغاندا، رەسۇلۇلالھ مۇشرىكالرنىڭ كاتتىلىرىنى دەۋەت 
قىلىش ئۈچۈن بىر يەردە جەم بولغان. بارلىق نازىل بولۇش 
تەرتىپلىرىدە نەجم سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا تىزىلغان بولۇپ، 

دا ىسىڭ ئۈزۈلۈش ھارپىىلەن مۇناسىۋەتنمەككىلىك مۇشرىكالر ب
نازىل بولغان بولسا كېرەك. چۈنكى، نەجم سۈرىسى نازىل بولۇپ 
ئۇزۇن ئۆتمەستىن مۇشرىكالر بىلەن بولغان بارلىق دىئالوگالر 

. بۇالرغا ئاساسالنغاندا، ئەبەسە سۈرىسى شەخسلەر نىشان ىغانتوخت
قىلىنغان دەۋەت بىلەن ھەبەشىستانغا ھىجرەتنىڭ باشلىنىشى 

يىلىدا نازىل بولغان  - 4نىڭ دەۋەتدىكى بىر مەزگىلدە، يەنى ئارىسى
 .بولسا كېرەك

سۈرە ئالدىنقى بۆلىكىدە ۋاستىلىق، قالغان بۆلىكىدە بىۋاستە 
قىلىدۇ. ئىگىسىنىڭ كىم  خىتابئىنسان (  -ھالدا ئىنسانالرغا ) ئەل 
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ئىكەنلىكى نامەلۇم بولغان دەسلەپكى ئىككى ئايەتنى نەزەرگە 
سۈرە رەسۇلۇلالھنى ئاگاھالندۇرغان بىر تىل بىلەن ئالمىساق، 
 :باشلىنىدۇ

َّكه ) ُ يَزه كهُر فَتَْنفَ 3َوَما يُْدَريَك لََعَله ْكَرى )( َأْو يَذه َ ا مَ 4َعُه اَّل  تَْغََن ( َأمه َن اس ْ

ى )5) َّكه )6( فَأَنَْت ََلُ تََصده َ ( وَ 7( َوَما عَلَْيَك َأَله يَزه ا َمْن َجاَءَك ي ( 8ْسَعى )َأمه

 (10( فَأَنَْت َعْنُه تَلَههىى )9َوُهَو ََيََْش )
! ( ئۇ ) مۇشرىكنىڭ نەبى ساڭا كەلسەكئى  ) »

( پاكلىنىش ئېھتىمالىنىڭ بارلىقىنى ياكى  گۇناھلىرىدىن
نەسىھەتنىڭ ئۇنىڭغا پايدىلىق بولىدىغانلىقىنى سەن نەدىن 

ن ئادەمگە بىلىسەن؟ ئۆزىنى ) ئىماندىن ( بىھاجەت ھېساباليدىغا
كەلسەك، سەن پۈتۈن ۋۇجۇدۇڭ بىلەن ئۇنىڭغا يۈزلىنىسەن 
) كۆڭۈل بۆلىسەن (. ئۇ ) كۇفرىدىن، گۇناھالردىن ( پاكالنمىسا، 

ساڭا ئىشتىياق بىلەن كار ئەمەس. ئەمما، جاۋاببۇنىڭغا سەن 
ھەقىقەتەن ئالالھ تىن ئەيمىنىدۇ، ئۇنى  كەلگەن كىشى

 .( 10 - 3« ) ي قويىسەن ھۆرمەتلەيدۇ. سەن ئۇنىڭغا قارىما
بۇ ئاگاھالندۇرۇش، مەسئۇلىيەت ئەخالقى ۋە مۇئامىلە قىلىش 
ئەخالقى ئارىسىدىكى ساقلىنىشى كېرەك بولغان مۇۋازىنەتنى 
نەزەردە تۇتماقتا. شۇنىڭ بىلەن بىرگە، ئىجتىمائىي جەمىئىيەتتە 

ار بېرىشتىن ئىبارەت بىر گۈزەل ئەخالقنى ئىما بمېيىپالرغا ئىتى
 .ماقتاقىل

مەزكۇر سۈرىنىڭ ئالدىنقى بۆلىكىدە، ئىجتىمائىي ئورۇننىڭ 
كىشىنىڭ قىممىتىنى بەلگىلەيدىغان ئامىل ئەمەسلىكى 
تەكىتلەنگەن. بۇ ھەقىقەت ھۇمەزە ۋە ھۇجرات سۈرىلىرىدىمۇ 

 ىدا، رەسۇلۇلالھنى ئاگاھالندۇرغان ئايەتلەر بۇنۇقتتەكىتلىنىدۇ. بۇ 
نال چەكلىنىپ قالمايدۇ. تەۋبە سۈرىنىڭ ئالدىنقى بۆلىكى بىلە

 - 107 - 105ئايىتىدە بىۋاستە ھالدا، نىسا سۈرىسى  - 43سۈرىسى 
 .ئايەتلىرىدە ۋاستىلىق ھالدا رەسۇلۇلالھ ئاگاھالندۇرۇلغان
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سۈرىنىڭ ئىككىنجى بۆلىكىدە، سۆز ئىنسانغا قارىتىلىدۇ. 
 - 11چۈنكى، سۆزلەر تاجى ۋەھىيدۇر، ئۇنىڭ نىشانى ئىنسان ) 

 24 - 17)  (؛ دۇنيا ھاياتىنىڭ مەزكىزىدە ئىنسان ئورۇن ئالماقتا 16
). 

سۈرىنىڭ رەسۇلۇلالھنى ئاگاھالندۇرغان بۆلىكىنىڭمۇ 
 :مەقسىدىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئايەت بۇ بۆلەكتە تىلغا ئېلىنماقتا

 َكَّلا َلماا يَ ْقِض َما أََمَره  

ئەمرىنى  () ئالالھ نىڭ  ھېچقانداق  بىر ئىنسان ( ئۇنىڭ ) »
 .( 23« ) تولۇق ئادا قىاللمىغان 

ئىنساننى بىر جۈملىدە چۈشەندۈرگەن باالغەت ۋە پاساھەت 
نىڭ « بەندە نۇقسانسىز بولمايدۇ » ئۆرنىكى بولغان بۇ ئايەت، 

 .قۇرئانى ئىپادىسىدۇر
ئاخىرقى سۆزلەر قايتا تىرىلىشقا مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، بولۇپمۇ 

بىرىدىن يۈز ئۆرۈيدىغان  -الرنىڭمۇ بىر تۇققان -ئەڭ يېقىن ئۇرۇق 
 :ھېساپ كۈنى تەكرار ئەسلىتىپ ئۆتۈلگەن

ٌة )38ُوُجوٌه يَْوَمَئٍذ ُمْسَفَرٌة ) تَبَْْشَ َوُوُجوٌه يَْوَمَئٍذ عَلَْْيَا  (39( َضاَحَكٌة ُمس ْ

ٌة ) ٌة )40غََّبَ  (41( تَْرَهُقهَا قَََتَ
خوراملىق  -د ئۇ كۈندە بەزى يۈزلەردىن نۇر، تەبەسسۇم ۋە شا »

توزان بېسىپ كەتكەن،  -يېغىپ تۇرىدۇ. بەزى يۈزلەرنى چاڭ 
 .( 41 - 38« ) قارىداپ كەتكەن بولىدۇ 

رەببىم! يۈزىمىزنى نۇرلۇق، ئۆزىمىزنى پاك، سۆزىمىزنى ھەق 
 !ئەيلىگىن

 

 شەمس سۈرىسى
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مەنىسىدىكى « ياش ۇق» سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 
 ى بىلەن ئاتالغان.كەلىمىس« شەمس » 

ياشقا ئەگەشكەن ۇياش ۋە ئۇنىڭ نۇرى بىلەن قەسەمكى، قۇق» 
 (. 2 - 1« ) ئاي بىلەن قەسەمكى! 

ياشنىڭ سەجدە قىلغانلىقى تىلغا ۇرەھمان سۈرىسىدە ق
ياشنىڭ يارىتىلىش مەقسىتىگە ماس ۇئېلىنىدۇ. بۇنىڭ مەقسىتى، ق

، بىرىنچى ھالدا ھەرىكەت قىلىۋاتقانلىقىنى ئىپادىلەش بولۇپ
قۇياش ماقتا. ئەلۋەتتە، نياشنىڭ شاھىتلىقى تىلغا ئېلىۇئايەتتە ق

نازىل بولۇش مۇھىتىدا ئۆزىنى ئىالھلىق سۈپىتى  ئالدى بىلەن
ھەر  ىيىنىغا گۇۋاھلىق بېرىدۇ. ئاندىنبىلەن سۈپەتلىگەنلەرنىڭ ز

كۈنى تۇغۇلغاندىن كۈن پاتقىچە بولغان ئارىلىقتىكى ھەر نەرسىگە 
كېچە ۋە  قۇياش ۋە ئاينىڭ شاھىت بولىشىولىدۇ. گۇۋاھچى ب

كېچە ۋە كۈندۈزنىڭ  كۈندۈزنىڭ شاھىت بولىشى دېگەنلىكتۇر.
ئۇالرنىڭ ئىنسانالرنىڭ ھەر قىلمىشىغا شاھىت  ،شاھىت بولىشى

  بولىدۇ دېگەنلىكتۇر.
تىن بىر نەرسىنى  يىغىنچاقلىغاندا، ھېچكىم ئالالھ

 يوشۇرالمايدۇ.
 بىرىنچى ئايىتى بىلەن ئاتالغان. بۇخارىدا مەزكۇر سۈرە

نىڭ ئەڭ مۇھىم ئامىلى بولغان لىققۇرئاندا، يەر يۈزىدىكى ھايات
مى بىلەن ئاتالغان بىر سۈرىنىڭ بولىشى نىڭ ئىس« قۇياش » 

كۆيدۈرگۈچى ھارارىتى ۋە  قۇياشكىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ. 
نىڭ لىقزەھەرلىك نۇرلىرى بىلەن جەالل سۈپەتلىرىنىڭ، ھايات

شى بىلەن جەمال سۈپىتىنىڭ ئورتاق تەجەللىسى ۇمەنبەسى بول
بولۇپ، نۇر ۋە نار ) ئوت (مۇ ئۆزىنى ئۇنىڭدا بىرلىكتە نامايەن 

 قىلىدۇ.
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مەزمۇن  تىم ۋەېر سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. سۈرىنىڭ
پۈتۈنلىكىگە قارىغاندا بىر قېتىمدىال نازىل بولغان بولىشى مۇمكىن. 

زمۇنالر بېرىلگەن كىتىگە مۇناسىۋەتلىك مەسەمۇد قەۋمىنىڭ ھاال
ئۆز ۋاقتىدىكى مەككىلىك ئىنكارچىالرنىڭ  ئاخىرقى بۆلىكى

مۇسۇلمانالرغا قاراتقان ئەزىيىتى ۋە زۇلۇمىنىڭ باشالنغان 
 - 6 - 3مەزگىلىنى ئىما قىلماقتا. بۇ مەزكۇر سۈرىنىڭ رىسالەتنىڭ 

بولغانلىقىنى  يىللىرى ئارىسىدىكى دارۇل ئەرقەم يىللىرىدا نازىل
 - 4نىڭ دەۋەتكۆرسەتمەكتە. بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا مەزكۇر سۈرە 

دەسلەپكى  لغان بولىشى مۇمكىن. مەزكۇر سۈرەيىلىدا نازىل بو
ىدە بۇرج سۈرىسىنىڭ ئالدىغا پلىرتەرتى نۇزۇلمەزگىللەردىكى 

  تىزىلغان. 
سۈرىدە فەجر ۋە بەلەد سۈرىلىرىدە بايان قىلىنغاندەك ھەزرىتى 

 ئىنسان، ئۇنىڭ ئەبەدىي سائادىتى ۋە پاالكىتى بايان قىلىنغان.
تىن ئالىدىغان ئاي شاھىت قۇياشۋە نۇرىنى  قۇياشسۈرىنىڭ 

نىدە ئالالھ ۋە ۋەھىينى (، بىر مە 2 - 1قىلىنغان ھالدا باشلىنىشى ) 
ماددىي ھايات ئۈچۈن نۇر ۋە ھاياتلىق  قۇياشسىمۋول قىلماقتا. 

لالھ ۋە ۋەھىيمۇ مەنىۋىي ھايات ئۈچۈن نۇر مەنبەسى بولغاندەك، ئا
ۋە ھايات مەنبەسىدۇر. كېچىسى ۋە كۈندۈزى بىلەن يەر يۈزى 

ۋە ئايغا شاھىت بولغاندەك، ئىنسان فىترىتىدىكى فۇجۇر ۋە  قۇياش
(. بۇ  8 - 3قا ۋە ۋەھىيگە شاھىتتۇر )  تەقۋاسى بىلەن ئالالھ

 ىرالشقان:ئايەتلەر بۆلىكىنىڭ ئاخىرقى ئايىتى مۇنداق ئاخ

َها ) اَها )9قَْد َأفْلََح َمْن َزَكه  (10( َوقَْد َخاَب َمْن َدسه
كىمكى ئۆز نەپسىنى پاكالپ گۇناھالردىن يىراقالشسا، ئۇ » 

چوقۇم ئەبەدىي سائادەتكە ئېرىشىدۇ؛ كىمكى ئۆز نەپسىنى 
ئىختىيارىغا قويۇپ بەرسە ) ئىچىدىكى ياخشىلىق ئۇرۇقىنى 

« ، ئۇ چوقۇم زىيان تارتقۇچىالردىن بولىدۇ (بىخالندۇرماي  چېرىتسە
 (9 - 10 .) 
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نۇرى، ئاي، كۈندۈز، كېچە، ئاسمان،  قۇياش، قۇياشبۇ بۆلەكتە 
 زېمىن ۋە ئىنساندىن ئىبارەت سەككىز نەرسىگە قەسەم قىلىنغان.

بۇ سەككىز نەرسىنىڭ ئورتاق ئاالھىدىلىكى شۇكى، گەرچە بۇ 
رسىلەر بولغان بولسىمۇ، ئەمما نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى يارىتىلغان نە

ئىنسانىيەت تارىخىدا ئوخشاش بولمىغان ماكان ۋە زامانالردا بۇالرغا 
لىق سۈپىتى بېرىلىپ چوقۇنۇلغان. بۇ ئارقىلىق بۇالردىن « ئىالھ » 

ئالدىنقى ئالتىسى ئىنساننىڭ ئەمرىگە ) خىزمىتىگە ( بېرىلگەنلىكى 
تىن  رگە ئالالھئەسلىتىلىدۇ. خىزمىتىگە بېرىلگەن نەرسىلە

خۇددى  شلىق سۈپىتى بېرى« ئىالھ » مۇستەقىل ھالدا بىر 
ىلسىز خوجايىن بولغاندەك بىر چاكىرىنىڭ خىزمەتكارى بولغان ئەق

 خاالس. ئىش
زىيان تارتقۇچىالر كىملەرگە »  قى بۆلىكىدەسۈرىنىڭ ئاخىر

ئالغا، سەمۇد قەۋمى دۇچار بولغان ئاقىۋەت ودېگەن س« ئوخشايدۇ؟ 
 خىتاببېرىلگەن ۋە  جاۋابقىلىنىش ئارقىلىق روشەن ھالدا  مىسال

قىلىنغۇچىالر ئاگاھالندۇرۇلغان. دەسلەپكى مەزگىلدە نازىل بولغان 
فەجر سۈرىسىدە تىلغا ئېلىپ ئۆتۈلگەن سەمۇد قەۋمىنىڭ ئاقىۋىتى 

 دىنۋەھىي ر تەپسىلى بايان قىلىنغان. ئۇالربۇ سۈرىدە بىر قەدە
ىرىپ ن بىر ئالالھ رەسۇلىنى يالغانغا چىقئىالھى نۇر ئېلىپ كەلگە

ئۇالر ئۆزلىرىنى زۇلمەتكە مەھكۇم  ئىنكار قىلغانىدى. نەتىجىدە
 (. 15 - 11)  غانىدىقىلىپ، ئەبەدىي زىيان تارتقۇچىالردىن بول

 

 بۇرۇج سۈرىسى

 
كەلىمىسى «  بۇرۇج» سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

 بىلەن ئاتالغان:
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 «.لەن تولغان ئاسمان شاھىت بولسۇن! بۇرۇجالر بى» 
بۇرۇج كەلىمىسى ئەندۇلۇس ئارقىلىق خىرىستىيان ياۋروپاغا 

ولتۇرغان بايالر تەبىقىسىنىڭ بۇرۇجالردا ئ-ئۆتكەن. يەنى، بۇرژۇئا 
نىڭ بۇ تەبىقە ھاسىل قىلغان سىنىپى -ئىسمىدۇر. بۇرژۇئازىيە 

ا بۇ ئىسىم ئىسمى. ياۋروپادىكى چوڭ شەھەرلەرنىڭ كۆپ سانلىقىد
ئىشلىتىلمەكتە. لۇگسىمبۇرگ، ھامبۇرگ، دىسبۇرگ، ستارازبۇرگ 

 بۇالردىن بىر قانچىسى.
بۇ سۈرە ساھابىلەردىن كەلگەن رىۋايەتلەردە بىرىنچى ئايەت 

لىرىدا كىتاببىلەن تولۇق ئاتالغان. مۇسھابالردا، ھەدىس ۋە تەپسىر 
 بۇرۇج ئىسمى بىلەن ئاتالغان.
لغان بولۇپ، مەزمۇنىدىن مۇئمىنلەرگە سۈرە مەككىدە نازىل بو

قارىتىلغان زۇلۇم ۋە ئەزىيەتلەر باشالنغان بىر مەزگىلدە نازىل 
بولغانلىقى مەلۇم. بۇ نەجمدىن كېيىن ۋە ھاققا سۈرىسى نازىل 

- 5ياكى   - 4بولۇشتىن ئىلگىرىكى مەزگىلگە، يەنى دەۋەتنىڭ 
 يىلىغا توغرا كەلمەكتە. 

ىدە شەمس ۋە تىن پلىرتەرتى لمەزگىلدىكى نۇزۇدەسلەپكى 
 سۈرىسىنىڭ ئارىسىغا تىزىلغان.

دەلگەن ىسۈرىدە ئېتىقادقا قارىتىلغان تەشكىللىك بېسىم چۆر
قۇۋۋەت  -ھالدا قانچىلىك زۇلۇم قىلىشتىن قەتىئىينەزەر، كۈچ 

تىلىنىڭ سۆزنىڭ كۈچىنى بويسۇندۇرالمايدىغانلىقى بايان 
ن زۇلۇم گۈلخانى ئىماننى قانداق بىر زالىم ياققا قىلىنغان. ھەر
قىستاق ۋە   - قىيىنائىم ئىماننىڭ ئىززىتى ھەر د كۆيدۈرەلمەيدۇ.

زۇلۇمدىن غالىپ كېلىدۇ. ئىمانغا قارشى ئوت بىلەن تولغان 
بۇ قىلمىشىنىڭ جازاسىنى  نىڭتەييارلىغانالر نىئورەكلەر

ئاخىرەتتىكى ئوت بىلەن تولدۇرۇلغان ئورەكلەردە 
 بارەت ھەقىقەت بايان قىلىنغان.تارتىدىغانلىقىدىن ئى
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مۇپەسسىرلەر سۈرىنىڭ ئالدىنقى بۆلىكىنى تارىخى بىر 
رىۋايەتلەر ئاساسىدا چۈشەندۈرگەن. بىزنىڭچە تارىخى بىر ۋەقە ئىما 

 :ئايەتلەردۇر - 8 - 7قىلىنغان ئايەتلەر 

َ ( َوَما 7َوُهْ عَََّل َما يَْفَعلُوَن َِبلُْمْؤَمَننَي ُشهُوٌد ) َله َأْن يُْؤَمنُ قَُموا مَ ن
ِ
وا ْْنُْم ا

َ الَْعزَيَز الَْحَميَد )  (8َِبّلِله
ئۇالرنىڭ مۇئمىنلەرگە قىلغانلىرى ئۆزلىرىنىڭ بېشىغا » 

قا  كەلدى. ئۇ ) زالىمالر ( پەقەت غالىب، مەدھىيىگە اليىق ئالالھ
 7« ) ئىمان ئېيىتقانلىرى ئۈچۈنال مۇئمىنلەرنى يامان كۆرگەنىدى 

- 8 .) 
قا  ئايەتلەر، پەقەت ئالالھ - 6 - 1لەرنىڭ ئالدىدىكى بۇ ئايەت

ئىبادەت قىلغانلىقى ئۈچۈنال مۇئمىنلەرگە زۇلۇم قىلىپ، ئۇالردىن 
ئۆچ ئالماقچى بولغانالرنىڭ ئاخىرەتتىكى ئەھۋالى بىلەن 

نىڭ بۇ مەزگىلدە ىمۇناسىۋەتلىك بولسا كېرەك. چۈنكى مەزكۇر سۈر
تىن جاۋابگە ئوخشاش قەسەم ۋە نازىل بولغان باشقا بىر قانچە سۈرى

تەشكىل قىلىنغان ئالتە ئايەتلىك بۆلىكىنىڭ ئانا تېمىسى ئاخىرەت 
    بىلەن مۇناسىۋەتلىك. 

ەۋرنىڭ زالىملىرىنى سۈرە ئىماننى كۆيدۈرمەكچى بولغان ھەر د
پۇشايمانلىق ھېس قىلمىسا، ئاخىرەتتە جەھەننەم  تەۋبە قىلىپ

 اگاھالندۇرماقتا:بىلەن جازالىنىدىغانلىقى بىلەن ئ

 َ يَن فَتَُنوا الُْمْؤَمَننَي َوالُْمْؤَمنَاَت ُثه ل َ نه اَّله
ِ
َ وبُوا فَلَهُْم يَتُ ا َ َول هُْم ْم عََذاُب ََجََّنه

 عََذاُب الَْحرَيقَ 
مۇئمىن ئەرلەر ۋە مۇئمىن ئايالالرغا زىيانكەشلىك قىلغاندىن » 

ەمنىڭ كېيىن كۇفرىدىن قايتمىغانالر، شۈبھىسىزكى، جەھەنن
 .( 10« ) ئازابىغا دۇچار بولىدۇ، ئۇالرغا ئوت بىلەن ئازاپ قىلىنىدۇ 

ئېتىقادقا قاراتقان بېسىم ۋە زۇلۇمنى تەرك قىلىپ، ياخشىلىققا 
(.  11ش بىشارەت بېرىلگەن ) ۇيۈزلەنگەنلەرگە جەننەت بىلەن خ

مىتىنىڭ ناھايىتى چەكسىز نىڭ مەرھە بۇ ئايەتلەر ئالالھ
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لەت قىلىدۇ. بۇ مەرھەمەتنىڭ تېگىدە ياتقان ئىكەنلىكىگە داال
ھەم دوست تۇتقۇچى ھەم دوست » نىڭ  ئاساسىي ئامىل، ئالالھ

« ئەل ۋەدۇد » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « تۇتۇلۇشنى خااليدىغان 
 :ئىسمىدۇر

 َوُهَو الْغَُفوُر الَْوُدودُ 
ئۇ ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، دوست تۇتقۇچىدۇر ۋە » 

 (. 14« ) لۇشنى خالىغۇچىدۇر دوست تۇتۇ
الشقان دا سۆز قۇرئان ۋەھىي بىلەن ئاخىرسۈرىنىڭ ئاخىرى

بولۇپ، سۈرىنىڭ مەقسىتىنىڭ تارىخى بىر ۋەقە ئارقىلىق ھەر بىر 
ھازىرقى ۋاقىت ۋە شۇ جاينىڭ ئۆزىدىكى » قىلىنغۇچىنىڭ  خىتاب

 رىئاللىقنى بايان قىلىش ئىكەنلىكى مەلۇم بولماقتا:« 

 (22( َِف لَْوحٍ َمْحُفوٍظ )21قُْرأ ٌَن َمَجيٌد ) بَْل ُهوَ 
تۇر، لەۋھۇلمەھپۇزدا خىتابشەۋكەتلىك بىر  -بۇ شانۇ » 

 (. 22 - 21« ) ساقالنغاندۇر 
 

 تىن سۈرىسى

 
ئەنجۈر / » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان لەبزەن  

« تىن  -ئەت » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « ئەنجۈر دەرىخى 
 بىلەن ئاتالغان: كەلىمىسى

 (. 1« ) ئەنجۈر دەرىخى ۋە زەيتۇن دىيارى شاھىت بولسۇن! » 
ئەنجۈر ئۇرۇقى كۆپ، زەيتۇن بىر ئۇرۇقى بار مېۋە. بۇ، 
بىرىنچىسى يارىتىلغاننىڭ كۆپلىكى، ئىككىنجىسى ياراتقۇچىنىڭ 

ئۇنىڭدىن باشقا ئەنجۈر ۋە ئىكەنلىكىنى ئىشارەت قىلماقتا.  يەككە
كەلگەن ئايەتلەر دااللەت قىلغاندەك ئىككى ماكاننى  ئارقىدا زەيتۇن



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 134 ~ 

ھەزرىتى نۇھنىڭ توپان دىيارى  ئارقىلىقسىمۋول قىلماقتا. ئەنجۈر 
ھەزرىتى ئىسا ۋەھىي ئالغان  ئارقىلىقبولغان شام دىيارىنى، زەيتۇن 

 پەلەستىن دىيارى ئىما قىلىنغان بولسا كېرەك.
سمى بولۇشتىن ئى ىنىڭسۈرە ئىسمى بولغان ئەنجۈر، بىر مېۋ

 سىمۋوللۇق مەنىگە ئىگە بولسا كېرەك. كۆرە
 -ۋەت » ئىسمى بىلەن، بۇخارىدا « تىن  -ئەت » تىرمىزىدا 

 ئىسمى بىلەن ئاتالغان.« تىن 
مەزگىلدىكى نۇزۇل  سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. دەسلەپكى

ىسىنىڭ ئارىسىغا ش سۈرنىڭ ھەممىسىدە بۇرۇج ۋە قۇرەيتەرتىپى
ش سۈرىسىنىڭ بۇرۇج سۈرىسىدىن كېيىنكى رەيتىزىلغان. قۇ

ش زنىڭچە توغرا ئەمەس. چۈنكى قۇرەيئورۇنغا تىزىلىشى بى
ىسىدىن بولسىمۇ ئىنكار قىلغۇچىالرغا نۇقتسۈرىسىدە ئىما قىلىش 

لىق بىر ئۇسلۇپتا ئىشارەت يوق بولۇپ، ناھايىتى سى قارىتا بىر
ت قىلغان. دەت قىلىشقا دەۋەئىبا« كەبىنىڭ رەببىگە » ئۇالرنى 

ئۇنىڭ دەسلەپكى مەزگىلدە  ،ش سۈرىسىنىڭ بۇ ئۇسلۇبىقۇرەي
 نازىل بولغان سۈرىلەر ئارىسىغا قويىشىمىزنى تەقەززا قىلماقتا.

بۇرۇج سۈرىسى نىسبەتەن كېيىنرەك مەزگىلدە نازىل بولغان 
 بىر سۈرىدۇر.

بىزنىڭچە بولغاندا، سۈرىنىڭ تىزىلىشقا تېگىشلىك ئەڭ مۇۋاپىق 
سۈرە  ۇنداق بولغاندابرىسىنىڭ ئارىسى. زەلزەلە سۈ - بۇرۇج جاي
 ىلدا نازىل بولغان بولسا كېرەك.ي - 4نىڭ دەۋەت

سۈرە ئىنسان ۋىجدانى ئىالھى ۋەھىي بىلەن ھەرىكەتكە 
ۋە لەبزى شەكىلدە تىلغا قىلىنغان كەلتۈرۈلگەن تۆت جاي ئىما 

 باشالنغان: غان ھالدائېلىن

يُْتوَن ) يَننَي ) (1َوالت َنَي َوالزه  (3َِلَ اْْلََمنَي )( َوَهَذا الْبَ 2َوُطوَر س َ
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ئەنجۈر دەرىخى ۋە زەيتۇن ) دىيارى ( شاھىت بولسۇن! » 
مۇبارەك سىنا تېغى شاھىت بولسۇن! بۇ ئەمىن ) تىنچ ( شەھەر 

 (. 3 - 1« ) شاھىت بولسۇن! 
 بولسا . ئەنجۈر ياكى ئەنجۈر دەرىخى ۋەياكى چۆل ئەنجۈرى1

ھىم ۋەھىي ئالغان مۇبارەك جاينى سىمۋول قىلىدۇ. ھەزرىتى ئىبرا
ھەزرىتى نۇھ ۋە مۇسا ئوخشاش بىر ماكاندا ۋەھىي ئالغان ) ئەنبىيا، 

 (. 137؛ ئەئراف، 71
سۇاليمان  بولسا . زەيتۇن تېغى، زەيتۇن ياكى زەيتۇن دەرىخى2

مەبەدى بىنا قىلىنغان تاغ ۋە ھەزرىتى ئىسا ۋەھىي ئالغان مۇبارەك 
(.  21ەس قىلىنغان جاينى سىمۋول قىلىدۇ ) مائىدە، ۋە مۇقەدد

ھەزرىتى ئىبراھىممۇ ئۆز ۋاقتىدا ئۇ ماكاندا ۋەھىي ئالغانىدى 
  (.  1) ئىسرا، 

. سىنا تېغى: ھەزرىتى مۇسا ۋەھىي ئالغان ۋە ئىككى قېتىم 3
(.  16؛ نازىئات، 12؛ تاھا، 30س، ەسەمۇبارەك قىلىنغان ماكاندۇر ) ق

ەقىل ھالدا تىلغا ئېلىنمىغان بولسا، مۇئمىن ئەگەر سىنا مۇست
دىيارى « زەيتۇن » اللىتى بىلەن سىنا ئايەتنىڭ دا - 20سۈرىسى 

 دائىرىسىگە كىرەتتى.
. تىنىچ شەھەر: ھەزرىتى مۇھەممەد ۋەھىي ئالغان مۇبارەك 4

 (. 96، ئىمرانئالجايدۇر ) 
شاھىت قىلىنىپ قەسەم قىلىنغان بۇ ماكانالرنىڭ ھەممىسى 

دەپ تىلغا ئېلىنىدۇ. بۇالر « مۇقەددەس » ۋە « مۇبارەك » ئاندا قۇر
ماكانالرنىڭ بەرىكىتى ۋە مۇقەددەسلىكى ئۆزىدىن ئەمەس، بەلكى 

» ئۇ دىيارالردا بولغان ۋەقەدىن كېلىپ چىقماقتا. بۇ جايالر 
 -زېمىننىڭ ئەڭ شەرەپلىك جايلىرى بولۇپ، ئۇالرنىڭ شان 

شەرىپىدىن كېلىپ  -ەقەنىڭ شان شەرىپى ئۇ ماكانالردا بولغان ۋ
بۇ دىيارالرنىڭ تىلغا ئېلىنىپ قەسەم قىلىنىشىنىڭ «. چىقماقتا 

قىلىنغۇچىنىڭ زېھنىنى ماددى نەرسىدىن  خىتابسەۋەبىمۇ، 
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 خىتابئەي » مەنىۋى نەرسىگە ئاغدۇرۇش بولۇپ، بەئەينى 
ى بۇنچە بەرىكەتلىك قىلغان قىلىنغۇچى! نازىل بولغان دىيارن

ەر سېنىڭ ھاياتىڭغا نازىل بولسا ساڭا قىممەت ئەگ ۋەھىي
دېمەكتە. « قوشماسمۇ؟ سېنىڭ ئىززىتىڭنى يۇقىرى كۆتۈرمەسمۇ؟ 

ئەقىلگە مىراج قىلدۇرۇش ئۈچۈن نازىل  تىن ۋەھىيسەۋەبمانا بۇ 
 بولغان.

تىن كېيىن سۆز زېمىننىڭ روھى بولغان خىتاببۇ مۇبارەك 
ن قىلىنغان ھەقىقەتنى ئىنسانغا كېلىدۇ. تۆۋەندىكى ئايەتتە بايا

 ئىنسانغا پەقەت ياراتقۇچىال بايان قىلىپ بېرەلەيدۇ:

نَْساَن َِف َأْحَسَن تَْقَومٍي )
ِ
 (5َدْدََنُه َأْسَفَل َساَفَلنَي )( ُثه رَ 4لَقَْد َخلَْقنَا اَْل

بىز ئىنساننى ئەڭ چىرايلىق شەكىلدە ياراتتۇق، ئاندىن » 
 (. 5 - 4« ) دەسلەپكى ھالىتىگە قايتۇردۇق 

تاكاممۇللىشىش سەپىرىنى ئاخىرىالشتۇرۇشنى ئارزۇ قىلىۋاتقان، 
بۇنىڭ ئۈچۈن يولدىن چىقىپ كەتمەسلىككە تىرىشىۋاتقان، يولدا 

ئىگىسىگە ئىشەنگەن / ئىمان  سەبىر بىلەن مېڭىۋاتقان، يولنىڭ
 دۇ:نىقىلى خىتابمۇنداق تقان كىشىلەرگە ئېي

يَن أ ََمنُوا َوََعَلُو  َ َله اَّله
ِ
اَلَحاَت فَلَهُْم َأجْ ا   َمْمُنونٍ ٌر غَْْيُ ا الصه

تاكاممۇللىشىش سەپىرىدە ( ئىماندا مۇستەھكەم تۇرغان ۋە » ) 
ئۇ ئىمانىغا ماس ئەمەهللارنى قىلغۇچىالرغا چەكسىز مۇكاپات بېرىمىز 

 ( »6 .) 
ئىنسان بولۇشنى داۋا قىلغۇچى  ،خىتابسۈرىنىڭ ئاخىرىدىكى 
 لۇپ:ھەر كىشىگە قارىتىلغان بو

يَن ) َ بَُك بَْعُد َِبل  ُ َبأَْحَْكَ 7فََما يَُكذ َ  (8 الَْحاَِكَنَي )( َألَيَْس اّلِله
ئۇنداقتا ) ئى ئىنسان ( پۈتۈن بۇ ھەقىقەت ) روشەن دەلىلەر » 

بايان قىلىنغان (دىن كېيىن ساڭا ھېساپ كۈنىنى ئىنكار 
ھۆكۈم  ۋاتقان نەرسە نېمە؟ ) ئى ئىنسان ( ئالالھ ئەڭ ئادىلۇقىلغۇز

 (. 8 - 7« ) قىلغۇچى ئەمەسمۇ؟ 
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 زەلزەلە سۈرىسى

 
دېگەن « يەر تەۋرەش » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

 كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان:« زەلزەلە » مەنىنى بىلدۈرىدىغان 
 (. 1« ) زېمىن تۇيۇقسىز قاتتىق تەۋرىتىلگەندە » 

ىر قىتئە ئەمەس، بۇ يەر تەۋرەش بىر شەھەر، بىر رايون ياكى ب
ئاخىرقى » بەلكى پۈتۈن يەر شارى خاراكتېرلىق بولۇپ، بۇ قۇرئاندا 

دەپ ئاتالغان. بۇ سۈرىدىن باشقا، قۇرئاندا « ۋاقىتتىكى يەر تەۋرەش 
قىيامەت ۋە ئاخىرقى سائەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك بىر قانچە سۈرە 

قىقىتى بار. قۇرئاندا ئىسمى ئىالھى بارلىققا كېلىش ۋە بۇزۇلۇش ھە
بىلەن مۇناسىۋەتلىك دۇخان، جاسىيە، ۋاقىئە، ھاققا، قىيامەت، نەبە، 

ەق تەكۋىر، ئىنفىتار، ئىنشىقاق، غاشىيە، فەجر، زەلزەلە، قارىئە ۋە فەل
  سۈرە بار.  14قاتارلىق 

ياكى « زەلزەلە » مۇسھابالردا ۋە دەسلەپكى قۇرئان تەپسىرلىرىدە 
 ئىسمى بىلەن ئاتالغان.« زىالل » 

ۋايەتلەردىن غان رىتىلغا ئېلىنۇخارى ۋە تىرمىزىدا ب
دەپ ئاتىغانلىقىنى كۆرىۋالغىلى « زۇل زىلەت ئىزا» ساھابىلەرنىڭ 

 بولىدۇ.
مەزكۇر سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. سۈرىنىڭ ئۇسلۇبى ۋە 
تېمىسى بۇنى ئېنىق كۆرسەتمەكتە. ئىبن مەسئۇد، ئىبن ئابباس، 

ارلىق ساھابىلەر مەككىدە نازىل مۇجاھىت، قاتادە ۋە داھھاق قات
بولغان دەيدۇ. بەغاۋى، ئىبن كەسىر ۋە نىسابۇرى قاتارلىق 

سۈرىدە ئاخىرەت بايان  مۇپەسسىرلەرمۇ مۇشۇنداق قارايدۇ.
قىلىنغان. مەزمۇن جەھەتتىن مەزكۇر سۈرىگە ئوخشايدىغان قارىئە، 
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ات، زارىئات، تەكۋىر، ئىنفىتار، ئىنشىقاق، غاشىيە، تەكاسۇر، ئادىي
فەجر، نازىئات، مۇرسەلەت، نەبە، قىيامەت، مەئارىج، ھاققا ۋە ۋاقىئە 

گورىيىگە قويۇشقا ېبىلەن ئوخشاش بىر كات سۈرىلەرقاتارلىق 
 بولىدۇ.

ل بولغانلىقى ھەققىدىكى مەزكۇر سۈرىنىڭ مەدىنىدە نازى
خۇدرى ۋەقەسىنى ئاساس قىلماقتا. بۇ  قاراش ئەبۇ سەئىد ئەل

كىچىك ھەممە ئىشلىرىمنى  -قىلغان چوڭ » ىن ساھابە رەسۇلۇلالھت
 جاۋابدەپ « شۇنداق » دەپ سورىغاندا، رەسۇلۇلالھ « كۆرەمدىم؟ 

دېگەن. « ۋاي مېنىڭ ھالىمغا! » بەرگەن. شۇنىڭ بىلەن ئۇ: 
ئايىتى بىلەن تەسەللى  - 9رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭغا مائىدە سۈرىسىنىڭ 

 بەرگەن ) ئىبن ئەبۇ ھاتەم (.
تىنى زكۇر سۈرىنىڭ نازىل بولۇش ۋاقمە بۇ رىۋايەت

ەئىدنىڭ ئېڭىغا سۈرىنىڭ ئەبۇ س كۆرسەتمەيدۇ. ئەكسىچە، مەزكۇر
ھەتتا ساھابىنىڭ قۇرئانغا ئىزچىل نازىل  نازىل بولغان ۋاقتىنى

بولۇپ تۇرغان ئىالھى خەۋەر سۈپىتىدە قارىغانلىقىنى كۆرسىتىپ 
 بېرىدۇ.

ىقىنى ئېنىق گەرچە مەزكۇر سۈرىنىڭ قاچان نازىل بولغانل
ا نازىل يىلىد - 4شەكىلدە كۆرسەتكىلى بولمىسىمۇ، دەۋەتنىڭ 

 بولغان دېيىشكە بولىدۇ.
سۈرىدە ئاخىرەت ۋە ئىالھىي ئادالەت ئاساسىي تېما قىلىنغان 

ئەي ئىنسان! ئالالھ تىن ھېچقانداق نەرسىنى » بولۇپ، خۇددى 
ر بولغان يوشۇرالمايسەن! يەر يۈزىنىڭ ئىچىنى تېشىغا ئۆرۈشكە قادى

ئالالھ تىن بىر نەرسىنى يوشۇرالمايسەن! زېمىننى زۇۋانغا كەلتۈرۈپ 
قۇدرىتىنى  -رغان ئالالھ نىڭ كۈچ ۇئۇنىڭغا ھەقىقەتنى بايان قىلد

 :دەيدۇ« بىر تەسەۋۇۇر قىلىپ باق! 
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َذا ُزلْزَلََت اْْلَْرُض َزلَْزالَهَا )
ِ
 ( َوقَالَ 2ُض َأثْقَالَهَا )( َوَأْخَرَجَت اْْلَرْ 1ا

نَْساُن َما لََها )
ِ
ُث َأْخبَاَرَها )3اَْل هَك َأْوََح لَهَا )( َبأَ 4( يَْوَمَئٍذ َُتَد َ  ( يَْوَمَئذٍ 5نه َرب

الَُهْم ) ْوا َأَْعَ تَاًًت َلُْيَ  (6يَْصُدُر النهاُس َأش ْ
زېمىن تۇيۇقسىز قاتتىق تەۋرىتىلگەندە، زېمىن قوينىدىكى » 

نسان ئۇنىڭغا ) يەنى زېمىنغا ( بارلىق نەرسىلەرنى چىقارغاندا، ئى
نېمە بولدى؟ دېگەندە، مانا بۇ ئېغىر كۈندە زېمىن زۇۋانغا كېلىپ 

 -ئۆزىنىڭ خەۋەرلىرىنى ) يەنى ئۇنىڭ ئۈستىدە ئىشلەنگەن ياخشى 
يامان ئىشالرنى ( مەلۇم قىلىدۇ. رەببىڭ ئۇنى شۇنداق قىلىشقا ئەمر 

قىلغان ئەمەللىرىنى قىلغان. مانا بۇ ئېغىر كۈندە بارلىق كىشىلەر 
 (. 6 - 1« ) توپ بولۇپ تارىلىپ كېتىدۇ  -كۆرۈش ئۈچۈن توپ 

يۇقىرىدا بايان قىلىنغانالر نەزەردە تۇتۇلغاندا، شۇ ھەقىقەتنى 
 تېخىمۇ ياخشى چۈشەنگىلى بولىدۇ:

ا يََرُه ) ٍة َخْْيً ٍة َشا ( َوَمْن يَعْ 7فََمْن يَْعَمْل َمثْقَاَل َذره  (8)ا يََرُه َمْل َمثْقَاَل َذره
كىمكى زەررىچىلىك ياخشى ئىش قىلىدىكەن، ئۇنىڭ » 

مۇكاپاتىنى كۆرىدۇ. كىمكى زەررىچىلىك يامان ئىش قىلىدىكەن، 
 (. 8 - 7« ) ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ 

ىنى تەكىتلەيدۇ. بۇ نۇقتسۈرە گەرچە قىسقا بولسىمۇ سەككىز 
ھىينىڭ نىڭ تىپىك ئۆرنەكلىرىدىن بىرى. ۋەىتىقۇرئان باالغ

مەقسىتى ناھايىتى ئېنىق، بەشەر تىلىنىڭ بارلىق ئىمكانلىرىنى 
قىلىنغۇچىنىڭ ھىدايىتى ئۈچۈن سەپەرۋەر قىلىش. بۇ  خىتاب

ئىالھىي شەپقەت ئالدىدا بىز ئىنسانالر قىلىشقا تېگىشلىك بىر ئىش 
 بار. يەنى:

ئى مەرھەممىتى چەكسىز بولغان رەببىم! ساڭا اليىق شەكىلدە 
 شتا ئاجىزمىز، شۈكرىمىزنى قوبۇل قىلغىن!شۈكۈر قىلى
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 ئىنسان سۈرىسى

 
ئىسمى « ئىنسان » مەخلۇقاتنىڭ ئەڭ ھۆرمەتلىكى بولغان 

بىلەن ئاتالغان بۇ سۈرە، ئىسمىنى مەزكۇر سۈرىنىڭ بىرىنچى 
 ئايىتىدىن ئالغان:

نامەلۇم  ۇچە بولغان ئارىلىقتائىنسان تارىخ سەھنىسىگە چىقق» 
بېشىدىن ئۆتمىدىمۇ؟ ئۇ بۇ مۇددەت ئىچىدە ۋە ئۇزۇن بىر ۋاقىت 

 (.  1« ) تىلغا ئېلىشقا ئەرزىگۈدەك مەخلۇق ئەمەس ئىدى 
قۇرئاندا ئىنسان ئىسمى بېرىلگەن بىر سۈرىنىڭ بولىشى 

 ھەقىقەتەن كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ. 
مەزكۇر سۈرىنىڭ رەسۇلۇلالھ  بۇخارىدىكى بىر رىۋايەتتىن

سۈرىسى دەپ ئاتالغانلىقىنى « ئىنسان  ھەل ئەتا ئەلەل» دەۋرىدە 
مەنىسىنى « بارلىق دەۋرلەر » بىلەلەيمىز. بەزى مۇسھابالردا 

 ئىسمى بىلەنمۇ ئاتالغان. « دەھر » بىلدۈرىدىغان 
سۈرە مەككىدە نازىل بولغانمۇ ياكى مەدىنىدە نازىل بولغانمۇ؟ 

ت. بۇ ھەقتە ئۆلىماالر ئارىسىدا ئوخشاش بولمىغان قاراشالر مەۋجۇ
ئىبن ئابباس، ئىبن ئەبى تەلھە، قاتادە ۋە مۇقاتىل مەككىدە نازىل 
بولغان دېگەن. ھافاجى بۇ قارىشىنى جۇمھۇر ئۆلىماالردىن 
ئالغانلىقىنى ئىما قىلغان. مۇجاھىد ۋە باشقىالر مەزكۇر سۈرىنىڭ 
مەدىنىدە نازىل بولغانلىقىنى ئېيتقان. مەدىنىدە نازىل بولغان 

ئۇرۇش » كەلىمىسىنى « ئەسىران » ەتتىكى ئاي - 8دېگۈچىلەر، 
دەپ چۈشەنگەن ۋە ئەنسارالردىن كەلگەنلىكى ئىلگىرى « ئەسىرى 

سۈرۈلگەن نۇزۇل سەۋەبى رىۋايەتلەرنى ئىتىبارغا ئالغان. شۇنىڭ 
بىلەن قولىمىزدىكى مۇسھابالردا سۈرە مەدىنىدە نازىل بولغان تاالق 

 سۈرىسىنىڭ ئالدىغا تىزىلغان.  
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ساھابىلەر بەزىدە بىر ئايەت ياكى بىر بۆلەك ھەققىدە، ھالبۇكى، 
نازىل بولۇپ نەچچە يىل ئۆتكەندىن كېيىن مەدىنىدە يۈز بەرگەن 
بىر ۋەقەنى نۇزۇل سەۋەبى دەپ كۆرسەتكەن. بۇنىڭ ھەيران 
قالغۇچىلىكى يوق. ساھابىلەر بۇ ئارقىلىق قۇرئانغا بىر قېتىم نازىل 

ەن ئەمەس، ئەكسىچە بولۇپ تۈگىگەن تېكىست نەزىرى بىل
تېكىستى بىر قېتىم نازىل بولغان، مەنىسى چەكسىز نازىل 

نەزىرى بىلەن قارىغانلىقىنى  خىتاببولىدىغان جانلىق بىر 
ئىسپاتلىغان. بۇ خىل رىۋايەتلەرنى نازىل بولۇش سەۋەبى دەپ 

ەنچىسىنى نەزەردىن ساقىت چۈشۈنىۋېلىش، ساھابىلەرنىڭ بۇ چۈش
رىۋايەتلەرگە شەرتسىز تەسلىم بولۇش ، قىلىۋېتىشتىن باشقا

خىل پوزىتسىيىسىنىڭ جانلىق نامايەندىسىدۇر. ساھابىلەرنىڭ بۇ 
پوزىتسىيىسى ئاساسىدا، بىزمۇ بىر مۇنچە ئايەتنىڭ نۇزۇل 

 سەۋەبىنىڭ ئۆزىمىز ئىكەنلىكىنى كۆرسىتەلەيمىز. 
ىدا مۇنداق بىر سۇئال تۇغۇلىشى مۇمكىن: بۇ ئەھۋالدا نۇقتبۇ 

ئەسبابى » ىلىملىرى پرىنسىپىنىڭ بىر پارچىسى بولغان قۇرئان ئ
كېرەكسىز نەرسىگە ئايلىنىپ « نۇزۇل ) نازىل بولۇش سەۋەبى ( 

 قالمامدۇ؟ 
ىگە چۈشۈپ غېمبۇ سۇئال رىۋايەت ھاكىمىيىتىنى قوغداش 

قىلنىڭ قايغۇسىنىڭ ئىپادىسىدىن باشقا نەرسە اقالغان بىر ئ
تنى قۇتقۇزۇپ قېلىش كويىغا ئەمەس. بىزنىڭ ئېيتقانلىرىمىز ھايا

كىم نېمىنى » قىلنىڭ دەردىنى نامايەن قىلماقتا. اچۈشكەن بىر ئ
دېيىشتىن باشقا بىر « يىدا بولسۇن ېقۇتقۇزماقچى بولسا، ئۇنىڭ پ

 ىمىز يوقتۇر.جاۋاب
سۈرىنىڭ ئۇسلۇبى، مەزمۇنى ۋە باالغىتى شۈبھىسىز مەككىدە 

ىللەردە نازىل نازىل بولغانلىقىنى، ھەتتا دەسلەپكى مەزگ
بولغانلىقىنى ئىپادىلىمەكتە. سۈرە ئىبن مەسئۇد رەزىيەلالھۇ 
ئەنھۇنىڭ مۇسھابىدا قىيامەت سۈرىسىنىڭ ئالدىغا تىزىلغان. بۇ، 
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رەسۇلۇلالھنىڭ ئىنسان ۋە قىيامەت سۈرىلىرىنى نامازدا بىرگە 
ئوقۇغانلىقى رىۋايىتىنى كۈچلەندۈرمەكتە ) ئەبۇ داۋۇد (. سۈرە 

 يىلىدا نازىل بولغان بولسا كېرەك.  - 5 نىڭرىسالەت
سۈرە ئۆتمۈشى، بۈگۈنى ۋە كېلەچىكى بىلەن ئىنسان ۋە 

 لىگۈچى رولىنى ئاساسىي تېما قىلغان. ىئىنسان ئىرادىسىنىڭ بەلگ
سۈرە تاكامۇللىشىش قانۇنى ئىما قىلىنغان ھالدا باشالنغان 

مۇ بولۇپ، مەخلۇقاتالرنىڭ ئەڭ ھۆرمەتلىكى بولغان ئىنساننىڭ
 -1تاكامۇللىشىش قانۇنىيىتىگە تەۋە ئىكەنلىكىنى ئىما قىلغان ) 

ئايال  -نۇتفە ) ئەر » ئايەت(. ئاندىن ئىنسان ئەۋالدىنىڭ 
 :دىن يارىتىلغانلىقى بايان قىلىنغان« مەنىسىنىڭ بىرلەشمىسى ( 

نَْساَن َمْن نُْطَفٍة َأْمَشاجٍ نَبْتََليهَ 
ِ
َنه َخلَْقنَا اَْل

ِ
 يًعا بََصًْيا ََسَ لْنَاهُ  فََجعَ ا
ئىنسان ئەۋالدىنى ئارىالشما مەنىيدىن بىز ياراتتۇق. ئۇنى » 

ئېمتىھان قىلىشنى ) خالىدۇق (،  شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنى ئاڭاليدىغان 
 (.  2« ) ۋە كۆرىدىغان قىلىپ ياراتتۇق 

 ڭئىالھى تاكامۇللىشىش قانۇنىيىتىگە تەۋە بولغان ئىنساننى
مانا بۇ ھەقىقەتنى «. تالالش » ەنى پەقەت بىرال تەقدىرى بار، ي

 تۆۋەندىكى ئايەت جاكارلىماقتا:

ا َكُفوًرا مه
ِ
ا َشاَكًرا َوا مه

ِ
َبيَل ا َنه َهَديْنَاُه السه

ِ
 ا
ئەۋەتىش ئارقىلىق  رەسۇلئەلۋەتتە بىز ئۇنىڭغا ) ۋەھىي ۋە » 

يامان ( يولنى كۆرسەتتۇق. ئىمان ئېيتىپ شۈكۈر  -ياخشى 
ئىنكار قىلىپ كۇپۇرلۇق قىلغۇچى بولۇشنى قىلغۇچى بولۇش ياكى 

 (.  3« ) ) ئۇنىڭ ئىختىيارىغا بەردۇق ( 
ھەر نەرسىنىڭ روھى بولغاندەك، ئاخىرەتمۇ بۇ دۇنيانىڭ 
روھىدۇر. ئىنسان ئاخىرەتتە بۇ دۇنيادىكى تالالشلىرىنىڭ 
نەتىجىسىنى كۆرىدۇ. جازا ياكى مۇكاپات، ئىنساننىڭ ئۆز ئەمەللىرى 

سىدۇر ) يەنى قازاندا نېمە بولسا، ىكەلتۈرگەن نەتىجبىلەن قولغان 
 (.  22 - 4چۆمۈچكە شۇ چىقىدۇ. نېمە تېرىسىڭىز، شۇنى ئالىسىز ( ) 
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ھالدا  قسۈرىنىڭ ئاخىرىدا بىۋاستە ھالدا رەسۇلۇلالھقا، ۋاستىلى
شى غا قارفرىكۇ ئارقىلىق خىتابمۇئمىنلەرگە قارىتىلغان 

(. ئۇنىڭدىن  28 - 23)  تكەنمۇستەھكەم تۇرۇش ئېڭىنى كۈچەي
كېيىن ئىرادە ھەققىدە توختىلىپ، ئىنساننىڭ خالىشى 

 ) تاللىشى (نى ئالالھ نىڭ ئىرادە قىلغانلىقى بايان قىلىنغان:

َّل َرب ََه َسبَ 
ِ
ََذ ا نه َهَذَه تَْذَكَرٌة فََمْن َشاَء اَّته

ِ
َله َأْن 29يًًل )ا

ِ
( َوَما تََشاُءوَن ا

نه ا
ِ
ُ ا َ ََكَن عََلميًا َحَكميًا )يََشاَء اّلِله اَلمَ مَ ( يُْدَخُل 30ّلِله َتَه َوالظه نَي ْن يََشاُء َِف َرْْحَ

 (31َأعَده لَهُْم عََذاًِب َأَلميًا )
نەسىھەت ۋە ئاگاھالندۇرۇشتۇر.  -بۇالر ) ئايەتلەر ( بىر ۋەز » 

نەسىھەتتىن پايدىلىنىشنى ( خالىغان ئادەم  -ئۇنداقتا ) بۇ ۋەز 
ەتكۈزىدىغان يولنى تۇتسۇن. ئەگەر ئالالھ رەببىگە ي

) تاللىشىڭالرنى ( خالىمىغان بولسا ئىدى، سىلەر ھەرگىزمۇ 
تاللىيالمايتتىڭالر. ئالالھ ھەقىقەتەن ھەممىنى بىلگۈچىدۇر، 
ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر. ئۇ رەھمەتكە ئېرىشىشنى ئارزۇ 

لىمالرغا قىلغۇچىنى رەھمەت دائىرىسىگە كىرگۈزىدۇ. ئالالھ زا
 (.  31 - 29«  ) قاتتىق ئازاپ تەييارلىدى 

بۇ كىشىنىڭ دىققىتىنى ئىرادىگە بۇرىغان ھالدا باشالنغان 
ىڭ دىققىتىنى تارتىش بىلەن سۈرە، يەنە ئىرادىگە كىشىن

 الشقان.ئاخىر
 

 قىيامەت سۈرىسى

 
ياكى قايتىدىن تىرىلىش « بۈيۈك قىيام » مەزكۇر سۈرە 

كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان. « قىيامەت »  مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان
بۇ كەلىمە سۈرىنىڭ بىرىنچى ئايىتىدە تىلغا ئېلىنىپال قالماستىن، 
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سۈرىنىڭ مەزمۇنىمۇ قىيامەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك. قۇرئاندا 
سۈرىنىڭ بارلىقىنى  14قىيامەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك 

 مۇناسىۋەتلىك سۈرىلەردە قەيت قىلىپ ئۆتكەنىدۇق.
سلەپكى مەزگىلدىكى مۇسھاب ۋە تەپسىرلەردە بۇ ئىسىم سۈرە دە

 بىلەن ئاتالغان. 
ئەڭ » قىيامەت كەلىمىسى ئىپادىلىگەن مەنا دائىرىسىگە 

، «يەۋمۇد دىن  -ھېساپ كۈنى » ، «ئەس سائەھ  -ئاخىرقى ۋاقىت 
قاتارلىق ئىسىمالرمۇ « يەۋمۇل فەزەئىل ئەكبەر  -بۈيۈك پەرياد » 

 قۇرئاندا تىلغا ئېلىنماقتا. لەركىرىدۇ، بۇ كەلىمى
سۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، مەزمۇنى جەھەتتىن 
سېلىشتۇرۇپ ئوقۇغان ۋاقتىمىزدا قارىئە، مۇرسەالت، بەلەد، تارىق، 
شەمس ۋە تىن سۈرىلىرىگە ئوخشاش شەخس نىشان قىلىنغان 
دەۋەت باسقۇچىدىن كېيىن ۋە مۇسۇلمانالرغا قارىتىلغان ئېمبارگو 

 ىدىن بۇرۇن نازىل بولغانلىقىنى كۆرىۋالغىلى بولىدۇ. مەزگىل
دەسلەپكى مەزگىللەردىكى مۇسھابالردا قارىئە سۈرىسىنىڭ 
ئارقىسىغا تىزىلغان. مەزكۇر سۈرىدە ئىنكارچىالرغا قارىتا قاتتىق 
رەددىيە بېرىلمىگەن بولسىمۇ، مەشھۇر بولغان قۇرئان سۈرىلىرىنىڭ 

سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا تىزىلغان. نازىل بولۇش تەرتىپلىرىدە نەجم 
يىلى نازىل بولغان بولسا  - 5ياكى  - 4نىڭ دەۋەتمەزكۇر سۈرە 

 كېرەك. 
قۇرئاندا قىيامەت ۋە ئاخىرقى سائەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك 
بارلىق بۆلەكلەر ۋە سۈرىلەردە كۆرۈلگەن ئۇسلۇب بۇ سۈرىدىمۇ 

ىسىگە روشەن ھالدا ئۆزىنى نامايەن قىلماقتا ) ئىنشىقاق سۈر
 قاراڭ (. 

سۈرە قىيامەتكە قەسەم قىلىش بىلەن باشلىغان تۇنجى سۈرە 
بىۋاستە ھالدا  ت ئاساسىي تېما قىلىنىش ئارقىلىقبولۇپ، قىيامە

قىلماقتا. چۈنكى مەزكۇر سۈرىدە بارلىق ئىنسانالر  خىتابئىنسانغا 
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كەلىمىسى « ئىنسان  -ئەل » كۆزدە تۇتۇلغان ھالدا ئالتە قېتىم 
ئەي ئىنسان! ئۆلگەندىن كېيىن » لگەن ۋە بۇ ئارقىلىق ئىشلىتى

ئالنى سوراۋاتىدۇ ودېگەن س« قانداق بولۇشنى ئويالۋاتىسەن؟ 
 دېسەكمۇ خاتاالشمايمىز.

ۋاتقان ۋاقىتتىكى مەنزىرە ئەڭ جانلىق ۈمەزكۇر سۈرىدە جان ئۈز
 شەكىلدە بايان قىلىنغان:

اَِقَ ) َ َذا بَلَغََت الَته
ِ
هُه الَْفَراُق )وَ ( 27َل َمْن َراٍق )( َوَقي26ّلََكه ا ( 28َظنه َأن

اَق ) اُق َِبلسه َّل َرب ََك يَْوَمَئٍذ الْمَ 29َوالْتَفهَت السه
ِ
 (30َساُق )( ا

بۇ كېسەلگە ( كىم ئىالج » ) شۇنداق، جان ھەلقۇمغا يەتكەندە، 
پەريادلىرى كۆتۈرۈلىدۇ. ) سەكراتتا ياتقان ئادەم ( « قىالاليدۇ؟ 

) دۇنيادىن ( ئايرىلىش ئىكەنلىكىنى جەزىم قىلىدۇ. بۇنىڭ 
) سەكراتنىڭ قاتتىقلىقىدىن ( پاچاق پاچاققا كىرىشىپ كېتىدۇ. بۇ 

 - 26)  ىدىغان جاي رەببىڭنىڭ دەرگاھىدۇركۈندە ھەيدەپ بېرىل
30  .) 

دە قايتىدىن تىرىلىش مەقسىتى بولغان مۇكاپات ۋە جازا، سۈرى
ى پەرق ق ۋە يامانلىق ئارىسىدىكئۇنىڭ ئۇلىدا ياتقان ياخشىلى

گەن. ئەڭ ياخشى بۇزۇلسا ئەڭ ئەسكى ھەققىدە مەلۇماتالر بېرىل
بولىدۇ. شۇڭا ئەڭ ياخشى بولغان ئىنسان شۇ ياخشى ھالىتىنى 
ساقالپ قالسۇن دەپ تۆۋەندىكى ئايەتلەر ئەڭ ياخشىنى 

 ئاگاھالندۇرماقتا:

 (35فَأَْوَّل )( ُثه َأْوَّل َِلَ 34َأْوَّل َِلَ فَأَْوَّل )
ۋاي سېنىڭ ھالىڭغا! ۋاي سېنىڭ ھالىڭغا! ۋاي سېنىڭ » 

ھالىڭغا! ۋاي سېنىڭ ھالىڭغا ) يېقىنلىشىپ كېلىۋاتقان ئۇ كۈن 
 (. 35 - 34!« ) تېخىمۇ يېقىنالشتى ( 

نىڭ يېقىنلىشىۋاتقانلىقى، ئېمتىھان ىبۇ ئايەتلەر ئارقىلىق ئەجىل
انلىقى ئەسكەرتىلىش بىلەن ۋاقتىنىڭ توشۇشقا قاراپ ئىلگىرىلەۋاتق

ا ( ئامانەت قىلىنغان بىرگە، ئەڭ ياخشىغا ) مۆتىۋەر مەخلۇقق
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ئەسلى مەقسىتىنىڭ ئەكسىچە ئىشلىتىۋاتقان ئىنسانغا  نەرسىلەرنى
قىلىدۇ ۋە ئىنساننىڭ ئۆز ئىختىيارىغا قويۇپ  خىتابھالدا بىۋاستە 

ىنى تىبارى بار مەخلۇق ئىكەنلىكېبېرىلمەيدىغان ھۆرمەتلىك، ئ
 بايان قىلىدۇ:

َك ُسًدى نَْساُن َأْن يَُْتَ
ِ
َسُب اَْل  َأَيْ

ئىنسان ئۆزىنى بىكار قويۇپ بېرىلىدۇ ) يەنى شەرىئەت » 
ئىشلىرىغا تەكلىپ قىلىنماي، مەيلىگە قويىۋېتىلگەن ھايۋانغا 

 (.  36« ) ئوخشاش ( دەپ ئويالمدۇ؟ 
 

 ھۇمەزە سۈرىسى

 
سۇخەنچىلىك قىلىش، »  سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان

كەلىمىسى « ھۇمەزە » دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان « ئەيىپلەش 
 بىلەن ئاتالغان. 

ئارقىسىدىن دائىم تۆھمەت  -يوشۇرۇن، ئالدى  -ئاشكارا » 
قىلىپ قارا چاپلىغان، چېقىشتۇرۇپ ئەيىپلىگەن ۋە ئەيىپ ئىزدەپ 

« ا ۋاي! يۈرگەن كىشىلەر ئۆزىگە زۇلۇم قىلدى، ئۇالرنىڭ ھالىغ
 (1 .) 

گە ئوخشايدىغان بىر جۇپ ئۇقۇمالر «لۇمەزە  -ھۇمەزە » 
بىر جۇپقا ئوخشاش بىر « مۇددەسسىر  -مۇززەممىل » خۇددى 

يوشۇرۇن،  -ئاشكارا » مەنىنىڭ ئىككى قۇتۇپىنى ئىپادىلەيدۇ. 
مەنىسى مەزكۇر كەلىمىنىڭ بۇ « ئارقىدىن  -ئالدى 

ە ئۈچۈن بۇ يەردە مەزكۇر ئاالھىدىلىكىدىن كېلىپ چىققان. نېم
شەكلى ئىشلىتىلمىگەن دەپ « ھەمماز ۋە لەمماز » كەلىمىنىڭ 

سورالغاندا، بۇنىڭ جاۋابى ناھايىتى ئېنىق. جانابى ئالالھ بىزنىڭ 
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گۇناھكارنى ئەمەس، گۇناھنى نىشان قىلىشىمىزنى ئىما قىلماقتا. 
بىزنىڭ گۇناھكارنى تۈگىتىشىمىزنى ئەمەس، گۇناھنى 

ا قىلىشىمىزنى نۇقتىزنى، گۇناھكارنى ئەمەس، گۇناھنى تۈگىتىشىم
 ئىما قىلماقتا. 

بۇخارى ۋە بەزى تەپسىرلەردە مەزكۇر سۈرە بىرىنچى ئايىتى 
 بىلەن ئاتالغان.

 نۇزۇلسۈرە مەككىدە نازىل بولغان. دەسلەپكى مەزگىلدىكى 
تەرتىپلىرىدە قىيامەت ۋە مۇرسەالت سۈرىسىنىڭ ئارىسىغا تىزىلغان. 

يىلىنىڭ  - 4نىڭ نۇبۇۋۋەتغا ئاساسالنغاندا، بۇ سۈرە بۇنىڭ
يىلىنىڭ باشلىرىدا نازىل بولغان بولىشى  - 5ئاخىرلىرىدا ياكى 

مۇمكىن. مەككە مۇشرىكلىرىنىڭ رەسۇلۇلالھنىڭ دەۋىتىگە قارىتا 
تۇتقان ئىنكار پوزىتسىيىسىنى مۇنداق تۆت باسقۇچقا ئايرىشقا 

 بولىدۇ:
 سۈكۈت قىلىش .1
 شمەسخىرە قىلى .2
 تۆھمەت قىلىش .3
 رەسمىي ئەزىيەت يەتكۈزۈش  .4

مەزكۇر سۈرە مۇشرىك مەككىلىكلەرنىڭ رەسۇلۇلالھنىڭ 
بارەت دىن ئى«مەسخىرە قىلىش باسقۇچى » دەۋىتىگە قارىتا تۇتقان 

 س ئەتتۈرمەكتە.  دەۋر ئارقا كۆرۈنۈشىنى ئەك
ئىنساننىڭ ئۆز جىنسىدىن بولغان ئىنسان  ھۇمەزە سۈرىسى

مىشلىرىنى روھىي ىسىز قىلقارىتا تۇتقان تەربىيقېرىنداشلىرىغا 
جەھەتتىن مۇھاكىمە قىلىدۇ. خورالش، ھاقارەتلەش، مەسخىرە 

ش، غەيۋەت قىلىش، ئابرويىنى تۆكۈ -قىلىش، قارا چاپالش، ئىززەت 
لىك ۋە ئەيىپلىرىنى ئىزدەش قاتارلىق قىلمىشالرنى كەمچى

خالقسىز ئەخالقسىزلىق، روھى كېسەللىك دەپ قارايدۇ. بۇ ئە
بۇ قىلمىشالرنىڭ ۋە  مىشالرنى رەت قىلغان مەزكۇر سۈرەقىل
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ئامىلىنىڭ ياتقانلىقىنى « ئۆزىنى بىلمەسلىك » ئىللەتنىڭ تېگىدە 
ئەبەدىي » يورۇتۇپ بەرمەكتە. چۈنكى، ئۆزىنى بىلمىگەنلەر 

 :دەپ ئويالپ قالىدۇ« ياشايمەن 

ي َجََ 1َويٌْل َلُك َ ُُهََزٍة لَُمَزٍة ) َ َسُب َأنه مَ 2َدُه )َع َماًَل َوعَده ( اَّله اََلُ ( َيْ

ُه )  (3َأْخَِلَ
ئارقىسىدىن دائىم تۆھمەت  -يوشۇرۇن، ئالدى  -ئاشكارا » 

قىلىپ قارا چاپلىغان، چېقىشتۇرۇپ ئەيىپلىگەن ۋە ئەيىپ ئىزدەپ 
يۈرگەن كىشىلەر ئۆزىگە زۇلۇم قىلدى، ئۇالرنىڭ ھالىغا ۋاي! مانا بۇ 

ىغان ۋە ئۇالرنى بايلىق دەپ ئويالپ قالغانالر، ئۇ دۇنيا توپل -مال 
 (. 3 - 1« ) مېلى ئۆزىنى ) دۇنيادامەڭگۈ قالدۇرىدۇ دەپ ئوياليدۇ ( 

بۇ سۈرىنىڭ مەككىدە نازىل بولغان سۈرىلەر ئارىسىدىكى 
قېرىندىشى قەلەم سۈرىسى بولۇپ، مەدىنە سۈرىلىرى ئارىسىدىكى 

 تەپسىرى ھۇجرات سۈرىسىدۇر. 
ئاساسىي تېمىسى ئەخالق بولۇپ، سۈرە كىبىرلىك، سۈرىنىڭ 

لىك ئاالھىدىلىكى ئۈستىدە ىھاكاۋۇر كىشىلەرنىڭ پىسخولوگىي
ئەسلىدە  «مال » غان مۇھاكىمە ئېلىپ بارىدۇ. سۈرىدە تىلغا ئېلىن

ت، باشقا كىشىلەردىن ا ) مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى (دىن سىرتەقۋ
ىمىزگە ۋەكىللىك پەرقلىق ھالدا ئىگە بولغان بارلىق نەرسىلىر

 كۆپرەك ئىگە بولغان نەرسىلەرنى داقىلماقتا. باشقىالرغا قارىغان
ئۇالرغا ئىگە بولمىغانالرغا قارىتا ئۇالرنى كەمسىتىش ۋە خور 

ئابرويىغا  -كۆرۈش، ئۇالرنىڭ ھەققىنى دەپسەندە قىلىش ۋە ئىززەت 
« ئىست سېنىڭ ھالىڭغا! » تىل تەككۈزۈش سەۋەبى دەپ قارىغانالر 

سىنىپىغا كىرىدۇ. بۇ تۈردىكى « ھۇمەزە ۋە لۇمەزە » ېيىلگەن د
كىشىلەر ئەلىمى يۈرەكلەرگە يېتىپ بارىدىغان ئازاپقا دۇچار 

 قىلىنىپ، قاتتىق خارلىنىدۇ، ئازاپلىنىدۇ:

َ ا5ُحَطَمُة )( َوَما َأْدَراَك َما الْ 4ّلََكه لَُينْبََذنه َِف الُْحَطَمَة )  لُْموقََدةُ ( ََنُر اّلِله

(6) 
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ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، دەل ئەكسىچە يىالندەك » 
كىدىن ئۆتۈپ كېتىدىغان ىتولغاندۇرىۋېتىدىغان ۋە ئەلىمى يىل

الۋۇلداپ تۇرغان ئوتقا تاشلىنىدۇ. سەن يىالندەك 
نېمە ئىكەنلىكىنى قانداق  ڭتولغاندۇرىۋېتىدىغان  ئۇ ئوتنى

 (. 6 - 4« ) بىلەلەيسەن؟  ئۇ ئالالھ ياندۇرغان ئوتتۇر 
دۇچار  اتۆھمەت ۋە قارا چاپالش سەۋەبىدىن بۇ ھەقسىزلىقق

ۇ بولغانالرنىڭ يۈرىكى قانداق ئەلەم تارتقان ۋە ئازاپالنغان بولسا، ب
جىنايەتنىڭ جازاسىمۇ ھۇتەمەدە بۇ جىنايەتنى سادىر 

 قىلغۇچىالرنىڭ يۈرىكىدە شۇنداق تۇيغۇنى پەيدا قىلىدۇ:

َلُع عَََّل اْْلَفَْئدَ  هَِت تَطه  ةَ ال
ئۇ شۇنداق بىر ئوتكى، ئۇنىڭ ئەلىمى يۈرەكلەرگە يېتىپ » 
 (.  7« ) بارىدۇ 

يەنى خىيانەت قىلغان فىترىتى، باستۇرۇلغان ۋىجدان چۇقانى، 
ھەۋىسىنىڭ ئىختىيارىغا تاپشۇرغان ئىدراكى ۋە يامانلىققا  -ھاۋايى 

مايىل قىلىنغان يوشۇرۇن ئېڭى، ئالالھ تىن مەھرۇم 
الندۇرغان ىڭ ئازابى بىلەن ئىگىسىنى كۆيۈپ پۇچقالدۇرۇلغانلىقنى

 بىر جەھەننەمگە ئايلىنىدۇ:

ْم ُمْؤَصَدٌة ) َا عَلَْْيَ َّنه
ِ
َدٍة )8ا ٍد ُمَمده  (9( َِف ََعَ

مانا بۇ ئوت ئۇالرنىڭ ئۈستىگە تاشلىنىدۇ. ئۇالر ئېگىز » 
رۈكلەرگە باغلىنىدۇ ) ئۆزى ياراتقان زىندانالرغا مەھكۇم ۋتۈ

 (.  9 - 8) « قىلىنىدۇ ( 
بۇ قىلمىش نېمە ئۈچۈن ئالالھ نى بۇنداق » ىدا نۇقتبەلكىم بۇ 

ئال تۇغۇلىشى مۇمكىن. قىسقىچە ودېگەن س« غەزەپلەندۈرىدۇ؟ 
كىشىنىڭ ئۆزىنى ئالالھ نىڭ ئورنىغا  مۇئامىلەقىلىپ ئېيتساق، بۇ 

قويغانلىقىدۇر. چۈنكى، ئىنسانالرنىڭ ئەمەل دەپتىرىنى ئالالھ 
لىقلىرىنى ۋە ئەيىپلىرىنى ئالالھ خاتىرىلەيدۇ خاتا .تۇتىدۇ

) پەرىشتىلەر ئالالھ نىڭ ئەمرى بىلەن بۇ ئىشالرنى ئادا قىلىدۇ (. 
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ئالالھ قا  ىرىنى ئىزدىگۈچىلەرباشقىالرنىڭ خاتالىقلىرىنى ۋە ئەيىپل
بولماقچى بولغانالر بولۇپ، بۇالر  قخاس بولغان ئىشقا تالى

 بولىدۇ. لىقھەددىدىن ئاشقان
 

 رسەالت سۈرىسىمۇ

 
« ئەۋەتىلگەنلەر » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

 كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان:« مۇرسەالت » مەنىسىدىكى 
ئارقىدىن ئەۋەتىلگەن ) بۇ ۋەھىيلەر ( بىلەن  -ئارقا » 

 (. 1« ) قەسەمكى 
مەزكۇر سۈرە ئادىيات، زارىيات، نازىئات ۋە ساففات سۈرىلىرى 

ۋە باشلىنىش جەھەتتىن ئوخشاشلىققا ئىگە. ئىبن بىلەن ئىسىم 
مەسئۇد ۋە ئىبن ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن كەلگەن رىۋايەتلەردە 

دەپ ئاتالغان ) بۇخارى ۋە « ۋەل مۇرسەالتى ئۇرفەن » سۈرە 
ناماز شامدا » مۇسلىم (. ئىبن ئابباس بۇ سۈرىنى ئوقۇغاندا 

ىم ئاڭلىغان سۈرە بۇ رەسۇلۇلالھنىڭ ئاغزىدىن ئەڭ ئاخىرقى قېت
دەپ كۆز يېشى قىلغان. يەنە ئىبن مەسئۇد رەسۇلۇلالھنىڭ « ئىدى 

نامازالردا سۈرىلەرنى بىللە ئوقۇغانلىقىنى، بەزىدە بىر رەكەتتە 
رەھمان بىلەن نەجم سۈرىسىنى، ئىككىنجى رەكەتتە ئىقتەرابە 

لۇن ەيەتەسائ ە) ئەنبىيا ( بىلەن ھاققا سۈرىسىنى، بەزىدە ئەمم
 نەبە ( بىلەن مۇرسەالت سۈرىسىنى بىرگە ئوقۇغانلىقىنى ئېيتقان.) 

سۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، سۈرىنىڭ مەزمۇنى ۋە 
ۋالغىلى بولىدۇ. ئىبن مەسئۇدتىن كەلگەن ۈدىن بۇنى كۆرىئۇسلۇب

رىۋايەت بىزگە سۈرىنىڭ نازىل بولغان ۋاقتى ھەققىدە يىپ ئۇچى 
 بېرىدۇ. ئۇ مۇنداق دېگەن:
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ىز مىنادىكى بىر غاردا ) مەخپىي ھالدا ( رەسۇلۇلالھ بىلەن ب» 
 بۇخارى (.« ) ئۇچرىشاتتۇق، بۇ سۈرە نازىل بولدى 

بۇ رىۋايەتتىن بۇ ۋاقىتنىڭ دەۋەتنىڭ دەسلەپكى مەزگىلى 
يىلىغا  - 5نىڭ رىسالەت ئىكەنلىكىنى بىلگىلى بولىدۇ. بۇ مەزگىل

 نۇزۇلردە تىزىلغان توغرا كەلمەكتە. بۇ سۈرە دەسلەپكى مەزگىللە
 قاف سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. -دە ھۇمەزە تەرتىپى

ي تېما رىلىش ئاساسىىمەزكۇر سۈرىدە ۋەھىي ۋە قايتىدىن ت
، ئاخىرەت دۇنيانىڭ روھىدۇر. سۈرە بۇ قىلىنغان. ۋەھىي ئەقىلنىڭ

ئىككى ئامىلغا جان بەرگەن ئايەتلەردىن تەركىپ تاپقان بولۇپ، 
رىلىش، ھېساپ كۈنى، ىيامەت، قايتىدىن تئاخىرقى سائەت، قى

مۇكاپات ۋە جازا قاتارلىق تەپسىالتالر بىلەن ئىنساننىڭ ئەبەدىي 
 ئىستىقبالى ھەققىدە توختالغان.

ئادىيات، نازىئات، زارىئات ۋە ساففات سۈرىلىرىگە  سۈرە
 ئوخشاش ئېنىقلىغۇچىسىز سۈپەتلەر بىلەن باشلىنىدۇ:

ا )( َوالنه 2فَالَْعاَصَفاَت َعْصًفا ) (1َوالُْمْرَسًَلَت ُعْرفًا ) اَت نَْْشً ( 3اَشَ

 (6 نُْذًرا )( عُْذًرا َأوْ 5( فَالُْملَْقيَاَت َذْكًرا )4فَالَْفاَرقَاَت فَْرقًا )
ئارقىدىن ئەۋەتىلگەن ) بۇ ۋەھىيلەر ( بىلەن  -ئارقا » 

الر قەسەمكى! ئاندىن بىر بورانغا ئوخشاش ھەممىنى ئۇچۇرغان
ئىيەتتە چالقىلىنىش پەيدا قوزغىۋەتكەن، جەم ) ئورنىدىن

قىلغانالر (! ۋە ) ئىالھىي ۋەھىي (نى پۈتۈن كۈچى بىلەن 
 تارقاتقۇچىالر! ئاندىن ) ھەق بىلەن باتىلنى ( تالالپ ئايرىغۇچىالر!

) ئىنساننى ( تەرىپلەشكە تىل ئاجىزلىق قىلىدىغان ) بىباھا ( بىر 
ئۇ نەسىھەت بىلەن ( ئىمانغا نەسىھەت بىلەن ئۇچراشتۇرغۇچىالر! ) 

قىلغۇچىغا  يۈزلەنگۈچىنى مەغپىرەتكە اليىق قىلغان ۋە تەۋبە
 (. 6 - 1« ) رىنى بەرگۈچىلەر ىشخەۋۇخ مەغپىرەت قىلىنغانلىق
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قايتا تەكرارالنغان بولۇپ،  -سۈرىدە قىيامەت ۋە ئاخىرەت قايتا 
تۆۋەندىكى ئايەت مەزكۇر سۈرىدە دەل ئون قېتىم تەكرارلىنىپ 

 ئۆزىدىن كېيىن كەلگەن بايانالرنى تېخىمۇ كۈچەيتىدۇ:

َبنيَ   َويٌْل يَْوَمَئٍذ َللُْمَكذ َ
بۇ كۈندە ) ئۇ كۈننى / ھەقىقەتنى ( ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ » 

 (. 15« ) ھالىغا ۋاي! 
سۈرىدە ئاخىرقى سائەتتە مەيدانغا كېلىدىغان ئىالھىي 

 (. 10 - 7بۇزۇلۇش ئاالمەتلىرى جانلىق تەسۋىرلەنگەن ) 
ئاندىن كېلىشى مۇتلەق بولغان ھۆكۈم كۈنى ھەققىدە 
توختىلىپ، بۇ ئېغىر كۈننىڭ قاتتىقلىقى ئەسكەرتىلىش بىلەن 
بىرگە، ئىلگىرىكى ئىنكار قىلغۇچى قەۋملەرنىڭ ئاقىۋىتى، 

بېرىلگەن نېمەتلەر تىلغا  ۋە رىلىشىئىنساننىڭ ئەسلى، قايتىدىن ت
ىقەت ) ۋەھىي (نى ئىنكار تىن كەلگەن ھەق ئېلىنىپ، ئالالھ

قىلغۇچىالرنى ئاخىرەتتە كۈتۈپ تۇرغان ئازاپ جانلىق تەسۋىرلەر 
ئىنكارچىالر ئاگاھالندۇرۇلغان ۋە غان، بىلەن بايان قىلىن

مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىغا ئىگە بولۇپ ياخشى ئەمەل قىلغۇچىالرغا 
 11ش بىشارەت بېرىلگەن ) ۇئاخىرەتتە بېرىلىدىغان مۇكاپاتتىن خ

- 49 .) 
يەنە  ەھىينى ئىما قىلىپ باشلىغان سۈرەۋاستىلىق ھالدا ۋ

 لىشىدۇ:ۋەھىي ئىما قىلىنغان ھالدا ئاخىر

 فََبأَي َ َحَديٍث بَْعَدُه يُْؤَمنُونَ 
ئۇالر بۇ سۆزلەرگە ) ۋەھىيگە ( ئىشەنمىگەن بولسا، ئۇنىڭدىن » 

 (. 50« ) باشقا قايسى سۆزلەرگە ئىشىنىدۇ؟ 
 

 قاف سۈرىسى
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ھەرىپى « ق ) قاف ( » رىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان سۈرە بى

 بىلەن ئاتالغان.
ھەرىپى بولغان كەلىمىلەرنىڭ « ق » مەزكۇر سۈرىدە ئىچىدە 

گىچە يېتىپ كەلگەن كۆپلىكى كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ. بىز
ئىسمى بىلەن « قاف » ساھابىلەرنىڭ بۇ سۈرىنى  رىۋايەتلەردىن

 قتا.ئاتىغانلىقى مەلۇم بولما
مۇئمىنلەرگە بۇ « خۇتبىدە » رەسۇلۇلالھنىڭ  ئۇممۇ ھىشام

پات ئوقۇغانلىقىنى ۋە ئۆزىنىڭمۇ بۇ سۈرىنى  -سۈرىنى پات 
 قايتا ئاڭالپ يادا ئالغانلىقىنى -رەسۇلۇلالھنىڭ خۇتبىلىرىدە قايتا 

رەسۇلۇلالھنىڭ ھەر  ) مۇسلىم (. يەنە ھەزرىتى ئۆمەر قەيت قىلغان
بۇ سۈرىنى ئوقۇغانلىقىنى ئېيتقان ) مۇۋەتتا ۋە ھېيىت نامازلىرىدا 

 مۇسلىم (.   
سۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، ئۆز ئىچىگە ئالغان 

گىلى ولغانلىقىنى بىليىلىدا نازىل ب - 5مەزمۇندىن رىسالەتنىڭ 
بولىدۇ. قەلەم، فەجر ۋە شەمس سۈرىسىدىن قالسا قىسسە بايان 

ى سۈرىلەردىن ئۆزگىچە ھالدا سۈرە بولۇپ، ئالدىنق - 4قىلىنغان 
نۇھ، رەس، لۇت ۋە تۈببە قەۋملىرىنىڭ قىسسەلىرى بايان قىلىنغان. 

مەككە  ەلەيھىسساالمنىڭ دەۋىتىگە قارىتامەزكۇر سۈرە مۇھەممەد ئ
ۈش ئۈچۈن رۈتمۇشرىكلىرى مۇئمىنلەرنى ئېتىقادىدىن ۋاز كەچ

 قاتتىق قوللۇق قىلىۋاتقان، ئۇالرغا ھەر خىل ئەزىيەتلەرنى
يەتكۈزۈش ئەۋج ئالغان بىر مەزگىلدە نازىل بولغان بولۇپ، بۇ 
قىسسەلەر ئارقىلىق ئىنكار قىلغۇچىالرنى ئاگاھالندۇرۇش مەقسەت 

 قىلىنغان. 
بەلەد  -دە مۇرسەالت تەرتىپىل ۇزۇنقەدىم مەزكۇر سۈرە بارلىق 

 سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. 
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ن سۈرىنىڭ ئاساسىي تېمىسى ئاخىرەت بولۇپ، مەزمۇ
ھەرىپلىرىدىن  ئاجەھەتتىن بىر پۈتۈنلۈككە ئىگە. سۈرە مۇقەتتا

ئۆزىگە ئوخشاش باشقا سۈرىلەردىكىدەك ۋەھىي تىلغا  كېيىن
ئېلىنغان ھالدا باشالنغان بولۇپ، دەسلەپكى ئايەتلىرىدىال ئاخىرەت 

 ھەققىدە توختالغان.
( ۋە ئاخىرەت  ئەلچىلىكئىسالم ئېتىقادى تەۋھىد، نۇبۇۋەت ) 

چىسى ئۈستىگە قۇرۇلغان. بۇالرنىڭ ئىچىدە ئاخىرەتكە چۈشەن
ئىمان ئېيتىش ئۆزگىچە سالماقنى ئىگىلەيدۇ. چۈنكى، يەر يۈزىدە 

ئالالھ نىڭ  ىغا ئوخشاشئۆز ۋاقتىدىكى مەككىنىڭ ھاكاۋۇر چوڭلىر
بارلىقىغا ئىشەنسىمۇ ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغان نۇرغۇن كىشى بار 

پ ئالالھ نى ئىنكار قىلىدىغانالر بولۇپ، ئاخىرەتكە ئىشىنىپ تۇرۇ
يوق. بۇنىڭ سەۋەبى، ئاخىرەتنىڭ ئالالھ تىن تېخىمۇ غەيب، ھېس 
قىلغىلى بولمايدىغانلىقىدىن كېلىپ چىقماقتا. مەۋجۇدىيەت غەيب 

 ىسىدىن مۇنداق ئۈچ تۈرگە بۆلىنىدۇ:نۇقت
. ئۆزى ۋە بارلىققا كەلتۈرگەن ئەسەرلىرىمۇ غەيب بولمىغان 1

 اددى ئالەمنىڭ ھەممىسى بۇ كاتىگورىيگە كىرىدۇ.مەۋجۇدىيەت. م
. ئۆزى غەيب بولغان بولسىمۇ ئەسەرلىرى مەلۇم بولۇپ 2

تۇرىدىغان مەۋجۇدلۇق. ئالالھ نىڭ زاتى غەيب، ئەسەرلىرى زاھىرى 
گە ەگورىيې) كۆرۈنۈپ تۇرىدىغان ( بولغانلىقتىن، ئالالھ بۇ كات

 كىرىدۇ.
ۇدىيەت. ئاخىرەت مانا . ئۆزى ۋە ئەسەرى غەيب بولغان مەۋج3
گە كىرىدۇ. بۇ دۇنيادىن ئاخىرەتكە ئائىت ھېچقانداق ىگورىيېبۇ كات

تىن ئاخىرەتكە سەۋەببىر نەرسىنى كۆرسەتكىلى بولمايدۇ. مانا بۇ 
. قۇرئاندىكى ئاخىرەت قىيىنئىشىنىش ئالالھ قا ئىشىنىشتىنمۇ 

چۈنكى، بىلەن مۇناسىۋەتلىك بۆلەكلەر بۇ ھەقىقەتنى ئىما قىلماقتا. 
قۇرئان ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتىشقا دەۋەت قىلىنىۋاتقان مەككە 

 مۇشرىكلىرىنىڭ ئالالھ قا ئىشىنىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەرمەكتە.
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قايتىدىن تىرىلىش ۋە ھېساپ كۈنى  ئاخىربۇ سۈرىدە باشتىن 
ئاساسىي تېما قىلىنغان بولۇپ، بۇ تېمىنى چۆرىدىگەن ھالدا بۇ 

ىنىڭ كىرىش ن بايانالر بېرىلگەن. سۈرھەقىقەتنى ئەسلىتىدىغا
يەر ۋە ئاسمانغا مۇناسىۋەتلىك دەلىللەرنى  قىسمىدىكى ئايەتلەردە

 بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
ر ئۇالر ئاسماننى قانداق بەرپا قىلغانلىقىمىزغا، ئۇنى ) يۇلتۇزال» 

بىلەن ( بېزىگەنلىكىمىزگە، ئۇنىڭدا ھېچقانداق يوچۇق يوقلىقىغا 
 (.  6« )  قارىمامدۇ؟

يەر يۈزىنى ) توغرىسىغا ۋە ئۇزۇنىسىغا سوزۇپ ( كەڭ ياراتتۇق، » 
يەر يۈزىدە تاغالرنى قىلدۇق ۋە ئۇنىڭدا تۈرلۈك چىرايلىق 

 (. 7« ) ئۆسۈملۈكلەرنى ئۆستۈردۇق 
ئاسماندىن مۇبارەك سۇنى چۈشۈردۇق، ئۇنىڭ بىلەن باغالرنى » 

سانجاق بولۇپ  -نجاق ۋە ئاشلىقالرنى، ئېگىز ئۆسكەن، مېۋىلىرى سا
 (.  10 - 9« ) كەتكەن خورمىالرنى ئۆستۈردۇق 

دىن نېمە مۇھاتابىمانا بۇ ھەقىقەتلەرنى ئەسلەتكەن ئايەتلەر 
 تەلەپ قىلىۋاتقانلىقىنىمۇ بايان قىلماقتا:

ئىختىيارى ھالدا ئالالھ قا يۈزلەنگۈچى ھەر بىر بەندىنىڭ » 
ۋەسىلە بولىشى ئۈچۈن ئۆزىگە قايتىشى ۋە ھۇشىنى تېپىۋېلىشىغا  

 (.  8« ) ) شۇنداق قىلدۇق ( 
يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغانالرنىڭ ئاخىرەتنىڭ بارلىقى بىلەن نېمە 

ئال تۇغۇلىشى مۇمكىن. بۇ سۇئالغىمۇ ومۇناسىۋىتى بار؟ دېگەن س
 بەرمەكتە: جاۋابۋەھىي مۇنداق 

بىز ئۆلۈك ) يەنى قاقاس ( زېمىننى سۇ بىلەن تىرىلدۈردۇق، » 
« انالرنىڭ قايتىدىن تىرىلىشىمۇ مانا شۇنىڭغا ئوخشاشتۇر ئىنس

 (11  .) 
ۋەھىي ناھايىتى ئاددىي بىر ھەقىقەتنى ئىنكار قىلغۇچىغا 

ۋاتقان قىشنىڭ ۇھەر يىلى سەن شاھىت بول» ئەسلەتمەكتە: 
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قايتىدىن تىرىلىشنىڭ  ىدىن كەلگەن جەننەت مىسالى باھاركەين
مىڭ يىلدىن بۇيان يېشىللىققا  تەبىئەتتىكى نامايەندىسى ئەمەسمۇ؟

پۈركىنىپ باقمىغان قاقاس چۆل مۇۋاپىق شارائىتقا ئىگە بولغاندا 
زۈڭ بىلەن بوستانلىققا ئايالنغانلىقىنى كۆرمەيۋاتامسەن؟ بۇالرنى كۆ

قايتىدىن تىرىلىشنى قانداقمۇ ئىنكار قىلىسەن؟  كۆرۈپ تۇرۇپمۇ
ۋاتامسەن؟ ئەگەر ، قىاللمايدۇ دەپ ئويالقىيىنبۇنى ئالالھ ئۈچۈن 

ئۇنداقتا خۇددى  ئەمەس دەپ ئويالپ قالغان بولساڭ بۇنىڭغا قادىر
ىمۇ تەۋە بولغان تاكامۇللىشىش غڭھىجىسمىڭغا ئوخشاش رو

قانۇنىيىتىنى رەت قىلىدىغان قانداق ئاساسىڭ بار؟ جىسمىڭ مەۋت 
) ئۆلگەندە ( روھىڭنىڭمۇ مەۋت بولىدىغانلىقىغا دائىر قانداق 

ئۇنىڭغا ۋاپا قىلىدۇ.  دەلىلىڭ بار؟ روھ رەببىگە قايتىپ ئەقەللىي بىر
ئىگىسىگە  سىگە كۆنگەن قۇشالر چاقىرىلغاندابۇ خۇددى ئىگى

قايتىپ كەلگەنگە ئوخشايدۇ. رەببىڭ چاقىرغاندا روھالرمۇ ئۇنىڭ 
 «.چاقىرىقىغا ۋاپا قىلىدۇ 

« ئۆزىدىن يىراق ئىالھ » قايتىدىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلىشنىڭ 
نچىسىدىن كېلىپ چىققانلىقىنى ئىپادىلىگەن مەشھۇر ئايەت چۈشە

 ئالماقتا: ئورۇنمانا بۇ سۈرىدە 

 َ نَْساَن َونَْعََّلُ َما تَُوْسَوُس َبَه ن
ِ
ُن َأقْ وَ ْفُسُه َولَقَْد َخلَْقنَا اَْل لَْيَه َمْن َحْبلَ َْنْ

ِ
 َرُب ا

 الَْوَريدَ 
 بىز ھەقىقەتەن ئىنساننى ياراتتۇق ۋە ئۇنىڭ كۆڭلىگە» 

   (. 16« ) كەلگەننى بىلىمىز، بىز ئۇنىڭغا جان تومۇرىدىنمۇ يېقىنمىز 
ئاندىن قايتىدىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچىالرنى كۈتۈپ 

(. ئۇنىڭدىن  30 - 19تۇرغان ئاخىرەت ئازابى تەسۋىرلەنگەن ) 
بۇ ھەقىقەتكە ئىمان ئېيتىپ، ھېسابى بېرىلىدىغان بىر  كېيىن

نلەرنى كۈتۈپ تۇرغان مۇكاپاتالر بايان ھاياتنى باشتىن ئۆتكۈزگە
 (. 35 - 31قىلىنغان ) 
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ئەقىل يۈرگۈزىدىغان قەلب نەزەردە  قۇرئاندا قەلب دېيىلگەندە
 -تۇيغۇ ۋە چۈشەنچە مەركەزلىرىنى قۇرئان بىر  -تۇتۇلماقتا. ھېس 

بىرىدىن ئايرىۋەتمەيدۇ. قۇرئاننىڭ قەلب ئارقىلىق ۋۇجۇدقا قان 
گاننى ئىما قىلمىغانلىقىنىڭ ئەڭ جانلىق تارقىتىدىغان بىر ئور

 ئالماقتا: ئورۇنئىپادىسى يەنە بۇ سۈرىدە 
ئەلۋەتتە بۇنىڭدا ) ھەقىقەت ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزىدىغان ( » 

نەسىھەتكە ( ھۇزۇرىي قەلب بىلەن  -قەلبكە ئىگە ئادەم ياكى ) ۋەز 
« نەسىھەت بار  -قۇالق سالىدىغان ئادەم ئۈچۈن ئەلۋەتتە ۋەز 

( 37  .) 
يەنى ۋەھىي ئۆزىگە ئاكتىپ ۋە جانلىق ھالدا ئىشلەيدىغان بىر 

ھالدا  خالىيئەقىل ۋە ۋىجدان تەلەپ قىلماقتا. ۋەھىي بۇالردىن 
 ئالدىغا كەلگۈچىنى قەلبسىز ۋە ۋىجدانسىز دەپ قارىماقتا.

ئىنسان ئۆلۈمدىن قاچالمايدۇ. ئۇنداقتا ئاقىۋەتكە تەييارلىق 
ئاخىرى بارىدىغان جاي ئالالھ »  بولمىسۇن قىلىشى كېرەك. قانداقال

يەر يېرىلغان ئۇ كۈندە ئۇالر » (.  چۈنكى،  43« ) نىڭ دەرگاھىدۇر 
) قەبرىلىرىدىن ( تېز چىقىپ كېلىدۇ، ئەنە شۇ يىغىش بىزگە 

 (. 44« ) ئاساندۇر 
بىۋاستە ئالالھ رەسۇلىغا ۋە ئۇنىڭ  خىتابسۈرىدىكى ئاخىرقى 
دىغان بارلىق كىشىلەرگە بولۇپ، مۇنداق مىراسىغا ۋارىسلىق قىلى

 دەيدۇ:
ْر َِبلُْقرْ  ْم َِبَبهاٍر فََذك َ ُن َأعََّْلُ َبَما يَُقولُوَن َوَما َأنَْت عَلَْْيَ  ََيَاُف َوَعيدَ  أ ََن َمنْ َْنْ

بىز ئۇالرنىڭ ) ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ( ئېيتىدىغان » 
( زورلىغۇچى  سۆزلىرىنى ئوبدان بىلىمىز، سەن ئۇالرنى ) ئىسالمغا

ئەمەسسەن، مېنىڭ ئاگاھالندۇرۇشۇمدىن قورقىدىغانالرغا قۇرئان 
 (.   45« ) نەسىھەت قىلغىن  -بىلەن ۋەز 
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 بەلەد سۈرىسى

 
سۈرە بىرىنچى ئايەتتە مەككە كۆزدە تۇتۇلغان ھالدا تىلغا 

ىمىسى كەل« بەلەد  -ئەل » مەنىسىدىكى « جاي، يەر » ئېلىنغان 
 بىلەن ئاتالغان:

 (. 1« ) ۇ شەھەر ) مەككە ( بىلەن قەسەم قىلىمەنكى ب» 
بەلەد كەلىمىسى بىلەن مەككە نەزەردە تۇتۇلغان. چۈنكى 

ئىپادىسى ئاساسەن مەككىنى بىلدۈرىدۇ. « ھازەل بەلەد » قۇرئاندا 
 - 35بۇ ئىپادە يۇقىرىدا بايان قىلىنغان مەقسەتتە ئىبراھىم سۈرىسى 

سى تىلغا ئېلىنماقتا. بەلەد ئىپادى ئايەتتە - 3ئايەت ۋە تىن سۈرىسى 
ا ئىنسان تۇنجى قېتىم ئوتتۇرىغ بىلەن نەزەردە تۇتۇلغان مەككە

يەر يۈزىنىڭ خەلىپىسى بولغان  چىققان جاي. شۇنىڭ بىلەن بىرگە
ئىنساننىڭ زېمىندا تۇنجى مېمارچىلىق ھەرىكىتىنىڭ نامايەندىسى 

 ئالالھ ئىنساننىڭ بولغان تۇنجى ئۆي مانا بۇ ماكاندا بىنا قىلىنغان.
سۈپىتىدە « ئالالھ نىڭ ئۆيى » تۇنجى مېمارچىلىق پائالىيىتىنى 

دەپ ئاتىغان.  بەيتۇلالھنى « بەيتۇلالھ » قوبۇل قىلىپ، ئۇنى 
ئىنسانىيەتنىڭ  پائالىيىتى بولغان ھەج ئىبادىتى زىيارەت قىلىش

 ئاتا يۇرتىغا قايتىشنى سىمۋول قىلماقتا. 
ان. ئىسمى بىلەن ئاتالغ« بەلەد » ردا سۈرە تەپسىر ۋە مۇسھابال

 مى بىلەن ئاتالغان.ئىس« ال ئۇقسىمۇ » بۇخارىدا 
 نۇزۇلسۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، دەسلەپكى 

تارىق سۈرىلىرى ئارىسىغا تىزىلغان. ھەزرىتى  -تەرتىپلىرىدە قاف 
 - 33دە تەرتىپىقاتاردا، ئىبن ئابباس  - 35دە تەرتىپىئوسمان 

يىلىدا نازىل  - 5ئالغان. قاف سۈرىسىنىڭ دەۋەتنىڭ  ئورۇنا قاتارد
يىلدا نازىل بولغان  - 5بولغانلىقىنى قوبۇل قىلساق، بۇ سۈرىنىمۇ 

سۈرىلەر قاتارىدا دەپ قاراش خاتا بولمىسا كېرەك. سۈرە نازىل 
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غان دەۋر بولغان مەزگىل مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئېغىر كۈنلەر باشلى
ئىمان ئېيتىپ مۇسۇلمان بولغان  ىئىدى. مەككە مۇشرىكلىر

مۇئمىنلەر ئىچىدىكى قۇل ۋە يوقسۇلالرغا قارىتا سىستېمىلىق ھالدا 
ۈش سىياسىتى رۈتقاتتىق زۇلۇم ۋە ئېتىقادىدىن ۋاز كەچ

ۋاتقانىدى. سۈرىدە قۇلالرغا ۋە يوقسۇلالرغا ياردەم قىلىش ۈيۈرگۈز
شىنى ۈنۈكۆرشى بۇ دەۋر ئارقا ۇھەققىدە توختالغان ئايەتلەرنىڭ بول

 ئەكس ئەتتۈرمەكتە. 
مەزكۇر سۈرە مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك 

 ابولۇپ، ئىنسان ۋە مەسئۇلىيەتنى ئاساسىي تېما قىلغان ئاساست
 قىلىدۇ.  خىتاببىۋاستە ھالدا ئىنسان ۋىجدانىغا 
ۋالغان جاينىڭ مەركىزى بولغان ۈسۈرە زېمىندا ئىنساننى كۈت

تارىخنىڭ سوقۇۋاتقان قەلبىگە ئايالندۇرغان  مەككە ۋە ئۇ يەرنى
ھەزرىتى ئىبراھىم ۋە ھەزرىتى ئىسمائىلغا ) ياكى ھەزرىتى ئادەم ۋە 

 بالىلىرىغا ( قەسەم قىلىش بىلەن باشلىنىدۇ: 

 (3َلَ )( َوَواَلٍ َوَما وَ 2 )( َوَأنَْت َحلٌّ َبََذا الَْبَِلَ 1ََل ُأْقَسُم َبََذا الَْبَِلَ )
ر ) يەنى مەككە ( بىلەن قەسەمكى، سەنمۇ بۇ بۇ شەھە» 

شەھەرنىڭ ) ھۆرمەتلىك ( ئاھالىسىدىن بىرى. ئاتا ۋە ) ئۇنىڭ 
 (.  3 - 1« ) ياخشى ( پەرزەنتلىرى بىلەن قەسەمكى! 

ەزرىتى ئىنساننىڭ ئاجىزلىقلىرى ھئايەتلەردە  - 7 - 4ئاندىن 
ەتكەن ھەققىدە توختالغان. ئاندىن ئالالھ نىڭ ئىنسانغا بەخش ئ

 (. 10 - 8قابىلىيەت ۋە ئىقتىدارالر ئەسلىتىلگەن ) 
ئىنسان بۇ ئىقتىدار ۋە قابىلىيەتلىرى بىلەن ئاخىرى جەننەتكە 

ئىنساننى  ئىنساننى ئېشىشى كېرەك. «داۋان  -ئاقابە » تۇتاشقان 
مۈلۈكنى مۇھتاجالر  -ھەر خىل قۇللۇقتىن قۇتۇلدۇرۇش ۋە مال 

بۇ ئارقىلىق ئىبارەت ئىككى پۇت  بىلەن تەڭ بەھرىمان بولۇشتىن
 :ئايەتلەر بۇ ھەقىقەتنى بايان قىلماقتا االيدۇ.داۋاندىن ئاش

 (13( فَك  َرقَبٍَة )12)( َوَما َأْدَراَك َما الَْعقَبَُة 11فًََل اْقتََحَم الَْعقَبََة )
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لېكىن، ئۇ ) ئاخىرى جەننەتكە تۇتىشىدىغان ( داۋاننى » 
/ پىداكارلىق  قۇربانلىق بەرمىدى ئېشىش ئۈچۈن ھېچقانداق بىر

. ئۇ داۋان ئېشىشنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەمسەن؟ كۆرسەتمىدى
 (.  13 - 11« ) قتىن ئازات قىلىشتۇر ۇبىر كىشىنى قۇلل

ىدىكى بىر قۇللۇقتىن قۇتقۇزۇش پەقەت بىر كىشىنىڭ ئىلك
ئۇنىڭ بويۇنتۇرىقىدىن قۇتقۇزۇپ  خىزمەتكارنى سېتىۋېلىپ

كىنلىككە ئىگە قىلىشنىال كۆرسەتمەيدۇ. بۇنىڭدىن جىسمانىي ئەر
خاھىشىغا،  -باشقا يەنە، كىشىنى ئۆز شەخسىيەتچىلىكىگە، نەپىس 

ھەۋەسلىرىگە، شەيتانغا، گۇناھقا، بۇتالرغا ۋە ئىنسانالرغا قۇل 
قۇل ئازات » بولۇشتىن قۇتۇلدۇرۇپ، پەقەت ئالالھ قا بەندە قىلىشمۇ 

 ىسمانىي قۇللۇققا قارىغاندادۇ. جدائىرىسىگە كىرى« قىلىش 
يۇقىرىدا ساناپ ئۆتكەن مەنىۋىي قۇللۇق ھەر زامان ۋە ماكاندا 

 مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ.
ياكى ئاچارچىلىق كۈندە تۇغقانچىلىقى بولغان يېتىمگە ياكى » 

توپىدا ياتقان مىسكىن ) ھالى ناچار كەمبەغەل (گە تاماق بېرىشتۇر 
 ( »14 - 16 .) 

نى مۈلۈككە قۇل بولۇشتىن ئۆزى -مال  پەقەت بەندىگە ۋە
نى مۇھتاجالرنىڭ ىمۈلۈك -مال  قۇتقۇزۇپ قااللىغان كىشىلەرال

مۈلۈكنىڭ  -ئېھتىياجىنى قامداش ئۈچۈن سەرپ قىالاليدۇ. مال 
 قۇلىغا ئايلىنىپ قالغانالر بۇنى قىاللمايدۇ. چۈنكى، ھەر قانداق بىر

 قۇل خوجايىنىنى باشقىالرغا بېرىۋېتەلمەيدۇ. 
مانا بۇ داۋانالرنى ئېشىشنىڭ ئۆزى بىلەنال كۇپايىلىنىپ قالماي، 
ئاكتىپ ياخشىالردىن بولۇش، ياخشىلىق ۋە مەرھەمەت قىلىشنى 

 (.  17الشتۇرۇش كېرەك ) ئۇنى ئومۇمتەۋسىيە قىلىپ 
مانا بۇ ئايەتلەر قۇرئاننىڭ دەسلەپكى مەزگىلدىن تارتىپال 

كۆرسىتىپ بەرمەكتە.  قۇللۇقنى بىكار قىلىشنى كۆزلىگەنلىكىنى
ئەسلىدە ئادىمىيلىك داۋىنى  ۇر ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان داۋانمەزك
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بولۇپ، ئەگەر ئىنسانالر بۇ داۋاندىن ئاشمىسا، ئىنسانىيەت زۇلۇم ۋە 
ئادالەتسىزلىك ئىچىدە قالىدۇ. ئەگەر بۇ داۋان ئېشىلسا، ئىنسانىيەت 

دىكى ئايەت مانا تۈزلەڭلىككە چىقىدۇ، نىجاتلىققا ئېرىشىدۇ. تۆۋەن
 شخەۋەر بەرمەكتە:ۇبۇ داۋاننى ئاشالىغانالرغا خ

 (.  18« ) ئەنە شۇالر ۋىجدانلىق، سائادەتمەن كىشىلەردۇر » 
ستىخان اساماۋى د ت ۋىجدانىنى ئويغۇتۇش ئۈچۈنئىنسانىيە

ۋەھىينى  ىسۈپىتىدە ئىنسانىيەت ۋىجدانىغا نازىل قىلىنغان قۇرئان
قىممەتنى ئىنكار  -سانىي قەدىر ئىنكار قىلىش، ئەسلىدە ئىن

مۈلۈككە قۇل بولۇشنى  -قىلغانلىقتۇر. بۇ ئىنسانغا ۋە مال 
 (. 19« ) ئۇالر ئايەتلىرىمىزنى ئىنكار قىالتتى » ياقىلىغانلىقتۇر. 

مىشىنىڭ يەتنى زۇلۇمغا مەھكۇم قىلغۇچىالر ئاخىرەتتە بۇ قىلئىنسانى
 (.  20جازاسى سۈپىتىدە دوزاخقا تاشلىنىدۇ ) 

 

 تارىق سۈرىسى

 

كېچىدە كەلگەن » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 
 كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان:« تارىق » مەنىسىدىكى « مېھمان 
« ئاسمان ۋە كېچىدە كەلگەن مېھمان بىلەن قەسەم قىلىمەن » 

 (1 .) 
» سەھەردىن خەۋەر بەرگەنلىكى ئۈچۈن سەھەر يۇلتۇزىمۇ 

ئاڭلىتىش ئۈچۈن قاتتىق » تارىق،  -ئەت دەپ ئاتالغان. « تارىق 
« ئۇرۇش، كەلگەنلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن ئاۋاز چىقىرىش 

كەلىمىسىدىن تۈرلىنىپ « تارق » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان 
چىققان. سۈرىنىڭ پۈتۈن مەزمۇنى نەزەردە تۇتۇلغاندا، تارىق 

 »ئىما قىلىنغانلىقى مەلۇم. چۈنكى ۋەھىي  نىڭ«ۋەھىي » ئارقىلىق 



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 162 ~ 

قەدىر كېچىسىدە نازىل بولۇشقا  ئۇدۇر. «كېچە كەلگەن مېھمان 
باشلىغان، نازىل بولغان كېچىنى مىڭ ئايدىن تېخىمۇ قىممەتلىك 

مگەن ۆقىلغان. ئىنسانىيەت جاھالەتنىڭ زۇلمەت قاراڭغۇلۇقىغا چ
 كىنى قاققان بۇ مېھمانىئىنسانىيەتنىڭ قەلب ئىش بىر كېچىدە

شخەۋەر ۇەتنىڭ تاڭ سەھىرىدىن خئىنسانىيەتكە ئەبەدىي سائاد
 بەرگەنىدى.

ساھابىلەردىن كەلگەن بىر رىۋايەتتە ۋە بەزى دەسلەپكى 
ئىسمى « ۋەسسامائى ۋەت تارىق » مەزگىللەردىكى تەپسىرلەردە 

تارىق » بىلەن ئاتالغان. باشقا تەپسىر، ھەدىس ۋە مۇسھابالردا 
 دەپ ئاتالغان. « سۈرىسى 

. سۈرىنىڭ نازىل بولغان ۋاقتىنى سۈرە مەككىدە نازىل بولغان 
لىرىدە بەلەد ۋە تەرتىپى نۇزۇل. دەسلەپكى قىيىنبەلگىلەش سەل 

قەمەر سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا سۈرە 
 يىلىدا نازىل بولغان بولسا كېرەك.  - 5نىڭ دەۋەت

سۈرە بۇرۇج، ئىنشىقاق ۋە ئىنفىتار سۈرىلىرىگە ئوخشاش ساماغا 
 ەم قىلىش بىلەن باشالنغان سۈرىلەر قاتارىغا كىرىدۇ. قەس

سۈرە باشتىن ئاخىرى ئىنسانىيەتنىڭ توغرا يولغا قايتىشى 
ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن ئاخىرقى ئىالھىي ۋەھىي قۇرئان ھەققىدە 
بولۇپ، سۈرە ئوخشىتىش بىلەن باشلىنىپ قۇرئان باالغىتىنى 

ۈچۈن كېچىدە سەھەردىن خەۋەر بېرىش ئ قىلغان. ۋەھىينامايەن 
چىققان چاقناپ تۇرغۇچى يۇلتۇزغا ئوخشىتىلغان. بۇ يېتىپ 
كېلىۋاتقان ئادىمىيلىك تاڭ سەھىرىنىڭ ئاياق تىۋىشىنىڭ شەپىسى 
ئىدى. ۋەھىي يۇلتۇزىنىڭ نۇرى كېچىنىڭ قاراڭغۇلىقىدىن ھالقىپ 
ئۆتۈپ، مۇئمىنلەرنىڭ قەلب كۆزىگە ئۇالشقانىدى. چۈنكى، ئالالھ 

اھسىز، ھىمايىسىز، يېتەكچىسىز ھالدا تاشالپ اشپانبئىنساننى 
قويمىغانىدى. تۆۋەندىكى ئايەتلەر مانا بۇ ھەقىقەتنى ئەكس 

 ئەتتۈرمەكتە:
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اَرَق ) َماَء َوالطه اَرُق )1َوالسه ْن 3لنهْجُم الثهاَقُب )ا( 2( َوَما َأْدَراَك َما الطه
ِ
( ا

ا عَلَْْيَا َحاَفظٌ )  (4ُك  نَْفٍس لَمه
ۋە كېچىدە كەلگەن مېھمان بىلەن قەسەم قىلىمەن. ئاسمان » 

كېچىدە كەلگەن مېھماننىڭ كىم ئىكەنلىكىنى  بىلەمسەن؟ ئۇ 
) ئىنكار قىلغۇچى ئەقىلنىڭ زۇلمەت قاراڭغۇلىقىنى ( تېشىپ 
ئۆتكەن يورۇق يۇلتۇزدۇر. ھەر ئىنساننى كۆزىتىپ ۋە ئۇنى ساقالپ 

 (.  4 - 1« ) تۇرغۇچى باردۇر 
ن كېيىن ئىنسان ھەددىنى ۋە ئۆزىنى بىلىشكە بۇ ئايەتلەردى

 (. ئەگەر بۇنىڭغا اليىقىدا ئەمەل قىاللىسا، 7 - 5دەۋەت قىلىنغان ) 
رەببىنىڭ ئۇلۇغلىقىنى، رەببىنىڭ بىھۇدە، ئەھمىيەتسىز ئىش 
قىلمايدىغانلىقىنى بىلىپ يېتىدۇ ۋە ھېساپ كۈنىگە تەييارلىق 

يول خەرىتىسى مانا بۇ (. ئەبەدىي سائادەتنىڭ  12 - 8قىلىدۇ ) 
ۋەھىيدۇر. بۇ ھەقىقەتكە ئىنسان شاھىت بولمىسا، ئاسمان ۋە يەر 

 شاھىتتۇر، مانا بۇ كۇپايە:

ْجعَ ) َماَء َذاَت الره ْدَع )11َوالسه هُه لَقَْوٌل فَْصٌل 12( َواْْلَْرَض َذاَت الصه ن
ِ
( ا

 (14( َوَما ُهَو َِبلْهَْزَل )13)
سەمكى ) ھاياتقا سەھنە بولغان يامغۇرلۇق بۇلۇت بىلەن قە» 

ئاسمان گۇۋاھ بولسۇن (! يېرىلىپ ) گىياھالرنى ئۈندۈرۈپ 
بېرىدىغان ( زېمىن بىلەن قەسەمكى! ئەلۋەتتە بۇ ۋەھىي ھەقنى 

 - 11« ) باتىلدىن ئايرىغۇچى بىر سۆزدۇر، ئۇ چاقچاق ئەمەستۇر 
14  .) 

امانلىقنىڭ ئارقىسىدىن ي بۇ ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىپ 
ئۆتكۈنچىنى ئەبەدىيگە تېگىشكۈچىلەردۇر. ئاخىرقى  اڭغانالرم

نى ئەسلىتىدۇ. ەتھەقىق بىر مەسئايەت بۇ ئىنكارچى ئەقىلگە ئۆل
يەنى، ئالالھ ئۇالرنىڭ قىلمىشىنى ئۇنتۇپ قالمايدۇ، ئۇنىڭدىن 

 :بىخەۋەر ئەمەس، پەقەت ئۇالرغا بىر ئاز مۆھلەت بېرىدۇ
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 ْم ُرَويًْدافََمه ََل الََْكَفرَيَن َأْمهَلْهُ 
مىغىن، ئۇالرغا شىغا ئالدىرۇئۇنداقتا كاپىرالرنىڭ ھاالك بول» 

 (.  17« ) بىر ئاز مۆھلەت بەرگىن 
 

 ن سۈرىسىىياس

 
ئىبن « ) ئى ئىنسان » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

 بىلەن ئاتالغان.«  ياسىن» س ( مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان ئاببا
ئىسمى بىلەن «  ياسىن» نى رەسۇلۇلالھنىڭ بۇ سۈرى

 ئاتىغانلىقى ھەققىدە بىر رىۋايەت بار ) ئەبۇ داۋۇد؛ بۇخارى تەفسىر،
 (. 7؛ تىرمىزى، سەۋابۇل قۇرئان، 1

تەرتىپلىرىدە  نۇزۇلسۈرە مەككىدە نازىل بولغان. دەسلەپكى 
سۈرىسىنىڭ  ياسىنسۈرىلىرى ئارىسىغا تىزىلغان. فۇرقان  - جىن

ىغا تىزىلىشى ھەر جەھەتتىن توغرا. لېكىن دفۇرقان سۈرىسىنىڭ ئال
. چۈنكى، قىيىنجىن سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا تىزىلىشىنىڭ ئىزاھاتى 

يىللىرىدا  - 6 - 5سۈرىسى ئەڭ بالدۇر بولغاندا نۇبۇۋەتنىڭ  ياسىن
نازىل بولغان. جىن سۈرىسى بۇ تارىختىن بىر قانچە يىل كېيىن، 

ۇمكىن. چۈنكى سۈرىدە يىلىدا نازىل بولغان بولىشى م - 10يەنى 
نازىل بولۇش ۋاقتىنى ئەكىس ئەتتۈرىدىغان ئىككى ئىشارەت بار. 

سەپىرىنى ئىما قىلغان يىپ  فبىرىنچىسى، ئالالھ رەسۇلىنىڭ تائى
ئايەت بىلەن  - 32 - 29ئۇچى بار. ئىككىنجىسى، ئەھقاپ سۈرىسى 

 ئوخشاش بىر تېما ھەققىدە توختالماقتا.
ياكى  - 5نىڭ رىسالەتغاندا، بۇ سۈرە بۇ مەلۇماتالرغا ئاساسالن

 يىلى نازىل بولغان بولىشى مۇمكىن. - 6



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 165 ~ 

قايتىدىن تىرىلىش.  -ىيىسىسۈرىنىڭ مەركىزى ئىد
رەسۇلۇلالھنىڭ بۇ سۈرىنى جان ئۈزۈش ئالدىدىكى كىشىلەرگە 

بۇ مەركىزى ئىدىيە  قۇپ بېرىش ھەققىدىكى تەۋسىيەسىنىئو
د ۋە ئىبن ھىببان (. سۈرە ش كېرەك ) ئەبۇ داۋۇىنىئاساسىدا چۈش

»  رەت ھەققىدە توختالغانلىقى ئۈچۈنجەھەتتىن ئاخى ئاساسى
 بولسا ئاتالغان. چۈنكى ئاخىرەتكە ئىماندەپ « قۇرئاننىڭ يۈرىكى 

ۇ يۈرەكتىن قان ئېتىقاد ئاساسلىرىنىڭ يۈرىكىدۇر. ھەر ئايەتكە ب
يدۇ. سۆز يەنە ئايلىنىپ ئاخىرەتكە كېلىپ توختا ماڭغانلىقى ئۈچۈن

توغرا بىر  يتقاندا، ئاخىرەتكە بولغان ئىمانىدىن ئېلىپ ئېنۇقتبۇ 
ئىماننىڭ ئاساسىي بولۇپال قالماستىن، ئالالھ قا بولغان ئىماننىڭ 

ن ۋاتقاۇئەگەر بىر ياراتقۇچى بولغان بولسا، يەر يۈزىدە بول» ئۇلىدۇر. 
دەيدىغان بىر ئەقىلدىكى ئەسلى « بۇنچە زۇلۇمغا يول قويمايتتى 

اتالىق، ئالالھ قا ئىشىنىشتە پەقەت ئىنسانىي ۋە دۇنياۋىي خ
ىسىدىن قاراش، ھېساپ كۈنىدىن ئىبارەت نۇقتمەنپەئەت 

ھەقىقەتنى نەزەرگە ئالماسلىقتىن كېلىپ چىقماقتا. مانا بۇ سۈرە بىر 
دۇنيالىق چۈشەنچە بىلەن ھاياتقا نەزەر تاشاليدىغان ئەقىلگە 

   تۇر.جاۋاببېرىلگەن ئىالھىي 
ئۇنىڭ تېگىدە ياتقان  ئامىلىنى ئەخالقلىق قىلغان نەرسەر مۇبى

مەسئۇلىيەتسىزلىك مەسئۇلىيەت ئېڭىدۇر. مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن 
ق ھەققانىيەتنىڭ تەقەززاسىدۇر. بۇ مەنىدىن ئارىسىدىكى پەر

ئېلىپ ئېيتقاندا، ئاخىرەتكە ئىمان ھەققانىيەتنىڭ تەجەللىسىگە 
دۇنيا ھاياتىنىڭ ھېسابى  ئىماندۇر. چۈنكى ئاخىرەت بۇ

اپ بېرىلىدىغان يەنە بىر ھاياتتۇر. بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا، ھېس
نى مەسئۇلىيەتسىزلىك ىھايات استىداكۈنىنى ئىنكار قىلىشنىڭ ئ

بىلەن ئۆتكۈزۈش ئارزۇسى ياتماقتا. مەسئۇلىيەتسىزلىك بىلەن 
ئۆتكۈزۈلگەن بىر ھاياتنىڭ ھېسابىنى بەرگىلى بولمايدۇ. 

يەتسىزلىك بىلەن ئۆمرىنى ئۆتكۈزگەنلەرنىڭ مەسئۇلى
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شەكلىدە « ئىنكار قىلىش »  كارلىقتىن قېچىش ئارزۇسىجاۋاب
ھېساپ « ئىنكار قىلىش » ئۆزىنى نامايەن قىلىدۇ. لېكىن، 

  كۈنىدىن ئىبارەت ھەقىقەتنىڭ ئۈستىنى ياپالمايدۇ.
 خىتاببىلەن باشالنغان.  خىتابسۈرە رەسۇلۇلالھقا قارىتىلغان 

 لۇبى ھەقىقەتەن كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ:ئۇس
 (. 1« ) ئى ئىنسان! » 

دىن باشقا «ئى رەسۇل » ۋە « ئى نەبى! » قۇرئاندا رەسۇلۇلالھقا 
شەكلىدە « ئى ئىنسان! »  خىتاببىۋاستە قىلىنغان بىردىنبىر 

ئېيتقىنكى، مەنمۇ سىلەرگە ئوخشاش بىر »  خىتاببولۇپ، بۇ 
بىلەن بىردەكلىككە ئىگە. ئۇنىڭدىن  ىەمرئىالھىي ئ« ئىنسانمەن! 

« ئى ئىنسان! » شىۋىلىرىدە  بمۇ بەزى ئەرە«تاھا » باشقا 
مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. رەببىمىزنىڭ ئالەملەرگە رەھمەت بولغان 

قىلىشى، پەقەت ئۇنىڭ بىر  خىتابدەپ « ئى ئىنسان! » نەبىيگە 
استىن، ئىنسان ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىشنى مەقسەت قىلىپال قالم

بولۇشنىڭ ئۇلۇغلىقى، ناھايىتى « ئىنسان » شۇنىڭ بىلەن بىرگە 
 بۈيۈك شەرەپ ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىشنى مەقسەت قىلىدۇ.

نى ىۋەھىينىڭ بۇ خىتابى رەسۇلۇلالھنىڭ ئىنسان بولۇش
يېتەرلىك كۆرمەيۋاتقانالرغا قارىتا ئىالھىي ئازار ماھىيىتىگە ئىگە. بۇ 

قىممەتكە قانائەت قىلمايدۇ.  - قەدىر خىل چۈشەنچىدىكى كىشىلەر
كە ھۆرمەت كۆزى بىلەن لالھ ئەتىۋارلىغان نەرسىگە، شەخسئا

ىدىن نۇقترماللىق بولۇپ، ئېزىش مانا بۇ وقارىمايدۇ. بۇ بىر بىن
باشلىنىدۇ ۋە بۇنىڭ بىلەن چەكلىنىپ قالمايدۇ. بىر ئىنسان بىر 

تۈرۈش ۋە كۆپ مىتىگە قانائەت قىلمىغان ۋاقىتتانەرسىنىڭ قىم
مۇبالىغىلەشتۈرۈش مەيدانغا كېلىدۇ. كۆپتۈرمىچىلىك ۋە مۇبالىغە 

ئاستا تۇمانغا ئايلىنىپ ھەقىقەتنىڭ ئۈستىنى يېپىشقا  - ئاستا
باشاليدۇ ۋە ھەقىقەت كۆرۈنمەس ھالغا كېلىدۇ. ئۇنىڭ ئورنىنى 
ھېسسىيات ۋە كۆلەڭگۈ ئېلىشقا باشاليدۇ. يىغىنچاقلىغاندا، 
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ئۇلىدا ئالالھ بەلگىلىگەن نەرسىگە رازى  ئىنكارچى ئەقىلنىڭ
 ويغان ئۆلچەمگە رازى بولمىغانالربولماسلىق ياتماقتا. ئالالھ ق

ئۆزلىرى بەلگىلىگەن ئۆلچەمنى ئالالھ بەلگىلىگەن ئۆلچەمدىن 
ئۈستۈن كۆرۈشكە باشاليدۇ. ھەزرىتى ئىساغا بولغان مۇھەببىتىنى 

ىتى بۇنىڭ دەلىلى. چەكتىن ئاشۇرۇپ زەھەرلەپ قويغانالرنىڭ ئاقىۋ
نى زەھەرلەپال قالماستىن، ىئۇالر پەقەت ھەزرىتى ئىسانىڭ ھەقىقىت

ئۇ ئېلىپ كەلگەن ھەقىقەتنىمۇ زەھەرلىدى ) ئۆزگەرتىۋەتتى (. 
نچە چوڭ زىيان ھەر قانداق دۈشمىنى بۇ نەبىگەھالبۇكى، بىر 
 يەتكۈزەلمەيتتى.

ىدىن ئەبۇ لەھەبنىڭ ئىمان ئېيتمايدىغانلىق تەببەت سۈرىسى
بۇنىڭغا  ئايىتى - 7خەۋەر بەرگەن بىر سۈرە ئىدى. بۇ سۈرىنىڭ 

ئوخشاش بىشارەتلەرنىڭ توغرا چىققانلىقىنى بىلدۈرىدىغان 
 مەزمۇنغا ئىگە:

ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكى ھەققىدە ھۆكۈم بېرىلىپ بولدى، ئۇالر » 
 (. 7« )ئىمان ئېيتمايدۇ 

ىلىنغان تىرمىزىدا رەسۇلۇلالھقا نىسبەت قىلىنىپ نەقىل ق
سىن سۈرىسىنى جان ئۈزۈش ئالدىدىكى كىشىگە يا» ھەدىستىكى 

ئەسلى مەقسىتىنى ئەكس ئەتتۈرگەن  سۆزىنىڭ« ئوقۇڭالر 
ئاخىرەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئايەت تۆۋەندىكى ئايەت بىلەن 

 باشلىنىدۇ:

ُموا َوأ ََثَ  َِي الَْمْوََت َونَْكُتُب َما قَده ُن ُْنْ َنه َْنْ
ِ
ٍء أ ْحَصْينَاُه َِف  َشْ َوُكه  َرهُْ ا

َماٍم ُمَبنيٍ 
ِ
 ا

ئۆلۈكلەرنى تىرىلدۈرىمىز، ئۇالرنىڭ  بىز، شۈبھىسىزكى» 
يامان ( ئەمەللىرىنى ۋە ئىشلىرىنى  - ) دۇنيادا ( قىلغان ) ياخشى

خاتىرىلەپ قويىمىز، ھەممە شەيئىنى روشەن دەپتەردە تولۇق 
 (. 12« ) لەپ قويىمىز ىخاتىر
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« يىراق جايىدىن » ياكى « رىدىن كاتتىلى» شەھەرنىڭ 
 يۈگۈرگەن ھالدا كەلگەن كىشىلەر...

بۇ سۈرە مانا بۇ كىشىلەردىن بىرسىنىڭ ئالالھ نى قانداق قىلىپ 
سىنى بايان قىلىدۇ. بەزى ىرازى ۋە خۇرسەن قىلغانلىقى قىسس

ئالىملىرىمىز بۇ قىسسە قەھرىمانىنىڭ ئانتاكيالىق ) تۈركىيەدىكى 
( ياغاچچى ھەبىب ئىكەنلىكىنى ئېيتىشقان. بىر جاينىڭ ئىسمى 

« يىراقتىن كەلگەن دەۋەتچىلەر » سۈرىدە تونۇشتۇرۇلغان قەھرىمان 
بولۇپ، دۇنيانىڭ قەيىرىدە بولىشىدىن قەتئىينەزەر، ھەقىقەتنىڭ 
جاكارچىسى بولغان كىشىلەرنى تەستىقالش ئۈچۈن ئۆز قەۋمى 

قنى ھىمايە بىلەن زىددىيەتلىشىپ قېلىشتىن قورقمىغان ۋە ھە
قىلغان ھەر قانداق بىر كىشى بولۇپ ۋە بۇ سۈرىدە تونۇشتۇرۇلغان 
ئۇ قەھرىمان ئۆز دەۋرىدىكى شۇ خىل كىشىلەرنىڭ تىپىك 
ۋەكىلىدۇر ) يەنى، بۇ قەھرىماننى تارىخقا مەھكۇم قىلىپ قويغىلى 

 بولمايدۇ (.
« قەدەر » سۈرىدە ئازغۇن قەۋم بىلەن ئەلچىلەرنىڭ 

ھەقىقەتكە  ىتلىق تەكىتلەنگەن. ئازغۇن قەۋمزچۈشەنچىسىدىكى 
بىزگە بااليىئاپەت »  :چاقىرغان ھەق يولدىكى پىداكار كىشىلەرگە

(. ھەق يولدىكى  18دېيىشىدۇ )  ،«) شۇملۇق ( ئېلىپ كەلدىڭالر 
بەرمەيدۇ.  جاۋابشەكلىدە « شۇملۇق ئەسلىدە سىلەردە » كىشىلەر 

ملۇق سىلەرنىڭ شۇ» بېرىدۇ؟  جاۋابنېمە دەپ  تا،ئۇنداق
بېرىدۇ. ئايەتنى بىر  جاۋابدەپ « تاللىشىڭالرغا مۇناسىۋەتلىك 

 پۈتۈن ھالدا ئوقۇيلى:

ْرُُتْ بَْل َأنُُْتْ قَ   َْسَفُونَ ْوٌم مُ قَالُوا َطائَُرُُكْ َمَعُْكْ َأئَْن ُذك َ
ئەلچىلەر: شۇملۇقۇڭالر ئۆزەڭالر بىلەن بىللىدۇر. سىلەرگە » 

شۇم پال ئاالمسىلەر؟ ( ھەرگىز ئۇنداق )  نەسىھەت قىلىنسا -ۋەز 
 (. 19« ) ئەمەس، سىلەر ھەددىدىن ئاشقۇچى قەۋمسىلەر 
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شەھەرنىڭ » ياكى « يىراق جايىدىن » شەھەرنىڭ 
ئى قەۋمىم! »  :يۈگۈرۈپ كەلگەن كىشى« مۆتىۋەرلىرىدىن 

ىڭ يىراق (. شەھەرن 20دېدى ) « ئەلچىلەرگە ئەگىشىڭالر 
« يۈگۈرگەن » اڭغان ھالدا ئەمەس، م جايىدىن كەلگەن كىشىلەر

ماي الغايالپ مېڭىپ ىھالدا كېلىدۇ. چۈنكى، جەننەتكە ئالدىر
كىرگىلى بولمايدۇ. ئىنسان جەننەتنى كۆرگەن ۋاقىتتا يۈگۈرۈشى 
كېرەك. كىشى جەننەتنى كۆرۈپ الغايالپ ماڭسا توغرا بوالمدۇ؟ 

ماڭامدۇ؟ ماي ىيەنە ئالدىر نئىنسان جەننەتنىڭ ھىدىنى ئالغان زاما
ەيمىز؟ بىر ئىزىدا تۇرۇپ قالغانالرغا، ئولتۇرغانالرغا، ياتقانالرغا نېمە د

ئۇالرنىڭ بىر ئىزاھاتى بولىشى مۇمكىنمۇ؟ شەھەرنىڭ يىراق 
جايىدىن يۈگۈرۈپ كەلگەن جەسۇر كىشى يۈرىكىنى، ئەقلىنى ۋە 

 كانى ھالىغا كەلتۈرگەنلىكى ئۈچۈنئاغزىنى ھەقىقەتنىڭ ما
 مۇ ھەقىقەتنىڭ ماكانى بولىدۇ، يەنى جەننەت:ئاخىرقى بېكىتى

( َبَما غََفَر َِل َرّب َ 26َقيَل اْدُخَل الَْجنهَة قَاَل ََّي لَْيَت قَْوَمي يَْعلَُموَن )

 (27َوَجَعلََِن َمَن الُْمْكَرَمنَي )
كاشكى قەۋمىم » دېيىلدى، ئۇ: « ئۇنىڭغا جەننەتكە كىرگىن » 

لىقىنى ۋە مېنى ھۆرمەتلىكلەردىن رەببىمنىڭ ماڭا مەغپىرەت قىلغان
 (. 27 - 26دېدى ) « قىلغانلىقىنى بىلسە ئىدى 

 قىيىنئۇرۇشىنىڭ ئۇ ئېغىر ۋە  ىربەد ،ئەنفال سۈرىسىدە
ئارقا ) چۈشىدىغان ( مىڭ پەرىشتە  - سىلەرگە ئارقىمۇ» كۈنلىرىدە 

ئىالھىي جاسارەتلەندۈرۈشى  دېگەن( 8:9« ) بىلەن ياردەم بېرىمەن 
لىشى كېرەك؟ مۇشۇنداق ۋە مۇشۇنىڭغا ئوخشاش ىنىچۈشقانداق 

ئالالھ نىڭ قانۇنلىرى دائىرىسى ئىچىدە ئىزاھلىنىشى  ئالالروس
 ئالالھ» كېرەك. ئۇ قانۇنالرنى يەنە قۇرئاندىن تاپىمىز. بۇ دائىرىدە 

ئالالھ ئۇالرنىڭ ئۈستىگە ئاسماندىن بىر  ھاالك قىلىدىغان قەۋمنى
ئالىنىڭ جاۋابى بۇ سۈرىدە وس« مدۇ؟ قوشۇن ئەۋەتىپ ھاالك قىال

 ئالماقتا: ئورۇن
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َمااَوَما َأنَْزلْنَا عَََّل قَْوَمَه َمْن بَْعَدَه َمْن ُجنٍْد َمَن  ( 28ا ُمَْنََلنَي )َء َوَما ُكنه لسه

َذا ُهْ َخاَمُدوَن )
ِ
َله َصْيَحًة َواَحَدًة فَا

ِ
ْن ََكنَْت ا

ِ
 (29ا

جازاالش ئۈچۈن ( ئۇنىڭدىن كېيىن ئۇنىڭ قەۋمىنى ) » 
ئاسماندىن قوشۇن ) يەنى پەرىشتىلەر ( چۈشۈرمىدۇق، ئۇنىڭدىن 

بىر  ۇق. ئەگەر بۇ زۆرۈر بولغان بولسابۇرۇنمۇ بۇنداق قىلمىغانىد
ئاۋاز يېتەرلىك بولىدۇ. ئۇ ۋاقىتتا ئۇالر ئۆچۈپ قالغان چوغدەك 

 (. 29 - 28« ) قاپقارا كۈلگە ئايلىنىپ قاالتتى 
رىلدۈرگەن ئۇ ) ئالالھ (دۇر. يەر يۈزىدىكى ئۆلۈك زېمىننى تى

(.  34 - 33بارلىق ئۆسۈملۈكلەرنى ئۆستۈرگەن ئۇ ) ئالالھ (دۇر ) 
ئىنسانالر بەزى نەرسىلەر ھەققىدە تېخى ھېچقانداق مەلۇماتقا ئىگە 

(. كېچە ۋە كۈندۈزنى بەلگىلىك بىر مەقسەت بىلەن  36ئەمەس ) 
 نگەن جايغا قاراپ سەيربەلگىلە ۋە ئاينى قۇياش ئالالھ تۇر.ياراتقان 

رۇپ (. ئىنسانالر نەسلىنىڭ قۇ 40 - 37ۇر ) تئالالھ  قىلدۇرغان
( ۋە ئىنسانالر  41كېتىشىدىن ساقالپ قالغۇچى ئۇ ) ئالالھ (دۇر ) 

يولدىن چىقىپ ئېزىپ كەتمىسۇن دەپ ئەلچىلەر ئەۋەتىش ئارقىلىق 
 (. بۇ 46ئۇالرغا يول كۆرسىتىپ كەلگەن ئۇ ) ئالالھ (دۇر )

مۈلۈكىنى  - ئالالھ ئۇالرغا مال نېمەتلەرنىڭ شۈكرىسى بولسۇن دەپ
  (. 47يوقسۇلالر بىلەن تەڭ بەھرىمان بولۇشقا بۇيرىغان ) 

ھېساپ كۈنى ئامانەت بېرىلگەن ھەر نەرسىدىن  ئىنسان
كارلىققا تارتىلىدۇ. لېكىن ئۇالر ئاخىرەت كۈنىنى ئىنكار جاۋاب

 قىلماقتا.
 نىچۈن سەكراتتا ياتقانالرغا ئوقۇپ بېرىلىشىسۈرىنىڭ نېمە ئۈ

تەۋسىيە قىلىنغانلىقىنىڭ جاۋابى تۆۋەندىكى ئايەتلەردە بايان 
 قىلىنماقتا:

ْم يَنَْسلُوَن ) َ َّل َرب َ
ِ
َذا ُهْ َمَن اْْلَْجَداَث ا

ِ
وَر فَا ( قَالُوا ََّي 51َونَُفَخ َِف الص 

ْْحَُن َوَصَدَق الُْمْرَسلُوَن )َويْلَنَا َمْن بََعثَنَا َمْن َمْرقََدََن َهذَ  ْن ََكنَْت 52ا َما َوعََد الره
ِ
( ا
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وَن ) يْنَا ُمْحَضُ يٌع َلَ َذا ُهْ ََجَ
ِ
َله َصْيَحًة َواَحَدًة فَا

ِ
( فَالَْيْوَم ََل تُْظََّلُ نَْفٌس َشيْئًا 53ا

َله َما ُكْنُُتْ تَْعَملُوَن )
ِ
َزْوَن ا اَب الْجَ 54َوََل ُُتْ نه َأْْصَ

ِ
نهَة الَْيْوَم َِف ُشُغٍل فَاَكهُوَن ( ا

ْم َِف َظًَلٍل عَََّل اْْلََرائََك ُمتهَكئُوَن )55) ( لَهُْم َفْيَا فَاَكهٌَة َولَهُْم َما 56( ُهْ َوَأْزَواَُجُ

ُعوَن ) َا الُْمْجرَُموَن 58( َسًَلٌم قَْوًَل َمْن َرب ٍ َرَحمٍي )57يَده ( َواْمتَاُزوا الَْيْوَم َأُّي 

هُه لَُْكْ عَُدوٌّ ُمَبنٌي )59) ن
ِ
ْيَطاَن ا َدَم َأْن ََل تَْعُبُدوا الش ه لَْيُْكْ ََّي بََِن أ َ

ِ
( 60( َألَْم َأْعهَْد ا

تََقمٌي ) اٌط ُمس ْ ( َولَقَْد َأَضله َمنُْْكْ َجَبًلا َكَثًْيا َأفَََّلْ تَُكونُوا 61َوَأَن اْعُبُدوَِن َهَذا َِصَ

هَِت ُكْنُُتْ تُوعَُدوَن )( َهَذَه ََجَ 62تَْعَقلُوَن ) ُ ال ( اْصلَْوَها الَْيْوَم َبَما ُكْنُُتْ تَْكُفُروَن 63َّنه

ُبوَن 64) ُمنَا َأيَْدَُّيْم َوتَْشَهُد َأْرُجلُُهْم َبَما ََكنُوا يَْكس َ َُتُ عَََّل َأفَْواَههَْم َوتَُك َ ( الَْيْوَم ََنْ

(65) 
رەببى  ر چېلىنغان ھامان ئۇالر قەبرىلىرىدىن چىقىپۇس

ۋاي ئىسىت! بىزنى ئۇخالۋاتقان  »تەرەپكە يۈگۈرىدۇ. ئۇالر 
دەيدۇ ) چۈنكى  «يېرىمىزدىن ) يەنى قەبرىمىزدىن ( كىم ئويغاتتى؟ 

دا بولۇپ ئازاپتىن خالىي بولىدۇ ( ۋە ئۇيقۇئارىسىدا ئۇالر ئىككى سۇر 
رەھمان ۋەدە قىلغىنى مۇشۇ ) كۈن (  »نى ئۆزلىرى بېرىدۇ (: جاۋاب) 

دەيدۇ.  «سا كېرەك، ئەلچىلەر ھەقىقەتەن راست ئېيتقانىكەن بول
پەقەت بىر ئاۋاز بىلەنال ئۇالرنىڭ ھەممىسى ھوزۇرىمىزغا ھازىر 
قىلىنىدۇ. ئۇ كۈندە ھېچبىر ئىنسانغا قىلچە زۇلۇم قىلىنمايدۇ، 

كارلىققا تارتىلىسىلەر جاۋابسىلەر پەقەت قىلغان ئىشىڭالردىن 
ىق بولىسىلەر (. شۈبھىسىزكى، ئۇ كۈندە ) مۇكاپات ياكى جازاغا الي

ئىچىدىدۇر. ئۇالر ۋە ئۇالرنىڭ  نېمەتجەننەت ئەھلىلىرى 
لىرى ئاستىدا تەختلەرگە ىجۈپتىلىرى ) جەننەتلەرنىڭ ( ساي

يۆلەنگەن ھالدا ئولتۇرىدۇ. ئۇالر ئۈچۈن جەننەتتە ) تۈرلۈك ( 
رتقان مېۋىلەر بار، ئۇالر ئۈچۈن جەننەتتە ) ئۇالرنىڭ ( كۆڭلى تا

 ڭشەپقىتى چەكسىز رەببىڭنى - نەرسىلەر بولىدۇ. مانا بۇ مېھرى
سۆزى بىلەن كەلگەن، تىل بىلەن ئىپادىلىگۈسىز سائادەتتۇر. ئەمما 

ئى گۇناھكارالر! بۈگۈن ) بىر تەرەپكە ( »  ) گۇناھكارالرغا (:
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ئى  »دېيىلىدۇ. سىلەرگە ) ئەلچىلەر ئارقىلىق (:  «ئايرىلىڭالر! 
ىرى! شەيتانغا چوقۇنماڭالر، ئۇ ھەقىقەتەن سىلەرگە ئادەم بالىل

ئاشكارا دۈشمەندۇر، ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر، بۇ توغرا يولدۇر دەپ 
تەۋسىيە قىلمىدىممۇ؟ شۈبھىسىزكى، شەيتان سىلەردىن نۇرغۇن 
كىشىلەرنى ئازدۇردى، بۇنى چۈشەنمەمسىلەر؟ سىلەرگە ۋەدە 

كار قىلىشتا چىڭ قىلىنغان جەھەننەم مانا بۇ. سىلەر ئىن
. «تۇرغانلىقنىڭ نەتىجىسى سۈپىتىدە بۈگۈن جەھەننەمگە كىرىڭالر 

شۇ كۈندە ئۇالرنىڭ ئېغىزلىرىنى پېچەتلىۋېتىمىز، ئۇالرنىڭ 
بېرىدۇ، پۇتلىرى گۇۋاھلىق قىلمىشلىرىنى قوللىرى بىزگە سۆزلەپ 

 (. 65 - 51)  بېرىدۇ
بۇ قانۇن تاكامۇللىشىش مەۋجۇدىيەت تەۋە بولغان قانۇندۇر. 

پەقەت مەۋجۇدىيەتنىڭ ماددىي تەرىپى ئۈچۈنال ئەمەس، مەنىۋىي 
تەرىپى ئۈچۈنمۇ كۈچكە ئىگە. ئېلېمېنىتالر، ئۆسۈملۈكلەر، ھايۋانالر 
ۋە ئىنسانالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۇ قانۇن، روھى بىلەن ئۇالردىن 
بىر دەرىجە يۇقىرى ئورۇندىكى ئالەمگە تەۋە بولغان ئىنساندا بىر 

نىۋىي ماھىيەت پەيدا قىلىدۇ. ئاخىرەت مانا بۇ مەنىۋىي تەرەپنىڭ مە
يەنە بىر يۈزىنى كۆرسىتىدۇ. جەننەت ئەسلىدە ئىنساننىڭ 
تاكامۇللىشىشىنىڭ ئاخىرقى بېكىتىدۇر. ۋەھىي ھايات يولۇچىسىنى 
ھەر خىل ئېزىشتىن ئاگاھالندۇرىدۇ. بۇ ئاگاھالندۇرۇشالر 

قەلب جەھەتتىن ( » نالرغا، يەنى مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىغا ئىگە بولغا
 ( پايدا قىلىدۇ. 70« ) تىرىك بولغانالرغا 

سۈرە ئالالھ نىڭ ئەزىمىتى ۋە قۇدرىتىنى بايان قىلغان بىر 
 ئابزاس بىلەن ئاخىرلىشىدۇ.

بۇنى » ئىبن ئابباستىن بۇ سۈرىنىڭ پەزىلىتى سورالغاندا، 
 :دېگەن« ك بىلمەيمەن، بەلكىم ئاخىرقى ئايىتى ئۈچۈن بولسا كېرە

لَْيَه تُ 
ِ
ٍء َوا ي َبَيَدَه َملَُكوُت ُك َ َشْ َ ْبَحاَن اَّله  ونَ ْرَجعُ فَس ُ
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ھەر نەرسىنىڭ ئىگىلىك ھوقوقى ئىلكىدە بولغان ئالالھ » 
« پاكتۇر، ) ئۆلگەندىن كېيىن ( ئۇنىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر 

 (83 .) 
 

 سۈرىسى فۇرقان

 
 نىياخشى بىلەن يامان» ، «ياخشىنى ياماندىن ئايرىغان »  سۈرە

كەلىمىسى « فۇرقان » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « ئايرىپ بەرگەن 
بىلەن ئاتالغان. فۇرقان قۇرئاندا بارلىق ۋەھىيلەرنىڭ ھەم ساغالم 

پ ئىشلىتىلگەن. چۈنكى ئىشەنچلىك قىلىئەقىلنىڭ سۈپىتى 
ى نەقىلمۇ، ساغالم ئەقىلمۇ ئىگىسىگە ياخشىنى ياماندىن، چىرايلىقن

سەتتىن، ھەقنى باتىلدىن، توغرىنى ئەگرىدىن ئايرىشقا ياردەم 
بىلەن  ىمئىس« فۇرقان » ابىلەردىن تارتىپ قىلىدۇ. بۇ سۈرە ساھ

 ئاتىلىپ كەلگەن.
سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. سۈرىنىڭ ئۇسلۇبى ۋە تېمىسى 

 - 68بۇنىڭغا دەلىل بوالاليدۇ. ئىبن ئابباستىن رىۋايەت قىلىنغان 
 ىل بولغانلىقى ھەققىدىكى قاراشنىيەتلەرنىڭ مەدىنىدە نازئا - 70
ئەبى بەرزە  ىنم بىقاس ە ئىبن ئابباستىن نەقىل قىلىنغانيەن

رىۋايىتى رەت قىلماقتا ) بۇخارى (. چۈنكى، بۇ قاراشنى ئەنئام 
 ىغان ئۆلچەملەرمۇ رەت قىلماقتا.دىتىلغا ئال دەسۈرىسى

ان قۇرئان نازىل مەزگىلدە تىزىلغ ىدەسلەپكمەزكۇر سۈرە 
فاتىر سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان.  -لىرىدە ياسىن پبولۇش تەرتى

ئارىسىدىكى جەڭنى  رىكۇپ بىلەنئىمان  ۋە سۈرىنىڭ ئىسمى
 - 5نىڭ دەۋەت ىنىڭسۈر بۇچۆرىدىگەن مەزمۇنى نەزەردە تۇتۇلغاندا، 

مىن قىلغىلى بولىدۇ. بۇ يىلىدا نازىل بولغانلىقىنى تەخ - 6ياكى 
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ئىنكار قىلغۇچىالر سېپىدە دۈشمەنلىك پوزىتسىيىسى  دەمەزگىل
ۋەھىينىڭ نازىل ئۇالر ، بولۇپ باشلىغان گەۋدىلىنىشكەتېخىمۇ 

 (.  32 - 31قىلىشقانىدى )   تىرازېبولۇش ئۇسلۇبىغا ئ
سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى ئىالھىي تىرىلدۈرۈش الھىيەسى بولغان 

سەۋەبى، ل بولۇش نازىۋەھىي بولۇپ، سۈرىدە ۋەھىينىڭ ماھىيىتى، 
ھېكمىتى، مەقسىتى ۋە ئەھمىيىتى قاتتىق تەكىتلەنگەن. بۇ 

مەزمۇن جەھەتتىن بىر سۈرە ىدىن ئېلىپ ئېيىتقاندا، نۇقت
 پۈتۈنلۈككە ئىگە.  

ياخشىنى ياماندىن، ھەقنى باتىلدىن، » فۇرقان سۈرىسى 
ئايرىغۇچى ۋەھىينى تىلغا ئېلىش بىلەن « توغرىنى خاتادىن 

ۇرقان پەقەت ۋەھىينىڭ سۈپىتى بولۇپال  قالماستىن، باشالنغان. ف
ۋەھىي بىلەن شەكىللەنگەن ئەقىلنىڭمۇ سۈپىتىدۇر. چۈنكى ۋەھىي 

 ئەقىلنى بۇ سۈپەتكە ئىگە قىلىش ئۈچۈن نازىل بولغان. 
تەۋھىد تېمىسى ھەر سۈرىدە تىلغا ئېلىنغان ئانا تېما. بۇ تېما 

اشتا ئېنىق مەلۇم بەزىدە جۇش ئۇرۇپ ئاققان دەريادەك بىر قار
بولىدۇ. بەزىدە يەر ئاستىدا ئاققان كارىز سۈيىدەك ساداسىز، 

 بۆلىكىدەكۆرۈنمەس ھالدا تىلغا ئېلىنىدۇ. بۇ سۈرىنىڭ بىرىنچى 
تەۋھىد ۋە ئاخىرەتكە ئىمان چاقىرىقى ئېنىق ھالدا بايان قىلىنغان 

(. ئاخىرەتكە ئىشەنمەيدىغانالر بىر كۈنى بۇ ھەقىقەت  19 - 2) 
بۇ سۈرىدە  لەن يۈزلىشىدۇ. ئۇ كۈندە ئۇالرغا دېيىلىدىغان سۆزلەربى

تۆۋەندىكى ئايەتلەر ئوقۇغانالرنىڭ  بايان قىلىنغان بولۇپ،
 يۈرىكىنى تىترىتىدۇ:

 اََل تَْدُعوا الَْيْوَم ثُُبوًرا َواَحًدا َواْدُعوا ثُُبوًرا َكَثْيً 
ئۇالرغا ( بۈگۈن سىلەر بىر ئۆلۈمنى ئەمەس، تاالي » ) 

 (.  14« ) ئۆلۈملەرنى تىلەڭالر ) دېيىلىدۇ ( 
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تىراز ۋە ۋەھىينىڭ بۇ ېقارىتىلغان ئ نەبىنىڭ ئىنسانلىقىغايەنە، 
تىرازالرغا باشقا سۈرىدىكىلەرگە ئوخشاش بەرگەن ئەمما ېخىل ئ

 ئالغان: ئورۇنئۆزگىچە بولغان جاۋابى بۇ سۈرىدە 
ال لەرنىڭ ھەممىسىنەبىبىز سەندىن ئىلگىرى ئەۋەتكەن » 

 (. 20« ) رالردا مېڭىپ يۈرەتتى ئەلۋەتتە تاماق يەيتتى، بازا
پىل چىشىدىن ياسالغان  ،مەككىلىك مۇشرىكلەرنىڭ كۆزى

« مەن سىلەردىن پەرقلىق بىرى » تەختتە ئولتۇرغان، ئىنسانالرغا 
مېنى » دەپ مەغرۇرالنغان، مۇئامىلىسى، ھالى ۋە تەرزى بىلەن 

 ىدەدېگەندەك مۇئامىل« قالماڭالر ئۆزەڭالرغا ئوخشاش دەپ ئويالپ 
لېكىن مۇھەممەد  دى.لىدىغان بىرسىنى ئىزدەۋاتقانىبو

ئەلەيھىسساالمدا ئۇالر ئىزدەۋاتقان بۇ ئۆزگىچىلىك يوق ئىدى. ئۇ 
نېمىگە بۇنچە »  ،كىشىگە ەپ تۇرغانتىتر ۇپئالدىدا قورق

لغان گۆش يېگەن بىر ۇتۇتىترەيسەن؟ مەنمۇ ساڭا ئوخشاش قۇر
ئىدى. ئۇنداقتا « ئىنسان » ۋە « بەندە » دېگەن « ئوغلى  ئايالنىڭ

« بىزگە بىر ئىنساننىڭ ئورنىغا بىر پەرىشتە ئەۋەتىلگەن بولسىچۇ » 
(. ئۇالرنىڭ مەقسىتىنىڭ نېمە  21دېگۈچىلەرنىڭ مەقسىتى نېمە؟ ) 

ئىكەنلىكىنى جانابى ئالالھ بۇ ئايەتنىڭ ئاخىرىدا مۇنداق بايان 
ى، ئۇالر ئىچكى دۇنياسىدا ئۆزلىرىنى چوڭ شۈبھىسىزك» قىلغان: 

 (. 21« ) تۇتتى ۋە تولىمۇ ھەددىدىن ئاشتى 
 ئى ئالالھ! ساڭا قۇربان بولماي كىمگە قۇربان بولىمىز؟

لىكىگە « ئادىمىي » لىكى ۋە «بەندە » ئالالھ رەسۇلىنىڭ 
تايانغان ئەخالقىنى تاشالپ، ئۆزىگە پىرئەۋنلەرنىڭ ۋە 

بىلەن  نەبىئىسىت! » ياقتۇرغانالر بىر كۈنى  نەمرۇتالرنىڭ تەرزىنى
) نىجاتلىق ( يولىنى تۇتسامچۇ. ئىسىت! پاالنىنى دوست تۇتمىغان 
بولسامچۇ؟ قۇرئان ماڭا يەتكەندىن كېيىن، ئۇ ) يەنى پاالنچى ( 

 - 27دەيدۇ ) « شۈبھىسىزكى، ئازدۇردى  -، شەك نمېنى قۇرئاندى
ماسلىقنىڭ بىردىنبىر يولى، (. ئايەتنىڭ ئاخىرىدا پۇشايمان قىل 28
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ۋەھىيگە چىڭ يېپىشىش ئىكەنلىكى كۆرسىتىلگەن. ھەممىمىزنىڭ 
يىلىكلىرىمىزنى قوشۇپ تىترىتىدىغان ئۇ مۆجىزىۋىي ئايەت بۇ يەردە 
تىلغا ئېلىنىدۇ. ئىنساننىڭ ھەقىقەت ئىزدەش يولىدا ۋەھىينىڭ 

ساپ مۇنازىرە تەلەپ قىلمىغۇدەك ئورنى تەكىتلەنگەن بۇ ئايەت، ھې
 كۈنىدە رەسۇلۇلالھنىڭ بۇ شىكايىتىنى بايان قىلماقتا:

َُذوا َهَذا الْقُ  نه قَْوَمي اَّته
ِ
ُسوُل ََّي َرب َ ا  هُْجوًرامَ ْرأ ََن َوقَاَل الره

يا رەببى! شۈبھىسىزكى، مېنىڭ قەۋمىم بۇ قۇرئاننى » 
 (.  30« ) تاشالندۇق قىلىپ قويدى 

لىمىسى، مەترۇق كە« مەھجۇر » ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 
ئۆزىدىن » ، «تەرك قىلىنغان » مەنىسىنى بىلدۈرمەيدۇ. مەترۇق، 

نەرسە ئۈچۈن « قولدىن چىقىرىۋەتكەن » ، «يىراقالشقان 
» كەلىمىسى، قولىدا بولسىمۇ  « مەھجۇر» ئىشلىتىلىدۇ. لېكىن، 

قولىدا بولسىمۇ » ، «كېرەككە كەلمەيدىغان » ، «رولى قالمىغان 
مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. مانا بۇ « ۇئامىلە قىلىنغان خۇددى يوقتەك م

قۇرئاننىڭ مەھجۇر قىلىنىشى بولۇپ، رەسۇلۇلالھ دەرگاھى 
 ئىالھىيدە بۇ ئەھۋال ئۈستىدىن شىكايەت قىلىدۇ.  

رەسۇلۇلالھ، ئۈممىتى تەرىپىدىن ۋەھىي مەھجۇر قىلىنغان 
ە ئەمەس. بۇ ئايەتنىڭ ئارقىسىدا ھەزرىتى مۇسا ۋ نەبىبىردىنبىر 

ھەزرىتى ، شۇنداقال ھارۇن بىلەن پىرئەۋن ۋە قەۋمىگە ئەۋەتىلگەن
نۇھ بىلەن قەۋمىگە، ئاد ۋە سەمۇدقا، رەس ئاھالىسىگە ئەۋەتىلگەن 

 (.   39 - 35تىلغا ئېلىنىپ بۇ رىئاللىق بايان قىلىنغان )  ۋەھىيلەر
ئارقىلىق بۇ ۋەھىيگە قارشى  ۋەھىينى يەتكۈزگەن ئەلچى

« پسى خاھىشىنى ئىالھالشتۇرىۋالغانلىقىنى نە» چىققۇچىالرنىڭ 
« ئەقلىنى ئىشلەتمەيدىغان كىشىلەر » (، بۇالرنىڭ  43ئېيتىپ ) 

(  44« ) چاھار پايالرغا ئوخشاپ قالغانلىقى » ئىكەنلىكى، شۇڭا 
 تەكىتلەنگەن. 
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سۈرىدە رەھمان ياخشى كۆرىدىغان بەندىلىرىنىڭ ئۇنىڭغا 
مىز. پەقەت قانداق دۇئا قانداق دۇئا قىلىدىغانلىقىنى كۆرى

قىلىدىغانلىقىنىال ئەمەس، يەنە ئۇالرنىڭ سۈپەتلىرىدىنمۇ خەۋەردار 
 بولىمىز:

يَن يَْمُشوَن عَََّل اْْلَْرَض َهْوَنً  َ ْْحََن اَّله ذَ  َوَعَباُد الره
ِ
 الَْجاَهلُوَن قَالُوا ا َخاَطََبُمُ َوا

ْم ُْسه 63َسًَلًما ) َ يَن يََبيتُوَن َلَرب َ َ َ 64) ًدا َوَقيَاًما( َواَّله هنَا اِْصَْف ( َواَّله يَن يَُقولُوَن َرب

نه عََذاَبَا ََكَن غََراًما )
ِ
َ ا َ 65َعنها عََذاَب ََجََّنه َّنه

ِ
ا َوُمقَاًما )( ا تَقَرا ( 66ا َساَءْت ُمس ْ

وا َوَكَ  َذا َأنَْفُقوا لَْم يَُْسَفُوا َولَْم يَْقَُتُ
ِ
يَن ا َ يَن ََل 67َواًما ) َذَِلَ قَ َن بنَْيَ َواَّله َ  ( َواَّله

ه  لَهًا أ ََخَر َوََل يَْقُتلُوَن النهْفَس ال
ِ
َ ا ُ َِت حَ يَْدُعوَن َمَع اّلِله َم اّلِله َ َوََل ره َله َِبلَْحق 

ِ
 يَْزنُوَن  ا

ُِلْ ( يَُضاَعْف ََلُ الَْعَذاُب 68َوَمْن يَْفَعْل َذَِلَ يَلَْق َأََثًما ) اًَن َه ُمهَ َفي يَْوَم الَْقيَاَمَة َوََيْ

ًًل َصاَلًحا فَأُولََئكَ 69) َله َمْن ًَتَب َوأ ََمَن َوََعََل ََعَ
ِ
ُ  يَُبد َ ( ا نَاٍت سَ ُل اّلِله ْم َحس َ ئَاَِتَ ي َ

ُ غَُفوًرا َرَحميًا ) َل َصاَلحً 70َوََكَن اّلِله َّل ( َوَمْن ًَتَب َوََعَ
ِ
هُه يَُتوُب ا ن

ِ
َ َمتَاِبً اا فَا  ّلِله

يَن ََل 71) َ وا َِبللهْغوَ  ( َواَّله َذا َمر 
ِ
وَر َوا ويَْشهَُدوَن الز  َذا 72ا َكَراًما ) َمر 

ِ
يَن ا َ ( َواَّله

ا َوَُعْ  وا عَلَْْيَا ُُصا ر  ْم لَْم ََيَ َ ُروا َبأ َََّيَت َرب َ َ 73)َياًَن ُذك َ هنَا َهْب لَنَا ( َواَّله يَن يَُقولُوَن َرب

َة  َتنَا قُره َّيه َ َماًماُمتهقَ َأعنُْيٍ َواْجَعلْنَا َللْ َمْن َأْزَواَجنَا َوُذر 
ِ
َزْونَ 74) نَي ا  الُْغْرفََة ( ُأولَئََك َُيْ

يهًة َوَسًَلًما ) وا َويُلَقهْوَن َفْيَا ََتَ ا َوُمقَا( َخاَلَ 75َبَما َصَّبُ تَقَرا ًما يَن َفْيَا َحُسنَْت ُمس ْ

(76) 
 مەرھەمەتلىك ئالالھ نىڭ ) ياخشى كۆرىدىغان ( بەندىلىرى» 

زېمىندا ئۆزلىرىنى تۆۋەن تۇتۇپ تەمكىنلىك بىلەن ماڭىدۇ، نادانالر 
سىلەرگە ئامانلىق » ئۇالرغا ) ياقتۇرمايدىغان ( سۆز قىلسا، ئۇالر: 

دەيدۇ ) يەنى گۇناھ بولمايدىغان سۆزلەرنى قىلىدۇ (. « تىلەيمىز 
ئۇالر كېچىلەرنى پەرۋەردىگارىغا سەجدە قىلىش ۋە قىيامدا تۇرۇش 

رەببىمىز! بىزدىن جەھەننەم ئازابىنى » ۆتكۈزىدۇ. ئۇالر: ئبىلەن 
دەپئى قىلغىن، جەھەننەمنىڭ ئازابى ھەقىقەتەن ناھايىتى قاتتىق، 

« شىددەتلىكتۇر. ئۇ ھەقىقەتەن يامان قارارگاھتۇر، يامان جايدۇر 
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دەيدۇ.  ئۇالر ئىنفاق قىلغاندا، ئىسراپچىلىقمۇ قىلمايدۇ، بېخىللىقمۇ 
راھال بولىدۇ. ئۇالر ئالالھ قا ئىككىنچى بىر مەبۇدنى قىلمايدۇ، ئوتتۇ

شېرىك قىلمايدۇ، ئالالھ ھارام قىلغان ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈش 
ئىشىنى قىلمايدۇ، زىنا قىلمايدۇ. كىمكى بۇ ) گۇناھالر (نى 
قىلىدىكەن، گۇناھقا چۈمگەن بولىدۇ، ئاخىرەتتە جازاغا اليىق 

ەپ ئازاپ قىلىنىدۇ، ئۇ بولىدۇ. قىيامەت كۈنى ئۇنىڭغا ھەسسىل
مەڭگۈ ئازاپ ئىچىدە خارالنغان ھالدا قالىدۇ. پەقەت ) ئۇالرنىڭ 

بۇ دۇنيادىكى ۋاقتىدا ( تەۋبە قىلغان، ئىمان ئېيتقان  ئىچىدىن ( )
ۋە ياخشى ئەمەهللارنى قىلغانالرال بۇ ھالدا قالمايدۇ، ئالالھ ئۇالرنىڭ 

تولىمۇ مەغپىرەت گۇناھلىرىنى ياخشىلىققا ئالماشتۇرىدۇ، ئالالھ 
قىلغۇچىدۇر ۋە مەرھەمەت قىلغۇچىدۇر. كىمكى ) گۇناھلىرىغا ( 
تەۋبە قىلىدىكەن ۋە ئەمەلىنى تۈزەيدىكەن ) مەسئۇلىيەتچان 
بولسا (، ئۇ ئالالھ قا يۈزلەنگەن بولىدۇ ) يەنى ئالالھ ئۇنىڭ 
تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىپ، ئۇنىڭدىن رازى بولىدۇ (. ئۇالر يالغان 

بەرمەيدۇ، يامان سۆزلەرنى ئاڭالپ قالغان چاغدا گۇۋاھلىق 
ئالىيجاناپلىق بىلەن ئۆتۈپ كېتىدۇ. ئۇالرغا رەببىنىڭ ئايەتلىرى 

نەسىھەت قىلىنغاندا، گاس،  -ئەسلىتىلگەن، ئۇنىڭ بىلەن ۋەز 
ئى رەببىمىز! » كورالردەك ئاڭالپ، چۈشەنمەستىن يۈرمەيدۇ. ئۇالر: 

مىز ئارقىلىق شادلىق بېغىشلىشىڭنى بىزگە ئاياللىرىمىز ۋە ئەۋالدلىرى
) يەنى بىزگە ساڭا ئىتائەتمەن ئايال ۋە پەرزەنت ئاتا قىلىشىڭنى ( 
تىلەيمىز، بىزنى تەقۋادارالرنىڭ پېشىۋاسى ) يەنى تەقۋادارالرنىڭ 

دەيدۇ. ئەنە « نەمۇنىسى، ياخشىلىققا دەۋەت قىلغۇچى ( قىلغىن 
ۈچۈن جەننەت بىلەن چىلىقالرغا سەبىر قىلغانلىقى ئقىيىنشۇالر 

ەشكە ئاجىز مۇكاپاتلىنىدۇ، ئۇالر جەننەتتە تىل بىلەن ئىپادىل
شادلىق ۋە ساالم بىلەن قارشى ئېلىنىدۇ. ئۇالر جەننەتتە  كېلىدىغان

مەڭگۈ قالىدۇ، جەننەت نېمە دېگەن گۈزەل قارارگاھ! نېمە دېگەن 
 (.  76 - 63« ) گۈزەل جاي! 
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تمىغان كىشىلەرگە ئورتاق سۈرە ئىمان ئېيتقان ۋە ئىمان ئېي
 قىلغان ھالدا ئاخىرلىشىدۇ: خىتاب

بْ   وُن َلَزاًماَسْوَف يَكُ ُُتْ فَ قُْل َما يَْعَبأُ َبُْكْ َرّب َ لَْوََل ُدعَاُؤُُكْ فَقَْد َكذه
ئەگەر سىلەرنىڭ دۇئايىڭالر بولمىسا، رەببىم سىلەرگە پەرۋا »  

 (.  77« ) قىلمايدۇ 
ىڭ سورىلىشىنى ئانچە ياقتۇرۇپ بەندە ئۆزىدىن بىر نەرسىن

كەتمەيدۇ. لېكىن ئالالھ ئۆزىدىن بىر نەرسە تەلەپ قىلىنىشىدىن 
 خۇرسەن بولىدۇ. 

 

 رەھمان سۈرىسى

 
بۇ سۈرە قۇرئاندا ئالالھ نىڭ ئىسمى بىلەن باشلىغان يىگانە 

» سۈرە بولۇپ، بىرىنچى ئايەتتە تىلغان ئېلىنغان ئالالھ نىڭ 
» ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدىغان « ەسى مەرھەمەتنىڭ چەكسىز مەنب

 ئىسمى بىلەن ئاتالغان. « رەھمان 
ئىسمى بىلەن « رەھمان » سۈرە رەسۇلۇلالھنىڭ دەۋرىدىمۇ 

 ئاتالغان. 
 - 60ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ فۇرقان سۈرىسى  رەھمان سۈرىسى

 جاۋاب غاىئالوس« ؟ رەھمان دېگەن نېمە» ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 
ولغان بولسا كېرەك. سۈرىنىڭ ئۇسلۇبى ۋە مەزمۇنى بولۇپ نازىل ب

خاراكتېرىگە  جاۋابباشتىن ئاخىرى ۋاستىلىق ھالدا مۇشۇنداق بىر 
نە بىر ئىككى سۈرە ئارىسىدىكى يەبۇنىڭدىن باشقا ئىگە. 

ئايەتلىرى بىلەن فۇرقان  - 20 - 19بۇ سۈرىنىڭ  مۇناسىۋەت
اشلىقى. ئايىتى ئارىسىدىكى مەزمۇن ئوخش - 53سۈرىسىنىڭ 

ئايىتى ئىما  - 94ھەزرىتى ئەسمادىن كەلگەن ۋە ھىجر سۈرىسىنىڭ 
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ھەنبەل رىۋايىتىگە ئاساسالنغاندا، بۇ سۈرە  ىنقىلىنغان ئەھمەت ب
 ھىجر سۈرىسىدىن بۇرۇن نازىل بولغان. 

ئەسىر سۈرىسى  -دە شەرھ تەرتىپى نۇزۇلئىبن ئابباسنىڭ 
دە تەرتىپىرىتى ئوسمان لغان. ھەزىتىز ئورۇنغا - 13ئارىسىغا، يەنى 

ئورۇنغا تىزىلغان.  - 97ئىنسان سۈرىسى ئارىسىغا، يەنى  -رەئىد 
بولۇپ قالغان.  كىيىنبىرىنچىسى بەك بالدۇر، ئىككىنجىسىدە بەك 

دە فۇرقان سۈرىسىدىن كېيىن كېلىدۇ، ئەڭ توغرىسى تەرتىپىجابىر 
 بۇ. 

 سۈرىنىبۇ ئىبن ھىشامنىڭ نەقىل قىلىشىچە، ئىبن مەسئۇد 
ئاشكارە ئوقۇغان ۋە مۇشرىكالرنىڭ ھۇجۇمىغا  -بىدە ئوچۇق ئكە

نىڭ ئالالھ » ئۇچرىغان بولۇپ، ئۇ بۇ ھەقتە مۇنداق دېگەن: 
دۈشمەنلىرىنى بۇنىڭدىن ئىلگىرى بۇنچە ئاجىز، بىچارە ھالەتتە 

 تۇن نەبەۋىييە (. ەسىر -ئەس « ) كۆرمىگەنىدىم 
قانىدى. نەجم سۈرىسى شېرىكنى ئەيىپلەش دەۋرىنى ئاچ

غالجىرلىق بىلەن  رەھمان سۈرىسى ئوقۇلغاندا مۇشرىكالرنىڭ
كە ىبۇ باسقۇچتا تېخىمۇ گۈهللانگەن قۇرئان دەۋىت ھۇجۇم قىلىشىنى

 قارىتا مۇشرىكالرنىڭ ھەيۋە قىلىشى دەپ چۈشەنسەك بولىدۇ.  
 - 5بۇ مەلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، مەزكۇر سۈرە رىسالەتنىڭ 

 ل بولغان بولسا كېرەك. يىلىدا نازى - 6ياكى 
 ىنى ھەيران قالدۇرىدىغان بۇ سۈرەباالغەت جەھەتتىن كىش

 ە بىر ئۇسلۇب بىلەنشاۋقۇنسىز ئاققان دەرياغا ئوخشاش ئۆزگىچ
. سۈرە ئالالھ نىڭ ۇقىلىد خىتابكىشىنىڭ روھى دۇنياسىغا 

ىدۇ. بۇ شەپقىتىنى بايان قىل -ئىنسانغا بولغان رەھمىتى، مېھرى 
بىرىنچى ئورۇنغا مىتىنى ئۋەھىي نې يان قىلغاندارەھمەتنى با

ئالالھ نىڭ ئىنسانغا بەرگەن  ھىدايەتنىڭ» ويغان. بۇ ئارقىلىق ق
نى   « لىرى ئىچىدە بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدىغانلىقىنېمەت

 ەكىتلىمەكتە.ت
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ھۇسنادىن بىرسى بىلەن باشلىغان  -سۈرە قۇرئاندا ئەسمائى 
الھىي كىملىك سۈپىتىدە سۈرە بولۇپ، بۇ ئىسىم ئى يىگانە

كەلىمىسىدە تىلغا « بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىم » ئىشلىتىدىغان 
دۇر.  بىر « ئەر رەھمان» ئېلىنغان ئىككى ئىسىمدىن بىرسى بولغان 

ئالىغا ودېگەن س« رەھمان دېگەن نېمە؟ » مەنىدە مۇشرىكالرنىڭ 
ئۆز  ش ئۈچۈن، مۇشرىكالرنىڭىنىنى ياخشى چۈشجاۋابتۇر. بۇ جاۋاب

 ۋاقتىدىكى روھى ھالىتىنى ۋە ۋەھىيگە تۇتقان مۇئامىلىسىنى
ئىسمىغا « رەھمان » بىلىشىمىز زۆرۈر. مۇشرىكالر باشتىن تارتىپ 

مىنى ئىشلىتىشتىن ئۆزىنى سوغۇق نەزەردە قارىغان بولۇپ، بۇ كەلى
ن. بۇ پوزىتسىيىسىنى ھەتتا بۇ ئىسىمدىن نەپرەتلەنگە تارتقان

 . الشتۇرغاناۋامە دىچسىگئاخىرقى نەپ
يىلىدىكى ھۇدەيبىيە سۈلھىسىدە بۇ مۇئامىلىنى  - 6ھىجرەتنىڭ 
 رئام ىن. مەككە ھەيئىتىنىڭ رەئىسى سۇھەيل بئېنىق كۆرەلەيمىز

» كاتىبى بولغان ھەزرىتى ئەلىگە يازدۇرغان  ھىرەسۇلۇلالھنىڭ سۈل
 كەلىمىسىگە قارشى چىققان ۋە: « بىسمىلالھىر رەھمانىر رەھىم 

 دېگەن. « ان دېگەن نېمە؟ بىسمىكەلالھۇممە  دەپ ياز!رەھم» 
لىيەت ىجاھ ەھمان سۈرىسىنىڭ تۇنجى ئايەتلىرىر

 جاۋابنى ئىنكار قىلىشىغا بېرىلگەن بىر «رەھمان » ئىنسانلىرىنىڭ 
بىلەن ئاينىڭ، يەر بىلەن  قۇياشخاراكتېرىغا ئىگە. ئۇالرغا 

دېڭىزالرنىڭ ۋە ئاسماننىڭ، كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ، دەريا بىلەن 
 تاغالرنىڭ ئىنساننىڭ ئەمرىگە بېرىلگەنلىكى بايان قىلىنغان. 

ئەگەر ئىنسان ئۆزىنى ئوراپ تۇرغان تەبىئەت دۇنياسىغا 
رەھمەت نەزىرى بىلەن قارىسا، رەھماننىڭ رەھمىتىنى كۆرىدۇ. 

رەھماننىڭ  رىنىلىتۆۋەندە رەھماننىڭ رەھمىتىنىڭ تەجەللى
 يلى: كاالمىدىن بىرلىكتە ئوقۇ

ْْحَُن ) َ الُْقْرأ ََن )1الره نَْساَن )2( عََّله
ِ
هَمُه الَْبَياَن )عَ ( 3( َخلََق اَْل ْمُس 4ل ( الشه

َباٍن ) َجُر يَْسُجَداَن )5َوالْقََمُر َِبُس ْ  (6( َوالنهْجُم َوالشه
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رەھمان. قۇرئاننى ئۆگەتتى، ئىنساننى ئۇ ياراتتى. ئۇنىڭغا » 
تى. كۈن بىلەن ئاينى ) ئۆز مەقسىتىنى ئۇقتۇرۇشنى ئۆگەت

بۇرجلىرىدا ( مۇئەييەن ھېساب بويىچە سەير قىلدۇرغان ئۇدۇر. ئوت 
سەجدە قىلىدۇ ) يەنى ئۇنىڭغا دەرەخلەر  -چۆپلەر، دەل  -

 (. 6 - 1« ) رەھماننىڭ ئەمرىگە بويسۇنىدۇ ( 
رەھمەت قىلغۇچى، مۇتلەق رەھمەتنىڭ » رەھمان،  -ئەر 

سۆز « م ىرەھ» رىدۇ. بۇ كەلىمە مەنىسىنى بىلدۈ« مەنبەسى 
ئىسمىغا « ئالالھ » تومۇرىدىن تۈرلىنىپ چىققان بولۇپ، خۇددى 

ئوخشاش خاس سۈپەتتۇر. ئەسمائى ھۇسنا ئىچىدە بۇ سۈپەت 
ئىسمى « ئالالھ » پەقەت ئالالھ ئۈچۈنال ئىشلىتىلىدۇ. خۇددى 

خاس سۈپەت  كۆپلۈك شەكلىدە ئىشلىتىلمىگەندەكبىرلىك ۋە 
كەلىمىسىمۇ بىرلىك ۋە كۆپلۈك شەكىلدە « رەھمان  »بولغان 

تى خاس سۈپەت بولمىغانلىقى سۈپى« رەھىم » ئىشلىتىلمەيدۇ. 
» قۇرئاندا رەسۇلۇلالھ ۋە مۇئمىنلەر ئۈچۈنمۇ ئىشلىتىلگەن.  ئۈچۈن

ئالالھ پاالنچىغا »  دېگەنلىك« نچىغا رەھمەت قىلسۇن ئالالھ پاال
دېگەنلىك « تەجەللى قىلسۇن رەھمان ۋە رەھىم ئىسىملىرى بىلەن 

ىدە خاس سۈپەت بولىشى بولىدۇ. رەھمان ئىسمىنىڭ سۈپەتلەر ئىچ
باشقا سۈپەتلەر ئىچىدە ئاالھىدە ئورۇن تۇتىدۇ. بۇ  سەۋەبىدىن

ئايەت رەھمان سۈپىتىنىڭ سۈپەتلەر ئىچىدە ئۆزگىچە ئورنىنىڭ 
 بارلىقىنىڭ بىر ئىپادىسى:

رەھمان دەپ ئاتىساڭالرمۇ ئالالھ دەپ ئاتىساڭالرمۇ بولىدۇ، » 
بولىدۇ، قايسىنى ئاتىساڭالر ) ھەممىسى ياخشىدۇر (. شۇنى 
ئۇنتۇماڭالركى، ئەڭ ياخشى سۈپەتلەر ۋە بارلىق مۇكەممەللىكلەر 

 (.  110ئىسرا، « ) ئۇنىڭغا خاستۇر 
رەھمان سۈرىسى مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، ئىالھىي 

» ن. مەزكۇر سۈرىدە رەھمەتنىڭ تەجەللىلىرىنى بايان قىلغا
 31ئايىتى « لىرىنى ئىنكار قىلىسىلەر؟ نېمەترەببىڭالرنىڭ قايسى 
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ئالدىدىكى  بولۇپ، ھەر قېتىم تەكرارالنغانداقېتىم تەكرارالنغان 
ئايەتنى تەكىتلەش رولىنى ئوينايدۇ.  چۈنكى، بۇ ئايەتتە 

 مەزكۇر ئايەتتىن ئىلگىرىكى ئايەتتە تىلغا « نېمەت» تەكرارالنغان 
. مەزكۇر نى كۆرسىتىدۇبىرىدىن پەرقلىق نېمەتلەر -ئېلىنغان بىر 

كۆرسىتىدۇ دەپ  ئالمىشى ئىنسان ۋە جىنالرنى« كۇما » ئايەتتىكى 
دىغان ۋە ىبۇ ئالماش ئارقىلىق ئىنساننىڭ كۆرۈن قارالغان. بەلكىم

كۆرۈنمەيدىغان تەرىپى ياكى دۇنيا بىلەن ئاخىرىتى نەزەردە 
 كىن. تۇتۇلغان بولىشى مۇم

» قېتىم  31رەھمان ئىسمى بىلەن باشالنغان بۇ سۈرىدە 
رەبنىڭ  ئىبارىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى« ېمىتى رەببىڭنىڭ ن

شكە ىنىرۇبۇبىييىتىنى رەھمانىييىتىدىن ئايرىپ چۈش
 بولمايدىغانلىقىنىڭ بىر ئىپادىسى. 

قۇرئاننى ئۇ »  سۈرىدە رەھمان ئىسمىدىن كېيىن كەلگەن
ھىينىڭ رەھماننىڭ ئىنسانىيەتكە بەخش ۋە ئايىتى« ئۆگەتتى 

ئايەتتە  ئەتكەن ئەڭ چوڭ رەھمىتى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ.
گىنىش. قۇرئان ۆقۇرئان ۋە ئ . يەنى،ئىككى نەرسە تىلغا ئېلىنغان

گىنىش قابىلىيىتىمۇ ئۆز ئالدىغا بىر ۆئۆز ئالدىغا بىر رەھمەت، ئ
ەتتۇر. بۇ گىتىشى ئۆزگىچە بىر رەھمۆرەھمەتتۇر. رەھماننىڭ ئ

رەھمەتلەر ئىنساننىڭ يارىتىلىشىدىنمۇ ئالدىنقى ئورۇندا تۇرىدۇ. 
شۇنداق، ئىنساننىڭ يارىتىلىشى چوڭ بىر رەھمەتتۇر. لېكىن، 

بەشەر » گىنىش قابىلىيىتى بولمىغان بولسا، ئىنسان ۆۋەھىي ۋە ئ
 تتى.مىگەن بواللىق دەرىجىسىگە يۈكسىلەل«ئىنسان » لىكتىن «

قىلىدىغان  خىتابڭ روھى دۇنياسىغا سۈرىدە ئىنساننى
جەننەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك ناھايىتى يارقىن تەسۋىرلەر بېرىلگەن 
بولۇپ، ئىمان كۆزى بىلەن قارىغان بىر مۇئمىن ئۆزىنى خۇددى 

 جەننەتتە كۆرگەندەك بولىدۇ. 
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مەۋجۇدىيەتنىڭ قوشماق قانۇنىيىتىنى  ئاخىرىسۈرە باشتىن 
سىڭدۈرىدۇ. ئالالھ نىڭ ھاياتقا ھەر  قىلىنغۇچىنىڭ ئېڭىغا خىتاب

تۇرىدىغانلىقى ھەقىقىتىنىڭ  )ئارىلىشىپ( ۋاقىت مۇداخىلە قىلىپ
 ئەڭ جانلىق ئىپادىسى بۇ سۈرىدە بايان قىلىنغان:

َماَواَت َواْْلَْرَض ُكه يَْوٍم ُهَو   نٍ  َشأْ َِف يَْسأََُلُ َمْن َِف السه
ۇدىيەتكە ئۇ ) رەھمان ( ھەر ۋاقىت ھاياتقا ۋە مەۋج» 

 (. 29« ) دۇ پ تۇرىمۇناسىۋەتلىك ھەر ئىشقا مۇداخىلە قىلى
سۈرە، ئەسمائى ھۇسنا بۇ رەھمان ئىسمى بىلەن باشلىغان 

زۇلجەاللى ۋەلئىكرام ) ئەزىمەتلىك » ئىچىدە ئۆزگىچە ئورنى بولغان 
 ئىسمى بىلەن ئاخىرلىشىدۇ. (« ۋە كەرەملىك 

   

 فاتىر سۈرىسى

 
ان ۋە زېمىننى يارىتىشى بايان قىلىنغان سۈرە ئالالھ نىڭ ئاسم

ئىسمى بىلەن ئاتالغان. « فاتىر » بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 
فاتىر ئالالھ نىڭ قۇرئاندا تىلغا ئېلىنغان سۈپەتلىرىدىن بىرسى 

بىر ئۇرۇقنى بىخ ئۇرۇپ، شاكىلىنى يېرىپ » بولۇپ، ئۇ 
ئالالھ ئۈچۈن  دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ سۈپەت« چىقارغۇزۇش 

بىر ئۇرۇقنى شاكىلىنى يېرىپ بىخ تارتقۇزۇپ » ئىشلىتىلگەندە 
يوقلۇق شاكىلىنى يېرىپ  چىقارغاندەك، مەۋجۇدىيەت ئۇرۇقىدىن

مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ سۈرىدە ئالالھ نىڭ « ئوتتۇرىغا چىقارغان 
» ئاسمانالرنىڭ ۋە يەرنىڭ فاتىرى ئىكەنلىكى بايان قىلىنغان. بۇ 

الرنى ۋە يەرنى، يەنى پۈتۈن بىر كائىناتنى يوقلۇقتىن ئاسمان
مەۋجۇت بولۇشقا، خۇددى بىر ئۇرۇقنىڭ ئىچىدىن بىخ تارتقۇزۇپ 

 مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ.« چىقارغاندەك ياراتقان ئۇلۇغ زات 
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مەالئىكە » سۈرە بۇخارى، تىرمىزى ۋە بەزى تەپسىرلەردە 
چۈنكى، دېگەن ئىسىم بىلەن تىلغا ئېلىنغان. « سۈرىسى 

پەرىشتىلەر قۇرئاندا مۇشۇ سۈرىنىڭ بىرىنچى ئايىتىدە بېرىلگەن 
 تەسۋىر بىلەن ياد قىلىنىدۇ:

« ئىككى قاناتلىق، ئۈچ قاناتلىق ۋە تۆت قاناتلىق ئەلچىلەر » 
مىزدا قۇشالرغا خاس ئورگان بولۇپ، رى(. قانات ماددىي دۇنيا 1) 

چىلىقالرغا ىنقىيۋەزىپىسى ئۆزى ئورۇنالشقان گەۋدىنى ھەر خىل 
ز شەكىلدە بارىدىغان مەنزىلىگە يەتكۈزۈشتۇر. ېقارىماي، ئەڭ ت

دەپ ئاتايمىز. پەرىشتىلەرمۇ مەنىۋىي دۇنيانىڭ « ئۇچۇش » بۇنى 
 ماھىيىتىدە پەقەت ئالالھ بىلىدىغان مەنىۋىي قۇشالرغا ئوخشاش بىر

ز ئۇچىدىغانلىقىنى ئىما قىلسا ېت مەخلۇقتۇر. كۆپ قاناتلىق بولىشى
رەك. رەسۇلۇلالھ بىر ھەدىسىدە ئىسرا ۋەقەسىدە ئۆزى مۇالقات كې

مىڭ قانىتى بىلەن كۆرگەنلىكىنى بايان  600بولغان جىبرىئىلنى 
مىڭ سانى بىر ئوخشىتىش مەنىسىنى  600قىلغان. ھەدىستىكى 

 بىلدۈرىدۇ. 
سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. تۇنجى تەرتىپلەرنىڭ ھەممىسىدە 

سى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ مەلۇماتقا قارىغاندا، مەريەم سۈرى -فۇرقان 
 6سۈرە قۇرەيش ئېمبارگوسى باشلىنىشتىن بۇرۇن، يەنى دەۋەتنىڭ 

يىلىدا نازىل بولغان بولسا كېرەك. بۇ مەككىدىكى تەرەپلەر ئۆز  -
سېپىنى ئېنىق نامايەن قىلغان، سەپلەر ئايرىلغان، ۋەھىي ۋە ئۇنىڭ 

ھقا قارشى قىلىچالر بىلەيلىنىشكە يەتكۈزگۈچىسى بولغان رەسۇلۇلال
باشلىغان بىر مەزگىل ئىدى. بۇ مەزگىلدە مەككىدىكى بېسىم ۋە 
زۇلۇم سەۋەبىدىن بىر قىسىم مۇسۇلمانالر ھەبەشىستانغا ھىجرەت 
قىلىپ بولغانىدى. ھىجرەت قىلىشقا قادىر بواللمىغانالرغا قارىتا 

 - قىيىنىل رەھىمسىزلىك بىلەن قاتتىق زۇلۇم قىلىنماقتا، ھەر خ
قىستاق، ئەزىيەت راۋا كۆرۈلمەكتە ئىدى. سۈرىنىڭ ئىسمى بولغان 

يوقلۇق قاراڭغۇلۇقىغا نۇرى بىلەن » فاتىر بەلكىم مۇسۇلمانالرغا : 
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تەجەللى قىلىپ، مەۋجۇدىيەتنى بارلىققا كەلتۈرگەن ئالالھ، 
قاراڭغۇلۇقىغا نۇرى بىلەن تەجەللى قىلىپ،  رىمەككىدىكى كۇپ

دەپ مۇئمىنلەرگە ئۈمىد بېغىشالپ « نى چىقارماسمۇ؟ ىقۇياشئىمان 
 تەسەللىي بەرگەن بولسا كېرەك.  

بىلەن باشلىغان فاتىھە، « ئەلھەمد » فاتىر سۈرىسى قۇرئاندا 
 ئەنئام، كەھف ۋە سەبە قاتارلىق بەش سۈرىنىڭ بىرسى. 

 -رەڭلىكى، بىر  -سۈرە مەۋجۇدىيەتنىڭ كۆرۈنۈشتىكى رەڭگا 
لماسلىقىغا قارىماي، ئۇالر ئارىسىدىكى كىشىنى بىرىگە ئوخشاش بو

ھەيران قالدۇرىدىغان زىچ مۇناسىۋەت ۋە ماسلىشىشنى ئاساسىي 
 تېما قىلغان. 

سۈرە كۆرۈنىدىغان ۋە كۆرۈنمەيدىغان تەرەپلىرى بىلەن 
 يارىتىلىش تىلغا ئېلىنغان ھالدا باشالنغان:

جىمى ھەمدۇسانا ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆرنەكسىز » 
ياراتقۇچى، پەرىشتىلەرنى ئىككى قاناتلىق، ئۈچ قاناتلىق، تۆت 

 (. 1« ) قاناتلىق ئەلچىلەر قىلغۇچى ئالالھ قا خاستۇر! 
سۈرە بۇ كائىنات ۋە ئۇنىڭ ياراتقۇچىسىنى تونىماستىن ئۆز 

(.  7 - 2مەيلىچە ياشاۋاتقان ئىنسانغا مەسئۇلىيىتىنى ئەسلىتىدۇ ) 
ھەممىمىز ھايات ۋاقتىمىزدا بىر  ئايەتيەردە تىلغا ئېلىنغان بىر  بۇ

ياكى بىر قانچە قېتىم شاھىت بولغان بىر سۈننەتۇلالھنى بايان 
 قىلىدۇ:

ٍة فًََل ُمْمَسَك لَهَ ُ َللنهاَس َمْن َرْْحَ ًَل ُمْرَسَل ََلُ يُْمَسْك فَ  ا َوَماَما يَْفتََح اّلِله

 َمْن بَْعَدَه َوُهَو الَْعزَيُز الَْحَكميُ 
ەھمىتىدىن كىشىلەرگە ئاچقان نەرسىنى ھەرگىزمۇ ئالالھ ر» 

الالھ رەھمىتىدىن توسقان نەرسىنى توسۇپ قااللىغۇچى بولمايدۇ، ئ
ئۇنى ھېچ قويۇپ بەرگۈچى بولمايدۇ.  ئالالھ توسقاندىن كېيىن

 (.    2« ) ئالالھ غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر 
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سىلەرگە ئاسماندىن ۋە ئالالھ تىن باشقا » بۇ ئايەتتىن كېيىنال 
( دەپ  3« ) زېمىندىن رىزىق بېرىپ تۇرىدىغان ياراتقۇچى بارمۇ؟ 

سورايدۇ. بۇ سۇئال دەماللىققا ئادەتتىكىدەك تۇيۇلىدۇ. لېكىن، 
ئىنسان ئىستىمال قىلىۋاتقان غىزاالرنىڭ مۆجىزىۋى يارىتىلىشى 

كىشى ھەققىدە بىر ئاز تەپەككۇر قىلغان ۋاقىتتا، بۇ سۇئال ئالدىدا 
تىترەشكە باشاليدۇ. چۈنكى، بۇ ئايەتلەرنىڭ مەقسىتى، ئىنسانغا 

ورلۇق مۇشۇنداق سېخىيلىق قىلىۋاتقان رەببىگە قانداق قىلىپ تۇزك
ئىنساننى ئاگاھالندۇرماقتا. بۇنىڭ  قىلىۋاتقانلىقىنى ئەسلىتىپ

زۇلۇم ۋە بېسىم ئاستىدا قالغان  بىلەن ئۆز ۋاقتىدا مەككىدە
» ب دۇنياسىدا بىر كۆزنەك ئېچىلىپ، خۇددى رەسۇلۇلالھنىڭ قەل

بۇنچە نېمەت بەرگەن ئالالھ نى يالغانغا چىقارغانالرنىڭ سېنى 
ئىنكار قىلغانلىقىغا ھەيران قالمىغىن، سەندىن ئىلگىرى ئۆتكەن 

دەپ تەسەللىي « نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنىڭ بېشىغىمۇ بۇالر كەلگەن 
 :بېرىۋاتقاندەك قىالتتى

بُ  ْن يَُكذ َ
ِ
َّل َوا

ِ
بَْت ُرُسٌل َمْن قَْبَِلَ َوا َ وَك فَقَْد ُكذ َ   ْْلُُمورُ ا تُْرَجُع  اّلِله

ئى مۇھەممەد! ( ئەگەر ئۇالر سېنى ئىنكار قىلسا ) قايغۇرۇپ » ) 
كەتمە (، ھەقىقەتەن سەندىن ئىلگىرىكى پەيغەمبەرلەرمۇ ئىنكار 

ىدۇ قىلىنغان، ئاقىۋەتتە ھەممە ئىش ئالالھ نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇل
 ( »4  .) 

دە ىقۇرئاننىڭ ئۆزگىچە ئىپادە شەكىللىرىدىن بىرسى بۇ سۈر
(. ئالداشنىڭ  5« ) ئالالھ نامىدىن ئالداش! » ئورۇن ئالغان. يەنى، 

 ئالالھ نامىدىن ئالداشمىڭ تۈرلۈك يولى، ئۇسۇلى بار. لېكىن، 
ئالدامچىلىقنىڭ ئەڭ رەزىل شەكلى بولۇپ، بۇنداق قىلغۇچى 

تە قىلماقچى بولغان ۋە ىپەزلىكىگە ئالالھ نى ۋاسئۆزىنىڭ ساختى
ئالالھ نىڭ ئىسمىنى سۈيئىستىمال قىلىشتىنمۇ قورقمايدىغان 

 بىرىدۇر. 
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رىياخور دىندارلىقتىن تارتىپ ساختا ئىمانغا، ئىبادەتلەردىكى 
رىيادىن تارتىپ شەكىلۋاز دىندارلىققىچە بولغان كەڭ دائىرىدىكى 

ھەر قانداق بىر » داق پاش قىلغان: ئالداش شەكلىنى رەببىمىز مۇن
 (.   5« ) ساختىپەز سىلەرنى ئالالھ نىڭ نامىدىن ئالداپ قويمىسۇن! 

 ئاخىرەتكە مۇناسىۋەتلىك بايانالرسۈرىدىكى قىيامەت ۋە 
رىدىن ساقىت بولغان بىر ھەقىقەتنى ىكۆپىنچىمىزنىڭ نەز

 ھېچقانداق بىر ئەھەدى ساڭا ھەممىدىن خەۋەردار» ئەسلىتىدۇ: 
« بولغان ئالالھ بەرگەن خەۋەرگە ئوخشاش بىر خەۋەرنى بېرەلمەيدۇ 

(. شۇنداق ئەمەسمۇ؟ قىيامەت ۋە ئاخىرەت ھەققىدە ئالالھ تىن  14) 
 باشقا مەلۇمات بەرگۈچى بارمۇ؟ 

زات  يىگانەمەۋجۇدىيەت ئىچىدە ئۆزىگە ئۆزى يېتەرلىك بولغان 
ۇ ئالالھ قا مۇھتاج. بئالالھتۇر. ئىنساندىن تارتىپ بارلىق مەخلۇقالر 

ئەزەلى ۋە ئەبەدى ھەقىقەتنى قۇرئان تىلىدىن ئاڭالش كىشىگە 
 باشقا بىر تۇيغۇ بېرىدۇ:

 ُ َ َواّلِله َّل اّلِله
ِ
َا النهاُس َأنُُْتُ الُْفقََراُء ا  الَْحَميدُ   الْغََِن   ُهوَ ََّي َأُّي 

ئى ئىنسانالر! سىلەر ئالالھ قا مۇھتاجسىلەر، ئالالھ » 
 (.  15« ) ىن ( بىھاجەتتۇر، مەدھىيىگە اليىقتۇر ) ھەممىد

يۇقىرىدىكى بۇ ئايەتتىن بەلكىم كىشىنىڭ ئەقلىگە مۇنداق بىر 
بۇ ھەقىقەتكە قارىغاندا، ئالالھ ئۈچۈن » سۇئال كېلىشى مۇمكىن: 

ئەلۋەتتە «. ئىنسان ۋاز كەچكىلى بولمايدىغان بىر مەخلۇقمۇ؟ 
سىلەرنى ھاالك قىلىپ،  ئەگەر ئالالھ خالىسا» اق ئەمەس. ئۇند
 (.   16« ) ڭالرغا يېڭى بىر خەلقنى پەيدا قىلىدۇ ىئورن

 خالىسا...
 خاالمدۇ؟

ئۆتمۈشتە ئىنسانالر ئىچىدىكى بەزى قەۋملەر ئۈچۈن خالىغان. 
شنى داۋا قىلغان سانسىزلىغان مىز ئەبەدىي بولۇرىبۇ دۇنيا

يىدا نى كۆردى. ھەممىسىنىڭ جاەدانلىق، دۆلەت ۋە ئىمپېرىيخان
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بۈگۈن شامالالر ئەگىپ ئۆتمەكتە. ئىنسان ئالالھ نىڭ ئۈمىدىنى 
يەردە قويسا، بەلكىم بىر كۈنى ئۇالرنى ھاالك قىلىپ ئورنىغا 
باشقىالرنى يارىتىشى مۇمكىن. بۇ ئايەت بۇ ھەقىقەتنى 

 ئەسكەرتمەكتە. 
دىيىسىگە ماس ھالدا ۋەھىينىڭ تۇنجى سۈرە مەركىزى ئى

غا ھاياتنىڭ رەڭدار، ھەر تۈرلۈك ۋە قىلىنغۇچىسى ئېڭى خىتاب
ق قانۇنىيىتىنى نەقىش قىلىپ ئىشلىمەكتە. ئىمان ۇقوشماق قۇتۇپل

دائىم مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. سىلەرنىڭ ئۆزەڭالرنى  رىۋە كۇپ
» ئالالھ نىڭ قانۇنىنى ئۆزگەرتەلمەيدۇ:  ربۇنچە ئاۋارە قىلىشىڭال

ئۈچۈن (  سەن ئۇالر ئۈچۈن ) يەنى ئىمان ئېيتمىغانلىقلىرى
قايغۇرۇپ ئۆزەڭنى ھاالك قىلىۋالمىغىن، ئالالھ ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ 

نىڭ يەر رى(. يەنى، كۇپ 8« ) قىلمىشلىرىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر 
يۈزىدىكى مەۋجۇدلىقى ئالالھ نىڭ ئىلمى دائىرىسىدە، لېكىن 

ى دائىرىسى ئىچىدە ئەمەس. چۈنكى، ئالالھ نىڭ بىر ازىلىقر
قىلىشى بىلەن ئۇنىڭغا رازى بولىشى ئوخشاش  مۇئامىلىگە رۇخسەت

ياخشى ۋە  انغا ئىرادە ۋە ئەقىل بەرگەنلىكىنەرسە ئەمەس. ئىنس
ياماننى ئايرىشىغا رۇخسەت قىلغانلىقىدۇر. ياخشى ۋە يامان، 

بۇ ئاساستا ۋۇجۇدقا چىقىدۇ. چىرايلىق ۋە سەت ئارىسىدىكى پەرق 
ىشى كېرەك. شەرەپ دا بولكويىھەركىم نېمىنى خالىسا ئۇنىڭ  شۇڭا
بۇالرنىڭ ئىالھىي  ېتىبارنىڭ ھەقىقى بولغىنىغا تالىپ بولغۇچىۋە ئ

 مەنبەسى بولغان ئالالھ قا يۈزلىنىشى كېرەك:

يًعا ُة ََجَ َ الَْعزه َة فََلَله  َمْن ََكَن يُرَيُد الَْعزه
كىمكى شەرەپ ئىزدەيدىكەن، شەرەپنىڭ ھەممىسى ئالالھ غا » 

 (.  10« ) تىن تىلىسۇن ( مەنسۇپ ) ئۇنى ئالالھ 
ھەرىكەت ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتكە  -سۆز » ئايەتنىڭ داۋامى 

 جاۋابدېگەن سۇئالغا مۇنداق « قارىتا ئىالھىي قانۇن نېمە؟ 
 بېرىدۇ:
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اَلُح يَ  ُب َوالَْعَمُل الصه ي َ ُم الطه لَْيَه يَْصَعُد الَْكَ ِ
 ْرفَُعهُ ا
ئۆرلەيدۇ، ياخشى پەقەت ياخشى سۆز ئالالھ نىڭ دەرگاھىغا » 

 (.    10« ) ئەمەل ئۇنى يۇقىرىغا ئۆرلىتىدۇ 
سۈرە، يارىتىلىشتىكى رەڭدارلىق ئىچىدىكى ماسلىشىش قانۇنىغا 

(، ئۆسۈملۈكلەر ۋە  13(، كېچە ۋە كۈندۈزنى )  12دېڭىزنى ) 
(  28(، ھايۋانالرنى )  27مېتالالر ) مېنېرال ئېلېمېنىتالر (نى ) 

 . مىسال قىلىپ كۆرسىتىدۇ
ىسىنى تەشكىل قىلغان بۇ ئايەتلەر ىيسۈرىنىڭ مەركىزى ئىد

ماسلىقالرغا ىىشتىكى ۋە ئىنسانالردىكى ئوخشرەببىمىزنىڭ يارىت
ىدا تۇرۇپ قارىشىمىز كېرەكلىكىنى تۆۋەندىكى ئايەتتە نۇقتقايسى 

 ئۆگەتمەكتە:

ابُ  تََوي الَْبْحَراَن َهَذا عَْذٌب فَُراٌت َسائٌَغ َشَ َجاٌج َوَمْن أُ َذا َملٌْح هَ ُه وَ َوَما يَس ْ

تَْخرَُجوَن َحلَْيًة تَلْبَ  ُفِْلَ َفيَه َمَواَخَر ا َوتََرى الْ ُسوََّنَ ُك ٍ تَأُُْكُوَن لَْحًما َطَرَّيا َوتَس ْ

 َلتَبْتَُغوا َمْن فَْضََلَ َولََعلهُْكْ تَْشُكُرونَ 
ئىككى دېڭىز ) يەنى دېڭىز ۋە دەريا ( ئوخشاش ئەمەس. » 

تاتلىق، تەملىك بولۇپ ) گالدىن ( سىلىق ئۆتىدۇ،  بىرىنىڭ سۈيى
ئۇالرنىڭ ھەر ئىككىسىدىن  .يەنە بىرسى ناھايىتى ئاچچىق، تۇزلۇق

يېڭى گۆشلەرنى ) يەنى بېلىقالرنى ( يەيسىلەر، سىلەر تاقايدىغان 
چىقىرىسىلەر، نى مارجانالر (  -زىننەت بۇيۇملىرى ) يەنى ئۈنچە 

ر ئۈچۈن، شۈكۈر قىلىشىڭالر لىشىڭالئالالھ نىڭ نېمىتىنى تەلەپ قى
ئۇنىڭ باغرىدا دولقۇن يېرىپ كېتىۋاتقان كېمىلەرنى  ئۈچۈن

 (.   12« ) كۆرىسىلەر 
ئىنسانالرنىڭمۇ ھەقىقەتكە  بۇ قانۇن تەقەززاسى سەۋەبىدىن

ىسىدا ئوخشاش نۇقتقارىتا مەسئۇلىيەت، بىلىم ۋە چۈشەنچە 
 18ى بايان قىلىنغان ) بولمىغان دەرىجىدە ئىنكاس قايتۇرىدىغانلىق

 (.  32؛ 28؛ 22-
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بەندىلەر ئىچىدە بەزىلىرى ئالالھ نىڭ قانۇنلىرىنى بايقاپ 
ئۇنىڭغا قارىتا ئەمەل قىلىدۇ. بۇ ھەقىقەتنى تۆۋەندىكى ئايەت بايان 

 قىلماقتا:
مىنىڭ ىئالالھ نىڭ بەندىلىرى ئىچىدە پەقەت بىلىم ۋە بىل» 

ئالالھ نى ھەقىقىي  پ يەتكەن كىشىلەرالىنىمەقسىتىنى چۈش
 (.  28« ) رەۋىشتە ھۆرمەتلەيدۇ 

پەرقلىق بولۇش قانۇنىيىتىنى بايقىيالمىغان ئىنساننىڭ 
، ئۇنى «ياتالشتۇرۇپ » نى سىپەرقلىق ئېتىقاد ۋە چۈشەنچى

قارىغۇالرچە يوق قىلىشقا ئۇرۇنغانلىقىنى رەسۇلۇلالھقا ئەزىيەت 
بايان قىلىنغان يەتكۈزگەن مۇشرىكالرنىڭ چۈشەنچىسى ئاساسىدا 

(. ئىنكار قىلغۇچىالر ھەرگىزمۇ ئالالھ قا  43، 42، 25،  10، 2) 
زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ، ئىنكار سەۋەبىدىن زىيان تارتقۇچى يەنىال 

بىرىنىڭ  -(. ئاندىن بىر  39ئىنكار قىلغۇچىنىڭ ئۆزى بولىدۇ ) 
ئىنكارىنى كۈچەيتكۈچى ھاماقەت كىشىلەر ئۈچۈن مۇنداق 

بىرىگە پەقەت  -بىر  بۇ ھەددىنى بىلمەيدىغانالر »دۇ: دېيىلى
 (.   40« ) ئالدىنىشنى ۋەدە قىلىشىدۇ 

 پرىكۇ -ماسلىق ۋە ئىمان ىبۇ شەكىلدە، ئېتىقاتتىكى ئوخش
لىشى ىنىشۈىكى كۆرەشنىڭمۇ بۇ قانۇن دائىرىسىدە چوتتۇرىسىدئ

 كېرەكلىكى بايان قىلىنىدۇ:
ىر ئۆزگىرىشنى سەن ئالالھ نىڭ سۈننىتىدە ھېچقانداق ب» 

كۆرمەيسەن. ئالالھ نىڭ سۈننىتىدە ھېچقانداق يۆنىلىش 
(. بۇ ھەقىقەت  43« ) ئۆزگەرتىشنى ) ئۆزگىرىشنى ( كۆرمەيسەن 

ئايىتىدىمۇ تىلغا ئېلىنغان. ئىالھىي  - 4مەزكۇر سۈرىنىڭ 
رەھمەتنىڭ بىر ئەسەرى بولغان ئىنسان ئۈچۈن بەلگىلەنگەن يەنە 

نسانغا تىنىقى توختىغىچە بولغان ئارىلىقتا بىر قانۇن بار. يەنى ئى
 (.   44خاتادىن قايتىش پۇرسىتى بېرىلگەن ) 
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سۈرىدە ۋەھىينىڭ ھەممىسىگە سىڭدۈرۋېتىلگەن ئىالھىي 
 ئورۇنھەقىقەتلەرنى بىر جۈملىدە ئىپادىلىگەن نۇرغۇن ئىبارىلەر 

دۇر. بۇ «ئايەتلەر سەردارى » ىدىن سۈرە نۇقتئالماقتا. بۇ 
بولغۇدەك ھەقىقەتنى بىر جۈملە  كىتابىڭ ھەر بىرى بىرەر ئايەتلەرن

بىلەن ئىپادىلەيدۇ. بۇ ئايەتلەر قۇرئاندىكى ھەقىقەتنىڭ ئەڭ 
ئىخچام ئىپادىسى بولۇپ، ئۇالر خۇددى مۇبارەك قۇرئان قەلبىمىزگە 

الپكىغا ئوخشايدۇ. ئۇ ئايەتلەردىن بىر قانچىسىغا قاراپ وئاسقان ب
 باقايلى:

لَْيَه يَْصعَ 
ِ
اَلُح يَ ا ُب َوالَْعَمُل الصه ي َ ُم الطه  ْرفَُعهُ ُد الَْكَ
پەقەت ياخشى سۆز ئالالھ نىڭ دەرگاھىغا ئۆرلەيدۇ، ياخشى » 

 (.  10« ) ئەمەل ئۇنى يۇقىرىغا ئۆرلىتىدۇ 

ئَُك َمثُْل َخَبْيٍ     َوََل يُنَب َ
ھېچقانداق بىر ئەھەدى ساڭا ھەممىدىن خەۋەردار بولغان » 

« خەۋەرگە ئوخشاش بىر خەۋەرنى بېرەلمەيدۇ  ئالالھ بەرگەن
 (14 .) 

 ُ َ َواّلِله َّل اّلِله
ِ
َا النهاُس َأنُُْتُ الُْفقََراُء ا  الَْحَميدُ   الْغََِن   ُهوَ ََّي َأُّي 

ئى ئىنسانالر! سىلەر ئالالھ قا مۇھتاجسىلەر، ئالالھ » 
 (. 15« ) ) ھەممىدىن ( بىھاجەتتۇر، مەدھىيىگە اليىقتۇر 

 َ ْن ي
ِ
  َشأْ يُْذَهْبُْكْ َويَأَْت ََبَلٍْق َجَديدٍ ا
ڭالرغا ىئەگەر ئالالھ خالىسا، سىلەرنى ھاالك قىلىپ، ئورن» 

 (.  16« ) يېڭى بىر خەلقنى پەيدا قىلىدۇ 

َ َمْن َعَباَدَه الُْعلََماءُ  هَما ََيََْش اّلِله ن
ِ
  ا
مىنىڭ ىئالالھ نىڭ بەندىلىرى ئىچىدە پەقەت بىلىم ۋە بىل» 
پ يەتكەن كىشىلەرال ئالالھ نى ھەقىقىي ىنىتىنى چۈشمەقسى

 (.  28« ) رەۋىشتە ھۆرمەتلەيدۇ 

نه  َد َلس ُ َ تَْبَديًًل َولَْن َُتَ نهَة اّلِله َد َلس ُ َ فَلَْن َُتَ َويًًل َة اّلِله   ََتْ
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سەن ئالالھ نىڭ سۈننىتىدە ھېچقانداق بىر ئۆزگىرىشنى » 
اق يۆنىلىش كۆرمەيسەن. ئالالھ نىڭ سۈننىتىدە ھېچقاند

 (. 43« ) ئۆزگەرتىشنى ) ئۆزگىرىشنى ( كۆرمەيسەن 

 

 مەريەم سۈرىسى

 
سۈرىدە ھەزرىتى مەريەم ۋە ئوغلى ئىسانىڭ تۇغۇلىشى ھەققىدە 

 ئىسمى بىلەن ئاتالغان.« مەريەم » ئۈچۈن  ىتەپسىلىي توختالغانلىق
بەزى رىۋايەتلەرگە قارىغاندا، بۇ سۈرە رەسۇلۇلالھنىڭ دەۋرىدىال 

ئىسمى بىلەن ئاتالغان. بۇخارىدا سۈرە مەزكۇر سۈرىنىڭ « ەريەم م» 
 باشلىنىشىدىكى مۇقاتتا ھەرىپلىرى بىلەن ئاتالغان.

قۇرئاندا مەيلى ئوچۇق ياكى ئىما شەكلى بىلەن بولسۇن، 
قۇرئان ۋەھىي بىۋاستە نازىل قىلىنغان مۇھەممەد 

ا، ئىسا ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسى ھەققىدە بىرمۇ ئايەت يوق. ئەمم
ئايەتلىك  98ئەلەيھىسساالمنىڭ ئانىسى ھەزرىتى مەريەم ھەققىدە 

تىدا باشقا سۈرىلەردىمۇ ىر سۈرە ئورۇن ئالغان. ئۇنىڭ سىرئۇزۇن ب
نەچچە ئون ئايەتتە مەريەم ھەققىدە توختالغان. پەقەت بۇنىڭ 
ئۆزىال، ۋەھىي مەنبەسىنىڭ مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ بەشەرى 

ملىكىدىن مۇستەقىل ئىكەنلىكىنىڭ ئېنىق دەلىلى. ) ئىنسانى ( كى
قۇرئاندا، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ شەخسىي ھاياتىدىكى 

شاللىق ياكى قايغۇسىغا مۇناسىۋەتلىك بىرمۇ ئايەت تاپقىلى ۇخ
 ا كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ.نۇقتبولمايدۇ. مانا بۇ 

بۇ سۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، مەلۇم بولغان 
رىۋايەتلەرگە قارىغاندا ھەبەشىستانغا ھىجرەت قىلغان 
مۇھاجىرالرنىڭ رەئىسى، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ تاغىسىنىڭ 
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ئوغلى جافەر ب. ئەبۇ تالىپ ھەبەشىستان ھۆكۈمدارىغا مەريەم 
سۈرىسىنىڭ بىر قىسمىنى ئوقۇپ بەرگەن. بۇ تارىخىي مەلۇماتقا 

يىلىدا نازىل بولغان  - 6 ئاساسالنغاندا، سۈرە پەيغەمبەرلىكنىڭ
دەسلەپكى مەزگىلدىكى  ەك خاتاالشمايمىز. مەريەم سۈرىسىدېس

 تاھا سۈرىسى ئارىسىغا يەرلەشتۈرۈلگەن.   -دە فاتىر تەرتىپىقۇرئان 
قۇرئان، نازىل بولغان تىلدىكى ئەڭ يۇقىرى ئەدىبى تېكىست. 

نكى، لېكىن، قۇرئاننى بىر ئەدىبى ئەسەر دەپ قاراشقا بولمايدۇ. چۈ
بىيلىكىدىن ئەمەس، ەقۇرئاننىڭ قىممىتى ۋە كۈچىنى ئەد

بىي ئەسەرلەردە كۆرۈلىدىغان ەئەبەدىيلىكىدىن ئالىدۇ. قۇرئاندا ئەد
ئىستىلىستىكىلىق ۋاستىلەرنىڭ ھەممىسى ئىشلىتىلگەن بولۇپ، 

دېيىشكە بولىدۇ. « مەجازنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسى » قۇرئاننى 
رە، كىنايە قاتارلىقالر قۇرئاندا ئوخشىتىش، ئىستىئا

ئىستىلىستىكىلىق ۋاستىلەر ئىشلىتىلگەن. قۇرئاندا ئەدەبىياتنىڭ 
ئىالھىي ۋەھىيلەرنىڭ  نچە يۇقىرى سەۋىيەدە ئىشلىتىلىشىبۇ

ئۆز  ق بولۇپ، ھەر دەۋرنىڭ پەيغەمبىرىئومۇمىي ماھىيىتىگە مۇۋاپى
 خىرىسدەۋرىدە ئەڭ تەرەققىي قىلغان ئىلىم ۋە سەنئەتكە 

غان سەۋىيەدە قورالالندۇرۇلغان ھالدا ئەۋەتىلگەن. مۇھەممەد قىلىدى
ئىيەتتە شېئىر ۋە باشقا تۈردىكى دەۋر ۋە جەم نئەلەيھىسساالم ياشىغا

ئېغىز ئەدەبىياتى ئەڭ تەرەققىي قىلغان ۋە تەسىر كۈچى يۇقىرى 
بولغان بىر دەۋر ئىدى. شېئىرالر ئىچىدە تالالنغان ئەڭ ياخشى 

بۇت » شېئىرنى  ،املىرىغا ئېسىالتتى. قۇرئاننىڭ تىبئشېئىرالر كە
نىڭ ئورنىغا، شائىرنى شاماننىڭ ئورنىغا قويغان مۇشرىك «

مەككىگە باالغىتى بىلەن ھەيۋە قىلغانىدى. قۇرئان ئەدەبىيات 
ىسىدىن شېئىرغا ياكى نەسىرگە ئوخشىمايدىغان بولۇپ، ئۆزىگە نۇقت

شېئىر  خاس بىر ئۇسلۇبقا ئىگە. قۇرئان ئۆزىمۇ ئۆزىنىڭ
ئەمەسلىكىنى تەكىتلەيدۇ. قۇرئان قۇلىقى شېئىرغا كۆنۈپ قالغان 
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چۆل ئەرەپلىرىگە قۇرئاننى ئاڭلىغان ھامان سەجدە قىلدۇرغىدەك 
 دەرىجىدە باالغەتنى ئىشلىتىدۇ. 

بىلەن ئىنسان دىلىنىڭ ئەڭ چوڭقۇر  خىتابقۇرئاندا ئىچكى 
بارەت ئىككى قىلىدىغان رەھمان ۋە مەريەمدىن ئى خىتابقاتلىمىغا 

قېتىم تىلغا  16كەلىمىسى « رەھمان » سۈرە بار. مەريەم سۈرىسىدە 
ىسىدىن رەھمان سۈرىسى نۇقت خىتابئېلىنغان بولۇپ، ئىچكى 

 خىتاببىلەن ئوخشاش ئاالھىدىلىككە ئىگە. قۇرئاندىكى ئىچكى 
سۇنىڭ شىلدىرلىشىغا، شامالنىڭ پىچىرلىشىغا ئوخشايدىغان بولۇپ، 

قەلبتىن قۇالق سالغۇچىنىڭ قەلب دۇنياسىنىڭ  ئۇنىڭ چاقىرىقى
كىشىنى ئۆزىگە جەلپ  .ئەڭ ئىچكى بۇلۇڭلىرىغا يېتىپ بارىدۇ

 قىلىدۇ.  
سۈرە ھەزرىتى يەھيا بىلەن دادىسى ھەزرىتى زەكەرىيا، 
ھەزرىتى ئىسا بىلەن ئانىسى ھەزرىتى مەريەم ۋە ھەزرىتى 

ر قىسىم ئىبراھىمنىڭ ھايات ھېكايىسىنى چۆرىدىگەن ھالدا بى
ۋەقەلەرنى بايان قىلىدۇ. بۇ ئارقىلىق قۇرئان ۋەھىينىڭ تۇنجى 

قىلىنغۇچىلىرى بولغان مۇئمىنلەرگە تەسەللى بېرىدۇ.  خىتاب
لىك يۇرتىنى تەرك قىلىشقا مەجبۇر بولغان ھەزرىتى بئىمانى سەۋە

ئىبراھىم، قۇرئان ۋەھىي نازىل بولۇش جەريانىدا تۇنجى قېتىم بۇ 
ىنىدۇ. سۈرە رەسۇلۇلالھ بىلەن ئۇنىڭغا ئەگەشكەن سۈرىدە تىلغا ئېل

 مۇئمىنلەرنىڭ شەخسىيىتىنى شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت قىلىدۇ.  
زەكەرىيا ئەلەيھىسساالم بولۇپ،  ىسۈرىنىڭ بىرىنچى قەھرىمان   

ئۇ مەبەدنىڭ سادىق ۋە مۇتتەقى خىزمەتچىسى، مەريەمنىڭ 
دادىسى، ئىمران  ھاممىسى ئېلزابىتنىڭ ئېرى، ھەزرىتى يەھيانىڭ

ئائىلىسىنىڭ رەئىسى ئىمراننىڭ باجىسى، مەريەمنىڭ ئانىسى 
ھاننەنىڭ قېيىنئاكىسى ۋە ئاتاق ) قۇربانلىق / نەزىر ( قىلىنغان 
بىغۇبار مەريەمنىڭ مەبەدتىكى ھامىيسى ئىدى. ئۇ ئوغلى يەھيا 
بىلەن بىرلىكتە جېنىنى ئالالھ قا شاھىت قىلىپ شېھىت بولغان 
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ر ئارىسىدىن ئورۇن ئالغان. يەھۇدىيالر ئۆز ئىچىدىن پەيغەمبەرلە
لىك خورلىغان ۋە ئاخىرىدا بچىققان بۇ پەيغەمبەرنى دەۋىتى سەۋە

 ئۆلتۈرىۋەتكەنىدى. رەببى بۇ سۈرىنى ئۇنىڭغا ھەدىيە قىلغانىدى:

َة َرب ََك َعْبَدُه َزَكَرَّيه   َذْكُر َرْْحَ
رھەمىتىنىڭ بۇ، رەببىڭنىڭ بەندىسى زەكەرىياغا قىلغان مە» 

 (. 2« ) بايانىدۇر 
ھەزرىتى زەكەرىيانىڭ پەرزەنتى يوق بولۇپ، ئالالھ ئۇنى بۇ 
ئارقىلىق ئېمتىھان قىلغانىدى. ئۆزىنىڭ يېشى چوڭىيىپ قالغان، 

لىك بسەۋە ىھتىياجې(. مەريەمنىڭ ئ 5ئايالى تۇغماس ئىدى ) 
يېنىغا كىرىپ چىققان ۋاقىتتا، ئالالھ قا بېغىشالنغان نەزىر 

ەريەمنىڭ ئىالھىي ئىكرامغا نائىل بولغانلىقىغا شاھىت بولىدۇ. م
بۇنىڭغا ھەۋىسى كېلىدۇ ۋە رەببىدىن ئۆزىگە بىر پەرزەنت تىلەيدۇ. 
بۇ دۇئاسىنى قىلغاندا چىن يۈرىكىدىن رەببىگە مۇناجات قىلىدۇ. 

« رەببىم! ساڭا دۇئا قىلىپ ئۈمىدسىز بولۇپ قالغىنىم يوق » ھەم 
ئۆزىدىن كېيىن داۋاسىنى داۋامالشتۇرىدىغان بىر ( دەيدۇ. ئۇ  4) 

پەرزەنتكە ئىگە بولۇشنى ئارزۇ قىلغانىدى. يەنى، ھەزرىتى زەكەرىيا 
دۇنياۋىي مەقسەت ئۈچۈن ئالالھ تىن پەرزەنت تىلىمىگەن بولۇپ، 

 جاۋاببۇنىڭ چىن قەلبىدىن قىلغان دۇئاسىغا مۇنداق 
 بېرىلگەنىدى:

 ُ َنه نُبَْش َ
ِ
ََي لَْم ََّي َزَكَرَّيه ا ُه َيْ يااََلُ َمْن قَ  َعلْ نَْ َك َبُغًَلٍم اَْسُ  ْبُل ََسَ

پەرىشتىلەر ئارقىلىق (:  ئى زەكەرىيا! بىز ھەقىقەتەن ساڭا  ») 
ش خەۋەر بېرىمىز، ئىلگىرى ۇيەھيا ئىسىملىك بىر ئوغۇل بىلەن خ

 (.   7« ) ھېچ كىشىنى ئۇنىڭغا ئىسىمداش قىلمىدۇق 
ن، ئالالھ ئۇنىڭ بۇ سالىھ دۇئاسىنى قوبۇل زەكەرىيا دۇئا قىلغا

 قىلغانىدى. 
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رىنى ئەڭ ئىشەنچلىك ىدۇئانىڭ قوبۇل قىلىنغانلىقى خەۋ
ۇ ئالماي، ئىختىيارسىز ب -مەنبەدىن ئالغان زەكەرىيا بۇ خەۋەرنى ئاال 

 سۇئالنى سورىدى:

 َمَن اْلَكَّبَ َعَتياا ْد بَلَْغُت ًرا َوقَ قَاَل َرب َ َأَنه يَُكوُن َِل غًَُلٌم َوََكنََت اْمَرَأَِت عَاقَ 
زەكەرىيا ئېيتتى: ئايالىم تۇغماس تۇرسا، مەن قېرىپ » 

« مۈكچىيىپ كەتكەن تۇرسام، مېنىڭ قانداقمۇ ئوغلۇم بولسۇن؟ 
 (8    .) 

ا بار. بىرسى قەلب، يەنە بىرسى ئەقىل. نۇقتبۇ يەردە ئىككى 
لەن سۆزلىشىشى، دۇئا قەلبتىن چىققانىدى. دۇئا قەلبنىڭ ئالالھ بى

شۇنداق ئەمەسمۇ؟ ھەزرىتى زەكەرىيامۇ ئالالھ بىلەن قەلبى 
ئارقىلىق سۆزلەشكەن ۋە دۇئاسى قوبۇل بولغانىدى. ئۇ ئالالھ تىن 
پەرزەنت تىلىگەندە ئۆزىنىڭ قېرىپ مۈكچىيىپ قالغان، ئايالىنىڭمۇ 
تۇغماس ئىكەنلىكىنى ناھايىتى ئوبدان بىلەتتى ۋە بۇ ھەقىقەتنى 

بايان قىلغانىدى. بۇ ھەقىقەتنى بىلىپ تۇرۇپ، يەنىال ئالالھ ئۆزىمۇ 
» تىن پەرزەنت تىلىگەنىدى. دۇئاسى قوبۇل بولغاندا نېمە ئۈچۈن 

رەببىم! ئايالىم تۇغماس تۇرسا، مەن قېرىپ مۈكچىيىپ كەتكەن 
دەپ سورىدى؟ مانا بۇ « تۇرسام، مېنىڭ قانداقمۇ ئوغلۇم بولسۇن؟ 

سەتكەنىدى. ھەزرىتى زەكەرىيا دۇئانى ىدا ئەقىل ئۆزىنى كۆرنۇقت
ىسىدىن سورىغانىدى. نۇقتچىن دىلىدىن قىلغان، سۇئالنى ئەقىل 

ا ئارىسىدا ناھايىتى چوڭ پەرق بار. بۇ پەرقنى نۇقتمانا بۇ ئىككى 
بىرىگە زىتتەك كۆرۈنگەن بۇ ئىككى  -چۈشەنمىگەن ۋاقىتتا، بىر 

 ىنى ھەرگىزمۇ چۈشەنگىلى بولمايدۇ.نۇقت
ئىككىنجى قەھرىمانى يەھيا ئىدى. خىرىستىيانالر  سۈرىنىڭ

» جون ( دەپ ئاتىسىمۇ، بىز ئۇنى « ) ۋاپتىز يەھيا » ئۇنى 
رلىقىنى دەپ چۈشەنسەك بولىدۇ. چۈنكى، ئۇ با« تەھارەتچى يەھيا 

ئىيەت ۋە پاك بىر دۇنيا ئۈچۈن پاك شەخسىيەتنىڭ پاك بىر جەم
بۇ پاكلىقىغا جىسمى  قولغا كەلتۈرۈلىشىگە بېغىشلىغانىدى. ئۇنىڭ
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پاكلىقىمۇ كىرەتتى. ئۇ سۇنى بەدەننىڭ پاكلىقى ئۈچۈن، ئىبادەتنى 
ئەخالقنىڭ پاكلىقى ئۈچۈن، ھېچقانداق دۇنياۋى بايلىققا ئىگە 
بولماسلىقنى مالنىڭ پاكلىقى ئۈچۈن، ۋەھىينى قەلبنىڭ پاكلىقى 

 ئۈچۈن ئىشلەتكەنىدى.    
دائىم » . يەھيا ( 7ئۇنىڭ ئىسمىنى ئالالھ قويغانىدى ) 

مەنىنى بىلدۈرىدىغان بىر پېئىلدۇر. لېكىن، پېئىل بۇ « ياشايدىغان 
يەردە ئىسىم بولغانىدى، ھەمدە بۇ ئىسىمنى ئالالھ بەرگەنىدى. 

تىدىن ئايرىلىپ چۆلدە ىئىيمگەن ئىنسانالر جەمۆيەھيا گۇناھقا چ
ياشىغان، ئۆز جامائىتىنى قۇرغان، ئۇالرنى يەھۇدىيلەشكەن 

ىل ئەۋالدلىرىنىڭ كىرلىرىدىن يىراق تۇتقان، مەريەمنى ۋە ئىسرائ
 قىلغانىدى. ەقىدىكى بالىسنى ھىمايىئۇنىڭ قۇچ

بولغان يەھيانىڭ ئاقىۋىتى « دائىم ياشايدىغان » ئىسمى 
 قانداق بولدى؟

ۋا ىزالىم ھېرودەس، ئۆز سىڭلىسى بىلەن توي قىلىشىغا پەت
ىدا بوغۇزالپ بەرمىگەنلىكى ئۈچۈن، ئۇنى ھاياتىنىڭ باھار

 قىغا ھەدىيە قىلغانىدى. ىكاللىسىنى ئېلىپ ئاش
 ئۇ دائىم ياشايتتىغۇ؟

شۇنداق، ئۇ دائىم ياشىدى. لېكىن، ياشاشتا بىز بىلىدىغان 
مەنىدە ياشىمىدى. ئالالھ بەرگەن مەنىدە ياشىدى. دائىم ياشىدى، 
ياشاۋاتىدۇ ۋە ياشايدۇ. دۇنيا مەۋجۇت بولغان مۇددەتچە ياشاشنى 

مالشتۇرىدۇ. مانا بۇ ئايەتلەر ، بۇ قۇرالر ئۇنىڭ دۇنيادىمۇ داۋا
دا ياشاۋاتقانلىقىنىڭ دەلىلى. ئاخىرەتتە بولسا ئۇ ئەڭ ياخشىالر قاتارى

 ياشايدۇ. 
مەزكۇر سۈرىنىڭ ئۈچىنچى قەھرىمانى سۈرىگە ئىسمى 
بېرىلگەن مەريەم ئىدى. مەريەمنىڭ ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىك بەزى 

تىدىن باشالنغان بۆلەكتە ىئاي - 34سۈرىسى  رانئىمئالمەلۇماتالر 
بايان قىلىنىدۇ. بۇ سۈرىدە ھەزرىتى مەريەمگە مۇناسىۋەتلىك 
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سۈرىسىدىكى بايانالرنىڭ داۋامىغا ئوخشاپ  ئىمرانئالبايانالر 
تىن ھەزرىتى مەريەمنىڭ ھاياتىنى ئوقۇغاندا، بقالىدۇ. بۇ سەۋە

ەتلىك ئايەتلەرنى، سۈرىسىدىكى مۇناسىۋ ئىمرانئالئالدى بىلەن 
 ئاندىن مەريەم سۈرىسىنىڭ بۇ ئايەتلىرىنى ئوقۇش كېرەك.

ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئىساغا ھامىلە بولۇش ۋە ئۇنى دۇنياغا 
 (. 29 - 18كەلتۈرىشى بۇ سۈرىدە تەپسلى بايان قىلىنغان ) 

سۈرىدە ھەزرىتى مەريەم ئىپپەتنىڭ سىمۋولى سۈپىتىدە 
چاپالنغان تۆھمەتلەر كەسكىنلىك تەسۋىرلەنگەن بولۇپ، ئۇنىڭغا 

بىلەن رەت قىلىنغان. بۇ ئايەتلەرنى ئوقۇغاندا، باال دېگۈدەك 
ياشتىكى بىر قىزنىڭ قانداق ئېغىر كۈنلەر بىلەن سىنالغانلىقىغا 
شاھىت بولىمىز.  بۇ شۇنداق ئېغىر ئېمتىھان بولۇپ، بۇ كىچىك 

نداق قىزغا ناھايىتى ئېغىر كەلگەن ۋە ئاخىرىدا مەريەمنى مۇ
 دېگۈزىۋەتكەنىدى: 

كاشكى مەن بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئۆلۈپ كەتكەن بولسامچۇ؟ » 
كىشىلەر تەرىپىدىن ئۇنتۇلۇپ كەتكەن ) ئەرزىمەس ( نەرسىگە 

 (. 23« ) ئايلىنىپ كەتسەمچۇ! 
ئايىتىنىڭ « چىلىقتىن كېيىن بىر ئاسانلىق باردۇر قىيىنھەر » 

بىر بىغۇبارنىڭ  سىرى تەجەللى قىلىدۇ مەريەمنىڭ ھاياتىغا.
ئىپپىتىگە قارىتىلغان ئەڭ ئېغىر ئەيىپلەش بىر تەرەپتە، يەر 
يۈزىنىڭ ئەڭ مۇستەسنا ۋەقەسىنى تەمسىل قىلغان ئىسانىڭ 

شى يەنە بىر تەرەپتە تۇرماقتا ئىدى. ئېمتىھان ۇغۇلۇمۆجىزىۋى ت
قانچە ئېغىر بولسا، ئۇنىڭ مۇكاپاتىمۇ شۇنىڭغا ماس ھالدا چوڭ 

 بولىدۇ. 
م تۇغۇت جەريانىدا تارتقان ئازاپ، بۇ سۈرىدە تەپسىلى مەريە

مەريەممۇ ھەر ئانىغا ئوخشاش  ،ىدانۇقتبايان قىلىنغان. ئەسلىدە بۇ 
تۇغۇت ئازابىنى تارتىپ يەڭگىدى، دېيىلگەنىدى. يەنى مەريەمنى ۋە 
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ئىسانى ھەددىدىن زىيادە ئۇلۇغالپ چەكتىن ئاشماڭالر! ئالالھ 
 ر ئۈچۈن پەخىرلىنىشكە يېتىپ ئاشىدۇ!ئۇالرنى قويغان يەر، ئۇال

مەريەم سۈرىسىنىڭ تۆتىنجى قەھرىمانى ھەزرىتى ئىسا بولۇپ، 
سۈرىسى بىلەن قوشۇپ ئوقۇلغاندا، ئىسا، ئۈچ نەسىلنىڭ  ئىمرانئال

ئالالھ قا بېغىشالش جەريانىنىڭ نەتىجىسى بولۇپ ئالدىمىزغا 
ەرنىڭ چىقماقتا. سۈرىدە سۆز ھەزرىتى ئىسا ئۈستىدىن مەزھەبل

كېلىپ توختايدۇ. ئەسلىدە بۇ ئارقىلىق گە باتىل سۈركىلىشلىرى
مۇھەممەد ئۈممىتىگە: خىرىستىيانالر ئىسانى ئۇلۇغالپ 
ئىالھالشتۇرغاندەك، سىلەرمۇ پەيغەمبىرىڭالرنى ئۇلۇغالپ 

 قىلىدۇ.   خىتابۋالماڭالر!، دەپ ۇئىالھالشتۇر
ق رەسۇلۇلالھ ئۆرنىكى ئارقىلى ھەزرىتى يەھيا ۋە ھەزرىتى يەھيا

ئالالھ نىڭ ئەڭ بۈيۈك ئىمكان ئىكەنلىكى يەنە بىر قېتىم  قا
 ئەسلىتىلىدۇ:

ئالالھ بىر نەرسىنىڭ ۋۇجۇتقا چىقىشىنى ئىرادە قىلسا، ئۇ » 
دە، ئۇ نەرسە ۋۇجۇتقا كېلىش  -پەقەت > ۋۇجۇتقا كەل! < دەيدۇ 

 (. 35« ) باسقۇچىغا كىرىدۇ 
دادىسىغا قىلغان  ئاندىن سۈرىدە ھەزرىتى ئىبراھىمنىڭ

(. پەرزەنتلەر دادىسىنى  50 - 41نەسىھەتلىرى بايان قىلىنغان ) 
ھىدايەتكە چاقىرالمايدۇ دەپ كىم شۇنداق دەيدۇ؟ پەرزەنتلەر 
دادىسىغا نەسىھەت قىاللمايدۇ دەپ كىم شۇنداق دەيدۇ؟ بۇنداق 
دېگۈچىلەرنى ئايەتلەر ئىنكار قىلماقتا. ئەمما، بۇت ياسىغۇچى ئاتا 

لىنىڭ سۆزىگە قۇالق سالمىغانىدى. بۇ يەردە: پەرزەنتىڭ ئوغ
پەيغەمبەر بولغان تەقدىردىمۇ ساڭا بىر پايدىسى يوق. ئاتا پەقەت 
ئۆزىنىڭ تاللىشى بىلەن ھىدايىتىنى تاپىدۇ. ئەگەر ھىدايەت 
ئىنسانالرنىڭ ئىختىيارلىقىدىن ئۆز ئالدىغا بولىدىغان بولسا ئىدى، 

ە ئوغۇللىرىغا ئۇنى ھەدىيە قىالتتى. پەيغەمبەرلەر ئۆز ئاتىسى ۋ
 ئەمما، بۇنى قىاللمىدى، دېيىلمەكتە. 
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سۈرىدە ھەزرىتى مۇسانىڭ تۇر تېغىدا ۋەھىي ئېلىشى، ھەزرىتى 
ئىسمائىلنىڭ ۋەدىسىگە ۋاپا قىلىدىغان بىرى ئىكەنلىكى، ھەزرىتى 

 - 51ئىدرىسنىڭ راستچىل بىرى ئىكەنلىكى بايان قىلىنىدۇ ) 
ئېلىنغان پەيغەمبەرلەردىن كېيىن، ئۇالرنىڭ يولىنى  (. بۇ تىلغا 57

 (.  58داۋامالشتۇرغان خەيرۇل خەلەف نەسىللەر بايان قىلىنىدۇ ) 
ئاندىن بۇ ئايەتلەردىن كېيىن، ئۇالرنىڭ خەيرلىك مىراسىغا 

» خىيانەت قىلغان بىر تۈركۈم كىشىلەر ھەققىدە توختۇلۇپ: 
ىچىنى قۇرۇغداپ قۇرۇق ئۇالردىن كېيىن كەلگەنلەر ئىبادەتنىڭ ئ

« خاھىشلىرىغا ئەگەشتى  -شەكىلگە ئايالندۇرۇپ قويدى ۋە نەپسى 
( دەيدۇ. بۇالرنىڭ ئىچىدىن خاتالىقىدىن قايتىپ تەۋبە  59) 

(.   63 - 60ش خەۋەر بېرىلىدۇ ) ۇقىلغانالرغا جەننەت بىلەن خ
سۈپىتى بىلەن تىلغا « رەھمان » سۈرىدە ئالالھ نىڭ ئىزچىل ھالدا 

 ېلىنىشىنىڭ بىر سەۋەبى بۇ بولسا كېرەك. ئ
ئاندىن ئاخىرەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك بۆلەكتىن كېيىن، سۆز 
ۋەھىينىڭ چاقىرىقىغا كېلىپ توختايدۇ. پۇرسەت قولدا بار ۋاقىتتا 

 بۇ چاقىرىققا قۇالق سېلىش كېرەك. 
سۈپىتى بىلەن تىلغا « رەھمان » سۈرىدە ئالالھ ئىزچىل ھالدا 

 ئېلىنىدۇ. 
اخشىالرنى ئىالھالشتۇرىۋېلىش، ھەم ياخشىالرغا ھەم ي

ئۇالرنىڭ ياخشىلىقىغا خىيانەت قىلغانلىق بولىدۇ. بۇ ئايەت 
 تنىڭ كېلىپ چىقىش سەۋەبىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ:نەخىيا

ئۇالر ئۆزىگە مەنپەئەت ۋە نوپۇز ئېلىپ كېلىشى ئۈچۈن ئالالھ » 
 (.  81« ) تىن غەيرىنى ئىالھ قىلىۋالىدۇ 

قۇرئاننىڭ ئەڭ سەر خىل ئايەتلىرىدىن بىرسى بۇ مەسىلە 
 مۇناسىۋىتى بىلەن بۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان:

ا ) دا
ِ
َمَواُت يَتََفطه 89لَقَْد َجئُُْتْ َشيْئًا ا ر  ْْلَْرُض َوَّتََ ْرَن َمنُْه َوتَنَْشق  ا( تَََكُد السه

ا )  (90الَْجَباُل َهدا
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بىر سۆزنى قىلدىڭالر! بۇ  شۈبھىسىزكى قەبىھ -سىلەر شەك » 
سۆزنىڭ يامانلىقىدىن ئاسمانالر پارچىلىنىپ كەتكىلى، يەر يېرىلىپ 

 - 89« ) كەتكىلى، تاغالر گۇمران بولۇپ كەتكىلى تاس قالدى 
90  .) 

سۈرىنىڭ ئاخىرىدا ئەبەدى مۇھەببەتنىڭ ئەبەدىي مەۋجۇت 
بولۇپ تۇرغۇچى بەخش ئەتكەن بىر مۇھەببەت ئىكەنلىكى 

 ىكى ئايەتتە بايان قىلىنغان:تۆۋەند

َيْجَعُل لَهُ  اَلَحاَت س َ يَن أ ََمنُوا َوََعَلُوا الصه َ نه اَّله
ِ
 اْْحَُن ُودا ُم الره ا

بىر ھايات  ئىماندا چىڭ تۇرغان، ئۇ ئىمانىغا ماس» 
ئۇ چەكسىز  رەھمەتنىڭ مەنبەسى ) ئالالھ (  كەچۈرگەنلەرگە

 (. 96« ) ۇ ئۇالرنىڭ دىللىرىدا مۇھەببەت پەيدا قىلىد
سۈپىتى بىلەن تىلغا « رەھمان » ئالالھ نى ئىزچىل ھالدا  

پەيدا قىلغان مۇھەببەت « رەھمان » ئالغان سۈرىنىڭ ئەسلىدە 
« رەھمەت سۈرىسى » تىلغا ئېلىنغان ھالدا ئاخىرلىشىشى، ئۇنىڭ 

 دەپ ئاتىشىمىز ئۈچۈن يېتەرلىك دەلىل بوالاليدۇ. 

 

 تاھا سۈرىسى

 
ئىسمى ھەققىدە « تاھا » يەت بىلەن ئاتالغان. سۈرە بىرىنچى ئا

 مۇنداق ئىككى خىل قاراش بار:
دۇر. بەزى مۇپەسسىرلەر بىر قانچە «ئىسىم »  ئامۇقاتتا -1

ھەرىپلىرىدىن « ئىسىم »  ئاسۈرىنىڭ بېشىدا كەلگەن مۇقاتتا
 ئىكەنلىكىنى ئېيتقان. « ھا  -تا » بىرسىنىڭ 

ىدۇ. ساھابىلەردىن ئىبن مەنىسىنى بىلدۈر« ئى ئىنسان! »  -2
ئابباس رەزىيەلالھ ئەنھۇ، تابىئىنلەردىن ئىكرىمە، سائىد ب. 
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جۇبەير، داھھاق، قاتادە ۋە ھەسەن ئەلبەسرىگە ئوخشاش 
مەنىسنى « ئى ئىنسان! » كىشىلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمى 

يانچىدە ىبىلدۈرىدۇ دەپ قارىغان. بۇ كەلىمىنىڭ نەباتچە ياكى سۈر
ۈرىدىغانلىقى يۇقىرىدا تىلغا ئالغان كىشلەر بۇ مەنىنى بىلد

نىڭ «تاھا »  گەن. بۇ قاراشنى قوللىغان تابارىتەرىپىدىن تەكىتلەن
مەنىسىدە ئىشلىتىلگەنلىكىنى « ئى ئىنسان » غىتىدە ۇل« ئاقق » 

يەنە بۇ كەلىمىنىڭ مۇقاتتا ھەرىپلىرىدىن بىرى  ىئېيتقان. تابار
ىراز قىلغان بولۇپ، بۇ تېدەپ قارىغانالرنىڭ قاراشلىرىغا ئ

دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغانلىقىنى « ئى ئىنسان! » كەلىمىنىڭ 
شېئىرلىرىدىن مىسالالر  بسىك ئەرەسئىسپاتالش ئۈچۈن كال

 كەلتۈرگەن. 
تىكى ئىنسان كىم؟ بۇ خىتابدېگەن بۇ « ئى ئىنسان! » 

ھەزرىتى » سۇئالنىڭ جاۋابى سۈپىتىدە ئەقلىمىزگە ئەڭ باشتا 
كېلىدۇ. سۈرىنىڭ ئىككىنجى ئايىتى « ئەلەيھىسساالم  مۇھەممەد

» يەتتىكى قىلماقتا. لېكىن، بىرىنچى ئا خىتاببىۋاستە رەسۇلۇلالھقا 
رەسۇلۇلالھ ئارقىلىق پۈتۈن ئىنسانالرغا  خىتابىنى« ئى ئىنسان! 

ش خاتا ئەمەس. بۇ قۇرئاننىڭ پۈتۈن ىنىقىلىنغان دەپ چۈش
 ەنلىكىنى تېخىمۇ كۈچەيتىدۇ.ئىك خىتابئىنسانىيەتكە قىلىنغان 

سۈرىنىڭ مەزمۇنى ۋە تېمىسى ھەزرىتى مۇسانىڭ ھاياتىنى 
مۇسا » تەپسىلى بىر شەكىلدە بايان قىلغانلىقى ئۈچۈن، بۇ سۈرىنى 

 دەپ ئاتىغانالرمۇ بولغان. « سۈرىسى 
سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. ئىبن ئىسھاق ۋە داراقۇتنى 

ىغان كىشىلەر ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ قاتارلىق دەسلەپكى مەزگىلدە ياش
بولغانلىقى ھەققىدە  بشىغا بۇ سۈرىنىڭ سەۋەۇمۇسۇلمان بول

. بۇ ۋەقە نەزەردە تۇتۇلغاندا، سۈرە دە بولغانھەمپىكىر
 يىلىدا نازىل بولغان.  - 6پەيغەمبەرلىكنىڭ 
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ۋاقىئە سۈرىسى ئارىسىغا  -شۇئەرا ياكى مەريەم  -سۈرە، مەريەم 
 - 39ئايەت بىلەن بۇ سۈرىنىڭ  - 96رىسى تىزىلغان. مەريەم سۈ

دۇ. بۇ، ئايىتى ئارىسدىكى مۇناسىۋەت كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتى
 تى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بىر دەلىلدۇر. سۈرىنىڭ نازىل بولۇش ۋاق

يەنە بىر دەلىل بولسا، سۈرىدە بايان قىلىنغان مۇسا قىسسىسى 
تاھا سۈرىسىدە  دەە بايان قىلىنغان سۈرىلەر ئىچىبولۇپ، بۇ قىسس

ھەزرىتى مۇسانىڭ بېشىدىن ئۆتكەن ۋەقەلەر تەپسىلى بايان 
س، يۇنۇس، ەسەقىلىنغان ) ئۇنىڭدىن باشقا ئەئراف، شۇئەرا، ق

 مۇئمىن، نازىئات ۋە بەقەرە سۈرىلىرىدە بايان قىلىنغان (. 
سۈرىدە ھەزرىتى مۇسا ۋە ئۇنىڭ قەۋمى بولغان بەنى 

قىلىنغان بولۇپ، قۇرئان تارىختا  ئىسرائىلنىڭ قىسسەلىرى بايان
قىلىنغۇچىلىرىغا  خىتاببولۇپ ئۆتكەن ئۆرنەكلەر ئارقىلىق تۇنجى 

 ساۋاق بېرىشنى مەقسەت قىلماقتا. 
خىتابى بىلەن  «ئى ئىنسان!  -تاھا » سۈرە رەسۇلۇلالھقا 

باشالنغان بولۇپ، ئۇنىڭدىن كېيىن رەسۇلۇلالھقا تەسەللىي 
 لەر كەلگەن:بېرىدىغان تۆۋەندىكى ئايەت

َله ( 2)َما َأنَْزلْنَا عَلَْيَك الُْقْرأ ََن َلتَْشقَى ( 1)طه 
ِ
 (3)ْذَكَرًة َلَمْن ََيََْش تَ ا

قۇرئاننى سېنى جاپاغا سېلىش  - خىتاببىز ساڭا بۇ ئىالھىي » 
شىدىن / دوست ۈئۈچۈن ئەمەس، پەقەت ئالالھ نىڭ ياخشى كۆر

نەسىھەت،  -رغا ۋەز دىغانالىتۇتۇشىدىن ئايرىلىپ قېلىشتىن قورق
 (.  3 - 2« ) چىقىش يولى بولسۇن دەپ نازىل قىلدۇق 

 خىتابئالدىنقى سەككىز ئايەتتە بىۋاستە ھالدا رەسۇلۇلالھقا 
قىلىنغان ۋە ئۇنىڭ ھەزرىتى مۇسانىڭ خەلەپى ) ئىزىدىن 
ماڭغۇچى ( ئىكەنلىكى ئەسلىتىلگەن. چۈنكى، رەسۇلۇلالھ 

ان پەيغەمبەرلىك زەنجىرىنىڭ ئەڭ ئىنسانىيەت بىلەن تەڭتۇش بولغ
ئاخىرقى ھالقىسى بولۇپ، ئۇ بۇ زەنجىرنىڭ ئۆزىدىن بۇرۇنقى 

مۇسانىڭ قىسسىسىدىن » ھالقىسىنى بىلىشى كېرەك ئىدى. مانا بۇ 
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( ئايىتى بىلەن باشالنغان ۋە ھەزرىتى  9« ) رىڭ بارمۇ؟ ىخەۋ
ھىي مۇسانىڭ ھاياتىنى ئىخچام شەكىلدە بايان قىلىنغان بۆلەك ۋە

 ئايەت ( دىن كېيىن كەلگەن.  - 3 - 2ئىما قىلىنغان كىرىش سۆز ) 
شى ۇھەزرىتى مۇساغا رىسالەت ۋەزىپىسىنىڭ تاپشۇرۇل

تەسۋىرلەنگەن ئايەتلەر بىلەن قىسسە باشلىنىدۇ. ئۇنىڭغا ئوتنىڭ 
(. بۇ، ئەسلىدە  10يورۇقىغا ئوخشاش بىر نەرسە كۆرۈنگەن ئىدى ) 

سىتماقچى بولۇپ ئەتراپقا قاراۋاتقان ئوت يېقىپ ئائىلىسىنى ئىس
مۇساغا بېرىلگەن بىر ئىشارەت ئىدى. ئوت ھەم نار ) ئوت يالقۇنى ( 
ھەم نۇرنى ئۆز جىسمىدا مۇجەسسەملەشتۈرگەن. ئۇ نارغا قاراپ 
ماڭغانىدى، ئەمما نۇر بىلەن ئۇچراشتى. قۇرئاندا، مانا ئۇ يەردە شۇ 

لىرىدىن بىرى بولغان ىنۇقتۋاقىتتا يۈز بەرگەن تارىخى بۇرۇلۇش 
 ۋەقە مۇنداق بايان قىلىنغان: 

مۇسا ئوتنىڭ يېنىغا كەلگەندە نىدا قىلىندىكى، > ئى مۇسا! »
مەن ھەقىقەتەن سېنىڭ رەببىڭدۇرمەن، كەشىڭنى سالغىن، سەن 
ھەقىقەتەن مۇقەددەس بولغان توۋا ۋادىسىدا سەن. مەن سېنى 

ىن. مەن ئەلچىلىككە تاللىدىم، سەن ۋەھىيگە قۇالق سالغ
ھەقىقەتەن ) ئىبادەتكە اليىق ( ئالالھ دۇرمەن، پەقەت ماڭىال 

« ئىبادەت قىلغىن، مېنى زىكرى قىلىش ئۈچۈن ناماز ئوقۇغىن < 
 (11 - 14   .) 

سۈرە مانا بۇ تەسۋىر بىلەن قىسسەنى باشاليدۇ ۋە مۇسا بىلەن 
» : ئالالھ ئارىسىدىكى دىئالوگ داۋام قىلىپ، مۇساغا ۋەزىپە بېرىلىدۇ

(.  24« ) ئاشتى  دىنپىرئەۋنگە بارغىن، ئۇ ھەقىقەتەن ھەددى
ھەزرىتى مۇسا ئۆزىگە بىر ياردەمچى تەلەپ قىلىدۇ ھەتتا ئۇنىڭ 

(. ئۇنىڭ  30 - 29ئىسمىنىمۇ ئېيتىدۇ. يەنى، قېرىندىشى ھارۇن ) 
بۇ تەلىپى قوبۇل قىلىنىدۇ، بۇ ئۇنىڭغا بېرىلگەن بىر ئىالھىي 

 مۇكاپات ئىدى.
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لۋەتتە، ھەزرىتى مۇسا نائىل بولغان تۇنجى ئىالھىي بۇ ئە 
 تۇغۇلغان ۋاقتىدا ئىكرام ئەمەس ئىدى. قىسسەدە ئالالھ نىڭ ئۇنى

پىرئەۋننىڭ ئادەملىرى ئۆلتۈرمەكچى بولغاندا قانداق قۇتقۇزۇپ 
قالغانلىقى، پىرئەۋن سارىيىدا ئىالھىي ھىمايە ئاستىدا قانداق 

 قوغدالغانلىقى ئەسلىتىلىدۇ.  
ئۆزىنى بېقىپ چوڭ قىلغان  رئەۋنگە ئەلچى بولۇپ بېرىشپى

ھۆكۈمدارغا قارشى چىقىش دېگەنلىك ئىدى. ھەزرىتى مۇسا بۇنى 
بىلەتتى. شۇنداقتىمۇ ئۇ رەببىنىڭ بۇيرىقىغا بويۇن ئېگىدۇ ۋە 

 ئەلچىلىك ۋەزىپىسىنى ئادا قىلىدۇ. 
ئالالھ ھەزرىتى مۇساغا ئىككى مۆجىزە بىلەن ياردەم قىلغان 

ۇپ، ئۇالردىن بىرى يەدى بەيزا ) نۇرلۇق / پارقىراق قول (، يەنە بول
بىرسى ھاسا ئىدى. يەدى بەيزا بىر سىمۋول ئىدى. ھەزرىتى مۇسا 

خالىماستىن بىر جىنايەت سادىر قىلغانىدى. ئۇ  ىياش ۋاقتىدا ئۆز
بىر جىدەلگە ئارىلىشىپ قالغان ۋە بىر مۇشت بىلەن بىر مىسىرلىقنى 

ئادەم ئۆلتۈرگەن قول « نۇرلۇق قول » ىدى. مانا بۇ ئۆلتۈرۈپ قويغان
ئىدى. ھەزرىتى مۇسا تەۋبە قىلغان، ئالالھ ئۇنىڭ تەۋبىسىنى 
قوبۇل قىلىپ، جىنايەت سادىر قىلغان قولىنى نۇرلۇق ھالغا 

بولغان  سەۋەبكەلتۈرگەنىدى. تۈنۈگۈن ) ئۆتمۈشتە ( جىنايەتكە 
نۇرغا ئوخشاش قول، بۈگۈن ھىدايەتكە ۋەسىلە بولۇش ئۈچۈن 

چاقنىماقتا ئىدى. ھاسا، پىرئەۋننىڭ ھۆكۈمرانلىق سىمۋولى بولغان 
قامچىغا قارشى بېرىلگەن بىر سىمۋول ئىدى. ئۇ قامچا بۈگۈنمۇ 
بارلىق پىرئەۋن ھەيكەللىرىنىڭ قولىدا تارىخىي بىر ئىبرەت 

ىر ھ تاللىغان بئالال» سۈپىتىدە تۇرماقتا. بۇ ھاسا ئارقىلىق ئالالھ : 
ۋاسى ەيەر يۈزىدىكى بارلىق ساختا ئىالھلىق د ىچىنىڭ ھاسىسىپاد

 دېگەندەك قىالتتى. « قىلغان پىرئەۋنلەرنىڭ قامچىسىدىن ئۈستۈن 
رگەرلىرى ىنەتىجىدىمۇ شۇنداق بولدى. پىرئەۋننىڭ سېھ

ئۈستىدىن ھەزرىتى مۇسانىڭ ھاسىسى غالىپ كېلىدۇ ۋە 



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 207 ~ 

ان ئېيتىدۇ.  رگەرلەر ئۆلىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ ئىمىسېھ
رگەرلەرنىڭ ئىككىلەنمەستىن ئىمان ئېيتىشى ئىماننىڭ ىسېھ

قىستاق  - قىيىنتارىخى ئۆرنەكلىرىدىن بىرسىدۇر. سېھىرگەرلەر 
دەپ « پەرۋايىمىز پەلەك » ىگە تلۈش تەھدىۈبىلەن ئۆلتۈر

(. پىرئەۋننىڭ  72بېرىدۇ )  جاۋابقەتئىيلىك بىلەن 
پىرئەۋن ئىمان ئېيتمىدى.  سېھىرگەرلىرى ئىمان ئېيتتى، لېكىن

سەۋەبى ناھايىتى ئوچۇق. سېھىرگەرلەر سېھىر بىلەن مۆجىزىنى 
ئايرىيالىغۇدەك بىلىمگە ئىگە ئىدى. لېكىن، پىرئەۋن سېھىر بىلەن 

بىرىدىن ئايرىغۇدەك بىلىمگە ئىگە ئەمەس ئىدى.  -مۆجىزىنى بىر 
ڭ بىلگۈچىلەر ئىمان ئېيتتى، نادان ) بىلىمسىز ( ئىنكاردا چى

 تۇردى. 
سى تەپسىلىي « ئىسرا » ئاندىن سۈرىدە بەنى ئىسرائىلنىڭ 

بايان قىلىنغان. پىرئەۋننىڭ زۇلۇمىدىن قۇتۇلغان، لېكىن 
لىك ۋە شەخسىيەتچىلىك « مەن » ەر بولغان تپىرئەۋندىنمۇ بەت
ھەزرىتى  ۇتۇاللمىغان بەنى ئىسرائىل قەۋمىتۇيغۇلىرىدىن ق

ەن ۋاقتىنى غەنىمەت بىلىپ، مۇسانىڭ ۋەھىي ئېلىش ئۈچۈن كەتك
بىر موزايغا چوقۇنۇشقا باشاليدۇ. بەنى ئىسرائىلنىڭ يەھۇدىيلىشىش 

نېمە ئۈچۈن كالىغا ئەمەس، » . ىنىدۇجەريانى مانا مۇشۇنداق باشل
بۇ ئۇالردىكى ئۆزىنى تۆۋەن كۆرۈش «. موزايغا چوقۇنىدۇ؟ 

مى ئىللىتىنىڭ بىر ئىپادىسى ئىدى. بەنى ئىسرائىل پىرئەۋن قەۋ
مگەن بولۇپ، ئۆزلىرىگە ۆئالدىدا شۇنداق خورلۇق تۇيغۇسىغا چ

ئىرقى قىرغىنچىلىق سىياسىتى يۈرگۈزگەن دۈشمىنىنىڭ 
بىز كونا »  ،چوقۇنماقچى بولغان ۋاقتىدا گەتەڭرىلىرى

خوجايىنلىرىمىزنىڭ تەڭرىلىرىگە چوقۇنىۋاتىمىز، ئەمما ئۇ ئىالھنىڭ 
بىز ئۇنىڭ بالىسىغا  ئانىسىغا چوقۇنۇشقا اليىق ئەمەس، شۇڭا

تۇيغۇ ئاستىدا ھەرىكەت قىلغان ) پىرئەۋن  دېگەن «چوقۇنايلى 
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قەۋمى كۆپ ئىالھلىق دىنغا ئېتىقاد قىلىدىغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ 
 ئىچىدە كاال سۈرەتلىك بىر ئىالھ بار ئىدى (.

بۇ، بەنى ئىسرائىلنىڭ يەھۇدىيلىشىش جەريانىنىڭ  
ئى مۇھەممەد » ۇ ئارقىلىق: باشلىنىشى بولۇپ، قۇرئان ۋەھىي ب

ئۈممىتى، سىلەرمۇ مۇسا ئۈممىتىدەك يەھۇدىيلەشمەڭالر. ئەگەر 
« ئۇالردەك بولساڭالر، ئۇالر دۇچار بولغان ئاقىۋەتكە قالىسىلەر! 

 دېمەكتە.
ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئايەتلەردە، بۇ ئىككى تەرەپلىمىلىك 

چىلىرى ىلىنغۇق خىتاببايانالرنىڭ مەقسىتىگە ماس ھالدا تۇنجى 
قىلىدۇ. مۇشرىكالرغا  خىتابھەم مۇئمىنلەرگە  بولغان مۇشرىكالرغا

» ، مۇئمىنلەرگە «پىرئەۋىنگە ئوخشاش بولماڭالر » 
(. ئەسلىدە  112 - 99دەپ ئاگاھالندۇرىدۇ ) « يەھۇدىيلەشمەڭالر 

سىمۇ ىشەيتان قىسس -ئالغان ئادەم  ئورۇنبۇ بۆلەكلەر ئارىسىدا 
ئۆرنەكلەرنى تېخىمۇ ياخشى  ئالدىنقى ( 127 - 115) 

الغۇز ئىنسان ياكى چۈشەندۈرۈشنى مەقسەت قىلماقتا. يەنى، ي
ئىيتى ئالالھ نىڭ چاقىرىقىغا قۇالق سالمىسا، نەتىجە ئىنسانالر جەم

ئىيتىنى ئۇ ئىنساننى ياكى ئىنسانالر جەم تىبارى بىلەن شەيتانېئ
ۇنلۇقتا يولدىن چىقىرىپ تاشاليدۇ. بۇ يولدىن چىقىش بەزىدە ئازغ

چىڭ تۇرۇش شەكلىدە، بەزىدە ھەقتىن ئازغۇنلۇققا مايىل بولۇپ 
كېتىش شەكلىدە ئىپادىلىنىدۇ. شەيتاننىڭ ئادەمنى يولدىن 

دا چىڭ تۇرغان پىرئەۋن ۋە « بوۋىسىنىڭ دىنى  -ئاتا » چىقىرىشى، 
 -پىرئەۋىن چۈشەنچىسىنى رەت قىلىش ئۈچۈن بولۇپ، شەيتان 

ىلىرىنى ھەقىقەتنىڭ مەنبەسى قىلىپ بوۋ -سى ئاتا ىئادەم قىسس
جاۋابىنى « ئاتىالرمۇ خاتالىشىدۇ » كۆرسىتىدىغان چۈشەنچىگە 

 بېرىشنى مەقسەت قىلماقتا.  
ۋەھىينىڭ نازىل بولۇش جەريانىدا بەش ۋاقىت نامازغا دااللەت 

 قىلىدىغان تۇنجى ئايەتلەر بۇ سۈرىدە تىلغا ئېلىنغان:
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ْمَد َرب ََك قَْبلَ فَاْصَّبْ عَََّل َما يَُقولُوَن  ْح َِبَ ب َ ْمَس وَ  ُطلُوعَ  َوس َ قَْبَل الشه

َارَ  ْح َوَأْطَراَف الْنه ب َ هْيَل فَس َ َ  غُُروَبَا َوَمْن أ َََنَء الل  (130) تَْرََض لََعِله
رى قىلغىن، كۈن چىقىشتىن بئۇالرنىڭ سۆزلىرىگە سە» 

زنىڭ ئىلگىرى، كۈن پېتىشتىن بۇرۇن، كېچە ۋاقىتلىرىدا ۋە كۈندۈ
بەلگىلىك ) كۈندۈزنىڭ دەسلەپكى ۋە ئاخىرقى ( ۋاقىتلىرىدا 
رەببىڭگە تەسبىھ ئېيتقىن ) يەنى ناماز ئوقۇغىن ( ۋە ھەمد ئېيتقىن، 

« بۇ ئارقىلىق ئۇنىڭ ) ئالالھ (دىن رازى بولغانلىقىڭ مەلۇم بولسۇن 
 (130  .) 

ئالدى بىلەن شۇنى ئېيتىش كېرەككى، قۇرئاندا تەسبىھ ئەمرى 
نامازنى  كىۈبھىسىزشىت شەرتى بىلەن بىرلىكتە كەلسە، ۋاق

بىلدۈرىدۇ. بۇنىڭ مىساللىرى كۆپ. ئايەتتە ۋاقىت مۇنداق 
 بەلگىلەنگەن:

 ن چىقىشتىن بۇرۇنۈ. ك1
 . كۈن پېتىشتىن بۇرۇن2
 . كېچىنىڭ بەزى ۋاقىتلىرىدا3
. كۈندۈز ۋاقىتلىرىدا. بۇ سۈرىنىڭ ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ  5. ۋە 4

ۋەسىلە بولغان سۈرە ئىكەنلىكى نەزەردە تۇتۇلغاندا،  ھىدايىتىگە
بەش ۋاقىت نامازغا دااللەت قىلغان بۇ ئايەتنىڭ پەيغەمبەرلىكنىڭ 

 يىلىدا نازىل بولغانلىقى مەلۇم بولماقتا.  - 6ياكى  - 5
سۈرە يارىتىلىش مەقسىتىگە مۇۋاپىق بىر ھاياتنى روياپقا 

ئىالھىي » ۋەھىينىڭ  ش ۋەزىپىسى تاپشۇرۇلغان ئىنسانغاچىقىرى
ئىكەنلىكىنى « ئىنشا ) شەكىللەندۈرۈش، بەرپا قىلىش ( الھىيىسى 

بىرىگە زىت بولغان زىكر  -ئەسلىتىدۇ. شۇڭا، سۈرىدە بىر 
، 3) ئەسلەش ( ۋە نىسيان ) ئۇنتۇش ( ئۇقۇمى كۆپ ئىشلىتىلىدۇ ) 

 ئايەتلەر (.  - 115،124، 113، 99، 88، 52، 44، 42، 34، 14
تۆۋەندىكى ئايەت نازىل بولغاندىن  ھنىڭ يېقىنلىرىرەسۇلۇلال

كېيىن، رەسۇلۇلالھ ئات ۋە قىزىل تۆگە قاتارلىق بۇرۇندىن تارتىپ 
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ئۇالرغا  قالسا ئۇچراپ ،ياخشى كۆرىدىغان دۇنيالىقالرغا قارىمايدىغان
قارىماستىن يەرگە قاراپ ئۆتۈپ كېتىدىغان بولغانلىقىنى 

 ئېيتىشىدۇ:

نه عَ  َّل َما َمتهْعنَا َبَه َأْزَواًجاَوََل تَُمده
ِ
نَْيا َلنَ اْم َزْهَرَة َمْْنُ  ْينَْيَك ا ْفَتَْنُْم لَْحَياَة ال 

 (.131َفيَه َوَرْزُق َرب ََك َخْْيٌ َوَأبْقَى )
ن قىلغان دۇنيانىڭ ەبىز ئۇالردىن بەزىلەرگە بەھرىم» 

نېمەتلىرى ۋە زىبۇزىننەتلىرىگە كۆز قىرىڭنى سالمىغىن، بۇنىڭ 
بىلەن ئۇالرنى سىنايمىز، رەببىڭ ) ساڭا بەرگەن ( نېمەت 

 (.  131« ) ئۇنىڭدىن تېخىمۇ ياخشى ۋە ئەڭ باقىيدۇر 

 

 ھاققا سۈرىسى

 
 سۈرە بىرىنچى ئايەت بىلەن ئاتالغان:

قىيامەت نېمىدۇر؟ قىيامەتنىڭ  بولىشى ئېنىق ( قىيامەت،» ) 
 . ( 3 - 1« ) نېمە ئىكەنلىكىنى قانداق بىلەلەيسەن؟ 

»  كەلىمىسى« ھاققا  -ئەل » پەقەت بۇ يەردىال ئىشلىتىلگەن 
دېگەن « ھەقىقەتنىڭ پۈتۈن ئامىللىرى بىلەن روياپقا چىقىشى 

مەنىنى بىلدۈرىدۇ. ھەقىقىي ماھىيىتى بىلەن ئەمەلىيلىشىدىغان 
بىر ھەقىقەتتىن ئالدىنئاال مەلۇمات بېرىدۇ. مەزكۇر سۈرە 

سائەت ياكى ئىالھىي بارلىققا  قۇرئاندىكى قىيامەت ۋە ئاخىرقى
كېلىش ۋە بۇزۇلۇش ) كەۋن ۋە فەساد ( ھەقىقىتىنى بايان قىلغان 

 سۈرىدىن بىرى.  14
نازىل بولۇش سەۋەبى ھەققىدىكى رىۋايەتلەرگە قارىغاندا، بۇ 

ئىسمى بىلەن ئاتىلىشقا « ھاققا » سۈرە رەسۇلۇلالھنىڭ زامانىدىال 
رئان نازىل بولۇش باشلىغان. دەسلەپكى مەزگىلدىكى قۇ
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يىلىغا ئائىت بولغان مۈلك  - 9تەرتىپلىرىدە پەيغەمبەرلىكنىڭ 
مائارىج سۈرىلىرى ئارىسىغا  -سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا، مۈلك 

تىزىلغان. لېكىن، سۈرە مەزمۇنلىرى ئاساس قىلىنغان يەنە بىر 
يىلدىن بۇرۇنقى تارىخقا ئېلىنغان. سۈرىنىڭ  - 9تىزىلىشتا، 

سسەلەرنىڭ ناھايىتى ئىخچام بىر شەكىلدە تىلغا باشلىنىشىدا قى
 - 42 - 41ئېلىنىشى، فەجر سۈرىسىنى ئىما قىلىدۇ. سۈرىنىڭ 

شى بىلەن مۇناسىۋەتلىك ۇئايىتى ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ مۇسۇلمان بول
 دەپ قارالغان.  

يۇقىرىدىكى مەلۇماتالرغا ئاساسالنغاندا، بۇ سۈرىنى نەجم 
سۈرىسى بىلەن ئەڭ يۇقىرى  سۈرىسى  بىلەن باشلىنىپ، تاھا

قىلغان / ھەيۋە  خىرىس» پەللىگە چىققان مۇشرىكالرغا قارىتا 
سۈرىلەرنىڭ ئاخىرقىسى دەپ قاراشقا بولىدۇ. بۇ « كۆرسەتكەن 

 يىلىغا توغرا كېلىدۇ.  - 6تەخمىنەن پەيغەمبەرلىكنىڭ 
سۈرە، ئاخىرقى سائەت ۋە ئاخىرەتنى ئاساسىي تېما قىلغان 

سائەتنىڭ ھاالك قىلغۇچى مەنزىرىسى  بولۇپ، ئاخىرقى
 (.  17 - 13؛  3- 1تەسۋىرلەنگەن ) 

ئاخىرەتنى ئىنكار قىلغان ۋە ۋەھىيگە قۇالق سالمىغان ئۆتمۈش 
 - 4شى ئوبرازلىق ھالدا بايان قىلىنغان ) ۇقەۋملەرنىڭ ھاالك بول

12 .) 
 - 13ھېساپ كۈنى ھەققىدە توختالغان )  ئۇنىڭدىن كېيىن

بىر نېمىتى ئىكەنلىكى  ىيۋە جازا، ھېسابنىڭ تەبىئ (. مۇكاپات 18
بۇ ئارقىلىق ئىنساندا دۇنيا ھاياتىدا  .( 37 - 19تىلغا ئېلىنغان ) 

مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن ھەر ئىشنى ھېسابىنى بېرەلەيدىغان ھالدا 
للەندۈرۈشنى ماسلىق ئېڭىنى شەكىۇقىلىش، ئاخىرەتنى ئۇنت

ۇكاپاتى جەننەت بولغانالرنىڭ ئاخىرەتتە م مەقسەت قىلغان. سۈرە
 تىرىك ياشاۋاتقانالرغا ئالدىن بايان قىلىپ بېرىدۇ: ۇشاللىقىنىخ
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ا َمْن ُأوَِتَ َكتَابَُه َبَيَمينََه فَيَُقوُل َهاُؤُم اقْ  ِن َ َظنَنُْت 19) َكتَاَبَيهْ  َرُءوافَأَمه
ِ
( ا

 (20َأِن َ ُمًَلٍق َحَساَبَيْه )
شاللىقتىن (: > ۇىلگەن ئادەم ) خئەمالى ئوڭ قولىغا بېر -نامە » 

ئەمەلىمنى ئېلىپ ئوقۇپ بېقىڭالر، مەن  -بۇ مېنىڭ نامە 
ىدىم < ئ ئىشەنگەن رت بولىدىغانلىقىمغا مۇقەررەاھېساباتىمغا مۇالق

 (.  20 - 19« ) دەيدۇ 
جازاسى جەھەننەم بولغانالرنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى ئەھۋالى 

 ھەققىدە مۇنداق بايانالر بېرىلگەن:

ا َمْن ُأوَِتَ َكتَابَُه َبَشَماََلَ فَيَُقوُل ََّي لَْيتَ َوأَ   ( َولَْم َأْدرَ 25اَبَيْه ) ُأوَت َكتَ َِن لَمْ مه

( َهَِلَ 28ََن َعِن َ َماَلَيْه )( َما َأغْ 27لَْيَُتَا ََكنََت الْقَاَضَيَة )( ََّي 26َما َحَساَبَيْه )

 (29َعِن َ ُسلَْطاَنَيْه )
ولىغا بېرىلگەن ئادەم ئېيتىدۇكى، > ماڭا ئەمالى سول ق -نامە » 
ئەمالىم بېرىلمىگەن بولسىچۇ! ھېسابىمنىڭ نېمە  -نامە 

بولغانلىقىنى بىلمىسەم ئىدىم! دۇنيادا ئۆلۈمىم ھاياتىمنى 
) ئاخىرەتتە قايتا تىرىلمەس قىلىپ ( ئاخىرالشتۇرسىچۇ! مېنىڭ مال 

ۇم مۈلكۈم ماڭا ھېچ نەرسىگە ئەسقاتمىدى. مېنىڭ ھوقۇق -
 (.  29 - 25« ) قولۇمدىن كەتتى < 

ۋەھىي مەنبەسىنىڭ پەيغەمبەر ئەمەس، ئالالھ ئىكەنلىكىنى 
 ئالغان: ئورۇنبايان قىلغان ئىپادە بۇ سۈرىدە 

َل عَلَْينَا بَْعَض اْْلَقَاَويَل ) َطْعنَا ( ُثه لَقَ 45َمنُْه َِبلَْيَمنَي ) ( َْلََخْذَنَ 44َولَْو تَقَوه

 (47)( فََما َمنُْْكْ َمْن َأَحٍد َعْنُه َحاَجزَيَن 46 )َمنُْه الَْوَتنيَ 
ئەگەر ئۇ ) پەيغەمبەر ( بىزنىڭ نامىمىزدىن يالغاننى » 

توقۇيدىغان بولسا، ئەلۋەتتە ئۇنى ئوڭ قولىدىن قاتتىق تۇتاتتۇق، 
ئاندىن ئۇنىڭ ئاساسىي قىزىل تومۇرىنى كېسىپ تاشاليتتۇق، 

 (.  47 - 44« ) اپ قااللمايتتى سىلەردىن ھېچبىر ئادەم ئۇنى قوغد



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 213 ~ 

سۈرە سۆزلەرنىڭ سۇلتانى بولغان ۋەھىي ھەققىدىكى بايانالر 
(.  51« ) ئېنىق ھەقىقەتتۇر » بىلەن ئاخىرلىشىدۇ. چۈنكى، ۋەھىي 

تىن ئىنسان ئەزىمەتلىك رەببىنىڭ نامىنى ياد قىلغان سەۋەببۇ 
 ھالدا ھەرىكەت قىلىشى كېرەك:

ْح َِبْْسَ َرب َكَ  ب َ  ( 52 الَْعَظمَي )فَس َ
نىــڭ ڭقىلىنغــۇچى ( ســەن، ئەزىمەتلىــك رەببى خىتــابئــى » ) 

 (.  52« ) نامىنى ياد قىلىپ ئەمەل قىلغىن! 

 

 مائارىج سۈرىسى

 
يۇقىرى ئۆرلەش » ياكى « يۇقىرى ئۆرلەش، كۆتۈرلۈش » 

مەنىسىنى « تىلىرى ىيۇقىرى ئۆرلەش ۋاس» ياكى  ۋە« باسىماقلىرى 
 - 3مەزكۇر سۈرىنىڭ  كەلىمىسى« ارىج مائ» لدۈرىدىغان بى

ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، سۈرە بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان. بۇ 
ھەم ئىنساننىڭ  نىڭ ئۇلۇغلىقى ۋە مۇقەددەسلىكىنىكەلىمە ئالالھ 

ئالالھ قا يېقىنلىشىش ئىمكانلىرىنىڭ كۆپ خىل ئىكەنلىكىنى 
 ئىپادىلەيدۇ. 

مەرتىۋىسىنىڭ ئىگىسى بولغان  ئالالھ تىن كېلىدۇ، تاكامۇل» 
 (.  3« ) ئالالھ تىن كېلىدۇ 

سەئەلە » سۈرە بىرىنچى ئايەت نىسبەت بېرىلگەن ھالدا 
 دەپمۇ ئاتالغان. « سائىلۇن ۋە ۋاقى 

سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. ھەزرىتى ئوسمانغا نىسبەت  
نەبە  -دە ھاققا تەرتىپىبېرىلگەن مەشھۇر قۇرئان نازىل بولۇش 

ى ئارىسىغا تىزىلغان. ھاققا سۈرىسى بىلەن بۇ سۈرىنىڭ سۈرىس
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مەزمۇن جەھەتتىكى يېقىنلىقى ناھايىتى ئېنىق. سۈرىنىڭ مەزمۇنى 
مەككە مۇشرىكلىرىنىڭ رەسۇلۇلالھقا، مۇسۇلمانالرغا ۋە 
ھىمايىچىلىرىغا قارىتىلغان ئېمبارگودىن بىر ئاز بۇرۇن ياكى 

ولغانلىقىنى ئېمبارگونىڭ دەسلەپكى مەزگىلىدە نازىل ب
 7كۆرسەتمەكتە. بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا، بۇ سۈرە پەيغەمبەرلىكنىڭ 

 يىلىدا نازىل بولغان.  -
قىلىنغۇچىدا  خىتابسۈرىنىڭ ئانا تېمىسى ئاخىرەت بولۇپ، 

ئادالەت ئېڭىنى شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت قىلماقتا. سۈرە 
ىغان يۈرەك ئاخىرەتنى ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ئاخىرەتتە دۇچار بولىد

(.  2 - 1داغلىغۇچى ئازاپتىن خەۋەر بەرگەن ھالدا باشلىنىدۇ ) 
قى ۋە ئىالھى ۇئۇنىڭدىن كېيىن، ئىالھىي قۇدرەتنىڭ چوڭل

(. ئاندىن ئىنكار  4 - 3زلىكى ئىما قىلىنىدۇ ) ېمۇداخىلىنىڭ ت
قى ۇقىلغۇچى ئىنساننىڭ سۈپەتلىرى ۋە ئاخىرەتتىكى يالغۇزل

(. بۇ بۆلەكنىڭ ئاخىرقى  18 - 6قىلىنىدۇ )  ئوبرازلىق ھالدا بايان
ئۇنىڭدىن كېيىن  غا ئېلىنغان پىخسىقلىقنىڭ سەۋەبىئايىتىدە تىل

 باشالنغان بۆلەكنىڭ بىرىنچى ئايىتىدە بايان قىلىنىدۇ:

نَْساَن ُخَلَق َهلُوعًا )
ِ
نه اَْل

ِ
ُه الْشه  جَ 19ا َذا َمسه

ِ
َذا َمسه 20ُزوعًا )( ا

ِ
ُه ( َوا

 (21َمنُوعًا )الَْخْْيُ 
يارىتىلدى. ئۇنىڭغا  ئىنسان ھەقىقەتەن چىدامسىز» 

بىرەر  ياكى قورقۇنچتەك ( ) يوقسۇزلۇق ياكى كېسەللىك
رەر ياخشىلىق زارالنغۇچىدۇر. بى كۆڭۈلسىزلىك يەتكەن چاغدا

 (.  21 - 19« ) ئۇنى باشقىالردىن قىزغانغۇچىدۇر  يەتكەن چاغدا
 - 35 - 22س. بۇ سۈرىنىڭ بۇ كېسەللىكنىڭ داۋاسى يوق ئەمە

 ئايەتلىرى بۇ كېسەللىكنىڭ داۋاسىغا ئايرىلغان. 
سۈرىدە يەنە، ئىنكارچىالرنىڭ رەسۇلۇلالھقا قاراتقان ئاغزاكى 

 - 36؛ 5ئەزىيەتلىرىگە قارىتا رەسۇلۇلالھقا تەسەللى بېرىلگەن ) 
42  .) 
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سۈرىنىڭ ئاخىرىدا سۆز يەنە باشقا قايتىپ، قىيامەتتە ئىنكار 
غۇچى ئىنساننىڭ ھالىغا مۇناسىۋەتلىك بايانالر بېرىلگەن بولۇپ، قىل

 ئىنكار قىلغۇچىالر ئاگاھالندۇرۇلغان:

َّل 
ِ
ُووْم ا اعًووا ََكََّنه ُرُجوووَن َمووَن اْْلَْجووَداَث ََكَ ُ يَووْوَم ََيْ ( 43وَفُضوووَن )ُصووٍب يُ ن

 َ ٌ َذَِلَ الَْيْوُم اَّله  ( 44 )وا يُوعَُدونَ نُ ي َكَ َخاَشَعًة َأبَْصاُرُهْ تَْرَهُقهُْم َذَله

خۇددى تىكلەپ  كۈندە ئۇالر قەبرىلىرىدىن چىقىپ ئۇ» 
قويغان بۇتلىرىغا قاراپ يۈگۈرگەندەك ) مەھشەرگاھقا ( يۈگۈرىدۇ. 
 ئۇالر ) ئالالھ تىن ئۇيىلىپ ( يۇقىرى قارىيالمايدۇ، ئۇالرنى خورلۇق

 (.   44 - 43« ) ئورىۋالىدۇ، ئەنە شۇ ئۇالرغا ۋەدە قىلىنغان كۈندۇر 

 

 نەبە سۈرىسى

 
لىرىنىڭ كىتابسۈرە قەدىمى مۇسھاب، تەپسىر ۋە ھەدىس 

ئىسمى بىلەن ئاتالغان. مەزكۇر سۈرىنىڭ « نەبە » كۆپىنچىسىدە 
مۇھىم ۋە » كەلىمىسى « نەبە » ئىككىنجى ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغان 

كەلىمىسىمۇ « خەۋەر » مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. « بۈيۈك خەۋەر 
 بولۇپ، بۇ ئىككى سۆز ئارىسىدىكى پەرق مۇنداق: ئەرەپچە سۆز

بولمىسۇن ھەر خىل خەۋەرلەر  خەۋەر  كەلىمىسى مۇھىم بولسۇن
 ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.

نەبە كەلىمىسى، پەقەت مۇھىم ۋە ئاڭلىغۇچىغا مۇناسىۋەتلىك 
بولغان، ئاڭلىغۇچىنى مەيدانىنى ئىپادىلەشكە، ئىنكاس 

 رلەر ئۈچۈن ئىشلىتىلىدۇ.بىلدۈرۈشكە مەجبۇر قىلىدىغان خەۋە
ئەلۋەتتە ئاخىرقى سائەت « نەبە » سۈرە ئىسمى بولغان 

 ھەقىقىتىنى بىلدۈرىدۇ. 
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سۈرە بۇخارى ۋە بەزى تەپسىرلەردە بىرىنچى ئايىتى بىلەن 
 دەپ ئاتىغان. « سۇرەتۇ ئاممە » ئاتالغان. قۇرتۇبى 

ە دتەرتىپىمۇسھاپتا ۋە نازىل بولۇش  نەبە ۋە نازىئات سۈرىلىرى
ئارقا تىزىلغان. مەشھۇر بولغان قۇرئان سۈرىلىرىنىڭ  -ئارقىمۇ 

نازىئات سۈرىلىرى ئارىسىغا  -دە مائارىج تەرتىپىنازىل بولۇش 
تىزىلغان. سۈرىدە مەزمۇن جەھەتتىن نازىل بولغان ۋاقتىغا 
مۇناسىۋەتلىك بىر يىپ ئۇچى يوق. ئەمما، سۈرىنىڭ ئىنكار 

ن ئاخىرەتنى ئىنكار قىلىش قىلغۇچىالرنىڭ دىققىتىنى تارتقا
نازىل بولۇش مەزگىلى  ققىدىكى بايان بىلەن باشلىنىشىنىھە

 بىلەن مۇناسىۋەتلىك يىپ ئۇچى دەپ قارىساق خاتاالشمايمىز. 
 - 7گە ئاساسەن سۈرىنىڭ رىسالەتنىڭ تەرتىپىنازىل بولۇش 

يىلىدا نازىل بولغانلىقىنى ئېيتىشقا بولىدۇ. ئىبن ئابباس 
ەنھۇدىن كەلگەن بىر رىۋايەت بۇ قارىشىمىزنى رەزىيەلالھۇ ئ

 كۈچلەندۈرىدۇ:
رەيشلىكلەر ئولتۇرۇپ نازىل بولغان قۇرئان ئايەتلىرى ۇق» 

ھەققىدە مۇنازىرە قىلىشىۋاتاتتى. ئۇالرنىڭ ئىچىدە تەستىق 
ۈرە سقىلغانالرمۇ، يالغانغا چىقارغانالرمۇ چىقاتتى. مانا بۇ ۋاقىتتا بۇ 

 «.نازىل بولدى 
ى بىلەن بەدئاساسىي تېمىسى ئىنساننىڭ ئە سۈرىنىڭ

 نىمۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئىنساندا ھېسابىنى بېرەلەيدىغان بىر ھايات
 -كارلىق جاۋابياشىشى ئۈچۈن، ئۇنى تىزگىنلەپ تۇرىدىغان 

ئاخىرەت ئېڭىنى شەكىللەندۈرۈشنى؛ بۇ ئارقىلىق ئىنساننى مەيلى 
سۇن، ئاخىرەتنى ھەرىكىتى ياكى چۈشەنچىسى جەھەتتىن بول -سۆز 

 ئىنكار قىلماسلىق ھەققىدە ئاگاھالندۇرۇشنى مەقسەت قىلغان. 
سۈرە قايتىدىن تىرىلىشقا مۇناسىۋەتلىك ئوبرازلىق بىر باالغەت 

 تىلى بىلەن باشلىنىدۇ:
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 الَْعَظمَي )1ََعه يَتََساَءلُوَن )
ِ
ي هُْ 2( َعَن النهَبا َ ( ّلََكه 3 َفيَه ُمْختََلُفوَن )( اَّله

يَ  َيْعلَُموَن )4ْعلَُموَن )س َ  (5( ُثه ّلََكه س َ
ئۆز ئارا نېمە توغرۇلۇق سورىشىۋاتىدۇ؟ ئۇ چوڭ ۋەقەنىڭ » 

قىيامەت ( ھەققىدە  -رىنى سوراۋاتامدۇ؟ ئۇالر شۇ ) خەۋەر ىخەۋ
ۋاتىدۇ. ھەرگىز ئۇالر ئويلىغاندەك ئەمەس، لۇباشقىچە ئويدا بو

رگىز ئۇالر ئويلىغاندەك كېلەچەكتە ) ھەقىقەتنى ( بىلىپ قالىدۇ. ھە
 (.   5 - 1« ) ئەمەس، ئۇالر ) ھەقىقەتنى ( كەلگۈسىدە بىلىدۇ 

بۇ ئايەتلەردىن كېيىن، ئىنسانغا بېرىلگەن نېمەتلەر  
(  9« ) ئۇيقۇڭالرنى ئۆلۈم )نىڭ سىمۋولى ( قىلدۇق » ئەسلىتىلىدۇ: 

( دېگەن  11« ) كۈندۈزنى ھاياتقا ) سىمۋول ( قىلدۇق » ۋە 
 ئالماقتا.  ئورۇنەر بۇ سۈرىدە ئايەتل

 21سۈرىدە ئىالھىي مۇكاپات ۋە جازا تەپسىلىي تەسۋىرلىنىدۇ ) 
(. بۇ بۆلەكتە كىشىگە قاتتىق تەسىر قىلىدىغان جەننەت ۋە  40 -

جەھەننەم ھەققىدە تەسۋىرلەر بېرىلگەن بولۇپ، بۇ تەسۋىرلەرنىڭ 
 ھەممىسى ئىالھىي رەھمەتنىڭ بىر ئەسەرى. چۈنكى، ۋەھىي

دىن قايتىشقا پۇرسەت بار پۇرسەت قولدىن كېتىشتىن بۇرۇن، خاتا
ھۇشىنى تېپىشقا ۋە يارىتىلىش  -ئىنساننى ئەقلى  ۋاقىتتا

 مەقسىتىگە يۈزلىنىشكە دەۋەت ئۈچۈن نازىل قىلىنغان. 
سۈرە، ئىنكار قىلغان ھېساپ كۈنى بىلەن يۈزلەشكەن بىر 

ئاچچىق نىداسى ئىنكارچىنىڭ پۇشايمانلىق چىقىپ تۇرىدىغان شۇ 
 بىلەن ئاخىرالشقان: 

 ََّي لَْيتََِن ُكْنُت تَُراِبً 
 (.  40« ) كاشكى مەن تۇپراق بولۇپ كەتكەن بولسامچۇ! » 
 

 نازىئات سۈرىسى



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 218 ~ 

 
سۆكۈپ چىقارغۇچىالر » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

» مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « تارتىپ چىقارغۇچىالر » ياكى « 
 كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان:« نازىئات 

نى ئۇ ىرىنغۇچىنىڭ قەلبىگە ( كىرىپ ) كۇپقىل خىتاب» ) 
يەردىن ( قاتتىق تارتىپ چىقارغان ) ئاگاھالندۇرغۇچى / غەزەپ 

 (. 1« ) ئايەتلەر ( بىلەن قەسەمكى! 
ەك، سۈرىگە تىرناق ئىچىدە بېرىلگەن ئىگىدىن مەلۇم بولغاند

مەلۇم بۆلەكنىڭ بىرىنچى ئىگىسى نا ئىسمى بېرىلگەن ئايەت،
« تىپ چىقارغۇچىالر تار» ئايىتىنى تەشكىل قىلماقتا. مۇپەسسىرلەر 

نىڭ كىم ئىكەنلىكى ھەققىدە «نازىئات » دۈرىدىغان مەنىسىنى بىل
پەرقلىق قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويغان ۋە شۇ شەكىلدە 

پەرىشتىلەر، يۇلتۇزالر، ئوق ئاتقۇچى » چۈشەندۈرگەن. ئۇالر 
دەپ « قەبزى قىلىنغان روھالر » ياكى « تالر مۇجاھى

» چۈشەندۈرگەن. بۇ كەلىمىدە ئىپادىلەنگەن نامەلۇم ئىگىنى 
دەپ چۈشەندۈرۈش قۇرئانغا زىت كېلىدۇ. چۈنكى، « پەرىشتىلەر 

دەپ قارايدىغان « قىز  -چىشى » قۇرئان پەرىشتىلەرنى 
قىلىدۇ.  ئايەتتە رەت - 19مۇشرىكالرنىڭ باتىل ئېتىقادىنى زۇخرۇف 

دەپ چۈشەندۈرۈشمۇ يۇقىرىقىدەك « روھالر » ياكى « يۇلتۇزالر » 
 -كتىپلىققا ) ئىگە، مەلۇم كۈچ ېيۇبخاتا. چۈنكى، بۇالرنى س

يۇلتۇزالرغا چوقۇنغۇچىالرنىڭ ئېتىقادىدۇر.  قۇدرەتكە ( ئىگە قىلىش
» دېيىلمەكتە. مۇدەببىر « مۇدەببىرات » ھالبۇكى ئايەتتە 

دېگەنلىك بولىدۇ. « رە قىلغان، ئىدارە قىلغۇچى باشقۇرغان، ئىدا
بۇ سۈرىگە ئوخشاش  ە، بۇ سۈپەتلەرنىڭ ئېنىقلىغۇچىسىبىزنىڭچ

بولغان زارىيات، ئادىيات، ساففات، مۇرسەلەت سۈرىلىرىنىڭ 
باشلىنىشىدا ئورۇن ئالغان ئىگىسى نامەلۇم سۈپەتلەرگە ئوخشاش 

 ۋەھىي بىلەن مۇناسىۋەتلىك. 
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 زگىلدىن تارتىپ بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان. سۈرە دەسلەپكى مە
 نۇزۇلسۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، دەسلەپكى 

ئىنفىتار سۈرىسىنىڭ ئارىسىغا  -تەرتىپلىرىنىڭ ھەممىسىدە نەبە 
 ىتىزىلغان. بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا، مەزكۇر سۈرە قۇرەيش ئېمبارگوس

يىلىدا نازىل  - 7نىڭ نۇبۇۋەتباشالنغان بىرىنچى يىلدا، يەنى 
 بولغان بولسا كېرەك.

سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى ئاخىرەت بولۇپ، باشقا سۈرىلەرگە 
شىنىڭ ۇئوخشاش بۇ سۈرىنىڭ ئانا تېمىسىنىڭ ئاخىرەت بول

سەۋەبى بار. چۈنكى، ھەر نەرسىنىڭ بىر روھى بار، دۇنيانىڭ روھى 
 ئاخىرەتتۇر. 

ھالدا سۈرە باشقا سۈرىلەرگە ئوخشاش ۋەھىي ئىما قىلىنغان 
باشالنغاندىن كېيىن، ئاخىرەتكە مۇناسىۋەتلىك بىر بۆلەك بايان 

غۇچىلىرىنى ىنقىل خىتاب(. ۋەھىي بۇ ئارقىلىق  14 - 6قىلىنغان ) 
چاقىرماقتا. بۇ ئارقىلىق « ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتىشقا » 

 خىتابشتۇرماقتا. الياخشىالردىن بولۇشنى بىر سىستېمىغا باغ
يالىق چۈشەنچىدىن قۇتۇلدۇرۇپ، ئىككى دۇن يەككەقىلىنغۇچىنى 

ىلماقتا. چۈنكى، دۇنيالىق چۈشەنچىگە ئىگە قىلىشنى مەقسەت ق
ئىنسانغا ئالالھ قا ئىشىنىشنى تەنبىھلەيدۇ. ئەگەر  ئاخىرەتكە ئىمان

ئالالھ قا بولغان ئىشەنچ بولمىسا، ئىمان ئەخالقىمۇ بولمايدۇ. ئالالھ 
الالھ قا بولغان ئىمانىنىڭ قا ئىشەنچ قىلمايدىغان بىر كىشىنىڭ ئ

بولمايدۇ. ئالالھ قا بولغان ئىشەنچنىڭ ئەڭ مۇھىم  قىممىتى
شەرتلىرىدىن بىرسى ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتىش. كىشى فىترىتىگە 
سادىق بولغان ئەھۋالدا ياخشىالردىن بوالاليدۇ. لېكىن، بۇ 
ياخشىالردىن بولۇشنىڭ ئىزچىللىقى ھەققىدە بىر نېمە دېيىش 

ياخشىالردىن بولۇش ھايات شەكلىگە  ۇالر بولماستىن. بقىيىن
« ئىمان » ئايالندۇرۇش ئۈچۈن  ىغائايلىنالمايدۇ. ياخشىلىقنى ھايات

تاپقان مەئادتىن تەشكىل  -نۇبۇۋۋەت  -شەرت. ئىماننىڭ تەۋھىد 
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بولۇپ، ئۇ ئاخىرەتكە « مەئاد » دىن ئەڭ غەيب بولغىنى ئۈچ ئامىلى
بىر كىشىنىڭ بىر ياخشىلىقنى بىرەر ئىماندۇر. ئاخىرەتكە ئىمان، 

غەرەز ياكى مەنپەئەت تەمەسىدىن خالىي ھالدا قىلىشىنىڭ ۋە 
داۋامالشتۇرۇشىنىڭ كاپالىتى بولىدۇ. ئاخىرەتكە ئىمان بولماستىن 
قىلىنغان ياخشىلىق، يا بىرەر غەرەز ياكى مەنپەئەت ئۈچۈن بولىدۇ. 

ئۈچۈن « يىر خە» ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتقان بىرسى ياخشىلىقنى 
قىلىدۇ. ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتماستىن ياخشىلىق قىلغۇچىغا 
ئاخىرەتتىن بىر نېسىۋە يوق. چۈنكى، ھېچكىم ئاچقۇزمىغان بىر 

 ھېساپتىن كىرىم تەلەپ قىاللمايدۇ. 
سۈرە ئىگىسى نامەلۇم سۈپەتلەر بىلەن ۋەھىينى ئىما قىلغان 

 ھالدا باشلىنىدۇ:

ووا2َوالنهاَشووَطاَت نَْشووًطا ) (1َوالنهاَزعَوواَت غَْرقًووا ) ْبًحا )( َوالسه ( 3َِبَاَت سوو َ

ْبقًا ) اَبقَاَت س َ  (5( فَالُْمَدب ََراَت َأْمًرا )4فَالسه

نى ئۇ رىقىلىنغۇچىنىڭ قەلبىگە ( كىرىپ ) كۇپ خىتاب» ) 
يەردىن ( قاتتىق تارتىپ چىقارغان ) ئاگاھالندۇرغۇچى / غەزەپ 

مىنلەرنىڭ قەلبىگە ( رەھمەت ئايەتلەر ( بىلەن قەسەمكى، ) مۇئ
نى ئۇستىلىق بىلەن سالغان دبىلەن تولۇپ تاشقان بىر ئۈمى

) رەھمەت ئايەتلىرى ( بىلەن قەسەمكى! ) ئۇ ئۈمىت بىلەن ھايات 
رى جانلىنىپ ئىلگىرلىگەن ) مۇئمىنلەر ( ېدېڭىزىدا ( ئۈزگەنس

بىلەن قەسەمكى! ) ياخشىلىق يولىدا ( ئۆزئارا بەسلەشكەن 
ىالر بىلەن قەسەمكى! ئۇالرنىڭ ئارقىسىدىن ئىشلىرىنى باشالمچ

 (. 5 - 1« ) ئىزىغا چۈشۈرگۈچىلەر بىلەن قەسەمكى! 
ئاندىن ئاخىرەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك بۆلەك باشلىنىدۇ، 
ئۇنىڭدىن كېيىن ھەزرىتى مۇسا ۋە ئۇنىڭ دەۋىتىنى رەت قىلغان 

 سى بايان قىلىنىدۇ:ىپىرئەۋىننىڭ قىسس
دۇنيا ۋە ئاخىرەتكە ئىبرەت بولسۇن دەپ ئالالھ ئۇنى » 

 (.  25« ) جازالىدى 
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سۈرىدە يەنە، سۆز ئارقىلىق يەتكۈزۈلگەن ئايەتلەرگە 
ئىشەنمەيدىغانالرغا تەبىئەت ۋە كائىنات ئايەتلىرى كۆرسىتىلگەن 

 (27 - 33 .) 
سۈرىنىڭ ئاخىرىدا سۆز يەنە قىيامەتكە كېلىپ توختايدۇ ۋە 

قا ھېچكىم خەۋەر بېرەلمەيدىغان، كىشىنى ئىنسانغا ئالالھ تىن باش
چۆچۈتىدىغان ئايەتلەر بىلەن سۈرە ئاخىرلىشىدۇ. بۇ ئارقىلىق 

ئېڭىدا ھېسابىنى بېرەلەيدىغان بىر ھايات ياشاش ئېڭىنى  مۇھاتاب
 شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت قىلىدۇ:

َن ُمْرَساَها ) اعََة َأَّيه َّل 43ْن َذْكَراَهوا )َت َمو( َفمَي َأنْ 42يَْسأَلُونََك َعَن السه
ِ
( ا

َشاَها )44َرب ََك ُمنَُْتَاَها ) هَما َأنَْت ُمنَْذُر َمْن ََيْ ن
ِ
ُْم يَوْ 45( ا َم يََرْوََّنَوا لَوْم يَلَْبثُووا ( ََكََّنه

اَها ) يهًة َأْو ُْضَ َله َعش َ
ِ
 ( 46ا

! ( سەندىن قىيامەتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى رەسۇلئى » ) 
انداقمۇ بايان قىلىپ بېرەلەيسەن؟ ئۇنى سورايدۇ. سەن ئۇنى ق

بىلىش پەرۋەردىگارىڭغا خاستۇر. سېنىڭ ۋەزىپەڭ پەقەت 
قىيامەتتىن قورقىدىغان ئادەمنى ئاگاھالندۇرۇشتۇر. ئۇالر 

گويا ئۆزلىرىنى ) دۇنيادا ( پەقەت بىر  ەتنى كۆرگەن كۈندەقىيام
 42)  «كەچقۇرۇن ياكى بىر ئەتتىگەن تۇرغاندەك ) گۇمان قىلىدۇ ( 

- 46  .) 
 

 ئىنفىتار سۈرىسى

 
سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان ئىنفەتەرات پېئىلى بىلەن 

 ئاتالغان:
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ئاسمان خۇددى ئۈچكىنى يېرىپ بىخ تارتىپ چىققان » 
 (. 1« ) ئۇرۇقتەك يېڭىدىن يارىتىلىشقا باشلىغان چاغدا 

ئىالھىي بۇيرۇققا بويۇن »  ئايەتتىكى ئىنفەتەرات پېئىلى
ئىگىپ، خۇددى بىر ئۇرۇقنىڭ بىخ تارتىش ئۈچۈن ئۈچكىنى 

مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ « يېرىپ چىققىنىدەك يېڭىدىن يارىتىلىش 
بولۇپ، بۇ ئىسىم « فاتىر » كەلىمىنىڭ ئىسمى فائىل شەكلى 

 سۈرىگە بېرىلگەن.  - 35قۇرئاندىكى 
بۇ ئىسىم، تەرجىمە ۋە تەپسىرلەرگە مۇناسىۋەتلىك مەنبەلەردە 
كائىنات تەۋە بولغان كەۋن ۋە فەساد ) بارلىققا كېلىش ۋە 

قا تەۋە دەپ قارالغان.  «فەساد / بۇزۇلۇش » بۇزۇلۇش ( قانۇنىدىن 
قانۇنىنى « كەۋن / بارلىققا كېلىش » لېكىن، بۇ كەلىمە 

تۇنجى بارلىققا كېلىشى » كۆرسىتىدۇ. چۈنكى، ئىنفىتار سۈرىسى 
يېڭىدىن بارلىققا كېلىش » ندەك نى ئەمەس، ئىنفىئالنى كۆرسەتكە«
نى بىلدۈرىدۇ. تۇنجى بارلىققا كېلىشنى بىلدۈرىدىغان ئىسىمالر «

 فەجر ۋە فەلەقتۇر. 
رەسۇلۇلالھقا نىسبەت بېرىلگەن بىر رىۋايەتتە، سۈرە بىرىنجى 
ئايىتى بىلەن ئاتالغان. سۈرە بۇخارىدا بىرىنچى ئايىتى بىلەن 

 ئاتالغان. 
لغان. ھەزرىتى ئوسمانغا نىسبەت سۈرە مەككىدە نازىل بو

ئىنشىقاق سۈرىسى ئارىسىغا  -دە نازىئات تەرتىپى نۇزۇلبېرىلگەن 
دېگەن « چېچىمنى ئاقارتتى » تىزىلغان. بۇ سۈرە رەسۇلۇلالھ 

ش ۇرەيئالماقتا. بۇ سۈرىنىڭ ق ئورۇنسۈرىلەر ئارىسىدا 
ئېمبارگوسىنىڭ باشالنغۇچ مەزگىلىدە نازىل بولغانلىقىنى 

يىلىدا نازىل بولغان - 7مەكتە. سۈرە پەيغەمبەرلىكنىڭ كۆرسەت
 بولسا كېرەك. 

ت بولۇپ، ئاخىرەتنى ئىنكار سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى ئاخىرە
مەيلىچە ياشاۋاتقان  ن، ئۆزئالالھ قا ئاسىيلىق قىلىۋاتقا قىلىپ
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كارلىقىنى بېرەلەيدىغان بىر ھايات ئېڭىنى جاۋابئىنسان ئېڭىدا 
سۆز ۋە  -ەت قىلماقتا، ئىنسان گەپ شەكىللەندۈرۈشنى مەقس

 ئەمەللىرىدە مەسئۇلىيەتچان بولۇشقا چاقىرماقتا. 
سۈرە يېڭىدىن يارىتىلىشقا مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر بىلەن  

باشالنغان بولۇپ، بۇ ئارقىلىق ئىنسانغا قايتا تىرىلىشنى 
ئەسكەرتمەكتە. سۈرىنىڭ ئالدىنقى ئايەتلىرىدە قۇرئاندىن باشقا 

بىر مەنبەدىن بىلەلمەيدىغان قايتىدىن يارىتىلىش  ھېچقانداق
سەھنىسى تەسۋىرلەنگەن بولۇپ، يۇلتۇزالرنىڭ يېڭىدىن 
يارىتىلىشى ۋە دېڭىزالرنىڭ قايتىدىن ئوتتۇرىغا چىقىشى بايان 

 قىلىنغان:

َماُء انَْفَطَرْت ) َذا السه
ِ
ْت 1ا َذا الَْكَواَكُب انْتََِثَ

ِ
َذا الَْبَحا2 )( َوا

ِ
َرْت ُر فُج َ ( َوا

(3) 
ئاسمان خۇددى ئۈچكىنى يېرىپ بىخ تارتىپ چىققان » 

ئۇرۇقتەك يېڭىدىن يارىتىلىشقا باشلىغان چاغدا، يۇلتۇزالر قايتىدىن 
چېچىلغان چاغدا، دېڭىزالر قايتىدىن كۆتۈرلۈپ دولقۇنلىغان 

 (. 3 - 1« ) چاغدا... 
بۇ ئايەتلەرنىڭ مەقسىتى ئىنساننىڭ ئالالھ تىن يۈز ئۆرۈپ 

انەت قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش بولۇپ، كىشىنىڭ دىققىتىنى خىي
 تارتىدىغان ئايەت بۇالردىن كېيىن كەلمەكتە:

َك َبَرب ََك الَْكَرميَ  نَْساُن َما غَره
ِ
َا اَْل  ََّي َأُّي 

ئى ئىنسان! سېنى مەرھەمەتلىك رەببىڭگە ئاسىيلىق قىلىشقا » 
 (.  6« ) نېمە ئالدىدى؟ 

ئالالھ نىڭ بەرگەن بۇ  بايان قىلىنىپساننىڭ يارىتىلىشى ئىن
نېمەتلىرى ئەسلىتىلگەندىن كېيىن، بۇ نېمەتكە تۇزكورلۇق 

(. ئاندىن ئىنساننىڭ دائىم  9 - 7قىلماسلىققا چاقىرىلغان ) 
ىقى بايان قىلىنغاندىن دىغانلكۈزىتىلىپ ۋە نازارەت قىلىنىپ تۇرى
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جازا (، ياخشىالرغا مۇكاپات، يامانالرغا  12 - 10كېيىن ) 
 (.  16 - 13بېرىلىدىغانلىقى بىلدۈرۈلگەن ) 

بۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ بىر مەقسىتى بولۇپ، ئۇ ئىنسانغا 
ھېساب كۈنىنى ئەسلىتىش. چۈنكى، ئۇ كۈندە بىر ئىنساننىڭ باشقا 

 بىر ئىنسانغا ھېچقانداق پايدىسى بولمايدۇ:

َ  يَْوَم ََل تَْمَِلُ نَْفٌس َلنَْفٍس َشيْئًا َ ْوَمَئذٍ َواْْلَْمُر ي   ّلَِله
ئۇ، بىر ئادەمنىڭ يەنە بىر ئادەمگە ياردەم بېرىشى، مەنپەئەت » 

يەتكۈزۈشى مۇمكىن بولمايدىغان كۈندۇر. بۇ كۈندە ھۆكۈم 
   (. 19« ) پۈتۈنلەي ئالالھ قا خاستۇر 

 

 ۋاقىئە سۈرىسى

 
« ۋەقە، ۋەزىيەت » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

 كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان:« ۋاقىئە » ان مەنىسىنى بىلدۈرىدىغ

َذا َوقََعَت الَْواَقَعةُ 
ِ
 ا
يۈز بېرىشى شۈبھىسىز بولغان ئۇ قورقۇنچ ۋەقە مەيدانغا » 

 (. 1« ) كەلگەن چاغدا 
سۈرە ئالالھ بەلگىلىگەن بۇزۇلۇش بىلەن مۇناسىۋەتلىك 

 سۈرىلەر قاتارىغا كىرىدۇ.
لۇپ، بارلىق مۇسھاب سۈرىگە بۇ ئىسىمنى رەسۇلۇلالھ قويغان بو

 ۋە ھەدىس توپالملىرىدا بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان. 
سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. سۈرىنىڭ مەزمۇنىمۇ بۇنىڭغا 

كىر ئارىسىدا دااللەت قىلىدۇ. رەسۇلۇلالھ بىلەن ھەزرىتى ئەبۇ بە
سۈرىنىڭ نازىل بولۇش زامانى ھەققىدە بىزگە  ئۆتكەن بىر دىئالوگ

 :يىپ ئۇچى بېرىدۇ
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 ئەبۇ بەكىر:» 
 چاچلىرىڭ ئاقىرىپ كېتىپتۇ يا رەسۇلۇلالھ. -
يەتەسائەلۇن،  ەچاچلىرىمنى ھۇد، ۋاقىئە، مۇرسەالت، ئەمم -

ئىزەششەمسۇ كۇۋۋىرات ) سۈرىلىرىدىكى ھەقىقەتلەر ( ئاقارتىۋەتتى، 
 تىرمىزى (. « ) بەردى رەسۇلۇلالھ  جاۋابدەپ 

يىلىدا  - 8ىڭ ندەۋەت ەلۇماتقا ئاساسەن، مەزكۇر سۈرىنىبۇ م
نازىل بولغان دېسەك خاتاالشمايمىز. بۇ قۇرەيش ئېمبارگوسى 

دە تەرتىپىباشلىنىپ بىر يىل ئۆتكەن مەزگىل ئىدى. ئىبن ئابباس 
مەدىنىدە نازىل بولغان ناسىر سۈرىسى بىلەن مەككىدە نازىل 
بولغان ئادىيات سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. باشقا تەرتىپلەردە تاھا 

سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ مۇسۇلمان شۇئەرا  -
شى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان تاھا سۈرىسى بۇ سۈرىدىن ۇبول

شۇئەرا سۈرىسى  -خېلىال بۇرۇن نازىل بولغان. بىزچە ئىنفىتار 
 ئارىسىغا تىزىلسا مۇۋاپىق بولىدۇ. 

، ىسىدىن ئېلىپ ئېيتقاندانۇقتسۈرە ئۆز ئىچىگە ئالغان مەزمۇن 
بۇ سۈرە قۇرئاننىڭ مۇندەرىجىسىگە ئوخشاپ قالىدۇ. سۈرىنىڭ 
پەزىلىتى ھەققىدە بىر قىسىم رىۋايەتلەر مەۋجۇت. سۈرىنىڭ بۇ 
ھەقتىكى ئاالھىدىلىكىنى ئىككىنجى نەسىل ) تابىئىن ( ئىچىدە 
ئۆتكەن مەشھۇر زاھىدى مەسرۇقتىن نەقىل قىلىنغان تۆۋەندىكى 

 ن قىلغان:ئىپادە ئەڭ ياخشى شەكىلدە بايا
كىم بۇرۇنقىالرنىڭ ۋە كېيىنكىلەرنىڭ، جەننەت ئەھلى ۋە » 

جەھەننەم ئەھلىنىڭ، دۇنيا ۋە ئاخىرەت ئەھلىنىڭ ھالىدىن 
ئىبن « ) خەۋەردار بولماقچى بولسا، ۋاقىئە سۈرىسىنى ئوقۇسۇن 

 ئاشۇر (.
مەسرۇقنىڭ  كى،ا شۇنۇقتبۇ يەردە ئەسكەرتىشكە تېگىشلىك 

سۈرىنىڭ مەزمۇنى  قىدىكى بۇ سۆزلىرىڭ پەزىلىتى ھەقسۈرىنى
كۆزدە تۇتۇلغان ھالدا ئېيتىلغان بولۇپ، بۇ پەزىلەتكە ئېرىشىش 
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ش ىنىئۈچۈن سۈرىنى تىالۋەت قىلىش كۇپايە قىلمايدۇ، ئۇنى چۈش
ش پەقەت لەبزىنى تەلەپپۇز قىلىش بىلەن ۋۇجۇتقا ىنىشەرت. چۈش

 چىقمايدۇ. مەنىسىنى ئۆزلەشتۈرۈش كېرەك. 
قى سائەت ھەققىدىكى ئاگاھالندۈرۈش بىلەن سۈرە ئاخىر

باشالنغان بولۇپ، پەقەت مېھمان ) ئىنسان (ال ئەمەس، ئۆتەڭ 
ك ئىكەنلىكى ئىما قىلىنىدۇ. بۇ ئارقىلىق ۈ) دۇنيا (نىڭمۇ ئۆلۈمل

 1دۇنياغا بېرىلىپ كېتىش خەۋپىگە كىشىنىڭ دىققىتىنى بۇرايدۇ ) 
ىسىدىكى بىر مۇسابىقە (. ھايات ياخشىالر بىلەن يامانالر ئار 6 -

(، بۇ مۇسابىقە بىر كۈنى ئاخىرلىشىدۇ. كىشى  14 - 7بولۇپ ) 
تاللىشىغا قارىتا يەنە بىر ئالەمدە مۇكاپات ياكى جازاسىنى ئالىدۇ 

(. ئىنكار قىلىشنىڭ تۇزكورلۇق ئىكەنلىكى بايان  56 - 15) 
 قىلىنىپ، ئىالھ يارىتىلىش ۋە ئىنساننىڭ ئەتراپىنى ئوراپ تۇرغان

نېمەتلەرگە كىشىنىڭ دىققىتى ئاغدۇرۇلىدۇ. ئىنكار قىلىشنىڭ 
گىدە قىممىتىنى بىلمەسلىك ېسىزلىك، ئۇنىڭ تىرگىدە شۈكېت

 (. 74 - 57ياتقانلىقى بايان قىلىنىدۇ ) 
سۈرىدە ئىنسانالر ياخشىالر، يامانالر، ئاۋانگارت ياخشىالر دەپ 

يامان  -ي ياخشى ئۈچ تۈرگە ئايرىلىدۇ. بۇ ئۆلچەم بىزنىڭ ئەنئەنىۋى
چۈشەنچىمىزنى ئۆرۈپ تاشاليدۇ. ياخشىالرنىڭ ياخشى ھالىتىدە 

شى لۇئەسلىدە ئاۋانگارت ياخشىالرنىڭ بو شىۇمەۋجۇت بولۇپ تۇر
بىلەن مۇناسىۋەتلىك. چۈنكى، ھەر قانداق بىر ئەسكى، ئانىسىدىن 
ئەسكى بولۇپ تۇغۇلمايدۇ، ئەتراپىدىكى مۇھىتنىڭ تەسىرى بىلەن 

 -شىگە ئەگىشىپ ئەسكى بولىدۇ، ناچار مىجەز ۈۆتۋاقىتنىڭ ئ
ىدىن قارىغاندا، ياخشىالرمۇ نۇقتۋالىدۇ. بۇ ۇخۇينى ئۆزىگە يۇقتۇر

ئەسكىلەردىن بولۇپ قېلىشى مۇمكىن. ئۇالرنىڭ ياخشى ھالىتىنى 
ساقالپ قېلىشى ئاۋانگارت ياخشىالرنىڭ تىرىشچانلىقى نەتىجىسىدە 

. انگارت ياخشىالر قاتارىغا كىرىدۇبولماقتا. بارلىق پەيغەمبەرلەر ئاۋ
 سۈرە بۇ ئۈچ تۈرنى مۇنداق بايان قىلىدۇ:
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اُب الَْمْيَمنََة ) اُب الَْمْيَمنََة َما َأْْصَ اُب ( َوَأْْصَ 8فَأَْْصَ اُب الَْمْشأََمَة َما َأْْصَ

اَبُقوَن )9الَْمْشأََمَة ) اَبُقوَن السه بُوَن )( ُأولَئََك الْمُ 10( َوالسه  َجنهاَت ( َِف 11قَره

َلنَي )12النهَعمَي ) ٌ َمَن اْْلَوه ٍر َمْوضُ 14َخرَيَن )( َوقََليٌل َمَن اْْل َ 13( ثَُله ونٍَة ( عَََّل َُكُ

ْم وَ 16( ُمتهَكَئنَي عَلَْْيَا ُمتَقَاَبَلنَي )15) وَن )( يَُطوُف عَلَْْيَ ُ اٌن ُمَخِله  (17ْلَ
سائادەتمەنلەر بىر تۈركۈم كىشىلەر ( سائادەتمەنلەردۇر، »  ) 

ئەمالى ئوڭ تەرىپىدىن  -قانداق ئادەملەر؟ ) ئۇالر نامە 
بېرىلىدىغان ( ئادەملەردۇر. ) بىر تۈركۈم كىشىلەر ( بەختسىز 

 -ئادەملەردۇر، بەختسىز ئادەملەر قانداق ئادەملەر؟ ) ئۇالر نامە 
ئەمالى سول تەرىپىدىن بېرىلىدىغان ( ئادەملەردۇر. ) يەنە بىر 

ىلەر ياخشى ئىشالرنى ( ئەڭ ئالدىدا قىلغۇچىالر بولۇپ، تۈركۈم كىش
) ئۇالر جەننەتكە ( ئەڭ ئالدىدا كىرگۈچىلەردۇر. ئۇالر چەكسىز 
 نېمەتلەر بىلەن تولغان جەننەتلەردە ئالالھ قا يېقىن بولغۇچىالردۇر.

بۇالرنىڭ بىر قىسمى ئىلگىرىكىلەردىن، بىر قىسمى كېيىنكىلەردىن 
نىڭ مەھسۇلى بولغان تەختلەر ئۈستىدە لىىبولىدۇ. ئۇالر ئەم

بىرىگە قارىشىپ ئولتۇرىدۇ. ) قېرىماي (   -يۆلەنگەن ھالدا بىر 
 - 8« ) ھەمىشە بىر خىل تۇرىدىغان ياشالر ئۇالرنى كۈتۈپ تۇرىدۇ 

17  .) 
ئاۋانگارت ياخشىالر ياخشىلىقتا ھەمىشە ئالدىنقى قاتاردا 

» لغانالردۇر، يەنى تۇرغۇچىالردۇر. ئۇالر ئالالھ قا يېقىن بو
دۇر. ئۇالر چەكسىز نېمەتلەر بىلەن تولغان « مۇقەررەبۇن 

جەننەتلەرگە اليىق بولغۇچىالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ بىر قىسمى 
ئۆتمۈشتىكىلەردىن، بىر قىسمى كېيىنكىلەردىن بولىدۇ. چۈنكى، ئۇ 

نەبى / رەسۇل لەرمۇ كىرىدىغان بولۇپ، نەبى« بىر قىسمىغا » 
ىرالشتى. شۇڭا، ئۇالرنىڭ كۆپىنچىسى ئاخئەۋەتىلىش 

بۇرۇنقىالردىن، بىر قىسمى كېيىنكىلەردىن بولىدۇ. ئۇنىڭدىن 
كېيىنكى ئايەتلەردە، چەكسىز نېمەتلەر بىلەن تولغان ۋە ئەبەدىي 
سائادەت مەركىزى جەننەت ھەققىدىكى تەسۋىرلەر بايان قىلىنغان 
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ددى ئاۋانگارت خۇ ۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان نېمەتلەر(. ب 26 - 18) 
ياخشىالرنىڭ دۇنيادىكى ئەمەللىرىگە ئوخشاپ قالىدۇ. دۇنيادا 

ئاخىرەتتە ئۆلۈمسىز  ىققا ئالدىراپ ئاقارتقان چاچلىرىياخشىل
كۆپەيسۇن يىگىتلىك بولۇپ ئۇالرنى كۈتمەكتە. دۇنيادا ياخشىلىق 

ئاخىرەتتە ئۇالرغا  ى مەھرۇم قىلغان نۇرغۇن مۇباھالرئۆزىن دەپ
مۇتلەق گۈزەللىك بولۇپ قايتىدۇ. دۇنيادا ياخشىلىققا  ئەبەدىي ۋە

ئاخىرەتتە  ا پۇرسەت تاپالمىغان ئورۇندۇقالرئالدىراپ ئولتۇرۇشق
بولۇپ قايتىدۇ. ئىپادىلەشكە « ئەبەدىي ھوزۇر تەختلىرى » ئۇالرغا 

تىل ئاجىزلىق قىلىدىغان شادلىقلىرىنى ئۇ تەختلەرگە يۆلەنگەن 
دۇ. دۇنيادا ئاۋانگارت ياخشىالردىن شىۇھالدا تەڭ بەھرىمان بول

ئاخىرەتتە  كەچكەن ھاالۋەت ۋە ئالىي تۇرمۇش بولۇش ئۈچۈن ۋاز
جەننەت ھاياتىنى تاماماليدىغان چەكسىز ھەدىيە سۈپىتىدە ئۇالرغا 

 بېرىلىدۇ.
مۇكاپاتلىرى بايان قىلىنغان « ياخشىالرنىڭ » ئاندىن پەقەت 

ئەڭ  اتالر ئارىسىدابېرىلىدىغان مۇكاپ(. ئۇالرغا  40 - 27) 
ياخشىالرغا بېرىلىدىغان مۇكاپاتالر تىلغا ئېلىنمىغان. ئۇالرنىڭ 
مۇكاپاتلىرى ئاۋانگارت ياخشىالرنىڭكى بىلەن ئوخشاش ئەمەسلىكى 
بۇنىڭدىن چىقىپ تۇرىدۇ. ئاندىن يامانالرنىڭ ئەھۋالى ھەققىدە 
 بايان بېرىلگەن. ئۇالرنىڭ دۇنيا ھاياتىدا قىلغان يامانلىقلىرى

زىدىن ئۆتكەن ۇجانلىنىپ ئالدىغا كەلگەنىدى. دۇنيا ھاياتىدا بوغ
 ئىچمەك -ھارام يېمەك بىر ھارام لوقما ۋە زۇلۇم، ھەر  بىر ھەر

ئاخىرەتتە ئۇالرغا ئىچىدىن ئازاپاليدىغان كۆيدۈرگۈچى بىر ئوت، 
بىر ئىگىسىگە قايتىدۇ. ھەر سىزلىك بولۇپ ديۈرەك داغلىغۇچى ئۈمى

دىغان بىر سايىدەك ئۇالرغا ھەمراھ بولىدۇ ۇبوغ ئىچىنى يامانلىقى
 (41 - 44   .) 

ئۇالردىكى ئاساسلىق مەسىلە بىر دۇنيالىق چۈشەنچىسى بولۇپ، 
ھېساپ كۈنىگە ئىشەنمىگەنلىكى ئۈچۈن مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى 
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ياشاشنى  ئىچىدە ئىچىدە ھېسابىنى بېرەلەيدىغان بىر ھايات
 قىلغان ئىالھىي چەكلىمىلەرسەندە ئويالشمىغانىدى. دۇنيادا دەپ

ئۆلۈمدىن كېيىن روھلىرىغا زەھەرلىك جەھەننەم دەرىخىنىڭ 
(. چۈنكى، ئۇالر ئىچىگە  52 - 51مېۋىسى غىزا سۈپىتىدە بېرىلىدۇ ) 

ھان مەقسىتى بىلەن تۇغۇلۇشتىال فىترىتىگە تىككەن امتىئالالھ ئ
جەھەننەم دەرىخىنى  نەت دەرىخىنى سۇغۇرۇشنىڭ ئورنىغاجەن
ئاخىرەتتە ئۇنىڭ  ادا قەيەرگە مەبلەغ سالغان بولساغاردى. دۇنيسۇ

ئاخىرەتتە  .مېۋىسىنى ئالىدۇ. ئۇالر دۇنيادا گۇناھقا تويمىغانىدى
دۇنيا ھاياتىدا قىلغان يامانلىقلىرىنىڭ زەھەرلىك شەربەتلىرىنى 

 (.  55 - 54خۇددى سۇغا تەشنا بولغان تۆگىلەردەك ئىچىدۇ ) 
بەندىلىرىنىڭ  ان رەھمانرەھمىتى چەكسىز بولغ

زەھەرلىنىشىگە رازى ئەمەس. شۇڭا بۇ بۆلەكتىن كېيىن پۈتۈن 
 قىلىدۇ: خىتابئىنسانالرغا 

قُوَن ) ُن َخلَْقنَاُُكْ فَلَْوََل تَُصد َ لُُقونَُه َأْم ( َأَأنُُْتْ َّتَْ 58ا تُْمُنوَن )مَ ( َأفََرَأيُُْتْ 57َْنْ

ُن الَْخاَلُقوَن ) رْ 59َْنْ ُن قَده ُبو ََن بَيْنَُْكُ الَْمْوَت َومَ ( َْنْ ُن َبَمس ْ  (60َقنَي )ا َْنْ
بىز سىلەرنى ياراتتۇق. ) ئى ئىنسانالر ( بۇ ھەقىقەتنى نېمە » 

ئۈچۈن قوبۇل قىلمايسىلەر؟ سىلەر ) ئايالالرنىڭ بەچچىدانىغا ( 
تۆكۈلگەن مەنى ھەققىدە ئويالپ باقتىڭالرمۇ؟ ئۇنى سىلەر 

يارىتىشنىڭ مەنبەسىمۇ بىزمۇ؟ سىلەرنىڭ ياراتتىڭالرمۇ ياكى بارلىق 
ئاراڭالردا ئۆلۈم قانۇنىنى بىز بەلگىلىدۇق، بىز ئۇنى ھەرگىز 

 (. 60 - 57« ) بۇزمايمىز 
بىر تەلەپ ئوتتۇرىغا  ن كېيىنبۇ نېمەتلەر ئەسلىتىلگەندى

 قويۇلىدۇ: 
ئۇنداقتا ھەر ئىشنى ئەزىمەتلىك رەببىڭنىڭ نامى بىلەن » 

 (.  74« ) قىلغىن! 
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بۇنىڭغا ئەمەل قىلغان كىشى رەببىنىڭ ۋەھىيسىنى ئۆزىگە 
قىلىنغۇچىنى / ئەمەل  خىتاب» يېتەكچى قىلىدۇ. چۈنكى، ئۇ 

 (.  77« ) تۇر خىتابقىلغۇچىنى قىممەتكە ئىگە قىلغۇچى بىر 
ۋەھىينىڭ نازىل قىلىنىش مەقسىتى ئىنسانغا نېمەتنى 

ى ئىنكار تىن ۋەھىينسەۋەببەرگۈچىنى ئەسلىتىشتۇر. مانا بۇ 
سىلەر مانا » قىلىش، ئىنكار قىلغاندىن مەنپەئەتلىنىشتۇر 

مۇشۇنداق قىلىپ ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىشنى ئۆزەڭالرغا ئوزۇقلۇق 
 (.  82« ) قىلىۋالىسىلەر 

مانا بۇ يەردە بىر بۆلەك باشلىنىدۇ ۋە قۇرئاندا ناھايىتى ئاز 
 ئۇچرايدىغان سەكرات مەنزىرىسى تەسۋىرلىنىدۇ:

بُوَن )َوُتَْ  هُْكْ تَُكذ َ  82َعلُوَن َرْزقَُْكْ َأن
ِ
نُُْتْ ( َوأَ 83َذا بَلَغََت الُْحلُْقوَم )( فَلَْوََل ا

لَْيَه َمنُْْكْ َولَ 84) َحينََئٍذ تَْنُظُرونَ 
ِ
ُن َأْقَرُب ا ونَ ( َوَْنْ ْن ( فَلَوْ 85 )َكْن ََل تُْبَّصُ

ِ
ََل ا

ْن ُكْنُُتْ َصاَدقَ ( تَْرَجُعوََّنَا 86ُكْنُُتْ غَْْيَ َمَديَننَي )
ِ
ْن َكَ 87نَي )ا

ِ
ا ا َن َمَن ( فَأَمه

َبنَي ) اَب الَْيَمنيَ ( َوأَ 89( فََرْوٌح َوَرْيَاٌن َوَجنهُة نََعمٍي )88الُْمقَره ْن ََكَن َمْن َأْْصَ
ِ
ا ا  مه

اَب الَْيَمنَي )90) ْن َكَ 91( فََسًَلٌم َِلَ َمْن َأْْصَ
ِ
ا ا َبنيَ ( َوَأمه اَن َمَن الُْمَكذ َ ل َنَي  الضه

مٍي )92) ٌل َمْن َْحَ نه َهذَ 94( َوتَْصَلَيُة َجَحمٍي )93( فََُنُ
ِ
 (95ا لَهَُو َحق  الَْيَقنَي )( ا

مۇشۇنداق بىر خەۋەر / سۆز ) قۇرئان (نى سىلەر » 
كىرلەتمەكچىمۇ؟ بۇ ئارقىلىق سىلەر ھەقىقەتنى يالغانغا چىقىرىشنى 

شۇنداقمۇ؟ ئۇنداقتا جان  ئۆزەڭالرغا غىزا ھالىغا كەلتۈرمەكچى
ھەلقۇمغا يەتكەن چاغدا ) سەكراتقا چۈشكەن ۋاقىتتا ( نېمە بولىدۇ؟ 
سىلەر ئۇنىڭ ) ھەقىقەتنى / قۇرئاننى ئىنكار قىلغۇچىنىڭ( بېشىدا 
قاراپ تۇرىسىلەر. بىز ئۇنىڭغا سىلەردىنمۇ بەكرەك يېقىن بولىمىز، 

ىزگە لېكىن سىلەر بىزنى كۆرەلمەيسىلەر. ئەگەر سىلەر ب
ڭالر، بۇ تۇغۇلۇشتىن قەرزدار ئەمەسلىكىڭالرغا ئىشەنسە

بولساڭالر، قېنى ئۇنداقتا ھاياتنى مېيىتقا  لىئېتىقادىڭالردا راستچ
 -قايتۇرۇپ بېرىڭالر.  ئەگەر ئالالھقا مۇقەررەبىين / يېقىن ) تائەت 
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ئىبادەت ۋە ياخشى ئىشالرنى ئەڭ ئالدىدا قىلغۇچى (الردىن 
ڭالر ( ئىپادىلەشكە تىل ئاجىزلىق قىلىدىغان بولساڭالر، ) جايى

ھوزۇر، چەكسىز رىزىق ۋە شادلىققا تولغان جەننەتتە بولىسىلەر. 
ئەگەر سائادەتمەنلەردىن بولساڭالر، ) ئى ( ۋەدىسىگە ۋاپا قىلغۇچى 
بەختىيار كىشى: ساڭا ساالم بولسۇن! ئەگەر ئۇ، ئىنكار قىلىپ توغرا 

ان بولسا، ئۇنىڭ جازاسى يۈرەك يولدىن چىقىپ كەتكەن بىرى بولغ
ستىخېنىدا كۈتۈۋېلىنىش ۋە اداغاليدىغان ) ئۈمىتسىزلىك ( د

 -شىددەتلىك ئوتقا ) جەھەننەمگە ( تاشلىنىش بولىدۇ. شەك 
 (.  95 - 82« ) شۈبھىسىزكى، بۇ ئېنىق ھەقىقەتتۇر 

سۆز ھالىتىدە ئالدىمىزغا قويۇلغان ھەقىقەتنى يالغانغا چىقىرىپ 
خەۋەر بېرىلگەن بۇ  مغان كىشى، بىر كۈنى چوقۇئىنكار قىل

(. سۈرىنىڭ ئاخىرىدا ئىنسانالر بۇ  95ھەقىقەت بىلەن يۈزلىشىدۇ ) 
 ھەقىقەتنى قوبۇل قىلشقا چاقىرىلغان: 

ْح َِبْْسَ َرب ََك الَْعَظمَي ) ب َ  ( 96فَس َ
ئۇنداقتا ) ئى ئىنسان! ( ھەر ئىشنى ئەزىمەتلىك رەببىڭنىڭ 

 ن.ئىسمى بىلەن قىلغى
 

 شۇئەرا سۈرىسى

 
مەنىسىنى « شائىرالر » ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغان  - 224سۈرە 

كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان. ئايەتتە « شۇئەرا » بىلدۈرىدىغان 
شامانلىقنى شائىرلىقنىڭ ئالدىغا ئۆتكۈزگەن، تىل سەنئىتىنى ئالالھ 

ئۇنىڭغا قارشى چىققان  ،غان ھەيرانلىقى يولىدا ئىشلەتمەيقا بول
 .شائىرالر ئەيىبلەنگەن
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هَبُعهُُم الْغَاُوونَ  َعَراُء يَت  224)  ئەگىشىدۇ شائىرالرغا گۇمراھالر - َوالش 

). 
سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. ئىبن ئابباسنىڭ قۇرئان نازىل 

نەمل سۈرىلىرى ئارىسىغا، باشقا  -دە تاھا تەرتىپىبولۇش 
زىلغان. بۇ نەمل سۈرىسى ئارىسىغا تى -تەرتىپلەردە ۋاقىئە 

 - 6ياكى  - 5نىڭ دەۋەتتەرتىپلەرگە ئاساسالنساق، مەزكۇر سۈرە 
يىلىدا نازىل بولغان بولىدۇ. لېكىن، سۈرىنىڭ مەزمۇنى نەزەردە 

يقۇتىنى دەۋر ئارقا كۆرنۈشى قىلغان. اتۇتۇلغاندا، بۇ سۈرە قۇرەيش ب
بەلكىم، بۇنىڭدىن بىر مەزگىل كېيىن نازىل بولغان بولىشىمۇ 

 - 8نىڭ رىسالەتا نەزەردە تۇتۇلغاندا، مەزكۇر سۈرە نۇقتبۇ  مۇمكىن.
 .يىلىدا نازىل بولغان بولسا كېرەك

سۈرە ئەئراف، ھۇد، ھىجر ۋە ئەنبىيا سۈرىلىرىگە ئوخشاش ئالالھ 
نىڭ ئەلچىلىرى ھەققىدە توختىلىدۇ. لېكىن، ھېچقايسىسىدا 

لەر ئوخشاش ئەمەس. بۇ ىلىقىسسەلەردە تەكىتلەنگەن مەس
لەر ئورۇن ئالغان. نەبىدىكى قىسسەلەرنىڭ مەركىزىدە سۈرى

لىرىغا مۇھاتابئۇنىڭدىن باشقا، بۇ سۈرىدە بەنى ئىسرائىل بارلىق 
ئىبرەت قىلىپ كۆرسىتىلگەن. سۈرىدە بىۋاستە ھالدا رەسۇلۇلالھقا 

قىلىنغان. شۇڭا، سۈرىدە ئىككىنجى شەخس بىرلىك  خىتاب
بىۋاستە  خىتابلگەن. بۇ ئالمىشى ) سەن ( ناھايىتى كۆپ ئىشلىتى

ھالدا رەسۇلۇلالھقا، ۋاستىلىق ھالدا بارلىق كىشىلەرگە بولۇپ، 
ئۇالرنىڭ شەخسىيىتىنى شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت قىلماقتا. 

ئىنكار قىلغۇچىالر ئۈچۈن كۆڭلى  ئايىتىدەسۈرىنىڭ ئۈچىنچى 
يېرىم بولغان، ئۇالرنىڭ ھالىغا ئېچىنغان پەيغەمبەرگە تەسەللىي 

 :گەنبېرىل

َ َِبَخٌع نَْفَسَك َأَله يَُكونُوا ُمْؤَمَننيَ   لََعِله
ئۇالرنىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقىدىن ئۆزەڭنى ھاالك قىلىۋېتەي  »

 .( 3« ) دەپ قالدىڭ 
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… باشقىالرنىڭ ئىمانى ئۈچۈن ئۆزىنى ھاالك قىلىش 
ئالەملەرگە رەھمەت بەلكىم مانا مۇشۇنداق بىر ئىش بولسا كېرەك. 

ىر شەپقەت ھەرىكىتى ئىكەنلىكىگە بۇنىڭدىنمۇ ياخشى ئىسالمنىڭ ب
 . بۇ قانۇنغابىر ئۆرنەك بارمۇ؟ لېكىن، ئالالھ قويغان بىر قانۇن بار

راۋنىڭ ھىدايىتى ىتتىن كەلگەن بىر تەلەپ بئاساسالنغاندا، سىر
ئۈچۈن كۇپايە قىلمايدۇ. چوقۇم كىشى ئۆزى تەلەپ قىلىشى، توغرا 

ن توغرا يولغا باشلىشىنى تىلىشى الزىم. يولغا يۈزلىنىشى، ئالالھ تى
ئەگەر بۇنىڭ ئەكسىچە بولغان بولسا ئىدى، ئالالھ نىڭ يەر 
يۈزىدىكى ئىنسانالرنىڭ ھەممىسىنى ئىمانغا مەجبۇر قىلىشى 
ھەرگىزمۇ تەس ئەمەس. ئىنسانالر ئىمانغا مەجبۇر ۋە مەھكۇم 
 قىلىنغان بولسا ئىدى، ئىمان ئېيتقۇچىغا مۇكاپاتى بېرىشنىڭ

مۇكاپات ياكى جازا، ئەركىن ئىرادە بىلەن  ئەھمىيىتى بوالتتىمۇ؟ 
تالالشنىڭ نەتىجىسىدۇر. تۆۋەندىكى ئايەتتە بۇ ھەقىقەت بايان 

 :قىلىنغان

 
ِ
يًَة فََظلهْت ا َماَء أ َ ْم َمَن السه َْل عَلَْْيَ  ا َخاَضَعنيَ اقُهُْم لَهَ َأْعنَ ْن نََشأْ نََُن 
اسماندىن شۇنداق بىر ئايەت ئەگەر بىز خالىساق ئۇالرغا ئ »

) ئاالمەت ( چۈشۈرەتتۇق، ئۇالر ئۇنىڭغا ) مەجبۇرىي ( بويۇن 
 ( 4« ) پۈكۈپ، باش ئىگەتتى 

ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسەن كىشىنىڭ ئەقلىگە  - 3ىدا نۇقتبۇ 
رەسۇلۇلالھ قەۋمىنىڭ بېشىغا بۇرۇنقى ئۈممەتلەرگە كەلگەندەك » 

دېگەن سۇئال « اتقان بولغىيمىدى؟ بىرەر باال كېلىشىدىن ئەنسىرەۋ
 .كېلىشى مۇمكىن

رەسۇلۇلالھ ئۈچۈن ھەزرىتى مۇسا ۋە ئىبراھىم پەيغەمبەرلەر 
ئۆرنەك قىلىپ كۆرسىتىلگەن، ئىنكار قىلغۇچىالر ئۈچۈن نۇھ، ئاد، 
سەمۇد، لۇت ۋە ئەيكە قەۋمىنىڭ ئاقىۋىتى ئىبرەت قىلىپ 

ن قەۋملەر كۆرسىتىلگەن. سۈرىدە ئىبرەت قىلىپ كۆرسىتىلگە
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ئاساسەن ئىنسانىيەت تارىخىدىكى بىر ئازغۇنلۇق تۈرىنى ئىشارەت 
 .قىلماقتا

يولىدا قىلىش نىڭ ئالالھ قا دەۋەت رەسۇلسۈرىدە بىر قانچە 
 قەۋمىنىڭ ئۇالرغا تۇتقان ئىنكاركۆرسەتكەن تىرىشچانلىقى ۋە 

پوزىتسىيىسى بايان قىلىنغان. بولۇپمۇ بۇ قەۋملەرنىڭ  قىلىش
چىڭ تۇرۇشى  قىلىشتا ئىشارەتلەر ئالدىدىمۇ ئىنكار لىكمۆجىزى

ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان ھەقىقەتنى ئىما قىلىپ  - 4بايان قىلىنىپ، 
ئۆتكەن. بۇ ئۆرنەكلەر ئارقىلىق قەۋمىنىڭ مۇئمىن بولمىغانلىقى 
سەۋەبىدىن، ئۇالر ئۈچۈن قايغۇرۇپ ھاالك بولۇپ كېتەي دەپ 

ىلگەن. بۇ ئۆرنەكلەر ئارقىلىق قالغان رەسۇلۇلالھقا تەسەللىي بېر
ئىنكارچىلىقتا چىڭ تۇرغان قەۋملەرنىڭ ھېچبىرىدە ئۈمىد يوق 

ھەر  ۆتۈلگەن. بۇ قىسسەلەرنىڭ مەقسىتىئىكەنلىكى كۆرسىتىپ ئ
بىر قىسسەدىن كېيىن تىلغا ئېلىنغان ۋە سۈرىدە سەككىز قېتىم 

 :تەكرارالنغان بۇ ئايەتكە مۇجەسسەملەنگەن

نه َِف َذَِلَ َْل َ 
ِ
ُهْ ُمْؤَمَننَي )ا  ( 67يًَة َوَما ََكَن َأْكَِثُ

ِ
هَك لَُهَو الَْعزَيُز َوا نه َرب

َحميُ   (68) الره
شۈبھىسىزكى، بۇ قىسسەدە ساۋاق ئالغۇچىالر ئۈچۈن چوڭ  »

ئىبرەت بار. لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى يەنىال ئىشەنمەيدۇ. ئالالھ 
 (68 - 67)  « غالىبتۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر 

 :بۇ ئاگاھالندۇرۇش
ئىنسانالرنىڭ كۆپ سانلىقىنىڭ پەرۋاسىز مۇئامىلىسىنى . 1

 !ئۆلچەم قىلىشقا بولمايدۇ. سەن ئىبرەت ۋە ساۋاق ئال
مىتى چەكسىز بىر رەببى ەئالالھ قا ئىشەنچ قىل، ئۇنىڭ مەرھ. 2

رەھىم ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇما. ئاندىن سۆز يەنە بارلىق دەۋرلەرنىڭ  -
قۇرئان » ى پەللىسى بولغان قۇرئانغا كېلىپ توختايدۇ. ئەڭ يۇقىر

نېمە؟ قانداق كەلگەن؟ كىمگە كەلگەن؟ قەيەردىن كەلگەن؟ نېمە 



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 235 ~ 

دېگەندەك بىر قاتار « ؟ خىتابئۈچۈن نازىل بولغان؟ قانداق 
 :بېرىلگەن جاۋابئالغا تۆۋەندىكى تۆت ئايەت بىلەن وس

هُه لَتََْنَيُل َرب َ الَْعالََمنَي ) ن
ِ
َك عَََّل قَلْبَ ( 193وُح اْْلََمنُي )نََزَل َبَه الر  ( 192َوا

 (195َبَلَساٍن َعَرَّب ٍ ُمَبنٍي ) ( 194َلتَُكوَن َمَن الُْمْنَذَريَن )
ىپىدىن نازىل شۈبھىسىزكى، قۇرئان ئالەملەرنىڭ رەببى تەر »

ئاگاھالندۇرغۇچىالردىن بولۇشۇڭ ئۈچۈن،  دۇر.قىلىنغان
ى سېنىڭ قەلبىڭگە ئېلىپ چۈشتى. ئىشەنچلىك جىبرىئىل ئۇن

 .(195 - 192« ) ) قۇرئان ( ئوچۇق ئەرەبى تىلدا ) نازىل بولدى ( 
لەرنىڭ شۇ نەبىسۈرىدە يەنە ئىنسانىيەت سەدىقىسى بولغان 

 :خىتابى بەش قېتىم تەكرارالنماقتا

َله عَََّل 
ِ
ْن َأْجرََي ا

ِ
 نيَ الَمَ  الْعَ  َرب َ َوَما َأْسأَلُُْكْ عَلَْيَه َمْن َأْجٍر ا

تەبلىغ قىلغانلىقىم ئۈچۈن سىلەردىن ھېچقانداق ھەق  »
« تەلەپ قىلمايمەن، ئۇنى پەقەت ئالەملەرنىڭ رەببىدىن تىلەيمەن 

 (127 ). 
لەر ھەق سەدىقىسى بولۇپ، ئۇالر ھاياتىنى ئىنسانىيەتنىڭ نەبى

سائادىتى ئۈچۈن ئالالھ قا ئاتىغان كىشىلەردۇر. ھەقلىرىنى ۋە 
ۋەت قىلغان ئىنسانالردىن ئەمەس، ئالالھ تىن مۇكاپاتىنى دە

ئالغانىدى. ئالغان دېدۇق، چۈنكى ياخشى بولۇش ۋە ياخشىلىق 
كاپات ئېلىشنىڭ ھاجىتى يوق. ۇقىلىش ئۈچۈن ھەق ئېلىش ۋە م

لەرنىڭ ھاياتى نەبىياخشى بولۇشنىڭ ئۆزىال بىر مۇكاپات ئەسلىدە. 
 .بۇ ھەقىقەتنىڭ جانلىق شاھىتى

منىڭ ىدېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان ئىس« ر شائىرال» سۈرىگە 
 ئورۇنبېرىلىشىغا سەۋەب بولغان ئايەتلەر سۈرىنىڭ ئاخىرىدا 

پىغا ىلېق رەسۇلساختا  ئايەتلەردە ئەيىبلەنگەن شائىرالرئالغان. بۇ 
شائىرلىرى بولۇپ، ئەيبلەنگەن شېئىرالرمۇ « شامان » كىرىۋالغان 

ىنىڭ ئەقلىنى ئەمەس، ابمۇھاتۋەھىينىڭ تەختىگە كۆز تىككەن ۋە 
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ئەپسۇننىڭ  -ھېسسىي تۇيغۇسىنى نىشان قىلغان سېھىر 
 .قېرىندىشى ھېسابلىنىدىغان تۈردىكى شېئىرالردۇر

َياَطنُي ) ُل الش ه ئُُْكْ عَََّل َمْن تَََنه ُل عَََّل ُك َ َأفهاٍك َأَثمٍي ( تَََنه 221َهْل ُأنَب َ

ُهْ 222) ْمَع َوَأْكَِثُ َعرَ 223ََكَذبُوَن )( يُلُْقوَن السه هَبُعهُُم الْغَاُووَن )( َوالش  ( 224اُء يَت

ميُوَن ) ُْم َِف ُك َ َواٍد َُّيَ َ 225َألَْم تََر َأَّنه ُْم ي  (226ُقولُوَن َما ََل يَْفَعلُوَن )( َوَأَّنه
سىلەرگە مەن شەيتانالرنىڭ كىمگە چۈشىدىغانلىقىنى » 

ۋالغان ۇادەتكە ئايالندۇرئېيتىپ بېرەيمۇ؟ ئۇالر ئۆزىنى ئالداشنى ئ
ھەر گۇناھكارغا چۈشىدۇ، ) يالغانغا ( قۇالق سالىدۇ ۋە ئۇالرنىڭ 
تولىسى ) باشقىالرغىمۇ ( يالغان ئېيتىدۇ. ) شامانلىق قىلىۋاتقان ( 
شائىرالرغا گۇمراھالر ئەگىشىدۇ. ئۇالرنىڭ ) خىيال ۋە ھېس ( 

قىلمىغان  ۋادىلىرىدا تېڭىرقاپ يۈرگەنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇالر
 .( 226 - 221« ) نەرسىلەرنى قىلدۇق دەپ سۆزلەيدۇ 

ھەقىقەتنى ئىزدىگەن شېئىر ھېكمەت، ھەقىقەتنى ئىزدىگەن 
شائىر ھەكىمدۇر. ھەقىقەتنىڭ ئورنىغا كۆز تىككەن شېئىر 

ھەددىدىن  سۆزدۇر. سۆزنىڭ ھەددىدىن ئاشقىنىھەددىنى ئاشقان 
شائىر  ندىن ئاشقائاشقان ئىنساندىن ۋۇجۇدقا كېلىدۇ. ھەددى

شامانلىققا مايىل بولغان كىشىدۇر. قەدىمقى ھەر ئېزىشتا ۋە ھەر 
خىل باتىل ئېتىقادتا شامانلىقتىن بىر ئىز بار. ئىسالمدىن ئىبارەت 
ھەق دىن ئىنسانىيەت بىلەن تەڭتۇش بولغاندەك، شامانلىقمۇ 
ئىنسانىيەت بىلەن تەڭتۇش بارلىق خۇراپاتلىقنىڭ ئىسمىدۇر. 

ىنى بىلىدىغان شائىر ۋە سۆزگە بىر نەرسە ئۆزە، قۇرئان ئەلۋەتت
 .ئايەتتۇر - 227دېمەيدۇ. بۇنىڭ دەلىلى 

سۈرىنىڭ ئاخىرقى ئايىتى ئالالھ قا، ئۆزىگە ۋە شەيئىلەرگە 
ياتالشقان ھەر قەۋم ۋە مەدەنىيەتنى كۈتۈپ تۇرغان ئۆزگەرمەس بىر 

 :قانۇنىيەتتىن خەۋەر بەرمەكتە

ينَ  َ َيْعََّلُ اَّله   َظلَُموا َأيه ُمنْقَلٍَب يَْنقََلُبونَ َوس َ
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زۇلۇم پاتقىقىغا پاتقانالر ئۇزاققا قالماي قايسى جايغا  »
 .( 227« ) قايتىدىغانلىقىنى بىلىپ قالىدۇ 

ئامەننا ۋە سەددەقنا دەيمىز يا رەببى! بىزنى ئۇ زالىمالر 
 !قاتارىدىن قىلمىغىن، ئۇ زالىمالرغا يۆلەنگەن زالىمالردىن قىلمىغىن

 

 ئىنشىقاق سۈرىسى

 
مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « يېرىلىش، پارچىلىنىش » سۈرە 

بولۇپ، بۇ كەلىمە بىرىنچى   ئىنشىقاق كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان
 ئايەتتە تىلغان ئېلىنغان:

 (. 1« ) ئاسمان يېرىلغان چاغدا » 
نى بىلدۈرىدىغان ىبۇزۇلۇشتەرتىپنىڭ بۇ سۈرە ئىالھىي 

 سۈرىلەردىن بىرى. 
 - 20ۋە  14 - 13، 6سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. سۈرىدىكى 

يقۇتى ئەڭ يۇقىرى ائايەتلەرگە قارىغاندا، بۇ سۈرە قۇرەيش ب - 24
پەللىگە چىققان مەزگىلدە نازىل بولغان. بۇ ئايەتلەردە مۇشرىكالر 
زۇلۇمىنىڭ كۈچىيىپ، مۇئمىنلەرنىڭ قاتتىق ئېغىر كۈندە 

 قالغانلىقى ئىما قىلىنغان. 
ھەزرىتى ئوسمان ۋە ئىبن ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ نۇزۇل 

رۇم سۈرىلىرى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ  -تەرتىپلىرىدە ئىنفىتار 
يىلىدا نازىل بولغان سۈرىلەر قاتارىغا  - 8سۈرىنى رىسالەتنىڭ 

 تىزىشقا بولىدۇ. 
سۈرىدە بۇ دۇنيا ھاياتىنىڭ يەنە بىر يۈزى بارلىقى ئاساسىي تېما 

ىنغان بولۇپ، كىشى نېمە تېرىغان بولسا شۇنى ئالىدىغانلىقى، قىل
بىلەن ئالالھ نىڭ ھوزۇرىغا چىقىدىغانلىقى بايان  تىشۇ مەھسۇال
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 ئىناتنىڭ يولۇچىسى بولغان ئىنسانغىنچاقلىغاندا، كاىقىلىنغان. ي
 يولنىڭ ئاخىرىدا تاللىشىنىڭ نەتىجىسىنى كۆرىدۇ. 

َماُء انَْشقهْت ) َذا السه
ِ
َا َوُحقهْت ( 1ا َذا اْْلَْرُض مُ 2)َوَأَذنَْت َلَرب َ

ِ
ْت ( َوا ده

َا َوحُ 4( َوَألْقَْت َما َفْيَا َوََّتَلهْت )3)  5قهْت )( َوَأَذنَْت َلَرب َ
ِ
َا اَْل هَك ( ََّي َأُّي  ن

ِ
نَْساُن ا

َّل َرب ََك َكْدًحا فَُمًَلَقيَه )
ِ
 (6ََكَدٌح ا

غا قۇالق سالغان ۋە ئاسمان يېرىلغان، رەببىڭنىڭ خىتابى» 
زېمىن سوزۇلۇپ بىپايان بىر  ،ئۇنىڭ نەتىجىسى ئېلىنغان

تۈزلەڭلىككە ئايالندۇرۇلغان، ئىچىدىكى ھەممە نەرسىنى سىرتىغا 
چىقىرىپ ئىچىنى قۇرۇقدىغان، رەببىڭنىڭ خىتابىغا قۇالق سالغان 
ۋە ئۇنىڭ نەتىجىسى ئېلىنغان ۋاقىتقىچە، ئى ئىنسان! رەببىڭگە 

خالىما ( ھايات  -چە سەن ) مەيلى خاال ىدىغان ۋاقىتقىلت بوامۇالق
 (. 6 - 1« ) يولىدا تېز سۈرئەتتە سەپىرىڭنى داۋامالشتۇرىسەن 
ى ئىشلىنىۋاتقان پبۇ ھايات سەپىرىدە ھەر كىشىنىڭ ئارخى
ىق بىلەن ئەمەل بولۇپ، ياخشىالر دۇنيا ھاياتىدا مەسئۇلىيەتچانل

رىلىدۇ. تىرى ئوڭ قولىغا بېئەمەل دەپ -نامە  قىلغانلىقى ئۈچۈن
 ھالدابولغان دۇنيا ھاياتىدا فىترىتىگە ماس  جازاغا اليىق بولغۇچىالر

قانىغا قۇالق مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلمىغان، ۋىجدانىنىڭ چۇ
ئەمەل دەپتىرى سول قولىغا بېرىلىدۇ  -نامە  سالمىغانلىقى ئۈچۈن

 (7 - 15  .) 
ھ تۇر. ئەڭ بۈيۈك ئەڭ چوڭ شاھىت كىم؟ شۈبھىسىزكى، ئالال

گۇۋاھلىق كىمنىڭ گۇۋاھلىقى؟ ئەلۋەتتە، ئالالھ نىڭ 
لىقىدۇر. ئۇنداقتا، ئەڭ بۈيۈك شاھىتنىڭ كاالمىغا قۇالق ھگۇۋا

مۇ ھەقىقەتەن ىسېلىشنىڭ ئىنسان روھىدا پەيدا قىلغان ئۆزگۈرۈش
 ئەڭ چوڭ بولىدۇ:

َفَق ) هْيَل َوَما َوَسَق )16فًََل ُأْقَسُم َِبلشه هَسَق )( َوا17( َوالل َذا ات
ِ
( 18لْقََمَر ا

َكُُبه َطَبقًا َعْن َطَبٍق )  (19لَََتْ
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شەپەق ۋاقتىنى شاھىت قىلىمەن! كېچە ۋە ئۇ خاتىرلىگەن » 
نەرسىلەرنى شاھىت قىلىمەن! نۇرى كامالەتكە يەتكەن ئاي بىلەن 
قەسەمكى! ئى ئىنسانالر! سىلەر جەزمەن بىر ھالىتىڭالردا 

ھايات سەپىرىنىڭ ئاخىرقى بېكىتىگە  مقەدە -مۇ تۇرمايسىلەر، قەدەم
 (. 19 - 16« ) قاراپ ئىلگىرىلەيسىلەر 

ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئايەتلەردە ھايات سەپىرىنىڭ ئاخىرقى 
بېكىتىدىكى مۇكاپات ۋە جازا تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، بۇ ئادالەتنىڭ 

 (.  25 - 24يەنە بىر ئىسمىدۇر ) 
 

 نەمل سۈرىسى

 
، ئومۇمىي «چۈمۈلە » خاس ئىسىم بولغاندا نەمل كەلىمىسى 

بىر يەرگە جەم بولۇش قابىلىيىتىگە ئىگە ئەڭ » ئىسىم بولغاندا 
نىسىنى بىلدۈرىدىغان بولۇپ، مە« كىچىك ۋە ئاجىز جانلىق 

ئايىتىدە بايان قىلىنغان قىسسەدە تىلغا  - 19 - 18نىڭ  سۈرى
 ئېلىنغان.

ىغا نىسبەت قىسسە تېمىس بۇ سۈرە بۇخارى ۋە تىرمىزدا
 دەپ ئاتالغان. « سۇاليمان سۈرىسى » بېرىلگەن ھالدا 

سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. دەسلەپكى نۇزۇل تەرتىپلىرىنىڭ 
س سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. ەسەق -ھەممىسىدە شۇئەرا 

ىنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەت، كۈچ ۋە مۇھاتابسۈرىنىڭ بىۋاستە ھالدا 
ۈشنى مەقسەت قىلغان مەزمۇنى بۇ ئادالەت ئەخالقىنى شەكىللەندۈر

تەرتىپنى توغرىاليدۇ. قۇرەيش بايقۇتى مەزگىلى ۋە ئۇنىڭدىن 
كېيىنكى دەۋردە نازىل بولغان سۈرىلەرنىڭ ھەممىسىىدە 

لىرى، بولۇپمۇ بەنى ئىسرائىل ئۆرنىكى ىپەيغەمبەرلەر قىسس
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ئارقىلىق ساۋاقالر بېرىلگەن بولۇپ، بۇ مەزكۇر دەۋردە نازىل بولغان 
يىلىدا  - 8نىڭ دەۋەترىلەرنىڭ ئورتاق ئاالھىدىلىكىدۇر. سۈرە سۈ

 نازىل بولغان بولسا كېرەك. 
سۈرىدە پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىسىملىرىنى چۆرىدىگەن ھالدا 
 قىسسەلەر ۋە ۋەقەلەر بايان قىلىنغان بولۇپ، بۇ ئارقىلىق رەسۇلۇلالھ
 ۋە بارلىق مۇئمىنلەرنىڭ شەخسىيىتىنى شەكىللەندۈرۈش مەقسەت

قىلىنغان. بۇ مەقسەت سۈرىدە ناھايىتى روشەن ھالدا ئۆزىنى 
ئەكس ئەتتۈرگەن بولۇپ، قىسسەلەر ئاخىرالشقاندا ئالالھ قا ھەمد، 

 (.  59پەيغەمبەرلەرگە ساالم قىلىشقا بۇيرۇلغان ) 
ھەرىپلىرى بىلەن باشالنغان سۈرىلەر قاتارىدىن  ئاسۈرە مۇقاتتا

باشالنغان. سۈرىنىڭ  بولۇپ، ۋەھىي ئىما قىلىنغان ھالدا
باشلىنىشىدىال نامازنى تەئدىل ئەركان بىلەن ئادا قىلغان ۋە 

ش ۇزاكاتنى چىن كۆڭلىدىن چىقىرىپ بەرگەن مۇئمىنلەرگە خ
 (.  3خەۋەر بېرىلگەن ) 

ساالت ) ناماز ( ۋە زاكات قۇرئاننىڭ نازىل بولۇش باسقۇچىنىڭ 
ۇر. نەچچە ھەممىسىدە بىزگە كۆپ ئۇچرايدىغان ئىككى ئىبادەتت

غان. بىرىنچىسى ) ساالت (  ون ئايەتتە بىرلىكتە تىلغا ئېلىنئ
بەندىنىڭ ئالالھ ئالدىدىكى مەسئۇلىيىتىنى؛ ئىككىنجىسى ) زاكات ( 
بەندىنىڭ ئىجتىمائىي جەمىئىيەت ئالدىدىكى مەسئۇلىيىتىنى 

تۇيغۇ ۋە چۈشەنچىگە توغرا  -كۆرسىتىدىغان بولۇپ، ناماز ھېس 
بېرىدۇ. زاكات، مال ۋە بايلىق ھەققىدە توغرا يولنى كۆرسىتىپ 

يۆنىلىشنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ناماز بەندىنى يامانلىقالردىن 
توسىدۇ، زاكات دۇنياغا بېرىلىپ كېتىشتىن ساقاليدۇ. ناماز ۋە زاكات 
بىر قۇشنىڭ ئىككى قانىتىغا ئوخشايدىغان بولۇپ، ئىنسان ھايات 

 يدۇ. سەپىرىدە بۇ ئىككى قانات بىلەن ئۇچاال
خېلى بىر  ئىپادىسىدىن،« زاكات بېرىدۇ » كى ئايەتتى

مەزگىلدىن كېيىن رەسۇلۇلالھ تەرىپىدىن قائىدىسى ۋە نىسبىتى 



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 241 ~ 

ئېنىق ھالدا بەلگىلەنگەن بىر ئىبادەت نەزەردە تۇتۇلغان دەپ 
قارالماسلىق كېرەك. بۇ مەزگىلدە زاكات ئىقتىسادىي مەجبۇرىيەتتىن 

« ۆرۈر بولغان ھەر خىل پىداكارلىقنى پاكلىنىش ئۈچۈن ز» باشقا 
ئۆز ئىچىگە ئالغان. كەلىمىنىڭ سۆز يىلتىزىدىن مەلۇم بولغاندەك، 
ئاشۇرۇش ئۈچۈن پاكلىنىش ... شۇڭا زاكات بېرىش، ياۋا شاخالرنى 
پۇتاشقا ئوخشايدۇ. ياۋا شاخالر پۇتالغاندا، كۆرۈنۈشتە شاخ 

. زاكات دەل ئازايغاندەك قىلسىمۇ، ساپاقتىكى ئۈزۈم كۆپىيىدۇ
تىن بىرنى  40بۇنىڭغا ئوخشايدۇ. راتسىئونال ماتېماتكىدا 

 قالىدۇ.  400قالىدۇ. لېكىن، ئىمان ماتېماتىكىسىدا  39ئېلىۋەتكەندە 
سۈرىدە قىسسەلەر بۆلىكى باشالنغاندا، داۋۇت ۋە سۇاليمان 

قەت پەيغەمبەر بولۇپال ئىسمى تىلغا ئېلىنغان. بۇ ئىككى شەخس پە
ەلكى ئۆز دەۋرىنىڭ ھۆكۈمرانلىرى بولۇپ، سۈرە بۇ ب قالماستىن

« مۈلۈك » پەيغەمبەرلەر ھەققىدە توختالغاندا، بۇالرغا 
بېرىلگەنلىكىنى تىلغا « ئىلىم » بېرىلگەنلىكىنى ئەمەس، ئەكسىچە 

 ئالىدۇ:

تَيْنَا َداُووَد َوُسلَْيَماَن َعلًْما َوقَاََل الَْحمْ  َ َولَقَْد أ َ يُد ّلَِله َ َمْن  لَنَا عَََّل َكَثْيٍ فَضه   اَّله

 َعَباَدَه الُْمْؤَمَننيَ 
 »بىز ھەقىقەتەن داۋۇدقا، سۇاليمانغا ئىلىم ئاتا قىلدۇق. ئۇالر: 

جىمى ھەمدۇسانا بىزنى نۇرغۇن بەندىلىرىدىن ئارتۇق قىلغان 
 (.  15دېگەنىدى ) « ئالالھ قا خاستۇر! 

ئۇالر ئۆزلىرىگە بېرىلگەن ئىلىمنىڭ شۈكرىسىنى ئادا 
ىلغانىدى. ئۇالر ئۆزلىرىگە بېرىلگەن ئىلىم بىلەن ئالالھ قا ق

ھەمدۇسانا ئېيتقانىدى. ئۇنداقتا، ئىگىسىگە ھەمدۇسانا ئېيتىشنى 
ئۆگەتمىگەن ئىلىم، ئىلىم بوالمدۇ؟ دادىسى داۋۇدقا ۋارىس بولغان 

ْْيَ )قۇشالرنىڭ مەنتىقىسى » سۇاليمانغا  («  َمنَْطَق الطه
ئايەتتە قۇشالرغا مەنتىق نىسبەت قىلىنغان (.  16ئۆگىتىلگەنىدى ) 

بولۇپ، سۇاليمان ئۇالرنىڭ مەنتىقىسىنى بىلەتتى. بىرسى بىر 
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نەرسىدىن مەنا چىقارغان بولسا، ئۇ كىشىدە شۇ نەرسىنىڭ تىلى بار 
بولغان بولىدۇ. بىرسى بىر نەرسىدىن ھېچقانداق بىر مەنا 

ۆزىنى چىقىرالمىغان بولسا، ئۇ شۇ نەرسىنىڭ تىلىنى ۋە س
بىلىشىدىن قەتئىينەزەر، ئۇ تىلسىزدۇر. ئايەتتە قۇشالرغا 
سۇاليماننىڭ تىلىنى ئەمەس، سۇاليمانغا قۇشالرنىڭ تىلى / مەنتىقى 
ئۆگىتىلگەنلىكى بايان قىلىنغان. كارامەت قۇشنىڭ زاۋانغا 
كېلىشىدە ئەمەس، سۇاليماننىڭ پاراسەت ۋە ئەقىللىق بولغانلىقىدا 

 ئىدى. 
مان ۋە بىلقىس ھەققىدىكى قىسسەگە كەڭ سۈرىدە سۇالي

بىر » ( بولۇپ، بۇ ئارقىلىق  44 - 16دائىرىدە ئورۇن بېرىلگەن ) 
نەسىھەت قىلىنىپ، ھوقۇق ۋە كۈچ « لىگىمۇ زۇلۇم قىلماسلىق ۈچۈم

ئەخالقى ياكى كۈچ ۋە ھېكمەت مۇناسىۋىتىنى قانداق 
غا شەكىللەندۈرۈش ئۆگىتىلگەن. سۇلتان سۇاليمان بولۇپ دۇنيا

ھۆكۈمران بواللىشىڭىز مۇمكىن. لېكىن، سىزنى قۇدرەتلىك قىلغان 
نەرسە سەلتەنەتىڭىز ئەمەس، ئەكسىچە كۈچ ۋە ھوقوق قولىڭىزدا 

شىغا قارىماي، بىر چۈمۈلىگىمۇ زۇلۇم قىلماسلىقتەك ئادالەتنى ۇبول
مانا بۇ « چۈمۈلە » بەرپا قىاللىشىڭىزدۇر. سۈرىگە ئىسمى بېرىلگەن 

 لىدۇر.ۈىمىغان چۈمزۇلۇمغا ئۇچر
نىڭ ئۆزگىچە ئارتۇقچىلىق ۋە قابىلىيەتكە رەسۇلسۈرىدە ھەر 

ئىگە قىلىنغانلىقى ئىما قىلىنغان. ھەزرىتى سۇاليمانغىمۇ بۇ سۈرىدە 
بايان قىلىنغان ئارتۇقچىلىقالر ئالالھ تەرىپىدىن بېرىلگەنىدى. بۇ 

ىن ( ، ئۇنىڭد 14 - 7قىسسەنىڭ ئالدىدا بايان قىلىنغان مۇسا ) 
 - 54( ۋە لۇت قەۋمى )  53 - 45كېيىن بايان قىلىنغان سالىھ ) 

 يەت ئاگاھالندۇرۇلغان.   روھى( قىسسەلىرى ئارقىلىق ئىنكارچى  58
سۈرىدە تەۋھىد ئەقىدىسى ھەققىدە ئاگاھالندۇرۇشالر 
بېرىلگەن بولۇپ، ئالالھ تىن غەيرىگە ئىالھلىق سۈپىتى بېرىشنىڭ 

ڭ تۇزكورلۇق ئىكەنلىكى ئالالھقا قىلىنغان ئەڭ چو
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تەكىتلەنگەندىن كېيىن، بۇ خىل تۇزكور كىشىلەرگە مۇنداق 
 قىلىنغان: خىتاب

 
ِ
َماَواَت َواْْلَْرَض الْغَْيَب ا ُ قُْل ََل يَْعََّلُ َمْن َِف السه َ  َوَما َله اّلِله َن ي ْشُعُروَن َأَّيه

 يُْبَعثُونَ 
 اشقا ھېچكىمبئاسمانالردا ۋە زېمىندا ئالالھ تىن » ئېيتقىنكى: 

ئىدراكتىن ھالقىغان ھەقىقەتلەرنى ) غەيىبنى ( بىلمەيدۇ، ھېچكىم 
 (.  65« ) دىغانلىقىنىمۇ بىلمەيدۇ ىئۆلگەندىن كېيىن قاچان تىرىل

سۈرىدە خارابىگە ئايلىنىپ كەتكەن مەدەنىيەتلەردىن قالغان 
رىدە قاراپ ئۇالردىن ساۋاپ ئېلىشقا ىئىزناالرغا ئىبرەت نەز

 بۇيرۇلغان:

  نيَ ُمْجرَمَ قُْل َسُْيوا َِف اْْلَْرَض فَانُْظُروا كَْيَف ََكَن عَاَقبَُة الْ 
زېمىندا سەير قىلىڭالر، گۇناھكارالر » ئېيتقىنكى: 

) پەيغەمبەرلىرىنى / ۋەھىينى ئىنكار قىلغۇچىالر (نىڭ ئاقىۋىتىنىڭ 
 (.  69« ) قانداق بولغانلىقىغا قاراڭالر 

ئوخشاش سۆزنى ۋەھىيگە /  ئاندىن سۈرە باشلىنىشتىكىگە
قىلىنغۇچىدا  خىتابقۇرئانغا كەلتۈرۈپ، ۋەھىينىڭ 

 شەكىللەندۈرمەكچى بولغان ئاخىرەت چۈشەنچىسىنى تەكىتلىگەن:

ْن ُكْنُُتْ َصاَدَقنَي )
ِ
ْل َعََس َأْن يَُكوَن َرَدَف قُ ( 71َويَُقولُوَن َمََّت َهَذا الَْوعُْد ا

تَْعَجلُ  ي تَس ْ َ  (72وَن )لَُْكْ بَْعُض اَّله
ئەگەر ) سۆزۈڭالردا ( راستچىل بولساڭالر، ) سىلەر » ئۇالر: 

سىلەر » دېيىشىدۇ. « بىزگە ۋەدە قىلغان ( ئازاب قاچان چۈشىدۇ 
ئالدىراپ كەتكەن ئازابنىڭ بىر قىسمى سىلەرگە يېقىنالشقان 

 (.  72 - 71دېگىن ) « بولىشى مۇمكىن 
يانالر باشلىنىدۇ. ئاندىن بىردىنال بەنى ئىسرائىل ھەققىدە با

قۇرئان بەنى ئىسرائىل ئىختىالپ قىلىشقان بىر مۇنچە مەسىلىنىڭ 
ھۇدىيالر قۇرئانغا ھەقىقىتىنى بايان قىلغان بولۇپ، ئەگەر يە
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ئۆزئارا ئىختىالپ قىلىشقان بىر مۇنچە مەسىلىنىڭ  مۇراجەت قىلسا
 (.  76ھەقىقىتىدىن خەۋەردار بوالتتى ) 

ۇمالرنى يېڭىۋاشتىن ئىزاھالپ توغرا قۇرئان بىز بىلىدىغان ئۇق
دۇنيالىق  بىرالبولغان مەنىسىنى بايان قىلىپ بېرىدۇ. بۇ مەنىلەر 

ر ئاساسىدا ئەمەس، ئىككى دۇنيالىق مەنىلەر بولۇپ، بۇ مەنىلە
 اىدنۇقتدېگەن « نەزەر تاشال » ئالالھ  ۋۇجۇدقا كەلگەن ئەقىل

لالھ كۆرسەتمەكچى ھادىسىلەرگە نەزەر تاشاليدۇ ۋە ئا -تۇرۇپ ۋەقە 
بولغان نەرسىنى كۆرىدۇ. ھايات ۋە ئۆلۈم قۇرئان يېڭىۋاشتىن 

» ئىزاھلىغان ئۇقۇمالردىن پەقەت بىر ئۆرنەك، خاالس. قۇرئان بىز 
« تىرىك » دېمەيدۇ، ئەكسىچە بىز « ئۆلۈك » دېگەنلەرگە « ئۆلۈك 

كۆزى ئوچۇق » دەيدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا بىز « ئۆلۈك » دېگەنلەرگە 
دەيدۇ. بۇ ھەقىقەت تۆۋەندىكى « كور » دەپ بىلگەنلىرىمىزنى « 

 ئايەتتە مۇنداق بايان قىلىنغان:

عَاءَ  مه ال  هَك ََل تُْسَمُع الَْمْوََت َوََل تُْسَمُع الص  ن ِ
َذاا

ِ
هْوا مُ   ا َت ( َوَما َأنْ 80ْدَبرَيَن )َول

َله 
ِ
ْن تُْسَمُع ا

ِ
ْم ا  (81هُْم ُمْسَلُموَن )أ َََّيَتنَا فَ ُن بَ  َمْن يُْؤمَ َبَاَدي الُْعْمَي َعْن َضًَللََُتَ

شۈبھىسىزكى، سەن ئۆلۈكلەرگە ئاڭلىتالمايسەن. بولۇپمۇ بۇ » 
گەن گاسالرغا دەۋىتىڭنى ئاڭلىتالمايسەن. توغرا ۈدەۋەتتىن يۈز ئۆر

يولدىن چىقىپ كەتكەن كورالرنى توغرا يولغا سەن باشلىيالمايسەن. 
رىمىزگە چىنپۈتكەن كىشىلەرگىال سەن پەقەت بىزنىڭ ئايەتلى

 (.  81 - 80« ) ئاڭلىتااليسەن 
ۋەھىي، ئالالھ نىڭ ئىنسانالرنىڭ قىلمىشلىرىدىن غاپىل 
ئەمەسلىكىنىڭ نامايەندىسىدۇر. ئالالھ نىڭ غاپىل ئەمەسلىكى، 
ھاكىمى پەقەت ئالالھ ال بولغان مەھشەر كۈنىدىكى مەھكىمىدە 

 اپىدۇ:ھەقىقىي رەۋىشتە ئۆز ئىپادىسىنى ت

 َوَما َرب َك َبَغاَفٍل ََعها تَْعَملُونَ 
رەببىڭالر سىلەرنىڭ قىلغان ئەمەللىرىڭالردىن غاپىل » 

 (.  93« ) ئەمەستۇر 
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 قەمەر سۈرىسى

 
 سمىسۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان، ئاينىڭ جى

« قەمەر » مەنىسىدىكى « ئاي » مەۋجۇتلىقىغا دااللەت قىلىدىغان 
 ىلەن ئاتالغان. كەلىمىسى ب

اعَ  »سۈرىنى ساھابىلەر  بََت السه ئىسمى بىلەن ئاتىغان «  اْقََتَ
 ) بۇخارى، تەفسىر (. 

سۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، بۇ ھەقتە ھەزرىتى 
بۇ سۈرە » ئائىشەدىن مۇنداق بىر رىۋايەت نەقىل قىلىنغان: 

يۇن مۇھەممەد ) ئەلەيھىسساالم (كە نازىل بولغان ۋاقىتتا ئو
 بۇخارى، تەپسىر (.« ) ئوينايدىغان بىر كىچىك قىز ئىدىم 

دەسلەپكى مەزگىلدە تىزىلغان قۇرئان نازىل بولۇش 
ساد سۈرىلىرى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ  -تەرتىپلىرىدە بۇ سۈرە تارىق 

يىلى نازىل بولغان تارىق سۈرىسىنىڭ  - 5سۈرىنى دەۋەتنىڭ 
، سۈرە قۇرەيش بايقۇتى ئارقىسىغا تىزىش توغرا ئەمەس. چۈنكى

. مۇسۇلمانالردا قالدۇرغان يارىالرنى ساقايتىدىغان بىر ئۇسلۇبقا ئىگە
تىلىۋاتقان ىبۇ سۈرە ئۇ يارىالر تېخى يېڭى چىققان تىرە بىلەن ئ

 مەزگىلدە نازىل بولغان بولسا كېرەك. 
(  1« ) سۈرە ئاخىرقى سائەت يېقىنالشتى ۋە ئاي يېرىلدى » 

رئاندا ئاخىرقى سائەت ھەققىدىكى دەپ باشلىنىدۇ. قۇ
مەلۇماتالرنىڭ مۇتلەق ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن ئۆتمۈش 
زامان شەكلى ئىشلىتىلىدۇ. بۇ قائىدە ئاساسىدا بىرىنچى ئايەتنى 

 ش كېرەك:ىنىمۇنداق چۈش
 «.ئاخىرقى سائەت يېقىنلىشىدۇ ۋە ئاي يېرىلىدۇ » 
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ەسەن ئەلبەسرى ۋە تابىئىنالر ئىچىدىن چىققان مەشھۇر ئالىم ھ
ان ئاتا بىن ئەبى راباھ بۇ ئايەتنى قىيامەت يېقىنالشقاندا يۈز بېرىدىغ

كېلەچەك ھەققىدە ئالدىن بېرىلگەن خەۋەر دەپ چۈشەنگەن. 
 بۇ گە ئۇستاز تۇتقانالرتابىئىنالردىن باشقا كىشىلەر ۋە ئۇالرنى ئۆزى

دەپ  ھەقىقىي يۈز بەرگەن بىر مۆجىزە ھەققىدە بېرىلگەن مەلۇمات
قارىغان. مۇشۇنداق بىر مۆجىزىنىڭ مەيدانغا كېلىشى ھەقىقەتەن 

 چوڭ ۋەقەدۇر. 
 ،قايتا بىلدۈرگەن -مۆجىزىلەر ھەققىدە قۇرئان بىزگە قايتا 

 قۇرئاندا مۇنداق بايان قىلىنغان:  ئىالھى قانۇن
ئىنكارچى قەۋم مۆجىزە تەلەپ قىلىدۇ. ئەگەر بۇ تەلەپ ئادا 

سە، ئۇالردىن بۇ مۆجىزىگە جاۋابەن ئىمان قىلىنىپ مۆجىزە ئەۋەتىل
ئېيتىشى تەلەپ قىلىنىدۇ. ئەگەر مۆجىزە كەلگەندىن كېيىنمۇ ئىمان 
ئېيتماسلىقتا چىڭ تۇرغانالرنىڭ ھاالك قىلىنىش باسقۇچى 
باشلىنىپ، ھەققىدە بېرىلگەن ھۆكۈم قەتئىيلىككە ئايلىنىپ، 

ىڭ ئاقىۋىتى ن ۋە ئۇنىڭ قوشۇنىنجازالىرى ئىجرا قىلىنىدۇ. پىرئەۋ
مۇشۇنداق بولغانىدى. ئاد ۋە سەمۇد قەۋملىرىنىڭمۇ ھاالكىتى 
يۇقىرىدا بايان قىلىنغاندەك بولغانىدى. ئەگەر مۇشۇنداق بىر 
مۆجىزە كۆرسىتىلگەن بولسا، ئۇنداقتا بۇنىڭدىن مۇشرىكالر بۇ 
مۆجىزىگە ئىشەنمىگەن دېگەن مەنا چىقىدۇ. ئىشەنمىگەن بولسا، 

 ھاالك بولماسلىقى مۇشرىكالرنىڭ چەزاسى بويىسۈننەتۇلالھ تەقەز
قۇرئان بىزگە كۆرسەتكەن ئۆرنەكلەرگە زىت كېلىدۇ. مۇنداق بىر 

دۇنيانىڭ ھەر جايىدىن كۆرۈلىشى كېرەك ۋە بۇنىڭغا  ەمۆجىز
. غانلىقى ئاشكارىلىنىشى كېرەكنۇرغۇن كىشىنىڭ شاھىت بول

ۇنداق بىر لېكىن، بۇنداق بىر شاھىتلىق يوق. ئۇنىڭدىن باشقا، ب
مۆجىزە بۇ ھەقتىكى رىۋايەتلەرنى مۇتىۋاتىر دەرىجىسىگە كەلتۈرۈشى 
كېرەك ئىدى. ئەمما، بۇنىمۇ كۆرگىلى بولمايدۇ. بۇنى بىر تەرەپكە 
قايرىپ قويۇپ، تابىئىنالرغا قارايدىغان بولساق، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن 
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 بۇ ئايەتنى قىيامەتتە ئاتاغا ئوخشاش نوپۇزلۇق كىشىلەر ھەسەن ۋە
يۈز بېرىدىغان بىر ھادىسە دەپ تەپسىر قىلغان. ئەگەر مۇشۇنداق 
بىر مۆجىزە يۈز بەرگەن بولسا، بۇ ئالىمالرنىڭ بۇنداق چۈشىنىشىگە 

 ھېچقانداق بىر پۇرسەت ۋە ئېھتىماللىق بەرگىلى بولمايدۇ. 
بۇ سۈرىدىكى قىسسەلەر خۇددى ئوققا ئوخشاش سۆز قورالىدا، 

ڭ باياناتچىلىقىنى قىلىۋاتقان سۆزنىڭ كۈچىگە قارشى كۈچنى
ئىنكارچىالرغا قارىتىپ ئېتىلغان. سۈرىدە بۇ ئايەت تۆت قېتىم 

 تەكرارالنغان:
لېكىن، ئاگاھالندۇرۇشۇمغا ) قۇالق سالمىغاندا ( ئازابىمنىڭ »  

قانداق بولىدىغانلىقىنى كۆردى. ھەقىقەتەن بىز قۇرئاننى ئىبرەت 
ۈك قىلىپ ( بەردۇق. ئالسۇن دەپ ئاسانالشتۇرۇپ ) چۈشۈنۈشل

 (.  17« ) ئىبرەت ئالغۇچىالر يوقمۇ؟ 
چۈنكى، قۇرئان ئالالھ نىڭ ئىدارىسىدىكى ھايات مەكتىپىنىڭ 
ئالالھ تەرىپىدىن تۈزۈلگەن دەرسلىكى بولۇپ، قۇرئاندىن دەرس 
ئالمىغانالر ئالالھ تىن دەرس ئالمىدى دېگەنلىك بولىدۇ. ۋەھىي 

ىشاليدۇ. دەرسنى غبې« يەتكە دەرس ئالىدىغان جەمىئى» ئۆزىنى 
ۋەھىي ئارقىلىق ھاياتىنىڭ يۆنىلىشىنى بەلگىلەشنى ئارزۇ 

 قىلىدىغانالر ئالىدۇ.   
بىرسىنىڭ قۇرئان ئوقۇشى » ھەزرىتى ئۆمەر مۇنداق دېگەن: 

سىلەرنى ئالداپ قويمىسۇن. ئۇ پەقەت تىلىمىزدىكى سۆزدۇر. 
بولسا، سىلەر قۇرئاننى ھاياتىنىڭ ئىچىگە ئېلىپ كىرگەن  كىكىم

 «. تىبار قىلىڭالر ېئۇنىڭغا ئ
قۇرئان پەقەت ئۇ ئارقىلىق » فۇدايل بىن ئىياز مۇنداق دېگەن: 

ئەمەل قىلىش ئۈچۈن نازىل قىلىندى. ئەمما، ئىنسانالر ئۇنى 
 «. ۋالدى ۇقىرائەت قىلىشنى ئەمەل دەپ قارايدىغان بول

 مەزكۇر سۈرىنى مەزمۇن جەھەتتىن ئۈچ بۆلەككە ئايرىشقا
 بولىدۇ.
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(  8 - 1بىرىنچى بۆلەكنى تەشكىل قىلغان ئايەتلەردە ) 
 يېقىنلىشىۋاتقان قىيامەت ھەققىدە مەلۇماتالر بېرىلگەن. 

شى ۇئىككىنجى بۆلەكتە، ئىنكارچى قەۋملەرنىڭ ھاالك بول
مېنىڭ تاقىتىم » (. ھەزرىتى نۇھنىڭ  42 - 9بايان قىلىنغان ) 

 ى مۇنداق بايان قىلىنغان:ىغا كەلگەنلىكنۇقتدېگەن « قالمىدى 
ھەقىقەتەن مەن بوزەك قىلىندىم، ياردەم قىلغىن! » ئۇ رەببىگە: 

 ( »10  .) 
بەندىنىڭ تاقىتى تۈگىگەن يەردە، » بۇ ئارقىلىق رەسۇلۇلالھقا 

 شخەۋەر بېرىلگەن.  ۇدېگەن خ« ئالالھ نىڭ ياردىمى يېتىپ كېلىدۇ 
ھىيگە قارشى ۋە بۆلەك، مۆجىزىۋى بىر خەۋەر بىلەنئۈچىنچى 

چىققانالرنىڭ مەغلۇپ بولىدىغانلىقى ھەققىدىكى بايانالر بىلەن 
(. مەۋجۇدىيەتنىڭ ئىالھىي بىر پىالن ئۈستىدە  45باشلىنىدۇ ) 

 يارىتىلغانلىقى تەكىتلىنىدۇ:
ھەقىقەتەن بىز ھەر نەرسىنى ئىالھىي بىر قەدەر ) ئۆلچەم ( » 

 (.  49« ) بىلەن ياراتتۇق 
ئالالھ قا قارشى بويۇنتاۋلىق قىسمىدا  سۈرىنىڭ ئاخىرىقى

 غانالر مۇنداق دەپ ئاگاھالندۇرۇلغان:قىل

َكرٍ  َياَعُْكْ فَهَْل َمْن ُمده  َولَقَْد َأْهلَْكنَا َأش ْ
بىز ھەقىقەتەن سىلەردىن ئىلگىرىكى ئۈممەتلەردىن » 

سىلەرگە ئوخشاش زېھنىيەتكە ئىگە بولغانالرنى ھاالك قىلدۇق، 
 (.  51« ) دىغانالر يوقمۇ؟ تېخىچە ئىبرەت ئالى

ئى ئىنسان دىققەت » بۇ ئايەتنىڭ ئارقىسىدىن ئىنسانالرغا 
« قىل! شۇنى ئۇنتۇما، قىلغان ھەر ئىشىڭ يېزىلىپ ماڭىدۇ! 

 دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان ئايەتلەر بايان قىلىنغان:

بَُر ) ٍء فََعلُوُه َِف الز  تََطٌر )ٍْي ( َوُك  َصَغٍْي َوَكبَ 52َوُك  َشْ  (53ُمس ْ
ئۇالرنىڭ قىلغان ) ياخشى ۋە يامان ( ئىشلىرىنىڭ ھەممىسى » 
ئەمەل دەپتىرىگە يېزىلىپ ماڭىدۇ. مەيلى ئۇ ئىش چوڭ  -نامە 



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 249 ~ 

 - 52« ) بولسۇن ياكى كىچىك بولسۇن ھەممىسى يېزىلغاندۇر 
53  .) 

 

 ساد سۈرىسى

 
ھەرىپى بىلەن ئاتالغان. « ساد » سۈرە باشلىنىشتىكى 

دىن باشقا، سۈرىدە داۋۇت ئەلەيھىسساالم ھەققىدىكى قىسسە ئۇنىڭ
دەپمۇ ئاتالغان. « سۈرىسى  داۋۇد» بايان قىلىنغانلىقى ئۈچۈن 

 بۇ ئىسىم كەڭ دائىرىدە تارقالمىغان.  لېكىن
سۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، دەسلەپكى مەزگىللەردە 

ئەئراف  -تىزىلغان قۇرئان نازىل بولۇش تەرتىپلىرىدە قەمەر 
سۈرىلىرى ئارىسىغا تىزىلغان. لېكىن، بۇ نازىل بولۇش مەزگىلىگە 

 ماس كەلمەيدۇ. 
ئىبن ئابباستىن نەقىل قىلىنغان بىر رىۋايەتكە ئاساسالنغاندا، 

مەككە مۇشرىكلىرىنىڭ كاتتىلىرى  ئايەتلىرى - 7 - 5سۈرىنىڭ 
دە ئەبۇ تالىپنىڭ يېنىغا رەسۇلۇلالھنىڭ تەۋھىد دەۋىتى ھەققى

 جاۋابتىرازلىرىغا ېئۇالرنىڭ ئ ىكايەت قىلىپ كەلگەن ۋاقىتتاش
بولۇپ نازىل بولغان. مۇشرىكالرنىڭ كاتتىلىرى ئېغىر كېسەل 

 جىيەنىنى داۋاسىدىن ۋاز لىپبولۇپ ياتقان ئەبۇ تالىپنىڭ يېنىغا كې
كېچىشكە قايىل قىلىشنى تەلەپ قىلغان ۋە ئۇنىڭغا بەزى 

» لىپ قىلىنغان نەرسىلەر: ەكەرسىلەرنى تەكلىپ قىلغان. ئۇ تن
ئەگەر ئۇ خالىسا ئۇنى ئۆزىمىزگە پادىشاھ قىاليلى. ياكى ئۇنى 
ئىچىمىزدىكى ئەڭ باي كىشىگە ئايالندۇرايلى. خالىسا ئۇنى 
مەككىدىكى ئەڭ چىرايلىق قىزالرغا ئۆيلەپ قويايلى. ئەگەر بۇالرنى 

لىغان قوبۇل قىلمىسا، ئۇنى بىزگە تاپشۇرۇپ بېرىپ، ئىچىمىزدىن خا
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« بىرسىنى ياكى يېقىنلىرىمىزدىن بىرسىنى ئۇنىڭ ئورنىغا ئال! 
 ) تىرمىزى، ئەھمەد ۋە ئىبن ساد (. 

ىنى رەسۇلۇلالھقا پنىڭ بۇ تەكلىىرىئەبۇ تالىپ مۇشرىك كاتتىل
 بەرگەنىدى: جاۋابيەتكۈزگەندە، رەسۇلۇلالھ مۇنداق دەپ 

مغا، ئاينى نى ئوڭ قولۇقۇياشئى تاغا! ئالالھ بىلەن قەسەمكى، » 
سول قولۇمغا بېرىپ، مېنى بۇ داۋادىن ۋازكەچ دېسە، ئالالھ تىن بىر 

 «. مدىن ھەرگىز ۋازكەچمەيمەن يىتەلىمات كەلمىگۈچە بۇ داۋا
سۈرىنىڭ ئەبۇ  غان بىر رىۋايەتئىبن ھىشام نەقىل قىل

تالىپنىڭ ئېغىر كېسەل بولۇپ ۋاپات بولۇش جەريانىدا نازىل 
 - 9ۇمات بېرىدۇ. ئەبۇ تالىپ نۇبۇۋۋەتنىڭ بولغانلىقى ھەققىدە مەل

( ۋاپات بولغانىدى. بۇ ئەھۋالدا سۈرىنى  619يىلىدا ) مىالدى 
يىلىدا نازىل بولغان سۈرىلەر قاتارىغا تىزىشقا  - 9رىسالەتنىڭ 

 بولىدۇ. 
قىسقا ۋە ئىخچام ھالدا نەقىل قىلغان قىسسەلەر ئارقىلىق 

سۈرىلەرنىڭ ئورتاق  بۇ مەزگىلدە نازىل بولغان قىلىش خىتاب
بولۇپ، بىر تەرەپتىن ھاالك بولغان قەۋملەر ئارقىلىق  ىئاالھىدىلىك

مۇشرىكالر ئاگاھالندۇرۇلغان بولسا، يەنە بىر تەرەپتىن كۈچ ۋە 
سەلتەنەت بېرىلگەن پەيغەمبەرلەر ئارقىلىق رەسۇلۇلالھ ۋە 
مۇئمىنلەرگە تەسەللىي بېرىلگەن. شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، بۇ 

سۇلۇلالھقا ئالدىن بېرىلگەن بىشارەت بولۇپ، بۇ بىشارەت رە
رەسۇلۇلالھ ھەزرىتى ئەييۇبنىڭ سەبرى بىلەن سەبىر قىلغاندىن 

(. ئەييۇب قىسسەسى  44 - 41كېيىن ئەمەلگە ئاشقانىدى ) 
نىدىكى ئارقىلىق رەسۇلۇلالھقا سەبىر تەۋسىيە قىلىنغان. قىسسە بايا

ىدىن كېيىنال نازىل بولغان بۇ سۈر بۇ قوش يۆنىلىشلىك ئۇسلۇب
، ئئەئراف سۈرىسى بىلەن تېخىمۇ تەپسىلىي ھالغا كەلگەن. سەبە

 كەھف ۋە يۈسۈپ سۈرىسى بىلەن داۋامالشقان. 
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سۈرە خاتادىن قايتىش بىلەن خاتالىقتا چىڭ تۇرۇش 
لەش ىئارىسىدىكى پەرقنى ئاساسىي تېما قىلغان. ئىالھىي تەربىي

ىلىنغان ھالدا باشالنغان ۋە الھىيەسى بولغان ۋەھىي ئىما ق
بۇ سۈرىنىڭ باشلىنىشى ئۆزىدىن كېيىن نازىل  .ئاخىرالشقان

بولغان ساففات سۈرىسىنىڭ ئاخىرىدىكى قوبۇل قىلىنمايدىغان 
ماھىيىتىگە ئىگە. سۈرىدە  جاۋاب( بىر  169 - 168باھانىگە ) 

ھەددىنى بىلمەسلىك ۋە ئەجدادالرنى قارىغۇالرچە تەقلىد قىلىپ 
ۋالماسلىقى ۇكەتكەن مۇشرىكالرغا خاتالىقىدا چىڭ تۇر ئېزىپ

(. چۈنكى، خاتالىقىدا چىڭ تۇرغانالرنىڭ  12 - 1گەن ) ەنتەنبىھل
 (.  16 - 13چىنىشلىق بولغانىدى ) ېئاقىۋىتى ئ

ۋالماسلىقنىڭ، ھەزرىتى ۇھەزرىتى داۋۇد خاتالىقتا چىڭ تۇر
( ئۆزىنى  مۈلۈك ۋە سەلتەنەتتە ) ھاكىمىيەتتە -سۇاليمان مال 

 (. 40 - 17ئۆرنىكىدۇر )  لىش، ھەددىدىن ئاشماسلىقنىڭ بىربى
قۇدرەت ۋە كۈچ ئەخالقى  -بۇ ئىككى قىسسە ئارقىلىق كۈچ 

مۇالھىزە قىلىنغان. ھاكىمىيەت ۋە پاراغەتنىڭ كىشىنى 
بىخۇدالشتۇرۇپ يولدىن چىقىرىپ تاشاليدىغان تەرىپى بايان 

نالر بىلەن تاقابىل قىلىنىپ، بۇنىڭغا تاقابىل تۇرالىغا
تۇرالمىغانالرنىڭ ئالالھ ھوزۇرىدا تەڭ ئەمەسلىكى تەكىتلەنگەن 

 (28   .) 
ھەزرىتى داۋۇد قىسسەسى ئارقىلىق رەسۇلۇلالھ ۋە مۇئمىنلەرگە 

قوي بەرگەن بولسا، يەنە  99ئالالھ سىلەرگە » مۇنداق دەيدۇ: 
ىبرەتلىك بۇ ئ«. باشقىالرنىڭ ئىلكىدىكى بىر قويغا كۆز تىكمەڭالر! 

 قىسسە بۇ سۈرىدە مۇنداق بايان قىلىنىدۇ:

ُروا الَْمْحَراَب ) ْذ تََسوه
ِ
ْذ َدَخلُوا عَََّل َداُووَد 21َوَهْل َأًَتَك نََبأُ الَْخْصَم ا

ِ
( ا

َ َوََل   فََفزََع َمْْنُْم قَالُوا ََل ََّتَْف َخْصَماَن بَغَى بَْعُضنَا عَََّل بَْعٍض فَاْحُْكْ بَْينَنَا َِبلَْحق 

اَط ) َ َّل َسَواَء الّص َ
ِ
نه َهَذا َأَِخ ََلُ َتْسٌع َوَتْسُعوَن نَْعَجًة 22تُْشَططْ َواْهَدََن ا

ِ
( ا

َِن َِف الَْخَطاَب ) ( قَاَل لَقَْد َظلََمَك 23َوَِلَ نَْعَجٌة َواَحَدٌة فَقَاَل َأْكَفلَْنْيَا َوَعزه
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نه َكَثْيً 
ِ
َّل َنَعاَجَه َوا

ِ
َله َبُسَؤاَل نَْعَجَتَك ا

ِ
ا َمَن الُْخلََطاَء لََيْبَغي بَْعُضُهْم عَََّل بَْعٍض ا

هُه  تَْغَفَر َرب هَما فَتَنهاُه فَاس ْ اَلَحاَت َوقََليٌل َما ُهْ َوَظنه َداُووُد َأن يَن أ ََمنُوا َوََعَلُوا الصه َ اَّله

نه ََلُ َعنْ 24َوَخره َراَكًعا َوَأََنَب )
ِ
( 25َدََن لَُزلَْفى َوُحْسَن َمأ ٍَب )( فَغََفْرََن ََلُ َذَِلَ َوا

هَبعَ الْهََوى  َ َوََل تَت َنه َجَعلْنَاَك َخَليَفًة َِف اْْلَْرَض فَاْحُْكْ بنَْيَ النهاَس َِبلَْحق 
ِ
ََّي َداُووُد ا

َ لَهُْم عََذاٌب َشَدي يَن يََضل وَن َعْن َسَبيَل اّلِله َ نه اَّله
ِ
َ ا َ َعْن َسَبيَل اّلِله ٌد َبَما فَُيَضِله

 (26نَُسوا يَْوَم الَْحَساَب )
سى ساڭا يەتتىمۇ؟ ە)ئى مۇھەممەد!( دەۋا قىلغۇچىالرنىڭ قىسس

ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر )داۋۇد ئىبادەت قىلىۋاتقان( مەسجىدنىڭ تېمىدىن 
ئارتىلىپ چۈشۈشتى. ئەينى ۋاقىتتا ئۇالر داۋۇدنىڭ يېنىغا كىردى. 

قورقمىغىن، بىز بىرىمىز ـ  »(: داۋۇد ئۇالردىن قورقتى، ئۇالر )داۋۇدقا
ئىككى  تاجاۋۇز قىلغان ) ھەققىنى يېگەن ( نىڭ ھەققىگەبىرىمىز

دەۋاگەرمىز، بىزنىڭ ئارىمىزدا ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم قىلغىن، 
دېدى. «  ناھەق ھۆكۈم چىقارمىغىن، بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن

 99نىڭ شۈبھىسىزكى، مېنىڭ بۇ قېرىندىشىم »(  ئۇالرنىڭ بىرى )
ساغلىقى بار، مېنىڭ بىر ساغلىقىم بار، قېرىندىشىم ئۇ بىر 

« ئەمەلگە ئاشۇردى  ېدى ۋە دېگىنىنىساغلىقنىمۇ ماڭا بەرگىن د
ئۇ سېنىڭ ساغلىقىڭنى ئۆزىنىڭ  »دېدى. داۋۇد ئېيتتى: 

راستال سېنى بوزەك قىلىپتۇ، نۇرغۇن  پساغلىقلىرىغا قوشۇۋېلى
نىڭ ھەققىگە ىسىزكى، بىر ـ بىرىشېرىكلەر )يەنى دوستالر(، شۈبھ

، پەقەت ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى تاجاۋۇز قىلىدۇ ) ھەققىنى يەيدۇ (
داۋۇد «.  ( بۇالر ئازدۇربۇنىڭدىن مۇستەسنا  ئەمەل قىلغانالرال )

بىزنىڭ ئۇنى سىنىغانلىقىمىزنى بىلدى. پەرۋەردىگارىدىن مەغپىرەت 
ە قىلدى. بىز ئۇنىڭ قا( تەۋبهللا تەلەپ قىلدى، سەجدىگە باردى. )ا

خاتالىقىنى ئەپۇ قىلدۇق، ئۇ بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا ئەلۋەتتە 
يېقىنلىققا ۋە ياخشى ئاقىۋەتكە ئىگە بولىدۇ. ئى داۋۇد! سېنى بىز 
ھەقىقەتەن يەر يۈزىدە خەلىپە قىلدۇق، كىشىلەرنىڭ ئارىسىدا 
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ئادىللىق بىلەن ھۆكۈم چىقارغىن، نەپسى خاھىشقا 
نىڭ هللا نىڭ يولىدىن ئازدۇرىدۇ، اهللا ېنى ائەگەشمىگىنكى، ئۇ س

يولىدىن ئازغانالر ھېساب كۈنى )يەنى قىيامەت كۈنى( نى 
 ئۇنتۇغانلىقلىرى ئۈچۈن ھەقىقەتەن قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ 

 (21 - 26 ). 
قىسسەدە تىلغا ئېلىنغان ئىككى داۋاگەر، ئەسلىدە ھەزرىتى 

سەمىگە سېلىپ، تەۋبە  داۋۇدنىڭ مۇئامىلىسىنىڭ خاتا ئىكەنلىكىنى
قىلىشى كېرەكلىكىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن كەلگەن 
ئاگاھالندۇرغۇچىالر ئىدى. بۇ قىسسەدىن ئىبرەت ئالغۇچىالرغا كۆپ 

 ش جاھانغا ھۆكۈمران بولسىڭىزمۇساۋاق بار. داۋۇدقا ئوخشا
بېرىلگەن نەسىھەتكە قۇالق سېلىڭ ۋە خاتادىن يېنىڭ. خاتاسىز 

ندىدىن خاتالىق سادىر بولىدۇ. لېكىن، بەندە بولمايدۇ. ھەر بە
پەزىلەت خاتادىن مۇستەسنا بولۇش ئەمەس، بەلكى خاتاسىدىن 
يېنىشتۇر. ياخشى كىشىلەر خاتالىق ئۆتكۈزمىگەنلەر ئەمەس، 

. تقان كىشىلەردۇرە خاتالىقىنى تونۇپ ئۇنىڭدىن قايئەكسىچ
باشقىالرنىڭ ئىلكىدىكى ئازغا  ئىلكىدىكى كۆپنى كۆرەلمىگەنلەر

كۆز تىكىدۇ. ئىنساننىڭ كۆزىنى بىر سىقىم توپا تويغۇزىدۇ. بۇ 
بۇ ئاگاھالندۇرۇش بايان  ڭقۇر مەنىگە ئىگە قىسسەدىن كېيىنچو

 قىلىنغان:
ئاسماننى، زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى شەيئىلەرنى » 

 (.    27« ) مەقسەت ۋە مۇددىئاسىز ھالدا بىكارغا ياراتمىدۇق 
ىنسان، ئالالھ ياراتقان ئاسمان ۋە زېمىننىڭ ئى ئ» بۇ ئارقىلىق 

مەقسىتى سەن ئۈچۈن خىزمەت قىلىش. ئۇنداقتا سېنىڭ 
 دېمەكتە. « يارىتىلىش مەقسىتىڭ نېمە؟ كىم ئۈچۈن يارىتىلدىڭ؟ 

 جاۋاببېرىش كۇپايە قىلمايدۇ. توغرا  جاۋاببۇ سۇئالغا توغرا 
ئىنسان قا اليىق شەكىلدە ياشاش شەرت. جاۋاببىلەن بىرگە، بۇ 

يول  ھايات شەكلىگە ئىگە بولۇش ئۈچۈن بۇنداق بىر
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كۆرسەتكۈچكە مۇھتاج. بۇ يول كۆرسەتكۈچ دەل ۋەھىيدۇر. سۆز بۇ 
 دىققىتىڭىزنى تارتىدۇ: جاۋابىغا كەلگەندە سۈرىدىكى بۇ نۇقت

هُروا أ َََّيَتهَ  ب لَْيَك ُمبَاَرٌك َلَيده ِ
 اْْلَلَْباَب  ولُوتََذكهَر أُ  َوَليَ َكتَاٌب َأنَْزلْنَاُه ا

ئۇالرنىڭ ئايەتلەرنى تەپەككۇر قىلىشلىرى ئۈچۈن، ئەقىل » 
نەسىھەت ئېلىشلىرى ئۈچۈن بىز ساڭا بۇ  -ئىگىلىرىنىڭ ۋەز 

 (.   29« ) مۇبارەك كىتاب ) قۇرئان (نى نازىل قىلدۇق 
بۇ ئايەتتىن كېيىن بايان قىلىنغان پەيغەمبەر قىسسەلىرى 

تەسەۋۋۇرى  ئارقىلىق شەخسەن رەسۇلۇلالھنىڭ
شەكىللەندۈرۈلگەن. ھەزرىتى داۋۇت ۋە سۇاليمان، ھەزرىتى 
ئەييۇب، ھەزرىتى ئىبراھىم، ھەزرىتى ئىسھاق، ھەزرىتى ياقۇپ، 
ھەزرىتى ئىسمائىل، ھەزرىتى ئەليەسا بۇ سۈرىدە تىلغا ئېلىنغان 

 (.  48 - 41پەيغەمبەرلەردۇر ) 
نىڭ ھەزرىتى ئەييۇبنىڭ قىسسەسى بايان قىلىنغاندا، ئۇ

رەببىم! شەيتان ماڭا » ئېغىزىدىن شۇ سۆزلەر نەقىل قىلىنغان: 
« ھەقىقەتەن بىزارلىق ۋە تەرك ئېتىلگەنلىك تۇيغۇسى بېرىۋاتىدۇ 

(. بۇ يەردە ھەزرىتى ئەييۇبنىڭ بىتاپلىقتىن ئەمەس، بەلكى  41) 
ۋە بۇنى  بىتاپلىقتىن تۇغۇلغان بىزارلىقتىن شىكايەت قىلىشى

ھەقىقەتەن كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ.  رىشىشەيتانغا نىسبەت بې
بىر كىشىنىڭ خاتالىقىنى شەيتانغا نىسبەت بېرىشى، خاتالىقنى 
سادىر قىلغۇچىنى ئەمەس، بەلكى خاتالىقنى نىشانغا ئالغانلىقىنىڭ 
ئىپادىسىدۇر ) سىزنىڭ نىشانىڭىزدا خاتالىق سادىر قىلغۇچى 

بولسۇن (. ۋەھىي بۇ ش ىتىئەمەس، ئۇ سادىر قىلغان خاتالىقنى تۈز
ئارقىلىق خاتالىقىمىز بىلەن بىرلىشىپ كەتمەسلىكىمىزنى بىزگە 
ئۆگەتمەكتە. بۇنىڭغا ئەمەل قىلغۇچى خاتالىقى بىلەن بىر گەۋدىگە 
ئايلىنىپ كەتمەيدۇ. بۇنداق بولغاندا، كىشى خاتالىقىنى ئۆزىدىن 
 ئېلىپ تاشلىيااليدۇ، ئۇنى قايتا سادىر قىلماسلىققا تىرىشىدۇ.
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ئىستىغفار ئارقىلىق ئۇنى  -خاتالىقى بىلەن يۈزلىشىپ، تەۋبە 
 يېڭىدۇ. 

ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئايەتلەردە ياخشىالر بىلەن يامانالرنىڭ 
(.  64 - 49ئاخىرەتتىكى مۇكاپات ۋە جازاسى بايان قىلىنىدۇ ) 

خاتالىقتا چىڭ تۇرۇشنىڭ كىشىنى  ئىبلىس قىسسەسى ئارقىلىق
ويىدىغانلىقى كۆرسىتىپ بېرىلىدۇ. قانداق ھالغا چۈشۈرۈپ ق

ۋەھىينىڭ مەقسىتى ئىنساننى ئىبلىسلىشىپ قېلىشتىن 
ئاگاھالندۇرۇش بولۇپ، بۇ ئاگاھالندۇرۇشقا نىسبەتەن كور ۋە گاس 

 بۇ ئايەت بىلەن ئاگاھالندۇرۇلغان: ۇۋالغانالربول
بىر مۇددەتتىن كېيىن ئۇ ) قۇرئان ( خەۋەر بەرگەنلەرنىڭ » 

 (.  88« ) م بىلىسىلەر راستلىقىنى چوقۇ
 

 ئەئراف سۈرىسى

 
« ئەئراف  -ئەل » ئايەتلەردە تىلغا ئېلىنغان  - 48ۋە  - 46سۈرە 

تونۇش، » كەلىمىسى « ئەئراف » كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان بولۇپ، 
كەلىمىسىدىن « ئۇرف » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « بىلىش 

 تۈرلىنىپ چىققان. 
بۇ ھايۋانالرنىڭ ئەڭ تونۇشلۇق  ئاتنىڭ يايلى، خورازنىڭ تاجى

تام، » دېيىلىدۇ. « ئۇرف » بەلگىلىرى بولغانلىقى ئۈچۈن ئەرەپچىدە 
گە ئوخشاش كۆزگە ئاسان « سېپىل، قەلئە، مۇنار، مۇنبەر، سەھنە 

لىقىدىغان ۋە بىر قاراشتىال كۆرگىلى بولىدىغان شەيئىلەر ېچ
 ئۈچۈنمۇ بۇ كەلىمە ئىشلىتىلىدۇ. 

جەننەت بىلەن جەھەننەم ئارىسىدىكى بىر  »ئادەتتە ئەئراف 
ىققان مەشھۇر دەپ چۈشەندۈرۈلىدۇ. تابىئىنالر ئىچىدىن چ« جاي 
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ئايەتتە تىلغا  - 46رى ۋە باشقا بەزى ئالىمالر ئالىم ھەسەن ئەلبەس
» ، «مەرىپەت قابىلىيىتى » كەلىمىسىنى « ئەلەل ئەئراف » ئېلىنغان 

دېگەن مەنىدە « ىلىرى مەرىپەت ئىگ» نى « ئەسھابۇل ئەئراف 
ئىسمىنىڭ بىر « ئەئراف » چۈشەنگەنىكەن. بۇنىڭغا ئاساسەن 

ماكان ئىسمى ئەمەس، ئارتۇقچىلىققا ئىگە بولغان بىر تۈركۈم 
ش تېخىمۇ توغرا ىنىكىشىلەرنىڭ سۈپىتىنى بىلدۈرىدۇ دەپ چۈش

ياخشىالر بىلەن » بولىدۇ. بۇنداق بولغاندا بۇ ئىسىمنىڭ مەنىسى 
دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. « ئايرىيدىغان قابىلىيەت  يامانالرنى

ل قىلغان بىر رىۋايىتىگە نەسائىنىڭ ھەزرىتى ئائىشەدىن نەقى
ئىسمى بىلەن « ئەئراف » بۇ سۈرىنىڭ رەسۇلۇلالھ دەۋرىدە  ئاساسەن

 ئاتالغانلىقى مەلۇم.  
تەيىن  -تەيىن قىلىنغان زامان » ئۇنىڭدىن باشقا، سۈرىگە 

» دېگەندەك ئىككى مەنىنى بىلدۈرىدىغان «  قىلىنغان ماكان
 - 143ئىسمى بېرىلگەن. بۇ ئىسىم مەزكۇر سۈرىدىكى « مىقات 

 مۇسا بىز ۋەدە قىلغان ۋاقىتتا كەلگەن ۋە» ئايەتتىن ئېلىنغان، يەنى 
ئالالھ نىڭ  شۈبھىسىزكى،«. رەببى ئۇنىڭغا سۆز قىلغان چاغدا 

ەريانىدىكى مۇھىم بىر تارىخ تەرەققىياتى ج ئىنسانغا سۆز قىلىشى
قا بىۋاستە خىتابىسىدۇر. ھەزرىتى مۇسا بۇ ئىالھىي نۇقتبۇرۇلۇش 

نائىل بولغانلىقى ئۈچۈن كەلىمۇلالھ ) ئالالھ سۆز قىلغان كىشى ( 
 لىنگەن.   ىدېگەن لەقەم بىلەن ياد ئېتىپ ك

ئىسمى بىلەنمۇ ئاتالغان. بۇ « مىساق ) ۋەدە ( » بۇ سۈرە يەنە 
بەندە  -دەپ ئاتالغان ئالالھ « مىساق ئايىتى  »ئىسىم سۈرىگە 

 ئارىسىدىكى ئەھدىدىن ئىلھام ئېلىنغان ئاساستا بېرىلگەن. يەنى:
ئۆز ۋاقتىدا رەببىڭ ئادەم باللىرىنى ) يەنى نەسلىنى ( ئۇالرنىڭ 
) ئاتىلىرىنىڭ ( پۇشتىدىن چىقاردى ۋە ئۇالرنى ئۆزلىرىگە گۇۋاھ 

» دېدى. ئۇالر: « ئەمەسمۇ؟  مەن سىلەرنىڭ رەببىڭالر» قىلىپ: 
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دېدى « ھەئە، سەن بىزنىڭ رەببىمىزدۇرسەن، گۇۋاھلىق بەردۇق 
 (172  .) 

 شى بىلەن كېيىنكى ئىككى ئىسىم ئۇنتۇلغان. ۈۋاقىتنىڭ ئۆت
سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. بەزى ئايەتلەرنى نەزەرگە 

 ىسىسۈرىنىڭ نۇن ھەرىپلىك قاپىيبۇ ئايەتلىك  206ئالمىغاندا، 
 ئارقا ھالدا -سۈرىنىڭ بىر قېتىمدا ياكى بۆلەكلەر ھالىتىدە ئارقىمۇ 

نازىل بولغانلىقىغا دااللەت قىلماقتا. سۈرىنىڭ مەزمۇنىمۇ بۇنى 
بولۇپ، مەزمۇن جەھەتتىن بىر پۈتۈنلۈككە ئىگە. سۈرە  كەنكۆرسەت

ھەم مەزمۇن  ن مەقسەتنى ھەم ماھىيەت جەھەتتىندېمەكچى بولغا
ىز ئاققان بىر دەريادەك لىرىك ئۇسلۇب بىلەن جەھەتتىن ئۈزلۈكس

 بايان قىلماقتا. 
بۇ سۈرە دەسلەپكى مەزگىلدە تىزىلغان نۇزۇل تەرتىپلىرىنىڭ 

ىن سۈرىلىرى ئارىسىغا تىزىلغان. ھەزرىتى ج -ھەممىسىدە ساد 
دە تەرتىپىئورۇنغا، ھەزرىتى ئىبن ئابباس  - 39دە تەرتىپىئوسمان 

ئورۇنغا تىزىلغان.  - 39دە تەرتىپى ئورۇنغا، ئىمام جافەر - 37
ئارىدىكى بۇ پەرق زاماندىكى پەرقىنى كۆرسەتمەيدۇ. بىزنىڭ 

 57سەجدە سۈرىسى ئارىسىدا، يەنى  -مىزدە ساد تەرتىپىئىزاھاتلىق 
 ئورۇنغا توغرا كەلمەكتە. بۇ ئورۇن قەدىمكى تەرتىپلەرگە قارىغاندا -

مىزگە ئاساسالنغان تىپىتەرتېخىمۇ ئارقىغا توغرا كەلمەكتە. بىزنىڭ 
يىلىغا  - 9ۋاقتىمىزدا، سۈرىنىڭ نازىل بولۇش ۋاقتى رىسالەتنىڭ 

. ساد ۋە جىن سۈرىلىرى ئارىسىغا تىزىلىشى، ئەئراف ىلىدۇتوغرا ك
سۈرىسىنىڭ نازىل بولۇش ۋاقتى ھەققىدىكى قارىشىمىزنى 
كۈچلەندۈرمەكتە. مەزكۇر سۈرە قۇرئاندىكى ئەڭ ئۇزۇن يەتتە 

 ىرى.ب نىڭسۈرى
ئەئراف سۈرىسى رەسۇلۇلالھقا تەسەللى بەرگەن ھالدا 

« يۈرىكىڭ سىقىلمىسۇن » قا باشلىنىدۇ. يەنى، رەسۇلۇلالھ
 گەن:دېيىل
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لَْيَك فًََل يَُكْن َِف َصْدَرَك َحَرٌج َمنُْه لَ 
ِ
( 2َرى َللُْموْؤَمَننَي ) َبَه َوَذكْ ُتْنَذرَ َكتَاٌب ُأنْزََل ا

 َ ل
ِ
هَبُعوا َما ُأنْزََل ا هَبُعوا ات   (3ُروَن )اَء قََليًًل َما تََذكه َنَه َأْوَليَ ْن ُدو مَ ْيُْكْ َمْن َرب َُْكْ َوََل تَت

)ئى مۇھەممەد! كاپىرالرنى( ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچۈن، »  
مۆمىنلەرگە ۋەز ـ نەسىھەت قىلىشىڭ ئۈچۈن، بۇ كىتاب )يەنى 

قىلىشتا ( ساڭا نازىل قىلىندى، ئۇنىڭدىن )يەنى ئۇنى تەبلىغ سۈرە
قەۋمىڭنىڭ ئۇنى ئىنكار قىلىشىدىن ئەنسىرەپ( يۈرىكىڭ 

)ئى ئىنسانالر!( سىلەر پەرۋەردىگارىڭالر تەرىپىدىن  .سىقىلمىسۇن
هللا سىلەرگە نازىل قىلىنغان كىتابقا )يەنى قۇرئانغا( ئەگىشىڭالر، ا

نى قويۇپ، )جىنالردىن ۋە ئىنسانالردىن بولغان، سىلەرنى 
ا ئەگەشمەڭالر، سىلەر ۋەز ـ نەسىھەتنى ئاز ئازدۇرىدىغان( دوستالرغ

 .( 3 - 2« )  قوبۇل قىلىسىلەر
قۇرئاننىڭ ئۆزىگە خاس ئۇسلۇبلىرى ئىچىدە ئەڭ كۆپ 

س ئۇسلۇبى، بۇ سۈرىدىمۇ ئۆزىنى ئەك« مەسانى » ئىشلىتىلگەن 
 ەللىي بەرگەن ئايەتلەرنىڭ يېنىدائەتتۈرمەكتە. رەسۇلۇلالھقا تەس

تەھدىت بۇ ىلىۋاتقانالرنى قورقۇتىدىغان ۋەھىيلەرگە دۈشمەنلىك ق
ئالماقتا. قۇرئان ھەممە كىشى ئۈچۈن  ئورۇنئايەتلىرىمۇ 

ھىدايەتتۇر. مۇئمىنگە ۋەدە ئارقىلىق ھىدايەت، مۇنكىرلەرگە ۋائىد 
) تەھىدىت سېلىش ( ئارقىلىق ھىدايەت قىلىنماقتا ... بۇ 

كىشىگە تاھا سۈرىسىنىڭ  ىدىن سۈرىنىڭ باشلىنىشىنۇقت
بىز ساڭا بۇ قۇرئاننى سېنى جاپاغا سېلىش » شلىنىشىدىكى با

ئايىتىنى ئەسلىتىدۇ. تاھا سۈرىسىدە « ئۈچۈن نازىل قىلمىدۇق 
قىلىنغان، ئەمما بۇ سۈرىدە مەزكۇر  ىشى ئىماقۇرئاننىڭ نازىل قىلىن

شى ئىما قىلىنغان. بۇ سۈرىنىڭ باشلىنىش ۇسۈرىنىڭ نازىل بول
رىنى زۇھا، ئىنشىراھ، تاھا قاتارلىق مەزكۇر سۈ ئاساسەنئۇسلۇبىغا 

تەسەللى ۋە ئىلھام بېرىش ماھىيىتىدىكى سۈرىلەر قاتارىغا تىزىشقا 
 بولىدۇ.
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سۈرە بۇ باشلىنىشتىن كېيىن سۆزنى ئىالھى كاالمنى ئىما 
گە كەلتۈرىدۇ. بۇ قىسسە سىىقىلغان ئاساستا ئادەم ۋە ئىبلىس قىسس

ۇ گۇناھ ئۆتكۈزدى. ئادەم گۇناھ ئۆتكۈزدى، ئىبلىسم ئارقىلىق
بولدى، ئىبلىس « ئادەم » تىراپ قىلىپ ېلېكىن، ئادەم گۇناھىنى ئ
بولدى. بۇ ئىككىسى پۈتۈن « شەيتان » گۇناھىدا چىڭ تۇرۇپ 

 ياماننىڭ تۇنجى ئۆرنەكلىرى بولدىئىنسانالر ئۈچۈن ياخشى ۋە 
 (.  30 - 10دەپ نەسىھەت قىلماقتا ) 

ەيتانلىشىش بىلەن بۇ قىسسەدىن شۇ ساۋاق چىقماقتا: ش
نەتىجىلەنگەن جەرياننىڭ بىرىنچى باسقۇچىدا ئالالھ تىن ئۈمىدىنى 

« ئۈمىدىنى ئۈزگەن » ئۈزۈش كەلمەكتە. چۈنكى، ئىبلىس ئىسمى 
دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ ۋە ئالالھ تىن ئۈمىدىنى ئۈزگۈچىدىن 
ئالالھ مۇ ئۈمىدىنى ئۈزىدۇ. مانا بۇ ھەقىقىي بەختسىزلىكتۇر، 

 تۇر. پاالكەت
سى يەتتە جايدا تەپسىلىي ھالدا ىئىبلىس قىسس -قۇرئاندا ئادەم 

 -بايان قىلىنىدۇ. لېكىن، بۇ قىسسەلەردە تەكىتلەنگەن مەسىلە بىر 
بىرى بىلەن ئوخشاش ئەمەس. بىرسىدە پەرىشتىلەرنىڭ ئىتائىتى 
تەكىتلەنگەن بولسا، يەنە بىرسىدە شەيتاننىڭ ئىسيانى 

ئاساسىي « تەۋبىسى » بىرىدە ئادەمنىڭ گەۋدىلەندۈرۈلگەن. يەنە 
ا نۇقتتېما قىلىنغان بولسا، يەنە بىرىدە ئىبلىسنىڭ ئۈمىدسىزلىكى 

ئىبلىس  -قىلىنغان. ئەئراف سۈرىسىدە بايان قىلىنغان ئادەم 
بىزنىڭچە ئىبلىسنىڭ ئاكتىپ  سىنىڭ ئاساسىي تېمىسىىقىسس

كى ئايەتلەر يامانالردىن بولۇش يولىدا چىڭ تۇرۇشى بولۇپ، تۆۋەندى
 بۇنى كۆرسەتمەكتە:

تَ  اَطَك الُْمس ْ ُْم َمْن بنَْيَ َأيْوَدَُّيْم ( ُثه َْل َ 16َقمَي )قَاَل فََبَما َأْغَويْتََِن َْلَْقُعَدنه لَهُْم َِصَ َتيَْنه

ائََلهَْم َوََل ُتََ  ْم َوَعْن ََشَ ُهْ شَ ُد أَ َوَمْن َخلَْفهَْم َوَعْن َأيَْماََّنَ  (17اَكرَيَن )ْكَِثَ

دۇڭ. قەسەم قىلىمەنكى، مېنى ئازدۇر ەنس» ئىبلىس ئېيتتى: 
ئۇالر )يەنى ئادەم ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئەۋالدىغا ۋەسۋەسە 



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 260 ~ 

قىلىش( ئۈچۈن چوقۇم سېنىڭ توغرا يولۇڭ ئۈستىدە ئولتۇرىمەن. 
ھەم بىۋاستە ۋە ئاشكارا ھەم ۋاستىلىك ۋە يوشۇرۇن ھالدا، ئاندىن 

ۈش ئارقىلىق، ھەم ئۇالرنىڭ ئاجىزلىقى سۈرىتى ھەقتىن كۆرۈن ھەم 
چوقۇم ھۇجۇم خاھىشىدىن پايدىلىنىپ ئۇالرغا  -ۋە نەپسى 

قىلىمەن، ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ )نېمىتىڭگە( شۈكۈر قىلغۇچىالر 
  (.  17 - 16« )  ئەمەسلىكىنى كۆرىسەن

بۇ قىسسەدىن بارلىق ئادەم بالىلىرى ئىبرەت ئېلىشى كېرەك 
ىدا ئىنسانالرنىڭ ھەممىسىنى بۇ نۇقتمانا بۇ  ئەمەسمۇ؟ قۇرئانمۇ

 قىسسەدىن ساۋاق ئېلىشقا چاقىرىدۇ:

ْيَطاُن مََكَ َأْخوَرَج َأبَو َلَباَسوهَُما  نهوَة يَوَْنَُع َعْْنَُموا َموَن الْجَ َويُْْكْ ََّي بََِن أ ََدَم ََل يَْفَتنَنهُْكُ الش ه

هوُه يَوَراُُكْ ُهوَو َوقَ  ن
ِ
َما ا َِتَ َنه َجَعلْنَوا الشو ه  تَوَرْوَّنَُ ْيوُث ََل حَ َبويَُلُ َموْن َلُْيََُّيَُما َسْوأ َ

ِ
َياَطنَي ْم ا

يَن ََل يُْؤَمنُونَ  َ  َأْوَلَياَء َلَّله

ئى ئادەم بالىلىرى! شەيتان سىلەرنىڭ ئاتا ـ ئاناڭالرنى » 
سىلەرنىمۇ ئازدۇرمىسۇن،  ۇرۇپ( جەننەتتىن چىقىرىۋەتكەندەك)ئازد

ىرىگە كۆرسىتىش ئۈچۈن شەيتان ئۇالرنىڭ ئەۋرەتلىرىنى ئۆزل
كىيىملىرىنى سالغۇزۇۋەتكەن ئىدى )يەنى ئۇالرنىڭ يالىڭاچ بولۇپ 
قېلىشىغا شەيتان سەۋەبچى بولغان ئىدى(. شەيتان ۋە ئۇنىڭ قول 
ئاستىدىكىلىرى سىلەرنى كۆرەلەيدۇ، سىلەر ئۇالرنى كۆرەلمەيسىلەر، 

ستى شۈبھىسىزكى، بىز شەيتانالرنى ئىمان ئېيتمايدىغانالرنىڭ دو
 .( 27)  « قىلدۇق

ېيىن ئىبلىس قىسسەسى بايان قىلىنغان ئايەتلەردىن ك -ئادەم 
شى ۇچوقۇم بىر ھېكمەتكە تۈرتكە بول مۇنداق بىر ئايەتنىڭ كېلىشى

 كېرەك:

هَِت َأْخوَرَج َلَعَبواَدَه َوالطه  َ ال َم َزينََة اّلِله َبوقُْل َمْن َحره يواَت َموَن الور َ ي َ َ َن ْزَق قُوْل َِهَ َلَّله

نَْيا َخاَلَصًة يَْوَم الَْقيَاَمَة َكذَ  ُ أ ََمنُوا َِف الَْحَياَة ال  ُل اْْل َ َِلَ ن َ  ونَ ََّيَت َلقَْوٍم يَْعلَمُ َفص 
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نى، شېرىن، پاك گۈزەللىكلەربەندىلىرى ئۈچۈن ياراتقان هللا ا »
بېرىپ  جاۋابۋە  دەپ سورىغىن. « رىزىقالرنى كىم ھارام قىلدى؟

دۇنيادا مۆمىنلەر ئۈچۈن يارىتىلغان )گەرچە ئۇالر بۇ  »ئېيىتقىنكى، 
ئۇالرغا كۇففارالر شېرىك بولسىمۇ(، ئاخىرەتتە بولسا مۆمىنلەرگىال 

نىڭ بىر ۋە شېرىكى يوق ئىكەنلىكىنى بىلىدىغان هللا ا«. خاستۇر
 «قەۋم ئۈچۈن ئايەتلەرنى مۇشۇنداق تەپسىلى بايان قىلىمىز 

 (32 .) 
ەت، بىرىنچىدىن، ئۆز ئۇنداقتا، ئۇ ھېكمەت نېمە؟ ئۇ ھېكم

ھاالل قىلىنغان نەرسىلەرنىڭ دائىرىسىنى  بويىچەخاھىشى 
تارايتىپ، ھارامالرنىڭ دائىرىسىنى كېڭەيتىش تەشەببۇسلىرىنىڭ 
ئارقىسىدا شەيتاننىڭ ياتقانلىقىنى كۆرسەتمەكتە. ھااللنى ھارام 
دەپ قاراشنى كاپىرالرنىڭ كۇپرى بىلەن، ھارامنى ھاالل قىلىشنى 

 نىڭ نىفاقى بىلەن قىياسالشقا بولىدۇ. مۇناپىق
ئىككىنجىسى، سۈرىتى ) كۆرۈنۈشى ( ھەقتىن بولۇش بولۇپ، 

ئۇالرنى ئازدۇرۇش » ناھايىتى يوشۇرۇن بولىدۇ. بۇ شەيتاننىڭ 
دېگەن تۈردىكى « ئۈچۈن ئوڭدىن كېلىمەن / ھۇجۇم قىلىمەن 

ڭالردىن ئېزىش بولۇپ، بۇ خىل ئېزىش شەيتان ئازدۇرىدىغان ئو
ساختا دىندارلىق ياتىدۇ. ئۇنىڭ ئۇلىدا  ىرسىدۇر. بۇنىڭ تەكتىدەب

ھاالل ۋە ھارامنى بەلگىلەشتە يىگانە ھاكىم بولغان ئالالھ نىڭ بۇ 
ھەققىدىن ئۆزىگە نېسىۋە ئېلىش ئارزۇسى ياتماقتا. بۇ قۇرئان 

رەسۇلۇلالھنىڭ  ىشالر قاتارىغا كىرىدۇ. بۇ شېرىكشېرىك دېگەن ئ
قاپقاراڭغۇ كېچىدە، قاپقارا » دىسى بىلەن ئۇ ئەڭ يارقىن ئىپا

« چۈمۈلىنىڭ قاپقارا تاش ئۈستىدە مېڭىشىغا ئوخشايدىغان 
 دەرىجىدە يوشۇرۇن بولىدۇ.  

» ئىبلىس قىسسەسىدىن كېيىن كەلگەن بۆلەكلەردە  -ئادەم 
ئادەم ۋە ئىبلىس بىرەر سىمۋولدۇر. بىرسى ياخشىلىقنى، يەنە بىرسى 

اقتا. بىرسى ئاكتىپ ياخشىنىڭ، يەنە يامانلىقنى سىمۋول قىلم
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دەمنى ئاكتىپ ياخشى بىرسى ئاكتىپ يامانلىقنىڭ ئوبرازى. ئا
شى ئەمەس. چۈنكى، ئۇ ۇئۇنىڭ قۇسۇرسىز بول قىلغان ئامىل

ز ئەمەس، بەندە خاتالىقتىن خالىي بواللمايدۇ. ىقۇسۇرس
قۇسۇرسىزلىق ئالالھ قا خاستۇر. بەندە خاتالىقىنى تونۇپ، ئۇنى 

پ قويغان جەننىتىگە ىتىبولىدۇ ۋە يوق« ئادەم » اپ قىلسا ئېتىر
ئېرىشىدۇ. ئادەم خاتاالشتى، ئىبلىسمۇ خاتالىق ئۆتكۈزدى. لېكىن، 

دى، ئىبلىس خاتالىقىنى ېتىراپ قىلىپ ئادەم بولئادەم خاتالىقىنى ئ
 خىتاببوينىغا ئالماي، ئۆزىنى ئاقالپ شەيتان بولدى. ئى بۇ ۋەھىي 

ئۆزەڭگە ئۆرنەك قىلساڭ، ئۇنىڭغا ئوخشاش قىلىنغۇچى! كىمنى 
بولىسەن. كىمگە ئوخشاش بولساڭ، ئۇنىڭغا ئوخشاش نەتىجىگە 

 (.  58 - 31دېگەن ھەقىقەت ئوتتۇرىغا قويۇلغان ) « ئېرىشىسەن 
بىر مىسالى تارىختا  -قىسسەدىن ئېلىنغان بۇ ساۋاقنىڭ بىرمۇ 

اخشىالردىن بار. تارىختا ئادەمنىڭ ئىزىدىن ماڭغان ئاۋانگارت ي
بولغان پەيغەمبەرلەر ۋە شەيتاننىڭ ئىزىدىن مېڭىپ ئاكتىپ يامان 

شەيتاننىڭ » تاللىغان ئىسيانكار قەۋملەر ئۆتكەن. ئەگەر  نىبولۇش
دەپ « ئىزىدىن ماڭغان بۇ قەۋملەرنىڭ ئاقىۋىتى نېمە بولدى؟ 

سورىسىڭىز، بۇ سۈرىدە بايان قىلىنغان قەۋملەرنىڭ ئاقىۋىتىگە 
ىڭىز بۇ سۇئالنىڭ جاۋابىنى تاپااليسىز. شەيتاننىڭ نەزەر سالس

ئىزىدىن ماڭغان ئاد، ھۇد، سەمۇد، لۇت ۋە مەديەن قەۋملىرى ھاالك 
 (.    102 - 59بولغانىدى ) 

ئۇلۇھىييەت، رۇبۇبىييەت، نۇبۇۋۋەت ۋە ۋەھدانىيەت 
ئايەتلەردە بۇ دەلىللەرنى رەت  - 117 - 108دەلىللىرىدىن كېيىن 

چىالرنىڭ كېسەللىك بىلەن تولغان ئىچكى دۇنياسى قىلغان ئىنكار
تتىن تارتىپ سۈرىنىڭ ئاخىرىغىچە ەئاي - 118مۇالھىزە قىلىنغان. 

ىسىدا باتىل ئېتىقاد ۋە خۇراپاتلىقالر ئارقىلىق نۇقتئىچمەك  -يېمەك 
ئىنسانالر توپىدىكى پادا پىسخىكىسى تەھلىل قىلىنىدۇ ۋە 
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ىكەنلىكى مىسالالر ئارقىلىق خۇراپاتلىقنىڭ تەۋھىدنىڭ دۈشمىنى ئ
 بايان قىلىنىدۇ. 

دە ھاالك قىلىنغان قەۋملەرنىڭ قىسسەلىرى ىقۇرئاننىڭ قەيىر
ئىبلىس قىسسەسىدە  -تىلغا ئېلىنغان بولسا، ئۇ يەردە ئادەم 

ردىن كېيىن دېيىلگەن مۇددىئا ئەكس ئەتمەكتە. بۇ قىسسەلە
رەت سىنىمۇ ئوخشاش بىر ئىبىسن قىسپىرئەۋ -كەلگەن مۇسا 

ن . مۇسا ئادەمنىڭ ئىزىدىن، پىرئەۋىسىدىن ئوقۇش كېرەكنۇقت
شەيتاننىڭ ئىزىدىن ماڭدى. ياخشىالر بىلەن يامانالر ۋاقىتنىڭ بۇ 

ڭ تىلىمىدا يەنە بىر قېتىم يۈز تۇرانە ئۇچراشتى. ئاقىۋەتتە ئالالھ نى
 - 103قانۇنىنىڭ تەقەززاسى بىلەن ياخشىالر غالىپ كەلدى ) 

137  .) 
زەپەر قۇچقان ياخشىالر ئۇتۇقنى ئالالھ نىڭ ياخشىلىققا لېكىن، 

ئىبرانى ئىرقى ئۇنى  ى دەپ قاراشنىڭ ئورنىغابېرىلگەن بىر مۇكاپات
يتان چۈشكەن توزاققا ئۆزى قولغا كەلتۈرگەن ھەق دەپ قاراپ شە

تەۋبىسى بىلەن، بەندىلىكى ۋە تەسلىمىيىتى بىلەن  چۈشتى. مۇسا
قەۋمى ئىرقچىلىق بىلەن، خاتالىقىدا ئادەمنىڭ يولىدىن ماڭغاندا، 

چىڭ تۇرۇش ۋە ئالالھ قا ئىسيان قىلىش بىلەن شەيتاننىڭ 
ئىزىدىن ماڭدى. نەتىجىدە، ۋەھىي يەتكۈزۈش شەرىپىگە نائىل 

 - 103بولغان مۇسۇلمان بەنى ئىسرائىل قەۋمى يەھۇدىيلەشتى ) 
178  .) 

بۇ ئاگاھالندۇرۇشالرغا قۇالق سالمىغانالر مۇنداق 
 ۋىرلەنگەن:تەس

 َ نَْس ل
ِ
َ َكَثًْيا َمَن الَْجن َ َواَْل َ هُْم قُ َولَقَْد َذَرْأََن َلَجهََّنه عْونُيٌ ََل أَ ْفقَهُووَن َبَوا َولَهُوْم لُوٌب ََل ي

وَن َبَا َولَهُْم أ ََذاٌن ََل يَْسوَمُعوَن َبَوا ُأولََئوَك َكَ  نْ يُْبَّصُ   َأَضول  ُأولََئوَك هُُ هُْ َعواَم بَوْل ْْلَ

  اَفلُونَ الْغَ
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ئەقىل شەك ـ شۈبھىسىزكى، جىن ۋە ئىنسانالردىن » 
ن بىلەنمۇ، ئۇ ئارقىلىق ھەقنى ابولغ يۈرگۈزىدىغان قەلبلىرى

نىڭ هللا كۆزلىرى بولغان بىلەنمۇ، ئۇ ئارقىلىق )ا ىغان،چۈشەنمەيد
ن بىلەنمۇ، اقۇالقلىرى بولغ ىغان،قۇدرىتىنىڭ دەلىللىرىنى( كۆرمەيد

يەتلىرىنى ئىبرەت ئىلىپ( نىڭ ئاهللا ئۇ ئارقىلىق )ا
ئۇالر گويا ( مەھكۇم قىلدۇق. دوزاخقا )يېقىلغۇىغانالرنى تىڭشىمايد

ھايۋانغا ئوخشايدۇ، ھايۋاندىنمۇ بەتتەر گۇمراھتۇر، ئەنە شۇالر 
 (.  179« )  دۇرالرغاپىل

يۇقىرىدىكى بۆلەكتە تىلغا ئېلىنغان بىر ئايەت، كاالم ئىلىمىگە 
 دەپ ئاتالغان:« مىساق ئايىتى » مەنسۇپ ئالىمالر ئارىسىدا 

هوَُتُ  َي ْذ َأَخَذ َرب َك َمْن بَوَِن أ ََدَم َموْن ُظهُووَرَهْ ُذر 
ِ
 ََّل َأنُْفَسوهَْم َألَْسوُت عَوْشوهََدُهْ ْم َوأَ َوا

َنه َبَرب َُْكْ قَالُوا بَََّل َشهَْدََن َأْن تَُقولُوا يَْوَم الَْقيَامَ 
ِ
 ْن َهَذا غَاَفَلنيَ  ُكنها عَ َة ا

ۋاقتىدا رەببىڭ ئادەم باللىرىنى ) يەنى نەسلىنى ( ئۇالرنىڭ  ئۆز
) ئاتىلىرىنىڭ ( پۇشتىدىن چىقاردى ۋە ئۇالرنى ئۆزلىرىگە گۇۋاھ 

» دېدى. ئۇالر: « مەن سىلەرنىڭ رەببىڭالر ئەمەسمۇ؟ » قىلىپ: 
دېدى. « ھەئە، سەن بىزنىڭ رەببىمىزدۇرسەن، گۇۋاھلىق بەردۇق 

 بىز بۇنىڭدىن غەپلەتتە قالغان ئىكەنمىز »قىيامەت كۈنى ئۇالرنىڭ: 
 (. 172ئۈچۈن ) ئۇالرغا بۇنى ئەسلەتتۇق ( )  دېمەسلىكلىرى« 

دەپ « بەال  -قالۇ » بۇ ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان ۋە ئاۋام ئارىسىدا 
ئاتالغان مىساقنىڭ ماھىيىتى كاالمچىالر ئارىسىدا مۇنازىرە تېمىسى 

» نسۇپ ئالىمالر بۇ مىساقنى بولغان. ئەشئەرى كاالم ئىلمىگە مە
دەپ ئاتالغان بىر ئالەمدە ئىنسان يارىتىلىشتىن « مى ىروھالر ئال

بۇرۇن ئەھدە ئېلىنغان دەپ قارايدۇ. ئەشئەرى كاالمچىلىرى 
قارىشىنى ئىمام ماتۇرىدى رەت « تۇنجى مىساق » ياقىلىغان 

قىلىدۇ. ماتۇرىدىنىڭ قارىشىچە، بۇ ئايەت ئىنساننىڭ 
ال بىر ياراتقۇچىنىڭ بارلىقىنى قوبۇل قىلىشقا مايىل تۇغۇلىشىدىن

ئالالھ » فىترىتى بارلىقىنى كۆرسىتىدۇ. يەنى، بۇ ئايەتتە ئەسلىدە 
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رۇم، « ) نىڭ ئىنساننى ياراتقاندا ئۇنىڭغا يەرلەشتۈرگەن فىترىتى 
 ( ئىما قىلىنغان. 30

 نى قوبۇل«مى ىروھالر ئال» ئەشئەرى كاالمىنىڭ تۇنجى 
ئەسلىدە ئىسالم  ىسى ئاساسىغا قۇرۇلغان بۇ قارىشىنچغان چۈشەقىل

كاالم ئىلمىگە پىالتونچىلىقتىن، ئۇ يەرگە قەدىم مىسىرنىڭ 
» ھەرمەسچى تەلىماتىدىن كىرگەن. بۇ پەلسەپە ئېنىق ھالدا بىر 

ئۈستىگە قۇرۇلغان. ئايەتتىكى ئىالھى « بەدەن ئايرىمى  -روھ 
لغان ۋاقىتتا، بۇ ئايەتنىڭ مىساق بۇنداق بىر پەلسەپە ئۈستىگە قۇرۇ

ئىنسانغا دەيدىغان كۆپ نەرسىسى قالمايدۇ. چۈنكى، بۇنداق بىر 
ئىزاھات، ئايەت تىلغا ئالغان مەسىلىنى ئىنساننىڭ مەسئۇلىيەت 
دائىرىسىنىڭ سىرتىغا چىقىرىپ تاشاليدۇ. بۇ مەسىلىدە ھەل قىلغۇچ 

م رەببىڭ ئادە» سۇئال مۇنداق: بۇ ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 
« باللىرىنىڭ پۇشتىدىن ئۇالرنىڭ نەسلىنى چىقارغان ھەر قېتىمدا 

ئەگەر بۇ ئىبارە «. ش كېرەك؟ ىنىئىبارىسىنى قانداق چۈش
ئىنساننىڭ ئەقىل ۋە بالىغ بولۇش مەسىلىسى دەپ قارالغان ۋاقىتتا، 

ھتىالم ېئۈچ كىشىدىن قەلەم كۆتۈرۈلدى: ئ» رەسۇلۇلالھنىڭ 
ھەدىسىدە بەرگەن بۇ « الىالردىن... مەزگىلىگە قەدەم قويمىغان ب

مەلۇمات دەل جايىغا چۈشكەن بولىدۇ. بۇنداق بولغاندا، 
رەسۇلۇلالھنىڭ بۇ ھەدىسى، قۇرئاننىڭ نەبەۋى بىر تەپسىرى 

 بولىدۇ.
شكە ىنىمساق ئايىتىنىڭ نېمە دېمەكچى بولغىنىنى چۈش

تىرىشىۋاتقاندا، تېمىنىڭ ئەڭ ئاخىرىدا يەر ئالغان بۇ ئايەت 
 ماقتا:  تكۆزىمىزنى يورۇ -لىقماقتا ۋە دىلىمىزنى ېمىزگە چكۆزى

 ُخَذ الَْعْفَو َوْأُمْر َِبلُْعْرَف َوَأْعَرْض َعَن الَْجاَهَلنيَ 

، سەن ئىنسان فىترىتىگە ئەڭ مۇۋاپىق بولغان يولنى تۇتقىن» 
ياخشىلىققا )يەنى ياخشى سۆز قىلىشقا، ياخشى ئىش قىلىشقا( 
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ن تەڭ بولمىغىن )يەنى نادانالرنىڭ بۇيرۇغىن، نادانالر بىلە
 (. 199«)  قىلغىنىنى قىلماي، ئۇالرغا مۇاليىم بولغىن(

يۇقىرىدىكى ئايەت، غاپىلالردىن بولۇپ قالماسلىقنىڭ يولىنى 
كۆرسىتىپ بەرگەن ئايەتلەر گۇرۇپپىسى ئىچىدىن ئورۇن ئالغان 

 (. سۈرىنىڭ رەببىمىزگە قايسى ئۇسلۇپتا بەندىچىلىك 206 - 180) 
 سىنى ئۆگەتكەن ئاخىرقى ئايەتلىرىقىلىشنىڭ ئەدەب قائىدى

ئىبلىس قىسسەسىدە تىلغا  -سۈرىنىڭ بېشىدا يەر ئالغان ئادەم 
ئېلىنغان مەككار ئىبلىستەك بولۇپ قالماسلىقنىڭ يوللىرىنى بايان 

 قىلماقتا:

هَك َِف نَْفَسَك تََض عًا َوَخيَفًة َوُدوَن الَْجهْرَ  َصاَل وَ لْقَْوَل َِب ا  َمنَ َواْذُكْر َرب َ َواْْل َ ََل لُْغُدو 

َ 205تَُكووْن َمووَن الْغَوواَفَلنَي ) يووَن َعْنووَد َرب َووَك ََل ي َ نه اَّله
ِ
وَن َعووْن عَ ( ا تَْكَّبُ َباَدَتووَه سوو ْ

ُحونَُه َوََلُ يَْسُجُدوَن ) ب َ  ( 206َويُس َ

ڭنى يېلىنغان ۋە ئۇنىڭدىن قورققان ھالدا ئىچىڭدە ياد رەببى» 
گەندە ـ ئاخشامدا ئۇنى پەس ئاۋازدا زىكرى قىلغىن، ئەتكىن، ئەتى

ئۇنۇتمىغىنكى، رەببىڭ بولمىغىن.  ياتالشقانالردىن دىنئۆزى
ئىبادەت  تەرىپىدە سەپ تۇتقانالر كىبىرلىك قىلىپ ئۇنىڭغا

قا تەسبىھ ئېيتىدۇ ۋە ئۇنىڭغا سەجدە هللا قىلىشتىن باش تارتمايدۇ، ا
 (. 206 - 205« )  قىلىدۇ
 

 سەجدە سۈرىسى

 
سەجدە، تەسلىمىيەتنىڭ ئاستىغا ۋۇجۇت تىلى بىلەن قويۇلغان 

ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان ۋە سۈرە بۇ  - 15ئىمزا بولۇپ، بۇ كەلىمە 
 كەلىمە بىلەن ئاتالغان. 
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تىرمىزى، جامىئۇس سۇنەن قاتارلىق ھەدىس توپالملىرىدا سۈرە 
الھتىن بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان. يەنە تىرمىزىدا جابىر بىن. ئابدۇل

 پەيغەمبەر ئەلىف الم مىم تەنزىل ۋە تەبارەكەهللازى» نەقىل قىلىنغان 
بۇ  رىۋايىتىدىن« استىن ئۇخلىمايتتى بى يەدىھىل مۇلكنى ئوقۇم

سۈرىنىڭ يەنە باشقا ئىسىملىرىنىڭ بارلىقىنى بىلگىلى بولىدۇ. 
ئۇنىڭدىن باشقا، بۇ رىۋايەت بۇ سۈرىنىڭ رەسۇلۇلالھ دەۋرىدە 

 بىلەن ئاتالمىغانلىقىنىمۇ بىلدۈرىدۇ.  سەجدە ئىسمى
سۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، سۈرىدە مۇشرىكالرنىڭ 
ۋەھىيگە قارىتا ئېتىراز ۋە تۆھمەتلىرى ھەققىدە توختالغانلىقى 

(، سۈرىنىڭ مەككىدە نازىل بولغانلىقى  3نەزەردە تۇتۇلغاندا ) 
نازىل بولغان ساد يىلىدا  - 9ئايەتتە پەيغەمبەرلىكنىڭ  - 13ئېنىق. 

ئايەتلىرىگە قارىتىلغان ئىماالر بار. بۇنىڭغا  - 85 - 84سۈرىسىنىڭ 
يقۇتىنىڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە ائاساسالنغاندا بۇ سۈرىنىڭ قۇرەيش ب

ياكى ئۇنىڭدىن كېيىن نازىل بولغانلىقىنى تەخمىن قىلغىلى 
ازىل يىلىدا ن - 9بولىدۇ. بۇ ئەھۋالدا مەزكۇر سۈرە پەيغەمبەرلىكنىڭ 

 بولغان بولسا كېرەك. 
ئىبن ئابباستىن كەلگەن مەشھۇر قۇرئان نازىل بولۇش 

مۇنافىقۇن سۈرىلىرىنىڭ  -دە مەدىنىدە نازىل بولغان جۇمە تەرتىپى
ئارىسىغا، جابىر بىن. زەيد ئارقىلىق يېتىپ كەلگەن ئىبن ئابباس 

ئەنكەبۇت سۈرىسى ئارىسىغا، باشقا  -دە ئىنشىقاق تەرتىپى
تۇر سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان.  قەدىمقى  -ردە مۇئمىنۇن تەرتىپلە

تەرتىپلەرنى نەزەردىن ساقىت قىلمىغان ھالدا سۈرىنىڭ مەزمۇنى، 
ئىچىدىكى ئىماالر، ھەدىس ۋە سىيەر مەنبەلىرى ئارقىلىق يېتىپ 
كەلگەن رىۋايەتلەرگە ئاساسلىنىپ شەكىللەندۈرگەن ئىزاھاتلىق 

رەئىد سۈرىسى ئارىسىغا توغرا  - مىزدە، بۇ سۈرە ئەئرافتەرتىپى
 كەلمەكتە. 
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سۈرە مۇقەتتا ھەرىپلىرى بىلەن باشالنغان ۋە بۇ ھەرىپلەر 
بىلەن باشالنغان باشقا سۈرىلەرگە ئوخشاش ۋەھىي ھەققىدە 

 توختالغان:
بۇ كىتاب ) قۇرئان (نىڭ ئالەملەرنىڭ رەببى تەرىپىدىن » 

 . ( 2« ) نازىل بولغانلىقىدا ھېچ شۈبھە يوقتۇر 
ئۇنىڭدىن كېيىنكى ئايەتتە ئىنكارچىالرنىڭ ۋەھىينى ھەزرىتى 

 مۇھەممەد توقۇپ چىقتى دېگەن تۆھمەتلىرى تىلغا ئېلىنغان.
بۇ خىل ئۇسلۇب بىلەن باشالنغان باشقا سۈرىلەردە 
كۆرۈلگەندەك، مەۋجۇدىيەتنىڭ يارىتىلىشى ھەققىدىكى ئايەتلەر 

ىغا بۇرايدۇ ۋە ئالالھ ئۈستىدىن كىشىنىڭ دىققىتىنى ئاخىرەت ھايات
. ( 4نىڭ ئاسمانالرنى ئالتە باسقۇچتا ياراتقانلىقى بايان قىلىنىدۇ ) 

قىلىنغۇچىغا ئىجتىمائىي ئۆزگۈرۈشنىڭ  خىتاببەلكىم بۇ ئارقىلىق 
بىردەمدىال بولمايدىغانلىقى، بۇنىڭ بەلگىلىك ۋاقىت ۋە باسقۇچتا 

نغان بولسا قەدەم ۋۇجۇدقا چىقىدىغانلىقى ئىما قىلى -قەدەممۇ 
كېرەك. ئاسمان زېمىننىڭ يارىتىلىشى ھەققىدىكى بايانالر ئەفەق 

ىسىدىن اليدىن، نۇقتئايەتلىرى بولۇپ، ئىنساننىڭ ئېلېمېنىت 
دىن يارىتىلغانلىقى بايان قىلىنغان يىدىن مەنىنۇقتبىئولوگىيلىق 

(. بۇ ئارقىلىق ئىنساننى ياراتقۇچىسى ئالدىدا كەمتەر  8 - 7) 
ۋەت قىلماقتا. ھەم ياراتقۇچىنىڭ ئۆزى ئۈستىدىكى بولۇشقا دە

ھەم يارىتىلىش  كىگە كىشىنىڭ دىققىتىنى ئاغدۇرۇشئەمگى
سۈننىتى ) قانۇنىيىتى ( ئۈستىدىن ئۆزگۈرۈشنىڭ بىر جەريان 
تەلەپ قىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن بۇ ئۇسلۇب 

انى ۋە بەدەئە خەلقەل ئىنس» ئايەتتىكى  - 7ئىشلىتىلگەن. چۈنكى، 
« ئۇ ئىنساننى يارىتىشنى اليدىن باشلىدى  -مىن تىن 

پېئىلى ئىنساننىڭ يارىتىلىشىنىڭ « باشلىدى » ئىبارىسىدىكى 
بەلگىلىك بىر جەرياننى باشتىن ئۆتكۈزۈش بىلەن ۋۇجۇدقا 

 چىققانلىقىنى مۇنازىرىسى شەكىلدە ئوتتۇرىغا قويماقتا. 
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بايان قىلىنغان ئاندىن ئاخىرەتكە مۇناسىۋەتلىك تەپسىالتالر 
 (10 - 14   .) 

ماددىي يارىتىلىشى بىلەن  نېمە ئۈچۈن كائىنات ۋە ئىنساننىڭ
مۇناسىۋەتلىك تاكامۇللىشىش قانۇنى ئاساسىدا بىر جەرياننى 

ئاخىرەت  نالىگەنلىكى ھەققىدىكى بايانالردىن كېيىن ئۆتكۈزباشت
 بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر كېلىدۇ؟

ۇنيا ھاياتىنىڭ تەقەززاسى ەت ھاياتى د: چۈنكى، ئاخىرجاۋاب 
ئىي نەتىجىسىدۇر. ئىالھىي ئەجىر ئەڭ يۇقىرى سەۋىيىدە ۋە تەب

بۇ  ىشۇئۆزىنى نامايەن قىلغان ئىنسان تۈرىنىڭ مەۋجۇت بول
دۇنيادىكى ھايات بىلەن چەكلىك بولمايدۇ. ئىنسان دېيىلگەن بۇ 

لەن رادە ۋە ۋىجدان بىشاھ ئەسەر ساھىبىنىڭ ئۇنى ئەقىل، ئى
ئەسلىدە ئۇنىڭغا ماددى مەۋجۇدىيەتتىن ھالقىغان بىر  زىننەتلىشى

 ئاخىرەت ھاياتىھاياتنى تەقدىر قىلغانلىقىنى كۆرسەتمەكتە. 
ئۆتىڭى بولۇپ، « باشقا بىر » ئىنساننىڭ تاكامۇللىشىش سەپىرىنىڭ 

جەننەت ئىنسان تاكامۇللىشىش سەپىرىدە يېتىپ بارىدىغان 
ان تاكامۇللىشىش سەپىرىنىڭ ئاخىرقى ئاخىرقى مەنزىلدۇر. ئىنس

ىسىغا يېتىپ بارغاندا جەننەتتىن ئىبارەت مەنزىلگە يېتىپ نۇقت
 بارغان بولىدۇ. 

ئىنساننىڭ ئېلېمېنېتلىق ۋە بىئولوگىيىلىك يارىتىلىشى بايان 
قىلىنغان ئايەتلەردىن كېيىن، باشقا بىر مەنبەدىن بىلگىلى 

ىلگەن. يەنى، ئالالھ بولمايدىغان ئاالھىدە بىر مەلۇمات بېر
يارىتىلىش مەقسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرغىدەك ئىقتىدارغا ئىگە بولغان 

 ئىنسانغا ئۆزىدىن روھ پۈۋلىگەن:

اُه َونََفَخ َفيَه َمْن ُروَحَه َوَجَعَل لَُْكُ السه   َواْْلَفَْئَدَة قََليًًل  اْْلَبَْصارَ ْمَع وَ ُثه َسوه

 َما تَْشُكُرونَ 
تىلىش مەقسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرغىدەك ئاندىن ئۇنى يارى» 

ئىقتىدارغا ئىگە قىلىپ، ئۆزىدىن روھ پۈۋلىدى ۋە سىلەرنى ئاڭالش 
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ش قابىلىيىتىگە ئىگە ىنىتۇيغۇ ۋە چۈش -ۋە كۆرۈش، ھەم ھېس 
 (.  9« ) قىلدى. سىلەر ئاز شۈكۈر قىلىسىلەر 

بۇ ھەقىقەت ناھايىتى ئاالھىدە قىممەتكە ئىگە مەلۇمات بولۇپ،  
ى پەقەت ئالالھ ال بىزگە بېرەلەيدۇ. ئايەتنىڭ ئاخىرى بۇن

سىلەرگە » بېشىدىكىگە ئوخشاش كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ: 
ش قابىلىيەتلىرىنى ىنىئاڭالش ۋە كۆرۈش، ھېس قىلىش ۋە چۈش

 « .بەخش ئەتتى 
دەپ « ئۇ » ئالالھ ئىنسانغا روھ پۈۋلەشتىن بۇرۇن ئىزچىل 

ۋلىنىشتىن بۇرۇن نەزەرگە ئالغۇدەك قىلغان. ئىنسان روھ پۈ خىتاب
نەرسە ئەمەس ئىدى. پەقەت ئۈچىنچى شەخس بىرلىك ئالمىشى 

گەن قىلىنغان بىر شەيئى ئىدى. قاچان روھ پۈۋلەن خىتاببىلەن 
ش بولغان. روھ ىرىشەكلىدە ئۆزگ خىتابشۇنىڭدىن باشالپ  بولسا

« ئىنسان » پۋۈلەنگەن بەشەر ئەقىل ۋە ئىرادىگە ئىگە بولۇپ 
ىز سىلەر / س» ولغانىدى. مانا بۇ ۋاقىتتا ئالالھ ئۇنىڭغا بىۋاستە ۋە ب

قىلىشقا باشلىغان، بۇ ئارقىلىق ئىنساننى  خىتابدەپ « 
شەرەپلەندۈرگەنىدى. بۇنى بىلگۈچى ئۈچۈن بۇنىڭ ئۆزى ناھايىتى 
چوڭ نېمەتتۇر. بۇنى بىلگۈچى شۈكۈر قىلىدۇ. لېكىن، بۇنىڭ 

سىلەر ھەقىقەتەن » تىن ئايەت ەۋەبسقەدرىنى بىلمىگەنلەر... بۇ 
 دەپ ئاخىرالشقان. « ئاز شۈكۈر قىلىسىلەر 

ئۇنداقتا، نېمە قىلىش كېرەك؟ ئىنساننىڭ ئەقىل ۋە ئىرادىسىنى 
ئىشلىتىشكە تەرغىپ قىلىش. بۇنىڭدىن باشقا يەنە بىر يول بار. 
يەنى، ئىنساننى مەجبۇرى بۇ يولغا كىرگۈزۈش. ئەمما بۇ توغرا 

 ھ مۇ بۇنداق قىلىشنى خالىمىغانىدى:ئەمەس. ئالال

تَيْنَا ُكه نَْفٍس ُهَداَها َولََكْن َحقه  َ َمنَ  َمِن َ َْلَ لْقَْولُ اَولَْو َشئْنَا َْل َ نه ََجََّنه  ْمََلَ

 الَْجنهَة َوالنهاَس َأَْجََعنيَ 
ئەگەر بىز خالىغان بولساق، ھەممە كىشىنى توغرا يولغا 

) ياخشىالر يامانالردىن   كىن،لې .) مەجبۇرى ( باشاليتتۇق
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جەھەننەمنى كۆرۈنمەيدىغان » سۇن ( ۋە بېكىتىلىپ بولغانئايرىل
ئىرادىلىك مەۋجۇدىيەتلەر ۋە ئىنسانالرنىڭ ) ئەسكىلىرى ( بىلەن 

ىققا ئاشسۇن دەپ ) بۇنداق قىلىشنى لئالېھۆكمىمنى ر« توشقۇزۇش
 (.  13خالىمىدۇق ( ) 

را يولنى تاپالمىغانالر جازاغا ئۆز ئىرادە ۋە ئەقلى بىلەن توغ 
اليىق بولىدۇ. چۈنكى، ئۇالر ئۆزلىرىگە ئامانەت قىلىنغان ئىرادە ۋە 

(. ئەمما، بۇ ئامانەتكە  12ئەقىل نېمىتىگە خىيانەت قىلغان ) 
ساداقەت كۆرسەتكەنلەرگە جەننەت مۇكاپاتى بېرىلىدۇ. مانا بۇ 

تىنى جەلىپ ىدا قۇرئاندىكى جەننەت ھەققىدە كىشىنىڭ دىققىنۇقت
 قىلىدىغان ئايەتلەردىن بىرسى بايان قىلىنىدۇ:

َة َأعنُْيٍ   يَْعَملُونَ  َما ََكنُوابَ َزاًء جَ فًََل تَْعََّلُ نَْفٌس َما ُأْخَفَي لَهُْم َمْن ُقره
ئۇالرنى مۇكاپاتالش يۈزىسىدىن ئالالھ جەننەت ساقلىغان ۋە » 

« ىلمەيدۇ شال قىلىدىغان كاتتا نېمەتنى ھېچكىم بۇئۇالرنى خ
 (17  .) 

ئاندىن ئۆتمۈشتە ئۆتكەن ئۈممەتلەردىن ئۆرنەك ۋە ئىبرەت  
 (.  26 - 23مىساللىرى تىلغا ئېلىنغان ) 

سۈرە ئىنكار قىلىشتا چىڭ تۇرغانالرنى ئاگاھالندۇرغان بىر 
 ئايەت بىلەن ئاخىرلىشىدۇ:

ُْم ُمنْتََظُرونَ  َّنه
ِ
 فَأَْعَرْض َعْْنُْم َوانْتََظْر ا

الردىن يۈز ئۆرۈگىن ) سۆزلىرىگە پەرۋا قىلىپ سەن ئۇ» 
كەتمىگىن (. ئۇالر ) ئالالھ تىن كېلىدىغان ئازابنى ( كۈتۈشكە رازى 

 (.  30« ) بولغانىكەن، سەنمۇ ئۇنى كۈتكىن 
 

 رەئىدى سۈرىسى
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 - 13مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان ئىسمىنى « گۈلدۈرماما » سۈرە 
 مىسىدىن ئالغان.كەلى« رەئىد » ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

بۇ ئىسىم، ۋەھىيگە ۋە ئۇنى تەبلىغ قىلغان ) يەتكۈزگەن ( 
رەسۇلۇلالھقا قاتتىق قارشى چىققان مەككە مۇشرىك كاتتىلىرىغا 

مەنىسىنى ئىپادىلەيدۇ. چۈنكى، گۈلدۈرماما  دقارىتا تەھدى
ئارقىسىدىن كېلىدىغان يامغۇرنىڭ خەۋەرچىسى بولۇپ، بۇ يامغۇر 

 ەمدۇ ياكى ئاپەتمۇ؟ بۇ مەجھۇل. رەھمەت ئېلىپ كېل
سۈرىنىڭ مەككە ياكى مەدىنىدە نازىل بولغانلىقى ھەققىدە 
ئىختىالپ بار. سەئىد بىن جۇبەير، ھەسەن ئەلبەسرى، ئىكرىمە، ئاتا 
بىن ئەبى راباھ مەككىدە نازىل بولغان دەيدۇ. ئىبن زۇبەير، كەلبى، 

ۇ ) فەتھۇل مۇقاتىل بىن سۇاليمان مەدىنىدە نازىل بولغان دەيد
 قادىر (.

بۇ ئىككى قاراشقا ئىبن ئابباسنى مەنبە قىلىپ  بەزى مەنبەلەر
كۆرسەتمەكتە ) بەغاۋى ۋە ئىبنۇل جەۋزى (. ھەر ئىككى رىۋايەت 

بۇ  رنى مۇستەسنا دەپ قارايدۇ. ئەممائايەتلە - 43ۋە  - 31
 ھېچقانداق بىر دەلىلنى ئاساس قىلمىغان. 

رەئىد سۈرىسىنىڭ مەككىدە سۈرىنىڭ مەزمۇنى ۋە ئۇسلۇبى 
نازىل بولغانلىقىنى دااللەت قىلىدۇ. چۈنكى، دەسلەپكى مەزگىللەردە 
تىزىلغان تەرتىپلەردە مەككىدە نازىل بولغان سۈرىلەر ئارىسىغا 

 تىزىلغان.
ولغانلىقى مەزكۇر سۈرىنىڭ مەككە ياكى مەدىنىدە نازىل ب

ىنى ئەكس دەسلەپكى تەرتىپلەردىمۇ ئۆز ھەققىدىكى ئىختىالپالر
ە نازىل بولغان دە سۈرە مەككىدتەرتىپىئەتتۈرگەن. ئىبن ئابباس 

ىسى ئارىسىغا تىزىلغان. تۇر سۈر -يەنى سەجدە  سۈرىلەر قاتارىغا،
ە سۈرە مەككىد گەن يەنە بىر تەرتىپتىمۇئىبن ئابباسقا نىسبەت بېرىل

ىسى تۇر سۈر -يەنى مۇئمىنۇن  نازىل بولغان سۈرىلەر قاتارىغا،
دە مەدىنىدە نازىل تەرتىپىغا تىزىلغان. ھەزرىتى ئوسمان ئارىسى
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تاالق سۈرىسى ئارىسىغا  -بولغان سۈرىلەر ئارىسىغا، يەنى مۇھەممەد 
دە مەدىنىدە نازىل بولغان سۈرىلەر تەرتىپىتىزىلغان. ئىمام جافەر 

رەھمان سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان.  -ئارىسىغا، يەنى مۇھەممەد 
 - 9توغرا. سۈرىنىڭ رىسالەتنىڭ  تەرتىپىس بىزنىڭچە ئىبن ئاببا

 يىلىدا نازىل بولغانلىقىنى تەخمىن قىلغىلى بولىدۇ.  
 رەئىد سۈرىسىدە ئىككى ئاساسلىق تېما تىلغا ئېلىنغان:

مەۋجۇدىيەتنىڭ ئالالھ قا يۈزلەنگەن تەرىپى بىلەن تەۋھىد  .1
 ۋە ۋەھدەت ) يىگانىلىق (.

تەرىپى بىلەن مەۋجۇدىيەتنىڭ مەخلۇقاتقا يۈزلەنگەن  .2
 ئەزۋاج ) ھەمراھ، جۇپ (، ئەزداد ) زىتلىق ( ۋە كەسرەت ) كۆپلۈك (.

نىڭ كىتاببۇالر » سۈرە مۇقاتتا ھەرىپلىرىدىن كېيىن 
بىردۇر.  كىتابباشاليدۇ. ئايەتلەر كۆپ،  زدەپ سۆ«  رئايەتلىرىدۇ

ۋەھىينىڭ مەنبەسىدۇر.  كىتابئايەتلەر ۋەھىينىڭ نىشانى، 
نبەسى ئالالھ تۇر. ئالالھ نىڭ ۋەھىي نازىل ۋەھىينىڭ ئانا مە

قىلىشتىكى مەقسىتى ئىنساندۇر. كۆرۈنگەن ھەر نەرسە بىر ئايەت 
نىڭ ئىچىدىال ئەمەس. ئاسمان كىتاببولۇپ، ئايەتلەر پەقەت 

ۋە ئاي ئايەتلەردۇر. بۇالرنىڭ ھەر بىرى بىر قانۇنغا  قۇياشكىتابىدا 
دۇر، شاۋقۇن سۈرۈپ (. مىدىرلىماس تاغالر 2تەۋە قىلىنغان ) 

چىشى قىلىپ جۇپ يارىتىلغان ھايۋانالر،  -ئاققان دەرياالر، ئەركەك 
كۈندۈز يەر  -زېمىن ئارىسىدىكى كېچە  -ئۆسۈملۈكلەر، ئاسمان 

ۇر، بۇ بىرد(. دۇنيا ) يەر شارى (  3يۈزى كىتابىنىڭ ئايەتلىرىدۇر ) 
ۋە يىگانىلىقى بىلەن ۋەھدەتنى كۆرسىتىدۇ. لېكىن، قىتئەلەر 

(.  4قۇرۇقلۇق پارچىلىرى كۆپتۇر، بۇ كۆپلىكنى كۆرسىتىدۇ ) 
ئۇنىڭدىن باشقا، باغالر، ئېكىنزارلىقالر، بىر يىلتىزدىن چىققان كۆپ 

گەۋدە ھالىتىدە قەد  يەككەشاخلىق ياكى كۆپ شاخلىق بولمىغان 
كۆتۈرگەن خورما دەرەخلىرى؛ گەرچە بۇالر ئوخشاش سۇ بىلەن 

ەمما تەمى، لەززىتى، رەڭگى، پۇرىقى، شەكلى سۇغۇرۇلغان بولسىمۇ، ئ
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(. بۇالر خالىققا يۈزلەنگەن  4ھەر خىل بولغان مېۋىلەرنى بېرىدۇ ) 
تەرىپى بىلەن ۋەھدەتنىڭ، مەخلۇققا يۈزلەنگەن تەرىپى بىلەن 

 كنىڭ نامايەندىسىدۇر. ۈكۆپل
سۈرىدە پەقەت ئۈچ ئايەتتە ۋەھدەت ۋە كەسرەتكە 

سال بېرىلگەن ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن مۇناسىۋەتلىك بۇنچە كۆپ مى
 مۇنداق دەپ ئاگاھالندۇرۇلغان:

 َ يَن يَْدُعوَن َمْن ُدوَنَه ََل ي َ َ َواَّله تََجي ََلُ َدْعَوُة الَْحق  َله  ُبوَن لَهُمْ س ْ
ِ
ٍء ا َبََشْ

َّل الَْماَء َلَيْبلَُغ فَاُه َوَما ُهَو َبَبا
ِ
َله َِف الََْكفَ  َما ُدعَاءُ وَ َلَغَه َكَباَسطَ َكفهْيَه ا

ِ
 َضًَللٍ  رَيَن ا

پەقەت  بىر دۇئا زەردە تۇتۇلغان ھەقىقىمۇتلەق ھەقىقەت نە» 
 لىنغانېي ولىدۇ. ئالالھ نى قويۇپ يالۋۇرۇپئالالھ قا قارىتىلغان ب

 جاۋابھېچقانداق شەكىلدە ئۇالرنىڭ تەلەپلىرىگە  مەۋجۇدىيەتلەر
چۈشسۇن بېرەلمەيدۇ. ) ئۇالرنىڭ مىسالى ( خۇددى ئاغزىمىزغا سۇ 

دەپ نېرىدىن ئىككى ئالقىنىنى سۇغا قارىتىپ ئېچىپ تۇرغان 
ئادەمگە ئوخشايدۇ. بۇ ئەھۋالدا ئۇالر ھەرگىزمۇ سۇغا ئېرىشەلمەيدۇ. 

گۇمراھلىقىنى ئاشۇرۇشتىن  انالرنىڭ دۇئاسىغا پېتىپ قالغرىكۇپ
 (.  14« ) باشقا ھېچقانداق پايدا ئېلىپ كەلمەيدۇ 

ەن نازىل بولۇش سەۋەبى ئارىسىدا سۈرىدىكى بۇ ئانا تېما بىل
بىۋاستە بىر مۇناسىۋەت بولسا كېرەك. مەسىلەن: ئوخشاش بىر 

ئالالھ نىڭ ۋەھىيسىگە قارىتا  ىلىرىئاتىدىن كەلگەن ئادەم بال
بىرسى ئىمان ئېيتىپ، يەنە بىرسى ئىنكار قىلىشتىن ئىبارەت ئىككى 

 -ئاتا خىل مۇئامىلىدە بولماقتا، بۇ نېمە ئۈچۈن؟ ئوخشاش بىر 
ئانىنىڭ بالىلىرىدىن بىرسى ھىدايەتنى تاللىغان بولسا، يەنە بىرسى 
گۇمراھلىقنى تاللىماقتا، بۇ نېمە ئۈچۈن؟ ئوخشاش بىر قەۋمگە 

قاراپ يۈگۈرگەن بولسا، يەنە بىر ئايماق  اق ئىمانغامەنسۇپ بىر ئايم
نېمە » ئىنكار قىلىشتا چىڭ تۇرماقتا، بۇ نېمە ئۈچۈن؟ مانا بۇ 

لەرنىڭ جاۋابى كائىناتنىڭ ۋە تەبىئەتنىڭ مۆجىزىۋى « ئۈچۈن؟
، قارىمۇقارشىلىقىئىچىگە يوشۇرۇنغان. ئوخشاشلىقالرنىڭ  تەرتىپى
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بۇ مۆجىزىنىڭ بىر  ىنىڭ ماسلىشىشقارىمۇقارشىلىقالر
 كۆرۈنۈشىدۇر.

يەنە بىرسى بولمايدىغان  )جۇپ( بىرسى بولماستىنئەزۋاج 
زېمىن...دېگندەك.  -... يەر ئايال -شەيئىلەردۇر. مەسىلەن: ئەر 

بىرسى بولسا يەنە بىرسى مەۋجۇت  -ئەزداد )زىتلىق(
بولمايدىغانالردۇر. مەسىلەن: كېچە ۋە كۈندۈز... ئىسسىق ۋە 
سوغۇق... سۈرىدە سۆزنىڭ رەھىملەرگە ۋە رەھىملەر ئىچىدىكىگە 

ۋە  نچ(. يەنە قورقۇ 8كەلتۈرۈلىشىمۇ ئەزۋاجنى كۆرسەتمەكتە ) 
( كەلمەكتە. ئەڭ  12مۇ بۇ مەنىدە ) ىلىكتە ياشىتىشئۈمىدنى بىر

ئاخىرىدا سۆز مەۋجۇدىيەت مەنسۇپ بولغان ئىالھىي قانۇنغا 
 كەلتۈرۈلۈپ مۇنداق دېيىلگەن:

َماَواَت َواْْلَْرَض َطْوعًا وَ  َ يَْسُجُد َمْن َِف السه َ َوَظًَللُهُ َكْرًهاَوّلَِله ْم َِبلُْغُدو 

َصالَ   َواْْل َ
ى ۋە زېمىندىكى ھەر مەخلۇق ۋە ئۇالرنىڭ ئاسمانالردىك» 

ئەتتىگەندىن كەچكىچە ) ئىالھى قانۇن تەقەززاسى بىلەن 
ئۆزگۈرۈپ تۇرغان ( سايىلىرىمۇ ئىختىيارى ۋە مەجبۇرى يوسۇندا 

 (.  15« ) ئالالھ قا بويسۇنىدۇ ) سەجدە قىلىدۇ ( 
دىققەتنى تارتقاندىن كېيىن، ھەممە كنىڭ سىرىغا ۈبۇ كۆپل

 لىنغۇچىغا تەۋھىدنى تەۋسىيە قىلماقتا:قى خىتاب
ھەر نەرسىنىڭ ياراتقۇچىسى ئالالھ تۇر. ئالالھ بىردۇر، » 

 (.  16« ) ھەممىگە غالىبتۇر 
ۋەھىي خىتاب قىلىنغۇچىدىن شەيئىلەر ئارىسىدا مۇناسىۋەت 
قۇرىدىغان، شەيئىلەر ئارىسىدىكى زىچ مۇناسىۋەتنى كۆرەلەيدىغان 

. بۇ ئەقىل ياراتقۇچى بىلەن يارىتىلغان، بىر ئەقىل تەلەپ قىلماقتا
يەر بىلەن ئاسمان، ئەركەك بىلەن چىشى، ئالالھ بىلەن پەيغەمبەر، 
ئالالھ بىلەن ئىنسان، تەبىئەت قانۇنىيىتى بىلەن ئىجتىمائىي 

گەۋدە بىلەن كۆپ شاخ ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى  يەككەقانۇنالر، 
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بىرىدىن  -بىر تۇيغۇ، چۈشەنچە ۋە ھەر خىل قىلمىشى بىلەن 
 ئايرىۋەتمەيدىغان بىر ئەقىل بولىشى كېرەك:

َ َمْن بَْعَد َميثَاَقَه وَ  يَن يَْنُقُضوَن َعهَْد اّلِله َ ُ َبَه َأْن وَن َما َأمَ يَْقَطعُ َواَّله َر اّلِله

 َ ارَ هُْم سُ يُوَصَل َويُْفَسُدوَن َِف اْْلَْرَض ُأولَئََك لَهُُم اللهْعنَُة َول  وُء اله
ھ قا بەرگەن فىترەت ۋەدىسىنى مۇستەھكەملىگەندىن ئالال» 

رەھىم قىلىشتىن ئىبارەت  -كېيىن بۇزغانالر، ئالالھ نىڭ سىلە 
كېلىپ  نىڭبۇزۇقچىلىق ىنى تۇتماي، زېمىندا ئىجتىمائىرئەم

چى بولغانالر، ئەنە شۇالر ئالالھ نىڭ رەھمىتىدىن سەۋەبچىقىشىغا 
كېيىن كېلىدىغان يامان  نيىراق قىلىنغانالردۇر ۋە دارى دۇنيادى

 (. 25« ) ئاقىۋەت ئۇالرنى كۈتمەكتە 
مەخلۇقتىكى ئوخشاشماسلىقالر، رەڭدارلىقالر ئۈستىدىن 

ھەممە كىشىنى مۇئمىن قىلىش » رەسۇلۇلالھ ۋە مۇئمىنلەرگە: 
سەۋداسىغا بېرىلىپ كەتمەڭالر. چۈنكى، ئالالھ نىڭ مۇرادى بۇ 

ۇنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش ئەمەس. ئەگەر ئالالھ خالىغان بولسا، ب
دېمەكتە. ئەمدى تۆۋەندىكى ئايەتنى « ئەمەس  قىيىنئالالھ قا 

 ئوقۇپ باقايلى:

َعْت  ْت َبَه الَْجَباُل َأْو قُط َ َ َ ُُك َ ْرُض َأْو َه اْْلَ بَ َولَْو َأنه قُْرأ ًََن ُسْي َ ْل َم َبَه الَْمْوََت ب

 َ يًعا َأفَََّلْ يَْيئََس اَّله َ اْْلَْمُر ََجَ َ  يَن أ ََمنُوا َأنْ ّلَِله ُ لَْو ي يَشاُء اّلِله ًعا َوََل  لَهََدى النهاَس ََجَ

يَن َكفَُروا تَُصيَُبُْم َبَما َصنَُعوا قَاَرعٌَة َأوْ  َ َِتَ ْن َداَرَهْ َحَّته يَأْ  قَرَيًبا مَ ََتُل   يََزاُل اَّله

َلُف الَْميَعادَ  َ ََل َُيْ نه اّلِله
ِ
َ ا  َوعُْد اّلِله

ىالۋەت قىلىش( بىلەن تاغالر يۆتكىلىدىغان ياكى ۇ )تبمۇبادا » 
بولغان  خىتابيەر يېرىلىدىغان ۋە ياكى ئۆلۈكلەر سۆزلەيدىغان 

هللا تەقدىردىمۇ )ئۇالر چوقۇم ئىمان ئېيتمايتتى(. ھەممە ئىش ا
خالىسا، هللا ئەگەر ابەلگىلىگەن قانۇن بويىچە بولىدۇ. مۇئمىنلەر 

 قىلىدىغانلىقىنىئىنسانالرنىڭ ھەممىسىنى جەزمەن ھىدايەت 
پ تۇرۇپ، ) ھەممە كىشىنى مۇئمىنلەردىن قىلىش ( ىنىچۈش
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ئىنكار قىلىشتا چىڭ ىمۇ؟ سەۋداسىدىن تېخىچە ۋازكەچمىد
 ڭ ۋەدىسى ئەمەلگە ئاشقانغا قەدەرنىهللا اتۇرغانالرغا كەلسەك، 

كاپىرالر ئۆز قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن ھامان تۈرلۈك باالالرغا دۇچار 
ئۇالرنىڭ يۇرتىغا يېقىن بىر جايغا  ئاپەت -يى بولىدۇ، ياكى باال

 (. 31« )  ۋەدىسىگە ئەلۋەتتە خىالپلىق قىلمايدۇهللا چۈشىدۇ، ا
خىل  -سۈرىدىكى بارلىق بۆلەكلەردە سۆز مەخلۇقاتنىڭ خىلمۇ 
 خىتابۋە رەڭدارلىق قانۇنىيىتىگە كەلتۈرۈلگەن بولۇپ، بۇ ئارقىلىق 

ىنى ئۆگىتىش، قىلىنغۇچىغا ھاياتنىڭ ئىالھىي قانۇنلىر
تىرىشچانلىقىنى ئۇ قانۇنىيەتكە پەرۋا قىلماستىن ئەمەس، ئەكسىچە 
ئۇ قانۇنىيەتلەرنى نەزەردە تۇتقان ئاساستا ئېلىپ بېرىش ئېڭىنى 

 سىڭدۈرۈش مەقسەت قىلىنماقتا. 
مەخلۇقاتنىڭ ھەممىسىنى بىر  قىلىنغۇچىنى خىتابسۈرە 

( ۋە  4 - 1)  دەپ قاراپ ئوقۇشقا دەۋەت قىلىدۇ. ئافاقى كىتاب
سىزلىك ۋە ى( ئۈستىدە توختىلىدۇ. مەن 11 - 8ئەنفۇسى ئايەتلەر ) 

دۇنيالىق  يەككەمەقسەتسىزلىك دېگەن مەنىنى ئىپادىلەيدىغان 
، 13 - 11، 5كەسكىن بىر ئۇسلۇبتا رەت قىلىدۇ )  ىنىچۈشەنچ

18 .) 
قىلغۇچىلىرىنىڭ كىملىكىنىمۇ روشەن ھالدا  خىتابسۈرە، 

بۇالر رەببىنى ۋە قايتىدىن تىرىلىشنى ئىنكار قىلغان  بايان قىلىدۇ.
(. بۇالر ئىالھى تەھدىدكە قارشى ھاماقەتلەرچە  5كىشىلەردۇر ) 

(.  6بويۇنتاۋلىق قىلغان ۋە مۆجىزە تەلەپ قىلغان كىشىلەردۇر ) 
(. ئالالھ تىن  12ئالالھ ھەققىدە مۇنازىرە قىلىشقان كىشىلەردۇر ) 

(، ئالالھ بىلەن قىلغان  14نغان ) يېلى -غەيرىگە يالۋۇرۇپ 
ئەھدىسىنى بۇزغان، بەرپا قىلىشقا، ئۇالشقا بۇيرىغاننى ئۈزۈپ 

(، ئالالھ نىڭ ئەلچىسىنى مەسخىرە قىلغان  25تاشلىغان ) 
(. ئالالھ قا شېرىك كەلتۈرگەن، چۈشەنچىلىرى  32كىشىلەردۇر ) 

قا اليىق ئۆزىگە قۇرغان توزاققا چۈشكەن، دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ئازاپ
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سەن » (، ھەزرىتى مۇھەممەد ) ئەلەيھىسساالم (كە  34بولغان ) 
 ( كىشىلەردۇر.  43دېگەن ) « ئالالھ تەرىپىدىن ئەۋەتىلمىدىڭ 

بۇ ئايەتلەر پەقەت ئۆز دەۋرىدىكى ئىنكارچىالرنىال ئەمەس، ھەر 
 دەۋردىكى ئىنكارچىالرنى تەسۋىرلەپ بەرمەكتە. 

ەت ) كائىنات ( ۋە ئۆزىنى سۈرە، ئىنساننىڭ ۋەھىي، تەبىئ
قتا. بۇ ئوقۇشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك مەلۇماتالرنى ئۆز ئىچىگە ئالما

ئايىتىدە مۇنداق  - 11سۈرىنىڭ  ئوقۇشنىڭ نىھائى مەقسىتى
 ئىپادىلەنگەن:

وا َما  ُ ُ َما َبقَْوٍم َحَّته يَُغْي َ َ ََل يُغَْي َ نه اّلِله
ِ
ْ  ا  ُفَسَهمْ َبأَن
ھۋالىنى ئۆزگەرتمىگۈچە ئالالھ ھەر قەۋم ئۆزىنىڭ ئە» 

 (.   11« ) ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى ئۆزگەرتمەيدۇ 
مانا بۇ شەخسى ۋە ئىجتىمائىي / مىللەت خاراكتېرلىق 

 ئۆزگۈرۈشنىڭ ئىالھىي قانۇنىيىتىدۇر. 
 

 تۇر سۈرىسى

 
مەنىسىنى « ئۇلۇغ تاغ » سىنا تېغى ئىما قىلىنغان 

ىنچى ئايىتىدە تىلغا ئىسمى سۈرىنىڭ بىر« تۇر » بىلدۈرىدىغان 
 ئېلىنغان. 

ئىسمى بىلەن « تۇر » بىرىنچى نەسىلدىن بۈگۈنگىچە 
سىنا يېرىم ئارىلىدىكى تىھ  غان. تۇر دەپ ئاتالغان سىنا تېغىئاتال

سەھراسىنىڭ چەت بىر قىسمىغا جايالشقان ۋە مەزكۇر رايۇندىكى 
تۇرغان بىر تاغدۇر. ھەزرىتى ە ناھايىتى ھەيۋەتلىك تتۈزلەڭلىك

ۋەھىي  مىسىردىن ئېلىپ چىققاندىن كېيىن بەنى ئىسرائىلنى مۇسا
 ئون ئەمىر بۇ تاغدا نازىل بولغان.  .ئېلىش ئۈچۈن بۇ تاغقا چىققان
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سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. سۈرىدە رەسۇلۇلالھقا قارىتىلغان 
ئايىتى  - 44(. سۈرىنىڭ  42سۈيقەست پىالنلىرى ئىما قىلىنغان ) 

ئايەتلىرى ئارىسىدا بىر  - 92 - 90ىنىڭ بىلەن ئىسرا سۈرىس
دە سەجدە تەرتىپىمۇناسىۋەت باردەك كۆرۈنمەكتە. ھەزرىتى ئوسمان 

مۈلك، جەبىر بىن  -دە رەئىد تەرتىپىمۈلك، ئىبن ئابباس  -
 -دە نۇھ تەرتىپىزەيىدنىڭ ئىبن ئابباسقا نىسبەت بېرىلگەن 

 ئالماقتا. ئورۇنمۇئمىنۇن ئارىسىدا 
يىلىنىڭ  - 9ا ئاساسەن سۈرىنىڭ دەۋەتنىڭ بۇ يىپ ئۇچلىرىغ

ن قىلغىلى بولىدۇ. چۈنكى، ئاخىرلىرىدا نازىل بولغانلىقىنى تەخمى
رەسۇلۇلالھقا سۈيقەستنى پەقەت ئەبۇ تالىپنىڭ ۋاپاتىدىن  قۇرەيش

 كېيىن رەسمىي شەكىلدە مۇزاكىرە قىلىشقا باشلىغانىدى. 
نىڭ جىسمى ھەر نەرسىنىڭ بىر روھى باردۇر. بۇ دۇنيا ھايات

 -بولسا، روھى ئاخىرەتتۇر. سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى مانا بۇ روھ 
 ئاخىرەتتۇر.

جۇبەير بىن مۇتئىمنىڭ بۇ سۈرىگە  مەنبەلىرىمىزدە
مۇناسىۋەتلىك بولغان قىزىقارلىق بىر ئەسلىمىسى نەقىل قىلىنغان: 

ئەسىرلىرى ھەققىدە مەككىگە ۋاكالەتەن مۇزاكىرە  ىربەد» 
ەدىنىگە كەلدىم. مۇسۇلمانالر مەسجىتتە ناماز ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن م

ۋاتاتتى. رەسۇلۇلالھ تۇر سۈرىسىنى ئوقۇۋاتاتتى. " شۈبھىسىزكى ئوقۇ
رەببىڭنىڭ ئازابى چوقۇم روياپقا چىقىدۇ. ئۇنىڭغا ھېچكىم قارشى 

يۈرىكىم ئورنىدىن  ئايەتلىرىگە كەلگەندە(  8 - 7تۇرالمايدۇ " ) 
بۇخارى ۋە ئىبن « ) ىم چىقىپ كېتىدىغاندەك بولۇپ كەتت

 ھەنبەل (.
سۈرە بىر قاتار مەۋجۇدىيەتلەرگە قەسەم قىلىش بىلەن 
باشلىنىدۇ. ئالالھ نىڭ ئۆزى ياراتقان مەخلۇقلىرىدىن بەزىلىرىگە 
قەسەم قىلىشىنىڭ نۇرغۇن سەۋەبى بار. بۇ ۋە بۇنىڭغا ئوخشايدىغان 
باشقا سۈرىلەردە قەسەمنىڭ مەقسىتى مەۋجۇدىيەتنىڭ شاھىت 
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بولىدىغانلىقىنى ئەسكەرتىش بولۇپ، ئىنكارچىالر ئالالھ تىن 
لەنمەيدىغان، ىھاياتلىرىنى ئېلىپ قاچااليدىغانلىقىنى، يەنى خاتىر

ھېسابى ئېلىنمايدىغان بىر ھايات ياشايدىغانلىقىنى پەرەز 
ئالالھ » قىلىشماقتا. قەسەم قىلىنغان مەخلۇقالرغا دىققەتنى بۇراپ، 

شاھىت بوالاليدىغان بىر ئىقتىدار بېرىلگەن  ياراتقان ھەر نەرسىگە
دېمەكتە. بۇ « يەردە، يېزىپ قويۇلمىغان بىر ھاياتنى ياشىيالمايسەن 

 سۈرىدە قەسەم قىلىنغان مەخلۇقالر تۆۋەندىكىچە:

وَر ) ٍ َمنُْشوٍر )2( َوَكتَاٍب َمْسُطوٍر )1َوالط  الَْبيَْت الَْمْعُموَر ( وَ 3( َِف َرق 

ْقَف ا4)  (6( َوالَْبْحَر الَْمْسُجوَر )5لَْمْرفُوعَ )( َوالسه
تۇر تېغى بىلەن قەسەمكى، ئېچىلغان تېرە باغالملىرىدىكى » 

قۇرالرغا يېزىلغان ئىالھى خەۋەر بىلەن قەسەمكى،  بەيتۇل مەئمۇر 
بىلەن قەسەمكى، ئاسمان بىلەن قەسەمكى، شاۋقۇن چىقىرىپ 

 . ( 6 - 1« ) دولقۇنلىغان دېڭىز بىلەن قەسەمكى 
سۈرىدە ئىنساننىڭ مۇئامىلە ۋە قىلمىشلىرى ھەققىدە بايانالر 
بېرىلگەن بولۇپ، بۇالرنىڭ ھۆر ئىرادىدىن پايدىلىنىپ ئېلىپ 
بېرىلغان تالالشنىڭ ئەسەرى ئىكەنلىكى تىلغا ئېلىنغان. ھەمدە 
ئىنسانغا ئاجىزلىق ۋە كۈچ، ئاجىزلىق ۋە ئارتۇقچىلىق 

ېيتقاندا سۈرىنى مۇكاپات ۋە ىدىن ئېلىپ ئنۇقتكۆرسىتىلگەن. بۇ 
 جازا سۈرىسى دېسەكمۇ بولىدۇ. 

ھەممىمىز » بىرلىرىگە چىڭ باغالنغان ئائىلە ئەزالىرىنىڭ  -بىر 
ئىشىنىشىمىز كېرەك، لېكىن ئەمەللىرىمىز ئوخشاش ئەمەس، تەڭ 

بىز ئاخىرەتتە بۇ دۇنيادىكىدەك بىرلىكتە  ۇڭادەرىجىدە ئەمەس. ش
گەن بىر ئايەت بۇ ىلبېر جاۋابلىغا دېگەن سۇئا« بوالالمدۇق؟ 

 سۈرىدە بايان قىلىنغان:

ميَاٍن 
ِ
هُُتُْم َِب َي هَبَعُْتُْم ُذر  يَن أ ََمنُوا َوات َ ْم ذُ لَْحقْ أَ َواَّله هَُتُْم َوَما َألَتْ نَا َبَ َي َلهَْم ر  نَاُهْ َمْن ََعَ

ٍء ُك  اْمرٍَئ َبَما َكَسَب َرَهنيٌ   َمْن َشْ
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تقان، ئەۋالدلىرىمۇ ئەگىشىپ ئىمان ئۆزلىرى ئىمان ئېي» 
ئېيتقانالرنىڭ ئەۋالدلىرىنى ئۇالر بىلەن تەڭ دەرىجىدە قىلىمىز، 
ئۇالرنىڭ ) ياخشى ( ئەمەللىرىدىن قىلچىمۇ كېمەيتىۋەتمەيمىز، ھەر 

 (.  21« ) ئادەم ئۆزىنىڭ قىلمىشىغا مەسئۇلدۇر 
رنىڭ بۇ پوزىتسىيىسىنى غۇچىالىنقىل خىتابئىنكارچى 

ئىشلىتىلگەن ئۇسلۇب ھەقىقەتەن كىشىنىڭ دىققىتىنى  پئەيىپلە
 تارتىدۇ: 
ئۇالرنىڭ ئەقلى ئۇالرنى مۇشۇنداق ) سۆز ( قىلىشقا » 

بۇيرۇمدۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، ئۇالر ) كۇفرىدا ( ھەددىدىن 
 (.  32« ) ئاشقان قەۋمدۇر 

ر قىلغۇچىغا قارىتىلغان ئىنكا يارىتىلىشقا مۇناسىۋەتلىك ھالدا
ئاخىرەتنى ئىنكار قىلىشنىڭ ئىالھى غەزەپنى كەلتۈرۈپ  لالر،سۇئا

 چىقىرىدىغان ئەڭ چوڭ بىر گۇناھ ئىكەنلىكى كۆرسىتىلمەكتە:

ْن ََكنُوا َصاَدَقنَي )
ِ
ٍء َأْم ُهُ ( َأمْ 34فَلَْيأْتُوا َِبََديٍث َمثََْلَ ا   ُخَلُقوا َمْن غَْْيَ َشْ

َما35الَْخاَلُقوَن ) ْم َعْنَدُهْ أَ ( 36وَقنُوَن )َواَت َواْْلَْرَض بَل ََل يُ ( َأْم َخلَُقوا السه

ْيَطُروَن )  (37َخَزائَُن َرب ََك َأْم ُهُ الُْمس َ
ياكى ئۇالر ياراتقۇچىسىز يارىتىلغانمۇ؟ ياكى ئۇالر ئۆزلىرى » 

 ياراتقۇچىمۇ؟ ياكى ئۇالر ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ياراتقانمۇ؟ بەلكى
كىگە ( ئىشەنمەيدۇ. ئۇالرنىڭ يېنىدا ئۇالر ) ئالالھ نىڭ بىرلى

رەببىڭالرنىڭ خەزىنىلىرى بارمۇ؟ ياكى ئۇالر ) شەيئىلەرنى 
خالىغانچە تەسەررۇپ قىلىدىغان ( ) كائىناتنى ( 

 (.  37 - 35« ) بويسۇندۇرغۇچىمۇ؟ 
سۈرە ۋەھىينىڭ تۇنجى مۇھاتابلىرىغا سەبىرنى تەۋسىيە قىلىپ 

 سۆزنى ئاخىرالشتۇرىدۇ:

ْح َِبَ َواْصَّبْ  ب َ هَك َبأَْعُيَننَا َوس َ ن
ِ
( َوَمَن 48ُقوُم )تَ ب ََك َحنَي ْمَد رَ َلُحْْكَ َرب ََك فَا

ْدَِبَر الن ُجوَم )
ِ
ْحُه َوا ب َ هْيَل فَس َ  (49الل
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رەببىڭنىڭ ھۆكمىنى سەبىر بىلەن كۈتكىن. ئۇنتۇمىغىنكى، » 
سەن ھەقىقەتەن بىزنىڭ ھىمايىمىزدىدۇرسەن، ) ئۇيقۇدىن ( 

ن ۋاقتىڭدا رەببىڭگە تەسبىھ ئېيتقىن، ھەمد ئېيتقىن، تۇرغا
« مۇ ئۇنىڭغا تەسبىھ ئېيتقىن دىمۇ، يۇلتۇزالر پاتقاندىن كېيىنكېچى

 (48 - 49  .) 
 

 مۈلك سۈرىسى

 
« مۇتلەق ھۆكۈمران ۋە ھۆكۈم ئىگىسى » سۈرە، ئالالھ نىڭ 

ئىكەنلىكىنى ئىپادىلىگەن مۈلك ئىسمىنى بىرىنچى ئايەتتىن 
 ئالغان:

پۈتۈن ئاسمان ۋە زېمىننىڭ ( ھۆكۈمرانلىقى ئىلكىدە » ) 
بولغان ئالالھ نىڭ بەرىكىتى بۈيۈكتۇر، ئالالھ ھەر نەرسىگە 

 (. 1« ) قادىردۇر 
قەدىمقى تەپسىر ۋە ھەدىس مەنبەلىرىدە بۇ ئىسىم بىلەن 

 ئاتالغان. سۈرىنىڭ بۇ ئىسمىدىن باشقا يەنە ئالتە ئىسىمى بار. 
اندا ساھابىلەر بۇ سۈرىنى مانىئە ) مەنئى بىر رىۋايەتكە قارىغ

قىلغۇچى ( دەپ ئاتىغان ) تەبەرانى (. ئوقۇغان كىشىگە ئازاپتىن 
قۇتۇلۇش يوللىرىنى كۆرسىتىدىغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئىسىم بىلەن 

 ئاتىغان.  
 قۇتقازغۇچى ( ئىسمى بىلەن ئاتىغان. چۈنكىمۇنجىيە )  ئىتقان

مدىن قۇتۇلۇشنىڭ يوللىرىنى بۇ سۈرىنى ئوقۇغان كىشىگە جەھەننە
كۆرسىتىدۇ. يەنە، دافىئە ) قوغدىغۇچى، ساقلىغۇچى ( دەپمۇ 
ئاتىغان بولۇپ، بۇ سۈرىنى ئوقۇغان كىشىگە دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە 
ئۆزىنى مۇداپىئە قىلىدىغان يولالرنى كۆرسىتىپ بەرمەكتە. 
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ئۇنىڭدىن باشقا شافىئە دەپمۇ ئاتالغان ۋە بۇ سۈرىنى ئوقۇغان 
قىلىپ  سەۋەبنى قىيامەتتە شاپائەت قىلىدىغانلىقى كىشى

مۇنكەر ۋە نەكىر » كۆرسىتىلگەن. مۇجادىلە دەپمۇ ئاتالغان بولۇپ، 
پەرىشتىلىرىنىڭ بۇ سۈرىنى ئوقۇغان كىشىنىڭ پايدىسىغا كۆرەش 

» تارتىش قىلىنىدىغان بىر  -غا ئوخشاش تاالش «قىلىدىغانلىقى 
ئۇنىڭدىن باشقا مۇخەللىسە  قىلىپ كۆرسىتىلگەن. سەۋەب« دەلىل 

دەپمۇ ئاتالغان. بۇ سۈرىنى ئوقۇغان كىشىنى زابانى ) جەھەننەم 
 سەۋەبپەرىشتىلىرى (الرنىڭ قولىدىن قۇتۇلدۇرۇپ قالىدىغانلىقى 

 قىلىپ كۆرسىتىلگەن.
يۇقىرىدىكىلەرگە ئاساسالنغاندا، بۇالرنىڭ ھەممىسى مەزكۇر 

ەنلىكىنى سۈرىنىڭ ئاخىرەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىك
 كۆرسەتمەكتە. 

سۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، مەككە سۈرىلىرىدە 
ى كىشىنىڭ پىتايگەۋدىلىك بولغان باالغەتنى ئاساس قىلغان قى

 دىققىتىنى تارتىدۇ. سۈرە مەزمۇن جەھەتتىن بىر پۈتۈنلۈككە ئىگە.
 -ھاققا، باشقا تەرتىپلەردە تۇر  -دە مۇئمىنۇن تەرتىپىجابىر 

 -مىزدە تۇر تەرتىپىرىلىرى ئارىسىغا تىزىلغان. بىزنىڭ ھاققا سۈ
 - 9غاشىيە سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ تەخمىنەن رىسالەتنىڭ 

ئايىتىدە رەسۇلۇلالھقا قارشى  - 28يىلىغا توغرا كەلمەكتە. 
پىالنالنغان سۈيقەستنى ئىما قىلىشى بۇ تارىخنىڭ توغرا 

 ئىكەنلىكىنى كۈچەيتىدۇ. 
كائىنات مۇناسىۋىتىنى چۆرىدىگەن  -ئىنسان  - سۈرە، ئالالھ

ھالدا، ھايات سەپىرىدىكى ئىنساننىڭ ۋەھىينىڭ يېتەكچىلىكىگە 
مۇھتاج ئىكەنلىكى گەۋدىلەندۈرۈلگەن. سۈرىدە ھايات ۋە 
ئۆلۈمنىڭ ماھىيىتىگە كىشىنىڭ دىققىتى ئاغدۇرۇلغان بولۇپ، 

نيالىق ككى دۇئىنساندىن ئىبارەت شاھ ئەسەرنىڭ نېمە ئۈچۈن ئى
بېرىپ مۇنداق  جاۋابسۈرىنىڭ باشلىنىشىدىال  ئىكەنلىكى سۇئالىغا
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قايسىڭالرنىڭ ئەمەلىنىڭ ياخشى ئىكەنلىكىنى » دېيىلگەن: 
ئەتراپىنى ئوراپ تۇرغان  (. ئاندىن ئىنساندىن 2« ) ئۈچۈن سىناش 

كائىناتنىڭ قۇسۇرسىز بىر نىزامى ھەققىدە تەپەككۇر قىلىشى تەلەپ 
 قىلىنغان: 

 َ َواٍت َطَباقًا َما تََرى َِف َخلَْق الاَّله ْبَع ََسَ ْْحَ ي َخلََق س َ اُوٍت َن َمْن تَفَ ره

 ( ُثه اْرَجعَ الَْبَّصَ 3فَاْرَجعَ الَْبَّصَ َهْل تََرى َمْن فُُطوٍر )
ِ
تنَْيَ يَْنقََلْب ا  لَْيَك الَْبَّصُ  َكره

ئًا َوُهَو َحَسٌْي )  (4َخاس َ
ماسلىشىش ئىچىدە ياراتتى.  ئۇ يەتتە ئاسماننى مىسلىسىز» 

رەھماننىڭ يارىتىشىدا ھېچ نۇقساننى كۆرمەيسەن؛ ) ئاسمانالرغا ( 
تەكرار قاراپ باققىنكى، بىرەر يوچۇقنى كۆرەمسەن؟ ئاندىن سەن 

قايتا قارىغىن، كۆزۈڭ ئۈمىد ئۈزگەن ۋە تالغان ھالدا  -يەنە قايتا 
 (. 4 - 3« )  قايتىدۇ 

اتنىڭ بىر مەنىسى ۋە مەقسىتى يەنى، تەڭدىشى يوق بۇ كائىن
يۇ، كائىنات خىزمىتىگە بويسۇندۇرۇلغان ئىنساننىڭ  -بولىدۇ 

يارىتىلىش مەقىسىتى بولمامدۇ؟ ئەقىل ۋە ۋەھىي، ئىنسانغا مەنا ۋە 
مەقسىتىنى تېپىش ئۈچۈن بېرىلگەن. جەھەننەمگە 

 تاشالنغانالرنىڭ ئاغزىدىن بۇ ھەقىقەت مۇنداق بايان قىلىنغان:
بىز بۇ ) ۋەھىيگە ( قۇالق سالغان ياكى ئەقلىمىزنى ئەگەر » 

ئىشلىتىپ ئۇنى چۈشەنگەن بولساق، ئەھلى دوزاخ قاتارىدا بولماس 
 (.  10« ) ئىدۇق 

ئەقىل ۋە نەقىل ... بۇالرنىڭ ئىككىلىسى ئىنساننى ھەقىقەتكە 
ئالالھ قا تۇزكورلۇق  ىگۈچى،ئېلىپ بارىدۇ. بۇ ئىككىسىدىن يۈز ئۆر

 - 13. تۇزكورلۇق قىلغۇچىالر جازاغا تارتىلىدۇ ) قىلغان بولىدۇ
(. ئىنساننى پەقەت چەكسىز مەرھەمەت ئىگىسى بولغان ئالالھ  18

(. ئىنسان يارىلىشتىنال ئالالھ قا قەرز  20ئۆزى ھىمايە قىلىدۇ ) 
دىندىن يۈز  -(. بۇ قەرزدارلىق تۇيغۇسى بولغان ئەد  24 - 23) 
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دىن كۈنىگە قارىتا ئۆرىگۈچىلەر ھېساپ سورىلىدىغان 
 (.   27 - 23ئاگاھالندۇرۇلغان ) 

ىيىسىنى بۇ پوزىتس ، ھەقىقەتنى ئىنكار قىلغۇچىالرغاسۈرە
دۇچار بولىدىغان ئاقىۋەتتىن خەۋەر بېرىپ  داۋامالشتۇرغان تەقدىردە

 (.  30 - 28ئاخىرالشقان ) 
سۈرىنىڭ ئاخىرقى ئايىتى ھەقىقەتەن مەنىلىك بولۇپ، ھەم 

جىزە ھەمدە جانلىق بولغان سۇغا كىشىنىڭ دىققىتىنى ھايات ھەم مۆ
ئاغدۇرىدۇ. بۇ ئارقىلىق سۇ ئۈستىدىن ئىنسان روھىنىڭ سۈيى 

سۇالر » رىنى بۇرىماقتا. ھەر يەردە ىبولغان ۋەھىيگە كىشىنىڭ نەز
شىغا ۇكۆپ تېپىلىدىغان بولسىمۇ، كۆپ بول« سەلگە ئوخشاش 

 يىپ قالمايدىغان سۇئىززىتى كېمى قارىماي ئۆزىنىڭ قىممىتى ۋە
لىقىنىڭ بىر ئىپادىسى. ئەگەر ىيئالالھ نىڭ ئىنسانغا بولغان سېخ

سۇالر تارتىلىپ كەتسە ۋە ئىنسان ئۇنى پەيدا قىلىشقا ئۇرۇنسا، بىر 
 ئىستاكان سۇ ئۈچۈن ھەق ئالماستىن بىكارغا بەرمەيتتى:

ْن َأْصَبَح َماُؤُُكْ غَْوًرا فََمْن يَأْتَ 
ِ
 َماٍء َمَعنيٍ  بَ يُْكْ قُْل َأَرَأيُُْتْ ا

ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ ئەگەر سۈيىڭالر ) يەر ئاستىغا ( سىڭىپ » 
« كەتسە، سىلەرگە پاك ئېقىن سۇالرنى كىم كەلتۈرۈپ بېرىدۇ؟ 

 (.  30دېگىن ) 
رەسۇلۇلالھ ۋە ساھابىلەردىن بۇ سۈرىنىڭ ئەھمىيىتى ھەققىدە 

ۇنىغا كەلگەن رىۋايەتلەر، كىشىنىڭ دىققىتىنى سۈرىنىڭ مەزم
لىشى ىنىئاغدۇرۇش مەقسىتىدە ئېيتىلغانلىقى ئاساسىدا چۈش

 كېرەك.
 

 غاشىيە سۈرىسى
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قورشاش، » سۈرە، ئاخىرقى سائەت / قىيامەتنى ئىپادىلەيدىغان 
ئىسمىنى بىرىنچى ئايەتتىن « غاشىيە » مەنىسىدىكى « ئوراش 
 ئالغان:
ئېغىر مۇسىبەتكە ئوخشاش ھەممە تەرەپنى قاپاليدىغان » 

 (. 1« ) رى ساڭا كەلدىمۇ؟ ىەنىڭ خەۋۋەق
مەزكۇر سۈرە مۇسھاب، تەپسىرلەردە ۋە بەزى ھەدىس 

لىرىدا غاشىيە ئىسمى بىلەن ئاتالغان. ئىمام مالىك ۋە كىتاب
بۇخارىنىڭ نەقىللىرىدىن مەزكۇر سۈرىنىڭ ساھابىلەر ئارىسىدا 

 بىرىنچى ئايەت بىلەن تولۇق ئاتالغانلىقىنى بىلەلەيمىز.
ىدە نازىل بولغان. تۇنجى قۇرئان تەرتىپلىرىدە سۈرە مەكك

زارىيات ۋە كەھف سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ، سۈرىنىڭ 
يقۇتىنىڭ ئاخىرقى يىلىدا ياكى ئۇنىڭدىن كېيىن، يەنى اقۇرەيش ب

يىلىدا نازىل بولغانلىقىنى  - 10ياكى  - 9رىسالەتنىڭ 
 كۆرسەتمەكتە.

بۇ  ئانا تېمىسى ل بولغان سۈرىلەرنىڭبۇ مەزگىلدە نازى
 سۈرىدىكىگە ئوخشاش ئاخىرقى سائەت، قىيامەت ۋە ئاخىرەتتۇر.  

سۈرە ئاخىرقى سائەت ۋە قىيامەت ئۈستىدىن بۇ دۇنيا 
ھاياتىنىڭ ئۆتكۈنچى، ئاخىرەت ھاياتىنىڭ باقىي ئىكەنلىكىنى 
ئەسكەرتكەن بولۇپ، بۇ مۇددىئا جەننەت ئەھلى بىلەن جەھەننەم 

سقىچە تەسۋىرلەر ئارقىلىق ئىما قىلىنغان ئەھلىنىڭ ھاياتىدىن قى
(. سۈرىدە قايتا تىرىلىشنى، يەنى ھېساپ كۈنىنى ئىكار  16 - 1) 

 قىلغۇچىالر كائىنات كىتابىنى ئوقۇشقا دەۋەت قىلىنغان:

َبَل َكْيَف ُخَلقَْت )
ِ
َّل اَْل

ِ
َّل 17َأفًََل يَْنُظُروَن ا

ِ
َماَء كَْيَف ُرَفَعْت  ( َوا السه

َّل 18)
ِ
َّل اْْلَْرَض َكْيَف 19الَْجَباَل كَْيَف نَُصبَْت )( َوا

ِ
 (20 ُسَطَحْت )( َوا

ئۇالر ) قايتا تىرىلىشنى ئىنكار قىلغۇچىالر ( يامغۇر ئېلىپ » 
يۈرگەن بۇلۇتالرغا قارىمامدۇ؟ ئۇالر ئاسمان قانداق ئېگىز قىلىندى، 
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بۇنىڭغا قارىمامدۇ؟ قارىمامدۇكى، تاغالر قانداق تۇرغۇزۇلدى؟ 
 (. 20 - 17« ) ن قانداق يېيىتىلدى؟ زېمى

قىلىنغۇچىنىڭ ۋىجدانىغا سېلىنغان  خىتاببۇ بايانالر ئارقىلىق 
بويۇنتۇرۇقنى پاچاقالپ تاشالپ، ئۇ ) ۋىجدانى (نى پاسسىپ ھالدىن 
قۇتۇلدۇرۇپ، ئاكتىپ ھالغا كەلتۈرۈش مەقسەت قىلىنماقتا. مەيلى 

بەر بولسۇن ياكى ئۇ دىننى يەتكۈزۈش ۋەزىپىسى بېرىلگەن پەيغەم
شىدىن قەتئىينەزەر، كىشىنى پەقەت ھۆر ۇباشقا بىرسى، كىم بول

ئىرادىسىال ئىمانغا مەجبۇرلىيااليدۇ. مانا بۇ ھەقىقەت تۆۋەندىكى 
 ئايەتلەردە مۇنداق ئىپادىلەنگەن:

ٌر ) هَما َأنَْت ُمَذك َ ن
ِ
ْر ا ْم َبُمس َ 21فََذك َ  (22ْيَطٍر )( لَْسَت عَلَْْيَ

 -نەسىھەت قىلغىن، سەن پەقەت ۋەز  -ا ۋەز سەن ئۇالرغ» 
نەسىھەت قىلغۇچىسەن. سەن ئۇالرغا مۇسەهللات ) يەنى ئۇالرنى 

 (.  22 - 21« ) ئىمانغا مەجبۇرلىغۇچى ( ئەمەسسەن 
ئەگەر ئىنساننى  قىلىنغۇچىغا خىتاببۇ ئايەتلەر ئارقىلىق 

ھ بۇنى ئەلۋەتتە ئالال مەجبۇرالشنى ئىرادە قىلغان بولسائىمانغا 
قىالتتى. ئالالھ بۇنداق قىلىشنى راۋا كۆرمىگەن يەردە، بۇ قانداق 
بولۇپ ئۇنىڭدىن غەيرىگە جائىز بولىدۇ؟ سۈرە، مانا بۇ ئىنسان 
ئىرادىسى شىپى كەلتۈرۈلگەن ئىالھى قەدىرىيەتلەرنى بايان قىلغان 

 الشقان.  ىلىك ئىما بىلەن ئاخىرمەن
 

 كەھف سۈرىسى

 
ئىسمىنى « كەھف » ىلدۈرىدىغان مەنىسىنى ب« غار » سۈرە، 

ئايەتلەردە بايان قىلىنغان ئەسھابى كەھف ) غار ئەھلى (  - 20 - 13
قىسسەسىدىن ئالغان. سۈرە نازىل بولغان ۋاقىتتىن باشالپ بۇ 
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ئىسىم بىلەن ئاتالغان. بارلىق تەپسىر، سىيەر ۋە ھەدىس 
 مەنبەلىرىدە بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان. 

ڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە نازىل بولغان سۈرە مەككە دەۋرىنى
نەھل سۈرىسى ئارىسىغا  -بولۇپ، دەسلەپكى تەرتىپلەردە غاشىيە 

تارىخى بۇ سۈرىدىن بىر  ۇشتىزىلغان. نەھل سۈرىسىنىڭ نازىل بول
ئاز كېيىنكى مەزگىلگە توغرا كېلىدۇ. چۈنكى، نەھل سۈرىسىنىڭ 

ىقىنى ئايىتى ئەنئام سۈرىسىدىن كېيىن نازىل بولغانل - 118
 كۆرسىتىپ بەرمەكتە. 

شۇرا  -دە غاشىيە تەرتىپىكەھف سۈرىسى جابىر بىن زەيد 
سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. بارلىق تەرتىپلەردە غاشىيە سۈرىسىنىڭ 
مەزكۇر سۈرىنىڭ ئالدىغا تىزىلىشى دەل جايىدا بولغان. جابىر 

دە بۇ سۈرىدىن كېيىن تىزىلغان شۇرا سۈرىسىنىڭ ئورنى تەرتىپى
مىم ئائىلىسىگە تەۋە بولۇپ،  -را بولمىغان. چۈنكى، بۇ سۈرە ھا توغ

 يىلىدا نازىل بولغان. - 12بۇ سۈرىلەر  رىسالەتنىڭ 
يقۇتىدىن ابۇ مەلۇماتالر ئاساسىدا كەھف سۈرىسىنى قۇرەيش ب

يىلىدا نازىل بولغان دەپ  - 10ياكى  - 9نىڭ دەۋەتكېيىن، يەنى 
 قاراشقا بولىدۇ. 

نسان ئارىسىدىكى قوش لىنىيىلىك ئى -سۈرە ئالالھ 
 -مۇناسىۋەتنى ئاساسىي تېما قىلغان. بىر تەرەپتىن ياراتقۇچى 

يارالغۇچى ئارىسىدىكى ماھىيەت پەرقى تەكىتلەنگەن بولسا، يەنە 
شىدىن تارتىپال فىترىتىدە بار ۇبىر تەرەپتىن ئىنساننىڭ مەۋجۇد بول

ەقىقەت بايان بولغان رەببىگە مۇھتاج بولۇشتىن ئىبارەت فىترى ھ
تىن، سۈرە مەۋجۇدىيەتنىڭ ئەڭ ئۈستۈنى سەۋەبقىلىنغان. بۇ 

بولغان ئالالھ نىڭ مۇتلەقلىقى بىلەن باشلىنىپ، پەيغەمبەرلىكنىڭ 
ىسى ھەزرىتى مۇھەممەدنىڭ بەشەرى نۇقتئەڭ ئاخىرقى 

 ) ئىنسانى ( تەبىئىيتى بىلەن ئاخىرالشقان.  
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ان بەش سۈرىدىن سۈرە، قۇرئاندا ھەمدۇسانا بىلەن باشالنغ
بىرى بولۇپ، بۇالر فاتىھە، ئەنئام، كەھف، سەبە ۋە فاتىر 
سۈرىلىرىدىن ئىبارەت. سۈرىدىكى ھەمدۇسانانىڭ سەۋەبى 
ۋەھىيدۇر. ۋەھىي ئالالھ نىڭ ئىنسانغا قىلغان ئىلتىپاتى، بۇ 

تىن بۇ بۈيۈك نېمەت ئۈچۈن ئالالھ قا ھەمدۇسانا ئېيتىش سەۋەب
 كېرەك ئەمەسمۇ؟ 

َ الَْحمْ  ي َأنَْزَل عَََّل َعْبَدَه الَْكتَاَب َول َ َ اَّله  َوًجاَعْل ََلُ عَ ْم َيَْ ُد ّلَِله
جىمى ھەمدۇسانا بەندىسىگە ئۆزىدە ھېچقانداق قىڭغىرلىق » 

بۇ ئىالھى ھىدايەتنامىنى نازىل  ىددىيەت ( بولمىغان) ئىختىالپ، ز
 (.  1« ) قىلغان ئالالھ قا خاستۇر 

» ال تەۋھىد ھەققىدە توختىلىپ، ھەمدۇسانادىن كېيىن سۈرە
ئاغزىدىن  دەپ بوھتان چاپلىغۇچىالرغا« بار ئالالھ نىڭ بالىسى 

 (. 5ئەسكەرتىلىدۇ ) « دەھشىتى » چىققان سۆزنىڭ 
ئۇنىڭدىن كېيىن كەلگەن ئايەتتە رەسۇلۇلالھقا نەسىھەت 
قىلىنغان. يەنى، ئالالھ قا بۇنداق يامان بۆھتان چاپلىغانالرغا 

( دېيىلگەن بولۇپ، بۇ  6پ ئۆزەڭنى ھاالك قىلما ) غەزەپ قىلى
« ئۇالر بۇنداق قىلىشىڭغا ئەرزىمەيدۇ » ئارقىلىق رەسۇلۇلالھقا 

ئايەتتە  - 7دېيىلمەكتە. سۈرىنىڭ ئەڭ مۇھىم كەلىمىسى بىزنىڭچە 
ئىنسانالرنىڭ قايسىلىرىنىڭ ئەمەلى ئەڭ ياخشى » ئالغان  ئورۇن

سىدۇر. كەھف سۈرىسىدە جۈملى« ئىكەنلىكىنى سىناش ئۈچۈن 
 ىكىسىدىئارقپەردە بايان قىلىنغان بۇ قىسسە ۋە مەسەهللارنىڭ 

 دۇر. «ھان ىمتىئىالھى ئ» ھەقىقەت بۇ ئايەت بىلەن بايان قىلىنغان 
 لغان قىسسە ۋە مەسەهللار ئارقىلىقسۈرە ئۆز ئىچىگە ئا

تىل ۋە ئوبراز  لۇقئالغان سىمۋول ئورۇنقۇرئاندىكى سۈرىلەر ئىچىدە 
رىنى ىرقىلىق گەۋدىلەندۈرۈلگەن بايانالرغا كىشىنىڭ نەزئا

(، ئىككى باغ  20 - 13ئاغدۇرىدۇ. سۈرىدە كەھف قىسسەسى ) 
ئىبلىس  -(، ئادەم  44 - 32ئىگىسى ھەققىدىكى مەسەل ) 
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 60ئالىم بەندە ) خىزىر ( مەسەلى )  -(، مۇسا  53 - 50قىسسەسى ) 
 ئالغان.  ئورۇن(  98 - 83( ۋە زۇلقەرنەيىن مەسەلى )  82 -

 قۇرئان قىسسەلىرىنىڭ مەقسىتى نېمە؟
قۇرئاندا قىسسەلەر ھەققىدە توختالغاندا، قۇرئاننىڭ بىر تارىخ 

بىر ۋەقەشۇناس قەلەمگە  ۋە ياكى كىتابى، بىر جۇغراپىيە كىتابى
ئالغان ۋەقنامە ئەمەس، بەلكى ھىدايەت كىتابى ئىكەنلىكىدىن 

ت قىلىنماسلىقى كېرەك. قۇرئان ئىبارەت ھەقىقەت نەزەردىن ساقى
قىسسەلەرنى بايان قىلغاندا، تارىخى ۋەقەلەرنىڭ ئىچكى سەۋەبىنى 
تەتقىق قىلىشنى، ئۇ ۋەقەلەرنىڭ بارلىققا كېلىش جەريانىنى 

مەزكۇر ۋەقەلەرگە  سەت قىلمايدۇ. قۇرئانئېنىقالشنى مەق
 مۇناسىۋەتلىك نېمە، نېمە ئۈچۈن، قانداق، قەيەردە، قاچان ۋە كىم

 دېگەن سۇئالالر ئۈستىدە ئىنچىكىلەپ توختالمايدۇ. 
تىن قۇرئاندا بايان قىلىنغان ھەر قانداق بىر قىسسە سەۋەببۇ 

ھەققىدە ئېنىق بىر تارىخ بېرىلمەيدۇ ۋە قىسسە باش 
قەھرىمانلىرىنىڭ تارىخى كىملىكى ئۈستىدە توختالمايدۇ. كۆپىنچە 

» ۇ، ئەمما بىز بۇ ن دەيدالر ھەققىدە توختالمايدۇ. پىرئەۋئىسىم
نىڭ قايسى شەخسنى كۆرسىتىدىغانلىقىنى «تىپىك ئىسىم 

قۇرئاندىن بىلەلمەيمىز. ئەسھابى كەھف ھەققىدە توختىلىدۇ، لېكىن 
« ئادەمنىڭ ئىككى ئوغلى » ئۇالرنىڭ ئىسمىنى تىلغا ئالمايدۇ. 

دەيدۇ، ئىسىملىرىنى زىكىر قىلمايدۇ. ئادەمنىڭ ئايالى دەيدۇ، 
ا ئالمايدۇ. ھەزرىتى نۇھنىڭ ئوغلى ھەققىدە بىر ئىسمىنى تىلغ

قەدەر تەپسىلى توختىلىدۇ، لېكىن ئىسمىنى تىلغا ئالمايدۇ. 
ھەزرىتى ئىبراھىمنىڭ ئوغلىنى قۇربان قىلغانلىقى ھەققىدە 
تەپسىلى توختىلىدۇ، ئەمما قۇربانلىققا ئاتىغان ئوغلىنىڭ ئىسمىنى 

ددەس بەيتنىڭ يېنىغا زىكىر قىلمايدۇ، ھەزرىتى ئىبراھىمنىڭ مۇقە
ھەققىدە « زۇررىيەت  ) نەسلى، ئائلىسى ( » جايالشتۇرغان 

توختىلىدۇ، بىراق بۇالرنىڭ كىم ئىكەنلىكى ھەققىدە توختالمايدۇ. 
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دەيدۇ، ئىسمىنى تىلغا ئالمايدۇ. لۇتنىڭ ھاالك « ئىمراننىڭ ئايالى » 
لدا بولغان قەۋمى ئىچىدە قالغان خوتۇنى ئۈچۈن كىنايە قىلغان ھا

 - قىيىنئىبارىسىنى ئىشلىتىدۇ.  ئىمانى ئۈچۈن « قېرى خوتۇن » 
پىرئەۋىننىڭ ئايالى » ش ئۈچۈن ىقىستاق ئاستىدا جان بەرگەن خان

دەيدۇ، ئەمما ئاسىيە دېمەيدۇ. قۇرئان بەزىدە ئىنچىكلىك بىلەن « 
ئايرىيدۇ. لېكىن، بۇ ئايرىش شەخسنىڭ تارىخى كىملىكىنى نەزەردە 

، ھەقىقەتكە بولغان مەيدانىنى ئاساس قىلىدۇ. ەكۆرتۇتۇشتىن 
» مەسىلەن، ھەر يەردە مىسىرغا ھۆكۈمرانلىق قىلغۇچىالرنى 

دەپ تىلغا ئالغان بولسا، ھەزرىتى يۈسۈپكە چۈشىگە « پىرئەۋىن 
مەلىك » تەبىر ئېيتقۇزۇپ، ئۇنى زىنداندىن چىقارغان كىشىنى 

لەر « مەلىك »  دەپ ئاتايدۇ. بۇنىڭدىن« ) پادىشاھ، ھۆكۈمدار ( 
« پىرئەۋىن » نەسەپ، جەمەت، خۇي ۋە پوزىتسىيە جەھەتتىن 

دېيىلگەن خانىدانالردىن پەرقلىق كىشىلەر ئىكەنلىكىنى 
 بىلەلەيمىز. تارىخى مەلۇماتالرمۇ بۇنى تەستىقلىماقتا.  

قۇرئاندا كۆپىنچە ۋاقىتتا بىز ئۇنىڭ تارىخى ياكى سىمۋول 
ن ئوبرازالرمۇ ئىشلىتىلىدۇ. زۇلقەرنەيىئىكەنلىكىنى ئايرىيالمايدىغان 

ئىما « ك تاج كېيىۋالغانلىقى ۈقوش مۈڭگۈزل» دەيدۇ، بۇ ئارقىلىق 
قىلىنغانمۇ ياكى مەزكۇر ھۆكۈمدارنىڭ ھېكمەت ۋە ھۆكۈمنى 
شەخسىيتىدە مۇجەسسەملەشتۈرگەنلىكىنى ئىپادىلەش ئۈچۈن بۇ 

» قۇرئان  ئوخشىتىش ئىشلىتىلگەنمۇ؟ ئەبۇ لەھەب دەيدۇ، ئەمما بىز
دەپ ئاتىغان كىشىنىڭ ئىسمى ياكى لەقىمىنىڭ « ئەبۇ لەھەب 

مۇشۇنداق ئەمەسلىكىنى بىلىمىز. قۇرئان ئەبۇ لەھەب ) الۋۇلدىغان 
ئوت پىرى ( دەپ ئاتىشى بىر كىنايە بولۇپ، ئۇنىڭ جەھەننەمگە 
باشاليدىغان بىر ھاياتنى تاللىغانلىقى ئىما قىلىنغان. ئۇنىڭ ئەسلى 

ۇلئۇززا. قۇرئان بۇ ئۇسلۇبى ئارقىلىق خاتا يولدا ئىسمى ئابد
 دېمەكتە.   « ئىسم مۇھىم ئەمەس » مېڭىۋاتقانالرغا 
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شۇنداق، ئىسىم مۇھىم ئەمەس. چۈنكى، قۇرئان ئىسىمالر 
ھەققىدە ئەمەس، ئوبرازالرنىڭ پوزىتسىيە، مەيدانى ۋە خاراكتېر 

ھەبلىك ھەققىدە توختىلىدۇ. ئەبۇ لەھەب ئۆلىدۇ، ئەمما ئەبۇ لە
 خىتابئۆلمەيدۇ. پىرئەۋىن ئۆلىدۇ، پىرئەۋىنلىك ئۆلمەيدۇ. قۇرئان 

قىلىنغۇچىغا تونۇشتۇرماقچى بولغىنى پىرئەۋىن ئەمەس، 
ئەبۇ لەھەب ئەمەس، ئەبۇ لەھەبلىكتۇر. قۇرئان  .پىرئەۋىنلىك

پەيغەمبەرلەرنى ھېسابقا ئالمىغاندا، ئومۇمەن ياخشىالرنىڭ ئىسمىنى 
دۇ ۋە بۇ ئارقىلىق ئۇالرنى ۋە ياخشىلىقىنىڭ ئېنىق تىلغا ئالماي

سىمۋول خاراكتېرلىق ئوبرازى سۈپىتىدە ياد ئېتىدۇ. قۇرئاندا 
بۈگۈن ئۆزى  غان بىر ياخشى كىشى قىلغان ئىشنىتونۇشتۇرۇل

ئوبرازىدۇر. « ئۇ » ئۆز دەۋرىنىڭ  ۇۋاتقان ماكاندا قىلغان كىشىتۇر
ەمەس، قانداق مۇھىم بولغىنى شۇ ۋەياكى بۇ دەۋردە ياشاش ئ

 ياشىغانلىقىڭىز، كىمنىڭ يولىدىن ماڭغانلىقىڭىزدۇر. 
قۇرئان قىسسەلەر ئارقىلىق تەسەۋۋۇر، ئەقىل، شەخسىيەت ۋە 

 خىتابھاياتنى شەكىللەندۈرىدۇ. قۇرئان قىسسەلەر ئارقىلىق 
قىلىنغۇچىدا فارۇق بىر ئەقىل شەكىللەندۈرىدۇ. ياخشىالر بىلەن 

ەن باتىل ئەھلىنى، مۇئمىنلەر بىلەن يامانالرنى، ھەق ئەھلى بىل
ى كاپىرالرنى، سالىھالر بىلەن پاسىقالرنى، زالىمالر بىلەن مەزلۇمالرن

 »تىن قۇرئان سەۋەبئايرىيااليدىغان بىر قابىلىيەت بەرپا قىلىدۇ. بۇ 
كىم » سۇئالى ئۈستىدە توختىلىشنىڭ ئورنىغا « كىم كىمدۇر؟ 

سۇئالىنىڭ جاۋابى « دۇ؟ ۋاتىۇھەقىقەت ئالدىدا قايسى سەپتە تۇر
ئۈستىدە توختىلىدۇ ۋە بىزگىمۇ بۇ سۇئالنىڭ جاۋابى ئۈستىدە 

 ئىزدىنىشىمىزنى تەۋسىيە قىلىدۇ. 
» بۇ قىسسەلەردىن بەزىلىرىنىڭ باشلىنىشىدا، ئۇ قىسسەنىڭ 

بايان قىلىنغانلىقى ئاالھىدە « ھەق بىلەن ) بىل ھەقق ( 
ساڭا » ىدىكى ئەسكەرتىلىدۇ. خۇددى كەھف سۈرىسىنىڭ بېش

« ئۇالرنىڭ ھېكايىسىنى ھەق بىلەن ) بىل ھەقق ( ئېيتىپ بېرىمىز 
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( دېيىلگەندەك شەكىلدە باشلىنىدۇ. يەنە، ئادەمنىڭ ئىككى  13) 
بايان قىلىنغانلىقى « ھەق بىلەن » ئوغلىنىڭ قىسسەسىنىڭ 
(. بۇ ۋە بۇنىڭغا ئوخشايدىغان  27ئىپادىلەنگەن ) مائىدە، 

ئىبارىسىدە نېمە نەزەردە « ھەق بىلەن » دىكى قىسسەلەرنىڭ بېشى
الرنىڭ ھەممىسىنى جاۋابتۇتۇلغان؟ بۇ سۇئالغا بېرىلگەن 

 ىغا يىغىنچاقالش مۇمكىن: نۇقتتۆۋەندىكىدەك ئىككى 
، بۇ قىسسەلەرنىڭ ددىئابايان قىلىشتىن مۇ« ھەق بىلەن . » 1

لى توغرا بولغان ئەس ېتىلگەن ۋارىيانتلىرىنىڭ ئورنىغائۆزگەرتىۋ
سسەلەرنىڭ ىشەكلىنى قويۇش. قۇرئان نازىل بولغان مۇھىتتا بۇ ق

كۆپىنچىسىنى كىشىلەر بىلەتتى. لېكىن، ئۇالر توغرا ئەمەس ئىدى. 
 -چۈنكى، بۇ قىسسەلەر بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراپ، ئىچىگە يالغان 

قوشۇلۇپ كەتكەن بولۇپ، ئەسلى شەكلىنى  رداق نەرسىلەىياۋ
 لىپ قالغانىدى. ىك بىلگىلى بولمايدىغان ھالغا

بۇ غەلىتىلىك ھېس قىلغۇدەك بىر مېتود ئەمەس. بۇ 
سسەلەرنى بايان قۇرئاننىڭ قى ىسىنۇقتئۇسلۇبنىڭ ئەڭ زىل 

قىسسەلەرنى ئەسلى ۋە بۇزۇلمىغان ھالىتىگە  قىلىش مەقسىتىنىڭ
» ، بىر «بىلىم ئۇنسۇرى » قايتۇرۇش ئەمەسلىكى، ئۇالرنى بىر 

نەقىل قىلمىغانلىقىنى نەزەردىن ساقىت تىدە ىسۈپ« مەلۇمات ئۇلى 
« ھەق بىلەن » قىلماسلىق كېرەك. ئالالھ پەقەت قىسسەلەرنىال 

بايان قىلىپ قالماستىن، باشقا ئايەتلەردىمۇ زىكىر قىلغىنىدەك 
ياراتقان « ھەق بىلەن ) بىل ھەقق ( » ئاسمانالرنى ۋە يەرنى 

(؛  119) بەقەرە، ئەۋەتكەن « ھەق بىلەن » (؛ ئەلچىنى  73) ئەنئام، 
(. ئالالھ نىڭ  176نازىل قىلغان ) بەقەرە، « ھەق بىلەن » كىتابنى 

(؛  252ئوقۇغان ) بەقەرە، « ھەق بىلەن » ئايەتلىرىنى ئۇنىڭغا 
(. بۇ  8چۈشۈرگەن ) ھىجىر، « ھەق بىلەن » پەرىشتىلەرنى 

 ئۇقۇمى بىلەن ئىپادىلىگەن نەرسە «ھەق » تىن قۇرئاننىڭ سەۋەب
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ە مەقسىتى كۆر« شىدىن ۇتارىخى بول» قىلىنغان ۋەقەنىڭ بايان 
 بىلەن مۇناسىۋەتلىك.  

توغرا بولغان » ، ددىئابايان قىلىشتىن مۇ« ھەق بىلەن . » 2
مۇتلەق ھەقىقەتنى شىپى » ياكى « بىر غايىگە ئۇل قىلىپ 

ھەق » دېگەننى بىلدۈرىدۇ. چۈنكى، قىسسەلەرنىڭ « كەلتۈرۈپ 
شى ئارقىلىق تارىخى بىر مەلۇماتنى بايان قىلىنى« بىلەن 

تەستىقالش، تۈزىتىش ئەمەس، قۇرئاننىڭ نازىل قىلىنىش غايىسى 
بولغان ھىدايەت مەقسەت قىلىنغان. زەماھشەرى، مائىدە سۇرىسى  

بايان قىلىنغان ئادەمنىڭ ئىككى « ھەق بىلەن » ئايىتىدە  - 27
» ىسىنى ئوغلىنىڭ قىسسەسىنى تەپسىر قىلغاندا، بىل ھەقق ئىبار

دەپ مەنا « بىل غارادىس سەھىھ ) توغرا بىر مەقسەتكە ماس ھالدا ( 
ئېيتقان. بۇ قۇرئاننىڭ قىسسەلەر ئارقىلىق نېمىنى مەقسەت 
قىلغانلىقىنى ئېنىق قىلىپ بايان قىلغان ئايەتلەر بىلەن 
بىردەكلىككە ئىگە. مەسىلەن، بۇ خىل قىسسەلەر بىلەن نېمىنى 

ئاندىن سورىغان ۋاقتىمىزدا، قۇرئان مەقسەت قىلغانلىقىنى قۇر
، 176ئۆزىنىڭ نازىل بولۇش مەقسىتىنى بايان قىلماقتا. ئەئراف 

 ئايەتلەر بۇنىڭ دەلىلى.  - 120ۋە ھۇد  111يۈسۈپ 
 مەسەلنىڭ مەقسىتى -سۈرىدىكى بەش قىسسە 

مەسەل بايان قىلىنغان.  -كەھف سۈرىسىدە بەش قىسسە 
 قىسسە. بۇالرنىڭ بىرىنچىسى ئەسھابى كەھف

 ئەسھابى كەھف قىسسەسى:
بۇ قىسسە مەۋجۇدىيەتنىڭ ئىككى قۇتۇپى بولغان ھايات ۋە 

» ئۆلۈمنىڭ ماھىيىتىگە كىشىنىڭ دىققىتىنى ئاغدۇرىدۇ. 
ئىيەت ئىچىدە ئۇالرغا قارشى كۆكرەك بىر جەم گۇمراھلىق قاپلىغان

« ئېتىش كېرەكمۇ؟  ېرىپ ياشاش كېرەكمۇ ياكى جەمئىيەتنى تەركك
دۇ. بۇ قىسسە ئارقىلىق ئالنىڭ جاۋابى بولۇپ ھېسابلىنىوس دېگەن
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نى ياشىيااليدىغان بىر غارچىلىك يېرىڭىز ) سىز ئۈچۈن ئىمانىڭىز
 دېمەكتە. « ئۆيىڭىزمۇ بىر غار ( بولسا، ئەنسىرىمەڭ! 

سادرى ئىسالمدا بۇ قىسسەنىڭ قەدىرلىك رەسۇلۇلالھنىڭ ۋە 
ر ئىدى. ئىبن مەسئۇد ساھابىلەرنىڭ ھاياتىدا نامايەندىلىرى با

بىز » مۇرسەالتى سۈرىسىنى نەزەردە تۇتقان ھالدا مۇنداق دەيدۇ: 
مىنادا بىر غاردا رەسۇلۇلالھ بىلەن مەخپىي ھالدا ئۇچرىشاتتۇق. بۇ 

 خىتاببۇ قىسسە ئارقىلىق تۇنجى «. سۈرە نازىل بولدى 
دېمەكتە « سىز بۈگۈننىڭ ئەسھابى كەھف » غۇچىلىرىغا ىنقىل

 ئىدى.
 كى باغ ئىگىسى ھەققىدىكى مەسەلئىك

ئاللىقنى ېقىسسەلەردىن پەرقلىق بولۇپ، تارىخى بىر ر مەسەهللار
قىلىنغۇچىغا بىر  خىتابئەكس ئەتتۈرۈشى شەرت بولمىغان ۋە 

ھەقىقەتنى بىر تەمسىل ئارقىلىق يەتكۈزۈشنى مەقسەت قىلغان بىر 
ھەر ۋە خىل ئەدەبىي ژانىردۇر. شۇنداقتىمۇ مەسەهللارنىڭ ھەر جايدا 

كى بار. ئىككى باغ ئال ھاياتتا يۈز بېرىش مۇمكىنچىلىېزاماندا ر
مۈلۈكنى مۈلكىيەتمۇ ياكى ئامانەت دەپ  -مال  ئىگىسى مەسەلى

بىلىش كېرەكمۇ؟ دېگەن چۈشەنچە بىلەن مۇناسىۋەتلىك بىر 
ئاگاھالندۇرۇش ۋە نەسىھەتنى ئۆزىگە مۇجەسسەملەشتۈرگەن 

نىڭ ماھىيىتىگە كىشىنىڭ بولۇپ، بايلىق بىلەن يوقسۇللۇق
رىنى ئاغدۇرىدۇ. مەسەلدە ئىككى باش قەھرىمان بار بولۇپ، ىنەز

ھەر بىرىگە بىر باغ بەخش ئېتىلگەن. لېكىن، بۇ كىشىلەردىن 
بىرسى ئۆزىگە ئېمتىھان قىلىپ ئامانەت بېرىلگەن بۇ مۈلۈكنى 

 ك بىلەن ئالالھۈمۈلكىيەت ) ئۆزىگە تەۋە ( دەپ ئويالپ قالغان ۋە مۈل
ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنى ئۈزۈپ تاشلىغان. بۇ مۇناسىۋەت ئۈزۈپ 

ك ئۇنىڭ مېلى ئىدى، ئەمما بۇ مۇناسىۋەت ئۈزۈپ ۈتاشالنغىچە مۈل
نىڭ مېلىغا ئايلىنىپ قالغان. ىتاشالنغاندىن كېيىن، ئۇ كىشى مۈلك

 مانا بۇ پوزىتسىيە بۇنىڭ ئىپادىسىدۇر:
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 ًَل َوَأَعز  نََفًرا َمنَْك َماَأْكَِثُ  َوُهَو ُيَاَوُرُه َأَنَ َوََكَن ََلُ ثََمٌر فَقَاَل َلَصاَحَبَه 
مەن سەندىن باي، ئادەملىرىم » ئۇ بۇرادىرىگە پەخىرلىنىپ: 

) يەنى خىزمەتچىلىرىم، بالىلىرىم، ياردەمچىلىرىم ( سېنىڭكىدىن 
 دېدى.« كۆپ 

ئايەتنىڭ شاھادىتى بىلەن بۇ چۈشەنچە بېراۋنىڭ ئۆز ئۆزىگە 
ك ئۇنىڭ ۈ(. چۈنكى، مۈل 35ەڭ چوڭ يامانلىقىدۇر ) قىلغان ئ

كنىڭ ۈنىدىغان ئۇلىغى ئىكەن، ئەمدى ئۇنىڭ ئەكسىچە مۈلىم
ەر بولغىنى، ئۆزىگە تئۇلىغىغا ئايلىنىپ قالغانىدى. ئۇنىڭدىنمۇ بەت

ئالالھ نىڭ ياخشى كۆرىدىغان بەندىسى  ىرىلىشىنىمۈلكىنىڭ ب
ك ئۇنىڭغا ۈ(. مۈل 36بولغانلىقى ئۈچۈن دەپ چۈشەنگەنىدى ) 

ئاخىرەتنى ئۇنتۇلدۇرغان، خۇدىنى يوقاتقان، رەببىنى 
ئۇنتۇلدۇرغانىدى. مەسەلدىكى ياخشى كىشى ئۇنىڭغا مۇنداق 

 دەيدۇ:

ي َخلَ  َ  َمْن نُْطَفٍة ُثه ْن تَُراٍب قََك مَ قَاَل ََلُ َصاَحُبُه َوُهَو ُيَاَوُرُه َأَكَفْرَت َِبَّله

اَك َرُجًًل ) ُ َرّب َ َوََل ُأْشَ  (37ُثه َسوه  (38) ُك َبَرّب َ َأَحًدالََكنها ُهَو اّلِله
» ئۇنىڭغا ) مۇئمىن ( بۇرادىرى مۇنازىرىلەشكەن ھالدا ئېيتتى: 

دىن يارىتىپ، يسېنى ) ئەسلىدە ( تۇپراقتىن، ئاندىن ئابى مەنى
الدا قابىلىيەتكە ئىگە ئاندىن سېنى يارىتىلىش مەقسىتىگە ماس ھ

 ھالبۇكىئىنسان قىلغان زاتنى ئىنكار قىالمسەن؟ رۇس قىلىپ راۋ
مەن رەببىم بولغان ئۇ ئالالھ نى ئېتىراپ قىلىمەن، ھەر نەرسە 
ئۇنىڭ ئىنئامىدۇر. ماڭا نېمەتلەر بەرگەن رەببىمگە ھېچ ئەھەدىنى 

 (. 38 - 37« ) شېرىك كەلتۈرمەيمەن 
ى بۇ ئايەتتىن كېيىن كەلگەن ئايەتلەردە مۈلكى ئاز، ئەمما ئىمان

ك بىلەن كۆرەڭلەپ ۈۋە شەخسىيىتى كۈچلۈك بولغان كىشى مۈل
كەتكەن كىشىگە نەسىھەت قىلىدۇ. لېكىن، ئۇ نەسىھەتكە قۇالق 
سالمايدۇ. ئاقىۋەتتە بارلىق مۈلكىدىن ئايرىلىپ قالىدۇ. ئەتراپىدا 

غەيرى قالمايدۇ. ئىنسانغا ھەقىقىي يار ۋە ياردەمچىنىڭ  تىن ئالالھ
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ۇ پ يېتىدۇ. بىنىىكىنى ئەنە شۇ ۋاقىتتا چۈشپەقەت ئالالھ ئىكەنل
ىنى بايان تمەسەلنىڭ مەقسى مەسەلدىن كېيىن كەلگەن بۆلەكتە

 قىلغان تۆۋەندىكى ئايەت كەلگەن:

نَْيا َوالَْباَقيَ   ْْيٌ َعْندَ اَلَحاُت خَ اُت الصه الَْماُل َوالَْبنُوَن َزينَُة الَْحَياَة ال 
لىكىنىڭ زىننىتىدۇر، باقى مالالر ۋە بالىالر دۇنيا تىرىكچى» 

قالىدىغان ياخشى ئەمەهللارنىڭ ساۋابى رەببىڭنىڭ نەزىرىدە تېخىمۇ 
 (.  46« ) ياخشىدۇر. ئۈمىد تېخىمۇ چوڭدۇر 

بىر كۈن كېلىدۇ، ھەممە نەرسىنىڭ ھېسابى ئېلىنىدۇ. ھەر 
كىشىنىڭ ھايات فىلىمى ئۆزىگە كۆرسىتىلىدۇ. ھايات فىلىمىنى 

 -ئەمالغا چوڭ  -نىڭ ھالىمىزغا! بۇ نامە ۋاي بىز» كۆرگەن كىشى 
(. بۇ  49دەيدۇ ) « كىچىك ئىشالرنىڭ ھەممىسى خاتىرىلىنىپتىغۇ؟ 

پۇچقاقلىرىدىن  -خاتىرە شۇنداق بىر خاتىرە بولۇپ، قەلبنىڭ بۇلۇڭ 
 ئۆتكەنلەرنىمۇ قويماي خاتىرىلەيدۇ. 

بۇنىڭ نېمە ئۈچۈن بايان قىلىنغانلىقىنى، ئەسھابى كەھف 
ئالغان بۇ  ئورۇنيوقسۇل مەسەلى ئارىسىدا  -بىلەن باي قىسسەسى 

 ئايەتتىن بىلەلەيمىز:

ُْم َِبلْغََدا يَن يَْدُعوَن َربه َ ُه َوََل َعََش َ يَُر َة َوالْ َواْصَّبْ نَْفَسَك َمَع اَّله يُدوَن َوَْجَ

نَْيا َوََل  هَبَع لْنَا قَلَْبُه َعْن َذكْ ْن َأْغفَ  مَ  تَُطعْ تَْعُد َعْينَاَك َعْْنُْم تُرَيُد َزينََة الَْحَياَة ال  َرََن َوات

 َهَواُه َوََكَن َأْمُرُه فُُرًطا
ئاخشامدا ئۇنىڭغا  -رەببىنىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپ، ئەتتىگەن » 

ئىبادەت قىلىدىغانالر بىلەن بىرگە سەنمۇ سەبىر قىلغىن! ھاياتىي 
غىن! دۇنيانىڭ زىبۇزىننىتىنى دەپ ئۇالرنى كۆزگە ئىلماي قالمى

خاھىشىنىڭ كەينىگە كىرىپ، ھەر ئىشتا ھەددىدىن  -نەپسى 
ئاشقانلىقى ئۈچۈن ) ئەقىل يۈرگۈزىدىغان ( قەلبى زىكرىمىزدىن 

 (.  28« ) غەپلەتتە قالدۇرغان كىشىلەرگە ئەگەشمىگىن! 
 ئىبلىس قىسسەسى -. ئادەم 3
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بولغان ئادەم ئىبلىس  كەھف سۈرىسىنىڭ ئۈچىنچى قىسسەسى
ى ۋە يامان ئارىسىدىكى ماھىيەتلىك پەرق ئۈستىدە ياخش قىسسەسى

توختالغان. ئىبلىس ئىنساننىڭ دۈشمىنى. ئۇنداقتا، كىشى 
دۈشمىنىنىڭ سۆزىگە قۇالق ساالمدۇ؟ ئەمما، ئىنسان قۇالق سالىدۇ. 
دۈشمىنى كىشىگە ياخشى نەسىھەت بېرەمدۇ؟ ئىبلىس ئىنساننى 

سنىڭ ھەمىشە ئازدۇرۇش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىدۇ. ئىبلى
ئىنساننىڭ ياخشىلىقىنى ئويلىشىنى تەسەۋۋۇر قىلغىلى بولمايدۇ ۋە 

ئىنساننىڭ  سانغا قىلغان ئەڭ چوڭ دۈشمەنلىكىئىبلىسنىڭ ئىن
ھەقىقەت چۈشەنچىسىنى بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىشى، ئىنساننى 

 ئۆزىگە ۋە رەببىگە قارىتا ياتالشتۇرۇشىدۇر. 
قوبۇل قىلغىدەك شەيتاننى دوست تۇتۇشنىڭ  شۇنداق تۇرۇپمۇ

ئەگەر » بىر ئىزاھاتى بارمۇ؟ بەلكىم، مۇنداق ئىزاھلىنىشى مۇمكىن: 
شەيتان ئىنساننى ئازدۇرغان بولسا، ئۇنىڭ بىر كۈچى بار دېمەكتۇر. 
كۈچى چوڭ بولغانغا يېقىنالشسام، ئۇنىڭ كۈچىدىن پايدىلىنىمەن 

ئالالھ نى » بۇنىڭغا ئوخشاش ھەر خىل قېيىپ كېتىشنى ۋەھىي «. 
دەپ بايان قىلماقتا. « قويۇپ شەيتاننى جان دوست قىلىۋېلىش 

ئۇنى ئالالھ قا  اسەن، شەيتاننىڭ يولىدىن مېڭىشنىئاسبۇنىڭغا 
 شېرىك قوشۇشنىڭ بىر تۈرى دەپ قارالغان. مانا بۇ ئايەت:

َماَواَت َواْْلَْرَض َوََل َخلَْق   ُمتهَخَذ ُكْنُت  َسهَْم َوَماَأنْفُ  َما َأْشهَْدُِتُْم َخلَْق السه

 الُْمَضل َنَي َعُضًدا
ئۇالر ) يەنى شەيتانالر (غا ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ » 

يارىتىلىشىنىمۇ، ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىنىڭ يارىتىلىشىنىمۇ كۆرسەتكىنىم 
) شاھىت قىلغىنىم ( يوق. ھەمدە مەن، ) بۇ ( ئازدۇرغۇچىالرنى 

 (.  51« ) ياردەمچى قىلىۋالغىنىممۇ يوق 
 ئالىم بەندە ) خىزىر ( قىسسەسى / مەسەلى  -. مۇسا 4

 -سىمۋول خاراكتېرلىق تىلنىڭ يۇقىرى پەللىسى بولغان مۇسا 
ئالىم بەندە مەسەلى، سان ۋە سۈپەتنىڭ، ئوچۇق ۋە يوشۇرۇننىڭ، 
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توختىلىدۇ. بۇنى ئالىم  بىلىم ۋە ھېكمەتنىڭ ماھىيىتى ھەققىدە
رىدىن ناھايىتى مەسەلنىڭ ئاخىرىدا ئېيتقان شۇ سۆزلى بەندىنىڭ

يەنى، مەن ئۆز خاھىشىم بويىچە » روشەن ھالدا ھېس قىالاليمىز: 
تاقەت قىلىپ تۇرالمىغان نەرسىلەرنىڭ  -قىلغىنىم يوق، سەن سەۋر 

 (.  82« ) ھەقىقىتى ئەنە شۇ 
بەلكى كۆپچىلىك بىرلىككە  بۇ بايانالرنى بىر مەسەل ئەمەس

گەر بۇنداق بولغاندا، كەلگەندەك قىسسە دەپ قاراشقىمۇ بولىدۇ. ئە
بۇالرنىڭ ھەممىسىنى ئۆز » ۋەقەلەرنىڭ ئىزاھاتىنىڭ ئاچقۇچى 

جۈملىسىدۇر. يەنى، ئوتتۇرىدا بەشەرى « قارارىم بىلەن قىلمىدىم 
« پەرىشتە » ئىرادە ۋە ئەقىل ئىشلىتىلمىگەن. ئالىم بەندىنىڭ بىر 

ايان شىمۇ مۇمكىن. ھەتتا قىسسەدە ئىرادە ئىشلىتىلمىگەنلىكى بۇبول
قارىغاندا، ئالىم بەندىنى پەرىشتە دەپ تەبىر بېرىش  غاقىلىنغانلىقى

 تېخىمۇ توغرا بولىدۇ.  
مەسەل ئۈچ قىرلىق ئەينەككە ئوخشايدىغان بولۇپ،  -بۇ قىسسە 

ھەر قىرىدىن ھەر بىرى پەرقلىق بىر قەھرىماننى ۋە پەرقلىق بىر 
 زاماننى كۆرسەتمەكتە. 

نى كۆرسەتكەن يۈزى «بەندە  ئالىم» مەسەلنىڭ  -( قىسسە 1
ئايەتتە كۆرسەتكەندەك، ئۇ قىلغانلىرىنىڭ ھەممىسىنى  - 82بولۇپ، 

بىر « ئۆزىگە قىلدۇرۇلغان » ئۆز ئىرادىسى بىلەن قىلمىغان بولۇپ، 
دۇر. ئەگەر ھەقىقەت مۇشۇ بولسا، ئۇ قىلغانلىرىدىن «خادىم » 

مەكچى كار ئەمەس. ئالالھ ھەزرىتى مۇساغا بىر دەرس بەرجاۋاب
ئالىنىڭ وس« نېمە ئۈچۈن مۇشۇنداق بىر دەرس؟ » بولغان. 

جاۋابىنى بەنى ئىسرائىل مەنبەلىرىدىن نەقىل قىلىنغان رىۋايەتلەر 
دىنمۇ ئۆتە بۇ دۇنيادا مەن» ياردىمى بىلەن تاپالىشىمىز مۇمكىن: بۇ 

تۇر. جاۋابئالىغا بېرىلگەن بىر ئىالھىي ودېگەن س« ئالىم بارمۇ؟ 
دەپ « مۇئەللىم » ەلىمە ئىپادىلىگەن مەنە بويىچە نى كمۇسا ئۇ

 (.  66ۆگىتىشنى ئارزۇ قىلغان ) گەن ۋە ئىلىمىنى ئبىل
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مەسەلنىڭ ھەزرىتى مۇسانى كۆرسەتكەن يۈزى  -( قىسسە  2
بەندىلىرىمىزدىن بىر » مەسەلدە بايان قىلىنغان  -بولۇپ، قىسسە 

ئۆلتۈرگەن باال، ھەزرىتى مۇسانىڭ دەل ئۆزىدۇر. بىر بەندە « بەندە 
مۇسا سەھۋەنلىك بىلەن ئۆلتۈرۈپ قويغان قىپتى يىگىت ئىدى. 
زالىم پادىشاھتىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن تېشىۋېتىلگەن كېمە، بەنى 
ئىسرائىلنىڭ ھايات كېمىسى ئىدى. زالىم پادىشاھ ئۇالرنى 
يوقىتىۋەتمەكچى بولغان پىرئەۋىن ئىدى. مېھماندوست بولمىغان 

ي دەپ قالغان تېمىنى ئوڭشاپ قويۇش، قەۋمنىڭ ئۆرۈلۈپ چۈشە
مۇسا شاھزادە بولۇپ يىلالرچە خىزمەت قىلغان مىسىر دۆلىتى ئىدى. 
مۇسا بىن ئىمران سارايدا بىر شاھزادە بولۇپ چوڭ بولغان، 
سەركەردىلىك دەرىجىسىگىچە يۇقىرى ئۆرلىگەن ۋە ھەبەش 

 . ماندانلىق قىلىپ قابىلىيىتىنى نامايەن قىلغانىدىويۈرۈشىگە ق
قىلىنغۇچىسى  خىتابمەسەلنىڭ ۋەھىينىڭ تۇنجى  -( قىسسە 3

 بولغان رەسۇلۇلالھقا قارىتىلغان يۈزى بولۇپ، ئۆلتۈرۈلگەن باال، پىل
دا تېخى ىنوۋەقەسىدىن كېيىن بەختى ئېچىلغان قۇرەيشنىڭ راي

پىشىپ يېتىلمىگەن باشقا قەۋملەر ئارىسىدىكى ئۇتۇقى ئىدى. 
ىڭ تىجارەت كېمىسى بولۇپ، تېشىۋېتىلگەن كېمە، مەككىن

رەسۇلۇلالھ بۇ كېمىگە كۆرۈنۈشتە زىيان يەتكۈزۈۋاتقانىدى. 
غانىدى. ىنى شەيتاننىڭ چاڭگىلىدىن قۇتقۇزھەقىقەتتە بولسا كېم

مېھماندوست بولمىغان قەۋمنىڭ ئوڭشاپ قويۇلغان تېمى، 
رەسۇلۇلالھقا ۋە مۇئمىنلەرگە قاتتىق قول مۇئامىلە قىلغان، زۇلۇم 

مەككىلىكلەرگە خەيبەر فەتھىدىن كېيىن رەسۇلۇلالھ  قىلغان
 قىلغان ماددىي ۋە ئىقتىسادىي ياردەملەر ئىدى.   

 . زۇلقەرنەين مەسەلى5
مەسەلى بولغان زۇلقەرنەين  -سۈرىنىڭ بەشىنچى قىسسە 

مەنىۋى بىلىم مۇناسىۋىتىنىڭ ۋە يەرلىك  -مەسەلى، ماددىي ئىقتىدار 
تنىڭ قىممىتىنى كۆرسىتىدۇ. دۇنيا خاراكتېرلىق مۇۋازىنە -
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تۆۋەندىكى ئىككى ئايەت بۇ مەسەلنىڭ ئانا تېمىسىنى بايان 
 قىلغان:

تَيْنَاُه َمْن ُك َ َشْ  َنه َمكهنها ََلُ َِف اْْلَْرَض َوأ َ
ِ
 (85أَتَْبَع َسبَبًا )( فَ 84بًا )ٍء َسبَ ا
ئۇنىڭ ) ھۆكۈمرانلىقى ( ئۈچۈن بىز زېمىندا ئۇنىڭغا اليىق » 
رائىت يارىتىپ بەردۇق ۋە ئۇنىڭغا شەيئىلەرنىڭ قانۇنىيىتىگە بىر شا

ماس ھالدا خىزمەت قىلىدىغان ۋاستىلەرنىڭ ) ئىلمىنى ( بەردۇق. 
ئۇمۇ ئۆزىنى ) مەقسىتىگە ( يەتكۈزىدىغان بىر ۋاستىگە مۇراجەت 

 (.  85 - 84« ) قىلدى 
دۇنياۋى ھاكىمىيەتنى ئىپادىلىگەن ھۆكۈم بىلەن » مەسەلدە 

ۋە بىلىمنى ئىپادىلىگەن ھېكمەتنى بىر يەرگە جەم قىلغاندا  ئىلىم
بېرىلگەن. ئوتتۇرىغا  جاۋابئالغا ودېگەن س« قانداق بولىدۇ؟ 

» زۇلقەرنەين ) قوش قاناتلىق ( دەپ ئاتاشقا اليىق بولغان بىر 
چىقىدۇ. مانا بۇ زۇلقەرنەين ) قوش « قابىلىيەتلىك ھۆكۈمدار 

 ئاالمەت ئىگىسى ( بولۇشتۇر.  مۇڭگۈز / ئىككى دەۋر / ئىككى
بۇ سۈرە، قىسسە ۋە مەسەهللار بىلەن مەۋجۇدىيەتنىڭ قوش 

بىرىگە  -قۇتۇپالرنىڭ بىر  قارىمۇقارشىتى ۋە ىئىيىلىك تەبلىنىي
ھەمراھلىقى ھەقىقىتىگە كىشىنىڭ نەزىرىنى ئاغدۇرۇشنى مەقسەت 
قىلىدۇ. بۇ ئارقىلىق ئىنساندا شەيئىلەرنىڭ قوش لىنىيىلىك 

پىنىڭ بارلىقىنى نەزەردىن ساقىت قىلمايدىغان مۆتىدىل بىر تەرى
 چۈشەنچە بەرپا قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ.  

قىيامەتنىڭ  مەسەهللاردىن كېيىن كەلگەن بۆلەك -قىسسە 
(.  99ىنىدۇ ) دەھشەتلىك بىر سەھنىسىنى تەسۋىرلىگەن ھالدا باشل

ىلىش بارلىق قىسسە ۋە مەسەهللارنى بايان ق بۇ ئايەت ئارقىلىق
مەقسىتىنىڭ ئىنساننى قىلمىشلىرىنىڭ ھۆددىسىدىن چىقااليدىغان 
بىر مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىغا ئىگە قىلىش ئىكەنلىكىنى بايان 
قىلىدۇ. ھېسابىنى بېرەلمەيدىغان بىر ھاياتنى بېشىدىن 
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ھېساپ بېرىدىغان بىر  تكۈزگەنلەرنىڭ ئاساسلىق مەسىلىسىئۆ
 ئىدى.   كۈننىڭ كېلىدىغانلىقىغا ئىشەنمەسلىك

 - 99مەسەللىرىنىڭ ئارقىسىدىن كەلگەن  -سۈرىنىڭ قىسسە 
پەقەت قايتىدىن تىرىلىش  ئايەتلەردىكى بۆلەكنىڭ - 108

 ھەققىدىكى بايانالرغا ئايرىلغانلىقىنىڭ سەۋەبىمۇ دەل بۇ. 
ئاننىڭ رسۈرىنىڭ ئاخىرىدىن سانىغاندا ئىككىنجى ئايىتى، قۇ

ۇپ، رەببىمىزنىڭ كاالم ئەڭ سەرخىل ئايەتلىرىدىن بىرسى بول
 بايلىقىنىڭ قانداق ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ: 

َماَت َرّب َ لَنََفَد ا َماُت  قَْبَل أَنْ لَْبْحرُ قُْل لَْو ََكَن الَْبْحُر َمَداًدا َلَكَ  تَْنفََد َُكَ

 َرّب َ َولَْو َجئْنَا َبَمثََْلَ َمَدًدا
ئەگەر  رەببىمنىڭ سۆزلىرىنى يېزىش ئۈچۈن» ئېيتقىنكى، 

دېڭىز سىياھ بولغان بولسا، يەنە ئۇنىڭ بىر مىسلىنىمۇ كەلتۈرگەن 
بولساڭ، يەنىال رەببىمنىڭ سۆزلىرى تۈگىمەي تۇرۇپ دېڭىزالر 

 (. 109« ) چوقۇم تۈگەپ كەتكەن بوالتتى 
خۇالسىلىگەندە، كەھف سۈرىسىنىڭ ئاساسلىق مەقسىتى 

چەكلىك ۋە  ئىنساننىڭ ھاياتى، بىلىمى ۋە ئىقتىدارى ئۆتكۈنچى،
نىسپى بولۇپ، ئالالھ نىڭ ھاياتى، بىلىمى ۋە ئىقتىدارى ئەبەدىي، 

قىلىنغۇچىغا  خىتابنى ەتھەقىقدېگەن چەكسىز ۋە مۇتلەقتۇر 
 تىن ئىنساننىڭ قىلىشقا تېگىشلىك ئىشى:سەۋەبئۆگىتىشتۇر. بۇ 

ًًل َصالَ  َه َأَحدً بَ يُْْشَْك  ًحا َوََل فََمْن ََكَن يَْرُجوا َلقَاَء َرب ََه فَلَْيْعَمْل ََعَ  اَعَباَدَة َرب َ
كىمكى، رەببىگە مۇالقەت بولۇشنى ئۈمىد قىلىدىكەن، » 

ئۇنداقتا ئۇ ئالالھ نى رازى قىلىدىغان سالىھ ئەمەهللارنى قىلسۇن ۋە 
رەببىگە بەندىلىك قىلغاندا، ئۇنىڭغا ھېچكىمنى شېرىك 

 (.  110« ) كەلتۈرمىسۇن 
 

 جىن سۈرىسى
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مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « س مەخلۇقالر كۆرۈنمە» سۈرىنىڭ 

 جىن ئىسمى بىرىنچى ئايەتتىن ئېلىنغان: -ئەل 
بىر نەچچە نەپەر جىننىڭ ) مەندىن قۇرئان ( » ئېيتقىنكى، 

تىڭشاپ ) ئىمان ئېيتقانلىقى ( ماڭا ۋەھىي قىلىندى، ئۇالر 
) قەۋمىگە قايتىپ بارغاندىن كېيىن ( ئېيتتى: بىز توغرا يولغا 

 (.   1« ) ان ئاجايىپ قۇرئاننى ھەقىقەتەن ئاڭلىدۇق باشاليدىغ
سۈرىگە ئىسىم بولغان جىن، ئىنسان كۆزى بىلەن كۆرگىلى 

 . قارىمۇقارشىسىدۇرنىڭ «ئىنس » بولىدىغان مەخلۇق 
بۇخارىدا، سۈرە بىرىنچى ئايىتىنىڭ بىرىنچى كەلىمىسى بولغان 

 ئىسمى بىلەن ئاتالغان. « قۇل ئۇھىيە ئىلەييە » 
يقۇتىدىن اش بككىدە نازىل بولغان بولۇپ، قۇرەيمە سۈرە

دىكى تائىف ىيىل - 10كېيىنكى مەزگىلگە، يەنى رىسالەتنىڭ 
سەپىرىگە توغرا كېلىدۇ. رەسۇلۇلالھ مەككىلىك مۇشرىكالرنىڭ 

بولۇپ، دەۋەت ۋەزىپىسىنى راھەت شەكىلدە  يالتايغانبېسىمىدىن 
ۇ ئىزدىنىشنىڭ تۇنجى ئېلىپ بارىدىغان بىر ماكان ئىزدەۋاتاتتى. ب

كىتى مەككىگە خوشنا بولغان تائىف ئىدى. لېكىن، تائىف بېشىغا ىب
قونغان دۆلەت قۇشىنى بېشىدىن ئۇچۇرىۋەتكەنىدى. تائىفلىقالر 
رەسۇلۇلالھنىڭ دەۋىتىگە قۇالق سېلىشنىڭ ئورنىغا ئۇنى چالما 
كېسەك قىلغان بولۇپ، رەسۇلۇلالھ كۆڭلى يېرىم بولغان ھالدا 

كېتىشكە مەجبۇر بولغان. تائىفتىن قايتىش ئۇنىڭ  قايتىپ
 -ھاياتىدىكى ئەڭ ئېغىر كۈن ئىدى. چۈنكى، تائىفتىن چالما 

كېسەك قىلىنغان ھالدا ھەيدەپ چىقىرىلغان بولۇپ، كېندىك قېنى 
تەسەللى » تۆكۈلگەن مەككىگە كىرەلمىگەنىدى. مانا بۇ ۋاقىتتا بىر 

رە، ۈرە نازىل بولغان. سۈبولۇپ بۇ س« ئارماغانى ) ھەدىيەسى ( 
كۆرۈنمەيدىغان ۋە بىلىنمەيدىغان  رەسۇلۇلالھقا ۋەھىي ئارقىلىق
مۇناسىۋەتلىك بىر « جىنالر بىلەن » ئالەمنى تەمسىل قىلىدىغان 
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كۈچۈم تۈگىدى، يار » خەۋەرنى بىلدۈرگەنىدى. يەنى رەسۇلۇلالھقا 
بەندەم  مەن ساڭا ياردەمگە كەلدىم» دېگەن يەردە، رەببى « رەببى! 

 دېگەنىدى.  « 
سۈرىنىڭ تۇنجى تەرتىپلەردىكى ئورنى تارىخى مەلۇماتالر 
بىلەن بىردەكلىككە ئىگە ئەمەس. چۈنكى، تۇنجى تەرتىپلەردە 

ياسىن سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. بىرىنچىدىن ياسىن  -ئەئراف 
سۈرىسىنىڭ ئەئراف سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا تىزىلىشى توغرا ئەمەس. 

ن بۇ سۈرىنىڭ ئورنى ۋە زامانى جىن سۈرىسىنىڭ ئىككىنجىدى
 -بىزنىڭچە كەھف  كېلىدۇ. سۈرىنىڭ ئەڭ توغرا يېرى ئالدىغا توغرا

 نۇھ سۈرىلىرىنىڭ ئارىسى بولسا كېرەك.  
لىيەت ىسۈرىنىڭ ئاساسىي تېمىسى تەۋھىد بولۇپ، جاھ

رمالدىن ھالقىغان وئىنسانىنىڭ جىنالرغا شىپى كەلتۈرگەن بارلىق ن
ىلىرىنىڭ ھەممىسىنى رەت قىلغان. سۈرە، كۆرۈنمەس چۈشەنچ

مەخلۇقالرنىڭ ئالالھ بىلەن ئىنسان ئارىسىدا ۋاستە ئەمەس، 
ئىالھىي يېتەكچىلىككە مۇھتاج مەخلۇقالر ئىكەنلىكىنى 

شېئىر ۋە ھەر خىل  ڭئەسكەرتىدۇ. نازىل بولغان مەزگىلى ئىنساننى
رنى جىنالرغا سۆز سەنئىتىنى كاھىنلىق ۋە سېھىرگەرلىككە، بۇال

باغاليدىغان بىر مەزگىل ۋە مۇھىت ئىدى. جىنالرنى ئىنساننى 
جازااليدىغان بىر ئىالھىي كۈچ دەپ چۈشەندۈرەتتى ۋە كىشىلەرنى 

 (. ئۇالرغا ئىالھلىق سۈپەت بېرەتتى ) ئەنئام، 54تاتتى ) ھۇد، ىقورق
 ان(. جىنالرنىڭ غەيىبنى بىلىدىغانلىقىغا، ئىنسانغا پايدا ۋە زىي 100

ا يەتكۈزەلەيدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى ۋە ئالالھ قا سېغىنغاندەك جىنالرغ
 سېغىناتتى.

نَْس يَُعوُذوَن َبرََجاٍل َمنَ 
ِ
هُه ََكَن َرَجاٌل َمَن اَْل   َرَهقًا فََزاُدوهُْ الَْجن َ  َوَأن

ھەقىقەتەن ئىنسانالردىن بەزى كىشىلەر جىنالردىن بولغان » 
بىلەن جىنالر تېخىمۇ  بەزىلەرگە سېغىناتتى، شۇنىڭ

 (.  6« ) تەكەببۇرلىشىپ كەتتى 
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ھەتتا بىۋاستە جىنالرغا چوقۇنىدىغانالرمۇ بار ئىدى ) سەبە، 
(،  20 - 1(. سۈرىدىكى جىنالرنىڭ قۇرئان تىڭشاش ۋەقەسى )  41

قىلىنغۇچىالرنىڭ جىن ھەققىدىكى چۈشەنچىسىنى  خىتابتۇنجى 
 ن. بۇ سۈرىدە قۇرئانىالشنى مەقسەت قىلغائۆزگەرتىش ۋە توغر

ئاللىقنىڭ توغرا ېنمەيدىغان مەخلۇقالر ھەققىدىكى ركۆرۈ
ئىكەنلىكىنى تەستىقاليدۇ ۋە ئۇالر ئارقىلىق ۋەھىيگە زەربە بېرىش 

 مەقسىتىنى سۇغا چىالشتۇرىدۇ. 
 - 29شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا، سۈرىنىڭ بۇ بۆلىكى ئەھقاف 

ھالدا  قدا، ۋاستىلىئايىتى بىلەن بىرلەشتۈرۈپ ئوقۇلغان - 32
يەھۇدىي سېھىرلىك دىن پەلسەپىسى ئاساسىدا شەكىللەنگەن جىن 

(. چۈنكى بۇ  9 - 8ھەققىدىكى خاتا چۈشەنچىنى رەت قىلىدۇ ) 
ندا ياشايدىغان مۇشرىكالرنىڭ كۆرۈنمەيدىغان مەخلۇقالر وراي

 ەكىللەندۈرگەن ئامىلالردىن بىرسىھەققىدىكى چۈشەنچىسىنى ش
تەسىرى )مەدەنىيىتىنىڭ( كى يەھۇدىي كۈلتىرىنىڭ ندىومەزكۇر راي

ئىدى. بۇ ھەقىقەتنى سۈرىنىڭ باشتىكى بۆلىكى بىلەن زىچ 
 ۋالغىلى بولىدۇ. ۈئايەتتىن كۆر - 30مۇناسىۋەتلىك بولغان ئەھقاف 

مۇشرىكالر ۋەھىيگە قارشى چىققاندا، ئىشلەتكەن دەلىللىرىنىڭ 
ىن ئالغانىدى. كەھف ندىكى يەھۇدىيالردوكۆپىنچىسىنى مەزكۇر راي

سۈرىسىدىكى زۇلقەرنەيىن قىسسەسى ھەققىدە نەقىل قىلىنغانالر 
ئەھلى يەھۇدىيالرنىڭ  كىتاب بۇنىڭ مىسالىدۇر. ئۇممى ئەرەبلەر

ئۇالرنى جىنالرغا ۋە ۋەھىينىڭ  رىگە قاراپ،ئىغۋا، سەپسەتىلى
مەنبەسىگە مۇناسىۋەتلىك سىرلىق مەلۇماتالرغا ئىگە دەپ قارايتتى. 

ەلگەنلىكىگە شەك چۈشۈرۈش ىينىڭ ئىالھىي مەنبەدىن كۋەھ
ئۇالرنى بۇ ھەقتە كۈشكۈرتكەن ئاساسلىق ئامىلالردىن  ئارزۇسى

بىرى ئىدى.  مۇشرىكالرنىڭ بۇ پوزىتسىيىسى يەھۇدىيالرغىمۇ 
ن جىنالرنىڭ يەھۇدىي يارىغانىدى. بۇ ئايەتلەردە تىلغا ئېلىنغا

ىن ئايەتت - 32- 29 بۇ ھەقتە توختالغان ئەھقاف ئىكەنلىكىنى
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مۇشرىك ئەرەپلەر بىلەن كىتابى بار  بىلەلەيمىز. سۈرە يېپىق ھالدا
يەھۇدىيالر ئارىسىدىكى بۇ شەيتانى ھەمكارلىقنى بۇزۇشنى مەقسەت 

 قىلماقتا.   
بۇ مەقسەتنى چۆرىدىگەن ھالدا، غەيبنىڭ ئالالھ بىلەن جىنالر 

نى بۇ سۈرە ىتىقئارىسىدا بۆلۈشۈلگەنلىكى ھەققىدىكى ھەر خىل مەن
 رەت قىلىدۇ:

َله 26عَاَلُم الْغَْيَب فًََل يُْظهَُر عَََّل غَْيَبَه َأَحًدا )
ِ
 ( 27 َمَن اْرتَََض)( ا

پەقەت ئالالھ ال غەيبنى بىلگۈچىدۇر، ئۆزىنىڭ غەيبىدىن » 
ھېچكىمنى خەۋەردار قىلمايدۇ. پەقەت ئالالھ ئۆزى مەمنۇن بولغان 

بىلدۈرىدۇ (، بۇ ئەھۋالدا ئۇنىڭ  پەيغەمبىرىگىال ) بەزى غەيبنى
 - 26« ) ئالدىغا ۋە ئارقىسىغا كۆزەتچى ) پەرىشتە ( سېلىپ قويىدۇ 

27 .) 
سۈرىنىڭ جىنالر بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئايەتلىرىنىڭ 
رەسۇلۇلالھقا تەسەللىي بېرىشكە مۇناسىۋەتلىك يەنە بىر ئىماسى بار. 

ە قۇالق يەنى، سېنىڭ يېنىڭدىكى مەككە بۇ ئىالھى ۋەھىيگ
سالمىسا، ئالالھ ناھايىتى يىراقالردىن سېنى تىڭشايدىغانالرنى 
ئەۋەتىدۇ. ياكى سېنى ) ئىنسان ( كۆزى بىلەن كۆرگىلى ۋە 
بىلگىلى بولىدىغان ئىرادىلىك مەخلۇقالر تىڭشىمىسا، كۆز بىلەن 
 كۆرگىلى ۋە بىلگىلى بولمايدىغان ئىرادىلىك مەخلۇقالر تىڭشايدۇ.  

 

 نۇھ سۈرىسى

 

ۈرە ئىسمىنى ھەزرىتى نۇھنىڭ ئىنكارچى قەۋمگە قارشى س
ك كۆرىشىنى بايان قىلغان مەزمۇنىدىن ۈئېلىپ بارغان بىر ئۆمۈرل
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لەردە بۇ ئىسىم بىلەن رئالغان بولۇپ، قەدىمكى مۇسھاب ۋە تەپسى
 ئاتالغان. 

قۇرئاندا يۇنۇس، ھۇد، يۈسۈپ، ئىبراھىم، مەريەم، لوقمان، نۇھ 
پەيغەمبەر ۋە سالىھ كىشىلەرنىڭ ئىسمى  ۋە مۇھەممەد قاتارلىق

 ئالماقتا. ئورۇنبىلەن ئاتالغان سەككىز سۈرە 
سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. جابىر ئارقىلىق يېتىپ كەلگەن 

ئىبراھىم  -تۇر ئارىسىغا، باشقا تەرتىپلەردە نەھل  -تەرتىپتە نەھل 
سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ يىپ ئۇچى مەزكۇر سۈرىنىڭ 

يقۇتىدىن كېيىن ھىجرەتتىن بۇرۇن نازىل بولغان ايش بقۇرە
ئالغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.  ئورۇنسۈرىلەر ئارىسىدا 

شىنى ۈنۈقىسسەنىڭ مەزمۇنى سۈرە نازىل بولغان دەۋر ئارقا كۆر
بىلەن ئىنكارچى قەۋم ئارىسىدىكى  رەسۇلئەكس ئەتتۈرمەكتە. بۇ 

 . مۇناسىۋەتنىڭ ئۈزۈلۈشىنىڭ خەۋەرچىسى ئىدى
يىلىدا نازىل  - 10نىڭ دەۋەتسۈرە مەزمۇنى نەزەرگە ئېلىنغاندا، 

 كە بولىدۇ. بولغان دېيىش
سۈرىنىڭ ئاساسىي تېمىسى دەۋەت بولۇپ، ھەزرىتى نۇھ دۇنياغا 
بېرىلىپ كەتكەن قەۋمىنى تەۋھىد ۋە ئادالەتكە دەۋەت قىلغان. 

ق قۇال ەتكە جاھىللىق بىلەن قارشى چىقىپئىنكارچى قەۋم بۇ دەۋ
سالمىغان. نەتىجىدە ھەزرىتى نۇھ قەۋمىنى ئالالھ قا ھاۋالە قىلغان. 

( ئاخىرىدىكى ھاالك  20 - 1سۈرىنىڭ بېشىدىكى ئايەتلەر ) 
 دۇئاسىنى شەرھىيلەش ئۈچۈن بايان قىلىنغان:

َله 
ِ
وا ا ْن تََذْرُهْ يَُضل وا َعَباَدَك َوََل يََِلُ

ِ
هَك ا ن

ِ
اْغَفْر  ( َرب َ 27ا )ًرا َكفهارً  فَاجَ ا

يه َوَلَمْن َدَخَل بَيَِْتَ ُمْؤَمنًا َوَللُْمْؤَمنَ  اَلمَ لُْمْؤَمنَاَت نَي َواَِل َوَلَواَلَ َله  َوََل تَزََد الظه
ِ
نَي ا

 ( 28تََباًرا )
 ئۇالرنى ساق قويساڭ، شۈبھىسىزكى ئەگەر سەن» 

بەندىلىرىڭنى ئازدۇرىدۇ، ئۇالرنىڭ تاپقان بالىلىرىمۇ پەقەت فاجىر، 
ئانامغا، مېنىڭ ئۆيۈمگە مۇئمىن  -پىر بولىدۇ. رەببىم! ماڭا، ئاتا كا
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بولۇپ كىرگەن كىشىگە ۋە مۇئمىن ئەرلەرگە، مۇئمىن ئايالالرغا 
« مەغپىرەت قىلغىن، زالىمالرغا پەقەت ھاالكىتىنى زىيادە قىلغىن 

 (27 - 28 .) 
قۇرئان قىسسەلىرى مۇھەممەدى دەۋەتنىڭ ئەينىكى بولۇپ، 

نى بۇ ئەينەكتىن كۆرىدۇ. قۇرئاندا ھەزرىتى نۇھ ۋە دەۋەت ئۆزى
ئىنكارچى قەۋمى ھەققىدە بايانالر بىر قانچە يەردە، يەنى ئەئراف 

 23(، مۇئمىنۇن )  29 - 25 (، ھۇد ) 73 - 71(، يۇنۇس )  64- 59) 
(، ساففات  15 - 14(، ئەنكە بۇت )  122 - 105(، شۇئەرا )  31 -
ا ( سۈرىلىرىدە تىلغا ئېلىنغان.  ئوتتۇر 16 - 9(، قەمەر )  82 - 75) 

شەرقتە تارىخ نۇھ بىلەن باشاليدۇ. قۇرئان ۋەھىيمۇ رىسالەتنى ۋە 
؛ 25؛ ھۇد 59ئۈممەتلەر تارىخىنى نۇھ بىلەن باشلىتىدۇ ) ئەئراف 

 (.  163؛ نىسا 23مۇئمىنۇن 
ئالغان. نۇھ قەۋمىنىڭ  ئورۇنبايانالر بۇ سۈرىدە  ئەڭ تەپسىلى

ممە نەرسىگە باھا قويۇپ ئادەتلىنىپ قالغان ھە قىسسەسى
قاراشالردىن مەھرۇم  -قىممەت قانداق بولۇپ توپلۇمنىڭ 

قالغانلىقىنىڭ قىسقىچە ھېكايىسىدۇر. بۇ بىر تۇغياندۇر. تۇغيان 
 پانوشى مۇقەررەر. ھەر تۇپاننىڭ بولوبولغان ھەر قانداق جايدا ت

ۈچۈن پاالكەت ۋە قاراشالرنى باھاغا پىدا قىلغۇچىالر ئ -قىممەت 
قاراشنى باھادىن ئۈستۈن كۆرگەنلەر  -ھاالكەت بولۇپ، قىممەت 

تۇپراق ئۈچۈن بىر  پانوئۈچۈن بىر نىجاتلىق ۋە نېمەتتۇر. ت
 تاھارەت، توپلۇم ئۈچۈن بىر پاكلىنىشتۇر. 

رەسۇلۇلالھ بىلەن  زرىتى نۇھ بىلەن ئىنكارچى قەۋمنىسۈرە، ھە
ىشنى مەقسەت قىلماقتا. سۈرە قۇرەيش مۇشرىكلىرىنى دەۋرداش قىل

ھەزرىتى نۇھ ئارقىلىق رەسۇلۇلالھقا تەسەللى بەرگەن بولسا، نۇھ 
 قەۋمى ئارقىلىق مەككە مۇشرىكلىرىنى قورقۇتقان. 

يۈكسەك بىر باالغەت نامايەندىسى بولغان بۇ سۈرىنىڭ 
مەقسىتى ۋۇجۇدقا چىققانىدى. بۇنىڭغا تارىخ شاھىت. مۇشرىكالر 
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كېلىدىغان بىر باالدىن، ۋەھىينىڭ تەسىرلىك ئۆزلىرىگە يېتىپ 
يۈكسەك  قۇتۇلۇپ قالغانىدى. ئەگەر ۋەھىي ئۇسلۇبى سەۋەبىدىن

باالغىتى بىلەن ئۇالرنىڭ مۇتلەق كۆپچىلىكىنىڭ قەلب تەختىدىن 
ئورۇن ئېلىپ ھىدايىتىگە ۋەسىلە بولمىغان، بىر قىسمىنى 

بولسا قتۇرۇپ ۋەھىيگە قارشى چىقىشتىن ۋازكەچكۈزمىگەن ىجىم
ئىدى، ئۇالرمۇ غەزەپكە ئۇچراپ ھاالك بولغان قەۋملەر قاتارىدىن 

 ئورۇن ئالغان بوالتتى. 
سۈرىنىڭ دېمەكچى بولغان مەقسىتى ناھايىتى ئوچۇق بولۇپ، 

پاننىڭ بىر نۇھى، ھەر وپانى، ھەر توھەر تۇغيان ئۆز دەۋرىنىڭ ت
ل نۇھنىڭ بىر كېمىسى، ھەر كېمىنىڭ بىر يۈرۈش لېنىيىسى ۋە يو

خەرىتىسى بولىدۇ. ئۈممەتى مۇھەممەدنىڭ يول لېنىيىسى ۋە يول 
خەرىتىسى قۇرئاندۇر. قۇرئاننىڭ يېتەكچىلىكىگە تەسلىم بولغانالر 

   پانىدىن قۇتۇلىدۇ.وئاخىر زامان ت
 

 ئىبراھىم سۈرىسى

 
ئايەتلەردە بايان قىلىنغان ھەزرىتى  - 41 - 35 سۈرە ئىسمىنى

ھ قا ئامانەت قىلىش قىسسەسىدىن ئىبراھىمنىڭ ئائىلىسىنى ئالال
 ئالغان.

قۇرئاندا بىر قانچە يەردە ھەزرىتى ئىبراھىم ھەققىدە توختالغان 
ئىسمى بىلەن « ئىبراھىم » بولۇپ، پەقەت بۇ سۈرىنىڭ 

ئاتىلىشىنىڭ چوڭقۇر مەنىسى بولسا كېرەك. مۇناسىۋەتلىك 
ىڭ بۆلەكتىكى بايانالر ئاساسىدا، بۇ مەنىنى ھەزرىتى ئىبراھىمن

ئىنسانىيەتنىڭ يەر يۈزىدىكى مېمارچىلىق پائالىيىتىنى قايتىدىن 
پائالىيىتىدىن  بەرپا قىلىپ، ئۇنى يېڭىدىن ئوتتۇرىغا چىقىرىش
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دېسەك خاتاالشمايمىز. ئۇ ئۆمرىنىڭ ئاخىرقى  ئىزدىشىمىز كېرەك
مەزگىلىدە ئىگە بولغان ئوغلى ئىسمائىلدىن ئايرىلىشقا رازى 

، گىياھ ئۈنمەس تاغ بىلەن «ئېكىنسىز » ئائىلىسىنى  .بولغان
قورشالغان بىر ۋادىغا ئاپىرىپ قويۇش ئارقىلىق، كىشىنىڭ ئەڭ 
ياخشى كۆرىدىغانلىرىنى ئالالھ قا قانداق ئامانەت 

 قىلىدىغانلىقىنىڭ ئەڭ جانلىق ئابىدىسىنى تىكلىگەنىدى. 
سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. سۈرىنىڭ نازىل بولغان ۋاقتى 

 رىقلىق قاراشالر يوق. ھەققىدە پە
سۈرە تېما ۋە ئۇسلۇب جەھەتتىن بىر پۈتۈنلۈككە ئىگە. بۇ سۈرە 

 -ئەنبىيا، باشقا تەرتىپلەردە نۇھ  -دە شۇرا تەرتىپىجابىر بىن زەيد 
ن. بۇ يىپ ئۇچىغا ئاساسەن ئەنبىيا سۈرىلىرى ئارىسىغا تىزىلغا

ىن يقۇت مەزگىلىدائالغان ب ئورۇننەبىلەر قىسسەلىرى  سۈرىنى
كېيىن نازىل بولغان سۈرىلەردىن بىرى دېيىشكە بولىدۇ. سۈرىدە بۇ 
مەزگىلگە ئائىت ساد، ئەئراف، ئىسرا، ئەنبىيا سۈرىلىرىگە ئوخشاش 
 يەھۇدىي ۋە يەھۇدىيلىشىش مەسىلىسى ئېغىر سالماقنى ئىگىلەيدۇ. 

 29ئىبراھىم سۈرىسى مۇقاتتائا ھەرىپلىرى بىلەن باشالنغان 
ەرگە ئوخشاش بىۋاستە ھالدا ۈرە مەزكۇر سۈرىلسۈرىدىن بىرسى. س

نى شىپى كەلتۈرۈپ باشالنغان. بۇ ئۇسلۇبنىڭ بايان ۋەھىي
بۇ » قىلىنىش شەكلى ھەقىقەتەن كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ: 

ئىنسانىيەتنى قاراڭغۇلۇقتىن يورۇقلۇققا ئېلىپ چىقىشىڭ ئۈچۈن 
تە تىلغا ئېلىنغان (. بۇ ئايەت 1« ) ساڭا نازىل قىلغان بىر ۋەھىيدۇر 

كېچە قاراڭغۇلىقى ئەمەس، ئەلۋەتتە.  مەنىۋى « قاراڭغۇلۇق » 
بولۇپ، ۋەھىي نۇردۇر. « قاراڭغۇ ئەقىللەر » قاراڭغۇلۇق بولغان 

خۇددى كۆز ئۈچۈن يورۇقلۇق نېمىنى ئىپادىلىسە، دىل ئۈچۈنمۇ 
نۇر شۇنى ئىپادىلەيدۇ. ۋھىي نۇرى بىلەن قارىغان قەلب پاراسەت 

بولىدۇ. ۋەھىينىڭ نۇرى چۈشكەن ئەقىل، قاراڭغۇلۇقتىن  ساھىبى
قۇتۇلۇپ يورۇقلۇققا چىقىدۇ. ئۇ ئەقىلنىڭ يۆنىلىشى، يەنى قىبلىسى 
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بار بولىدۇ. چۈنكى، بىر يەردە نۇر بولسا، ئۇ يورۇقلۇقنىڭ بىر 
مەنبەسى بولغان بولىدۇ. نۇر چۈشكەن نەرسىنى مەنبەسىگە 

تنىڭ دەل ئۆزىدۇر. ئەگەر نۇر يۈزلەندۈرىدۇ. بۇ يۈزلىنىش ھىدايە
بولمىسا، ئۇ نەرسىنىڭ قىبلىسى بولمايدۇ. چۈنكى، قاراڭغۇلۇقنىڭ 
مەنبەسى يوق. قاراڭغۇلۇق قاپلىغان ئەقىللەر بىر قاراڭغۇلۇقتىن 

 دۇ.ىيەنە بىرسىگە ئاتالپ يۈر
اشالنغان باشقا بۇ سۈرە مۇقاتتائا ھەرىپلىرى بىلەن ب 

ىال ئىنكارچىالرغا قارىتا ھەيۋە كىرىش قىسمىد سۈرىلەرگە ئوخشاش
ۋاتقان ( قاتتىق ئازاپ سەۋەبىدىن ئۇ ۇكۈتۈپ تۇر» ) قىلىدۇ: 

گەنلەر ئۈچۈنمۇ بىر ى(. قۇرئان يۈز ئۆر 2« ) كاپىرالرغا ۋاي 
رەھمەتتۇر. چۈنكى، يۈز ئۆرىگۈچىلەرگە تېخى ھايات ۋاقتىدىال 

ەرمەكتە ۋە كېلەچەكتە دۇچار بولىدىغان ئازاپتىن ئالدىنئاال خەۋەر ب
ئۇالرنى ئاگاھالندۇرماقتا. خەتەرلىك يولدا كېتىۋاتقان بىرىنىڭ 
ئاقىۋىتى ھەققىدە خەۋەر بېرىش ئۇنىڭ ئۈچۈن يامانلىق ئەمەس، 
ئەكسىچە ياخشىلىقتۇر. قۇرئانمۇ خۇددى بۇنىڭغا ئوخشاش 

 ئىنكارچىالرغا ياخشىلىق قىلماقتا.
ىرال شەرتى قۇرئاننىڭ ياخشىلىقىدىن پايدىلىنىشنىڭ پەقەت ب

تىن ئالالھ ھەر رەسۇلنى سەۋەبش. مانا بۇ ىنىشۈبار، يەنى ئۇنى چ
ئۆز قەۋمىنىڭ تىلى بىلەن ئەۋەتكەن. بۇ ھەقىقەتنى قۇرئان 
ئۆلچىمىگە سالساق، قۇرئان ۋە باشقا بارلىق ۋەھىيلەرنىڭ تىلى 

تىلىدۇر.  ئالالھ نىڭ تىلى ئەمەس، ۋەھىي ئەۋەتىلگەن قەۋمنىڭ
ئىنسانالر تەرىپىدىن ئىشلىتىلگەن بىر  ەنلىكقەۋمنىڭ تىلى دېگ

» تىل دېگەنلىك بولىدۇ. تۆۋەندىكى ئايەت بۇنىڭ سەۋەبىنى 
دەپ بايان قىلىدۇ. ئايەتنىڭ « شلىك بولۇش ئۈچۈن ىنىچۈش

 ئۆزىگە قاراپ باقايلى:

 َ َله َبَلَساَن قَْوَمَه َلُيَبني َ
ِ
َ َوَما َأْرَسلْنَا َمْن َرُسوٍل ا ُ َمْن يََشاُء  هُْم فَُيَضل   ل اّلِله

    َوَُّيَْدي َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعزَيُز الَْحَكميُ 
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قانداقال بىر رەسۇلنى ئەۋەتمەيلى، ئۇنى بىز ئۆز قەۋمىگە » 
ىك بايان قىلىپ بېرىشى شلىنىئىالھىي ۋەھىينى ئېنىق ۋە چۈش

پەقەت ئۆز قەۋمىنىڭ تىلى بىلەن ) سۆزلەيدىغان ( قىلىپ  ئۈچۈن
اندىن كىمكى ئازغۇنلۇقتا چىڭ تۇرسا، ئالالھ ئۇنى ئەۋەتتۇق. ئ

گۇمراھ قىلىدۇ؛ كىمكى ھىدايەت تېپىشنى خالىسا، ئالالھ ئۇنى 
ھىدايەت قىلىپ توغرا يولغا باشاليدۇ. ئالالھ غالىبتۇر، ھېكمەت 

 (.  4« ) بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر 
ۋەھىي ئالالھ نىڭ مۇرادىنى ئەكس ئەتتۈرىدۇ. ئىالھىي 

ش شەرت. يەنى، ىنىۇپ يېتىش ئۈچۈن ۋەھىنى چۈشمۇرادنى تون
ش پەرزدۇر. بۇ ھەر مۇئمىنگە كۈچىنىڭ يېتىشىچە ىنىۋەھىنى چۈش

پەرز. قۇرئاننىڭ ئەسلى تىلىنى بىلمەيدىغانالرنىڭ ئۇنىڭ 
ىش نىتەرجىمىسىنى ۋە تەپسىرلىرىنى ئوقۇش ئارقىلىق چۈش

بولسۇن،  مەيلى ئۇنى ئۇلۇغالش مەقسىتىدە مەسئۇلىيىتى بار. قۇرئان
چۈشەنگىلى بولمايدۇ، ئادەتتىكى كىشى » ياكى ھەر خىل 

داۋالىرىنى قىلغۇچىالرنىڭ بۇ داۋاسىنى بىكارغا « چۈشىنەلمەيدۇ 
سۈپىتى بىلەن سۈپەتلەيدۇ. « مۇبىن » چىقىرىدۇ. قۇرئان ئۆزىنى

باشقا » ھەم  «ىك ۋە روشەن  بولغان شلىنىئۆزى چۈش» مۇبىن ھەم 
« ك قىلىپ بەرگەن ىشلىنىرگەن ۋە چۈشھەقىقەتلەرنى چۈشەندۈ

 دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. 
ئالالھ قا شەرتسىز ئىتائەت » سۈرىنىڭ ئاساسىي تېمىسى 

« شۈكۈر » نىڭ ئەسلىدە بىر «ئىتائەت » بولۇپ، « قىلىش 
 ئىكەنلىكى كىرىش بۆلىكىدىكى بۇ ئايەت بىلەن ئىپادىلەنگەن:

 َ هُْكْ َول نه عَذَ لََِئْ َشَكْرُُتْ َْلََزيَدن
ِ
َ َِئْ َكَفْرُُتْ ا  َشَديدٌ اَّب ل

ئەگەر نېمىتىمگە شۈكۈر قىلساڭالر، ) ئۇنى ( تېخىمۇ زىيادە » 
 ڭ ئازابىم ئەلۋەتتەقىلىمەن. ئەگەر تۇزكورلۇق قىلساڭالر، مېنى

 (. 7« ) مۇ قاتتىق بولىدۇ تېخى
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ۇ ئايەتتىن كېيىن كەلگەن ئايەتتە، شۈكۈر قىلماي تۇزكورلۇق ب
الھ قا ھېچقانداق زىيان يەتكۈزەلمەيدىغانلىقىمىز بايان ئال قىلساق

 -ساقمۇ ىقىلىنماقتا. چۈنكى، جىمى ھەمدۇساناالر بىز خال
ساقمۇ ئالالھ قا خاستۇر. كائىناتتىكى بارلىق مەخلۇقالرنىڭ ىخالىم

 ھەمدۇساناسى ئالالھ قا خاستۇر. 

ْن تَْكُفُروا َأنُُْتْ َوَمْن َِف اْْلَرْ 
ِ
َ يًعا فَ َض َجََ َوقَاَل ُموََس ا نه اّلِله

ِ
يدٌ ا   لَغََِنٌّ َْحَ

ئەگەر سىلەر ۋە پۈتۈن يەر يۈزىدىكى كىشىلەر » مۇسا: 
تۇزكورلۇق قىلىپ كاپىر بولۇپ كەتسەڭالرمۇ، ئالالھ قا قىلچە زىيان 
يەتكۈزەلمەيسىلەر. چۈنكى ئالالھ ئەلۋەتتە ھەممىدىن بىھاجەتتۇر، 

 (.  8دېدى ) « مەدھىيلەشكە اليىقتۇر 
تۇزكورلۇق قىلغۇچىالر ھاالك قىلىنىشقا اليىق بولىدۇ. بۇنىڭغا 

 - 9ئاد ۋە سەمۇد قەۋملىرىدىن ئىبارەت ئىككى ئۆرنەك بېرىلگەن ) 
شىغا ئېتىراز قىلغانىدى. ۇ(. بۇ قەۋملەر نەبىلىرىنىڭ ئىنسان بول 18

ئۇنىڭدىن باشقا ئۇالر مۆجىزە تەلەپ قىلغانىدى. بۇ ئارقىلىق ھاالك 
ئۆتمۈش قەۋملەر ئۈستىدىن ئۆز دەۋرىدىكى ۋەھىنى  قىلىنغان

ئىنكار قىلغۇچىالر ئاگاھالندۇرۇلغان. چۈنكى ئۇالر رەسۇلۇلالھنىڭ 
شىغا ئېتىراز قىلغان ۋە مۆجىزە تەلەپ ۇبول رەسۇلئىنسان 

 بىشارەتئۇالر ئۈچۈن ياخشىلىقتىن  ەقىلغانىدى. لېكىن مۆجىز
ەقدىردىمۇ ئىنكار ئەمەس ئىدى. بىرىنچىدىن، مۆجىزە كەلگەن ت

قىلىشتا چىڭ تۇراتتى. ئىككىنجىدىن، ئەگەر مۆجىزە كېلىپ، يەنە 
ئىنكار قىلىشتا چىڭ تۇرسا، ئىالھىي قانۇنىيەتنىڭ تەقەززاسى 

 بىلەن ئۇالرغا ئىالھىي ھۆكۈم ھەق بولۇپ ھاالك قىلىناتتى. 
ئالالھ نىڭ ئىنسانغا ئىالھىي ۋەھىي ئەۋەتىشى، ئىنساننىڭ 

مەنا ۋە مەقسىدىنى ئوڭۇشلۇق ھالدا ئەمەلگە  يارىتىلىشتىكى
ئاشۇرۇشى ئۈچۈندۇر. چۈنكى ھەر نەرسىنىڭ يارىتىلىش مەقسىدى 

ئاغا ئىگە بولۇش ۋە مەناسى بولىدۇ. شەيئىلەرنىڭ مەنا ۋە مۇددى
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مەخلۇقاتنىڭ قانۇنى بولۇپ، بۇ ھەقىقەتنى تۆۋەندىكى  قانۇنىيىتى
 ئايەت بايان قىلماقتا:

َماَواَت َواْْلَْرَض َِبلْ  َألَْم تََر َأنه  َ َخلََق السه  اّلِله
ِ
َ ا ْذَهْبُْكْ َويَأَْت ْن يََشأْ يُ َحق 

 ََبَلٍْق َجَديدٍ 
ئالالھ نىڭ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ھەقىقەتكە ) بىر دەلىل » 

بولسۇن دەپ ( مەقسەت ۋە مەناغا ئىگە قىلغان ھالدا ياراتقانلىقىنى 
سىلەرنى يوق قىلىۋېتىپ،  كۆرمىدىڭمۇ؟ ئەگەر ئالالھ خالىسا

 (.   19« ) ڭالرغا باشقىالرنى يارىتاتتى ۇئورن
سۆز بۇ يەرگە كەلگەندە شەيتاننىڭ ئەشەددىي ۋە ئەبەدىي 

نى بايان قىلىنغان. ۇدۈشمىنى بولغان ئىنسانغا قارىتا ئوينىغان ئوي
 يەنى:

َ َوعَدَ  نه اّلِله
ِ
ا قَُِضَ اْْلَْمُر ا ْيَطاُن لَمه  َوَوعَْدتُُْكْ عَْد الَْحق َ  وَ ُكُْ َوقَاَل الش ه

َله أَ 
ِ
تََجْبُُتْ َِل فًََل تَ ْوتُُْكْ فَاْن َدعَ فَأَْخلَْفُتُْكْ َوَما ََكَن َِل عَلَْيُْكْ َمْن ُسلَْطاٍن ا لُوُموَِن س ْ

ِن َ َكفَ َِخه َولُوُموا َأنُْفَسُْكْ َما َأََن َبُمّْصََخُْكْ َوَما َأنُُْتْ َبُمّْصَ 
ِ
ْكُتُموْرُت َبَما  ا َن َمْن َأْشَ

اَلَمنَي لَهُْم عََذاٌب َأَلميٌ  نه الظه
ِ
 قَْبُل ا

تىلەر بىلەن ىيەنى ھېساب تۈگەپ، جەنن ئىش پۈتكەندە )
ھەقىقەتەن سىلەرگە هللا ا »(، شەيتان:  دوزىخىالر ئايرىلىپ بولغاندا

ئىتائەت قىلغۇچىنى مۇكاپاتالش، ئاسىيلىق قىلغۇچىنى  )
ۋەدىسىگە ۋاپا  است ۋەدىنى قىلغان ئىدى، )( ر جازاالشتىن ئىبارەت

ساۋاب، جازا  ،ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىش (. مەن سىلەرگە ) قىلدى
(  ۋەدەمگە ( ۋەدە قىلغان ئىدىم، ) دەپ يالغان دېگەنلەر يوق

(  كۇفرىغا، گۇناھقا زورلىغۇدەك خىالپلىق قىلدىم، سىلەرگە مېنىڭ )
(  گۇمراھلىققا نى پەقەت )ھۆكۈمرانلىقىم بولغىنى يوق، مەن سىلەر

( قوبۇل قىلدىڭالر، شۇنىڭ  دەۋىتىمنى دەۋەت قىلدىم، سىلەر )
ئۈچۈن مېنى ئەيىبلىمەڭالر، ئۆزۈڭالرنى ئەيىبلەڭالر، مەن سىلەرگە 
ياردەم بېرىپ سىلەرنى قۇتقۇزالمايمەن، سىلەرمۇ ماڭا ياردەم بېرىپ 



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 315 ~ 

قا  هللامېنى قۇتقۇزالمايسىلەر، مەن سىلەرنىڭ بۇرۇن مېنى ا
( شېرىك قىلغانلىقىڭالرنى ئېتىراپ قىلمايمەن،  ئىبادەتتە )

 دەيدۇ«  شۈبھىسىزكى، زالىمالر چوقۇم قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ
 (22 .) 

سۈرە، قۇرئاننىڭ بىر پۈتۈن گەۋدىسىدە ئەكس ئەتتۈرۈلگەن 
 -ئەمەل، نىشان  -ئاخىرەت، ئىمان  -كېلەچەك، دۇنيا  -ئۆتمۈش 

ئىنسان ئارىسىدىكى زىچ مۇناسىۋەتنى  -ات ھەقىقەت، كائىن
شەكىللەندۈرگەن / بايقىيااليدىغان بىر ئەقىل بەرپا قىلىشنى 
مەقسەت قىلغان. بۇ مەقسەتنى ئەڭ ياخشى شەكىلدە ئىپادىلىگەن 

مېۋە مۇناسىۋەتلىرىنى ياخشى /  -يىلتىز، يىلتىز  -ئايەتلەر تۇپراق 
 - 27 - 24قىلغان يامان / سەت مىسالى بىلەن بايان  -گۈزەل 

ئايەتلەر بولۇپ، ۋەھىينىڭ مەقسىتى ئىنساننىڭ چاڭقاپ چۆلگە 
ئايالنغان قەلبىنى بوستانلىققا ئايالندۇرۇش ئىدى. بۇ مەقسەتتە ئۇ 
كاالم ئۇرۇقلىرىنى قەلب تۇپرىقىغا چاچىدۇ. شەيتان تېرىغان 
جەھەننەم ئۇرۇقلىرىنى قەلبتە ئۈنۈپ چىقمىسۇن دەپ، ئىالھىي 

ننەت ئۇرۇقلىرىنى تېرىيدۇ. بۇ ھەقىقەت مۇنداق كاالم جە
 ئىپادىلەنگەن:

َبًة كَشَ  َمًة َطي َ ُ َمثًًَل َُكَ َب اّلِله َبٍة أَ  َجَرةٍ َألَْم تََر َكْيَف ََضَ ْصلُهَا ََثَبٌت َطي َ

َماَء ) ذْ 24َوفَْرُعهَا َِف السه
ِ
َا َويَْضَُب ( تُْؤَِت أُُُكَهَا ُكه َحنٍي َِب ُ  َن َرب َ ْمثَاَل اْْلَ  اّلِله

هُهْم يَتََذكهُروَن ) َمٍة َخَبيثَةٍ 25َللنهاَس لََعل َق ْت َمْن فَوْ  َكَشَجَرٍة َخَبيثٍَة اْجُتثه ( َوَمثَُل َُكَ

يَن أ َ 26اْْلَْرَض َما لَهَا َمْن قََراٍر ) َ ُ اَّله َياَة َبَت َِف الْحَ َمنُوا َِبلْقَْوَل الثها( يُثَب َُت اّلِله

نَْيا َوَِف  اَلَمنَي َويَْفعَ ال  ُ الظه َخَرَة َويَُضل  اّلِله ُ  اْْل َ  (27اُء ) َما يَشَ ُل اّلِله
نىڭ مۇنداق بىر تەمسىل كۆرسەتكەنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ. هللا ا» 

كەلىمە تەييىبە )يەنى ياخشى سۆز، ئىمان كەلىمىسى( يىلتىزى 
نىڭ رەببىڭيەرنىڭ ئاستىدا بولغان، شېخى ئاسمانغا تاقاشقان. 

ە كبىلەن ۋاقتى ـ ۋاقتىدا مېۋە بېرىپ تۇرىدىغان ئېسىل دەرەخئىزنى 
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ئۇالرغا  ىلەرگە ۋەز ـ نەسىھەت ئالسۇن دەپكىشهللا ئوخشايدۇ. ا
نۇرغۇن تەمسىللەرنى كەلتۈرىدۇ. يامان سۆز)يەنى كۇفرى 
كەلىمىسى( زېمىندىن قومۇرۇپ تاشالنغان، ھېچقانداق قارارى يوق 

ەرنى مۇستەھكەم ئىمان بىلەن مۆمىنلهللا ە ئوخشايدۇ. اكناچار دەرەخ
نى گۇمراھ رزالىمالهللا مەھكەم تۇرغۇزىدۇ. ا دۇنيادا ۋە ئاخىرەتتە

 (.  27 - 24« ) قىلىدۇ  ۋەدىسىگە ۋاپاهللا قىلىدۇ، ا
قۇرئاننىڭ كىشىنىڭ دىققىتىنى ئەڭ تارتىدىغان بىر بۆلىكى  ،بۇ

بولۇپ، ياخشى سۆز تۇپراقتا يىلتىز تارتقان، شاخلىرى دۇئاغا 
ان قولالرغا ئوخشاش ئاسمانغا تاقاشقان دەرەخكە؛ يامان سۆز ئېچىلغ

يىلتىزى زېمىندىن قومۇرۇپ تاشالنغان ۋە ھېچقانداق قارارى 
بولمىغانلىقتىن چېرىپ قۇرۇپ كەتكەن ناچار دەرەخكە 
ئوخشىتىلغان. بۇ ئوخشىتىشالر ئارقىلىق سۆزنىڭ كۈچىگە 

لۈك كىشىنىڭ دىققىتى ئاغدۇرۇلغان. لېكىن، سۆزنىڭ كۈچ
كېرەك. شى ۇبواللىشى ئۈچۈن، ئۇ ھەقىقەتنىڭ نۇرى ئاستىدا بول

تۇپراقتىن قومۇرۇلغان دەرەخكە  ھەقىقەتتىن ئايرىلغان سۆز
 ئوخشاش چېرىپ كېتىدۇ. 

قۇرئان ئۆرنەك شەخسلەر ئۈستىدە توختالغان. ھەر پەيغەمبەر 
ئىنساننىڭ خاراكتېر ئوخشاشلىقىغا ئۆرنەكتۇر. يەنە قۇرئان 

شەخسلەر ئۈستىدە توختىلىدۇ. نەمرۇد، پىرئەۋىن، ئەبۇ  ئىبرەتلىك
لەھەب بۇالردىن بىر قانچە مىسال. قۇرئان بۇالردىن باشقا يەنە 
ئائىلىلەرنى تىلغا ئېلىپ ئۆتكەن بولۇپ، ئىبراھىم ئائىلىسى ۋە 
ئىمران ئائىلىسى بۇالرغا ئۆرنەكتۇر. ئىمران ئائىلىسى ھەققىدە 

ىبراھىم سۈرىسىدۇر. قۇرئاننىڭ توختالغان سۈرىلەردىن بىرسى ئ
قىلىنغۇچىالرغا بۇ  خىتاب ىلىلەرنى ئۆرنەك قىلىپ كۆرسىتىشىئائ

ئائىلىلەرنى ئۆزىگە ئورنەك قىلىپ تىكلىشى ئۈچۈن ئىدى. قۇرئان 
» بۇنىڭ بىلەن كۇپايىلىنىپ قالماستىن، ئۇالرنى ئۆز دەۋرىنىڭ 

ۋۇجۇدقا ئىلىلەرنىڭ لىرىدە شۇنداق ئۆرنەك ئا«ھازىر ۋە بۇ يەر 
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 خىتابتەلەپ قىلىنماقتا. يەنى بۇ ئارقىلىق  كەلتۈرۈلىشى
« بۇ ئائىلىلەرگە ئوخشاش بىرەر ئۆرنەك ئائىلە » قىلىنغۇچىالرغا 

 بولۇڭ دېيىلمەكتە.
 ىلىسى ئۈچۈن قىلغان تۇنجى دۇئاسىھەزرىتى ئىبراھىمنىڭ ئائ

ن ئىدى شى ئۈچۈۇئۇالرنى شېرىكتىن يىراق تەۋھىد ئەھلى بول
ئائىلىسىنى ئالالھ قا بېغىشلىغان  ھەزرىتى ئىبراھىم ئۆز (. 35) 

بولۇپ، ئۇالرنى ئالالھ نىڭ مۇقەددەس ئۆيىنىڭ يېنىغا، قۇش 
كارۋان ئۆتمەيدىغان، ئېكىنسىز، يەنى تېرىقچىلىق  -ئۇچمايدىغان 

قىلغىلى بولمايدىغان بىر ۋادىغا جايالشتۇرۇپ قويغانىدى. بۇ 
دە، بۇ ئەسنادا ھەزرىتى ئىبراھىم مەسىلىگە مۇناسىۋەتلىك مەنبەلەر

بىلەن ھىجرەتنىڭ كېلىنى ھەزرىتى ھاجەر ئارىسىدا مۇنداق بىر 
 دىئالوگ بولۇپ ئۆتكەنلىكى نەقىل قىلىنغان:

 ئىبراھىم: دېدى ھاجەر. -دىڭ؟ نى كىمگە ئامانەت قىلبىز -» 
 ئالالھ قا. ھاجەر:-
 «ئالالھ قىمۇ؟ ئۇنداقتا ئالالھ بىزگە يېتەر!. -

نېمە ئۈچۈن  جەرنىڭ بەرگەن يۇقىرىدىكى جاۋابىتى ھاھەزرى
ئىبراھىم ئائىلىسىنىڭ ئۆرنەك ئائىلە سۈپىتىدە قۇرئاندا بايان 

 كۆرسىتىپ بېرىدۇ.   ىپقىلىن
ھەزرىتى ئىبراھىم ۋە ئائىلىسى ئارقىلىق بايان قىلىنغان 
ھەقىقەت، ئىنساننىڭ ئالالھ ھوزۇرىدىكى ھالىتى بولۇپ، بۇ 

گەن ئاساستا ئىنساننىڭ ئۆتمۈشى، ھازىرقى ىچۆرىد نىھەقىقەت
ھازىرغا ۋە بۇ » ھالى ۋە ئىستىقبالى تارىخىي ئۆرنەكلەر ئۈستىدىن 

 خىتابئېلىپ كېلىنىدۇ ھەمدە بۇ ئۆرنەكلەر ئارقىلىق « ماكانغا 
تەدبىر  -قىلىنغان كىشىلەرگە ئەبەدىي سائادەت ئۈچۈن چارە 

 قىلىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ.  
ي تېمىسى، ھەقىقەتتىن كۈچ ئالغان ھەق سۈرىنىڭ ئاساسى

ۋاتقان قورقۇنچلىق ئاقىۋەت ۈسۆزدىن يۈز ئۆرىگۈچىلەرنى كۈت
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يولى ئاكتىپ ئەقىل  بىردىنبىربولۇپ، بۇ ئاقىۋەتتىن قۇتۇلۇشنىڭ 
 ئىشلىتىش قابىلىيىتىگە ئىگە بولۇشتۇر:

َ ََكَي نه اّلِله
ِ
ُ ُكه نَْفٍس َما َكَسبَْت ا َذا بًََلغٌ هَ ( 51َساَب )لْحَ ُع اَلَيْجزََي اّلِله

ََلٌ وَ 
ِ
هَما ُهَو ا كهرَ اَحٌد وَ َللنهاَس َوَلُيْنَذُروا َبَه َوَلَيْعلَُموا َأن  ( 52 ُأولُو اْْلَلَْباَب )َلَيذه

جازا  مۇكاپات ياكىھەر كىشىنىڭ قىلمىشىغا قاراپ هللا ا» 
كىشىلەرنىڭ  .ئەلۋەتتە تېز ھېساب ئالغۇچىدۇرهللا بېرىدۇ، ا

، ئەقىل ىنىڭ بىر ئىكەنلىكىنى بىلىشهللا ا دۇرۇلۇشىئاگاھالن
(  قۇرئان ئىگىلىرىنىڭ ۋەز ـ نەسىھەت ئېلىشلىرى ئۈچۈن، بۇ )

يەنى كىشىلەرگە تەبلىغ قىلىش ئۈچۈن نازىل  تەبلىغدۇر )
 .( 52 - 51« )  ( قىلىندى

 

 ساففات سۈرىسى

 
مەنىسىنى « سەپ تىزغانالر / تىزىلغانالر  -سەپ » سۈرە 

ىغان ساففات ئىسمىنى بىرىنچى ئايەتتىن ئالغان. ئايەتتە بىلدۈرىد
ياكى نېمىلەر  سەپ تىزغانالر ياكى تىزىلغانالرنىڭ كىملەر ۋە -سەپ 

 ۈك شەكلىئىكەنلىكى بىلدۈرۈلمىگەن. ئەرەپ تىلىدا بۇ كۆپل
ئىنسان، پەرىشتە ۋە قۇشقا ئوخشاش ھەرىكەت قابىلىيىتىگە ئىگە 

تىلىدۇ. باشتىكى ئۈچ ئايەتتە ھەر بولغان مەخلۇقالر ئۈچۈن ئىشلى
جەھەتتىن ئىتائەت قىلىدىغان مەخلۇقالرنىڭ كۆزدە تۇتۇلغانلىقىنى 

سەپ تىزغانالر /  -ئايەت تەستىقاليدۇ. بۇ يەردە سەپ  - 165
 شى مۇمكىن. ۇبول« ۋەھىي » تىزىلغانالر 

بىز ساففات، زارىيات، نازىئات، مۇرسەالت ۋە ئادىيات 
ىسمىدىكى نېمىنى سۈپەتلەپ كەلگەنلىكى سۈرىلىرىنىڭ كىرىش ق
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نامەلۇم بولغان بۇ سۈپەتلەرنىڭ ۋەھىيلەر بىلەن بىۋاستە ياكى 
 ۋاستىلىك مۇناسىۋىتى بولغان شەيئىلەرنى بىلدۈرىدۇ دەپ قارايمىز.  
سۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، بارلىق نۇزۇل تەرتىپلىرىدە 

زىلغان. لېكىن، سۈرىنىڭ لوقمان سۈرىلىرىنىڭ ئارىسىغا تى -ئەنئام 
سۈپىتىدە  جاۋابئايەتتىكى ئېتىرازغا  - 43ئايىتىنى دۇخان  - 62

ئايىتىنى بۇ  - 60ئوقۇش مۇمكىن. يەنە ئىسرا سۈرىسىنىڭ 
تىدە ئوقۇش مۇمكىن. بۇ ىئايىتىگە ئىزاھات سۈپ - 62سۈرىنىڭ 

سۈرىنى دۇخاندىن كېيىن ۋە ئىسرادىن ئالدىنقى ئورۇنغا  ئەھۋالدا
مىم  -دۇھاننى ھا  نداق بولغانداكېرەك. لېكىن، بۇ تىزىش

مىسا كېرەك. ئائىلىسىدىن ئايرىپ چقىش كېرەك، بۇ توغرا بول
بىزمۇ بۇ سۈرىنى قايسى ئورۇنغا تىزىشنى  ئوچۇق قىلىپ ئېيتساق

 بىلەلمەي قالدۇق. 
لىقىغا دائىر ۋەدىسىنى ئالالھ نىڭ نەبىلىرىگە ياردەم قىلىدىغان

ئېغىر كۈنلەرنى ناھايىتى نىڭ رەسۇلۇلالھنىڭ بۇ سۈرى ئەسلىتىشى
بېشىدىن ئۆتكۈزىۋاتقان بىر مەزگىلدە نازىل بولغانلىقىغا ئىشارەت 

يىلىدا،  - 10(. بۇ تەخمىنەن رىسالەتنىڭ  172 - 171قىلماقتا ) 
ئەقەبە بەيئىتى ئارقىلىق مەدىنە ئۈمىدىنىڭ شەكىللىنىشىدىن 

 ا.بۇرۇن نازىل بولغانلىقى مەلۇم بولماقت
سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى ئىنساننىڭ ئاخىرەت ئېڭىنى 

قىلىنغۇچىنىڭ  خىتابئايەتلەردە،  - 11 - 1شەكىللەندۈرۈشتۇر. 
دىققىتىنى تارتىش ئاساس قىلىنغان مەككە سۈرىلىرىنىڭ ئۇسلۇبى 

سقا، دىققەت تارتىدىغان ۋە نامايەن قىلىنغان بولۇپ، ئايەتلەر قى
ە. سۈرىنىڭ دەسلەپكى ئۈچ قىلغۇچى ئاالھىدىلىككە ئىگ تەسىر

ئىگە  كەئايىتىدە ئۈچ سۈپەت بايان قىلىنغان، لېكىن بۇ سۈپەت
بولغۇچىالر تىلغا ئېلىنمىغان. يەنى بۇ ئايەتلەردە ئاالھىدىلىكلەر 
بايان قىلىنغان، ئەمما بۇ ئاالھىدىلىك ياكى سۈپەتلەر بىلەن 

 نېمىنىڭ نەزەردە تۇتۇلغانلىقى ئېنىق بايان قىلىنمىغان. 
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افهاَت َصفاا )وَ  اَجَراَت َزْجًرا )1الصه  (3َياَت َذْكًرا )( فَالتهالَ 2( فَالزه
سەپ تىزغانالر ۋە تىزىلغۇچىالر، ۋازكەچتۈرۈپ  -سەپ » 

ئارقىدىن  -ئالدىنى توسقانالر، ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ئارقا 
 (.  3 - 1« ) كەلگەنلەر بىلەن قەسەمكى،... 

يان قىلىنغان شەيئى ۋەھىي بولسا بەلكىم، بۇ يەردە سۈپىتى با
يانغا تىزىلىشنى  -كېرەك. چۈنكى، سەپ بىر مەقسەت بىلەن يان 

بىر مەنا شەكىللەندۈرۈش ئۈچۈن » ئىپادىلەيدۇ. تىالۋەتمۇ 
يانغا تىزىلىشى  -ھەرىپلەرنىڭ، كەلىمىلەرنىڭ، جۈملىلەرنىڭ يان 

الرنىڭ ھابىلەرنىڭ قارىيلىرى ۋە تابىئىندېمەكتۇر. سا« 
بۇ سۈپەتلەر بىلەن ۋەھىينى  ،لىملىرىدىن قاتادە بىننى دىئامەئا

 ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلەرنىڭ نەزەردە تۇتۇلغانلىقىنى ئېيتقان. ئوقۇپ
شى ۇداۋام قىلغان ئايەتلەرنىڭ ۋەھىي بىلەن مۇناسىۋەتلىك بول

بۇ تەبىرنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى كۈچەيتمەكتە. بولۇپمۇ بۇ 
ڭ مۇھاپىزەت ئاستىغا ئېلىنغانلىقى ئايەتلەردە ۋەھىي مەنبەسىنى

 (.  10 - 6ھەققىدىكى بايانالر كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ ) 
سۈرىدە تەۋھىد مەسىلىسى ئايەتلەردە يېپىق ھالدا 
تەكىتلەنگەن. ئىنساننىڭ اليدىن يارىتىلغانلىقى بۇ سۈرىدە ئىما 

ى (. ئىنكارچىالرنىڭ ئالالھ نىڭ ئايەتلىرىن 11قىلىپ ئۆتۈلگەن ) 
(. بولۇپمۇ  14كۆزگە ئىلمايدىغانلىقى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈلگەن ) 

بىز ئۆلۈپ توپىغا ۋە قۇرۇق » ئۇالرنىڭ ئاخىرەتنى ئىنكار قىلىپ 
دېيىشلىرىچۇ « سۆڭەككە ئايالنغاندىن كېيىن راستال تىرىلەمدۇق؟ 

 ىۋاال(. بۇ پەقەت ئالالھ نىڭ ئۆزلىرى ئۈستىدىكى بۇنچ 16تېخى؟ ) 
كار قىلىشال بولۇپ قالماي، نلىق شەكىلدە ئىئەجرىنى ۋاستى

كارلىققا تارتىلىشتىن جاۋابنىڭ قىلمىشلىرىدىن رىىلئۆز
ۋالغانالرنىڭ ۇقاچقانلىقتۇر. جىنايەت ۋە گۇناھنى ئادەتكە ئايالندۇر

ئاخىرەتنى ئىنكار قىلىشىمۇ چۈشەنگىلى بولمايدىغان بىر ئەھۋال 
ر ئالىدىغان جازا ۋە چە يامانال(. ئايەتلەر بويى 34 - 18ئەمەس ) 
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ياخشىالر ئالىدىغان مۇكاپات بايان قىلىنغان. ئىالھىي قانۇن 
ناھايىتى ئېنىق بولۇپ، يامانالر جازالىنىدۇ، ياخشىالر مۇكاپاتلىنىدۇ. 

نى شىپى «بوۋىلىرىنىڭ يولى  -ئاتا » يامانالرنىڭ ئۆزلىرىگە 
ش كەلتۈرۈشىنىڭ ھېچقانداق قىممىتى يوق ئىكەنلىكىنى بىلدۈرۈ

پ تىلغا ئېلىنىدۇ. بۇ نىئۈچۈن ھەزرىتى ئىبراھىم مىسال قىلى
ماڭىمىز دېگۈچىلەرگە  بوۋىمىزنىڭ يولىدىن -ئارقىلىق چوقۇم ئاتا 

ۋاسى ئىبراھىمنىڭ يولىنى تۇت دېمەكتە. لېكىن، ئۇالر ئىمان پىش
بوۋىلىرىنى خاتا يول ئۈستىدە  -ئۇالر ئاتا » خاتا يولنى تاللىغان: 

 - 69« ) بوۋىسىنىڭ يولىدىن يۈگۈردى  -ۇالر ئاتا تاپتى. لېكىن ئ
70 .) 

ياخشىالرنىڭ مۇكاپاتى توققۇز رەسۇل ئۈستىدىن بايان 
قىلىنغان. يەنى، ھەزرىتى نۇھ، ھەزرىتى ئىبراھىم، قۇربانلىق 
قىلغان ئوغلى بايان قىلىنغان قىسسەدە ئىسمى زىكىر قىلىنماستىن 

ىتى ئىسھاق، ھەزرىتى تىلغا ئېلىنغان ھەزرىتى ئىسمائىل، ھەزر
مۇسا، ھەزرىتى ھارۇن، ھەزرىتى ئىلياس، ھەزرىتى لۇت، ھەزرىتى 

 (. 148 - 75يۇنۇس ) 
بولۇپمۇ ھەزرىتى ئىبراھىم قىسسەسى بۇ سۈرىدە تىلغا ئېلىنىپ، 

م ھەققىدە بايان قىلىنمىغان بىر ىباشقا سۈرىلەردە ھەزرىتى ئىبراھ
ئوغلىنى قۇربان قىلىپ  ۋەقە، يەنى ھەزرىتى ئىبراھىمنىڭ بىر تال

چۈش كۆرۈشىدىن ئىبارەت ئېغىر ئېمتىھان بۇ سۈرىدە بايان 
قىلىنغان. بۇ ئارقىلىق قۇربانلىق بەرمەي تۇرۇپ مۇكاپاتقا / 

 خىتاب مايدىغانلىقىدىن ئىبارەت ھەقىقەتنەتىجىگە ئېرىشكىلى بول
بىز » قىلىنغۇچىالرنىڭ ئېڭىغا سىڭدۈرۈش مەقسەت قىلىنماقتا: 

 «:ەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق مۇكاپاتاليمىز ھەقىقەت

اَلَحنَي ) ََنُه َبُغًَلٍم َحَلمٍي )100َرب َ َهْب َِل َمَن الصه ْ ا بَلََغ 101( فَبَْشه ( فَلَمه

َك فَانُْظْر َماَذا تََرى قَالَ  ِن َ َأَرى َِف الَْمنَاَم َأِن َ َأْذَِبُ
ِ
ْعَي قَاَل ََّي بَُِنه ا ََّي  َمَعُه السه

اَبرَيَن ) ُ َمَن الصه ْن َشاَء اّلِله
ِ
تََجُدَِن ا ُ 102َأبََت افَْعْل َما تُْؤَمُر س َ ا َأْسلََما َوتََله ( فَلَمه
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بَْراَهمُي )103َللَْجَبنَي )
ِ
َزي 104( َوََنَديْنَاُه َأْن ََّي ا َنه َكَذَِلَ َنْ

ِ
ْؤََّي ا ْقَت الر  ( قَْد َصده

َننَي )  (105الُْمْحس َ
بىز «.  ىم! ماڭا بىر ياخشى پەرزەنت ئاتا قىلغىنبرەب»  

ئىبراھىمغا ناھايىتى مۇاليىم بىر ئوغۇل بىلەن خۇش خەۋەر بەردۇق. 
ئۇ ئىبراھىمنىڭ ئىش ـ كۈشلىرىگە يارىغۇدەك بولغان چاغدا، 

پ ئى ئوغلۇم! مەن سېنى بوغۇزالپ قۇربانلىق قىلى »ئىبراھىم: 
«  ؟قارايسەنقانداق  ىڭغاسەن بۇنچۈشەپتىمەن، ئويالپ باققىنا! 

ئى ئاتا! نېمىگە بۇيرۇلغان بولساڭ، شۇنى  »دېدى. ئۇ ئېيتتى: 
( مېنى سەۋر قىلغۇچى  ئۇنىڭغا خالىسا ) ئالالھئىجرا قىلغىن، 

( بويسۇندى، ئىبراھىم  نىڭ ئەمرىگەهللا ا ئىككىسى )«.  تاپىسەن
( يېنى ياتقۇزدى. بىز  يەنى ئوغلىنى بوغۇزالش ئۈچۈن ئۇنى )

( چۈشنى ئىشقا ئاشۇردۇڭ  ھېلىقى ئى ئىبراھىم! ) »ىڭغا: ئۇن
دەپ نىدا «  ( يەنى چۈشۈڭدە بۇيرۇلغاننى بەجا كەلتۈردۈڭ )

قىلدۇق. بىز ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى مۇشۇنداق 
  .( 105 - 100) مۇكاپاتاليمىز 

 نىڭۇرھەققىدىكى تەسەۋبارلىق ئازغۇنلۇقنىڭ تەكتىدە ئالالھ 
ياتىدۇ. بۇ ئازغۇنلۇقنىڭ ئەڭ ئالدىدا ئالالھ  ىسىەنچخاتا چۈش

بىلەن بىۋاستە مۇناسىۋەتنى ئۈزۈپ تاشاليدىغان شېرىك كەلمەكتە. 
دىغان ۋە كۆرۈنمەيدىغان بىر قاتار نەرسىلەرگە ئالالھ قا ىكۆرۈن

» (. ھالبۇكى:  166 - 149رىش شېرىكتۇر ) ىئائىت سۈپەتلەرنى ب
ئۇالرنىڭ سۈپەتلىگەنلىرىدىن قۇدرەت ئىگىسى بولغان رەببىڭ 

 (. 180« ) پاكتۇر 
» سۈرىنىڭ ئانا تېمىسىنى سۈرىدە ئەڭ كۆپ ئىشلىتىلگەن 

ئىمانىنى ساپ » كەلىمىسى گەۋدىلەندۈرمەكتە. يەنى: « مۇخالسىن 
ۋە پاك تۇتۇش تىرىشچانلىقىنى ئالالھ كۈچەيتىپ بەرگەن بەندىلەر 

بۇ سۈرىدىال بەش  ىمەيەردە تىلغا ئېلىنغان بۇ كەل 8قۇرئاندا «. 
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» ا نەزەردە تۇتۇلغاندا، مەزكۇر سۈرىنى نۇقتقېتىم تىلغا ئېلىنغان. بۇ 
 سۈرىسى دەپ ئاتىساقمۇ خاتاالشمايمىز. « ئىخالس 

گەن بەندىلەر رىلىرەببىم! بىزنى مۇخلىس بولغان ۋە ئىخالس ب
 قاتارىدىن قىلغىن!

 

 قەسەس سۈرىسى

 
ۆپلۈك شەكلى كەلىمىسىنىڭ ك« قىسسە » ، «قەسەس » 

ئايىتىگە ئاساسەن بۇ سۈرىگە ئىسىم  - 25بولۇپ، مەزكۇر سۈرىنىڭ 
 قىلىپ قويۇلغان.

سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. دەسلەپكى نۇزۇل تەرتىپلىرىدە 
تىبارى بىلەن سۈرە ېئىسرا سۈرىسىنىڭ ئالدىغا تىزىلغان. مەزمۇن ئ

ىل بولۇش بىر پۈتۈنلۈككە ئىگە. سۈرىنىڭ ئىچىدىكى بايانالردا ناز
ئايىتىدە  - 20تارىخىغا مۇناسىۋەتلىك يىپ ئۇچى بار. سۈرىنىڭ 

رەسۇلۇلالھقا قارشى تەييارالنغان سۈيقەستتىن ۋاستىلىق ھالدا 
ىف سەپىرىنى ئئايەت رەسۇلۇلالھنىڭ تا - 24خەۋەر بېرىلگەن. 

 ئەسلىتىدۇ. 
يىلىدا نازىل  - 10بۇ ئىشارەتلەر ئاساسىدا سۈرىنى دەۋەتنىڭ 

 دېيىشكە بولىدۇ. بولغان
( ئارقىلىق  82 - 76سۈرىدە بايان قىلىنغان قارۇن قىسسەسى ) 

ك ئەخالقى تېما قىلىنغان. سۈرىدە ئاساسەن تەپسىلى ۈمۈل -مال 
قارۇن ئوبرازى، ئىجتىمائىي  -ھامان  -بايان قىلىنغان پىرئەۋن 

ئىقتىساد ئۈچبۇلۇڭىنى تەمسىل  -ھوقۇق  -ھاياتتىكى سىياسەت 
ئەگەر بۇ ئۈچ كۈچ زالىم بولسا، زۇلۇم ئۈستىگە بىنا  قىلماقتا.

ېلىدۇ. بۇ قىلىنغان بىر پىرامىت شەكلىدىكى سىياسەت مەيدانغا ك
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كۈچنى ئىالھالشتۇرىدۇ. مانا بۇ مەزكۇر  ئۈچ كۈچنىڭ بىرلەشمىسى
 بۆلەكنىڭ ئانا تېمىسى.

قەسەس سۈرىسى مۇقاتتائا ھەرىپلىرى بىلەن باشالنغان 
ئورۇندا تۇرىدۇ  سۈرىدە مۇسا قىسسەسى ئاساسىىرى. سۈرىلەردىن ب

 جامائەتئىمانلىق بىر » (. بۇ قىسسە ئارقىلىق  46 - 3) 
مەقسەت قىلىنغان بولۇپ، قىسسە باشلىنىشتىال « شەكىللەندۈرۈش 

 (.  3تەكىتلىنىدۇ ) 
قۇرئاننىڭ بىر قانچە سۈرىسىدە ھەزرىتى مۇسانىڭ قىسسەسى 

سەدە تەكىتلەنگەن مەقسەت بايان قىلىنغان. لېكىن، ھەر قىس
 -ىسىدىن بىرمۇ نۇقتئوخشاشمايدۇ. قۇرئاندا بىر قىسسەنىڭ مەنا 

بىر تەكرارالنغان شەكلى يوق دېسەكمۇ بولىدۇ. بۇ قىسسەدىكى 
ۋەقەلەرنى ئەڭ باشتىن، يەنى  رىتى مۇسا قىسسەسىھەز

پىرئەۋىننىڭ مىسىردا دۆلەت تېرورى ئېلىپ بېرىشقا باشلىغان 
 اليدۇ:تارىخىدىن باش

َيًعا  نه َفْرَعْوَن عًََل َِف اْْلَْرَض َوَجَعَل َأْهلَهَا ش َ
ِ
َ ا تَضْ ي ًة َمْْنُْم َعُف َطاَئفَ س ْ

هُه ََكَن َمنَ  ن
ِ
تَْحَِي َنَساَءُهْ ا  َسَدينَ الُْمفْ  يَُذب َُح َأبْنَاَءُهْ َويَس ْ

شۈبھىسىزكى، پىرئەۋن ) مىسىر ( زېمىنىدا ) زومىگەرلىكتە ( » 
شتى، ئاھالىسىنى بۆلەكلەرگە بۆلۈپ، ئۇالردىن بىر ھەددىدىن ئا

تىن ( سەۋەبتائىپەنى ئاجىز ۋە كۈچسىز قىلماقچى بولدى. ) بۇ 
ئۇالرنىڭ ئوغۇللىرىنى ئۆلتۈرۈپ، قىزلىرىنى ) خىزمەتكە سېلىش 
ئۈچۈن ( تىرىك قالدۇردى، پىرئەۋن ھەقىقەتەن بۇزغۇنچىالردىن 

 (.  4« ) ئىدى 
قەھرىمانلىرى مۇسا ۋە پىرئەۋن قىسسەنىڭ كۆرۈنگەن باش 

بولۇپ، كۆرۈنمىگەن ۋە زامانالر ئۈستى قەھرىمانلىرى مەزلۇمالر 
بىلەن زالىمالردۇر. ئالالھ نىڭ ھەر چاغدىكى مۇرادى ناھايىتى 

 «.مەزلۇمالرنى مەزلۇم ھالىتىدىن قۇتۇلدۇرۇش » ئېنىق: 

ُتْضَعُفوا َِف ا يَن اس ْ َ َعلَُهُم َونُرَيُد َأْن نَُمنه عَََّل اَّله ًة َوَنْ َعلَهُْم َأئَمه ْْلَْرَض َوَنْ
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 الَْواَرَثنيَ 
بىز ) مىسىر ( زېمىنىدا بوزەك قىلىنغان / زۇلۇمغا » 

ئۇچرىغانالرغا مەرھەمەت قىلىشنى ئىرادە قىلىمىز، ئۇالرنى 
يولباشچىالردىن قىلىشنى، ئۇالرنى پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنىڭ 

 (. 5« ) ىلىشنى ئىرادە قىلىمىز ) مۈلكىگە / دۆلىتىگە ( ۋارىس ق
« تارىخ ئەينىكى » ياكى « ۋەقەنامە » قۇرئان قىسسەلىرى، 

خى تىن قۇرئان قىسسەلىرىدىن بەلگىلىك بىر تارىسەۋەبئەمەس. بۇ 
نى خىيال قىلىش ھاماقەتلىك بولىدۇ. ۈشس ئەتتۈرۋەقەنى ئەك

 قىلىنغۇچىغا بېرىدىغان نەسىھەت، خىتابقۇرئاننىڭ كۆزى دائىما 
كۆرسىتىدىغان يول، يۈزلەندۈرىدىغان يۆنىلىشتە بولۇپ، قۇرئان بۇ 

قىلىنغۇچىغا  خىتابىالرغا دىققىتىنى مەركەزلەشتۈرىدۇ ۋە نۇقت
دېمەكچى بولغان ھەقىقەتكە ئەھمىيەت بېرىدۇ. بۇ ھەقىقەتنى 
بىلدۈرۈش ئۈچۈن ھەر پۇرسەتنى چىڭ تۇتىدۇ. قۇرئاننىڭ پەقەت 

ئۆزىگە زۇلۇم قىلمىسۇن،  -سان ئۆز بىرال دەردى بار، يەنى ئىن
ئەبەدىي سائادىتىنى ئۆز قولى بىلەن يوق قىلمىسۇن، يارىتىلىش 

 پرىنسىپمەقسىتىگە مۇۋاپىق ھەرىكەت قىلسۇن. بۇ سۈرىدىمۇ بۇ 
 ئۆزگەرمەيدۇ. 

سۈرىدە مۇسانىڭ بوۋاقلىق دەۋرىدىن قىسقىچە بايانالر 
لالھ خالىسا مۇسانى ئا (. بۇ بايانالر ئارقىلىق 13 - 7بېرىلىدۇ ) 

دەرۋەقە شۇنداق  پىرئەۋننىڭ قۇچىقىدا چوڭ قىلىدۇ، دېيىلمەكتە.
بارلىق يېڭى تۇغۇلغان ئۆزىنى ئۆلتۈرۈش ئۈچۈن  بولغانىدى. مۇسا،

بوۋاقالرنى ئۆلتۈرگىدەك دەرىجىدە كۆزى قان بىلەن تولغان 
ئالالھ » . رەسۇلۇلالھنىڭ پىرئەۋننىڭ قۇچىقىدا چوڭ بولغانىدى

دېگەن « ەنمۇ ياردەم قىلىدۇ دىنىغا بىر كاپىرنىڭ قولى بىل خالىسا
تارىخنىڭ بۇ تىلىمىدا پەرىقلىق شەكىلدە ۋۇجۇدقا  سۆزى

 چىققانىدى.
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قىسسە مۇسانىڭ بوۋاقلىقى ھەققىدە توختۇلۇپ، بىردىنال 
يىگىتلىك دەۋرىگە ئۆتىدۇ. بۇ ئارىلىقتا مۇسا سارايدا شاھزادە 

تەھسىل كۆرگەن، ئىلىم ى ياخشى سۈپىتىدە چوڭ بولغان، ناھايىت
ياخشى تەربىيچىلەر قولىدا چوڭ بولغان بولۇپ، سەرخىل 
ئۇستازالردىن دەرس ئالغانىدى. نەتىجىدە پىرئەۋن قوشۇنىدا ھەر 

ماندانلىق وستان يۈرۈشىگە قىخىل ۋەزىپىلەرنى ئۆتەپ، ھەبەش
قىلىپ زەپەر قازانغان. قۇرئان بۇ تارىخى مەلۇماتالر ئۈستىدە 

چى بولغان بىر ۋەقەگە سەۋەبلمايدۇ. سۆزنى ئۇدۇل مۇسا توختا
 ئېلىپ كېلىدۇ:

مۇسا شەھەر ئاھالىسىدىن ھېچ كىشىنى كۆرگىلى بولمايدىغان 
ئۇ  .دىكى چاغدا( شەھەرگە كىردىۇبىر ۋاقىتتا )يەنى چۈشلۈك ئۇيق

شەھەردە ئىككى كىشىنىڭ ئۇرۇشۋاتقانلىقىنى كۆردى. 
ەۋمىدىن بولسا، يەنە بىرى ئۇنىڭ ۋاتقانالردىن( بىرى ئۆز ق)ئۇرۇش

دۈشمىنى ئىدى. ئۆز قەۋمىدىن بولغان ئادەم دۈشمىنىگە قارشى 
ئۇنىڭدىن ياردەم تىلىدى. مۇسا ئۇنى مۇشت بىلەن بىرنى ئۇرۇپ 

بۇ شەيتاننىڭ ئىشىدۇر،  »ئۆلتۈرۈپ قويدى. مۇسا ئېيتتى: 
 (.  15)  « شۈبھىسىزكى، شەيتان ئازدۇرغۇچى ئاشكارا دۈشمەندۇر

ھەزرىتى مۇسا ئىالھىي نازارەت ئاستىدا بولۇپ، مەلۇم بولغان 
نەرسە شۇكى، ئۇ ۋەقە ئۆزى خالىماستىن بولغانىدى. چۈنكى، ئايەت 

 دېگۈزگەنىدى. « بۇ شەيتاننىڭ ئىشىدۇر » مۇساغا : 
ىدا بىر ئاز توختىاليلى. نېمە ئۈچۈن شەيتاننىڭ ئىشى؟ نۇقتبۇ 

ى. مىسىرلىق كىشىنى شەيتان ھالبۇكى، مۇشتنى شەيتان ئاتمىغانىد
رەببىم! » ئۆلتۈرمىگەنىدى. ئايەتنىڭ داۋامىدا مۇسا مۇنداق دەيدۇ : 

دەپ خاتالىقىنى ئېتىراپ « مەن ھەقىقەتەن ئۆزەمگە زۇلۇم قىلدىم! 
دەپ تەۋبە قىلغانىدى. « مېنى مەغپىرەت قىلغىن » قىلغان ۋە 

ۈچۈن ئەگەر بۇ شەيتاننىڭ ئىشى بولغان بولسا، مۇسا نېمە ئ
 مەغپىرەت تىلەيدۇ؟ تەۋبە قىلىشىنىڭ ھاجىتى يوق ئىدى. 
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ئىنساندا بەرپا قىلماقچى بولغان مىسلىسىز  قۇرئان ۋەھىي
ۇ بايانالر ىدا ئۆزىنى نامايەن قىلىدۇ. بنۇقتچۈشەنچە مانا بۇ 

ئۆزىنى سادىر قىلغان گۇناھنىڭ بىر  ئارقىلىق گۇناھكارنىڭ
گۇناھنى ئۆزىگە ئېلىۋالماسلىقى پارچىسى ھالىغا كەلتۈرۋالماسلىقى، 

ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ. ئەگەر گۇناھكار سادىر قىلغان گۇناھنىڭ بىر 
پارچىسىغا ئايلىنىپ، گۇناھنى ئۆزىنىڭ پارچىسى دەپ قارىۋالسا، 

ىدۇ؟ بۇ قانداق قىلىپ تەۋبە قىلىدۇ؟ ئۇ گۇناھتىن قانداق قۇتۇل
جىسمىدىن ئىنسانغا خۇددى ئۆزىنىڭ  ئەھۋالدا گۇناھنى تاشالش

بىر پارچىنى ئېلىپ تاشلىۋەتكەندەك تۇيغۇ شەكىللەندۈرىدىغانلىقى 
ئۈچۈن، تەۋبە قىلىپ گۇناھتىن پاكلىنىشنىڭ ئورنىغا ئۆزىنى 

بۇ » ئاقالشقا باشاليدۇ ۋە پاتقاققا تېخىمۇ پاتىدۇ. مانا بۇ، 
ئىپادىسى بىلەن ۋەھىي بەرپا قىلماقچى « شەيتاننىڭ ئىشىدۇر 

ەھىي گۇناھنى قۇتۇلۇش كېرەك بولغان بىر يۈك، بولغان ئاڭدۇر. ۋ
يۇيۇپ تاشلىنىشى زۆرۈر بولغان بىر كىر دەپ كۆرسىتىش ئارقىلىق 

 گۇناھكارالرغا ئەڭ چوڭ ھەدىيەنى بەرمەكتە. 
رەببىم! بۇنىڭدىن كېيىن گۇناھكارالرغا ۋە زۇلۇم » 

 (.  17« ) قىلغۇچىالرغا ھەرگىزمۇ ياردەم قىلمايمەن 
گۇناھكار ۋە ھەقسىزلىق  ئەسلى گۇناھى دېمەك، مۇسانىڭ

قىلغان بىرسىگە ياردەم قىلىمەن دەپ بىگۇناھ بىرسىنى ئۆلتۈرۈپ 
قويۇش ئىدى. تاسادبىي سادىر بولغان بۇ جىنايەت نەتىجە بولۇپ، 

» گۇناھكارغا ياردەم قىلىش ئىدى. نېمە ئۈچۈن؟ سەۋەبى  سەۋەب
تەرەپبازلىق (  ، يەنى ئەسەبىيەت )«بىزدىن ) بىزنىڭ قەۋمدىن ( 

ئىدى... بۇ ۋەقە ئارقىلىق بارلىق ئەسەبىيەت / تەرەپبازلىق ) خاتا 
بولغان تەقدىردىمۇ مىللىتى، يېقىنى تەرەپتە تۇرۇش (نىڭ جىنايەت 
بىلەن ئوخشاش ئىكەنلىكى ئىما قىلىنغان. تەبىئىيكى، بۇ ئارقىلىق 

بۇ  چىلىكىمۇ تىلغا ئېلىنغان. بەلكىمتارىخىي يەھۇدىي قەۋمىيەت
ئارقىلىق مەككىدە بۇنىڭغا ئوخشاش بىر ۋەقەلەردە رەسۇلۇلالھنىڭ 
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شىمۇ ۇشى ھەققىدە تەلىمات بېرىلگەن بولۇقانداق پوزىتسىيىدە بول
 مۇمكىن. 

ئۇنىڭدىن كېيىنكى بۆلۈمدە پىرئەۋننىڭ قامچىسى مۇسانىڭ 
ھاسىسىغا يېڭىلگەنلىكى بايان قىلىنغان بولۇپ، تارىخ يەنە بىر 

ئەۋننىڭ بىر مۇساسى بولىدىغانلىقىغا شاھىت قېتىم ھەر پىر
 بولغانىدى.

چە ئىچكى دۇنيادىكى توقۇنۇشالر، ئەندىشە ۋە غەم قىسسە بويى
قايغۇالر، ھەيرانلىق تۇيغۇسى ۋە خاتالىقلىرى بىلەن ھەزرىتى  -

تەرىپى گەۋدىلەندۈرۈلگەن. چۈنكى، بۇ « بەشەرى » مۇسانىڭ 
» قىلىنغان  خىتابقا قىسسەدىن كېيىن كەلگەن ۋە رەسۇلۇلالھ

شۈبھىسىزكى، سەن خالىغان ئادىمىڭنى ھىدايەت قىاللمايسەن، 
لېكىن ئالالھ توغرا يولغا يېتەكلىنىشنى خالىغۇچىنى ھىدايەت 

بۇ قىسسە ئارقىلىق دېمەكچى  ( ئايىتىمۇ 56« ) لىشنى خااليدۇ قى
بولغان مەقسەتنى تاماملىغۇچى خاراكېتىرگە ئىگە. بۇ ئايەتنى ئۆز 

( پەيغەمبەرلەرنىڭ  75 - 47ىگە ئالغان ئۇزۇن بىر بۆلەك ) ئىچ
بەشەرى تەبىئىيتى ۋە ۋەھىينىڭ ئىالھى مەنبەسىگە كىشىنىڭ 

رنىڭ قەۋملەدىققىتىنى ئاغدۇرىدۇ. بۇ بۆلەكتە، ئىنكارچى 
نى نېمىنىڭ ھاالكەتكە ئېلىپ قەۋمئاقىۋەتلىرى ئەسلىتىلىپ، بىر 

 لەن ئوتتۇرىغا قويىدۇ:بارىدىغانلىقىنى ئېنىق بىر ئىپادە بى

َله َوَأْهلُهَا َظاَلُمونَ   
ِ
 َوَما ُكنها ُمهَْلَِك الُْقَرى ا

بىرىگە (  -بىز ھېچقانداق بىر مەملىكەتنى ئاھالىسى ) بىر » 
 (.  59« ) زالىم بولمىغىچە ھاالك قىلغۇچى بولمىدۇق 

ئاندىن سۆز ھېساپ كۈنىدىكى مەھكىمىگە كەلتۈرۈلىدۇ. ھەر 
خىرەت ۋە ئاقىۋىتىنى، بۇ ھاياتتا قىلغان قىلمىشلىرى كىشىنىڭ ئا

بىلەن شەكىللەندۈرىدىغانلىقى يەنە بىر قېتىم تەكىتىلىنىدۇ. بۇ 
 -پىرئەۋن قىسسەسىدە باشقا سۈرىلەردىكى مۇسا  -سۈرىدىكى مۇسا 

قلىق ھالدا قارۇن ئوبرازى پىرئەۋن قىسسەسىدىن پەر



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 329 ~ 

كۈچنى، پىرئەۋن  گەۋدىلەندۈرۈلگەن بولۇپ، قارۇن ئىقتىسادىي
ات كۈچنى تەمسىل قىلغان. رسىياسىي كۈچنى ۋە ھامان بيۇروك

قۇرئاننىڭ  ۈمىنىڭ بىر پارچىسى بولغان قارۇنپىرئەۋن تۈز
شاھىتلىقى بىلەن مەلۇم بولغىنىدەك پىرئەۋن قەمىدىن ئەمەس، 

(. ھەتتا بەنى ئىسرائىل مەنبەلىردىن  76مۇسا قەۋمىدىن ئىدى ) 
رىتى مۇسانىڭ تۇققىنى ئىدى. ئۇ شۇنداق بىر شىچە ھەزۇمەلۇم بول

باي بولۇپ، ئۇنىڭ غەزىنىلىرىنىڭ ئاچقۇچلىرىنى كۆتۈرۈش بىر 
(. ئۇنى قارۇن  76جامائەگىمۇ ھەقىقەتەن ئېغىرلىق قىالتتى ) 

مۈلۈككە بولغان چۈشەنچىسى  -مۈلكى ئەمەس، مال  -قىلغان مال 
 -مال  ئىدى. چۈنكى ئۇ ئۆزىگە ئېمتىھان قىلىپ بېرىلگەن

مۈلۈكنىڭ ئامانەت ئىكەنلىكىنى ئۇنتۇغان ۋە ئۇنى ئۆزىگە تەئەللۇق 
مۈلكىيەت دەپ قارىغانىدى. قارۇن تۆۋەندىكى سۆزلىرى بىلەن 

 دۇنياغا بېرىلىپ كەتكەنلەرنىڭ ۋەكىللىك ئوبرازى ئىدى:  

هَما ُأوَتيُتُه عَََّل َعَّْلٍ َعْنَدي َأَولَْم يَْعَّلَْ  ن ِ
َ اَأنه  قَاَل ا  ْهَِلَ َمْن قَْبََلَ َمنَ أَ قَْد  ّلِله

ًعا َوََل  ًة َوَأْكَِثُ ََجْ ُ يُْسأَ  الُْقُروَن َمْن ُهَو َأَشد  َمنُْه قُوه ُم الُْمْجرَُمونَ ُل َعْن ُذن  وَبَ
دۇنيانى  -شۇنى ئوبدان بىلىپ قېلىڭالركى، بۇ مال » قارۇن: 

« م ن قولغا كەلتۈردۈئۆزەمنىڭ بىلىمىم ۋە قابىلىيىتىم بىلە مەن
ئۆزىدىن ئىلگىرى ئۆتكەن ئۈممەتلەردىن ئۇنىڭغا  دېدى. قارۇن

قارىغاندا تېخىمۇ كۈچلۈك، توپلىغان ) مېلى ( تېخىمۇ كۆپ بولغان 
كىشىلەرنى ئالالھ نىڭ قانداق ھاالك قىلغانلىقىنى بىلمىدىمۇ؟ 

شى ىلىگۇناھنى ئۆزىگە ئادەت قىلىۋالغانالرنىڭ گۇناھلىرىنىڭ سور
 (.  78ھاجەتسىزدۇر  ) 

 مەن... مەن ... مەن ...
» ئىدراكى يوق. ئۇنىڭدا « مەن » چۈشەنچىسىدە « مەن » بۇ 

بار. ھەممىگە مەلۇم بولغاندەك، ئوتتۇرىدا ئالالھ « شەخسىيەتچىلىك 
ئالالھ  بار. ئالالھ نى ئۇنتۇشنىڭ جازاسى« مەن » نى ئۇنتۇغان بىر 
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ك ئەتسە، تەرىپىدىن تەرك ئېتىلىش بولۇپ، ئالالھ بىرسىنى تەر
 ئۇنى يەرگە يۇتقۇزىۋېتىشتىن ھېچكىم توسۇپ قااللمايدۇ: 

ونَُه مَ ٍة يَنْ فََخَسْفنَا َبَه َوَبَداَرَه اْْلَْرَض فََما ََكَن ََلُ َمْن َفئَ  َ َوَما ُّصُ ْن ُدوَن اّلِله

 ََكَن َمَن الُْمْنتََّصَينَ 
قارۇننى ئۇنىڭ ئۆيى بىلەن قوشۇپ يەرگە يۇتقۇزدۇق، » 

ئالالھ نىڭ ئازابىنى دەپئى قىلىدىغان بىر جامائە ئۇنىڭدىن 
بولمىدى. قارۇن ئۆزىنى قوغدىيالمىدى، ئۇ ياردەمگە اليىق 

 (.  81« ) بولغۇچىالردىن ئەمەس ئىدى 
ئۆزىگە ۋەھىي  الھ ئۆزىگە ۋەھىي كېلىشتىن بۇرۇنرەسۇلۇل

بېرىلگەن پەيغەمبەرلەردىن بىرى بولۇشنى دىلىدىن ئۆتكۈزۈپ 
 ئۈمىد قىلىپ باققان بولغىيمىدى؟باققان ياكى 

 بەرمەكتە: جاۋابئالغا قۇرئان مۇنداق وبۇ سۇ

َله َرْْحَ 
ِ
لَْيَك الَْكتَاُب ا

ِ
ًَل تَُكونَنه فَ ْن َرب ََك ًة مَ َوَما ُكْنَت تَْرُجو أَْن يُلْقَى ا

 َظهًَْيا َللََْكَفرَينَ 
قىلىنغۇچى (، سەن بۇ ئىالھىي  خىتابسەن ) ئى بۇ ۋەھىي » 
) قۇرئان (نىڭ ساڭا نازىل قىلىنىشىنى ئۈمىد  ۋەھىي

قىلمىغانىدىڭ، پەقەت رەببىڭ ساڭا رەھمەت قىلىپ ) ساڭا ئۇنى 
 (.   86« ) نازىل قىلدى (، كاپىرالرغا ياردەمچى بولمىغىن 

سۈرە بارلىق ۋەھىيلەرنىڭ ئەڭ ئاساسلىق ھەقىقىتى بولغان 
 :تەۋھىد ئەقىدىسىنى ئىما قىلغان ھالدا ئاخىرلىشىدۇ

َله َوَْجَهُ 
ِ
ٍء َهاَِلٌ ا َله ُهَو ُك  َشْ

ِ
ََلَ ا
ِ
 ََل ا

ئالالھ تىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئالالھ نىڭ زاتىدىن » 
 (.  88« ) باشقا بارلىق نەرسىلەر يوقىلىدۇ 

 قوشۇمچە:
ھەزرىتى مۇسانىڭ سەھۋەنلىك بىلەن جىنايەت ئۆتكۈزۈشىگە 

ۋەت ئاالمىتى سۈپىتىدە بولغان قولى، ئالالھ نىڭ نۇبۇۋ سەۋەب
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بەخش ئەتكەن ئىككى مۆجىزىدىن بىرى بولغان يەدى بەيزا 
دەل ئۆزى ئىدى. بۇ ئارقىلىق قولىڭىز گۇناھ ) نۇرلۇق قول ( نىڭ 

لىك كىرلىنىشى مۇمكىن، لېكىن چىن دىلىڭىزدىن تەۋبە سەۋەب
غان بولىسىز. سىز قولىڭىزنى ىلسىڭىز، كىرلەنگەن قولىڭىزنى يۇق

، ئالالھ بەخش ئەتكەن پاكلىق بىلەن نۇر ئۈستىگە نۇر پاكلىسىڭىز
« يەدى بەيزا  -نۇرلۇق قول » بولىدۇ. مانا بۇ ۋاقىتتا ئۇ قولىڭىز 

 بولىدۇ، دېمەكتە.  
ھەزرىتى مۇسانىڭ سەھۋەنلىك بىلەن ئۆتكۈزگەن جىنايىتى، 
ئۆز ئالدىغا تۇرغاندا يامانلىق بولغان بولسا، بىر پۈتۈن گەۋدە 

 قارىغان ۋاقىتتا خەيىر ئىدى. يەنى: ئىچىدە تۇرۇپ
. شاھزادە مۇسانىڭ ئالالھ نىڭ ئەلچىسى مۇسا بولىشى ئۈچۈن 1

پىرئەۋن سارىيىدىن قۇتۇلۇشى كېرەك ئىدى. خۇددى بىرسىنى 
زىنداندىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈن تىرىشچانلىق زۆرۈر بولغاندەك، 

قىلىش  سەۋەبسارايدىن قۇتقۇزۇش ئۈچۈنمۇ بىر تىرىشچانلىق، 
 ىم. مانا بۇ ۋەقە مۇشۇنداق بىر خەيىرلىك ئىشقا ۋەسىلە بولدى.الز

. مۇسا ئالالھ نىڭ ئېمىتىھانىدا ئۆزىنى دەڭسەپ باقتى. 2
قولىنى بۇ ۋەقە بىلەن كىرلەتتى، لېكىن بۇ خاتالىق ئۇنى رەببىگە 
يۈزلەندۈردى. خاتاسى ئۈچۈن ئىستىغفار ئېيتىپ، رەببىگە 

سېغىندى. چۈنكى، ئۇنىڭغا  يۈزلەندى، بويۇن ئېگىپ ئالالھ قا
 كى ئاللىقاچان ئېتىلگەنىدى. ىساراينىڭ ئىش

. مىسىر ھاكىمىيىتى ئالدىدا ئۇ بىر قاچقۇن جىنايەتچى ئىدى. 3
كىملىكىمۇ ئاشكارىلىنىپ قالغان بولۇپ،  للىيبولۇپمۇ ئۇنىڭ مى
بۇ دىيارنى تەرك ئېتىشى كېرەك ئىدى. لېكىن  .مىسىردا تۇرالمايتتى

چقانداق يېرى يوق ئىدى. ئۇ قەيەرگە بارىدىغان ھې
كېتىۋاتقانلىقىنى بىلمەستىن ئىالھىي قۇدرەت ئۇنى مۇئەللىمىگە 
قاراپ ئېلىپ كېتىۋاتاتتى. بۇ ۋەقە ئۇنىڭ ھەزرىتى شۇئەيبنىڭ 

 قولى ئاستىدا ئون يىل تەلىم ئېلىشىغا ۋەسىلە بولدى.
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دېگەن ۋاقتى « كۈچۈم قالمىدى » بۇ ھەزرىتى مۇسانىڭ 
كۈچۈم قالمىدى! قۇربىتىم » ەر پەيغەمبەرنىڭ بىر ئىدى. ھ
دېگەن بىر ۋاقتى بار ئىدى. ھەر پەيغەمبەرگە ئۇالرنى « يەتمىدى! 

« ۇربىتىم يەتمىدى! كۈچۈم قالمىدى! ق» تاللىغان رەببى 
ىسى نۇقت« كۈچۈم قالمىدى » گەنىدى. رەسۇلۇلالھنىڭ دېگۈز

كۈچۈم »  تقان ۋاقتى ئىدى. ھەزرىتى مۇسانىڭتائىفتىن قاي
ىسى مەدەيەن رايونى نۇقت« قالمىدى! قۇربىتىم يەتمىدى! 

 -دائىرىسىگە كىرگەن كۈنى ئىدى. مانا ئۇ كۈن ئۇنىڭ ھېرىپ 
ئېچىپ ماجالى قالمىغانىدى. بارىدىغان يېرى يوق، بېشىنى 

رىدىغان بىر ىدەك كەپىسى يوق ئىدى. قىزالر قويلىرىنى سۇغۇتىقق
ان ھالدا سايىداپ غەمگە پېتىپ قۇدۇق بېشىدا ئۈمىدسىز، پەرىش
رەببىم! ماڭا بەخش ئېتىدىغان » ئولتۇرۇپ مۇنداق دېگەنىدى: 

« خەيرىڭدىن نېمىنى بەرسەڭ، مەن ھەقىقەتەن ئۇنىڭغا مۇھتاج 
 (24 .) 

  

 ئىسرا سۈرىسى

 
« كېچە سەپىرى » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

لىمىسى بىلەن كە« ئىسرا » دېگەن مەنىنى  بىلدۈرىدىغان 
مى كېلەچەكتە ئەمەلىيلىشىدىغان ھىجرەتنى ۋە ئاتالغان. بۇ ئىس

ئىچكى ھىجرەت بولغان ئىسرانى ئىما قىلغان. سۈرىنىڭ ئىسرا 
الشقان بولسا كېرەك. چۈنكى ى مەزگىلدە ئومۇمئىسمى كېيىنك

» ناملىق ئەسىرىدە مەزكۇر سۈرىنىڭ « ئەل بەسائىر » فىرۇزئابادى 
نى ىدىن ئىبارەت ئىككى ئىسمى بارلىق« ىسرائىل ئ» ۋە « سۇبھان 

 ئىسمىنى تىلغا ئالمىغان. « ئىسرا » قەيت قىلغان بولۇپ، 
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بەنى » سۈرە بەنى ئىسرائىل ئۈستىدە توختالغانلىقى ئۈچۈن 
دەپمۇ ئاتالغان. لېكىن، قۇرئاندا بەنى « ئىسرائىل سۈرىسى 

رىسىدۇر. ئىسرائىل ھەققىدە ئەڭ كۆپ توختالغان سۈرە بەقەرە سۈ
ئەگەر بۇ ئۆلچەمگە ئاساسەن ئىسىم قويۇلىدىغان بولسا، بەقەرە 
سۈرىسى بۇ ئىسىمغا، يەنى بەنى ئىسرائىل سۈرىسى دەپ ئاتىلىشقا 

 ھەممىدىن بەك اليىق. 
 تىلغا ئالغان سۇبھان ئىسمى ىمۇئەللىپنىڭ « بەسائىر » 

 سۈرىنىڭ بىرىنچى كەلىمىسى بولغانلىقى ئۈچۈن، سۈرە بۇ كەلىمە
 شىمۇ مۇمكىن. ۇبىلەن ئاتالغان بول

يقۇتىدىن كېيىن اسۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، قۇرەيش ب
قىسسەلىرى بايان قىلىنغان سۈرىلەر  نەبىلەرنىڭ .نازىل بولغان

ۇدىيالرغا ئارىسىغا تىزىشقا بولىدۇ. سۈرىدە بايان قىلىنغان يەھ
ئەنئام، ئەئراف، بۇ مەزگىلدە نازىل بولغان  مۇناسىۋەتلىك بايانالر

/  742جىن، نەمل، شۇئەرا سۈرىلىرىنى ئەسلىتىدۇ. زۇھرى ) ۋاپات، 
يىلىدا بولغان دەيدۇ  - 5نىڭ رىسالەت( ئىسرا ۋەقەسىنى  124

 60(. قۇرتۇبىمۇ بۇ قاراشنى توغرا دەيدۇ.  209، 2) نەۋەۋى، شەرھ، 
ا ئايەتنى ئىما قىلغان بولۇپ، بۇنىڭغ - 62ئايەت ساففات سۈرىسى  -

ساففات سۈرىسىدىن كېيىن نازىل  ىنىڭئاساسالنغاندا، سۈر
دەسلەپكى مەزگىلدىكى تەرتىپلەردە بۇ سۈرە بولغانلىقى ئېنىق. 

 10يۇنۇس سۈرىلىرى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ رىسالەتنىڭ  -قەسەس 
يىلىغا توغرا كەلمەكتە. سۈرە ئىسرا ئايىتى بىلەن باشالنغان  -

ىسىدىن سۈرىنىڭ بىر نۇقتەم ئۇسلۇب بولۇپ، بۇ ئايەت ھەم مەنا ھ
پۈتۈن گەۋدىسىدىن ئايرىم بىر بۆلەكنى تەشكىل قىلىدۇ. چۈنكى، 

بىلەن ئاخىرالشقان، « ا ) ئەلىف ( » سۈرىدىكى بارلىق ئايەتلەر 
ۋە  ۋەقەسىبىلەن ئاخىرالشقان. ئىسرا « ر ) را ( » پەقەت بۇ ئايەت 

« قسا ەمەسجىدۇل ئئەل » ئۇنىڭ ئانا بېكەتلىرىدىن بىرى بولغان 
بىلەن بەنى ئىسرائىل ئارىسىدا مۇناسىۋەتنىڭ بارلىقى ئايەتنىڭ 
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 ئاخىرىدىن مەلۇم بولماقتا. 
ئىسرا سۈرىسى مەشھۇر ئىسرا ئايىتى بىلەن باشالنغان. بۇ 

 ئايەت:  بىردىنبىرقۇرئاندا ئىسرا ھەقىقىتىنى بايان قىلغان 

ى َبَعْبَدَه لَْيًلً  ي أََْكَ َ ْبَحاَن اَّله َن الَْمْسَجَد اس ُ َّل الْ لَْحَرا م َ
ِ
َمْسَجَد َم ا

ه  ن
ِ
ي َِبَرْكنَا َحْوََلُ َلُُنَيَُه َمْن أ ََّيَتنَا ا َ َميعُ ُه ُهوَ اَْلْقََص اَّله  الَبَصْيُ   السه

ئالالھ مەخلۇقلىرىغا ئوخشاپ قېلىشتىن پاكتۇر ) ھېچبىر » 
قۇدرىتىنىڭ دەلىللىرىنى ئۇ مەخلۇق ئۇنىڭغا ئوخشىمايدۇ (، 

كۆرسىتىش ئۈچۈن، بەندىسىنى بىر كېچىدە مەسجىدى ھەرەمدىن 
ئەتراپىنى بەرىكەتلىك قىلغان مەسجىدى ئەقساغا ئېلىپ كەلدى. 
ھەقىقەتەن ئالالھ ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ھەممىنى كۆرۈپ 

 (.  1« ) تۇرغۇچىدۇر 
ئايەتنىڭ مەنىسى ھەقىقەتەن چوڭقۇر بولۇپ، بۇ ئامىل ئايەتنى 

ھالدا شەرھىيلەشكە ئىمكان بەرمەكتە. تەپسىر تارىخىمىز مۇستەقىل 
بۇنىڭ جانلىق شاھىتى. ئىسرادىن ئىبارەت بىر تەرىپى روھانى، بىر 

ئىمان  رىپى غىيابى بولغان شاھىتلىقنىتەرىپى ماالئىكىلىق، بىر تە
ئاالھىدە » بولماستىن چۈشەندۈرگىلى ۋە چۈشەنگىلى بولمايدۇ. بۇ 

ئىسرا  بولغانلىقىنى سەۋەبەرھىيلەرگە ھادىسىنىڭ ھەر خىل ش« 
ۋە مىراج ھەققىدىكى رىۋايەتنىڭ موللىقىدىنمۇ كۆرىۋالغىلى بولىدۇ. 

ىسىدىن ئىشىكنى كەڭ نۇقتشەرھىيلەش ئىسرا ئايىتى ئالالھ 
ئېچىپ بېرىش بىلەن بىرگە بەلگىلىك رامكا سىزىپ بەرمەكتە. 

داق بىر قانچە ئىسرا ئايىتى بۇ رامكا ئارقىلىق شەرھىيلىگۈچىگە مۇن
قانداق شەرھىيلىسەڭ شەرھىيلە، ئەمما » ىنى ئەسكەرتىپ نۇقت

دېمەكتە. مەزكۇر ئايەتنى « بەلگىلەنگەن رامكىدىن ھالقىپ كەتمە 
چۈشىنىش ئۈستىدە ئىزدىنىۋاتقان ھەر مۇئمىن ئۈچۈن بەلگىلىگەن 

 رامكا تۆۋەندىكىچە:
ن بۇ . سۇبھان. ئىسىمغا ئايلىنىپ كەتكەن بىر پېئىل بولغا1

تەسەۋۋۇردىن ھالقىغاننى شۇ شەكىلدە بىلىش، ئۇلۇغ » كەلىمە 
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مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. بۇ « بولغاننىڭ ئۇلۇغلىقىنى تەقدىرلەش 
ئى مۇئمىن! بۇ ئايەتتە تىلغا » قىلىنغۇچىغا  خىتابئارقىلىق 

ئېلىنغان ئوخشىتىشنى ھەر خىل مەنىدە چۈشەنسەڭ بولىدۇ. لېكىن 
مۇتلەق ۋە ھېچقانداق بىر مەخلۇققا بۇ ھەرگىزمۇ ئالالھ نىڭ 

ئوخشىمايدىغان ھەقىقىتىگە دەخلى يەتكۈزىدىغان بىر مەنا 
 دېمەكتە. « بولماسلىقى كېرەك 

ئۇنىڭغا ئايەتلىرىمىزنىڭ بىر  -لى نۇرىيەھۇ مىن ئايەتىنا . » 2
بۇ مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « قىسمىنى كۆرسىتىش ئۈچۈن ... 

ئىسرا ۋەقەسىدە ئالالھ رەسۇلۇلالھقا  نئىبارە ئارقىلىق بىر تەرەپتى
ۆرسەتكەنلىكى؛ منى كىرىنىڭ ھەممىسىنى ئەمەس، بىر قىسئايەتل

رەسۇلۇلالھ ئالالھ نىڭ ئۆزىنى ئەمەس،  يەنە بىر تەرەپتىن
 ئايەتلىرىدىن بىر قىسمىنى كۆرگەنلىكى بايان قىلىنغان.

ەقىقەتەن ئالالھ ھ  -ئىننەھۇ ھۇۋەس سەمىئۇل بەسىر . » 3
، « ىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ھەممىنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇرھەمم

يەنى ئايەتنىڭ ئاخىرى بولۇپ، بۇ ئارقىلىق ھەر نەرسىنى ئاڭالپ، 
كۆرۈپ تۇرۇشنىڭ پەقەت ئالالھ قىال خاس ئىكەنلىكى، ئالالھ تىن 

بايان قىلىنغان. ھەتتا  لىقىغەيرىنىڭ بۇنداق قىاللمايدىغان
نداق ئىكەنلىكى بىلدۈرۈلگەن. بۇ پەيغەمبەر بولغان تەقدىردىمۇ شۇ

ئارقىلىق رەسۇلۇلالھنى ھەر نەرسىنى ئاڭالپ ۋە كۆرۈپ 
تۇرىدىغانلىقىنى داۋا قىلىپ ئۇنىڭغا تۆھمەت قىلماڭالر. بۇنداق 

 بولغاندا ئالالھ بەلگىلىگەن چەكتىن ئاشقان بولىسىلەر دېمەكتە. 
 ئىسرا ئايىتىدىن كېيىنال تېما بەنى ئىسرائىلغا يۆتكەلگەن

بولۇپ، بۇ قىسسەدە بايان قىلىنغان بەنى ئىسرائىل پىرئەۋن زۇلۇمى 
ئاستىدا ئىڭرىغان، ھەزرىتى مۇسانىڭ ئارقىسىدىن دېڭىزغا قاراپ 

يىل  40ماڭغان، ئاسماندىن چۈشكەن نېمەتكە رازى بولماي چۆلدە 
چۆرگىلەپ يۈرگەن بەنى ئىسرائىل ئەمەس. بۇ قىسسەدىكى بەنى 

نچىلىق چىقىرىپ، ئەتراپىغا ئۇرۇش ئوتىنى ئىسرائىل زالىم، بۇزغۇ
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بەنى « يەھۇدىيلەشكەن » تۇتاشتۇرغان بەنى ئىسرائىلدۇر. يەنى 
 ئىسرائىلدۇر:

َْكائَيَل َِف الَْكتَاَب لَُتْفَسُدنه  َّل بََِن ا 
ِ
تَ  اْْلَ َِف َوقََضْينَا ا نْيَ َولَتَْعلُنه ْرَض َمره

ا َكَبًْيا ) َذا َجاَء َوعْدُ 4عُلُوا
ِ
َ أُوََلُُهَا بََعثْنَا عَلَ  ( فَا َ ْيُْكْ َعَباًدا ل أٍْس َشَديٍد نَا ُأوَِل ب

ََّيَر َوََكَن َوعًْدا َمْفُعوًَل ) َ ْم ( ُثه رَ 5فََجاُسوا َخًَلَل ال  َة عَلَْْيَ  َأْمَدْدََنُكُْ وَ َدْدََن لَُْكُ الَْكره

 6َبأَْمَواٍل َوبََننَي َوَجَعلْنَاُُكْ َأْكَِثَ نََفًْيا )
ِ
 ْن َأحْ ( ا

ِ
 ْن َأَسأُُْتْ َسنُُْتْ َأْحَسنُُْتْ َْلَنُْفَسُْكْ َوا

َخَرَة َليَُسوُءوا ُوُجوَهُْكْ َولَ  َذا َجاَء َوعُْد اْْل َ
ِ
َل َجَد مََكَ َدَخلُوُه َأوه لُوا الَْمسْ َيْدخُ فَلَهَا فَا

وا َما عَلَْوا تَْتَبًْيا ) ُ ٍة َوَلُيتَّب َ ْن عُْدُُتْ عُدْ ْن يَْرَْحَ ( َعََس َرب ُْكْ أَ 7َمره
ِ
ا ََن َوَجَعلْنَ ُْكْ َوا

َ َللََْكَفرَيَن َحَصًْيا )  ( 8ََجََّنه
پەلەستىن »(:  يەنى تەۋراتتا ئىسرائىل ئەۋالدىغا كىتابتا )» 

زېمىنىدا چوقۇم ئىككى قېتىم بۇزغۇنچىلىق قىلىسىلەر ۋە زۇلۇم 
چەكلىگەن ئىشالرنى قىلىش بىلەن تولىمۇ هللا قىلىش بىلەن، ا

دەپ ۋەھيى قىلدۇق. بىرىنچى « ڭالردىن ئېشىپ كېتىسىلەرھەددى
( ۋەدە قىلىنغان ۋاقىت  جازاسى قېتىملىق بۇزغۇنچىلىقنىڭ )

( سىلەرگە كۈچلۈك  سىلەرنى جازاالش ئۈچۈن كەلگەندە، )
ئۇالر سىلەرنى ئۆلتۈرۈش، بۇالڭ ـ تاالڭ  بەندىلىرىمىزنى ئەۋەتتۇق، )

سىلەرگە دۈشمەننى  ( ئۆيلەرنى ئاختۇردى. ) قىلىش ئۈچۈن
) بۇ  ( چوقۇم ئىشقا ئاشىدىغان ۋەدە ئىدى مۇسەهللات قىلىش

مۇشۇنداق ھەددىدىن ئاشقۇچىالرنى جازاالش ئۈچۈن بەلگىلەنگەن 
. ئاندىن )يەنى تەۋبە قانۇننىڭ تەجەللىسى ئىدى (

ڭالرنى ىكىقىلغىنىڭالردىن( كېيىن سىلەرنىڭ ئۇالردىن ئۈستۈنل
دۈشمىنىڭالرنى ھاالك قىلدۇق،  يەنى ئەسلىگە كەلتۈردۇق )

(، سىلەرگە نۇرغۇن مال  سىلەرنى ئۇنىڭ ئۈستىدىن غالىب قىلدۇق
ئى ئسرائىل  ۋە ئەۋالدالر ئاتا قىلدۇق، سانىڭالرنى كۆپ قىلدۇق. )

( ئەگەر ياخشىلىق قىلساڭالر، ياخشىلىقىڭالر ئۆزۈڭالر  ئەۋالدى!
ر، ئىككىنچى ئۈچۈندۇر، يامانلىق قىلساڭالرمۇ ئۆزۈڭالر ئۈچۈندۇ
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( ۋەدە قىلىنغان ۋاقتى  جازاسىنىڭ قېتىملىق بۇزغۇنچىلىق )
كەلگەندە، )دۈشمەنلەرنىڭ خار قىلىشى بىلەن( يۈزۈڭالردا 
قايغۇنىڭ ئاالمەتلىرى كۆرۈلۈشى ئۈچۈن، ئۇالرنىڭ 

ئۇنى  بەيتۇلمۇقەددەسكە دەسلەپكى قېتىمدا كىرگەندەك كىرىپ )
انلىكى يەرنى ۋەيران قىلىشى ( ئۈچۈن، ئىشغال قىلغ خاراب قىلىشى

(  ئەگەر تەۋبە قىلساڭالر ئۈچۈن )ئۇالرنى بىز ئەۋەتتۇق(. )
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ سىلەرگە رەھىم قىلىشى مۇھەققەق يېقىندۇر، 
ئەگەر سىلەر قايتساڭالر )يەنى قايتا بۇزغۇنچىلىق قىلساڭالر(، بىز 

ھەننەمنى (. جە يەنى بىز سىلەرنى قايتا جازااليمىز قايتىمىز )
 . ( 8 - 4« )  ئۈچۈن زىندان قىلدۇقتۇزكورالر  /كاپىرالر 

بۇ ئايەتتە يەھۇدىيلەشكەن بەنى ئىسرائىلنىڭ تارىخى ئەڭ 
ئىخچام شەكىلدە بايان قىلىنغان. مۆجىزىۋى بىر بىشارەت بولسا 
كېرەك، بۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان تارىخ پەقەت ئاسۇر ئىشغالىيىتىنى، 

ىم ريىللىرىدا   - 70ە مىالدىدىن كېيىنكى بابىل سۈرگۈنىنى ۋ
قى قىرغىنچىلىقالرنىال رى تىتۇس دەۋرىدە يۈز بەرگەن ئىرئىمپىراتو

بايان قىلىپ قالماستىن، بۇ ئايەتلەر نازىل بولغان دەۋردىكى ۋە 
ئەسىرلەردە، ھەتتا مىڭ يىلالردا بەنى  كىئۇنىڭدىن كېيىن

تىن بېشىغا بسەۋەئىسرائىلنىڭ تۇتقان پوزىتسىيىسى ۋە بۇ 
نېمىلەرنىڭ كېلىدىغانلىقىنىڭ قىسقىچە بايانى ئىدى. بۇنى 
ياشاۋاتقان دەۋرىمىزگە بىر نەزەر تاشلىساق تېخىمۇ ياخشى 

 بىلەلەيمىز. 
بەنى ئىسرائىلنىڭ بۇ ئىبرەتلىك تارىخىدىن كېيىن، سۆز 

 قۇرئانغا كەلتۈرۈپ مۇنداق دېيىلگەن: 

نه َهَذا الُْقْرأ ََن َُّيَْدي َلله 
ِ
ُ ا َ  الْمُ َِت َِهَ َأْقَوُم َويُبَْش َ يَن يَْعَملُوَن ْؤَمَننَي اَّله

اَلَحاَت َأنه لَُهْم َأْجًرا َكَبًْيا  الصه
بۇ قۇرئان ھەقىقەتەن ئەڭ توغرا يولغا باشاليدۇ، ياخشى » 

ئىشالرنى قىلىدىغان مۆمىنلەرگە ئۇالرنىڭ چوڭ مۇكاپاتقا 
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 (.  9« )  ۇئېرىشىدىغانلىقى بىلەن خۇش خەۋەر بېرىد
قۇرئان ھىدايەتكە چاقىرماقتا، بۇنىڭدا قىلچىمۇ شۈبھە يوق. 

قىلىنغۇچىدا بىر  خىتابلېكىن، قۇرئاننىڭ ھىدايەت چاقىرىقى 
بىز » شىنى تەقەززا قىلماقتا. چۈنكى، ئالالھ ۇئىرادىنىڭ بول

« ئىنساننىڭ تەقدىرىنى تىرىشچانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك قىلدۇق 
يامەت كۈنى ئالالھ ھەر كىشىنىڭ ئالدىغا ( دېمەكتە. قى 13) 

ئەمالىڭنى  -نامە » ئەمال دەپتىرىنى قويىدۇ ۋە:  -ئۆزىنىڭ نامە 
(  14« ) ئوقۇغىن! بۈگۈن ئۆزەڭگە ئۆزەڭ گۇۋاھ بولۇشۇڭ كۇپايە 

تىرىشچانلىقىغا  دۇ. ئىنساننىڭ تەقدىرىنىڭ ئۇنىڭدەي
ن قىلىنغان مۇناسىۋەتلىك قىلىنىشى، بۇ ئايەتنىڭ ئالدىدىال بايا

نىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. يەنى، ئۇالرنىڭ ىبەنى ئىسرائىل تارىخ
ئەمەس « ئۇالرغا خاس تارىخ » بېشىدىن ئۆتكەنلەرنىڭ 

ئىكەنلىكى، بۇنى بىر تەقدىر دەپ قاراشقا بولمايدىغانلىقى، بۇنىڭ 
ئۆزلىرىنىڭ قىلمىشلىرى سەۋەبىدىن كېلىپ چىققان تەبىئىي 

 ىلەنگەن. نەتىجە ئىكەنلىكى ئىپاد
بۇنىڭدىن كېيىن كەلگەن نۇھ قەۋمى ھاالكىتى شىپى 

 كەلتۈرۈلگەن ئايەتتىمۇ بۇ ھەقىقەت تىلغا ئېلىنغان.
 بىردىنال پۈتۈن ئىنسانىيەتكە قارىتىلىدۇ: خىتابئاندىن 

لَهًا أ ََخَر فَتَْقُعَد َمْذُموًما مَ 
ِ
َ ا َعْل َمَع اّلِله   ْخُذوًَل ََل َُتْ

( قىلمىغىن،  شېرىك باشقا مەبۇدنى ) قاهللا ائى ئىنسان! ( » )  
نىڭ هللا ا ( ئەيىبلەنگەن، ) نىڭ دەرگاھىداهللا ئۇنداق قىلساڭ ا )

«  ( قالىسەن دوزاختا ھەمىشە ( مەھرۇم بولغان ھالدا ) ياردىمىدىن
 (22   .) 

ئانا ۋە ئەۋالد مۇناسىۋىتى ھەققىدە نەسىھەتلەر  -قۇرئاندا ئاتا 
 ئۈچ جايدا تىلغا ئېلىنىدۇ:

 ئايەتلىرىدە. - 24 - 23سۈرىسى  ئىسرا
 ئايەتلىرىدە. - 15 - 14لوقمان سۈرىسى 
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 ئايەت.  - 8ئەنكە بۇت سۈرىسى 
 -ئاتا يېنىدا ياشىنىپ قالغان ئالغان ئايەتلەر  ئورۇنبۇ سۈرىدە 

دەپ « ئوھوي / ئۇف » پەرزەنتنى ئۇالرغا بولغان ئانىسى 
ا ئەكس ئەتكەن سېلىشتىنمۇ توسىدۇ. بۇ ئايەتلەرنىڭ رىئال ھاياتت

نامايەندىسى بولغانلىقى ئېنىق. سەھىھ مەنبەلىرىمىزدە بۇ ھەقتە بىر 
مەلۇمات يوق. لېكىن، نازىل بولۇش مۇھىتىدا مۇشۇنداق بىر ۋەقەلەر 

 -ئانا ۋە پەرزەنتلەرنى بىر  -بولغانىدى. مۇھەممەدى دەۋەتنىڭ ئاتا 
ككىدە بىرىدىن ئايرىغانلىقى قىل سىغمايدىغان بىر ھەقىقەت. مە

ىسىدىن پارچىلىنىپ كەتكەن نۇرغۇن ئائىلە بار بولۇپ، نۇقتئېتىقاد 
ە مەنسۇپ بولغان بىر قانچە مەككىنىڭ ئاقسۆڭەكلەر ئائىلىسىگ

شىغا قارىماستىن مۇسۇلمان ۇئانىسىنىڭ توس -ئاتا  يىگىت
ئانىالر مۇسۇلمان بولغان ئوغۇللىرىنى  -بولغانىدى. بەزى ئاتا 

پ زۇلۇم قىلغان، بەزى ئانىالر ئۆلىۋېلىش قىستاققا ئېلى - قىيىن
تەھدىدى بىلەن ئوغۇللىرىغا بېسىم قىلغانىدى. مۇسئاب بىن 
ئۇمەيىر ۋە ساد بىن ئەبى ۋاققاسنىڭ ئائىلىسى بۇنىڭغا تىپىك 
مىسال بوالاليدۇ. ئېتىقادى جەھەتتىكى پەرق سەۋەبىدىن ئوتتۇرىغا 

 -ىنلەر ئاتا چىققان چىقىشالماسلىقالر تۈپەيلىدىن، بەزى مۇئم
ئانىسىغا بولغان ئىنسانىي مەجبۇرىيەتلىرىنى ئادا قىلمىغانلىقتىن، 
مۇشۇنداق بىر تەلىماتنىڭ كېلىشى ۋەزىيەتنىڭ تەقەززاسىغا 
ئايالنغان بولسا كېرەك. بۇ مەسىلىدە ئىككىنچى قېتىمدا نازىل 

ئايەتلەردە، يۇقىرىدىكى ئايەتتە  - 15 - 14بولغان لوقمان سۈرىسى 
ا تەكىتلەنگەن. يەنى، ئالالھ قا شېرىك نۇقتئېلىنمىغان بىر تىلغا 

ئانىالرغا بۇ ھەقتە  -كەلتۈرۈشكە پەرزەنتىنى مەجبۇرلىغان ئاتا 
بويسۇنماسلىققا بۇيرۇلغان. بۇ ئەمىر ئۈچىنچى قېتىمدا نازىل بولغان 

ئايەتتىمۇ تەكرار قەيت قىلىنغان. بۇ  - 8ئەنكە بۇت سۈرىسى 
ۈرىسىدىكى تەلىماتنى سۈيئىستىمال قىلغان تەكىتلەرنىڭ، ئىسرا س

ئانىالرغا قارىتىلغانلىقى ئېنىق. يەنى، ئىسرا سۈرىسىدىكى  -ئاتا 
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ئانىغا  -نى باھانە قىلىپ، ئاتا سىئايەت پەرزەنتلەرنىڭ دىن ئايرىمى
قارىتا ئىنسانى مەجبۇرىيىتىنى ئادا قىلماسلىقنىڭ ئالدىنى ئالغان 

قۇرئاننىڭ  رىلىرىدىكى ئايەتلەرئەنكە بۇت سۈلوقمان ۋە  ،بولسا
ئانىنىڭ  -ھسان بىلەن مۇئامىلە قىلىش ئەمرىنى ئاتا ېئ

 سۈيئىستىمال قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئالماقتا. 
ئانىغا قارىتىلغان ئەخالقى مەسئۇلىيەت بايان قىلىنغان  -ئاتا 

ئايەتلەردىن كېيىن، بۇ قېتىم يوقسۇلالرغا قارىتا ئادا قىلىش زۆرۈر 
قى مەسئۇلىيەتلەر تىلغا ئېلىنغان ئايەتلەر كەلگەن بولغان ئەخال

مۈلۈك ئىنسانغا بېرىلگەن ئامانەت بولۇپ، مۈلكىيەت  -(. مال  26) 
مۈلۈكنى ئامانەت دەپ چۈشەنگەنلەر ئۈچۈن قىلىشقا  -ئەمەس. مال 

تېگىشلىك بولغان ئىش، ئۇنىڭدىن تەڭ بەھرىمان بولۇشتۇر. بۇ 
 شنى تەۋسىيە قىلىدۇ:ىدا قۇرئان ئوتتۇراھال بولۇنۇقت

َّل ُعُنَقَك َوََل تَبُْسْطهَ
ِ
َعْل يََدَك َمْغلُوََلً ا تَْقُعَد َملُوًما الْبَْسطَ فَ  ا ُكه َوََل َُتْ

 َمْحُسوًرا
يەنى بېخىللىق  قولۇڭنى بوينۇڭغا باغلىۋالمىغىن )» 

يەنى ئىسراپ  ەتمىگىن )كقولۇڭنى تولىمۇ ئېچىپمۇ  ،( قىلمىغىن
( ماالمەتكە، مۇھتاجلىق ئىچىدە ۇنداق قىلساڭ ئ (، ) قىلمىغىن

 (.  29« )  پۇشايمانغا قالىسەن
ئىنسان  بىلەنئالالھ ۋە ئىنسان  بىلەنسۈرىدە، ئىنسان     

ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتلەردە رىئايە قىلىشقا تېگىشلىك ئەقىدىۋى ۋە 
ئايەتلەر  - 37 - 22ئەخالقى پرىنسىپالر ئەسكەرتىلگەن. بولۇپمۇ 

ئايەتتە ئېنىق مەلۇم  - 101دا تىلغا ئېلىنغان بەلگىلىملەر ئارىسى
بولغاندەك، شەنبە كۈنى چەكلىمىسىدىن باشقا تەۋراتتىكى ئون 
ئەمىردىن توققۇز ئەمىرنى ئۆز ئىچىگە ئېلىشى، ۋەھىيلەرنىڭ ئەڭ 

ئۆزىدىن ئىلگىرىكى  يۇقىرى پەللىسى بولغان قۇرئاننىڭ
نلىقىنىڭ تىپىك ۋەھىيلەرنىڭ روھىنى ئۆز ئىچىگە ئالغا

 ئىپادىسىدۇر.
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ئالغان بولۇپ،  ئورۇنبۇ بۆلەكتە شۇنداق ئەخالقى پرىنسىپالر 
نۇرغۇن خاتادىن  نىئۇنىڭ ئۆزىنىال ھاياتقا تەدبىقالش، ئىنسان

 ساقالپ قالىدۇ:

ْمَع َوالَْبَّصَ  نه السه
ِ
 ََكَن َعْنهُ  ُأولََئَك لُْفَؤاَد ُك   َواَوََل تَْقُف َما لَيَْس َِلَ َبَه َعَّْلٌ ا

ُئوًَل   َمس ْ
بىلمەيدىغان نەرسەڭگە ئەگەشمە، )ئىنسان قىيامەت كۈنى( » 

قۇالق، كۆز، دىل )يەنى سەزگۈ ئەزالىرى( نىڭ قىلمىشلىرى ئۈستىدە 
 (.  36« )  ھەقىقەتەن سوئال ـ سوراق قىلىنىدۇ

ئاندىن سۈرە تەۋھىد بىلەن مۇناسىۋەتلىك تېمىغا يۆتكىلىدۇ. 
ھ نىڭ قىزلىرى دەپ قارايدىغان مۇشرىك پەرىشتىلەرنى ئالال

(. مەۋجۇدىيەتنىڭ تەسبىھىنى بايان  40ئەقىلنى ئەيىپلەيدۇ ) 
( ۋە ئىنساننىڭ ئالالھ قا قارشى گەدەنكەشلىكى ۋە  44قىلىدۇ ) 

تۇزكورلىقى تىلغا ئېلىنىپ، بۇنداق بىر ئەقىلنىڭ ئاخىرەتنى ئىنكار 
ىما قىلىنىدۇ. قىلىشنىڭ ھەيران قاالرلىق ئىش ئەمەسلىكى ئ

بىز توپىغا ۋە » ىغا كەلتۈرۈلگەن بولۇپ، نۇقتسۈرىدە سۆزمۇ بۇ 
قۇرۇق سۆڭەككە ئايلىنىپ كەتكەندىن كېيىن، قايتىدىن 

تىرىلىشتىن  ادەپ تۇمشۇق ئۇچالپ، قايت« تىرىلدۈرۈلەمدۇق؟ 
ئىبارەت ھەقىقەتنى ئۆزىچە ئىنكار قىلغان ئەقىلگە شۇنداق بىر 

 كىشى ئاغزىنى ئېچىپ تۇرۇپ قالىدۇ: بېرىلگەن بولۇپ، جاۋاب

ا يَكْ 50قُْل ُكونُوا َحَجاَرًة َأْو َحَديًدا ) ُّبُ َِف ُصُدوَرُُكْ ( َأْو َخلْقًا َممه

َل َمره  ي فََطَرُُكْ َأوه َ َيُقولُوَن َمْن يَُعيُدََن قَُل اَّله  يُنَْغُضوَن ٍة فَسَ فَس َ
ِ
لَْيَك ُرُءوَسهُْم ا

 (51 َعََس َأْن يَُكوَن قَرَيًبا )َويَُقولُوَن َمََّت ُهَو قُلْ 
سىلەر تاش ياكى تۆمۈر ياكى ھاياتلىقنى تەسەۋۋۇر قىلىش 

سىلەرنى هللا ا تېخىمۇ قىيىن بولغان بىر نەرسە بولۇپ كەتسەڭالرمۇ )
» ەيدۇ. د«  بىزنى كىم تىرىلدۈرىدۇ؟ ››( ئۇالر:  تىرىلدۈرىدۇ

ئۇالر ساڭا  ىن.دېگ« دۈرىدۇ دەسلەپتە ياراتقان ئالالھ تىرىل سىلەرنى
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 ››دېيىشىدۇ، ‹‹  ئۇ قاچان بولىدۇ؟ ››باشلىرىنى لىڭشىتىپ: 
 (. 51 - 50)  دېگىن‹‹  ئۈمىدكى، ئۇ يېقىندا بولىدۇ

بۇ ئۇسلۇبنىڭ مەقسىتى، ئىنساننى قىلمىشلىرىنىڭ ئەخالقى 
كارلىقىنى ئۈستىگە ئېلىشقا دەۋەت قىلىش بولۇپ، جاۋاب

ىنى ئۈستىگە ئالمىغان ئىنسان، كارلىقجاۋابقىلمىشلىرىنىڭ ئەخالقى 
 تىبارسىز بىر ھالغا چۈشۈپ قالىدۇ.  ېدېمىسىمۇ تاشتىن، توپىدىنمۇ ئ

ئىسرا سۈرىسىدىن ئىلگىرىكى سۈرىلەردىكىگە ئوخشاش 
ئىنكارچى قەۋمنىڭ مۆجىزە تەلەپلىرى تىلغا ئېلىنغان. رەسۇلۇلالھقا 

قا جاۋابۈن قارىتىلغان مۆجىزە تەلەپلىرى ئالالھ تەرىپىدىن نېمە ئۈچ
 ئېرىشەلمىگەنلىكى تۆۋەندىكى ئايەتتە ئوچۇق بايان قىلىنغان:

َب َبَ  َله َأْن َكذه
ِ
ََّيَت ا لُوَن وَ ا اْْلَ َوَما َمنََعنَا َأْن نُْرَسَل َِبْْل َ تَيْنَا ثَُموَد النهاوه قََة أ َ

وَ  َله ََّتْ
ِ
ََّيَت ا ًة فََظلَُموا َبَا َوَما نُْرَسُل َِبْْل َ  يًفاُمْبَّصَ

مۆجىزىلەرنى مەيدانغا كەلتۈرمەسلىكىمىز پەقەت بۇرۇنقىالر » 
( مۆجىزىلەرنى يالغانغا  يەنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرنىڭ )

بىز سەمۇدقا چىشى تۆگىنى روشەن  .چىقارغانلىقى ئۈچۈندۇر
( قىلىپ بەردۇق، ئۇالر ئۇنى ئىنكار قىلدى. بىز  مۆجىزە )

«  ش ئۈچۈنال ئەۋەتىمىزىتى( قورق بەندىلەرنى مۆجىزىلەرنى پەقەت )
 (59  .) 

ئايەتتە بىرىنچى ئايەتتىكى ئىسرا ۋەقەسى ئىما قىلىپ  - 60
ئۆتۈلگەن بولۇپ، بۇ كېلەچەك ھەققىدە ئالدىن بىشارەت 

ئىگە. چۈنكى، رەسۇلۇلالھقا كۆرسىتىلگەن ئىسرا  گەخاراكتېرى
ۋەقەسىنىڭ ئىنسانالر ئۈچۈن بىر ئېمتىھان ۋاستىسى ئىكەنلىكى 

تى ئېنىق ھالدا بايان قىلىنغان. قۇرئاننىڭ كېلەچەك ناھايى
ھەققىدىكى بۇ مۆجىزىۋى بىشارىتى رەسۇلۇلالھ ۋاپات بولۇپ ئۇزۇن 

ئاللىققا ئايالنغان بولۇپ، ئىنسانالر ئىسرا ۋەقەسىنى ېئۆتمەيال ر
چۆرىدىگەن ھالدا بىر مىراج ئەدەبىياتى شەكىللەندۈرۈپ ئۆزئارا 

 مۇنازىرە قىلىشقانىدى.
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سى يەنە ىئىبلىس قىسس -ڭدىن كېيىنكى بۆلەكتە ئادەم ئۇنى
بىر قېتىم بايان قىلىنغان. ئۆز ۋاقتىدا رەسۇلۇلالھ ئېرىشكەن بۇ 

ىدى. ئۇالرغا ئىبلىسنى ئ قىزغانغانالر بولغان دىنئۇلۇغ ماقام
شەيتان قىلغان ئامىلنىڭ ئادەمگە بولغان ھەسىتى ئىكەنلىكى يەنە 

 (.  65 - 61ەن ) بىر قېتىم ئەسكەرتىلىپ ئۆتۈلگ
قات نېمەت بەخش  -ئادەم باللىرىغا ئالالھ نىڭ قاتمۇ 

شەك ـ شۈبھىسىزكى، بىز » ئەتكەنلىكى بۇ سۈرىدە تىلغا ئېلىنغان: 
ئادەم بالىلىرىنى ھۆرمەتلىك قىلدۇق، ئۇالرنى مەخلۇقاتلىرىمىزنىڭ 

 (. 70« )  نۇرغۇنىدىن ئۈستۈن قىلدۇق
ىنلەرگە نامازدا ناھايىتى رەسۇلۇلالھ ئۈستىدىن بارلىق مۇئم

شى كېرەكلىكى تەكىتلىنىدۇ. بولۇپمۇ بامدات ۇئەستايىدىل بول
(. ئۇنىڭدىن باشقا، رەسۇلۇلالھقا  78نامىزى تەكىتلىنىدۇ ) 
غا ۋپ، ئۆزىگە خاس بىر نامازنىڭ سوىنىكېچىنىڭ بىر ۋاقتىدا ئويغ

(.  79قىلىنىشى، يەنى كېچە نامىزى ئوقۇشى ئەمىر قىلىنغان ) 
» نىڭ بىلەن تەھەججۇد رەسۇلۇلالھ ئۈچۈن ۋاجىپقا ئايلىنىدۇ. شۇ

غا ئېرىشىش ئاسان ئەمەس، «مەدھىيلەشكە اليىق بىر ماقام 
 ئۇخالش بىلەن قولغا كەلمەيدۇ.  

ئاندىن روھ ھەققىدە سوئال سورىغۇچىالرغا سۈرىدە مۇنداق 
ئۇالر سەندىن روھنىڭ ماھىيىتى ھەققىدە » بېرىلىدۇ:  جاۋاب

دېگىن، ‹‹ روھنىڭ ماھىيىتىنى پەرۋەردىگارىم بىلىدۇ ››ۇ. سورىشىد
 (.  85« )  سىلەرگە پەقەت ئازغىنا ئىلىم بېرىلگەن

ئاندىن قۇرئاننىڭ مۆجىزىلىكىگە كىشىنىڭ دىققىتى 
(. ئىالھىي كاالمنىڭ مۆجىزىسىنى كۆرەلمىگەن  88ئاغدۇرۇلىدۇ ) 

تەلەپلىرى كور كۆزلەر مۆجىزە تەلەپ قىلىدۇ. سۈرىدە بۇ مۆجىزە 
بىر تىلغا ئېلىنغان. يەنى، ئىنكارچىالر رەسۇلۇلالھتىن  -بىرمۇ 

يەردىن بۇالقنى ئېتىلدۇرۇپ چىقىرىش، جەننەتكە ئوخشاش 
ئىچىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ تۇرىدىغان بىر بېغى بولۇش تەلەپ 
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پارچە قىلىپ  -ئاسماننى پارچە  ىنغان. بۇالرنى قىاللمىساقىل
قىلغۇدەك دەرىجىدە مۆجىزە سارىڭى  ئۈستىگە چۈشۈرۈشنى تەلەپ

نى ۋە هللا ا» بولۇشقانىدى. ئۇالر بۇنىڭ بىلەن بولدى قىلماي، يەنە : 
( دېيىشكەنىدى.  92« )  پەرىشتىلەرنى ئالدىمىزغا كەلتۈرگىن

پۈتۈن بۇ تەلەپلەرگە قارىتا، ئالالھ رەسۇلۇلالھنى مۇنداق دېيىشكە 
هللا ەمبەر ئىنسانمەن )اپاكتۇر، مەن پەقەت بىر پەيغهللا ا» يدۇ: ۇبۇير

 « نىڭ ئىزنى بولمىسا ھېچ ئادەم بىرەر مۆجىزە كەلتۈرەلمەيدۇ(
 (93 .) 

سۈرە ئاخىرقى بۆلىكىدە ۋەھىي تىلغا ئېلىنغان ھالدا 
   ئاخىرلىشىدۇ: 

لْ وَ َوقُْرأ ًََن فََرْقنَاُه َلتَْقَرَأُه عَََّل النهاَس عَََّل ُمْكٍث   يًًل نَاُه تََْنَ نَزه
وقۇپ تۇرۇلىدىغان بىر قۇرئان قىلىش، ئۇنى دائىم ئ» 

 -ئۇنى پارچە  ،كىشىلەرگە دانە ـ دانە ئوقۇپ بېرىشىڭ ئۈچۈن
پارچىغا ئايرىپ بايان قىلدۇق. چۈنكى، بىز ئۇنى ) ھاياتقا 

قۇرئاننى بۆلۈپ ـ بۆلۈپ، تەدرىجىي نازىل تەدبىقالنسۇن دەپ ( 
 (.   106« )  قىلدۇق

سۆزنى مەنانىڭ ئەسلى  سۈرە،بۇ نۇبۇۋەت بىلەن باشالنغان 
مەنبەسى بولغان ئالالھ قا كەلتۈرۈپ ئاخىرىلىشىدۇ. ئىنساننىڭ 
ئۆمۈرلۈك سەپىرىدە پەيغەمبەرلىك يېتەكچىلىك بولۇپ، بۇ 

 ىسىدا ئالالھ بار. نۇقتسەپەرنىڭ ئاخىرقى 
 ۋەلھاسىلى كاالم، ئىنسان ئالالھ تىن ئۆزىنى قاچۇرالمايدۇ. 

 

 يۇنۇس سۈرىسى
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يۇنۇسنىڭ قەۋمىدىن ئازاپنىڭ ھەزرىتى سۈرە 
 ئايىتىگە ئاساسەن - 98ۋېتىلىشىگە مۇناسىۋەتلىك بولغان ۈكۆتۈر

 يۇنۇس سۈرىسى دەپ ئاتالغان.
ھەزرىتى يۇنۇسنى باشتا ئىنكار قىلىپ مەسخىرە قىلغان، كېيىن 

غان ىىنى تونلىقخاتا قىلىپبۇ پوزىتسىيىسى سەۋەبىدىن پۇشايمان 
ۋمنىڭ قىسسىسى بۇ سۈرىدە بايان ۋە توغرا يولغا يۈزلەنگەن قە

( بىر  784 - 860قىلىنغان. يۇنۇس پەيغەمبەر ) مىالددىن بۇرۇنقى 
ئاسۇر شەھىرى بولغان نىنوۋاغا ئەۋەتىلگەن. سۈرە تەپسىر ۋە 

 رىۋايەتلەردە بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان.
ساففات سۈرىسىدە يۇنۇس قەۋمى ھەققىدە كەڭ دائىرىدە 

ىمۇ، بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالمىغان. بۇنىڭ بايانالر بېرىلگەن بولس
 ئالماقتا: ئورۇنسەۋەبى بۇ سۈرىگە ئىسمى بېرىلگەن ئايەتتە 

يۇنۇس قەۋمىدىن باشقا ) ئازاپقا اليىق بولغاندىن كېيىن ( » 
ئىمان ئېيتىپ، ئىماننىڭ پايدىسىنى كۆرگەن ھېچقانداق بىر قەۋم / 

 (.  98« ) شەھەر يوق 
باشقا تۆت  ىسىنىڭ ئالدىداسۈرىدە يۇنۇس قىسسگەرچە 

سۈرىنىڭ بۇ پەيغەمبەرنىڭ قىسسىسى بايان قىلىنغان بولسىمۇ، 
لەر تارىخىدىكى بۇ مۇستەسنا نەبى ئىسىم بىلەن ئاتىلىشى

ئارقا كەلگەن ئۈچ  -ئەھۋالدىن بولسا كېرەك. مۇسھابتا ئارقىمۇ 
ئائىلىسىنىڭ تۇنجىسى. تۇنجى « را  -الم  -ئەلىف » سۈرىلىك 

ەسلىنىڭ تىلىدا باشالنغۇچ ھەرىپلىرى ئوخشاش بولغان قۇرئان ن
 -دەپ ئاتىغانىدى ) مەسىلەن: ھا « ئائىلە » سۈرە گۇرۇپپىلىرىنى 

 مىم ئائىلىسىگە ئوخشاش (.
 - 51دە تەرتىپىسۈرە مەككىدە نازىل بولغان. ھەزرىتى ئوسمان 

ئورۇندا، ئىمام جافەر  - 48دە تەرتىپىئورۇندا، ئىبن ئابباس 
ئىسرا  نىڭ ھەممىسىدە. ئۈچ تەرتىپتىزىلغانئورۇندا  - 50دە تەرتىپى
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. ھۇد سۈرىسى ئارىسىغا توغرا كەلمەكتە. بۇ بىز ئۈچۈن توغرىدۇر -
 غۇدەك ھېچقانداق مەلۇمات يوق.قولىمىزدا بۇنىڭغا ئېتىراز قىل

گە توغرا كەلگەن يقۇتىدىن كېيىنكى مەزگىلاسۈرە قۇرەيش ب
ولغان. سۈرىنىڭ مەزمۇن، ئۇسلۇپ ۋە يىلىدا نازىل ب - 10نىڭ دەۋەت

ەريانى شەكلى بۇنى تەستىقلىماقتا. ۋەھىينىڭ نازىل بولۇش ج
ق ئۇستازالرمۇ ۇغان بارلىق نوپۇزلھەققىدە پىكىر بايان قىل

مۇشۇنداق دەپ قارىغان. بۇنىڭغا زەھەبى ۋە سۇيۇتىغا ئوخشاش 
انغا قۇرئان ئىلىملىرى ساھەسىدە ئەسەر يازغان ئالىمالرمۇ، بازەرگ

ئوخشاش دەۋرداشلىرىمۇ شۇنداق دەپ قارىغان. ئارقىدا تىلغا 
 تەرتىپىر، قۇرئان سۈرىلىرىنىڭ نازىل بولۇش ئېلىنغان ئىسىمال

 ھەققىدە ئەتراپلىق ئىزدەنگەن شەخسلەر ئىدى. 
سۈرىنىڭ تېمىسى ئىالھى يېتەكچىلىك ۋە بۇ رەھبەرلىكنى رەت 

ھ قوشۇمچىسى ئەڭ كۆپ تەنبى« ئەال » قىلغۇچىالر بولۇپ، بۇ سۈرە 
 تىلغا ئېلىنغان سۈرىلەردىن بىرىدۇر. بۇ، مەزكۇر سۈرىنىڭ

 ئىگە ئىكەنلىكىنى كۆرسىتدۇ. گەئاگاھالندۇرغۇچى لەۋھە خاراكتېر
مۇقاتتائا بىلەن باشلىغان سۈرىلەردىكى ئومۇمىي 

كە ئاساسەن، بۇ سۈرىمۇ ۋەھىي شپى كەلتۈرۈلگەن كئاالھىدىلى
 ھالدا باشالنغان:

َّل ( َأََكَن َللنهاَس عََ 1ِْلَ أ َََّيُت الَْكتَاَب الَْحَكمَي )الر تَ 
ِ
َرُجٍل  ًبا َأْن َأْوَحْينَا ا

 َ يَن أ ََمنُوا َأنه ل َ َ اَّله ْم قَاَل  َدَم َصْدقٍ هُْم قَ َمْْنُْم َأْن َأنَْذَر النهاَس َوبَْش َ َ َعْنَد َرب َ

نه َهَذا لََساَحٌر ُمَبنٌي )
ِ
 (2الََْكَفُروَن ا

ەلىف، الم، را. بۇ، ھېكمەتلىك كىتاب )يەنى قۇرئان( ئ
ئايەتلىرىدۇر. ئىنسانالرنىڭ بىرىگە ) يەنى مۇھەممەد 

نىڭ هللا ئەلەيھىسساالمغا (: ئىنسانالر ) يەنى كاپىرالر ( نى ) ا
ئازابىدىن ( ئاگاھالندۇرغىن، مۆمىنلەرگە پەرۋەردىگارىنىڭ 

يۇقىرى ئورۇنغا دەرگاھىدا ) قىلغان ياخشى ئەمەللىرى ئۈچۈن ( 
دەپ ۋەھيى  ىغانلىقى بىلەن خۇش خەۋەر بەرگىنئېرىشىد
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بۇ ھەقىقەتەن » قىلغانلىقىمىزدىن ئۇالر ئەجەبلىنەمدۇ؟ كاپىرالر: 
 (. 2 - 1دېدى ) « ئاشكارا سېھىرگەردۇر 

ئۇنىڭدىن كېيىن مەنىۋىي ۋە كائىنات دۇنياسىغا مۇناسىۋەتلىك 
، ئاي، قۇياشانالر، زېمىن، ئايەتلەر بايان قىلىنغان. يەنى، ئاسم

كۈندۈز، كېچە... بۇالر كائىنات دۇنياسى بىلەن مۇناسىۋەتلىك 
(. بۇ ئارقىلىق تاشقى  6 - 3ئالماقتا )  ئورۇنئايەتلەردە ئىچىدە 

ىرى ( بىلەن قۇرئان دۇنيادىكى جىسمى ئايەتلەر ) كائىنات جىسىمل
 چۈشەنچە -ئىنسان ئىچكى دۇنياسىدا پىكىر  ئايەتلىرىنىڭ

. بۇنىڭ ئايەتلىرى بولۇپ پورەكلەپ ئېچىلىشى ئىستەنمەكتە
دۇنياغا بېرىلىپ كېتىشتۇر. دۇنيا  ئالدىدىكى ئەڭ چوڭ توساق

ھاياتىدىن مەمنۇن بولغان كىشىلەر دۇنياغا بېرىلىپ كەتكەنلەر 
بولۇپ، بۇنداق كىشىلەرنىڭ ئالالھ نىڭ ھوزۇرىغا چىققۇدەك يۈزى 

 بولمايدۇ: 

يَن ََل  َ نه اَّله
ِ
يَن هُْ ا َواْطَمأَن  نْيَ  يَْرُجوَن َلقَاَءََن َوَرُضوا َِبلَْحَياَة ال  ا َ  َعْن وا َبَا َواَّله

ُ 7أ َََّيَتنَا غَاَفلُوَن ) ُبوَن )( ُأولَئََك َمأَْواُهُ النهاُر َبَما ََكن  (8وا يَْكس َ
شۈبھىسىزكى، بىز بىلەن مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد » 

قا مۇالقات بولۇشنى كۆزلىمەيدىغانالر (،  هللاقىلمايدىغانالر ) يەنى ا
ۋە  دۇنيا تىرىكچىلىكىدىن بەھرىمەن بولۇش بىلەنال رازى بولغانالر

بىزنىڭ ئايەتلىرىمىزدىن غاپىل  ئۇنىڭ بىلەن ئارام تاپقانالر
قىلمىشلىرى تۈپەيلىدىن دوزاخ  ولغانالردۇر. ئەنە شۇالرنىڭ جايىب

 (. 8 - 7« ) بولىدۇ 
ھ جازاالندۇرۇشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ. چۈنكى شۇنداقتىمۇ ئالال

دۇر. ئۇ جازاالندۇرۇشتا ئالدىراپ «رەھىم » دۇر، «رەھمان » ئۇ 
شۇنداقتىمۇ ئىنسان ئۆزىگە قايتىش / خاتالىقىدىن  .كەتمەيدۇ

يېنىش ئۈچۈن ئالدىرىشى كېرەك. ئىنسان مەنپەئەت بار دەپ 
 شۇنداق تۇرۇقلۇقئىم ئالدىرايدۇ. ئويلىغان نېمەتلەرنى تىلەشتە دا
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بولغان ھىدايەتنى تەلەپ قىلىشتا  تئىنساننىڭ ئەڭ چوڭ نېمە
 ق قىلىشى كىشىنى ئويغا سالىدۇ.ۇسۇسل

َتْعَجالَهُْم َِبلْ  ه اس ْ ُ َللنهاَس الْشه ُل اّلِله   َخْْيَ َولَْو يَُعج َ
ِ
ْم َأَجلُهُْم فَنَذَ لَُقَِضَ ا ُر لَْْيَ

يَن ََل يَْرُجوَن َلقَاَءََن َِف  َ ْم يَْعَمهُونَ اَّله   ُطْغَياََّنَ
كىشىلەر تەلەپ قىلغان يامانلىقنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا هللا ئەگەر ا» 

ئۇالر تەلەپ قىلغان ياخشىلىقىنى ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئالدىرىغاندەك 
ئالدىرىسا ئىدى، ئۇالرنىڭ ئەجىلى چوقۇم يەتكەن بوالتتى ) يەنى 
 ھاالك بوالتتى (. بىز بىلەن مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد
« قىلمايدىغانالرنى گۇمراھلىقتا تېڭىرقاپ يۈرۈشكە قويۇپ بېرىمىز 

 (11 .) 
ئىنسان يارىتىلغاندىن تارتىپ پەقەت  تۆۋەندىكى ئايەت

 ئۆزگەرمىگەنلىكىنى كۆرسىتىدىغان ئىبرەتلىك ئايەتتۇر:

نَْساَن الض   َدعَاََن َلَجْنَبَه َأْو قَاعَ 
ِ
َذا َمسه اَْل

ِ
ا َكَشْفنَا َعْنُه فَ ْو قَائًَما ًدا أَ َوا لَمه

ُه َكَذَِلَ ُزي َ  ٍ َمسه َّل َُض 
ِ
ُه َمره ََكَْن لَْم يَْدُعنَا ا   َما ََكنُوا يَْعَملُونَ لُْمَْسََفنيَ َن لَ َُضه

ياتسىدۇ، ئولتۇرسىدۇ،  انغا بىرەر زىيان ـ زەخمەت يەتسەئىنس» 
 .ۇتۇرسىدۇ، ) ئۇنى دەپئى قىلىشىمىزنى تىلەپ ( بىزگە دۇئا قىلىد

ئۇالرغا يەتكەن زىيان ـ زەخمەتنى كۆتۈرۈۋەتسەك، گويا ئۇنى 
يامان ئىشنى  نى تىلەپ بىزگە دۇئا قىلمىغاندەككۆتۈرۈۋېتىشىمىز

ھەددىدىن ئاشقۇچىالرنىڭ قىلمىشلىرى  .يەنە داۋامالشتۇرىدۇ
 (. 12« ) ئۇالرغا مۇشۇنداق چىرايلىق كۆرسىتىلدى 

مەلۇماتنى پەقەت  ئىنساننىڭ تەبىئىتىگە مۇناسىۋەتلىك بۇ
ەڭ رەلەيتتى. سۈرىنىڭ داۋامىدا بايان قىلىنغان ئايەتلەر ئىئالالھ ال ب

لىدۇ. پۈتۈن ئىنسانالرغا قارىتى خىتابيۇقىرى پەللىگە چىقىدۇ ۋە 
روپولوگىيىلىك تەتقىقات بىلەنمۇ قولغا تۆۋەندىكى ئايەت ئانت

 كەلتۈرگىلى بولمايدىغان ھەقىقەتنى بايان قىلماقتا:
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ًة َواَحَدًة فَاْختَلَُفوا َولَوْ  َوَما َله ُأمه
ِ
َبقَ ََل ُكََ ََكَن النهاُس ا  ْت َمْن َرب ََك لَُقَِضَ َمٌة س َ

تََلُفونَ   بَيَْْنُْم َفميَا َفيَه ََيْ
ئىنسانالر ) ئەسلىدە ( بىر دىن ) يەنى ئىسالم دىنى ( دا » 

 ئىدى. كېيىن ئۇالر ئىختىالپ قىلىشتى ) يەنى دىنالر كۆپەيدى،
بۇتالرغا چوقۇنۇشتى (. رەببىڭنىڭ ئالدىنئاال ئېيتقان سۆزى ) يەنى 
جازاالشنى قىيامەتكە قالدۇرۇشتىن ئىبارەت تەقدىرى ( بولمىسا 
ئىدى، ئۇالرنىڭ ئىختىالپ قىلىشقان نەرسىلىرى ئۈستىدە ئۇالرنىڭ 

ندا ئىختىالپ ئارىسىدا ئەلۋەتتە ھۆكۈم چىقىرىالتتى ) يەنى دى
« ئۇالرغا بۇ دۇنيادىال جازا بېرىلەتتى (  ۈنقىلىشقانلىرى ئۈچ

 (19 .) 
ئىنساننى ئەبەدى سائادەت  ئىالھىي دەۋەت بولغان قۇرئان

 دىيارىغا چاقىرماقتا:

 
ِ
ًَلَم َوَُّيَْدي َمْن يََشاُء ا َّل َداَر السه

ِ
ُ يَْدُعو ا تَ َّل َِصَ َواّلِله  َقميٍ اٍط ُمس ْ

ەتكە ( دەۋەت كىشىلەرنى ( ئامان جايغا ) يەنى جەننهللا ) ا» 
 «قىلىدۇ ۋە بۇ جايغا بېرىشنى خالىغان ئادەمنى توغرا يولغا باشاليدۇ 

 (25 .) 
قۇرئاندا بىزگە كۆپ ئۇچرايدىغان بىر ئوبراز بار. بۇ مەۋجۇت 
ھەقىقەتكە تەسلىم بولماي، چوقۇم ئۇنىڭدىنمۇ ئۈستۈن بىر 

 ئوبرازدۇر. بۇ ئوبرازدىكى زېھىن ھەقىقەتنى قوغلىشىدىغان بىر
ەيرىگە چوقۇنۇش كېسىلىگە گىرىپتار بولغان ئىللەتلىك غ

ئەتراپىدا  پەككۇر كۆزى بىلەن قاراشنى بىلسەزېھىندۇر. ئەسلىدە تە
كۆرگەن ۋە ئادەتتىكى بىر نەرسە دەپ كۆزگە ئىلمىغان 
نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى بىر مۆجىزىدۇر. كۆزگە كۆرۈنىدىغان 

ر ھەقىقەت ياتىدۇ. لىقمايدىغان بىېشەيئىلەرنىڭ ئاستىدا كۆزگە چ
ەقىقەتنى شىنىڭ ئاستىدا ياتقان ھىشەيئىلەرنىڭ كۆرۈن

بۇ ھەقىقەتنى كۆرۈپ يېتىدۇ ۋە  كۆرەلەيدىغان قەلب كۆزى
ئالالھۇ » يۈرەكنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىن چىققان بىر نىدا بىلەن 
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سادالىرىنى ياڭرىتىدۇ. لېكىن، بۇ ئوبراز بۇنداق « ئەكبەر! 
ئايىتى بۇ ئوبرازنى جانلىق  - 20ڭ قىلىشتىن ئاجىز. سۈرىنى

 تەسۋىرلەپ بېرىدۇ. 
سۈرىدە ئالالھ نىڭ ھەقىقەتنىڭ مەنبەسى ۋە ئۆلچىمىنى 

مۇنداق سوئال  ىنغاندىن كېيىنلىگۈچى ئىكەنلىكى تىلغا ئېلىبەلگ
 قويۇلىدۇ: 

« ھەقىقەتتىن قالسا، گۇمراھلىقتىن باشقا نېمە قالىدۇ؟ » 
 (32   .) 

، ئىنسان نېمىگە ئەگىشىدۇ؟ قۇرئان بۇ ھەقىقەت نۇرى بولمىسا

گە «پەرەز  - ( َظن  ) زان» سوئالغا ئوچۇق ۋە ئېنىق قىلىپ 

 بېرىدۇ: جاۋابئەگىشىدۇ دەپ 

نه ََل يُ   نه الظه
ِ
َله َظناا ا

ِ
ُهْ ا هَبُع َأْكَِثُ َ ْغَِن مَ َوَما يَت َ عَلَ شَ َن الَْحق  نه اّلِله

ِ
مٌي َبَما يْئًا ا

 يَْفَعلُونَ 
پەرەز دېگەن  .الرنىڭ تولىسى پەقەت پەرەزگىال تايىنىدۇئۇ» 

ھەقىقەتنى ئىسپاتالشتا ھەقىقەتەن ھېچ نەرسىگە يارىمايدۇ. 
« ئۇالرنىڭ قىلمىشلىرىنى ئوبدان بىلگۈچىدۇر هللا شۈبھىسىزكى، ا

 (36 .) 
ئاخىرەتنى ئىنكار قىلىشنىڭ ئاستىدا مەنىۋى قارىغۇلۇق 

ە ۋدە تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، ۋەھىي داۋام قىلغان ئايەتلەر ،ياتقانلىقى
ئەسلىدە خاتا  ۆرسەتكەن ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىشۋەھىي ك

 پ قېلىشتىن كېلىپ چىققان:ىنىچۈش

مْ  ا يَأَِْتَ يُطوا َبَعلَْمَه َولَمه بُوا َبَما لَْم ُيَ يَن َمنْ يَُلُ َكَذَِلَ  تَأْوَ بَْل َكذه َ َب اَّله  قَْبَلَهْم  َكذه

اَلَمنيَ فَانُْظْر َكْيَف   ََكَن عَاَقبَُة الظه
ئۇنداق ئەمەس، ئۇالر قۇرئاننىڭ مەنىسىنى تولۇق » 

چۈشەنمەي ۋە ھەقىقىتىگە تېخى ئەقلى يەتمەي تۇرۇپ ئۇنى ئىنكار 
قىلىشتى. ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكەن ئۈممەتلەرمۇ ) ئۆزلىرىنىڭ 
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لىرىنى ( مۇشۇالرغا ئوخشاش يالغانغا چىقارغان ئىدى. نەبى
« ڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىغا قاراپ باققىن زالىمالرنى

 (39 .) 
قۇرئان  كىشىنىڭ ئۆزىگە ئائىت ئىكەنلىكى كارلىقنىڭجاۋاب

 . بۇ ئەسلىدەپرىنسىپرغان  بىر پات تەكىتلەپ تۇ -پات 
پەيغەمبەرلەرنىڭ دەۋىتىگە جاھىللىق بىلەن قارشى 

كار جاۋابچىققۇچىالرنىڭ قىلمىشىغا دەۋەت قىلغۇچىالرنىڭ 
 ئەمەسلىكىنىڭ بايانى ئىدى:

لُُْكْ َأنُُْتْ  بُوَك فَُقْل َِل ََعََِل َولَُْكْ ََعَ ْن َكذه
ِ
ا بَرَيئُ  َوا ُل َوَأََن بَرَيٌء مَ أَ وَن َممه ا َْعَ مه

 تَْعَملُونَ 
مېنىڭ » ئەگەر ئۇالر سېنى يالغانچى قىلىشتا چىڭ تۇرسا: 

ئۆزۈڭالر  لىڭالرمۇىلىم ئۆزۈم ئۈچۈندۇر، سىلەرنىڭ ئەمىئەم
ئۈچۈندۇر، مېنىڭ ئەمەلىمدىن سىلەر ئادا ـ جۇداسىلەر، سىلەرنىڭ 
قىلمىشىڭالردىن مەنمۇ ئادا ـ جۇدامەن ) يەنى بىراۋ باشقا بىر 

 (. 41دېگىن ) « كىشىنىڭ قىلغان گۇناھىغا جاۋابكار ئەمەس ( 
ھېچكىم ئۆزىنىڭ ھۆر ئىرادىسى بىلەن تاللىغان قارارىنىڭ 

پىشانە  -تەقدىر »  كېلىپ چىققان ئاقىۋەتنى لىكسەۋەبنەتىجىسى 
دەپ ئالالھ قا تۆھمەت چاپلىماسلىقى كېرەك. تۆۋەندىكى ئايەت بۇ « 

 ھەقىقەتنى جاكارلىماقتا: 

َ ََل يَْظََّلُ النهاَس َشيْئًا َولََكنه النهاَس أَ  نه اّلِله
ِ
 ونَ ْم يَْظَلمُ نُْفَسهُا

م قىلمايدۇ، لېكىن ئىنسانالرغا قىلچە زۇلۇهللا شۈبھىسىزكى، ا» 
 (. 44« ) ئىنسانالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى زۇلۇم قىلىدۇ 

ئالالھ  ،ت قىلىشنىڭ يەنە بىر خىل ئۇسلۇبىئالالھ قا تۆھمە
تىن غەيرىگە ئىالھلىق سۈپىتى بېرىش بولۇپ، بۇ ھەقتە قۇرئان 

 مۇنداق دەيدۇ:
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ع  الاِذيَن ِض َوَما يَ تابِ  اْْلَرْ ْن ِف َأََل ِإنا ّلِلِِا َمْن ِف الساَماَواِت َومَ 
ه ْم ِإَلا  الظانا َوِإنْ   ِإَلا ِبع ونَ َيْدع وَن ِمْن د وِن اّلِلِا ش رََكاَء ِإْن يَ تا 

 ََيْر ص ونَ 
نىڭدۇر هللا راستال ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ھەممە نەرسە ا» 

نى هللا نىڭ مۈلكىدۇر، بەندىسىدۇر، مەخلۇقاتىدۇر (. اهللا ) يەنى ا
 بۇتالرغا چوقۇنىدىغانالر پەقەت يوقىالڭ پەرەزگىال تايىنىدۇ،قويۇپ، 

ئۇالر پەقەت جۆيلۈيدۇ ) پادىغا ئوخشاش قارىغۇالرچە ئىش قىلىدۇ ( 
 ( »66 .) 

رلىق بىلەن نەزەر ئالالھ قا ۋە ئۇنىڭ ئۇلۇھىييىتىگە قىڭغى
پەيغەمبەر ۋە پەيغەمبەرلىككىمۇ قىڭغىر قارايدۇ.  تاشلىغان زېھىن

 ئايەت بۇ خىل ئەقىلگە ئۇرۇلغان تەستەككە ئوخشايدۇ:تۆۋەندىكى 

َله َما َشاءَ 
ِ
ا َوََل نَْفًعا ا ُ  قُْل ََل َأْمَِلُ َلنَْفَِس ََضا َذا َجاَء  َلُك َ أُ اّلِله

ِ
ٍة َأَجٌل ا مه

تَْقَدُمونَ  تَأَْخُروَن َساعًَة َوََل يَس ْ  َأَجلُهُْم فًََل يَس ْ
مدىن زىياننى دەپئى مەن ئۆزۈ خالىمىسىالهللا ا» ئېيتقىنكى: 

قىلىشقا، پايدا قازىنىشقا قادىر ئەمەسمەن، ھەر ئۈممەتنىڭ مەلۇم 
ۋاقتى بولىدۇ، شۇ ۋاقىت يېتىپ كەلگەندە، ئۇالر بىردەممۇ 

 (. 49« ) كېچىكتۈرۈلمەيدۇ، بىردەممۇ ئىلگىرى سۈرۈلمەيدۇ 
بۇ سۈرىدە ھەزرىتى نۇھ بىلەن باشلىنىپ، ھەزرىتى مۇسا ۋە 

اۋامالشقان ۋە ھەزرىتى يۇنۇس بىلەن ئاخىرالشقان ھارۇن بىلەن د
قىسسەلەرنىڭ ھەممىسى ئىنكارچى قەۋملەردىن ئىبرەت ئېلىشقا 
دەۋەت قىلماقتا. ھەزرىتى مۇسا قىسسىسىدە كىشىنىڭ دىققىتىنى 

غا «توغرا يول » ئۆينى ئىنسانغا نىسبەتەن  انۇقتتارتىدىغان 
دۇرۇش ھەققىدىكى قا ئايالن« قارارگاھ » يۈزلىنىشتىكى بىرەر 

 تەلماتتۇر:
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أ َ َلقَْوَمُُكَا َّل ُموََس َوَأَخيَه َأْن تََبوه
ِ
ْبََلً اْجَعلُوا بُُيوتَُْكْ قَ وَ  بُُيوًًت َبَمّْصَ  َوَأْوَحْينَا ا

َ الُْمْؤَمَننيَ  ًَلَة َوبَْش َ  َوَأَقميُوا الصه
قەۋمىڭالر ئۈچۈن » بىز مۇسا بىلەن ئۇنىڭ قېرىندىشىغا: 

ەر ياساڭالر، ئۆيلىرىڭالرنى ناماز ئوقۇيدىغان جاي مىسىردا ئۆيل
قىلىڭالر، ناماز ئوقۇڭالر، مۆمىنلەرگە ) دۈشمەنلىرى ئۈستىدىن 

دەپ ۋەھىي « غەلىبە قىلىدىغانلىقى بىلەن ( خۇش خەۋەر بېرىڭالر 
 (. 87قىلدۇق ) 

زۇلۇمى ئانىالرنىڭ باال ياتقۇسىغىچە يېتىپ  نىڭپىرئەۋن» بۇ، 
دېگەن « يەردە قىلغۇدەك قانداق ئىش بار؟  ، ئۇتۇرسابارغان 
 تۇر.جاۋابسوئالغا 

تارىخى بىر  سە بولغان ھەزرىتى يۇنۇس قىسسىسىئاخىرقى قىس
قىلىنغۇچىلىرى  خىتابۋەقە ئۈستىدىن قۇرئان ۋەھىينىڭ تۇنجى 

بولغان مەككە مۇشرىكلىرىگە قاتتىق بىر ئاگاھالندۇرۇش ئىدى. 
بىزنىڭ رۇخسىتىمىز » ۇلالھقا : بەلكىم، بۇ قىسسە ئارقىلىق رەسۇل

« بولماي تۇرۇپ، يۇنۇسقا ئوخشاش ۋەزىپەڭنى تاشالپ كەتمە! 
 دېيىلگەن بولسا كېرەك.

ئۇالرنىڭ تەدبىرلىرى، قىلمىشلىرى  ىرىنىسۈرە، ئىنسانالر تەقد
 بەلگىلەيدىغانلىقىنى بايان قىلغان بىر بۆلەك بىلەن ئاخىرلىشىدۇ:

َا النهاُس    هَما َُّيْتََدي  اْهتََدى فَ  فََمنَ قَْد َجاَءُُكُ الَْحق  َمْن َرب َُْكْ قُْل ََّي َأُّي  ن
ِ
ا

 َ هَما يََضل  عَلَْْيَا َوَما َأََن عَل ن
ِ
هَبْع َما يُوََح 108َبَوَكيٍل ) ْيُْكْ َلنَْفَسَه َوَمْن َضله فَا  ( َوات

ُ َوُهَو َخْْيُ الَْحاِكََ  ُْكَ اّلِله لَْيَك َواْصَّبْ َحَّته َيْ
ِ
  (109 )نيَ ا

ئى ئىنسانالر! سىلەرگە » ) ئى مۇھەممەد! ( ئېيتقىنكى، 
رەببىڭالر تەرىپىدىن ھەق دىن كەلدى، كىمكى توغرا يولنى 
تالاليدىكەن، ئۆزىنىڭ پايدىسى ئۈچۈن تاللىغان بولىدۇ، كىمكى 
ئازىدىكەن، ئۆزىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن ئازغان بولىدۇ، مەن سىلەرگە 

مۇھەممەد! ( ساڭا نازىل قىلىنغان  ئى«. ) ھامىي ئەمەسمەن 
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يگە ئەگەشكىن ) يەنى ئۇنىڭغا ئۆزۈڭ ئەمەل قىلىپ، ىۋەھ
سەن بىلەن ئۇالرنىڭ هللا ) باشقىالرغا ئۇنى يەتكۈزگىن (. ا

ئارىسىدا ( ھۆكۈم چىقارغۇچە ) دىنغا دەۋەت قىلىش يولىدىكى 
ئەڭ ھەققانىي ھۆكۈم هللا مۇشەققەتلەرگە ( چىدىغىن، ا

 (.  109 - 108چىقارغۇچىدۇر ) 
 

 ھۇد سۈرىسى

 
ئايەتلەردە بايان قىلىنغان ھۇد ۋە ئۇ  - 60 - 50بۇ سۈرىگە 

سسىسى بايان ىپەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەن ئاد قەۋمىنىڭ ق
 ئىسمى بېرىلگەن. « ھۇد » قىلىنغان بۆلەككە ئاساسەن 

گەرچە مەزكۇر قىسسە ئەئراف ۋە شۇئەرا سۈرىسىدە بايان 
ۇ سۈرىدە سەل تەپسىلىي ھالدا بايان قىلىنغان. قىلىنغان بولسىمۇ، ب

ئىسمىنى رەسۇلۇلالھ قويغان. بۇنى شۇ ھەدىستىن « ھۇد » سۈرىگە 
 بىلەلەيمىز: 

 بىر كۈنى نەبىگە مۇنداق دېدى: ىرئەبۇ بەك
يا رەسۇلۇلالھ ) تېز ( قېرىپ كەتتىڭمۇ قانداق؟ رەسۇلۇلالھ  -
 بېرىپ: جاۋاب
ايەتەسائەلۇن، مېنى ھۇد، ۋاقىئە، مۇسەلەت، ئەمم -

/  5دېدى ) تىرمىزى، سۇنەن،  ئىزەششەمسۇ كۇۋۋىرات قېرىتىۋەتتى
402 .) 

 بارلىق مەنبەلەردە بۇ سۈرە مۇشۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان.
يۈسۈپ  -دەسلەپكى مەزگىلدىكى بارلىق تەرتىپلەردە يۇنۇس 

سۈرىلىرى ئارىسىغا تىزىلغان. ئەندۇلۇسلۇق مۇپەسسىر ئىبن ئاتىييە 
ئىسىملىك مۇسەمما تەپسىرىدە، بۇ « مۇھاررارۇل ۋەجىز  -ئەل » 
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سۈرىدە مۇشرىكالرغا قىلىنغان تەھدىد يۇنۇس سۈرىسىگە قارىغاندا 
ئون ھەسسە كۈچلۈك بولغانلىقى ئۈچۈن، ھۇد سۈرىسىنىڭ يۇنۇس 

 سۈرىسىدىن بۇرۇن نازىل بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. 
بولمىغانلىقى  - انغئىبن ئاتىييەنىڭ بۇ قارىشىنىڭ توغرا بول

ئايرىم مەسىلە. شۇنداقتىمۇ سۈرىنىڭ ئورنىنى ئېنىقالشتا 
ئىشلەتكەن ئۇسلۇبى تەقدىرلەشكە ئەرزىيدۇ. چۈنكى، ئىبن ئاتىييە 

مەزمۇنىنىڭ نازىل بولغان  ەبۇ قارىشىنى ئىلگىرى سۈرگەندە، سۈر
نۈشى بىلەن زىچ ۈزامان ۋە ماكاندا يۈزبەرگەن ۋەقە، دەۋر ئارقا كۆر

اسىۋەتلىك ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويغانىدى. بۇ توغرا بىر مۇن
 -يىللىق ئۇزۇن بىر ۋاقىت ئىچىدە پارچە  23ئۇسلۇب. قۇرئاننىڭ 

پارچە نازىل بولۇشىنىڭ مەقسىتىمۇ بۇ ئىدى. قۇرئان سورالغان 
، قىلىنغان دۇئاالرغا ئىجاۋەت، داۋام قىلىۋاتقان جاۋابسوئالالرغا 

غۇنچىلىققا ئۇچرىغان ھاياتنى ئوڭشاش ۋە ھاياتقا مۇداخىلە، بۇز
توغرا بولغان ياشاش ئۇسۇلىنىڭ بەرپا قىلىنىشى ئىدى. گەرچە 
ئىبن ئاتىييەنىڭ ئۇسلۇبى توغرا بولغان بولسىمۇ، چىقارغان يەكۈن 
مۇالھىزە قىلىشقا تېگىشلىك. چۈنكى ھۇد سۈرىسىنىڭ يۇنۇس 

بىرگە، سۈرىسىدىن بۇرۇن نازىل بولغانلىقىنى ئېيتىش بىلەن 
مۇشرىكالرنىڭ ۋەھىيگە تۇتقان ئىنكار پوزىتسىيىسىنىڭ 
سۇسلىشىشقا قاراپ ماڭغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. بۇ قاراش 
تەكرار مۇنازىرە قىلىشقا اليىق. بۇ قاراشنىڭ دەل ئەكسىنى ئېيتىش 
مۇمكىن. چۈنكى مۇشرىكالرنىڭ ۋەھىيگە ۋە رەسۇلۇلالھقا قارشى 

ىيىپ بارغانىدى. شۇڭا دەسلەپكى دۈشمەنلىكى بارغانسىرى كۈچ
 نى توغرا دەپ قارايمىز.  تەرتىپمەزگىلدىكى 

رەسۇلۇلالھنىڭ چاچلىرىنى ئاقارتىۋەتكەنىدى.  ھۇد سۈرىسى
سۈرىنىڭ ئانا تېمىسىنى تۆۋەندىكى ئايەت ئوچۇق كۆرسىتىپ 

 بەرمەكتە:

 ونَ َلحُ َوَما ََكَن َرب َك َلُْيَِْلَ الُْقَرى َبُظَّْلٍ َوَأْهلُهَا ُمْص 
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رەببىڭ ئاھالىسى ياخشى بولغان يۇرتالرنى زۇلۇم سېلىپ » 
 (. 117« ) ھاالك قىلمايدۇ 

نى ئوچۇق ئاشكارا ۋە فرىكۇ ،قۇرئان نازىل بولۇش جەريانىدا
قاتتىق بىر تىل بىلەن ئەيىبلىگەن سۈرىلەر ئىچىدە ھۇد سۈرىسى 

 بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ.
» ىلەن بىرلىكتە يۇنۇس ۋە يۈسۈپ سۈرىسى ب ھۇد سۈرىسى 

ئائىلىسىگە تەۋە سۈرىلەردىن بىرى. سۈرىلەر « را  -الم  -ئەلىف 
بىلەنال چەكلىنىپ « را  -الم  -ئەلىف » ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت 
 - 40ئائىلىسىمۇ بار بولۇپ،  « مىم  -ھا » قالمايدۇ. مەسىلەن، بىر 

اتتائا سۈرىلەر ئارىسىدىكى يەتتە سۈرە بۇ گۇرۇپپىغا تەۋە. مۇق - 47
ئوخشاش  ېلىقىپ كەتمىگەن تەرىپىھەرىپلىرىنىڭ ئانچە كۆزگە چ

 شىدۇر. ۇئائىلىگە تەۋە سۈرىلەر ئارىسىدا بىر بەلگە بول
ھۇد سۈرىسى بىلەن بۇ ئائىلىگە تەۋە يۇنۇس سۈرىسى ئارىسىدا 
زىچ مۇناسىۋەت بار. بۇ سۈرىدە ھەزرىتى نۇھنىڭ بېشىدىن ئۆتكەن 

ئېلىنغان. يۇنۇس سۈرىسىدە ئىالھى  ئائىلە تىراگىدىيىسى تىلغا
رنىڭ چوقۇم قەۋملەۋەھىيگە قارشى بويۇنتاۋلىق قىلغان 

لىدىغانلىقى بايان قىلىنغان بولۇپ، پىرئەۋن ۋە قەۋمى ىجازاالندۇر
رەببىڭ ھۆكۈم » دۇچار بولغان ۋەقەلەر تىلغا ئېلىنىپ، سۈرە 

سى د سۈرىئايىتى بىلەن ئاخىرالشقان. ھۇ« بەرگىچە سەبىر قىل! 
شۇنداقال نۇھ، ھۇد، سالىھ، لۇت، شۇئەيب  پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ قەۋمى

قەۋملىرىنىڭ ئوخشاش شەكىلدە ئىالھى ۋەھىيدىن يۈز 
گەنلىكى ئۈچۈن جازاالندۇرۇلغانلىقى ئىبرەت سۈپىتىدە بايان ىئۆر

قىلىنغان. جازاالندۇرۇلغان قەۋملەر ئىچىدە ھەزرىتى نۇھنىڭ 
ىغا ئوخشاش پەيغەمبەرلەرنىڭ ئوغلى ۋە ھەزرىتى لۇتنىڭ ئايال

شى كىشىگە ئىبرەت ئۆرنىكىدۇر. بۇ ۇئىنكارچى يېقىنلىرىنىڭمۇ بول
 خىتابئارقىلىق خاس ھالدا قۇرئان ۋەھىينىڭ تۇنجى 

قىلىنغۇچىسى بولغان رەسۇلۇلالھقا، ئومۇمىي جەھەتتىن بارلىق 
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نلەرگە تەسەللىي بېرىلگەن ۋە ھىدايەت كىشىلەرنىڭ ىمۇئىم
ان بولسا، ھەزرىتى نۇھ ئىلكىدىكى ھىدايەتنى ئوغلى ئىلكىدە بولغ

كەنئان ئۈچۈن، ھەزرىتى لۇت ئايالى ئۈچۈن ئىشلەتكەن بوالتتى 
دېمەكتە. چۈنكى رەسۇلۇلالھنىڭ ئەڭ چوڭ دۈشمەنلىرىدىن بىرى 

ئەبۇ لەھەب (. ھىدايەت كىشىلەرنىڭ  -تاغىسى ئىدى ) ئابدۇلئۇززا 
كە اليىق بولمىغان بىر تىن ھىدايەتسەۋەبئىلكىدە ئەمەس. بۇ 

كىشى، مەيلى ئۇ بىر مۇئمىننىڭ ياكى بىر نەبىنىڭ ئەڭ يېقىنى 
بولسۇن ئۇنى ھىدايەت قىاللمايدۇ، ئۇالر ھىدايەتتىن مەھرۇم بولۇپ 

 قالىدۇ.
سۈرە مۇشرىكالرغا / ئىنكار قىلغۇچىالرغا تەھدىد قىلغۇچى 
مەزمۇنىنىڭ تەقەززاسىغا ئاساسەن ھەجە ھەرىپلىرى بىلەن 

رىنى ىاشالنغان بولۇپ، بۇ ئارقىلىق كىشىلەرنىڭ دىققەت نەزب
ئۆزىگە تارتىشنى مەقسەت قىلغان. مۇقاتتائا ھەرىپلىرى بىلەن 
باشالنغان باشقا سۈرىلەردىكى ئۇسلۇبقا ئاساسەن، بۇ سۈرىدىمۇ 
مۇقاتتائا ھەرىپلىرىدىن كېيىنكى ئايەتلەر قۇرئان ۋەھىي ھەققىدە 

 توختالماقتا:

ْن َحكَ الر َكتَاٌب  لَْت َمْن َلُ َ  ْيٍ مٍي َخبَ ُأْحَُكَْت أ َََّيتُُه ُثه فُص 
ئەلىف، الم، را. بۇ، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچى، » 

ھەممىدىن خەۋەردار ئالالھ تەرىپىدىن نازىل بولغان، ئايەتلەرنىڭ 
تۈزۈلۈشى پۇختا، ) ئەقىدە، ئەھكام، ۋەز ۋە قىسسىلەر ( تەپسىلىي 

 (.  1« ) ك كىتابتۇر ىشلىنىبايان قىلىنغان چۈش
بۇ قۇرئان ھەققىدىكى روشەن ئايەتتىن كېيىن، كىشىنىڭ 

نى تارتىدىغان يەنە بىر ئايەت كەلگەن بولۇپ، بۇ ئايەت ىدىققىت
 ۋەھىينىڭ ئەۋەتىلىشىنىڭ ئەڭ ئاساسلىق سەۋەبىنى كۆرسەتمەكتە:

هَِن لَُْكْ َمنُْه نََذيٌر وَ  ن
ِ
َ ا َله اّلِله

ِ
 بََشْيٌ َأَله تَْعُبُدوا ا

سىلەر پەقەت ئالالھ قىال ئىبادەت قىلىڭالر، » ) ئېيتقىنكى ( 
 رگە ئالالھ تەرىپىدىن ئەۋەتىلگەنشۈبھىسىزكى، مەن سىلە
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ھەقىقەتنى يەتكۈزگۈچى، يەنى ) كاپىر بولساڭالر سىلەرنى ئالالھ 
نىڭ ئازابىدىن ( ئاگاھالندۇرغۇچى، ) ئىمان ئېيتساڭالر ئالالھ نىڭ 

 (.  2« ) ش خەۋەر بەرگۈچىمەن ۇسىلەرگە ( خ مۇكاپاتى بىلەن
(. چۈنكى، ئالالھ  4 - 3ئاندىن سۆز ئاخىرەتكە كەلتۈرۈلگەن ) 

اشقا بولىدىغان نىڭ ھاياتقا بولغان ئاكتىپ مۇداخىلىسى دەپ قار
پەقەت ئاخىرەتكە ھەقىقىي تۈردە ئىمان  ۋەھىينىڭ مەقسىتى

ئېيتمىغان بىرسىگە ئېيتىلغاندا ۋۇجۇدقا چىقىدۇ. ئاخىرەتكە ئىمان 
ۋەھىينىڭ پايدىسى يۇقمايدۇ. ۋەھىي ئۇنىڭغا ھېچنەرسە دېمەيدۇ. 
چۈنكى بۇنداق بىر كىشى ۋەھىيگە نىسبەتەن كور، گاس ۋە 
تىلسىزدۇر. ئۇ ۋەھىي كۆرسەتكەننى كۆرەلمەيدۇ، دېگەنلىرىنى 

 ئاڭلىيالمايدۇ ۋە ۋەھىي بىلەن دىئالوگ قۇرالمايدۇ. 
رىزىق ھەققىدىكى ئەندىشە ئارىسىدا ئاخىرەتكە ئىمان بىلەن 

بىر مۇناسىۋەت بار. شۇڭا سۈرىدە ئاخىرەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك 
 ئايەتلەردىن كېيىن تۆۋەندىكى ئايەت كەلگەن:

َ َرْزقُهَا  َله عَََّل اّلِله
ِ
هٍة َِف اْْلَْرَض ا تَقَره يَْعَّلَُ وَ َوَما َمْن َداب تَْوَدَعهَا ُكٌّ  ُمس ْ  َها َوُمس ْ

 اٍب ُمَبنيٍ َِف َكتَ 
يەر يۈزىدىكى پۈتۈن جانلىقالرنىڭ ھەممىسىگە رىزىق » 

رىشنى ئالالھ ئۈستىگە ئالدى. ئالالھ ھەر جانلىقنىڭ تۇرار جايىنى ىب
نى بىلىدۇ. بۇالرنىڭ ىۋە كۆچۈپ بېرىپ ماكانلىشىدىغان جاي

ھەممىسى ناھايىتى ئېنىق شەكىلدە خاتىرىلەنگەن ۋە قانۇنىيەت 
 (.  6)  «بىلەن بەلگىلەنگەن 

ھاياتنىڭ سۇ بىلەن باشلىنىپ سۇ ئۈستىدە قايىم تاپقانلىقى 
(.  7ئالماقتا )  ئورۇنبايان قىلىنغان ئايەت بۇ سۈرىدە 

اياتنىڭ لىك ھىىدا تىلغا ئېلىنغان بىئولوگىينۇقتشۈبھىسىزكى، بۇ 
مەنىۋى ھاياتنىڭ سۈيى بولغان ۋەھىي  مەنبەسى بولغان سۇ بىلەن

زىچ مۇناسىۋەت قۇرۇلماقتا. ئالالھ ياغدۇرغان  ئارىسىدا يېپىق ھالدا
شى ئۈستىدىن، ۈرەھمەت يامغۇرى بىلەن ئۆلۈك زېمىننى تىرىلدۈر
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سىلەر » ئۆلگەندىن كېيىنكى قايتا تىرىلىش تىلغا ئېلىنىغان: 
پاتقىقىغا  فرىدېسەڭ، كۇ« ئۆلگەندىن كېيىن چوقۇم تىرىلىسىلەر! 

« ) كۆز بويامچىلىقتۇر ( بۇ پەقەت روشەن سېھىردۇر » پاتقانالر : 
 (. 7دېيىشىدۇ ) 

ئۇنىڭدىن كېيىن ئىنساننىڭ باياشاتچىلىق ۋە يوقسۇللۇق 
بىلەن ئېمتىھان قىلىنغان ئىككى ھالىتىدە نامايەن قىلغان ئىككى 

ىدا تىلغا ئېلىنغان نۇقتخىل پوزىتسىيىسى بايان قىلىنغان. بۇ 
ن بارلىقىنى پوزىتسىيە، بايلىق بىلەن يوقسۇللۇقتا بىر ئېمتىھا

ىپ ئۆتۈلگەن. كۆرەلمىگەن پاراسەتسىز ئىنساننىڭ ئەقلى كۆرسىت
ئۆزىگە ئامانەت قىلىنغان شەيئىلەرنىڭ  ھەر پاراسەت ئىگىسى

بارلىقى ۋە يوقلىقىنى، ئالالھ ئالدىدىكى سەمىمىيىتىگە تەسىر 
كۆرسىتىدىغان بىر ئامىل دەپ قارىمايدۇ. بۇ ھەل قىلغۇچ مەسىلە 

مۈلۈك مۇئمىن ھاياتىنىڭ مەركىزىدىن ئورۇن  - شۇڭا مال .ئەمەس
ئالمايدۇ. قولغا كىرگەن ياكى قولدىن چىقىپ كەتكەن نەرسىلەر 
كامال ئەھلى ئۈچۈن ئوخشاشتۇر. خام ئەقىللەر ئامانەتنى مۈلكىيەت 
) ئۆزىنىڭ مۈلكى ( دەپ ئويالپ قالىدۇ. مۇشۇنداق ئويالپ 

ەتتە مۇنداق بايان قالغانلىقنىڭ تەبىئى نەتىجىسى تۆۋەندىكى ئاي
 قىلىنغان:

ٍة َمْعُدوَدةٍ   َّل ُأمه
ِ
ْرََن َعْْنُُم الَْعَذاَب ا َ ولُنه َما يَْ  لََيقُ َولََِئْ َأخه أَْتَْيْم َبُسُه َأََل يَْوَم ي

َُتَْز  ْم َما ََكنُوا َبَه يَس ْ وفًا َعْْنُْم َوَحاَق َبَ نَْساأَ ( َولََِئْ 8)ئُوَن لَيَْس َمّْصُ
ِ
َن َمنها َذْقنَا اَْل

هُه لََيُئوٌس كَُفوٌر ) ن
ِ
ًة ُثه نََزْعنَاَها َمنُْه ا  (9َرْْحَ

دىغان ئازابنى چەكلىك ۋاقىت ىئەگەر بىز ئۇالرغا نازىل بول
 »(:  مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن ) كېچىكتۈرسەك، ئۇالر چوقۇم

نىڭ ئازابى هللا دەيدۇ، راستال ئۇالرغا ا«  ئازاب نېمىشقا چۈشمەيدۇ؟
ئۇالر مەسخىرە  ،ۈندە، ئۇالر قاچىدىغان يەر تاپالمايدۇچۈشكەن ك

قىلغان ئازاب ئۇالرنى قورشىۋالىدۇ. ئەگەر بىز بىرەر ئىنسانغا 
(، ئاندىن  يەنى نېمىتىمىزنى بەرسەك رەھمىتىمىزنى تېتىتساق )
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(  نىڭ رەھمىتىدىنهللا ا ئۇنى ئۇنىڭدىن تارتىۋالساق، ئۇ چوقۇم )
 (.  9 - 8) نېمەت قىلىدۇ  ئۈمىدسىزلىنىپ كېتىدۇ، كۇفرانى

ئىنكار قىلىشتا چىڭ تۇرغان قەۋملەر بارلىق پەيغەمبەرلەردىن 
مۆجىزە تەلەپ قىلغان بولۇپ، رەسۇلۇلالھمۇ بۇنىڭدىن مۇستەسنا 

نېمىشقا ئۇنىڭغا بىر خەزىنە » ئەمەس ئىدى. مۇشرىكالر 
(  ئۇنى تەستىقاليدىغان چۈشمىدى؟ ياكى ئۇنىڭ بىلەن بىللە )

 ( دېيىشكەنىدى.  12)  « رىشتە كەلمىدى؟بىرەر پە
بىر قانچە سۈرىدە ئىنكارچى قەۋملەرنىڭ بۇ خىل مۆجىزە 
تەلەپلىرىنى كۆرۈپ ئۆتكەنىدۇق. ئەسلىدە ئۇالرنىڭ زېھنىدە 
ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىش ئۈچۈن باھانە ئىزدەش پوزىتسىيىسى 
ياتماقتا ئىدى. بۇ سۈرىدە تىلغا ئېلىنغان قىسسەلەردە ھاالك 

بۇ باھانىنىڭ يالغان باھانە  نغان قەۋملەر ھەققىدىكى بايانالرقىلى
ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرمەكتە. سۈرىدە ھاالكىتى بايان 

نەتىجە  .قىلىنغان قەۋملەرگە تەلەپ قىلغان مۆجىزىلىرى كەلدى
ئۆزلىرىنىڭ ھاالكىتىنىڭ  ە بولدى؟ ئۇالرنىڭ بۇ مۇئامىلىسىنېم

ۇمكىن بولمايدىغان يوق بولۇشقا ئېلىپ باشلىنىشىغا ۋە قايتۇرۇش م
باردى. ئىالھى قانۇننىڭ تەقەززاسى مۇشۇنداق ئىدى. ئىنكارچىالر 
ئالدى بىلەن مۆجىزە تەلەپ قىلىدۇ، ئاندىن تەلەپ قىلغان 
مۆجىزىلەر كېلىدۇ، لېكىن ئۇالر يەنىال ئىنكار قىلىشتا چىڭ تۇرىدۇ 

ەك بىر باھانە دېگەند« ئەپسۇن » ياكى « سېھىر » ۋە مۆجىزىنى 
بىلەن ئىنكار قىلىدۇ. نەتىجىدە ئۇالر ھەققىدە ئىالھىي قارار 
بېرىلىدۇ ۋە ھۆكۈم ئىجرا قىلىنىپ، ئۇالر تارىخ بەتلىرىگە كۆمۈلۈپ، 

 بىر ئىبرەتكە ئايلىنىدۇ. 
مانا بۇ ئەقىل دۇنياغا بېرىلىپ كەتكەن ئەقىل بولۇپ، بۇ ئەقىل 

 ايدۇ:) چۈشەنچە ( ئاخىرەتتىن نېسىۋە ئااللم
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 َ ل
ِ
َ ا نَْيا َوَزينََُتَا نَُوف  مْ َمْن ََكَن يُرَيُد الَْحَياَة ال  الَهُ ْْيَ  ْم َفْيَا َوُهْ َفْيَا ََل َأَْعَ

 15يُْبَخُسوَن )
ِ
َخَرَة ا يَن لَيَْس لَهُْم َِف اْْل َ َ ا َصنَُعوا َفْيَا ُر َوَحَبطَ مَ َله النها( ُأولََئَك اَّله

 (16َملُوَن )َوَِبَطٌل َما ََكنُوا يَعْ 
( ھاياتىي دۇنيانى  قىلغان ياخشى ئەمەللىرى بىلەن پەقەت )»  

(  يەنى دۇنيانىڭ نېمەتلىرىنى ) ۋە ئۇنىڭ زىبۇزىننىتىنى
كۆزلەيدىغان كىشىلەرگە ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنىڭ ئەجرىنى بۇ 
دۇنيادىال تولۇق بېرىمىز، دۇنيادا ئۇالرنىڭ ئەجرىدىن ھېچ نەرسە 

ۇنداق كىشىلەرگە ئاخىرەتتە دوزاختىن باشقا كېمەيتىلمەيدۇ. ب
نەرسە يوقتۇر، ئۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرى يوققا چىقىرىلىدۇ، 

 .( 16 - 15« ) ( ئەمەللىرى ھېسابقا ئېلىنمايدۇ  ياخشى قىلغان)
سۈرىدە قىسسەلەر بايان قىلىنىشتىن بۇرۇن، مۇئمىنلەر بىلەن 

لىق، يوقسۇللۇق، مۈلۈك، دۇنيا، باي -مۇنكىرلەرنىڭ ھايات، مال 
ئالالھ، ئىنسان، پەيغەمبەرلىك ۋە ۋەھىي ھەققىدىكى چۈشەنچىلىرى 

زېمىن قەدەر چوڭ پەرىقلەر بايان قىلىنغان  -ئارىسىدىكى ئاسمان 
 ۋە ئاخىرىدا بۇ ئىككىسىنىڭ باراۋەر بولمايدىغانلىقى ئىپادىلەنگەن :

دىن (. ئان 24« ) بىرىگە ئوخشامدۇ؟  -ئۇالرنىڭ ئەھۋالى بىر » 
 سۈرىدە قىسسەلەر بايان قىلىنىشقا باشالنغان.  

تۇنجىسى  )ئەلچىلەرنىڭ( ئالدى بىلەن قۇرئاندا رەسۇلالرنىڭ
سۈپىتىدە تىلغا ئېلىنغان ھەزرىتى نۇھنىڭ قىسسىسى بايان 
قىلىنغان. ھەزرىتى نۇھ قىسسىسى ئارقىلىق ۋەھىينىڭ تۇنجى ۋە 

)ئىسيان( تۇغيان  »قىلىنغۇچىلىرىغا :  خىتابئۇنىڭدىن كېيىنكى 
بولغان يەردە توپان بولىدۇ. ئەگەر بىر يەردە تۇغيان بولسا، 
توپاننىڭ قوپۇشىنى كۈتۈڭالر. بىراق، توپان ئىمان ئېيتقانالر 
ئۈچۈن بىر رەھمەت، ئاسىي بولغۇچىالر ئۈچۈن بىر پاالكەتتۇر. 

بىزنى » ئاسىي قەۋملەر شۇنداق تەكەببۇرلىشىپ كېتىدىغان بولۇپ، 
( دېگۈدەك دەرىجىدە  32« ) ان ئازابنى چۈشۈرۈپ باققىن قورقۇتق

 ھەددىدىن ئاشىدۇ. 
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مانا بۇ ئازغۇنلۇقنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسى ئىدى. ئاسىي قەۋم 
ئۆزىنىڭ ھۆر ئىرادىسى بىلەن ئسىيان قىلىشنى تاللىغانىدى. 

قەۋمىڭدىن » دىلالردىكىنى بىلگۈچى ئالالھ ھەزرىتى نۇھقا : 
ئېيتقانالردىن باشقا يەنە ئىمان ئېيتقۇچىالر  ئىلگىرى ساڭا ئىمان

( ۋە ھەزرىتى نۇھنى كېمە  38دەپ خەۋەر بېرىدۇ ) « بولمايدۇ 
يدۇ. ۋەھىينىڭ بارلىق دەۋرلەردىكى مۇئمىنلەرگە ۋە ۇياساشقا بۇير

ئىبرەتى ئالەم ئۈچۈن ئاچچىق ساۋاق قىلىپ سۇنغان بۇ قىسسەدە 
ا بار. يەنى، ھەزرىتى نۇھقا نۇقتكىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدىغان بىر 

ئىدى. ئاسىي « قۇرۇقلۇقتا / چۆلدە كېمە ياساش » بېرىلگەن ئەمىر 
» (. بەلكىم ئۇالر  38قەۋمى ئۇنى يەنە مەسخىرە قىلىشقا باشاليدۇ ) 

دەپ مەسخىرە قىلىشقانىدى. بۇ قىسسە « بۇنىڭ دېڭىزى قەيەردە؟ 
ەن چۆلدە / ئارقىلىق رەسۇلۇلالھقا ۋە بارلىق مۇئمىنلەرگە: س

 قۇرۇقلۇقتا كېمە ياسا! دېڭىز الزىم بولسا، دېڭىزنى رەببىڭ ئالدىڭغا
ئېلىپ كېلىدۇ، دېمەكچى بولسا كېرەك. ئاقىۋەتتە تۇغيان بولغان 

ئاللىققا ېيەردە توپان بولىدىغانلىقىدىن ئىبارەت ئىالھىي ھۆكۈم ر
ۇھ (. ھەزرىتى ن 40« ) لىپ چىقتى ىتونۇردىن سۇ ئېت» ئايالندى ۋە 

تاغالردەك ھەيۋەتلىك دولقۇنالر ئارىسىدا يول ئېلىشقا باشلىغان » 
كېمىدىن، ئىنكار قىلىشتا چىڭ تۇرغان ئوغلىنى كۆردى ۋە دادا 

 مېھرى قەلبىدە قايناپ تېشىپ ئۇنى كېمىگە چاقىردى: 
ئى ئوغلۇم، بىز بىلەن بىللە كېمىگە چىققىن، كاپىرالر بىلەن » 

تى ىدا ھەزرىنۇقت(. بۇ  42ىدى ) دەپ توۋل« بىللە بولمىغىن! 
ئىمانغا چاقىرىشى ئوخشاش  نۇھنىڭ كېمىگە چاقىرىشى بىلەن

ى ئىنكارچى ئوغلىنىڭ كېمىگە چىقىش نىڭدامەنىنى بىلدۈرمەكتە. بۇ
. لېكىن، ئىمان ئېيتىشى ئوخشاش مەنىگە ئىگە بوالتتى بىلەن

مۇ، نى تاللىدى. دېمىسىرىئىنكارنى / كۇپ ئوغلى ئىماننىڭ ئورنىغا
ھەزرىتى نۇھ كېمە ياساشتىن بۇرۇن بۇ ھەقىقەت ئۇنىڭغا 

بۇنىڭدىن كېيىن ( ئۆزلىرىگە زۇلۇم » ) ئەسكەرتىلگەنىدى: 
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قىلغانالر ھەققىدە ماڭا سۆز ئاچمىغىن! ئۇالر چوقۇم ) توپان 
 (.  47« ) باالسىدا ( غەرق قىلىنىدۇ 

ئەمرى « ڭنى يۇتقىن، ئى بۇلۇت تارقىغىن! ىئى زېمىن سۈي» 
ى. ھاالك بىلەن يەر ۋە ئاسمان رەببىنىڭ ئەمرىگە بويسۇند

ئىالھىي ھاالكنىڭ بارلىق تىلالردىن  قىلىنغان قەۋمدىن كېيىن
ئۈستۈن بولغان ئېنىق ۋە قەتئىي بولغان تىلى زۇۋانغا كەلدى، 

زالىم قەۋم ھاالك » ھەقىقەت ھاالك سۈرىتىدە مۇنداق دېدى: 
 (. 44« )بولسۇن! 

ردىن بىم! ئوغلۇم مېنىڭ ئائىلەمدىكىلەرەب» ئوغلى ئۈچۈن 
ئىمان ئائىلىسىدىن بولمىغانالرنىڭ  دېگەن ھەزرىتى نۇھقا« ئىدى 

ئى » ئائىلە ئەزاسى قاتارىدىن ھېسابالنمايدىغانلىقى ئەسلىتىلىپ: 
(.  46 - 45دېيىلدى ) « نۇھ! ئۇ ئائىلەڭدىكىلەردىن ئەمەس! 

كۈزگەنلىكى ئۈچۈن ھەزرىتى نۇھ دىلىدىن مۇشۇنداق بىر تۇيغۇ ئۆت
(. ئادەتتىكى كىشىلەر  47تەۋبە قىلدى ۋە مەغپىرەت تىلىدى ) 

گۇناھلىرى ئۈچۈن تەۋبە قىلىدۇ، شۇنداق ئەمەسمۇ؟ ئەمما ئالالھ قا 
يېقىن بولغان نەبىلەر غاپىل ھالدا ئالغان بىر نەپىسى ئۈچۈنمۇ 

 تەۋبە قىلىدۇ. بۇمۇ مۇشۇنىڭغا ئوخشاش بىر تەۋبە ئىدى. 
ئاد قەۋمىنىڭ قىسسىسى ئىدى. بۇ قىسسەدە  قىسسە ئىككىنچى

ھەزرىتى نۇھنىڭ ئورنىنى ھۇد، ئاسىي نۇھ قەۋمىنىڭ ئورنىنى 
ئىسم  (. بۇ سۈرىگە 60 - 50تەكەببۇر ئاد قەۋمى ئالغانىدى ) 

بايان قىلىنغان قىسسەنىڭ بىلىنگەن  قىلىپ بېرىلگەن بۇ بۆلەكتە
يغەمبەر ۋە ئاد قەۋمى قەھرىمانلىرى تارىختا ياشاپ ئۆتكەن ھۇد پە

ئىدى. ئەمما، بۇ قىسسەنىڭ نازىل بولۇش مۇھىتىدىكى باش 
قەھرىمانلىرى ھەزرىتى مۇھەممەد ۋە قۇرەيش قەبىلىسى ئىدى. 

 ىسىم ۋە جىسىمالردىن خالىي ھالدابەلكىم قىسسە قەھرىمانلىرىنى ئ
پوزىتسىيىسىنى نەزەرگە ئېلىپ تۇرۇپ ئوقۇغان ۋاقتىمىزدا، 

ئالالھ » ۋەياكى «  رىكۇپ» ۋە « ئىمان » ڭ ئىسمىنى قەھرىمانالرنى
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دەپ «  ئالالھ قا ئىشەنچ قىلماسلىق » ۋە « قا ئىشەنچ قىلىش 
ىغا نۇقتقويۇشقا بولىدۇ. بۇ قىسسە ئىچىدە تىلغا ئېلىنغان بىر 

دىققەت قىلماستىن ئۆتۈپ كەتكىلى بولمايدۇ. يەنى، قەۋم رەببىگە 
ھەر بىر ئۇچىغا چىققان  ۋاقتىدا ئەلچىسىگە ئاسىي بولغان ۋە ئۇنىڭ

(. بۇ  59تەرسا، شەپقەتسىزنىڭ بۇيرىقىغا بويۇن ئەگكەنىدى ) 
ئېلىشىپ قالغان ساراڭنىڭ ئىشىغا ئوخشايدۇ. يەنى، ئەگەر بىرسى 
باش ئىگىشكە تىگىشلىك زاتقا قارشى گەدەنكەشلىك قىلسا، تىك 

بۇ تۇرۇشقا تىگىشلىك يەردە تىك تۇرالمايدۇ. بۇ ئايەت مانا 
 ھەقىقەتنىڭ بىر بايانىدۇر. 

سەمۇد قىسسىسى بولۇپ، ئاد ۋە  سۈرىدىكى ئۈچىنچى قىسسە
ئارقا بايان قىلىنىشىنىڭ بىر  -سەمۇد قىسسىلىرىنىڭ ئارقىمۇ 

ككى قەۋم ئارىسىدا ھەم قانداشلىق ھەم سەۋەبى بار. چۈنكى ئى
ىسىدىن نۇقتھەم ئىنكارچى ئەقىل  ئىنكاردا ئوخشاشلىق

بىرىنچى ئاد » جۇت. تارىخىي مەنبەلەردە ئاد قەۋمى بىردەكلىك مەۋ
دەپ تىلغا ئېلىنغان. سەمۇد « ئىككىنجى ئاد » ، سەمۇد قەۋمى «

ھاالك قىلىنغان بىرىنچى ئاد قەۋمىنىڭ قالدۇقلىرى دەپ  قەۋمى
ممان وقارىلىدۇ. بۈگۈنكى يەمەننىڭ سانا رايۇنى بىلەن ئ

يدا، يەنى ھادرامەۋت ل بولغان بىر جاېئارىسىدىكى ساھىلغا پارالل
) ئۆلۈك يېشىل ( رايونىدا ياشىغان بولۇپ، بۇ جاي يېرىم ئارالنىڭ 
ئۈچتىن ئىككى قىسمىنى ئىگلىگەن ۋە ئۆلۈمنىڭ يەنە بىر ئىسمى 
بولغان رۇبۇل خەلىل چۆلىنىڭ ئاخىرقى ئۇچىغا توغرا كېلىدۇ. ئالەم 
بوشلىقىدىن ئېلىنغان سۈرەت قاتارلىق مەلۇماتالر ئاساسىدا 

 ۋە ئاد مەدەنىيىتىنىڭ ئىزنالىرى ئېنىقالنغان قەدىمقى ئىرەم شەھرى
مېتىردىن ئارتۇق قۇم بارخانلىرى ئاستىدىن  12بەزى جايالردا 

رىنى بىنا چىققانىدى. ئىسمى تىلالردا داستان بولغان ئىرەم شەھ
قۇرئاندا تەپسىالتى بايان قىلىنغان بىر  قىلغان ئاد مەدەنىيىتى

االك بولغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ قالدۇقلىرى يېرىم ئاپەت سەۋەبىدىن ھ
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ئارالنىڭ شىمالىغا قاراپ كۆچۈپ، بۈگۈن مەدائىنى سالىھ ئىسمى 
بىلەن ئاتالغان شەھەرنىڭ يېقىن ئەتراپىغا جايالشقان ۋە قورام 

ىنالىرى ھازىرمۇ دەسلەپكى تاشالر ئويۇپ ياسالغان، ب
ر ىغان ھىجدىكىدەك ھەشەمەتلىك سەلتەنەتنى ئەسلىتىدىمەزگىل

 غا كەلگەنىدى. ىنوراي
ونىدا ر رايىدېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. ھىج« ئاز سۇ » سەمۇد 

ىن ناھايىتى ئاز بولغان بىر غيې -ھۆل  گۈهللانگەن بۇ مەدەنىيەت
 دۇرغانىدى. بۇ مەدەنىيەتنىڭ سىرىننى بوستانلىققا ئايالنوراي

ن ئۇالرنىڭ سۇنى تىجەشلىك بىلەن ئۈنۈملۈك ھالدا ئىشلەتكە
سىستېمىنى ۋۇجۇدقا كەلتۈرگەنلىكىدە ئىدى. قورام تاشالردىن 

 شەھەرلەردە ياشىغان سەمۇد قەۋمى ئويۇپ ياسالغان كۆپ قەۋەتلىك
قورام تاش شەھەرلەر ئارىسىدا تاشالرنى ئويۇپ ياسىغان قانالالر 
بىلەن بىلەن بۇ شەھەرلەرگە سۇ ئېلىپ كەلگەن ۋە سۇنى 

رغاقچىلىق مەزگىلىدە ساقلىيالىغان بولۇپ، يىلنىڭ قۇ
ئامبارلىرىدىكى سۇ بىلەن چۆلنىڭ بىر چېتىنى بوستانلىققا 

 ئايالندۇرغانىدى. 
ئارقا  -بۇ ئىككى قىسسەنىڭ قۇرئاندا ھەممە جايدا ئارقىمۇ 

بايان قىلىنىشنىڭ سىرى تۆۋەندىكى سوئالغا مۇجەسسەملەشكەن. 
 يەنى:

نى ئويۇپ سەمۇد قەۋمى نېمە ئۈچۈن شەھەرلىرىنى قورام تاشالر
 بىنا قىلغان؟

بۇ سوئالنىڭ جاۋابى ناھايىتى ئېنىق. يەنى، ئۆتمۈشتە 
ئەجدادلىرى بولغان ئاد مەدەنىيىتى چۆلنىڭ يەنە بىر چەت قىسمىدا 
شەھەرلەر ۋە تىلالردا داستان بولغان ئىرەم باغلىرىنى بەرپا 
قىلغانىدى. ئەمما بۇ پارالق مەدەنىيەت گۇمران بولغان. بۇ 

 د مەدەنىيىتىنى بەرپا قىلغۇچىالرسەمۇ -ساق قالغانالر ھاالكەتتىن 
ئەجدادلىرىنىڭ ھاالكىتىنىڭ سەۋەبىنىڭ ھەقىقەتنى ئىنكار قىلىشتا 
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نىڭ «بىنا ماتېرىياللىرى » چىڭ تۇرغانلىقىدىن دەپ قارىماستىن، 
پۇختا بولماسلىقى دەپ قارىغانىدى. ئۇالرنىڭ بۇ قىڭغىر 

ئۇال مەدەنىيىتىنى بەرپا  -ى چۈشەنچىسىنىڭ شەكىللىنىشىدە، ئاد
مېمارچىلىقتا قۇمنى ئاساسلىق  دلىرىنىڭقىلغان قەدىم ئەجدا

ماتېرىيال قىلىپ ئىشلەتكەنلىكى ۋە ئاقىۋەتتە بۇ مەدەنىيەت 
بولغانىدى. ئۇالر بۇ  سەۋەبقىلىپ ۋەيران بولغانلىقى ېي

تەجرىبىدىن ساۋاق ئالغانلىقتىن بۇ خاتالىقنى تەكرارالشنى 
مەدەنىيەتلىرىنى قورام تاشالر ئۈستىدە بىنا قىلغانىدى.  .خالىمىغان

ئۇالر ئۆيلىرىنى ۋە شەھەرلىرىنى قورام تاشالرنى ئويۇپ ياسىدى. 
 -يەنى بۈگۈنكى تەبىر بىلەن ئېيتقاندا، شەھەرلىرىنىڭ ئاستى 

رىدە بۇ يەر تەۋرەش ىئۈستى قورام تاش بولغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ نەز
املىق بوالتتى، ھېچقانداق زىيانغا چاپقۇنغا چىد -ۋە بوران 

 ئۇچرىمايتتى.
ىدىن نەزەر تاشلىغان بولۇپ، نۇقتئۇالر مەسىلىگە خاتا 

ئۆتمۈشكە ھېكمەت نەزىرى بىلەن قارىمىغانىدى. ئەگەر ئالالھ 
ىدىن تۇرۇپ قارىغان بولسا، مەسىلىنىڭ نۇقتنەزەر تاشال دېگەن 

غان ئاسىيلىقىدا ئىنشائات ماتېرىياللىرىدا ئەمەس، ئالالھ قا بول
ئىكەنلىكىنى كۆرەتتى. لېكىن، بۇنى قىاللمىدى ۋە ئەجدادلىرىغا 
ئوخشاش تەكەببۇرلۇق قىلىپ، ئالالھ تىن يۈز ئۆرىدى. پەيغەمبىرى 
ھەزرىتى سالىھنى يالغانغا چىقاردى. توغرا بولغان قۇربان 
ئىبادىتىنى ئۆزىنىڭ بۇتپەرەست ئەنئەنىسى بىلەن بۇلغاپ، ئالالھ قا 

دەپ ئاتىغان بىر ئاتاق « ئالالھ نىڭ تۆگىسى » شالنغان، بېغى
ۇ تۆگە ئالالھ نىڭ تۆگىسى ب» تۆگىدىن سۇنى قىزغاندى ۋە 

ئالالھ سۇغارسۇن، بىز جاپا تارتىپ قانال ياساپ ئېلىپ  بولغاندىكىن
دېدى. « كەلگەن سۇدىن ئۇنىڭغا بىر يۇتۇم بەرمەيمىز! 

ىنى ئۆزى چۈشەنچىدىكى بۇ قىڭغىرلىق ئۇالرنىڭ ئۆز
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ئۈستى قورام  -بولدى ۋە نەتىجىدە ئاستى  سەۋەبكولدۇرلىتىشىغا 
 تاش بولغان بىر ماكاندا ھاالك قىلىندى:

ْيَحُة فَأَْصَبُحوا َِف َدََّيَرَهْ  يَن َظلَُموا الصه َ ََكَْن لَْم يَْغنَْوا  (67َثَمنَي ) َجاَوَأَخَذ اَّله

ُْم َأََل بُْعًدا َلثَُمودَ  نه ثَُموَد َكَفُروا َربه
ِ
 (68 )َفْيَا َأََل ا

زالىمالرغا قاتتىق ئاۋاز يۈزلەندى ـ دە، ئۇالر ئۆيلىرىدە » 
تىپ قالدى. گويا ئۇالر ئۆيلىرىدە تۇرمىغاندەك ئولتۇرغان پېتى قې

يەنى ئۇالرنىڭ تۇرغان جايلىرى ئادەمزات تەرىپىدىن ئاۋات  )
ىنى ئىنكار رەبب( بولۇپ قالدى، بىلىڭالركى، سەمۇد  قىلىنمىغاندەك

) سەمۇد مانا مۇشۇنداق شەكىلدە  قىلدى، سەمۇد ھاالك بولسۇن
 (. 68 - 67)  «تارىخ سەھنىسىدىن يوقالدى ( 

سۈرىدە بىرىنچى ۋە ئىككىنجى ئاد قەۋمى قىسسەلىرىدىن 
كېيىن لۇت پەيغەمبەر ۋە ئۇنىڭ ئازغۇن قەۋمىنىڭ قىسسىسى بايان 

(. لېكىن، قىسسە ھەزرىتى ئىبراھىمدىن  83 - 69قىلىنغان ) 
 خىتابقۇرئان ۋەھىينىڭ تۇنجى  م بۇ ئارقىلىقباشالنغان. بەلكى

ھۆرمەتلەيدىغان  رىك قەۋملىرىقىلىنغۇچىلىرى بولغان ئەرەب مۇش
ئۇالرنىڭ دىققىتىنى ئىالھىي خەۋەرگە ئاغدۇرۇش  بىر ئىسىم بىلەن

مەقسەت قىلىنغان بولسا كېرەك. بۇ قىسسەدە خاتا چۈشەنچە 
ا، ھەزرىتى لۇتنىڭ نۇقتھتىمالى بولغان بىر ېشەكىللىنىپ قېلىش ئ

ئەڭ ئى قەۋمىم! مېنىڭ بۇ قىزلىرىم سىلەرگە  »ئازغۇن قەۋمىگە: 
بىلەن  (. ھەزرىتى لۇتنىڭ بۇ سۆزى 78دېيىشى ئىدى )  «! پاكتۇر

ھەرگىزمۇ قىزلىرىنى زالىم قەۋمىگە  دېيىلمەكچى بولغان مەقسەت
ھەمجىنىس مۇناسىۋەتنى رەت قىلىپ،  .ئۈستەك بېرىشى ئەمەس

فىترەتكە مۇۋاپىق بولغان تەرەپكە دەۋەت قىلىش ئىدى. بەزى 
ئىبارىسىنى مۇنداق تەپسىر قىلغان: «  مانا قىزلىرىم» مۇپەسسىرلەر 

ھەزرىتى لۇت پەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەن قەۋمىنىڭ قىزلىرىنى » 
نەزەردە تۇتقان. چۈنكى پەيغەمبەرلەر ئەۋەتىلگەن قەۋمنىڭ 

 - 79ۋە بۇ سۈرىنىڭ  - 166شۇئەرا سۈرىسى «. ئاتىسىنىڭ ئورنىدا 
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ش ىنىچۈشئايىتىگە ئاساسەن ھەزرىتى لۇتنىڭ سۆزىنى مۇنداق 
 «.  مانا قىزلىرىم! ئۇالر بىلەن توي قىلىڭالر! » كېرەك: 

بۇ سۈرىنىڭ تۆتىنجى بولۇپ شۇئەيب نەبىنىڭ قىسسىسى 
(. مەديەن خەلقىگە ئەۋەتىلگەن بۇ  94 - 84بايان قىلىنغان ) 

تىن ئۇ سەۋەبرەسۇلمۇ قەۋمى تەرىپىدىن ئىنكار قىلىنغان بولۇپ، بۇ 
كى قەۋملەر بىلەن ئوخشاش قەۋمنىڭ ئاقىۋىتىمۇ ئىلگىرى

بولغانىدى. ئىنكارچى مەديەن خەلقى ھەزرىتى شۇئەيبگە، ئۇنىڭ 
لىك بىر ئائىلىدىن كەلگەنلىكى ئۈچۈن بپەقەت نەسە

 جاۋابقىلمىغانلىقىنى ئېيتقاندا، ھەزرىتى شۇئەيب بەرگەن بۇ ېچ
 ھەقىقەتەن چوڭقۇر مەنىگە ئىگە:

َ َواَّتهَ قَاَل ََّي قَْوَم َأَرْهَطي َأَعز  عَلَيْ  نه َرّب َ وُه َوَراءَ ْذتُمُ ُْكْ َمَن اّلِله
ِ
 َبَما ُُكْ َظهَْرَّيا ا

 تَْعَملُوَن ُمَحيطٌ 
ئى قەۋمىم! مېنىڭ قەۋم قېرىنداشلىرىم  »شۇئەيب ئېيتتى: 

نى ئارقاڭالرغا هللا تىنمۇ ئەتىۋارلىقمۇ؟ سىلەر اهللا سىلەرگە ا
نى هللا ا قا ئىتائەت قىلمىدىڭالر ۋەهللا يەنى ا چۆرىۋەتتىڭالر )
ىم سىلەرنىڭ قىلمىشلىرىڭالردىن ئەلۋەتتە رەبب(،  ئۇلۇغلىمىدىڭالر

 .( 92« ) خەۋەرداردۇر 
پىرئەۋن  -ھەزرىتى مۇسا  سۈرىنىڭ بەشىنچى قىسسىسى

قىسسىسى بولۇپ، بۇ قىسسە پەقەت تۆت ئايەت بىلەن بايان 
قىلىنغان. يەنى شۇنداقال تىلغا ئېلىپ ئۆتۈلگەندەك تۇيغۇ بېرىدۇ. 

ا سۈرىلەردە بۇنىڭغا قارىغاندا خېلى تەپسىلى توختالغان. باشق
لېكىن، بۇ سۈرىدە ھەزرىتى مۇسا ھەققىدە توختالغان بۆلەك پەقەت 
بۇ ئەمەس. بىر قانچە بۆلەكتىن كېيىن يەنە ھەزرىتى مۇسا 
قىسسىسى تىلغا ئېلىنغان. ئەمما، بۇ بۆلەكتە پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ 

ھەزرىتى مۇسا ئەمەس، ئۆز  زالىم قەۋمى بىلەن كۆرەش قىلغان
قەۋمى بەنى ئىسرائىلنىڭ يەھۇدىيلىشىش مايىللىقى بىلەن كۆرەش 

(. بۇ  110قىلغان ھەزرىتى مۇسا قىسسىسى بايان قىلىنغان ) 
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 بىلەن ئارقىلىق يەھۇدىيالرنىڭ ۋاستىلىق تۇزكورلىقى
مۇشرىكالرنىڭ بىۋاستە ئىنكارچىلىقى ئارىسىدىكى ئوخشاش 

 مەقسەت قىلىنغان. ىنى تەكىتلەش نۇقت
بارلىق ھاالك قىلىنىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك قىسسەلەردىن 

 كېيىن مۇنداق دېيىلگەن:

َلهَُُتُ  َعْْنُ َوَما َظلَْمنَاُهْ َولََكْن َظلَُموا َأنُْفَسهُْم فََما َأْغنَْت   هَِت يَْدُعوَن َمنْ ْم أ َ  ُم ال

ا َجاَء َأْمُر َرب َ  ٍء لَمه َ َمْن َشْ   تَْتَبيٍب  غَْْيَ َك َوَما َزاُدوهُْ ُدوَن اّلِله
بىز ئۇالرغا زۇلۇم قىلمىدۇق، لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگە ئۆزلىرى » 

( پەرمانى  ئۇالرنى ھاالك قىلىش ڭنىڭ )رەببىزۇلۇم قىلدى. 
نى قويۇپ ئىبادەت قىلغان مەبۇدلىرى ھېچ هللا كەلگەندە، ئۇالرنىڭ ا

تىنىڭ ىكھاال ئۇالرغا پەقەتبۇالر نەرسىگە ئەسقاتمىدى، 
 (.  101« )  تىزلىشىشىدىن باشقا بىر پايدا ئېلىپ كەلمىدى

بۇ ئايەتلەردىن كېيىن، رەسۇلۇلالھنىڭ چاچلىرىنىڭ ئاقىرىپ 
 بولغان ئايەتلەر بايان قىلىنغان: سەۋەبكېتىشىگە 

 
ِ
تََقْم مََكَ ُأَمْرَت َوَمْن ًَتَب َمَعَك َوََل تَْطغَْوا ا هُه بَ فَاس ْ َ َما تَْعَملُ ن ( 112َصٌْي )وَن ب

ُْكُ النهاُر َومَ  يَن َظلَُموا فَتََمسه َ َّل اَّله
ِ
َ َمْن َأْوَلَياءَ  َمْن ُدونَ ا لَُْكْ َوََل تَْرَكُنوا ا  ُثه ََل  اّلِله

وَن )  ( 113تُْنَّصُ
سېنى بۇيرۇغاندەك توغرا يولدا بولغىن، هللا ( ا ئى مۇھەممەد! )» 

مەنئى قىلىنغان  . )ساڭا ئىمان ئېيتقانالرمۇ توغرا يولدا بولسۇن
رىدىن چىقىپ كەتمەڭالر، مىلىنىڭ چەكلىهللا ( ا ئىشالرنى قىلىپ
قىلمىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر. زالىمالرغا هللا شۈبھىسىزكى، ا

( دوزاخ ئازابىغا قالىسىلەر،  مايىل بولساڭالر مايىل بولماڭالر، )
( ھېچ  دوزاختىن قۇتۇلدۇرىدىغان تىن باشقا )هللا سىلەرگە ا

«  ى يوقتۇر، ئاندىن كېيىن ھېچ ياردەمگە ئېرىشەلمەيسىلەرياردەمچ
 (112 - 113 .) 
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رەسۇلۇلالھنىڭ چېچىنىڭ ئاقىرىپ كېتىشىگە سەۋەب بولغان 
مۇمكىن بولمايدىغان بىر  قىلىش ئەسلى مەسىلە، قەۋمىنىڭ دەپئى

ھاالكەت باسقۇچىغا كىرىپ قېلىش ئەندىشىسى ئىدى. بۇ سۈرە 
رەسۇلۇلالھنىڭ روھى ھالىتىنى مۇنداق نازىل بولغان مەزگىلدە، 

تەخمىن قىلىش مۇمكىن. يەنى، ئۇ ئىالھىي ئىرادىگە بويسۇنۇشتا 
گەدەنكەشلىك قىلغان قۇرەيشكە، سەركەشلىك قىلغان بۇ 

باال كېلىپ قاالرمۇ دەپ ئەندىشە قىلغانىدى. بۇ  رتۇققانلىرىغا بىرە
مۇ سۈرىدىكى قاتتىق ئاگاھالندۇرۇشالر رەسۇلۇلالھنى تېخى

ئەندىشىگە سالغان بولۇپ، رەسۇلۇلالھنىڭ چاچلىرىنىڭ ئاقىرىپ 
 بولغان بولسا كېرەك.  سەۋەبكېتىشىگە بۇ ئامىل 

ئارقا تەھدىد  -سۈرىنىڭ ئاخىرىدىكى ئايەتلەر ئارقىمۇ 
خاراكتېرىگە ئىگە بولۇپ، ئوچۇق ھالدا تەھدىد بولمىغان 

ىدۇ. ئىالھىي ئايەتلەردىمۇ يېپىق ھالدا تەھدىد پۇرىقى چىقىپ تۇر
ھاالك قانۇنى دېيىلىدىغان بىر قانۇن بولغان بولسا، ئۇ قانۇننى 

 تۆۋەندىكى ئايەتلەر ئېنىق بايان قىلماقتا:

 َشاَء َرب َك ( َولَوْ 117) َلُحونَ َوَما ََكَن َرب َك َلُْيَِْلَ الُْقَرى َبُظَّْلٍ َوَأْهلَُها ُمْص 

ًة َواَحَدًة َوََل   (118يََزالُوَن ُمْختََلَفنَي )لََجَعَل النهاَس ُأمه
پەقەت ئازغۇن  ڭ ئاھالىسى ياخشى بولغان يۇرتالرنىرەببى» 

زۇلۇم سېلىپ ھاالك قىلمايدۇ. ئەگەر  ئېتىقاد سەۋەبىدىن
پەرۋەردىگارىڭ خالىسا ئىدى، پۈتۈن ئادەملەرنى ئەلۋەتتە بىر 

ئۇ بۇنداق بولۇشىنى  ، )( قىالتتى يەنى بىر دىندا ئۈممەت )
غانلىقى ئۈچۈن ( ئۇالر  ) يەنى ئىنسانالر ( پەرقلىق خالىمى

 . ( 118 - 117« ) چۈشەنچىلەرگە ئىگە بولۇپ كەلدى 
ھەر چاچ مەيلى دۇنيالىق بولسۇن ۋەياكى باشقا بىر يولدا 
بولسۇن، بىر داۋا يولىدا ئاقىرىدۇ. چاچلىرىنى ۋەھىي بىلەن 

 ئاقارتقانالرغا ساالم بولسۇن!
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 يۈسۈپ سۈرىسى

 
بولۇپ، « يۈسۈپ » ىڭ مەلۇم بولغان بىردىنبىر ئىسمى سۈرىن

سۈرىدە باشتىن ئاياغ يۈسۈپ پەيغەمبەرنىڭ قىسسىسى بايان 
 قىلىنغانلىقى ئۈچۈن بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان. 

ھەزرىتى يۈسۈپ ھەققىدىكى مەلۇماتالر بۇ سۈرىدىن باشقا، 
» ئەنئام ۋە مۇئمىن سۈرىلىرىدە تىلغا ئېلىنىدۇ. بىراق، 

دەپ نام ئالغان يۈسۈپ قىسسىسى « سەلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسى قىس
بۇ سۈرىدە باشتىن ئاياغ كەڭ دائىرىدە بايان قىلىنغان. قۇرئاندا 
كىشى ئىسمى بىلەن ئاتالغان سەككىز سۈرە بولۇپ، يۈسۈپ سۈرىسى 

 ئۇالردىن بىرى. 
سۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، ھىجرەتكە يېقىن بىر 

يىل بۇرۇن، تائىف ۋەقەسىدىن  3 - 2جرەتتىن مەزگىلگە، يەنى ھى
كېيىنكى مەزگىلگە توغرا كېلىدۇ. سۈرە مەزمۇن جەھەتتىن باشتىن 

بىر پۈتۈنلۈككە ئىگە بولۇپ، بىر قېتىمدىال نازىل بولغان  خىرىئا
ھىجر  -بولسا كېرەك. دەسلەپكى مەزگىلدىكى تەرتىپلەردە ھۇد 

ھىينىڭ نازىل بولۇش سۈرىلىرى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ ئورۇن ۋە
ىسىدىن نۇقتجەريانى، رەسۇلۇلالھنىڭ ھاياتى ۋە سۈرىنىڭ مەزمۇنى 

 مۇۋاپىق كۆرۈلمەكتە. 
« بىر كىشى نېمە ئىش قىالاليدۇ؟ » بۇ سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى 

سوئالىنىڭ جاۋابى بولۇپ، ئىمان، ئىخالس، ئىلىم، الياقەت، ئىپپەت، 
ۇش ( بىلەن بىر كىشى رغەيرەت، سەبىر ۋە سابات ) مۇستەھكەم تۇ

ئىيەتنى توغرا يولغا يۈزلەندۈرەلەيدۇ، دېمەكتە. چوڭ بىر جەم
سۈرىنىڭ تېمىسى كەنئان دىيارىدا ۋە پەيغەمبەر ئائىلىسىدە دۇنياغا 
كەلگەن، كىچىك ۋاقتىدىال ئانىسىدىن ئايرىلىپ يېتىم قالغان، 
ھەسەت سەۋەبىدىن قېرىنداشلىرى تەرىپىدىن قۇدۇققا تاشالنغان، 
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قۇل ئورنىدا سېتىلغان، ئىپپىتى سەۋەبىدىن زىندانغا تاشالنغان 
 ھەزرىتى يۈسۈپنىڭ مىسىرغا ھۆكۈمران بولۇش ھېكايىسىدۇر. 

قىسسىدە ئىككى مۇھەببەتنىڭ ھېكايىسى بايان قىلىنماقتا. 
تى ۋە ھەزرىتى ياقۇپنىڭ ىيەنى، زۇلەيخانىڭ خوراتقۇچى مۇھەبب

ۇھەببەتتە مۇھەببەت بېغىشلىغۇچى مۇھەببىتى. بۇ ئىككى م
باغالنغۇچى شەخس ھەزرىتى يۈسۈپتۇر. لېكىن، زۇلەيخا يۈسۈپ 

خاھىشىنى ياخشى كۆرگەن، ھەزرىتى ياقۇپ  -ئارقىلىق ئۆز ئارزۇ 
سەبىر قىلىشنى  ايۈسۈپ ئۈستىدىن مەزلۇملۇق ۋە ناھەقچىلىقق

 ياخشى كۆرگەنىدى. 
سۈرە ئائىلىنىڭ باشقا ئەزالىرى بولغان يۇنۇس ۋە ھۇد 

ھەرىپى بىلەن باشالنغان. « را  -الم  -ئەلىف » ۈرىسىگە ئوخشاش س
« ھېكايە بايان قىلىش » سۈرىنىڭ ئەسلى مەقسىتىنىڭ 

ئەلىف، الم، را. بۇ » ئەمەسلىكى سۈرە باشلىنىشتىال بىلدۈرۈلگەن. 
نىڭ ) بولۇپ ئۆتكەنلەرنى ( ئېنىق كىتابھەقىقەتنى بايان قىلغان 

( دەپ سۆز باشلىنىدۇ. يەنى، بۇ  1« ) بايان قىلغان ئايەتلىرىدۇر 
سۈرىدە ھەزرىتى يۈسۈپنىڭ تارىخى ھاياتى ئۈستىدىن بارلىق زامان 

چۈشەندۈرىدۇ. نى « ئەبەدى ھەقىقەتلەر » ۋە ماكانالرنى ھالقىغان 
ۈگەتكىلى سۈرىدە ھېچقانداق بىر تەپسىرلەر بىلەن شەرھىيلەپ ت

 بايان قىلىنغان: بولمايدىغان ئىبرەتلەر

اَئَلنيَ لَقَ  ْخَوَتَه أ َََّيٌت َللسه
ِ
 ْد ََكَن َِف يُوُسَف َوا

يۈسۈپنىڭ ۋە قېرىنداشلىرىنىڭ ) قىسسىسىدە ( سورىغۇچىالر » 
ئۈچۈن ئالالھ نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىپ بېرىدىغان نۇرغۇن 

 (.  7« ) ئاالمەتلەر بار 
سۈرىنىڭ باشلىنىشىدىال ئىالھىي كاالمنىڭ ئەرەپچە نازىل 

(. چۈنكى، ئالالھ نىڭ ئىنسانالر  2ەكىتلەنگەن ) بولغانلىقى ت
تىلالر ئىچىدىن بىرى ئارقىلىق خەۋەر ئەۋەتىشىنىڭ بىر  قولالنغان

قىلىنغۇچىغا  خىتابدېمەكچى بولغىنىنى » مەقسىتى بار، يەنى 
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بۇ قۇرئان تىلى بولغان ئەرەپچە، ئىنجىل تىلى «. بىلدۈرۈش 
شۇنداقتۇر. ئۈچىنچى ئارامىچە، تەۋرات تىلى ئىبرانى ئۈچۈنمۇ 

شى بولۇپ، ۇك بولىشلىنىئايەتنىڭ تېمىسىمۇ ۋەھىينىڭ چۈش
 ئايەتتە مۇنداق دېيىلگەن:

َنه َأنَْزلْنَاُه قُْرأ ًََن َعَرَبياا لََعلهُْكْ تَْعَقلُونَ 
ِ
ُن نَُقص  عَلَْيَك َأْحَسَن الْقََصَص ( ْنَْ 2) ا

لَْيَك َهَذا الُْقْرأ ََن وَ 
ِ
ْن ُكْنَت َمْن قَبْ َبَما َأْوَحْينَا ا

ِ
َ ا  (3َلنَي )َمَن الْغَافَ ََلَ ل

شۈبھىسىزكى، سىلەرنى چۈشەنسۇن دەپ، ئۇنى ئەرەبچە » 
قۇرئان قىلىپ نازىل قىلدۇق. بۇ قۇرئاننى ساڭا ۋەھيى قىلىش 
ئارقىلىق ئەڭ چىرايلىق قىسسىنى ساڭا بايان قىلىپ بېرىمىز، 

 2« )  ئىدىڭ بۇنىڭدىن بۇرۇن بۇ قىسسىدىن ھەقىقەتەن بىخەۋەر
- 3  .) 

ئۈچ ئايەتلىك بۇ باشلىنىشتىن كېيىن، يۈسۈف قىسسىسىنىڭ 
ئىكەنلىكى بايان « ساۋاق بېرىش » بايان قىلىنىش مەقسىتىنىڭ 

قىلىنغان. بۇ باشلىنىش بۆلىكى ئىچىدە قۇرئان ۋەھىي تىلىنىڭ 
قىلىنغۇچىالرنىڭ ئىنكارچى  خىتابئەرەپچە بولغانلىقىدىن، 

ئارقىلىق ساۋاق  ەنلىكى مەلۇم. لېكىن، بۇ قىسسەمەككىلىكلەر ئىك
بېرىلمەكچى بولغان كىشىلەر پەقەت بۇ ئىنكارچىالرال ئەمەس. 

 ئۈچ گۇرۇپ بار:ئاساسەن قىلىۋاتقان  خىتابقىسسە 
 كاپىرالر / ئىنكارچىالر

 مۇئمىنلەر
 رەسۇلۇلالھ

قىسسە ھەزرىتى يۈسۈپنىڭ چۈشى بىلەن باشلىنىدۇ. بۇ 
 بار ئىدى: ىدا ئۈچ ئالەمنۇقت

 كۆرۈنگەن ماددىي ئالەم -ك ۈئالەمى مۈل
 كۆرۈنمەيدىغان ئالەملەرنىڭ ھەممىسى -ئالەمى غەيب 

كۆرۈنگەن بىلەن كۆرۈنمەيدىغانالر ئارىسىدا  -ئالەمى مىسال 
ك، يەنە بىر تەرەپتە ئالەمى غەيبكە ۈقالغان، بىر تەرىپىدە ئالەمى مۈل



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 374 ~ 

بۇ ئالەمگە ئائىتتۇر. بۇ مىدۇر. چۈشلەر ىئال« تەمسىل » ئېچىلغان 
تىن چۈشلەر تەستىقمۇ قىلىنمايدۇ، رەتمۇ قىلىنمايدۇ، پەقەت سەۋەب

دىن «ئۇبۇر » مەنىسىدىكى « كېچىك » تەبىر بېرىلىدۇ. تەبىر 
كەلگەن. ئىبرەت سۆزىمۇ ئوخشاش يىلتىزدىن كەلگەن. 

« ئەجىر قىلىش » چۈشلەرنىڭ ھەقىقىتىگە ئېرىشىش ئۈچۈن 
ىش ئۈستىدە تەر ئاققۇزماي تۇرۇپ چۈشكە تەبىر كېرەك. ئەقىل بۇ ئ

بەرگىلى بولمايدۇ. يەنى ئالەمى مىسالغا ئائىت كۆرۈنۈشلەر بىرەر 
سىمۋول ۋە بەلگە بولۇپ، بۇالر تەمسىل قىلغان شەيئىلەرنىڭ 

لەردىن ئۆتۈشكە «تار كېچىك » ئەسلىگە يېتىش ئۈچۈن بەزى 
 توغرا كېلىدۇ.  

 غا چىقىدۇ:سۈرىدە چۈش ئۈچ قېتىم ئوتتۇرى
پىالنت، ئاي ۋە كۈننىڭ  11يۈسۈپنىڭ چۈشى. ئۇ چۈشىدە 

 (. 6 - 4ئۆزىگە سەجدە قىلغانلىقىنى كۆرگەنىدى ) 
مەھكۇمالرنىڭ چۈشى. يۈسۈپ زۇلەيخانىڭ تۆھمىتى بىلەن 
زىندانغا تاشالنغانىدى. ئۇ زىنداندىكى ۋاقتىدا مەھكۇمالرنىڭ 

تەبىر ئېيتقان چۈشى (.  37 - 36چۈشىگە تەبىر ئېيتىپ بېرىدۇ ) 
ئاللىققا ئايلىنىدۇ. يۈسۈپ چۈش تەبىرىنى ېتەبىرىگە ماس ھالدا ر

 - 38تەۋھىدكە چاقىرىشنىڭ بىر ۋاستىسى سۈپتىدە ئىشلىتىدۇ ) 
نى ئالالھ ىتى(. يەنى، ئالالھ نىڭ ئۆزىگە ئاتا قىلغان قابىلىي 40

 يولىدا ئىشلىتىدۇ.
تى يۈسۈپ مەلىك ) مىسىر ھۆكۈمدارى (نىڭ چۈشى. ھەزرى

مەلىكنىڭ ئەتراپىدىكىلەر تەبىر ئېيتالمىغان چۈشىگە تەبىر ئېيتىپ 
(. مىسىر ھۆكۈمدارى تەبىر ئېيتىلغان چۈشىنىڭ  50 - 43بېرىدۇ ) 

ئال ھاياتتىكى ئىجراسىنى يۈسۈپكە تاپشۇرىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ېر
يۈسۈپ مىسىردىكى پۈتۈن ئىقتىسادى ئىشلىرىغا مەسئۇل بىردىنبىر 

 ىتى يۈسۈپنىڭ ھاياتىدىكى ئۈچ چۈشيلىنىدۇ. ھەزركىشىگە ئا
ىسىنى تەشكىل قىلغانىدى. نۇقتئۇنىڭ ھاياتىدىكى ئۈچ بۇرۇلۇش 
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دادىسى ياقۇپقا ئېيتىپ بەرگەن چۈشى ھەقىقەتەن ياخشى چۈش 
ئىدى. لېكىن چۈشنىڭ مۇالھىزىسى، مۇالھىزىنىڭ ھەقىقەت 

يول، شى ئۈچۈن بېسىشقا تېگىشلىك ناھايىتى ئۇزۇن بىر ۇبول
جاپا، تۆكۈشكە تېگىشلىك كۆپ تەر،  -تارتىدىغان كۆپ جەۋىر 

رىشكە تېگىشلىك ئېغىر بەدەهللار بار ئىدى. ھەزرىتى ياقۇپ بۇ ىب
چۈشنى ئاڭلىغاندىن كېيىن تەدبىر ئالغان بولسىمۇ، لېكىن 

 تەدبىرى تەقدىرگە بويۇن ئەگكەنىدى:  

 
ِ
 ُدوا َِلَ ْخَوَتَك فَيََكيقَاَل ََّي بَُِنه ََل تَْقُصْص ُرْؤََّيَك عَََّل ا

ِ
ْيَطاَن  َكْيًدا ا نه الش ه

نَْساَن عَُدوٌّ ُمَبنٌي )
ِ
تََبيَك َرب َك َويُ 5َلًْل َث َويَُُت   اْْلََحاَديَعل َُمَك َمْن تَأَْويلَ ( َوَكَذَِلَ ََيْ

هَا عَََّل أَ  ِْسَاَق  ْبلُ  َمْن قَ بََويْكَ َنْعَمتَُه عَلَْيَك َوعَََّل أ ََل يَْعُقوَب مََكَ َأتَمه
ِ
بَْراَهمَي َوا

ِ
نه ا

ِ
 ا

هَك عََلمٌي َحَكمٌي )  (6َرب
ئى ئوغلۇم! چۈشۈڭنى  »(:  قۇب ئەلەيھىسساالمايەنى ي ئاتىسى )

المىسۇن، سيىقەست قىلىپ ۈقېرىنداشلىرىڭغا ئېيتمىغىن، ساڭا س
بۇنىڭ دېدى. «  شەيتان ئىنسانغا ھەقىقەتەن ئاشكارا دۈشمەندۇر

ساڭا ( تالاليدۇ،  پەيغەمبەرلىككە ىڭ سېنى )، پەرۋەردىگارمەنىسى
ھادىسىلەرنىڭ ئاستىدا ياتقان ھەقىقەتلەرنى ئۆگىتىدۇ /  -ۋەقە 

ساڭا چۈش تەبىرىنى بىلدۈرىدۇ، ئەجدادلىرىڭ ئىبراھىم، 
 نېمىتىنى بەرگىنىدەكئۆزىنىڭ ئۇلۇغ هللا ئىسھاقالرغا ئىلگىرى ا

ى بېرىدۇ. قۇب ئەۋالدىغىمۇ ئۆزىنىڭ ئۇلۇغ نېمىتىناساڭىمۇ، ي
ئۆز مەرھەمىتىگە كىمنىڭ اليىق  شۈبھىسىزكى، پەرۋەردىگارىڭ )

( ئوبدان بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش  ئىكەنلىكىنى
 .( 6 - 5) قىلغۇچىدۇر 

ئوغلى يۈسۈپنىڭ چۈشىگە توغرا تەبىر  ھەزرىتى ياقۇپ
بەرگەنىدى. ئۇ، چۈشكە رەببىنىڭ يۈسۈپنى تاللىغانلىقى ۋە 

بىلەن تاماماليدىغانلىقى شەكلىدە تەبىر نېمىتىنى ئۇنىڭ 
بەرگەنىدى. ئايەتنىڭ ئالىم ۋە ھەكىم ئىسمى بىلەن ئاخىرلىشىشى 

بۇ ئارقىلىق  ڭقۇر مەنىگە ئىگە. ھەزرىتى ياقۇپھەقىقەتەن چو
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ھېچقانداق بىر تەبىرنىڭ ھەقىقەتنىڭ ھەممىسىنى ئۆز ئىچىگە 
 كۆرۈلگەن، سمىئىپادىلىمەكتە ئىدى. ھەكىم ئىئااللمايدىغانلىقىنى 

لىقىنىڭ ۋە پۈتۈن بۇالرنىڭ كۆرسىتىلگەن، كۆرگۈچىنىڭ مەۋجۇد
ھەتتا ئېلىنغان تەدبىرگە  ا پەردىسىدە يۈز بېرىدىغانالرنىڭئارق

چەكسىز ھېكمەت  اقارىماستىن يۈز بەرگەن ھەر ئىشنىڭ ئارقىسىد
 بارلىقىنى ئىپادىلەيدۇ. 

سۇپ دەرۋەقە پەيغەمبەر ئاتىنىڭ تەدبىرى تەقدىرنى تو
يۈسۈپنى قۇدۇققا  رۋېتىشنى پىالنلىغان قېرىنداشالرقااللمىدى. ئۆلتۈ

تاشلىۋېتىش بىلەن كۇپايىلەندى. يۈسۈپنىڭ بەدىنى قۇدۇقتا 
قالدى، ئۇنى قۇدۇققا تاشلىغانالرنىڭ ئەقلى قۇدۇقتا قالدى. كۈن 
كەلدى، يۈسۈپ قۇدۇقتىن چىقتى، بىراق ئۇنى قۇدۇققا 

دۇقتىن چىقالمىدى. شەيتاننى تاشلىۋەتكەنلەرنىڭ ئەقلى قۇ
قېرىنداشنى قېرىنداش قاتىلى  ھەسەت -شەيتان قىلغان رەشىك 

 قىلىپ قويغىلى تاس قالغانىدى. 
 دۇقتىن باشالنغان ھايات ھېكايىسىھەزرىتى يۈسۈپنىڭ قۇ

كارۋانالرنىڭ ۋاستىسى بىلەن قۇل بازىرىدا ئاخىرالشتى. ئۇنى 
ى ئىلكىڭىزگە ئۆتكەننىڭ (. يەن 20ناھايىتى ئاز پۇلغا ساتتى ) 

قىممىتىنى بىلمىسىڭىز، ئۇ سىزگە بىكارغا كەلگەن تەقدىردىمۇ، 
ساتقان ۋاقتىڭىزدا زىيان تارتىسىز. قىسسە كىشىگە خۇددى 
يۈسۈپنىڭ ھېكايىسىنى بايان قىلغاندەك تۇيغۇ بېرىدۇ، لېكىن 

قىلىنغۇچىغا  خىتابسېلىپ قارىغان ۋاقتىڭىزدا،  ندىققەت بىلەن زە
ياشاۋاتقان ھاياتنى بايان قىلىپ بېرىدۇ. « ىر ۋە بۇ جايدا ھاز» 

)خالىغان( ئىشىنى ئاشۇرۇشقا قادىردۇر، لېكىن هللا ا» مەسىلەن: 
ياخشى ئىش » (،  21« )  ئىنسانالرنىڭ تولىسى )بۇنى( ئۇقمايدۇ

دېگەندەك بۇ  ( 22« )  شۇنداق مۇكاپاتاليمىزمۇقىلغۇچىالرنى 
سۈرىدە بۇنىڭغا شاھىت بولىمىز.  ھېكمەتلەرگە كۈندىلىك ھاياتتا
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ھەزرىتى يۈسۈپ ئۈچۈنال  پەقەت ئوخشاش ئىپادىلەر
 ئۇنداق ئەمەس.  ئىشلىتىلگەنمۇ؟ ئەلۋەتتە

 ئەمدى سۈرىدىكى ئۈچ كۆينەك مىسالىغا قاراپ باقايلى... 
بىرىنچى كۆينەك، يۈسۈپنىڭ قانغا بويالغان كۆينىكى بولۇپ، بۇ 

خەۋىرىنىڭ يالغان شاھىدى  ھەزرىتى ياقۇپقا يەتكەن مۇسىبەت
تىدە ئىشلىتىلگەنىدى. لېكىن، كۆينەك يالغان شاھىتلىقنى ىسۈپ

رەت قىلىپ، ھەقىقىي ئەھۋالنى ئېيتتى. يەنى بۆرە يىگەن 
بىرسىنىڭ كۆينىكى ئەمەسلىكىنى، يۈسۈپنى بۆرە يەپ 

ما ئىكەنلىكىنى ئېيتتى. كەتمىگەنلىكىنى، بۇنىڭ بىر توقۇل
گەن قېرىنداشلىرى يالغان ىپ كەلكۆينەكنى ئېل يۈسۈپنىڭ

 كۆينەك ھەقىقەتنى بايان قىلغانىدى.   ئېيتقان،
ئىككىنجى كۆينەكمۇ ھەقىقەتنى بايان قىلىپ، زۇلەيخانىڭ 

 -زاقنىڭ ئەپتى ويۈسۈپكە قۇرۇلغان ت، تۆھمىتىنى يۈزىگە ئۇرغان
رتىلغان ھالىتى بىلەن ىبەشرىسىنى ئېچىپ بەرگەنىدى. ئارقىدىن ي

قەت تەرەپتە تۇرغانىدى. كۆينەك ئىككىنچى قېتىم ھەق ۋە ھەقى
 ھەقىقەتكە شاھىتلىق قىلدى. 

ئۈچىنچى كۆينەك، يۈسۈپنىڭ ئاتىسى ياقۇپقا ئەۋەتكەن 
كۆينىكى بولۇپ، ئۇمۇ ھەقىقەتنى بايان قىلغانىدى. ئۇ گۇماندىن 

دەل ئۆزى ئىدى. نىڭ « ئىپپەت كۆينىكى » ئۈستۈن كەلگەن 
كۆينىكى » كۆينەك ئەۋەتمىگەن،  چۈنكى يۈسۈپ دادىسىغا بىر

مانا بۇ » مۇ ئەۋەتمىگەنىدى. ئايەتتە تىلغا ئېلىنغاندەك نى«
ۋالغىلى ۈدېگەنىدى. بۇنىڭدىن كۆر« كۆينىكىمنى ئېلىپ بېرىڭالر 

يەنە  زىنى توسقان پەردىسىنىبولىدۇكى، ھەزرىتى ياقۇپنىڭ كۆ
 ئىپپەت كۆينىكى بىلەن ئېلىۋەتكەنىدى. 

گەنلىكىگە ھەممە كىشى ئىشەنگەن ھەزرىتى ياقۇپ ئۆل
مەن يۈسۈپنىڭ » ھەزرىتى يۈسۈپنى پەقەت ئۇنتۇمىغان بولۇپ، 

(. پاك مۇھەببەت ئۈچۈن  94دېگەنىدى ) « ھىدىنى ئېلىۋاتىمەن 
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بۇنىڭ بەدىلىگە بىر  ياقۇب ئىككى كۆزىنى پىدا قىلغان ھەزرىتى
بۇرۇنغا ئىگە بولغان بولۇپ، ئۇ بۇرۇن مىڭ كۆز كۆرەلمىگەن 

 ىدىن يۈسۈپنىڭ ھىدىنى ئالغانىدى. ۇقتن
ئەسلىدە ھەزرىتى يۈسۈپتىن ئىبارەت بىر تارىخى شەخسىيەت 
ئۈستىدىن ھايات ھېكايسى بايان قىلىنغان شەخس دەل 
مۇھەممەدۇن رەسۇلۇلالھ ئىدى. سۈرە، ھەزرىتى مۇھەممەدكە شۇ 

ئى مەككىنىڭ يۈسۈپى! تائىف » ھەقىقەتنى بايان قىلغانىدى: 
ۇقۇڭ، مەككە سېنىڭ زىندانىڭ، ھىجرەت سېنىڭ سېنىڭ قۇد

مىسىرغا سەپىرىڭ، مەدىنە سېنىڭ مىسىرىڭ. يۈسۈپنى كۈتكەن 
خوشاللىنارلىق ئاقىۋەت سېنىمۇ كۈتىۋاتىدۇ! مەككىلىك 
تۇققانلىرىڭ / قېرىنداشلىرىڭ سېنىڭ جېنىڭغا قەست قىلىۋاتىدۇ، 

 لېكىن بۇ خام خىيال، خاالس. 
ئاللىققا ېش خەۋەرنىڭ رۇزىۋى خدەرۋەقە، تارىخ بۇ مۆجى  

ئۆزىگە دۇنيانى تار  ،ئايالنغانلىقىنىڭ شاھىدى. كۈنى كەلدى
قىلغان مەككىلىكلەر قەھەتچىلىككە مۇپتىال بولدى. خۇددى 
ھەزرىتى يۈسۈپنىڭ ھەسەتخور قېرىنداشلىرىغا ياردەم قىلغىنىدەك، 

م رەسۇلۇلالھمۇ ئۆزىنى قوغالپ چىقىرىۋەتكەن مەككلىكلەرگە ياردە
مۈشلەرنى مەككىنىڭ ۈقولىنى ئۇزاتتى. خەيبەردىن كەلگەن ك

ەرگە ىكليوقسۇل مەككىل ئارقىلىق ھاكاۋۇر رەئىسى ئەبۇ سۇفيان
رىش ئۈچۈن ئەۋەتتى. غالىب ىتۈلۈك ئېلىپ تارقىتىپ ب -ئوزۇق 

قوشۇنى بىلەن جېنىغا قەست قىلغان مەككىگە كىردى. كەبىنىڭ 
قاراپ تۇرغان ھويلىسىدا ئەندىشە ئىچىدە ئاغزىغا 

 مەككىلىكلەردىن :
بۈگۈن سىلەرگە نېمە قىلىشىم ھەققىدە نېمىلەرنى 

 رىدى.دەپ سو -ئويالۋاتىسىلەر؟ 
تلىك بىر ئاتىنىڭ ئوغلى، سەندىن پەقەت سەن پەزىلە  -    

 بېرىشتى. جاۋابدەپ  -ياخشىلىق كۈتىمىز! 
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بۈگۈن » خۇددى يۈسۈپ قېرىنداشلىرىغا ئېيتقىنىدەك، مەنمۇ : 
 دەيمەن، دېدى. « لەر ئەيىبلەشكە ئۇچرىمايسىلەر! سى

رەسۇلۇلالھ يۈسۈپ سۈرىسىنىڭ نېمە دېمەكچى بولغانلىقىنى 
چۈشەنگەنىدى. كىم بىلىدۇ، بەلكىم رەسۇلۇلالھ ھەزرىتى ئەبۇ 

مامات خەۋپى كۆز ئالدىدا نامايەن  -گە سەۋر تېغىدا ھايات ىبەكر
ئىككى كىشىگە كىم  ئۈچىنچىسى ئالالھ بولغان» بولغان ئەنە شۇ 

ش ۇتىدا، بۇ خدېگەن ۋاق« ى! نېمە قىالاليدۇ ئى ئەبۇ بەكر
 بىشارەتكە ئاساسالنغان بولسا كېرەك. 

قىلىنغۇچىلىرىغا قارىتا بەلگىلىك  خىتابسۈرە باشتىن ئاخىر 
مەقسەتنى ئىپادىلىگەن سىمۋولالر بىلەن تولۇپ تاشقان. بۇالردىن 

ۇپ، ھەسەتنىڭ شاھىدى سىمۋولى بول« كۆينەك » بىرىنچىسى 
بولغان يۈسۈپنىڭ قانلىق كۆينىكى ۋە زۇلەيخا ئارقىدىن 

ھەممىڭالر بىر » يىرتىۋەتكەن ئىپپەت كۆينىكى. بۇ ئارقىلىق 
يۈسۈپ ۋە ھەر يۈسۈپنىڭ بىر زۇلەيخاسى بار. كۆينىكىڭىزنىڭ 
قەيەردىن يىرتىلغانلىقىغا دىققەت قىلىڭ. كۆرمەيدىغان كۆزلەرنى 

مى كۆينەك ئەمەس، بەلكى ئىپپەت كۆينىكىدۇر. ئاچقان بىر جىس
 دېمەكتە. « كارامەت كۆينەكتە ئەمەس، ئىپپەتتە 

گەرچە بۇ قىسسىدە گەۋدىلەندۈرۈلگەن باش قەھرىمانالر 
يۈسۈپ ۋە زۇلەيخا بولغان بولسىمۇ، ئۇالر ئارقىلىق ھەقىقىي تۈردە 

ڭ تۇر. قىسسە ئىپپەتنى«ئىپپەت ۋە شەھۋەت » يارىتىلغان ئوبراز 
 شەھۋەتتىن غالىپ كەلگەنلىكىنى بايان قىلماقتا. 

ىسى تەۋراتتىمۇ بايان قىلىنىدۇ، لېكىن بۇ ئىككى سيۈسۈپ قىس
قىسسىنى سېلىشتۈرۈپ ئوقۇش، قۇرئاننىڭ ئارىدىكى پەرىقىنى 
كۆرسىتىشكە يېتىپ ئاشىدۇ. تەۋراتتىكى باياندا نە يۈسۈپ 

راتتىكى بايانالر يۈسۈپتۇر، نە ياقۇپ ياقۇپتۇر پەيغەمبەردۇر. تەۋ
قوپال، ماددىي ۋە ھېكمەتسىز بولۇپ، قۇرئاندىكى بايانالر ئەدەبى، 

 مەنىۋىي ۋە ھېكمەتلەر بىلەن تولۇپ تاشقان. 
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قۇرئان ۋەھىينىڭ تۇنجى  خىتابيۈسۈپ قىسسىسىدىن كېيىن، 
(.  102قىلىنغۇچىسى بولغان رەسۇلۇلالھقا قارىتىلىدۇ )  خىتاب

ئارزۇلىرىنى، يەنى دىلىدىكى  -ىڭ ئۈمىد بىۋاستە ھالدا رەسۇلۇلالھن
نى بايان قىلىدۇ. بۇ ئارزۇنىڭ ئەڭ ئالدىدا ئىنكارچى ىسۆز

قەۋمىنىڭ مۆجىزە تەلىپى كەلمەكتە. بۇ تەمەنىڭ مەنىۋىي 
كۆلەڭگۈسى ئەلۋەتتە رەسۇلۇلالھنىڭ قەلبىگە چۈشكەنىدى. مانا بۇ 

ىدا، قۇرئان بارلىق مۆجىزە تەمە قىلغان ئىنكارچى نۇقت
اماقەتلەرگە بىر تەستەكتىنمۇ قاتتىق تۇيغۇ بېرىدىغان ئايەت ھ

 بېرىدۇ: جاۋاببىلەن 
( نۇرغۇن  نىڭ قۇدرىتىنىڭهللا ا ئاسمانالردا ۋە زېمىندا )» 

ئاالمەتلىرى باركى، ئۇال ر ئۇنىڭ يېنىدىن دىققەت قىلماستىن 
 (.  105« ) ئۆتۈپ كېتىدۇ 

ى ماقامنىڭ خۇالسىلىگەندە، قايسى ساھەدە بولسۇن ئەڭ ياخش
 پىالنىنى ئالالھ قىلىدۇ. بۇ پىالننى ئالالھ نى ھېساپقا قېتىپ تۇرۇپ

 قىلغۇچىالر غەلبە قازىنىدۇ. 

 

 ھىجر سۈرىسى

 
 ئايىتىدىن ئالغان.  - 80سۈرە ھىجر ئىسمىنى 

مەنىسىنى « يېپىق ھاۋزا » ياكى « قورام تاشلىق جاي » ھىجر 
دىم زامانالردىن تارتىپ بىلدۈرىدىغان بولۇپ، تارىخى مەنبەلەردە قە

سەمۇد قەۋمى ياشىغان جاي ئىكەنلىكى كۆرسىتىلگەن. بۇ رايون 
لىشى بىلەن ەن قاپالنغان بولۇپ، ۋولقان پارتقورام تاشالر بىل

دەپ ئاتالغان. « ھەگرا » شەكىللەنگەن. يۇنان ۋە رىم مەنبەلىرىدە 
 بۇ جاي باشتىن ئاياغ مېمارچىلىققا قواليلىق غايەت چوڭ قورام
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تاشالر بىلەن قاپالنغانلىقتىن بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان. بۇ قورام 
 700مېتىر، كەڭلىكى  1500تاشالر شۇنداق چوڭ بولۇپ، ئۇزۇنلىقى 

مېتىر ئەتراپىدا. باشقا بىر ئىزاھاتقا قارىغاندا،  100مېتىر، ئېگىزلىكى 
اتالغان. شەھەر قورام تاشالر ئويۇپ بىنا قىلىنغانلىقتىن ھىجر دەپ ئ

كىشىنى ھەيران قالدۇرىدىغان ھەشەمىتى  بۇ قورام تاشالر شەھىرى
بىلەن كۈنىمىزدىمۇ مەۋجۇدلىقىنى ساقالپ كەلمەكتە. ھاالك 

كۈنىمىزدە مەدائىنى  بۇ قورام تاش شەھىرىنىڭ ئاھالىسىقىلىنغان 
سالىھ ) سالىھنىڭ شەھىرى ( دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ جاي مەدىنىدىن 

ولۇپ، بۈگۈنكى سەئۇدىي ئەرەبىستان كىلومېتىر يىراقلىقتا ب 400
 ئالماقتا.  ئورۇنتېرىتورىيىسى ئىچىدە 

سەمۇد، بەھەيۋەت مەۋجۇدلىقى ۋە پاجىئەلىك ئاقىۋىتى بىلەن 
ئەرەپ يېرىم ئارىلى خەلقىنىڭ خاتىرىسىدە يەر ئالغان بولۇپ، 
گۈهللانگەن بىر مەدەنىيەتنى تەمسىل قىلغانىدى. ئۇالر مەزكۇر 

شىغا ۇىن مىقدارىنىڭ چەكلىك بولغيې -ل رايونغا چۈشكەن ھۆ
قارىماي، بىر سۇ مەدەنىيىتى بەرپا قىلغانىدى. ئۇالر كىشىنى 
ھەيران قالدۇرىدىغان سۇ يوللىرى ۋە سۇنى ياخشى ساقاليدىغان سۇ 

دېگەن مەنىنى « ئاز سۇ » نى بەرپا قىلغانىدى. سەمۇد، ىرىئامبارل
 بىلدۈرىدۇ.

ۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا ىپلەردە يۈسۈپ ستسۈرە تۇنجى تەر
يىلىغا توغرا كېلىدۇ. بۇ  - 11ياكى  - 10تىزىلغان. بۇ رىسالەتنىڭ 

يقۇتىنىڭ ئاخىرقى مەزگىلى ياكى اھىجر سۈرىسىنىڭ قۇرەيش ب
ئۇنىڭدىن كېيىنكى مەزگىلدە چۈشكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. 

الكىتىنى بايان قىلغان قىىسسەلەر قۇرەيش ئۆتمۈش قەۋملەرنىڭ ھا
ئاخىرقى مەزگىلى ياكى ئۇنىڭدىن كېيىنكى مەزگىلدە يقۇتىنىڭ با

نازىل بولغان سۈرىلەرنىڭ تىپىك ئاالھىدىلىكى بولۇپ، بۇ ئارقىلىق 
» ئىنكارچىالرنى ئاگاھالندۇرۇش مەقسەت قىلىنغان. بۇ سۈرىدىمۇ 

ئەگەر سىلەرمۇ بۇالرغا ئوخشاش ئىنكار قىلىشتا چىڭ تۇرساڭالر، 
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« اقىۋىتى بىلەن ئوخشاش بولىدۇ ئاقىۋىتىڭالر سالىھ قەۋمىنىڭ ئ
 دېيىلمەكتە.

سۈرىنىڭ تېمىسى، تىلى، ئۇسلۇبى ۋە لىرىك قۇرۇلمىسىدىن 
 مەككىدە نازىل بولغانلىقى ئېنىق نامايەن بولماقتا. بارلىق نوپۇزلۇق

ئالىمالرنىڭ ھەممىسى سۈرىنىڭ پۈتۈنلەي مەككىدە نازىل 
 بولغانلىقى ھەققىدە ھەمپىكىر. 

بولۇپ، بۇ « ئىنسان » انا تېمىسى ھىجر سۈرىسىنىڭ ئ
تلىق قۇرۇلمىسىغا مۇناسىۋەتلىك تىن ئىنساننىڭ ئېلېمېنسەۋەب

بولغان، قۇرئاندا نادىر ئىشلىتىلگەن ئۇقۇمالر بۇ سۈرىدە زىچ ھالدا 
(. سۈرىنىڭ كىرىش قىسمىمۇ ئاساسەن  33، 28، 26ئىشلىتىلگەن ) 

ىلىشتا چىڭ بۇ ئانا تېمىنىڭ بىر قىسمى بولۇپ، سۈرە ئىنكار ق
تۇرغانالرنى ئاگاھالندۇرغان ھالدا باشالنغان. چۈنكى، ئالەملەرنىڭ 
رەببى ئالالھ، ئىنساننىڭ ئۆزىنى ئۆزى زايا قىلىۋېتىشىگە رازى 
ئەمەس. ئىنسان ئالالھ نىڭ شاھ ئەسەرى. ئىالھىي بىر شاھ ئەسەر 
بولغان ئىنساننىڭ ئۆزىنى زايا قىلىۋېتىشى، ئەسلىدە ئالالھ نىڭ 

رىنىڭ ىنى ئىسراپ قىلىۋەتكەنلىكتىن باشقا نەرسە ئەمەس. سۈئەجر
بۇ نەزەر بىلەن ئوقۇلغان ۋاقىتتا،  باشلىنىشىدىكى بۇ ئايەتلەر

ئىالھىي شەپقەت ۋە مەرھەمەتنىڭ بىر ئىپادىسىنى ئەكس 
 ئەتتۈرمەكتە:

يَن ( ُربََما يَوَ 1الر َتِْلَ أ َََّيُت اْلَكتَاَب َوقُْرأ ٍَن ُمَبنٍي ) َ ُ د  اَّله وا َكَفُروا لَْو ََكن

 (2ُمْسَلَمنَي )
شلىك ۋە بايان ىنىشۈئۆزى چـ  ئەلىف، الم، را. بۇ، كىتابنىڭ» 

قىيامەتنىڭ  روشەن قۇرئاننىڭ ئايەتلىرىدۇر. كاپىرالر )قىلغۇچى 
( مۇسۇلمان بولغان  دەھشىتىنى كۆرگەندە، دۇنيادىكى چېغىمىزدا

 .( 2 - 1« ) دەپ ئارمان قىلىدۇ  بولساقچۇ
بۇ ئايەتلەردىن كېيىن مۇنداق بايان  الھىي شەپقەتئى

بىز ھەر قانداق بىر شەھەرنى ) ئالدى بىلەن ( » قىلىنغان: 
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چۈشەنگىلى بولىدىغان ئىالھىي بىر ۋەھىي ئەۋەتمەي تۇرۇپ ھاالك 
(. بۇ ئىالھىي شەپقەتنىڭ بىر ئىپادىسى ئىدى.  4« ) قىلمىدۇق 

ڭ توغرا يولنى تېپىشى ئىنساننى ىرىلىشىمۇئىنسانغا ئەقىلنىڭ ب
ئۈچۈن يېتەرلىك ئىدى. ئەمما، ئالالھ رەھمەت ئۈستىگە رەھمەت 

ئۇنىڭ  ېتىبارغا ئېلىشىئاتا قىلىپ ۋەھىي بىلەن ئىنساننى ئ
رەھمىتىنىڭ بىر نامايەندىسىدۇر. ئۇنداقتا، ئۇنىڭ رەھمىتىنىڭ ئەڭ 

» چوڭ تەجەللىسى بولغان ۋەھىينى ئېلىپ كەلگەن ئەلچىنى 
بۇ  نېمە دېگەنلىك بولىدۇ؟ ئەلۋەتتە ( دېيىش 6) « مەجنۇن 

 بىر ئىپادىسى. ڭئىنساننىڭ تۇز كورلۇقتا چەكتىن ئاشقانلىقىنى
» سۈرە ھەر ئىنكارچى قەۋمدەك، مەككە مۇشرىكلىرىنىڭمۇ 

(. ئۇنىڭدىن  7تەلەپلىرىدىن خەۋەر بېرىدۇ ) « پەرىشتە رەسۇل 
 -قىلىنغان ئەل باشقا، ۋەھىينىڭ خاتىرىلەنگەن تەبىئىتى ئىما 

بولغان  خىتابھەم ۋەھىينىڭ سۆز شەكلىدىكى بىر  ۇشىغابول كىتاب
رىنى ئاغدۇرىدۇ. سۈرە ىقۇرئان ئىكەنلىكىگە كىشىنىڭ دىققەت نەز

بۇ شەكىلدە باشلىنىپ، بىزنى تەبىئىي ھالدا مەزكۇر سۈرىنىڭ 
ئايەتنىڭ ئالدىغا ئېلىپ كېلىدۇ. بۇ  - 9سەرخىل ئايىتى بولغان 

ۇرئاندىكى قۇرئان ۋەھىينىڭ ئالالھ نىڭ ھىمايىسى ئايەت، ق
ئاستىدا ئىكەنلىكىگە مۇناسىۋەتلىك بولغان ئايەتلىرىدىن 

 بىرسىدۇر:

َنه ََلُ لََحاَفُظونَ 
ِ
ْكَر َوا َ لْنَا اَّل  ُن نَزه َنه َْنْ

ِ
 ا

قۇرئاننى ھەقىقەتەن بىز نازىل قىلدۇق ۋە چوقۇم ئۇنى » 
 (. 9« )  قوغدايمىز

شتا ئاسمانغا يۈزلەندۈرگەن بۇ سۈرە، ئۇ يەردە رىمىزنى باىنەز
ئالالھ نىڭ بۈيۈك قۇدرەت ۋە ئەزىمىتىنى كۆرۈشكە بىزنى دەۋەت 

(. تېما يەنە ۋەھىينىڭ ھىمايە ئاستىغا  16قىلىدۇ ) 
ئېلىنغانلىقىدۇر. ئوغۇرلۇقچە قۇالق موللىسى بولماقچى بولغان ھەر 

ھىيدىن خەۋەردار قانداق شەيتان ۋە شەيتانسىمانالر ھەرگىزمۇ ۋە
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(. بۇ يەردە دېيىلمەكچى بولغان مەقسەت  18 - 17بواللمايدۇ ) 
ناھايىتى روشەن. يەنى، غەيبتىن خەۋەر بېرىدىغانلىقىنى داۋا 
قىلغان، ئۆزىگە ۋەھىي ياكى ۋەھىيگە ئوخشاش بىر نەرسە 
كەلگەنلىكىنى ئىما قىلغان ھەر كىم، ھەددىنى بىلمەي چەكتىن 

ھ ۋە نەبىلەردىن رول تاالشقانالردۇر. بۇ تۈردىكى ئاشقان ھالدا ئالال
تۇر. ئىشنىڭ «ئوغۇرلۇق » ھەر قانداق بىر داۋا مەنىۋىي 

ئەجەپلىنەرلىك تەرىپى شۇكى، باشقىالرنى ئالدىغان بۇ خىل 
شى مۇمكىن. ئالدىنىش بىر ۇكىشىلەرنى شەيتان ئالدىغان بول

ە ئالدىنىش مەقلىق بولغان بولسا، ئالدام خالتىغا چۈشكەنلەرگخئە
 مەقلىق بولىدۇ.خئىككى ئە
تلىق قۇرۇلمىسى بايان ىنىڭ داۋامىدا ئىنساننىڭ ئېلېمېنسۈر

(. ئىنسان كۆرگىلى بولىدىغان ئىرادىلىك  26قىلىنىدۇ ) 
مەخلۇقتۇر. ئۇنىڭدىن باشقا، دۇنيا كۆزى بىلەن كۆرگىلى 
بولمايدىغان ئىرادىلىك مەخلۇقالر بار بولۇپ، قۇرئان بۇالرنىڭ 

مىسىنى جىن دەپ ئاتايدۇ. دۇنيا كۆزى بىلەن كۆرگىلى ھەم
بولمايدىغان ئىرادىلىك مەخلۇقالرنىڭ يارىتىلىشىدىن بىز قۇرئان 

كۆيدۈرۈپ » ئارقىلىق خەۋەردار بولىمىز. ئالالھ ئۇالرنى 
« تاشاليدىغان، تىل ئىپادىلەشكە ئاجىز كېلىدىغان بىر ئوتتىن 

 (.   27ياراتقان ) 
ئايەتلىرى  - 30 - 10ى ئەئراف سۈرىسى ئاندىن بايان خۇدد

ئارىسىدا بايان قىلىنغان بەشەرگە روھ پۈۋلىنىپ ئادەمگە 
رىدە سۆز يەنە ئايالندۇرۇش ھەققىدىكى قىسسەگە ئوخشاش، سۈ

(. لېكىن، ئەئراف  28تلىق قۇرۇلمىسىغا ئۆتىدۇ ) ئىنساننىڭ ئېلېمېن
قەت سۈرىسىدىكى بايان بىلەن ھىجر سۈرىسىدىكى باياندا دىق

قىلىشقا تېگىشلىك گەۋدىلىك پەرىقلەر بار. ئەئرافتا ئىبلىسنىڭ 
تەپسىلى بايان قىلىنمايدۇ. بىراق  لىقىئىنسانالرغا مۇسەهللات بولغان
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شى كەڭ ۇھىجر سۈرىسىدە ئىبلىسنىڭ ئىنسانغا مۇسەهللات بول
 (.  44 - 32دائىرىدە بايان قىلىنغان ) 
ئىرە ئىچىدە بولىدۇ. ئىنسان يول قويغان دا ئىبلىسنىڭ غەلبىسى

 بۇنى تۆۋەندىكى ئايەت بايان قىلماقتا:

هبَ  َله َمَن ات
ِ
ْم ُسلَْطاٌن ا نه َعَباَدي لَيَْس َِلَ عَلَْْيَ

ِ
 ينَ َن الْغَاوَ َعَك مَ ا

( سېنىڭ  يەنى ئۇالرنى ئازدۇرۇشقا نىڭ بەندىلىرىمگە )ېم» 
كۈچۈڭ يەتمەيدۇ، پەقەت گۇمراھالردىن ساڭا ئەگەشكەنلەرگىال 

 (.  42)  « ( سېنىڭ كۈچۈڭ يېتىدۇ )
ئىبلىسنىڭ ئېچىنارلىق ھېكايىسىدىن كېيىن سۆز ھاالك 
قىلىنغان قەۋملەرگە كېلىدۇ. ئەسلىدە بۇ، قۇرئان كۆپ 

» ئىشلىتىدىغان بىر ئۇسلۇبنىڭ ئاالھىدىلىكى. بۇ ئارقىلىق 
ك ئاقىۋىتىنى ئىبلىسنىڭ ئەسكىرى بولغانالرنىڭ پاجىئەلى

(، مەديەن  77 - 51لۇت قەۋمىنىڭ )  ربىلمەكچى بولغانال
ىك ( پاجىئەل 84- 80(، ھىجر خەلقىنىڭ )  79 - 78ئاھالىسىنىڭ ) 

 دېيىلمەكتە. « ئاقىۋىتىگە قارىسۇن 
بۇ ئەسكەرتىشتىن كېيىن، سۆز ئەسلى ۋە قۇرئان ۋەھىينىڭ 

قىلىنغۇچىسىغا، يەنى رەسۇلۇلالھقا كەلتۈرۈلگەن. بۇ  خىتابتۇنجى 
ئۆرنەكلىرىدىن كېيىن، رەسۇلۇلالھنىڭ يۈرىكىگە سۇ تارىخى ھاالك 

رەسۇلۇلالھ  ىدى. مانا بۇ تۆۋەندىكى ئايەتلەرپىلىشى كېرەك ئىس
 ئۈچۈن بىر تەسەللىي ھەدىيەسى ئىدى:

َنه 94فَاْصَدْع َبَما تُْؤَمُر َوَأْعَرْض َعَن الُْمْْشََكنَي )
ِ
َُتْزَئنََي ( ا  َكَفْينَاَك الُْمس ْ

(95) 
( ئاشكارا  ڭنىڭ ئەمرىنىرەببىيەنى  لغاننى )ساڭا بۇيرۇ» 

( پەرۋا  نىڭ مەسخىرەلىرىگە ئوتتۇرىغا قويغىن، مۇشرىكالر )
 94« )  قىلمىغىن. سېنى مەسخىرە قىلغۇچىالرغا بىز چوقۇم تېتىيمىز

- 95 ). 
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بۇ تەسەللىيلەرگە نېمە ھاجەت بار ئىدى؟ سەۋەبى تۆۋەندىكى 
 ئايەتتە:
قىلىۋاتقانلىقىنى ىن يۈرىكىڭنىڭ سبىز ئۇالرنىڭ سۆزلىرىدى» 

 (.  97« )  ئوبدان بىلىمىز
سۆزىمىزنى خۇالسىلىسەك، سۈرىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان 

 مەسلىلەرنى مۇنداق ئىخچامالشقا بولىدۇ: 
بۇنىڭغا ئوخشاش سۈرىلەردىكىدەك ئىنكارچىالرنى قورقۇتقان 

شەرئى تەرىپى بىلەن تەكىتلەنگەن  ،بىر ئۇسلۇب بىلەن ۋەھىي
ۇبۇۋۋەت، ئىنسانالرنىڭ كوللىكتىپ ئەقلىنى شەكىللەندۈرگەن ن

 كىتابتارىخ، ئىنساننىڭ ئەبەدىي ئىستىقبالى بولغان ئاخىرەت، بىر 
تىدە تونۇشتۇرۇلغان تەبىئەت ۋە ئىنساننىڭ مۇستەھكەم ىسۈپ

 ئىرادىسى بولغان تەۋھىد بايان قىلىنغان.
 خىتابق، ھاالك قىلىنغان مەدەنىيەتلەر ئۆرنەكلىرى ئارقىلى

قىلىنغۇچىالرنىڭ ئەستە تۇتۇش خاتىرىسىنى يېڭىلىغان مەزكۇر 
پەيغەمبەرلىك  نىڭ ئانا تېمىلىرىدىن يەنە بىرسىسۈرى

مۇئەسسەسىدۇر. بۇ دائىرىدە، ۋەھىينىڭ شەخسىيەت بەرپا قىلغۇچى 
يىسىنىڭ ئەڭ تىپىك ئىككى ئۆرنىكى مۇنداق بايان ىفونكىس

 قىلىنغان:

 َ نه َعْين َّل َما َمتهْعنَا َبَه َأْزَواًجا مَ ََل تَُمده
ِ
َزنْ وَ ْْنُْم ْيَك ا ْم َواْخَفْض ََل ََتْ  عَلَْْيَ

 َجنَاَحَك َللُْمْؤَمَننيَ 
بەزى كاپىرالرنىڭ بىز بەھرىمەن قىلغان نەرسىلىرىگە كۆز » 

( قايغۇرمىغىن،  نىڭ ئىمان ئېيتمىغانلىقىدىن سالمىغىن، ئۇالر )
 (.  88 « ) مۆمىنلەرگە كەمتەر بولغىن

هَك َحَّته يَأَْتَيَك الَْيَقنيُ   َواْعُبْد َرب
سەن ئۆزۈڭگە ئۆلۈم كەلگەنگە قەدەر پەرۋەردىگارىڭغا » 

 (. 99« )  ئىبادەت قىلغىن
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يا رەببى! بىزنى ساڭا ئىبادەت قىلىشتىن مەھرۇم بولغانالر 
 قاتارىدىن قىلمىغىن! 

 

 ئەنئام سۈرىسى

 
مەنىسىنى « (  كاال، قويالر تۆگە،ھايۋانالر ) » ئەنئام سۈرىسى 

توقۇپ چىقىلغان يالغان مۇقەددەسلەر  بىلدۈرىدىغان ئىسمىنى،
 ۋە داۋامىدىكى ئايەتلەردىن ئالغان.  - 136ھەققىدە توختالغان 

سۈرىدە بۇ كەلىمە ئالتە قېتىم تىلغا ئېلىنىدۇ. سۈرە 
 رەسۇلۇلالھنىڭ مەزگىلىدىال بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان. 

قا يەنە، نۇبۇۋۋەت دەلىللىرىدىن بەزىلىرى بۇ ئۇنىڭدىن باش
دەلىل، » سۈرىدە بايان قىلىنغانلىقى ئۈچۈن، بەزىلەر بۇ سۈرىنى 

بىلەن  ىججەت ئىسىمۆمەنىسىنى بىلدۈرىدىغان ھ« ئىسپات 
 ئاتىغان. 

سۈرە مەككە دەۋرىنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدە، يەنى 
ىمدىال نازىل يىلىدا بىر قېت - 11ياكى  - 10پەيغەمبەرلىكنىڭ 

 بولغان. 
ساففات سۈرىسى  -دەسلەپكى مەزگىلدىكى ئۈچ تەرتىپتە ھىجر 

ئارىسىغا تىزىلغان. ئىبن ئابباستىن مۇجاھىد ئارقىلىق يېتىپ 
دەپ « قادىر ئىسنادى جەييىت، رىجالى سى» كەلگەن ۋە سۇيۇتى 
ئايەتلەرنىڭ مەدىنىدە نازىل  - 153 - 151 ئاتىغان بىر رىۋايەت

(. بۇ  25، 1، «ئىتقان » قىنى ئىلگىرى سۈرگەن ) سۇيۇتى، بولغانلى
رىۋايەت خېلى كۆپ نوپۇزلۇق تەپسىرشۇناسالر تەرىپىدىنمۇ 
تەكرارالنغان. بەزى نوپۇزلۇق شەخسلەر مەدىنىدە نازىل بولغان 

دەيدۇ ) بەسائىر (. ھەتتا، فىرۇزئابادى بۇ ئالتە  6ئايەت سانىنى 
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نازىل بولغانلىقىنى، قالغان  ئايەتنى مەككىدە ئىككى قېتىمدا
 ئايەتلەرنىڭ مەككىدە بىر قېتىمدا نازىل بولغانلىقىنى بايان قىلغان. 
مەككىدە ياكى مەدىنىدە نازىل بولغان سۈرىلەرنىڭ بىر 
قىسمىنىڭ پەرىقلىق زاماندا نازىل بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش 

كنىڭ سەل قارىغىلى بولمايدىغان مۇھىم مەسىلە. چۈنكى بىر بۆلە
مەككىدە ياكى مەدىنىدە نازىل بولغانلىقىنىڭ تەپسىر، شەرھىيلەرگە 
كۆرسىتىدىغان تەسىرىنى نەزەردىن ساقىت قىلغىلى بولمايدۇ. 
مەككىدە ياكى مەدىنىدە نازىل بولغان ئايەتلەر ئۇسلۇب جەھەتتىن 
پەرىقلىنىپ تۇرىدۇ. بۇ ئىككى دەۋردە نازىل بولغان سۈرىلەرنىڭ 

، مەككىدە نازىل بولغان سۈرە ئايەتلىرى ئەڭ تىپىك پەرقى
كىشىنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگە تارتىش ئۈچۈن باالغەتنى گەۋدىلىك 
شەكىلدە ئىشلەتكەن. مەدىنىدە نازىل بولغان ئايەتلەردە مەزمۇن 

تىن مەككىدە نازىل بولغان سەۋەبئاالھىدە گەۋدىلەندۈرۈلگەن. بۇ 
لىرىك جەھەتتىن ئايەتلەر يىل جەھەتتىن پەرىقلىنىپ تۇرسىمۇ، 

كىشىنىڭ دىققىتىنى جەلىپ قىلىدۇ، ھەجىم جەھەتتىن بىر قەدەر 
جەھەتتىن كىشىگە تەسىر كۆرسىتىدۇ. بۇ ئىككى  خىتابقىسقا، 

مەزگىلدە نازىل بولغان ئايەتلەرنىڭ مەزمۇنىمۇ كۆزگە كۆرىنەرلىك 
دەرىجىدە پەرىقلىنىپ تۇرىدۇ. مەككىدە نازىل بولغان ئايەتلەردە 

ۋە ئەخالق ئاساسلىرى ئېغىر سالماقنى ئىگىلەيدۇ. مەدىنىدە ئېتىقاد 
نازىل بولغان ئايەتلەردە ئىبادەت ۋە مۇئامىالت ئاساسلىق ئورۇندا 

تىن مەككىدە نازىل بولغان بىلەن مەدىنىدە سەۋەبتۇرىدۇ. مانا بۇ 
نازىل بولغانلىق ئارىسىدىكى پەرقنى نەزەردىن ساقىت قىلغىلى 

 بولمايدۇ. 
لەرگە ئاساسەن بىر ئايەت ياكى ئايەتلەر ۋەبسەمانا بۇ 

گۇرۇپپىسىنىڭ ئۆزى نازىل بولغان دەۋردىن باشقا بىر مەزگىل ۋە 
ماكاندا نازىل بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش سەل قارايدىغان 
مەسىلە ئەمەس. يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش مەككىدە نازىل بولغان 
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ە نازىل بولغان ئايەتلەرنى مەدىنىدە نازىل بولغان ياكى مەدىنىد
ئايەتلەرنى مەككىدە نازىل بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈش بۇنىڭغا 

 مىسال بوالاليدۇ. 
شۇڭا بۇ خىل رىۋايەتلەرنى تۆۋەندىكىدەك بەش خىل ئۆلچەمگە 
سېلىش كېرەك. بىزمۇ ئىبن ئابباستىن نەقىل قىلىنغان ۋە مەككىدە 

مما مەدىنىدە نازىل بولغان ئەنئام سۈرىسى ئىچىدە يەر ئالغان، ئە
ئايەتلەرنى بۇ  - 153 - 151نازىل بولغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن 

 ئۆلچەمگە سېلىپ باقايلى:
. تون ۋە پاسىل. بۇ جەھەتتىن مەدىنىدە نازىل بولغانلىقى 1

ئايەتلىرىنىڭ ئەڭ ئاخىرقى  - 153 - 151ئىلگىرى سۈرۈلگەن 
ئۆزىدىن « تاقىلۇن، تەزەككەرۇن، تەتتەقۇن » كەلىمىلىرى بولغان 

ئايەتنىڭ ئاخىرقى  - 154ئايەت ۋە كېيىنكى  - 150ئىلگىرىكى 
بىلەن تون جەھەتتىن ماسلىققا ئىگە « يۇئمىنۇن » كەلىمىسى 

ن بىلەن بولۇپ، ئالدى ۋە كېيىن جەھەتتىن سۈرىنىڭ لىرىك تو
 بىردەكلىككە ئىگە.

 - 151ۋە  150، 149. تىل. بۇ جەھەتتىن قارىغان ۋاقتىمىزدا 2
ۋە  154، 153بىلەن باشالنغان. « قۇل ) ئېيتقىنكى ( » لەر ئايەت
بىرىگە  -ئايەتلەر سۆز باغلىغۇچىلىرى بىلەن مەنىنى بىر  - 155

باغلىغۇچىالر ئىشلىتىلگەن. بۇ « سۈممە، ۋە » باغاليدۇ. يەنى، 
ئايەتلەر  - 155، 154، 153، ھەم  151، 150، 149تىن ھەم سەۋەب
بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، مەنىگە  بىرى -ىسىدىن بىر نۇقتتىل 

ئايەتنىڭ باشلىنىشى،  - 154بىۋاستە تەسىر كۆرسىتىدۇ. مەسىلەن، 
بەرىكەت » ئايەتنى ئالدىنقى بۆلەك بىلەن بىۋاستە ھالدا باغاليدۇ: 

مەنبەسى بولغان بۇ كىتابنى ) ۋە ھازا ... ( بىز نازىل قىلدۇقكى، 
 «. ئۇنىڭغا ئەگىشىڭالر 

 . مەزمۇن. 3
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ئۈچ ئايەتنىڭ مەزمۇنى ۋە پۈتۈن گەۋدىگە بولغان نىسبىتى.  (1
مەزكۇر ئايەتلەر مەزمۇن جەھەتتىن بىر پۈتۈنلۈككە ئىگە. ھارام 
قىلىنغانالرنىڭ چەكلىك ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەندىن كېيىن 
بۇالرنى تىلغا ئالىدۇ. بۇ ئۆزىدىن ئىلگىرىكى بۆلەكنىڭ جاۋابىدۇر. 

( ھارام قىلىنمىغان بولسىمۇ،  145ن ) چۈنكى بۇ ئايەتلەردىن بۇرۇ
 . قىلىۋالغان نەرسىلەر تىلغا ئېلىنماقتا« ھارام » خۇراپاتقا تايىنىپ 

( پۈتۈننىڭ مەزمۇنى ۋە پارچىغا بولغان نىسبىتى. بۇ بۆلەكتىن 2
بۇ ئىللەتنىڭ تارىخى ئۆرنىكى بولغان  ئايەت - 146بۇرۇن كەلگەن 

ئايەت  - 154ىسىدا كەلگەن يەھۇدىيالر ھەققىدە توختالغان. ئارق
ات ھەققىدە توختىلىدۇ. بۆلەك ئەھكامغا مۇناسىۋەتلىك رمۇسا ۋە تەۋ

بولغانلىقتىن مەدىنىدە نازىل بولغان دەپ قارالسا، ئالدىدىكى ۋە 
ئارقىسىدىكى ئايەتلەر يەھۇدىيالر ھەققىدە توختالغانلىقى ئۈچۈن 

 شى كېرەك. بۇۇبولبۇالرمۇ مەدىنىدە نازىل بولغان ئايەتلەر قاتارىدا 
ئايەتنىڭ پۈتۈننىڭ پارچىسى  - 153 - 151ئەلۋەتتە توغرا ئەمەس. 

مەزكۇر ئايەتلەرنى پۈتۈن  نلىكىنى بىلىشنىڭ ئەڭ قىسقا يولىئىكە
 قالغان قىسمىنى ئوقۇش.  يىنگەۋدىدىن چىقىرىۋەتكەندىن كې

. ئۇسلۇب. سۈرە دەۋرداش سۈرىلەر بىلەن ئۇسلۇب جەھەتتىن 4
 ۋە رەڭدارلىققا ئىگە. ئوخشاشلىققا

ىدىن ئەبۇ نۇقت. رىۋايەتلەرنىڭ توغرا بولۇش ئېھتىماللىقى. بۇ 5
ئۇبەيد ۋە تابەرانىنىڭ ئىبن ئابباستىن قىلغان نەقلىگە قارىغاندا، 
بۇ سۈرىنىڭ ھەممىسى بىر كېچىدە نازىل بولغان ) سۇيۇتى، ئىتقان، 

ن (. بۇنىڭغا ئوخشاپ قالىدىغان بىر رىۋايەت ئىب 107، 1
ئاۋفىنىڭ  -ئۆمەردىنمۇ كەلگەن. بۇ، ئاتا، سۇفيان، ئىكرىمە ۋە ئەل 

 قارىشىدۇر ) ئىبن ئاشۇر (.
يەنە بىر تەرەپتىن، رەسۇلۇلالھ بەزى ئايەتلەرنى بەزى 
ۋەقەلەردىن كېيىن ئوقۇيتتى، بۇنى ئاڭلىغان بەزىلەر ئۇ رىۋايەتنى 

. بۇ پ قالغانىدىىنىئۇ ۋەقە سەۋەبىدىن نازىل بولغان دەپ چۈش
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ئۆلچەملەرمۇ شۇنى كۆرسىتىدۇكى، بۇ سۈرە زامان جەھەتتىن بىر 
 پۈتۈنلۈكنى تەشكىل قىلماقتا.

رىۋايەتلەر سۈرىنىڭ بىر قېتىمدا نازىل بولغانلىقىنى 
 كۆرسىتىدۇ.  

ئەگەر بۇ سۈرىگە ئىسىم قويۇش ھەققىمىز بولغان بولسا ئىدى، 
ياتتۇق. دەپ قو« تەۋھىد سۈرىسى » بىز بۇ سۈرىنىڭ ئىسمىنى 

چۈنكى، سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى تەۋھىدتۇر. بۇ بىرىنچى ئايىتىدىال 
 مەلۇم بولماقتا:

َماَواَت َواْْلَْرَض َوَجعَ  ي َخلََق السه َ َ اَّله يَن لَُماَت َواَل الظ  الَْحْمُد ّلَِله َ لن وَر ُثه اَّله

ْم يَْعَدلُونَ  َ  َكَفُروا َبَرب َ
زېمىننى ياراتقان،  جىمى ھەمدۇسانا ئاسمانالرنى ۋە» 

يەنى  قا خاستۇر! ئاندىن )هللا زۇلمەتلەرنى ۋە نۇرنى پەيدا قىلغان ا
( كاپىرالر پەرۋەردىگارىغا  مۇشۇنداق دەلىللەرنى كۆرۈپ تۇرۇپ

 (. 1« )  باشقىالرنى شېرىك كەلتۈرىدۇ
سۈرىنىڭ باشلىنىشىدا مەۋجۇدىيەت، ئىنسان ۋە كائىنات 

لەن كەڭ دائىرىدە بايان ھەر تەرىپى بى ىسىدىن تەۋھىدنۇقت
تىلغا « قارا اليدىن يارىتىلغانلىقى » قىلىنىدۇ. ئىنساننىڭ 

ئېلىنىپ، بارلىق شېرىك كەلتۈرۈشنىڭ ئالالھ قا قارشى تۇزكورلۇق 
لىك ىقىلغانلىق ئىكەنلىكى ئىما قىلىنىدۇ. ئادەتتىكى بىر بىئولوگىي

شەيئىدىن ئىنساندىن ئىبارەت مانا مۇشۇنداق مىسلىسىز ۋە 
مۇرەككەپ بىر شاھ ئەسەرنى ياراتقان ئالالھ نىڭ، كائىناتتا ئۆزىنى 

 تۇر.«تەۋھىد » نامايەن قىلىۋاتقان سىستېمىسىنىڭ ئىسمى 
مەزكۇر سىستېمىغا خىيانەت  ئىنساننىڭ تەۋھىدنى تەرك ئېتىشى

ولۇش قىلغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. چۈنكى ئەقىللىق بىر مەخلۇق ب
غا چىققان ئىنسان، سىستېمىنى تىسۈپىتى بىلەن تەۋھىدنىڭ سىر

بۇزۇش ۋە بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىتىش ئۈچۈن ھەرىكەت قىلىشقا 
» باشاليدۇ. بۇنىڭ نەتىجىسىدە، سىستېما تەرىپىدىن بەلگىلەنگەن 
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ئۆزىنى كۆرسىتىشكە باشاليدۇ. بۇ « ئۆزىنى قوغداش قانۇنى 
تىلغا  ئايەتتە - 6جەريانىدۇر. « ھاالك بولۇش » ئاساسەن بىر 

سىستېمىغا قارشى ھەرىكەت  لىنغان ھاالك قىلىنىشمۇئې
قىلغۇچىالرنىڭ پاجىئەلىك ئاقىۋىتىدىن باشقا نەرسە ئەمەس 

 ئىدى. تۆۋەندىكى ئايەت مانا بۇ ھەقىقەتنى جاكارلىماقتا:

َبنيَ ُة الُْمكَ قُْل َسُْيوا َِف اْْلَْرَض ُثه انُْظُروا َكْيَف ََكَن عَاَقبَ     ذ َ
ئىنكار  ھەقىقەتنىدا سەير قىلىڭالر، ئاندىن زېمىن»ئېيتقىنكى، 

قىلغانالرنىڭ ئاقىۋېتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۆزدىن 
 (. 11)  «كەچۈرۈڭالر

مەۋجۇت بولۇشنىڭ ئەڭ  ۇشىئالالھ نىڭ ئىنسانغا شاھىت بول
چوڭ ھەقىقىتىدۇر. بۇ بۈيۈك نېمەتنىڭ شۈكرىنى ئادا قىلىش 

شى كېرەك. بۇ ھەقىقەت ۇئۈچۈن ئىنسانمۇ ئالالھ قا شاھىت بول
ئۈستىدىن ئىنسانغا شاھىتلىق مەسئۇلىيىتىنىڭ بارلىقى 

(. چۈنكى، ئىنسان بۇ جاھانغا ساھىب بولۇش  19ئەسكەرتىلىدۇ ) 
ئۈچۈن ئەمەس، شاھىت بولۇش ئۈچۈن كەلگەن. باشقىچە قىلىپ 

ئۈچۈن ئەمەس، « كۆرۈنۈپ قويۇش » ئېيتساق، ئىنسان بۇ جاھانغا 
 ئۈچۈن كەلگەن.« شاھىت بولۇش » 

ئەپسۇسكى، ئىنسان ھەر دائىم بۇ مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشتىن 
بويۇن تارتماقتا. بەزىدە ئۆز ئۆزىگە يالغان ئېيتماقتا ۋە زۇلۇم 

(. مەسئۇلىيەتسىزلىك بىلەن سادىر قىلغان  24قىلماقتا ) 
قىلمىشلىرىنىڭ ھېسابىنى بەرمەسلىك ئۈچۈن، ئاخىرەتنىڭ 

 (.  36 - 25قىلماقتا ) بارلىقىنىمۇ ئىنكار 
تەۋھىدنىڭ كۆرۈنگەن ۋە دۇنيا كۆزى بىلەن كۆرگىلى 

تىلغا ئېلىنغاندا،  بىر -بولمايدىغان ئالەمدىكى دەلىللىرى بىرمۇ 
يول  ققىلىشنىڭ ئورنىغا ۋاستىلى خىتابۋەھىي ئىنسانغا بىۋاستە 

ئەمرى بىلەن « ئېيتقىنكى ) قۇل ( » قىلىشنى، يەنى  خىتاببىلەن 
نغان بىر ئۇسلۇبىنى ئىشلەتكەن. بۇ ئۇسلۇب ئون نەچچە باشال
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ئايەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۆلەكلەر بويىچە داۋامالشقان 
ئەمىرلىرى « ئېيىتقىنكى (. »  40،46،50،56،58،63،64،65،66،71) 

 ئارقا كەلگەن ئايەتلەر تەۋھىد ھەقىقىتىنى بايان قىلىدۇ.  -ئارقىمۇ 
، يەنى قۇرئان ۋەھىينىڭ تۇنجى ئەمىرلىرىنىڭ« ئېيىتقىنكى » 
« ئېيىتقىنكى » قىلىنغۇچىسى رەسۇلۇلالھ ئىدى. ئاساسەن  خىتاب

لىغان ان مىڭلىغان ئايەتنىڭ بېشىدا مىڭئەمىرلىرى بىلەن باشالنغ
بۇ » بۇيرىقى بار. چۈنكى رەسۇلۇلالھنىڭ « ئېيىتقىنكى » يېپىق 
اساسەن دەپ يەتكۈزگەنلىرىنىڭ ھەممىسى بۇ بۇيرۇققا ئ« ۋەھىي 

يەتكۈزۈلمەكتە ئىدى. بۇ ئەمىر، ئايەتلەرنىڭ مۇتلەق كۆپ 
سانلىقىدا كۆرۈنمەيدۇ، بىراق نېمە ئۈچۈن بەزى جايالردا لەبزى 

 جاۋابشەكىلدە ئوتتۇرىغا چىقىدۇ؟ بۇ سوئالغا قانائەتلىنەرلىك 
مەن » ئۇسلۇبى،  خىتاببەرگىلى بولماسلىقى مۇمكىن. بۇ خىل 

م بىلەن دېدىم ۋە ئۇالرنىڭ بارلىق ئالالھ بولۇش ساالھىيىتى
پوزىتسىيىسىگە شاھىت بولدۇم. سەنمۇ ئۇالرنىڭ پوزىتسىيىسىگە 

 دېمەكچى بولسا كېرەك.« شاھىت بول! 
« ئېيىتقىنكى » سۈرىدە تەۋھىد بىلەن مۇناسىۋەتلىك 

بۆلەكلىرىدىن كېيىن، ھەزرىتى ئىبراھىمنىڭ تەۋھىدتە قەتئىيلىك 
(.  ئاندىن بىر  83 - 74لىنىدۇ ) بىلەن چىڭ تۇرۇشى بايان قى

ئايەتلەر  - 85 - 84قانچە پەيغەمبەرنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنغان 
» بىۋاستە ھالدا رەسۇلۇلالھقا قارىتىلىدۇ:  خىتابكېلىدۇ. ئاندىن 

 (. 90« )  ئۇالرنىڭ يولىغا ئەگەشكىنسەنمۇ 
ك ئىچىدە كەلگەن تۆۋەندىكى تەۋھىد بايان قىلىنغان بۆلە

 نىڭ خۇالسىسىگە ئوخشاپ قالىدۇ: سۈرى ئايەت

َرُج الَْحيه َمَن  َ فَاَلُق الَْحب َ َوالنهَوى َُيْ نه اّلِله ِ
َت َمَن َت َوُمْخَرجُ لَْمي َ اا  الَْمي َ

ُ فَأََنه تُْؤفَُكونَ  َ َذَلُْكُ اّلِله  الَْحي 
هللا دانالرنى ۋە ئۇرۇقچىالرنى بىخ ئۇرغۇزغۇچى ھەقىقەتەن ا» 

ن ۋە ئۆلۈكنى تىرىكتىن چىقارغۇچى ئەنە شۇ دۇر، تىرىكنى ئۆلۈكتى
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«  نىڭ ئىبادىتىدىن( قانداقمۇ باش تارتىسىلەر؟هللا دۇر، )اهللا ا
 (95 .) 

مۇ مەزكۇر سۈرىدە يەر پرىنسىپئۇنىڭدىن باشقا بۇ ئەخالقى 
نى قويۇپ ئىبادەت قىلىدىغان هللا مۇشرىكالرنىڭ ا» ئالغان: 

ۇالر ( ئ ئۇنداق قىلساڭالر بۇتلىرىنى تىللىماڭالر، )
 (.  108« )  نى تىلاليدۇهللا بىلمىگەنلىكلىرىدىن ھەددىدىن ئېشىپ ا

دەۋەتتە كەمسىتىش ۋە ھاقارەت، كەمسىتىش ۋە ھاقارەتتە 
تۇيغۇالرنى  -دەۋەت بولمايدۇ. چۈنكى، بۇ مۇئامىلە ھېس 

زېدىلەيدۇ، ھەم تەرغىپ قىلىنغان ھەقىقەتلەرنى كەمسىتىش ۋە 
 ويىدۇ.  ھاقارەتكە ئوچۇق ھالغا چۈشۈرۈپ ق

ئىماننىڭ قەلبنىڭ ئەمىن بولۇش ھالى ئىكەنلىكىنى، ئېتىقاد 
قىلىدىغان قەدرىيەتلەردىن خاتىرجەم بواللمىغان كىشىلەرگە 
مۆجىزىلەرنىڭ پايدا قىلمايدىغانلىقىنى بۇ ئايەت يارقىن ھالدا 

 ئىپادىلىمەكتە:

ْم لََِئْ َجاَءِْتُْم  َد أَيَْماََّنَ َ ََجْ َ َوَأْقَسُموا َِبّلِله ي هَما اْْل ََّيَ ْؤَمُُنه َبَ ٌة لَيُ أ َ ن
ِ
ُت َعْنَد ا قُْل ا

َذا َجاَءْت ََل يُْؤَمنُونَ 
ِ
َا ا َ َوَما يُْشَعُرُُكْ َأَّنه  اّلِله

ئەگەر ئۇالرغا بىرەر مۆجىزە كەلسە، ئۇنىڭغا چوقۇم » 
نىڭ نامى بىلەن قاتتىق هللا ئىشىنىدىغانلىقلىرىنى )بىلدۈرۈپ( ا

هللا ممەد!( مۆجىزىلەر )مېنىڭ ئەمەس(، اقەسەم ئىچىشىدۇ. )ئى مۇھە
نىڭ دەرگاھىدىكى ئىش، دېگىن. )ئى مۆمىنلەر!( سىلەر نېمىنى 

ئۇنىڭغا  لىسىلەر؟ مۆجىزىلەر كەلسە، ئۇالر ئېھتىمالبى
 (.  109« )  ئىشەنمەسلىكلىرى مۇمكىن

سۈرىدە بايان قىلىنغان ئىبراھىم ۋە ئاتىسى ئازەر، سۈرىنىڭ 
لىرى. ئەمما، بۇ ئىككى تارىخى شەخس كۆزگە كۆرۈنگەن قەھرىمان

ئۈستىدىن تەۋھىد ۋە شېرىكتىن ئىبارەت ئىككى قەھرىمان بايان 
قىلىنغان. تەۋھىد بىلەن شېرىك ئارىسىدىكى كۆرەشنىڭ ھېچ 
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ۋەھىي بۇ ئۇسلۇب  يدىغانلىقىدىن ئىبارەت ھەقىقەتنىتوختاپ قالما
 بىلەن بايان قىلىدۇ.

ك تۆۋەندىكى ئايەت سۈرىدە تەۋھىد ھەققىدىكى قەتئىيلى
 بىلەن ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىقىدۇ:

َ َرب َ  نه َصًَلَِت َونُُسَِك َوَمْحَياَي َوَمَماَِت ّلَِله
ِ
 الََمنيَ  الْعَ قُْل ا

مېنىڭ نامىزىم، قۇربانلىقىم، ھاياتىم ۋە ماماتىم  »ئېيتقىنكى، 
(  دۇنيادا قىلغان ياخشىلىقلىرىم ۋە تائەت ـ ئىبادەتلىرىم )

 (.  162« )  ئۈچۈندۇرهللا رنىڭ پەرۋەردىگارى ائالەملە
 

 نەھل سۈرىسى

 
« ھەسەل ھەرىسى » ئايەتكە ئاساسەن  - 68سۈرىگە 

 مەنىسىدىكى نەھل ئىسمى بېرىلگەن.
تاغالرغا، » رەببىڭ ھەسەل ھەرىسىگە ئىلھام بىلەن بىلدۈردى: 

دەرەخلەرگە ۋە كىشلەرنىڭ ھەسەل ھەرىلىرى ئۈچۈن ياسىغان 
 (. 68« ) ا تۈزگىن ئۆيلىرىگە ئۇۋ

ببىدۇر. ھەرىلەرگە ھەسەل ھەرىسىنىڭمۇ رە ئالەملەرنىڭ رەببى
ئۇالرغا ۋەھىي قىلىش مەنىسىنى  يارىتىلىش مەقسىتىنى بىلدۈرۈش

بىلدۈرىدۇ. سۈرە، ئالغان ۋەھىينى ھەسەل سۈپىتىدە ھاياتقا 
دەرس بەرمەكتە. يەنى ئايالندۇرغان بۇ مەخلۇقالر ئارقىلىق ئىنسانغا 

ئوتتۇرىچە ئۆمرى بىر قانچە ئاي بولغان ھەرىنىڭ  ارقىلىقبۇ ئ
يۇ، ئىالھىي بىر شاھ ئەسەر بولغان  -يارىتىلىش مەقىسىتى بولىدۇ 

ئىنساننىڭ يارىتىلىش مەقسىتى بولمامدۇ؟ دېيىلمەكچى بولسا 
 كېرەك. 

 نەھل، مەزكۇر سۈرىنىڭ بىزگە مەلۇم بولغان بىردىنبىر ئىسمى.
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 -غان. دەسلەپكى تەرتىپلەردە كەھف سۈرە مەككىدە نازىل بول
نۇھ سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ، سۈرىنىڭ مەككە دەۋرىنىڭ 
ئاخىرقى مەزگىللىرىدە نازىل بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئەنئام 

 - 118سۈرىسىدىن كېيىن نازىل بولغانلىقى ئېنىق. چۈنكى 
ئام ئىبارىسى ئەن« ساڭا ئىلگىرى بايان قىلغان ... » ئايەتتىكى 

ئوسمان بىن  قىلماقتا. نازىل بولۇش مەزگىلىنىئايەتنى ئىما  - 146
 ە بولغان سۈرە ئىكەنلىكى ھەققىدەمازۇننىڭ ئىمان ئېيتىشىغا ۋەسىل

ىزنىڭچە ئەھمەد ئىبن ھەنبەل رىۋايىتىمۇ تەستىقاليدۇ. لېكىن ب
بۇ ساھابىنىڭ ئەرقەمنىڭ ئۆيىدە ئىمان  زەئىپ بولغان تەقدىردىمۇ

ىغا مۇناسىۋەتلىك رىۋايەتلەرنىڭ بارلىقىنىمۇ نەزەردىن ئېيتقانلىق
 ساقىت قىلماسلىق كېرەك. 

ئايەتكىچە  - 40 نىڭ مۇئەللىپى زەركەشى« بۇرھان  -ئەل » 
مەككىدە، قالغان ئايەتلەرنىڭ مەدىنىدە نازىل بولغانلىقىنى 

ئاخىرقى ئۈچ ئايەتنىڭ  تىنئىلگىرى سۈرگەن. ئىبن ئابباس
غانلىقى ھەققىدە رىۋايەت نەقىل قىلىنغان. مەدىنىدە نازىل بول

ئەنئام سۈرىسىدە ئوتتۇرىغا قويغان ئۆلچەم بۇ رىۋايەتلەرنى 
تەستىقلىمايدۇ. بۇ سۈرىنىڭ مەزمۇن جەھەتتىن بىر پۈتۈنلىكى 

 - 110ۋە  41باشتىال مەلۇم بولماقتا. ھىجرەت ھەققىدە توختالغان 
كۆرسىتىدۇ. بۇ سۈرە  ھىجرەتتىن بۇرۇن نازىل بولغانلىقىنى ئايەتلەر

 يىلىدا نازىل بولغان بولسا كېرەك.  - 11نۇبۇۋۋەتنىڭ 
سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى تەۋھىد. شېرىكنىڭ ئىنساننى 
ئىنسانلىقتىن چىقىرىپ تاشلىغان، بەندىگە ۋە شەيئىلەرگە قۇل 

تىنى جانلىق شەكىلدە گەۋدىلەندۈرۈپ ىئىيلىدىغان تەبقى
ىڭ ياراتقۇچىسىغا قارشى تەسۋىرلەپ بەرگەن. شېرىك ئىنسانن

تىن سۈرە سەۋەبسادىر قىلغان ئەڭ چوڭ مەسئۇلىيەتسىزلىكىدۇر. بۇ 
قىلىنغۇچى ( مەسئۇلىيەت ئېڭىنى بەرپا قىلىدۇ.  خىتابمۇھاتابىدا ) 
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ئىنساننىڭ ئالالھ بىلەن، ئىنساننىڭ تەبىئەت  خىرىسۈرە باشتىن ئا
 بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى بايان قىلىدۇ. 

( دەپ باشلىنىدۇ.  1« ) الالھ نىڭ ئەمرى كەلدى ئ» سۈرە 
پەقەت باشلىنىش  خىتابكىشىنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگە تارتقۇچى بۇ 

نى، بولۇپمۇ ئاخىرەتنى ئىنكار قىلغان مۇھاتابالرنى ىبولۇپ، مۇھاتاب
غەرق بولغان غەپلەت ئۇيقۇسىدىن  سىلكىش بىلەنقاتتىق بىر 

ھلىق سۈپىتى بەرگەن شنى؛ ئالالھ تىن غەيرىگە ئىالىتىئويغ
ئەقىلنى سىلكىش ۋە مەنىۋىي جەھەتتىن ئۆلگەن ۋىجدانالرنى 

 ( مەقسەت قىلماقتا. 2شنى ) ۈقايتىدىن تىرىلدۈر
ئۆلگەن ۋىجدانالرنى تىرىلدۈرۈش ئۈچۈن ئالالھ نىڭ  ئاندىن

ئىنساننى قورشاپ تۇرغان نېمەتلىرى تىلغا ئېلىپ ئۆتۈلگەن. بۇ 
ھىي كەلمەكتە. ۋەھىي ئىنسانغا نېمەتلەرنىڭ ئەڭ ئالدىدا ۋە

يارىتىلىش مەقسىتىنى ئەسلىتىدىغان بىر ئىالھىي ئۇقتۇرۇشتۇر. 
يارىتىلغان ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ  نىڭ ياشىشى ئۈچۈنئىنسان

يۇ، ئىنساننىڭ بىر يارىتىلىش  -يارىتىلىش مەقسىتى بولىدۇ 
بىر (. ئىنسان  3مەقسىتى بولماسمۇ؟ بۇ ھەقىقەت ئەسلىتىلىدۇ ) 

تامچە ئابىمەنىدىن يارىتىلغان. مۇشۇنداق تۇرۇقلۇق، ئىنسان نېمە 
(. ئات، ئېشەك،  4ئۈچۈن ئالالھ قا ئاشكارا خۇسۇمەت قىلىدۇ؟ ) 

قىچىر قاتارلىق كۆندۈرۈلگەن ھايۋانالر ئىنسانالرنىڭ مەدەنىيەت 
(. بۇ ھايۋانالر  9 - 5سەپىرىدە ئۇالرنىڭ يۈكىنى ئاز كۆتۈردىمۇ؟ ) 

زەلۇل ) ياۋاش، » تەلەپ قىلمىغان بولسىمۇ، ئۇالرنى  تەشەككۇر
 ئىنساننىڭ ئەمرىگە بەرگەن ئالالھقىلىپ يارىتىپ « ئىتائەتكار ( 

ئىنساندىن رەھمەت ئېيتىشىنى كۈتمەكتە. ئاسماندىن سۇ 
چۈشۈرۈپ بەرگەنلىكى ئۈچۈن رەھمەت ئېيتىشىنى كۈتمەكتە 

ن ئالالھ، (. كۈن ۋە ئاينى ئىنساننىڭ ئەمرىگە بەرگە 10) 
(.  يەر يۈزىگە  12ئىنساندىن رەھمەت ئېيتىشىنى كۈتمەكتە ) 

رەڭ گۈزەللىكلەر ئۈچۈن، ئوزۇقلۇق ئامبىرى  -يەرلەشتۈرگەن رەڭگا 
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قىلىپ بەرگەن شەيئىلەر ئۈچۈن، ئىچىنى چەكسىز نېمەتلەر بىلەن 
غان سۇنىڭ تولدۇرغان ۋە ئۈستىدە كېمىلەرنى كۆتۈرۈپ ماڭدۇرىدى

وكيانۇسالرنى گىلەپ بەرگەن دېڭىزالر ۋە ئنىنى بەللەيلىتىش قانۇ
ئالالھ ئىنساندىن رەھمەت ئېيتىشىنى كۈتمەكتە  ياراتقانلىقى ئۈچۈن

اغالرنى يەرلەشتۈرگەنلىكى، تىماس رل(. يەر يۈزىدە قىمى14 - 13)
بەرگەنلىكى شاقىراپ ئاققان سۇالرغا ئېقىن يوللىرىنى ئېچىپ 

(. مانا  15ېيتىشىنى كۈتمەكتە ) ئالالھ ئىنساندىن رەھمەت ئ ئۈچۈن
 بۇ نېمەتلەر ئەسلىتىلگەندىن كېيىن مۇنداق دەپ سورىماقتا:

لُُق َأفًََل تََذكهُرونَ  لُُق َِكَْن ََل ََيْ  َأفََمْن ََيْ
(  ھېچ نەرسىنى بىلەن )هللا ( ياراتقان ا ن كائىناتنىۈتۈپ )»  

« ەر ئوخشاش بوالمدۇ؟ ئويلىمامسىل ) بۇتالر ( يارىتالمايدىغان
 (17 ). 

بۇ ئايەتتىن كېيىن كەلگەن ئايەت، يۈزى قىزارغان ھەر 
كىشىنى ئالالھ ئالدىدا خىجالىتىدىن يەرنىڭ تېگىگە كىرىپ 

 كەتكۈدەك قىلىۋېتىدىغان بىر ھەقىقەتنى ئەسلىتىدۇ:

 َ َ ل نه اّلِله
ِ
ُصوَها ا َ ََل َُتْ وا َنْعَمَة اّلِله ْن تَُعد 

ِ
 َرَحميٌ  غَُفورٌ َوا

( نېمىتىنى سانىساڭالر،  سىلەرگە بەرگەن نىڭ ) هللائەگەر ا» 
سىلەر هللا ئۇنىڭ ھېسابىنى ئېلىپ بواللمايسىلەر. شۈبھىسىزكى، ا

( نى ئەلۋەتتە مەغپىرەت  نىڭ بۇ جەھەتتىكى يېتەرسىزلىكىڭالر )
 .( 18)  « ( مېھرىباندۇر بەندىلىرىگە قىلغۇچىدۇر، )

ېلىپ ئۆزىنى ئ ننىڭ رەببىنى ئۇنتۇشىنىڭ تەكتىدەئىنسا
ئۆزىنى  مۇمكىن بولمايدىغان بىر ئۆلۈمنىڭقېچىش 

ۇ ۋاتقانلىقىدىن ئىبارەت بىر ھەقىقەتنى ئۇنتۇغانلىقى ياتماقتا. بىكۈت
ىدا ئاخىرەتكە مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر بايان نۇقتتىن بۇ سەۋەب

دۇر. مۇكاپات ۋە مۇكاپات ۋە جازا ددىئاقىلىنغان. ئاخىرەتتىن مۇ
نىڭ قىلمىشلىرىدىن ھېساپ بېرىدىغان ئىنسان جازانىڭ مەقسىتى

 (.  32 - 24بولغانلىقىدۇر ) 
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نامى بىلەن ئالالھ قا تۆھمەت « نىش ىتەقدىرگە ئىش» 
چاپلىغان ئوبرازنىڭ ۋەھىي نازىل بولۇش مۇھىتىدىكى ۋەكىلى 

دەپ « شېرىك كەلتۈرمەڭالر » مەككە مۇشرىكلىرى بولۇپ، ئۇالرغا 
ئۇالر يەنە ئالالھ نى سەۋەبچى  گەقىلغان ئالالھ نىڭ ۋەھىيسى خىتاب

بەرگەن. ئۇالرچە بولغاندا، ئۇالرنىڭ  جاۋابقىلىپ كۆرسىتىپ 
شىنى ئالالھ خالىغان ئىدى ) ئالالھ نى ئۇالرنىڭ بۇ ۇمۇشرىك بول

» ىدىن پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمىز (. يەنى گەپنى ئەگىتىپ تتۆھمى
گە پۈتۈلگەن شىمىز ئالالھ نىڭ تەقدىرىدۇر، پىشانىمىزۇمۇشرىك بول

 دېمەكتە: « 

ُ َما َعَبْدََن َمنْ  ُكوا لَْو َشاَء اّلِله يَن َأْشَ َ ُن َوََل أ ََِبُؤَنَ َه َمْن َشْ  ُدونَ َوقَاَل اَّله  ٍء َْنْ

يَن  َ ٍء َكَذَِلَ فََعَل اَّله ْمنَا َمْن ُدوَنَه َمْن َشْ َله َلَهْم فَهَْن قَبْ مَ َوََل َحره
ِ
ُسَل ا  ْل عَََّل الر 

 ُغ الُْمَبنيُ الَْبًَل 
خالىغان بولسا، بىز ۋە بىزنىڭ ئاتا هللا مۇبادا ا »مۇشرىكالر: 

چ نەرسىگە ئىبادەت قىلمىغان ېنى قويۇپ ھهللا بوۋىلىرىمىز ا
چ ې( ھ نىڭ ھۆكمىسىزهللا يەنى ا ھارام قىلمىغان )هللا بوالتتۇق، ا

دېدى. ئۇالردىن «  نەرسىنى ھارام قىلمىغان بوالتتۇق
ق قىلغان ئىدى. پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىلگىرىكىلەرمۇ ئەنە شۇندا

 .( 35) مەسئۇلىيىتى پەقەت روشەن تەبلىغ قىلىشتىنال ئىبارەت 
نامى ئاستىدا مۇشۇنداق بىر « تەقدىرگە ئىشىنىش » ئالالھ قا 

ئۆلگەندىن كېيىن » تۆھمەت چاپلىغانلىقى يەتمىگەندەك، يەنە 
نېمە دەپ ئالالھ نامى بىلەن قەسەم قىلىشلىرىغا « تىرىلىش يوق 

مۇ، دەيلى بۇالرنىڭ؟ مانا بۇ مۇئامىلە، ئالالھ قا ئاسىي بولغان ۋاقىتتى
ئالالھ نى ئۆزىنىڭ نەپسىگە سۈيئىستىمال قىلماقچى بولغانلىقىنىڭ 

 تىپىك ئىپادىسى:

 ُ ْم ََل يَْبَعُث اّلِله َد َأيَْماََّنَ َ ََجْ ا عًْدا عَلَْيَه َحقا وُت بَََّل وَ ْن يَمُ مَ َوَأْقَسُموا َِبّلِله

 َولََكنه َأْكَِثَ النهاَس ََل يَْعلَُمونَ 



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 400 ~ 

 ئالالھ نامى بىلەندەپ « ئۆلۈكنى تىرىلدۈرمەيدۇ هللا ا »ئۇالر: 
ئۆلگەندىن كېيىن بۇ ) قەسەم ئىچىشتى، ئۇنداق ئەمەس، 

ۇشنى ئۈستىگە ئالغان چوقۇم ئىشقا ئاشۇرهللا ادۈرۈش ( تىرىل
(  رىتىنىنىڭ قۇدهللا ، لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى ) اسىدۇرۋەدى

ئىنكار قىلىدۇ  ( شۇڭالشقا ئۆلگەندىن كېيىن تىرىلىشنى بىلمەيدۇ )
 (38 ). 

مەسانى ) زىت » قۇرئاننىڭ ئۇسلۇب ئۆزگىچىلىكلىرى ئىچىدە 
ئاالھىدىلىكى ئەڭ ئالدىدا تۇرىدۇ. مەسىلەن، باشتا « قۇتۇپالر ( 

مۇنكىرلەرنى بايان قىلغان بولسا، ئارقىدىنال مۇئمىنلەرنى بايان 
ىلىدۇ. بۇ سۈرىدىمۇ مەزكۇر ئاالھىدىلىك ئېغىر سالماقنى ق

جاپاغا  -ىر بئىگلەيدۇ. سۈرىدە ئالالھ يولىدا ئەزىيەت تارتقان، جە
ھىجرەت قىلغان مۇئمىنلەرنىڭ مۇكاپاتلىنىدىغانلىقى  دۇچار بولغان

 (.  42 - 41بايان قىلىنغان ) 
اتابى ئاندىن سۆز بىۋاستە ھالدا قۇرئان ۋەھىينىڭ تۇنجى مۇھ

تەلەپ قىلغان  ئەلچىبولغان رەسۇلۇلالھقا قارىتىلىدۇ ۋە پەرىشتە 
سەندىن » بېرىلگەن:  جاۋابقەۋمگە رەسۇلۇلالھ ئۈستىدىن 

ۋەھيى  ئۆزىگە قىلىپ ئەۋەتكەنلىرىمىزمۇ پەقەت رەسۇل ئىلگىرى
 .( 43« ) قىلىنغان ئىنسانالر ئىدى نازىل 

ھ پەيدا ئۆزەڭالرغا ئىككى ئىال» بۇ ئايەتتىن كېيىن 
دەپ شېرىكنى رەت قىلغان ۋە تەۋھىدكە چاقىرغان « قىلىۋالماڭالر 

(. بۇ بۆلەكتە ئالالھ نىڭ قىزلىرى  64 - 48بىر بۆلەك كەلگەن ) 
دەپ پەرىشتىلەرگە چوقۇنغان ئەقىلنى، سادىر قىلىۋاتقان جىنايىتى 

ئۇالرنىڭ بىرەرسىگە » بىلەن قوشۇپ ئەيىپلەپ مۇنداق دېگەن: 
ش خەۋىرى يەتكۈزۈلسە، چىرايى ۇ( قىز تۇغقانلىق خ ڭخوتۇنىنى )

ئەڭ ئېغىر زىتلىق  .( 58)  « ئۆزگىرىپ، غەزەپناك بولۇپ كېتىدۇ
نېمە  قا قىزالرنى اليىق كۆرگەن ئەقلىڭدېگەن مانا مۇشۇ. ئالالھ 

ئۇنى ئۆزەڭ ئۈچۈن  ۈن ئۆزەڭ بىر قىز پەرزەنت كۆرسەڭئۈچ
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اق تۇرۇپ، نېمە ئۈچۈن ھاقارەت دەپ قارايدۇ؟ ھالىڭالر مۇشۇند
 ئالالھ قا قىز پەرزەنت نىسبەت بېرىپ ئۇالرغا چوقۇنىسىلەر؟

بەزى جايالردا ئەڭ يۇقىرى پەللىدە تۇرۇپ  خىتابسۈرىدىكى 
تۇر. مەسىلەن، مۇھاتابنىڭ يۈرىكىنى تىترەتكەن بۇ خىتابقىلىنغان 

 ئايەتكە قاراپ بېقىڭ: 

ُ النهاَس َبُظلْمَ   هٍة وَ  ا َمنْ هَْم َما تََرَك عَلَْْيَ َولَْو يَُؤاَخُذ اّلِله َّل َداب
ِ
ُرُهْ ا  لََكْن يَُؤخ َ

تَأَْخُروَن َساعَةً  َذا َجاَء َأَجلُهُْم ََل يَس ْ
ِ
ى فَا َ َوََل  َأَجٍل ُمَسما تَْقَدُموي  نَ س ْ

ئىنسانالرنى ئۇالرنىڭ زۇلمى تۈپەيلىدىن هللا ئەگەر ا» 
رالپ تۇرىدىغان ( جازااليدىغان بولسا، يەر يۈزىدە قىمى چاپسان )

ئۇالرنى هللا ھېچبىر جان ئىگىسىنى قويمىغان بوالتتى، لېكىن ا
(  ھاالك بولۇش مۇئەييەن ۋاقىتقىچە تەخىر قىلىدۇ، ئۇالرنىڭ )

ۋاقتى  ۋاقتى كەلگەندە قىلچە ۋاقىتمۇ كېچىكتۈرۈلمەيدۇ، )
 .( 61)  « ( قىلچە ۋاقىتمۇ ئىلگىرى سۈرۈلمەيدۇ كەلمىسە

ىڭ قانداق ئىش ئايەتتە بۇن - 71 نالرغائالالھ قا شېرىك قوشقا
ئىكەنلىكىنى ئىنساننىڭ بىر ھالىتىنى بايان قىلىش ئارقىلىق 
تەسۋىرلەپ، شېرىك كەلتۈرگۈچىلەرنىڭ قىلمىشىنى يۈزىگە 
ئۇرغان. ئايەت بىر تەرەپتىن تۇنجى ئىنساندىن ئەڭ ئاخىرقى 

 -ئىنسانغىچە بارلىق توپلۇمالر مەنسۇپ بولغان ئىجتىمائىي 
تەرەپتىن قانۇننى تەستىقالش بىلەن بىرگە، يەنە بىر  قتىسادىئى

ئىيتىگە مۇناسىۋەتلىك چۈشەنچىنى تەۋھىد ۋە شېرىكنىڭ تەب
 مىسلىسىز بىر باالغەت بىلەن بايان قىلىغان:

 َ ْزَق فََما اَّله َ َل بَْعَضُْكْ عَََّل بَْعٍض َِف الر  ُ فَضه لُوا َبرَ فُ يَن َواّلِله ي َرْزَقَهْم ض َ اد َ

َ  ََّل َما َملََكْت َأيَْماَُّنُْم فَُهْم َفيَه َسَواٌء َأفََبَنْعَمةَ عَ  َحُدونَ اّلِله   ََيْ
سىلەرنىڭ بەزىڭالرنى بەزىڭالردىن رىزىقتا ئۈستۈن هللا ا» 

قىلدى، رىزىقتا ئۈستۈن قىلىنغانالر ئۆزلىرىنىڭ رىزقىنى باراۋەر 
. يدۇغا بەرمە/ خىزمەتكارالر بولۇش ئۈچۈن قول ئاستىدىكى قۇلالر
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) شېرىك  مانا بۇنىڭغا ) ئۆزى رازى بولمايدىغان تۇرۇپ (، يەنە
 (. 71)  « نىڭ نېمىتىنى ئىنكار قىلىشامدۇ؟هللا اقوشۇش ئارقىلىق ( 

تەۋھىد ۋە شېرىك مەسىلىسى شۇنداق زىل مەسىلە بولۇپ، 
ئالالھ بىلەن باشقا بىر مەۋجۇدىيەتنى ھەر جەھەتتىن 

 (.  74ئوخشىتىشقىمۇ بولمايدۇ ) 
يەنە ئالالھ نىڭ ئىنسانالرنىڭ ئەمرىگە  ۈرىنىڭ داۋامىداس

بەرگەن نېمەتلىرى تىلغا ئېلىنغان. ئىنسان ئالالھ قا ھەر شېرىك 
قوشقاندا، ئىنسان پۈتۈن نېمەتلەرگە خىيانەت قىلغان ۋە بۇ 
نېمەتلەرنى ئاتا قىلغان ئالالھ قا تۇزكورلۇق قىلغان بولىدۇ. ھەر 

يەتكۈزگۈچىسى بولغان  قىيامەتكىچە پەيغەمبەر  ) ۋە رىسالەتنىڭ
ۇ ئ» شاھىتىدۇر:  ئىجتىمائىي توپنىڭئۆزى ياشىغان  ئالىمالر (

كۈندە بىز ھەر بىر ئۈممەتكە ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئۇالرغا قارشى 
 (. 89« )  )گۇۋاھلىق بېرىدىغان( بىر شاھىت كەلتۈرىمىز

دىنى ئالالھ قا بېرىلگەن ۋەدە ئارقىلىق بەندىلەرگە بېرىلگەن ۋە
بۇزۇشنىڭ ياخشى ئەمەسلىكى تىلغا ئېلىنغان. بولۇپمۇ ئالالھ 

 نامىدىن قىلىنغان قەسەملەر كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ: 
قەسىمىڭالرنى ئۆز ئاراڭالردا ئالدامچىلىقنىڭ ۋاستىسى » 

قىلىۋالماڭالر، بولمىسا قەدىمىڭالر سابىت قىلىنغان زېمىن 
تىدۇ ۋە ئالالھ نىڭ يولىدىن ) ئىسالم (دىن ئايىغىڭالر قېيىپ كې

ئاخىرەتتە  )يىراقالشقانلىقىڭالرنىڭ يامان ئاقىۋىتىنى تېتىيسىلەر، 
   .( 94)  « چوڭ ئازابقا قالىسىلەر ( دوزاختا

ئۇنىڭدىن كېيىن سۆز بىۋاستە قۇرئان ۋەھىينىڭ تۇنجى 
مۇھاتابىغا قارىتىلىدۇ. ئۇنىڭ ئۈستىدىن بارلىق مۇئمىنلەرگە 

شنىڭ پاك بىر ئەقىل بىلەن قانداق ىنىچۈش قۇرئان ئوقۇش ۋە
ئېلىپ بېرىلىدىغانلىقىنى ئۆگىتىدۇ. بۇ ئىستىئازە ئارقىلىق بولىدۇ. 

رەتسىز ارەت ئالدۇرۇش بولۇپ،  قۇرئان تەھائىستىئازە، ئەقىلگە تەھ
 بىر ئەقىل بىلەن ئوقۇلماسلىقى كېرەك: 
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َ َمنَ  تََعْذ َِبّلِله َذا قََرْأَت الُْقْرأ ََن فَاس ْ
ِ
ْيَطافَا  َجميَ َن الره  الش ه

سەن قۇرئان ئوقۇماقچى بولغىنىڭدا، قوغالندى شەيتاننىڭ » 
 (. 98« ) قا سېغىنىپ پاناھ تىلىگىن هللا )ۋەسۋەسىسىدىن( ا

شنىڭ بىرىنچى شەرتىنى ىنىبۇ ئايەت قۇرئان ۋەھىينى چۈش
بايان قىلماقتا. داۋامىدىكى ئايەتلەر ۋەھىينى توغرا شەكىلدە 

دىناتلىرىنى بەرمەكتە. ئاندىن ۋەھىينىڭ ئەسلى شنىڭ كورىنىچۈش
(.  102مەنبەسىدىن پاك ھالدا نازىل بولغانلىقى بايان قىلىنغان ) 

ۋەھىي مەنبەسىنىڭ ئالالھ ئەمەس، ئىنسان ئىكەنلىكى تۆھمىتىنى 
دەماللىققا كىشىگە  ىش ئۈچۈن قۇرئاننىڭ يەر ئايرىشىرەت قىل

ئۆزىگە » ىدە بۇ قۇرئاننىڭ (. ئەسل 103غەلىتە تۇيۇلىشى مۇمكىن ) 
نداق ساراڭالرچە بىمەنە بىر دەلىلى. بۇ« بولغان ئىشەنچىنىڭ 

قۇرئاننىڭ ئېغىر بېسىقلىق بىلەن ئۆز ئىچىگە ئېلىپ  تۆھمەتنى
رەت قىلىشى، ئۇنىڭ ئۆز مەنبەسىگە بولغان ئىشەنچىنىڭ مىسلىسىز 

 دەلىلىدۇر. 
ئىكەنلىكىنى ھارامنى بەلگىلەشنىڭ ئالالھ نىڭ ھەققى  -ھاالل 

ئەسكەرتكەن بىر بۆلەكتىن كېيىن، سۆز تارىختا بۇ جىنايەتنى 
بولغان يەھۇدىيالرغا كەلتۈرۈلگەن  قەۋمسادىر قىلغان كىتابى بار 

تىدە ىسۈپ« ياخشى ئۆرنەك » (. ھەزرىتى ئىبراھىم  118 - 116) 
(.  120تىلغا ئېلىنغان ئايەت مانا بۇ دائىرىدە بايان قىلىنغان ) 

زىپ كەتكەنلىكى ئەسكەرتىلسە، دەرھال ېكى ئىالرغا قاچانيەھۇدىي
ئۆزلىرىنىڭ ھەزرىتى ئىبراھمنىڭ نەسلى ئىكەنلىكىنى پەش قىلىپ 

تۇققانچىلىقنى سۈيئىستىمال قىالتتى  -ماختىناتتى ۋە بۇ ئۇرۇق 
 (121 - 124  .) 

ھەقىقەتكە چاقىرىشنىڭ بارلىق زامان ۋە ماكانالردا ئۆزىنىڭ 
نى ياڭرىتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۇسلۇب بۇ سۈرىدە جاراڭلىق ساداسى

بايان قىلىنغان. ئىنسانىيەتنىڭ ئورتاق توغرىلىرى بولغان ياخشى 
ۋە گۈزەلگە ئېرىشىش ئۈچۈن شەخسى ۋە ئىجتىمائىي ئەخالقنىڭ 
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رىنى ئاغدۇرغان بۇ سۈرە، بۇ ىپرىنسىپلىرىغا كىشىنىڭ دىققەت نەز
اكانغا ماس كېلىدىغان ھەقىقەتلەرنى ياقىالشنىڭ ھەر زامان ۋە م

 ئۇسلۇبىنى مۇنداق بايان قىلىدۇ: 

َّل َسَبيَل َرب ََك َِبلَْحُْكََة َوالَْمْوَعَظَة الَْحس َ 
ِ
هَِت َِهَ َأْحَسُن َِب َجاَدلْهُْم نََة وَ اْدُع ا ل

هَك ُهَو َأعََّْلُ َبَمْن َضله َعْن َسَبيََلَ َوُهَو َأعَّْلَُ  نه َرب
ِ
 لُْمهْتََدينَ  َِب ا

( ھېكمەتلىك  يەنى ئىسالم دىنىغا ىڭنىڭ يولىغا )رەبب» 
يەنى  ئۇسلۇبتا ياخشى ۋەز ـ نەسىھەت بىلەن دەۋەت قىلغىن، ئۇالر )

( بىلەن چىرايلىق رەۋىشتە  مۇخالىپەتچىلىك قىلغۇچىالر
ڭ ھەقىقەتەن ئۇنىڭ يولىدىن ئازغانالرنى رەببىن. ىمۇنازىرىلەشك

 .( 125)  «  ئوبدان بىلىدۇئوبدان بىلىدۇ، ھىدايەت تاپقۇچىالرنىمۇ 
 

 لوقمان سۈرىسى

    
سۈرىگە بۇ ئىسىم، بۇ ھەكىمنىڭ ئوغلىغا، يەنى ھەممىمىزگە 

( گە ئاساسەن  19 - 12تى يەر ئالغان ئايەتلەر ) ىبەرگەن نەسىھ
 بېرىلگەن.

بۇ زات قۇرئاندا پەقەت مۇشۇ سۈرىدىال تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، 
 ردە لوقمان ئىسمى ئۇچرىمايدۇ.  قۇرئاندا بۇنىڭدىن باشقا سۈرىلە

سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. ئىبن ئابباستىن كەلگەن بىر 
ا نۇقترىۋايەتمۇ بۇنى تەستىقاليدۇ. كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدىغان 

شۇكى، بۇ سۈرىدە مەككىدىكى زوراۋانلىققا مۇناسىۋەتلىك ئوچۇق 
 ياكى يېپىق ھالدا ھېچقانداق بىر ئىما ئۇچرىمايدۇ. 

بىلىملىك زات بىلەن مۇناسىۋەتلىك بۇ بۆلەكتە،  كىدىمقە
مۇھەممەدى دەۋەتكە  لوقماننىڭ نەسىھەتلىرى ئارقىلىق

ئانىلىرىغا قانداق مۇئامىلە قىلىش  -ئۆز ئاتا  كەلگەنلەرنىڭ
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ئانا ۋە پەرزەنت مۇناسىۋىتىنىڭ  -(، ئاتا  15 - 14ئۇسلۇبى ) 
(. بۇ مەلۇماتالر  33ۋە  15 - 14ئاخىرەت تەرىپى تېما قىلىنغان ) 

 سۈرىنىڭ مەككىدە نازىل بولغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. 
ئانىغا شەرتسىز ياخشى مۇئامىلە قىلىشقا  -بۇ سۈرىنىڭ ئاتا 

ئايەتلىرىدىن كېيىن نازىل بولغانلىق  - 24 - 23بۇيرىغان ئىسرا 
ئېتىمالى ناھايىتى كۈچلۈك. كېيىنكى مەزگىلدە نازىل بولغان ئەنكە 

ىتىدىمۇ ئوخشاش ئۇسلۇب بىلەن بۇ مەسىلە ئۈستىدە ئاي - 8بۇت 
توختالغان. چۈنكى ئەقىدە جەھەتتىن ئوخشاشماسلىق سەۋەبىدىن 

بۇ مەزگىلدە  ئارىسىدا پەيدا بولغان سۈركىلىش ئىككى نەسىل
 ئىجتىمائىي مەسىلە سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا چىققانىدى. 

كى بولغانلىقى ھەققىدىبەزى ئايەتلەرنىڭ مەدىنىدە نازىل 
ساغالم بىر دەلىلگە تايانمىغانلىقى ئۈچۈن، نەزەردىن  رىۋايەتلەر

ساقىت قىلىشقا بولىدۇ. بۇ خىل رىۋايەتلەر سېلىنىشى كېرەك بولغان 
 بەش ئۆلچەم ئەنئام سۈرىسىدە بايان قىلىندى. 

سەبە  -سۈرە دەسلەپكى تەرتىپلەرنىڭ ھەممىسىدە ساففات 
رىسىنىڭ ئالدىغا سۈرىسىنىڭ ئارىسىغا تىزىلغان. سەبە سۈ

يىلىدا نازىل  - 11تىزىلىشى مەزكۇر سۈرىنىڭ رىسالەتنىڭ 
 بولغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. 

اشالنغان باشقا سۈرىلەرگە سۈرە مۇقاتتائا ھەرىپلىرى بىلەن ب
بۇ، » ۋەھىي شىپى كەلتۈرۈلگەن ھالدا باشالنغان :  ئوخشاش

 (.   2« ) نىڭ ئايەتلىرىدۇر كىتابھېكمەتلىك 
« ھەكىم » تە قۇرئاننىڭ سۈپىتى ئورنىدا ئىشلىتىلگەن بۇ ئايەت

كەلىمىسى، شۇنىڭ بىلەن بىر ۋاقىتتا ئالالھ نىڭ سۈپىتى بولۇپ بىر 
قانچە ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان. ھەكىم كەلىمىسى، بىر ئىسمى فائىل 
) ئىگە ( شەكلى بولۇپ، مۇبالىغىنى ئىپادىلەيدۇ. يەنى ئىگە بولغاندا 

نى ۋە ئۈستۈنلىكنى بىلدۈرىدۇ. مانا بۇ، ئەڭ يۇقىرى دەرىجى
ئىكەنلىكىنىڭ ئەڭ روشەن قۇرئانى  خىتابقۇرئاننىڭ جانلىق بىر 
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دەلىلى. قۇرئاندا، قۇرئان ئۈچۈن ئىشلىتىلگەن مۇبالىغە بىلەن ئىگە 
سۈپەت ھەكىم بىلەن چەكلىنىپ قالمايدۇ.  -بولۇپ كەلگەن ئىسىم 

ىم ۋە ئەزىز قاتارلىق بۇنىڭدىن باشقا، قۇرئان ئۈچۈن مەجىد، كەر
ئۈچ سۈپەتمۇ ئىشلىتىلگەن. بۇالرنىڭ ھەممىسى مۇبالىغە بىلەن 
ئىسمى فائىل شەكلىدە كەلگەن. قۇرئاندا، قۇرئان ئۈچۈن مۇبالىغە 
بىلەن ئىگە شەكلىدە كەلگەن تۆت خىل سۈپەتنىڭ ئىشلىتىلىشى 

مۇھاتابىنى تىرىلدۈرۈشنى مەقسەت قىلىدۇ.  كىتابئارقىلىق: بۇ 
 ش ئۈچۈن ئوقۇيدىغانالر بار بولساننى كىتابىغا ماسالشتۇرۇقۇرئا

كىتابىغا ماسالشتۇرۇشنىڭ ھۇشىنى تېپىۋالسۇن. قۇرئاننى  -ئەقلى 
 ئۆزى قۇرئانغا ئەگەشسۇن دېمەكتە.  ئورنىغا

ۈچى سۈپىتىدە تونۇشتۇرغان ئۆزىنى بەرپا قىلغۇچى / تىرىلدۈرگ
 ىرىدۇ:بۇ مەقسەتنى تۆت باسقۇچتا ۋۇجۇدقا چىق قۇرئان
ئۇقۇمالر بىلەن چۈشەنچىنى شەكىللەندۈرىدۇ /  -ئاتالغۇ  .1

 بەرپا قىلىدۇ
 تەۋسىيەلەر بىلەن قۇرئانى ئەقىلنى شەكىللەندۈرىدۇ .2
 نىئۆرنەكلەر بىلەن شەخسىيەت / كىشىلىك .3

 شەكىللەندۈرىدۇ
بىر پۈتۈن گەۋدىسى بىلەن ھاياتنىڭ ھەر ساھەسىنى  .4

 شەكىللەندۈرىدۇ
ائىنات ۋە ئىنسانغا مۇناسىۋەتلىك سۈرە دەسلەپكى بۆلەكتە ك

 3ئايەتلىرى بىلەن مۇھاتابىنىڭ دىققىتىنى ئۆزىگە جەلىپ قىلىدۇ ) 
(. بۇالردىن كېيىن، مەخلۇققا قاراپ خالىقنى كۆرەلمىگەن،  11 -

ئەسەرگە قاراپ ئۇستىنى ئۇنتۇپ قالغان، ھادىسىنى كۆرۈپ 
ۇنداق ۋۇجۇدقا چىقارغۇچىسىنى كۆرەلمىگەن پاراسەتسىزلەردىن م

 سورايدۇ:

يَن َمْن دُ    َ َ فَأَُروَِن َماَذا َخلََق اَّله اَلمُ وَنَه بَلَ َهَذا َخلُْق اّلِله وَن َِف َضًَلٍل  الظه

 ُمَبنيٍ 
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نىڭ )ياراتقان( مەخلۇقاتلىرىدۇر، ماڭا هللا مانا بۇالر ا» 
تىن باشقا مەبۇدلىرىڭالر زادى هللا كۆرسىتىپ بېرىڭالركى، ا

 « الىمالر ئوپئوچۇق گۇمراھلىقتىدۇرزياق، نېمىلەرنى ياراتتى؟ 
 (11 ). 

سۈرىدە، ئومۇمىي جەھەتتىن سۆز ۋە سۆز / كاالمنىڭ كۈچى 
گەۋدىلەندۈرۈلگەن. سۈرە ئىالھىي كاالم شىپى كەلتۈرۈلگەن ھالدا 

ئايەتتە كۈچىنى بىلىم ) ھەقىقەت (تىن  - 6باشالنغان بولۇپ، 
ا سۆزنىڭ جەلىپ ئالمىغان سۆزنىڭ بىھۇدە ئىكەنلىكىگە ۋە ئۇ ساخت

 - 19 - 12قىلىش كۈچىگە كىشىنىڭ دىققىتىنى ئاغدۇرىدۇ. 
ياخشى سۆز » ئايەتلەردە تىلغا ئېلىنغان لوقماننىڭ ھېكىمەتلىرى 

سۈرىگە ئىسمى  مىسالى. سۈرىنىڭ ئىككىنجى بۆلىكى،نىڭ بىر «
بېرىلگەن ھەزرىتى لوقماننىڭ نەسىھەتلىرىگە ئايرىلغان. 

يەنە بىر قاراشلىرىنىڭ  -س قىممەت ئىنسانىيەتنىڭ ئۆزگەرمە
بارلىق زامان ۋە ماكانالر چەكلىمىسىدىن  ئىسمى بولغان ئىسالمنىڭ

 خالىي بولغان پرىنسىپلىرى بۇ نەسىھەتتە بايان قىلىنماقتا:

هَما يَْشُكُر َلنَْفَس  ن
ِ
َ َوَمْن يَْشُكْر فَا تَيْنَا لُْقَماَن الَْحُْكََة أََن اْشُكْر ّلَِله َه َوَمْن َولَقَْد أ َ

يٌد ) َ غََِنٌّ َْحَ نه اّلِله
ِ
ْذ قَاَل لُْقَماُن ََلبَْنَه َوُهَو يََعُظُه ََّي بَُِنه ََل تُْْشَْك 12َكَفَر فَا

ِ
( َوا

َك لَُظَّْلٌ َعَظمٌي ) ْ نه الْش َ
ِ
َ ا ُه َوْهنًا عَََّل 13َِبّلِله لَْتُه ُأم  يَْه َْحَ نَْساَن َبَواَلَ

ِ
ْينَا اَْل ( َوَوصه

َِله الَْمَصُْي )َوْهٍن  ِ
يَْك ا ْن َجاَهَداَك 14َوَفَصاَُلُ َِف عَاَمنْيَ َأَن اْشُكْر َِل َوَلَواَلَ

ِ
( َوا

نَْيا َمْعُروفًا  عََّل َأْن تُْْشََك َّب َما لَيَْس َِلَ َبَه َعَّْلٌ فًََل تَُطْعهَُما َوَصاَحَْبَُما َِف ال 

َِله ُثه  ِ
هَبْع َسَبيَل َمْن َأََنَب ا ئُُْكْ َبَما ُكْنُُتْ تَْعَملُوَن ) َوات َِله َمْرَجُعُْكْ فَأُنَب َ ِ

( ََّي بَُِنه 15ا

َماَواَت َأْو َِف  َرٍة َأْو َِف السه ْن تَُك َمثْقَاَل َحبهٍة َمْن َخْرَدٍل فَتَُكْن َِف ََصْ
ِ
َا ا َّنه

ِ
ا

َ لََطيٌف َخَبٌْي ) نه اّلِله
ِ
ُ ا ًَلَة َوْأُمْر  ( َّيَ 16اْْلَْرَض يَأَْت َبَا اّلِله بَُِنه َأَقَم الصه

نه َذَِلَ َمْن َعْزَم اْْلُُموَر 
ِ
َِبلَْمْعُروَف َوانَْه َعَن الُْمْنَكَر َواْصَّبْ عَََّل َما َأَصابََك ا

ب  ُكه 17) َ ََل ُيَ نه اّلِله
ِ
َك َللنهاَس َوََل تَْمَش َِف اْْلَْرَض َمَرًحا ا ْر َخده ( َوََل تَُصع َ



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 408 ~ 

نه َأنَْكَر اْْلَْصَواَت 18 فَُخوٍر )ُمْختَالٍ 
ِ
َيَك َواْغُضْض َمْن َصْوَتَك ا ( َواْقَصْد َِف َمش ْ

 (19لََصْوُت الَْحَمَْي )
بىز لوقمانغا ھەقىقەتەن ھېكمەت ئاتا قىلدۇق، )ئۇنىڭغا 

قا شۈكۈر قىلغىن، كىمكى شۈكۈر قىلىدىكەن، هللا ا »ئېيتتۇقكى( 
ۇفرىلىق قىلىدىكەن، ئۆزى ئۈچۈن قىلغان بولىدۇ، كىمكى ك

 )بەندىلەردىن( بىھاجەتتۇر، مەدھىيىگە اليىقتۇرهللا شۈبھىسىزكى، ا
ئى  »ئۆز ۋاقتىدا لوقمان )ھەكىم( ئوغلىغا نەسىھەت قىلىپ: «. 

قا شېرىك كەلتۈرمىگىن، شېرىك كەلتۈرۈش هللا ئوغۇلچىقىم، ا
دېدى. ئىنساننى ئاتا ـ ئانىسىغا «  ھەقىقەتەن زور گۇناھتۇر

لىشقا بۇيرۇدۇق. ئانىسى ئۇنى )قورسىقىدا( ئۈستى ـ ياخشىلىق قى
ئۈستىگە ئاجىزلىق بىلەن كۆتۈردى. ئىككى يىلدا ئۇنى ئەمچەكتىن 
ئايرىدى. )ئى ئىنسان!( ماڭا ۋە ئاتا ـ ئاناڭغا شۈكۈر قىلغىن، ئاخىر 
قايتىدىغان جاي مېنىڭ دەرگاھىمدۇر. ئەگەر ئاتا ـ ئاناڭ سېنى 

ڭا شېرىك كەلتۈرۈشكە زورلىسا، سەن بىلمەيدىغان نەرسىنى ما
ئۇالرغا ئىتائەت قىلمىغىن، ئۇالرغا دۇنيادا ياخشى مۇئامىلىدە 
بولغىن )يەنى دىنىڭغا زىيان يەتمەيدىغان ئاساستا ياخشىلىق 
قىلغىن(، ماڭا تائەت بىلەن قايتقان ئادەمنىڭ يولىغا ئەگەشكىن، 

الرنى ئاندىن مېنىڭ دەرگاھىمغا قايتىسىلەر، سىلەرگە قىلمىشىڭ
ئى ئوغۇلچىقىم! قىلمىشىڭ  »ئېيتىپ بېرىمەن. )لوقمان ئېيتتى( 

قىچا چاغلىق نەرسە بولۇپ، ئۇ ئۇيۇل تاشنىڭ ئىچىدە )يەنى ئەڭ 
مەخپىي جايدا( يا ئاسمانالرنىڭ قېتىدا ياكى زېمىننىڭ ئاستىدا 

هللا ئۇنى ھازىر قىلىدۇ )ئۇنىڭ ھېسابىنى ئالىدۇ(. اهللا بولسىمۇ، ا
كۈزەتكۈچىدۇر، ھەممىدىن خەۋەرداردۇر. ئى  ھەقىقەتەن ئىنچىكە

نى )ۋاقتىدا تەئدىل ئەركان ) ئالالھ قا بەندىلىك ( ئوغۇلچىقىم! ناماز
ھەردائىم  ( ئوقۇغىن، )/ ھەقىقىي شەكىلدا ئادا قىلغىن  بىلەن

( ياخشىلىققا بۇيرۇغىن، يامانلىقتىن توسقىن، ساڭا  كىشىلەرنى
نكى ھەقىقەتكە دەۋەت يەتكەن كۈلپەتلەرگە سەۋر قىلغىن )چۈ
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قىلغۇچى ئەزىيەتلەرگە ئۇچرايدۇ(، بۇ ھەقىقەتەن قىلىشقا ئىرادە 
تىكلەشكە تېگىشلىك ئىشالردىندۇر. كىشىلەردىن مەنسىتمەسلىك 

ھەقىقەتەن هللا بىلەن يۈز ئۆرۈمىگىن، زېمىندا غادىيىپ ماڭمىغىن، ا
ھاكاۋۇر، ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ. ئوتتۇراھال 

اڭغىن، ئاۋازىڭنى پەسلەتكىن، ئاۋازالرنىڭ ئەڭ زېرىكەرلىكى م
 .( 19 - 12) «  ھەقىقەتەن ئېشەكلەرنىڭ ئاۋازىدۇر

گەرچە ئۈستىدىن مىڭالرچە يىل ئۆتسىمۇ، ئىنسانىيەت ئالىمىدە 
ياڭرىغان بۇ ياڭراق سادانىڭ يوق بولمايدىغانلىقىنىڭ دەلىلى 

مەقسىتىدە  بولغان مەزكۇر ھېكمەتلەر، سۆزنىڭ تەربىيە
ئاۋازىڭنى » ئىشلىتىلىشىنىڭ ئەڭ ياخشى ئۆرنەكلىرىدىن بىرى. 

سۆزنىڭ قىممىتى » ( دېگەنلىك، ئەسلىدە  19« ) يۇقىرى قىلما! 
نى يۇقىرى كۆتۈر دېگەنلىكتۇر. بۇ ئايەتلەردىن كېيىن، سۆز، «

 سۆزلەرنىڭ سۇلتانى بولغان ئالالھ نىڭ سۆزلىرىگە كەلتۈرۈلگەن:
همَ  ٍر مَ ُه َمْن بَعْ يَُمد   ا َِف اْْلَْرَض َمْن ََشََرٍة َأْقًَلٌم َوالَْبْحرُ َولَْو َأن ْبَعُة َأِْبُ ا َدَه س َ

َ َعزَيٌز َحَكميٌ  نه اّلِله
ِ
َ ا َماُت اّلِله  نََفَدْت َُكَ

ئەگەر يەر يۈزىدىكى دەرەخلەرنىڭ ھەممىسى قەلەم بولغان، » 
)نىڭ سىياسى(  ( بولغان، ئۇنىڭغا يەنە يەتتە دېڭىزھدېڭىز )سىيا

نىڭ سۆزلىرىنى )يېزىپ( تۈگەتكىلى هللا قوشۇلغان تەقدىردىمۇ ا
ھەقىقەتەن غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش هللا بولمايدۇ، ا
 .( 27)   « قىلغۇچىدۇر

ئىالھىي كاالمنىڭ مەنىسىنى ھەرگىزمۇ يېزىپ تۈگەتكىلى 
 بولمايدىغانلىقىنى بۇنىڭدىنمۇ ياخشى ئىپادىلەپ بەرگىلى بولمايدۇ. 

قىلىپ مېڭىش  دسۈرىدە قارىغۇالرچە ئەجدادالر ئىزىنى تەقلى
 تەنقىدلەنگەن: 

نازىل قىلغان نەرسە )يەنى قۇرئان( غا هللا ا »ئەگەر ئۇالرغا: 
ياق، بىز ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزنىڭ  »دېيىلسە، ئۇالر: «  ئەگىشىڭالر

 .(21)دەيدۇ، «  ئەگىشىمىز ) تۇتقان يولى (غا دىنى
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ىدلەنگەن. چۈنكى تەقلىد، ئىنساننىڭ بۇ يەردە تەقلىد تەنق
 ئۆزىگە بېرىلگەن ئىرادە ۋە ئەقىلنى يوق قاتارىدا كۆرىدۇ. ئىرادە ۋە

ئىنساننى ئىنسانلىقتىن چىقىرىپ  ئەقىلنى يوق قاتارىدا كۆرگەنلىك
تاشلىغانلىق، بۇ ئىككى نېمەتكە خىيانەت قىلغانلىق بولىدۇ. بۇ 

« بوۋا ئەمەس  -ى ئاتا ھەقىقەتنىڭ مەنبەس» ىدا: نۇقتئايەت بۇ 
لوقماندەك  اق، لوقماننىڭ نەسىھىتىگە ئوخشاشدېمەكتە. بىر

بوۋىالرنىڭ ياخشى بولغان نەسىھەتلىرى  -ياخشى بولغان ئاتا 
 (. 19 - 12قوبۇل قىلىنىشى كېرەك ) 

ئانا ۋە پەرزەنت مۇناسىۋىتى  -ئارقا ئاتا  -سۈرىنىڭ ئارقىمۇ 
كى ئايەتلەردىنمۇ كۆرىۋالغىلى دىىھەققىدە توختالغانلىقىنى ئاخىر

ئەت ئانىالر! ئەگەر پەرزەنتىڭالرغا شاپا -بولىدۇ. بۇ ئايەتتە، ئى ئاتا 
) ياردەم ( قىلماقچى بولساڭالر، ئۇنىڭغا ئاخىرەتتە ئەمەس، بۇ 

 ئۆرنەك بولۇشۇڭالر، ياخشى نەسىھەتلىرىڭالر، .ڭالرىلەدۇنيادا تەربىي
 شاپائەت قىلىڭالر! دېمەكتە. بۇتوغرا يولغا يۈزلەندۈرۈشۈڭالر بىلەن 

ئانىسىغا بولغان شاپائىتى تەرىپىگە  -تەۋسىيەنى پەرزەنتنىڭ ئاتا 
 -شكىمۇ بولىدۇ. ھېساپ كۈنى ھېچقانداق بىر ئاتا ىنىئۆرۈپ چۈش

 ئانىسىغا پايدىسى بولمايدۇ: -ئانىنىڭ پەرزەنتىگە، پەرزەنتنىڭ ئاتا 

هُْكْ  هُقوا َرب َا النهاُس ات َه َوََل َمْولُوٌد هُ وَ اَلٌ َعْن زَي وَ َواْخَشْوا يَْوًما ََل َيَْ ََّي َأُّي  َو َلَ

َ َحقٌّ فًََل تَُغره  نه َوعَْد اّلِله
ِ
َه َشيْئًا ا هُْكُ َجاٍز َعْن َواَلَ نَْيا َوََل يَُغره   الَْحَياةُ ن َ ال  هُْكْ َِبّلِله ن

 الْغَُرورُ 
ى ئورۇنالش، مەنئى بۇيرۇقلىرىن ڭالرغا )رەببىئى ئىنسانالر! » 

 مەسئۇلىيىتىڭالرنى ئاداقىلغان ئىشالردىن چەكلىنىش بىلەن( 
قىلىڭالر، شۇنداق بىر كۈندىن قورقۇڭالركى، )ئۇ كۈندە( ئاتا 

 نىڭ ۋەدىسىهللا بالىسىغا ئەسقاتمايدۇ، بالىمۇ ئاتىسىغا ئەسقاتمايدۇ، ا
ھەقىقەتەن ھەقتۇر، سىلەرنى ھەرگىز دۇنيا تىرىكچىلىكى مەغرۇر 

نىڭ ئەپۇسىنىڭ كەڭلىكى هللا لمىسۇن، شەيتاننىڭ سىلەرنى اقى
 .( 33) يول قويماڭالر  )  ئالدىشىغا ( بىلەن مەغرۇر قىلىشىغا
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سۈرىنىڭ ئاخىرقى ئايىتى، كاالم ئەدەبىياتىمىزدا خاتا ھالدا 
« بەش غەيب مەسىلە ) مۇغاييەباتى خەمسە ( » شەكىللەنگەن 

ئايەتنىڭ لەبزىنىڭ  ئايەتتۇر. ئەسلىدە بۇ - 34ھەققىدىكى 
شاھىدلىقى بىلەن شۇنى ئېيتىشقا بولىدۇكى، ھېچقانداق بىر 
ئىنسان بىلەلمەيدىغان ۋە پەقەت ئالالھ ال بىلىدىغانلىقى 

 تەكىتلەنگەن مەسىلە بەش ئەمەس ئۈچ:
 ئاخىرقى سائەت ) قىيامەت ( ھەققىدىكى مەلۇمات.

 ئىشالر كىكېلەچەكتى
 ىقەيەردە ئۆلىدىغانلىق

مۇنداق شەكىلدە  لغا ئېلىنغان قالغان ئىككى مادداىئايەتتە ت
يامغۇرنى ياغدۇرغۇچى ئۇ ) ئالالھ (دۇر، رەھىملەردە » كەلگەن: 

مەلۇم «. ) باالياتقۇدا ( ماكانالشقاننى بىلگۈچى ئۇ ) ئالالھ (دۇر 
بولغاندەك، بۇ ئىككى جۈملىدە بىلىمنىڭ ئالالھ قىال خاس 

قىلىنغانلىقى بايان قىلىنمىغان. قىلىنغانلىقى ۋە ئىنساندىن خالىي 
« ئىنسان بىلىمىنىڭ چەكلىك ئىكەنلىكىنى » ئەسلىدە بۇ ئايەت 

سۈرىنىڭمۇ  مىسىمۇ ئايەتنىڭ ئاخىرقى جۈملىسىئىما قىلىدۇ. دې
 ئاخىرقى سۆزىدۇر:

ھەقىقەتەن )پۈتۈن ئىشالرنى( بىلىپ تۇرغۇچىدۇر، هللا ا» 
 لۇق خەۋەرداردۇر )شەيئىلەرنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى تەرەپلىرىدىن( تو

 ( »34 ). 
 

 سەبەئ سۈرىسى

 
 - 20 - 15سۈرىنىڭ ئىسمى بولغان سەبەئ، مەزكۇر سۈرىنىڭ 

ئايەتلىرىدە تىلغا ئېلىنغان سەبەئ دۆلىتى ۋەقەلىكىدىن ئېلىنغان. 
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ئاق دېڭىز ئوتتۇرىسىدىكى باھارات يولىنى  -سەبەئ، ئوكيانۇس 
ندىكى بىر دۆلەتنىڭ ھاكىمىيىتى ئاستىدا تۇتقان جەنۇبى ئەرەبىستا

ئىسمى « سەبەئ » ئىسمىدۇر. ھەدىس ۋە تەپسىرلەردە بۇ سۈرە 
 بىلەن ئاتالغان. 

سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. بەزى ئايەتلەرنىڭ مەدىنىدە 
ئەنئام سۈرىسىدە ئوتتۇرىغا  ل بولغانلىقى ھەققىدىكى قاراشالرنازى

 قويۇلغان ئۆلچەمگە مۇۋاپىق كەلمەيدۇ.
ئەگەر » بولغان ۋاقتىغا كەلسەك، بۇ ھەقتە سۈرىنىڭ نازىل 

خالىساق ئۇالرنى يەرگە يۇتقۇزىۋەتكەن ياكى ئاسماننى ئۇالرنىڭ 
(  9« ) پارچە قىلىپ چۈشۈرگەن بوالتتۇق  -ئۈستىگە پارچە 

مەنىسىدىكى ئايەت بىزنى يىپ ئۇچى بىلەن تەمىنلەيدۇ. بۇ ئايەت، 
تقاندەك سەن ئېي» ئايەتتىكى مۇشرىكالرنىڭ  - 92ئىسرا 

سۆزىگە « پارچە قىلىپ چۈشۈرگىن  -ئۈستىمىزگە ئاسماننى پارچە 
 ماھىيىتىگە ئىگە.   جاۋاببىر 

بۇ، سەبەئ سۈرىسىنىڭ ئىسرا سۈرىسىدىن كېيىن نازىل 
مەزكۇر  ىغا ئاساسەنبولغانلىقىنىڭ دەلىلى. سۈرىنىڭ مەزمۇن

 11يقۇتىدىن كېيىن، دەۋەتنىڭ اسۈرىنى قۇرەيش مۇشرىكلىرىنىڭ ب
 يىلىدا نازىل بولغان سۈرىلەر ئارىسىغا تىزىشقا بولىدۇ.   -

سۈرە مەككىدە نازىل بولغان فاتىھە، ئەنئام، كەھف ۋە فاتىر 
سۈرىسىگە ئوخشاش ئالالھ قا ھەمدۇسانا ئېيتىش بىلەن 
باشلىنىدۇ. سۈرىنىڭ بىرىنچى ئايىتىدىن مەلۇم بولغاندەك، 

الھ قا ھەمدۇسانا ئېيتىش ئاخىرەتتە ئىبادەت ئاخىرلىشىدۇ، ئەمما ئال
ا داۋاملىشىدۇ. بۇ دۇنيادىمۇ، ئۇ دۇنيادىمۇ ھەمدۇسانا پەقەت ئالالھ ق

 خاستۇر، ئالالھ نىڭ ھەققىدۇر، ئالالھ نىڭ مۈلكىدۇر:

َماَواَت َوَما َِف اْْلَ  ي ََلُ َما َِف السه َ َ اَّله َخَرَة َوََلُ الْحَ  ْرَض الَْحْمُد ّلَِله ْمُد َِف اْْل َ

 َحَكمُي الَْخَبْيُ َوُهَو الْ 
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قا خاستۇر، ئاسمانالردىكى ۋە هللا جىمى ھەمدۇسانا ا» 
نىڭ مۈلكىدۇر، ئاخىرەتتىكى هللا زېمىندىكى ھەممە نەرسە ا

ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر، هللا قا خاستۇر، اهللا ھەمدۇسانامۇ ا
 (. 1« ) ھەممىدىن خەۋەرداردۇر 

دە تېمىسى ئۈستى فرىكۇ -سۈرىنىڭ بىرىنچى بۆلىكى ئىمان  
توختالغان. ئىنساننى بەندىگە ياكى ماددىغا قۇل بولۇشقا ئېلىپ 
بارىدىغان شېرىك رەت قىلىنغان. كۆز بىلەن كۆرگىلى بولىدىغان 

بىلەن، پارچىنىڭ پۈتۈن بىلەن، تەرىپى ئالەمنىڭ كۆرۈنمەيدىغان 
بىرى  بىلەن ۋە شەيئىلەرنىڭ ئالالھ بىلەن  -شەيئىلەرنىڭ بىر 

ۈستىدە توختالغان. بۇ ئارقىلىق دىققىتىمىزنى بولغان مۇناسىۋىتى ئ
مەۋجۇدىيەتنىڭ مەنا ۋە مەقسەتكە ئىگە ئىكەنلىكىگە ئاغدۇرىدۇ 

 (1 - 5  .) 
ئاسمان ۋە زېمىن ھەققىدىكى مەلۇماتنىڭ پەقەت 
كۆرۈنگەندىنال ئىبارەت ئەمەسلىكىنى، مەلۇم بولغاننىڭ نامەلۇم 

ئاز نىسبەتتە  بولغان قىسمى بىلەن سېلىشتۇرغاندا ناھايىتى
مۇھاتابالرغا كۆرۈنمىگەنلەرنى  ئايەت - 9ئىكەنلىكى تەكىتلەنگەن. 

 بىلىش ئۈچۈن تىرىشىشقا دەۋەت قىلىدۇ:

َّل َما بنَْيَ َأيَْدَُّيْم َوَما َخلَْفهُْم مَ 
ِ
َس َماَء َواْْلَ َن السه َأفَََّلْ يََرْوا ا ْن نََشأْ ََنْ

ِ
ْف ْرَض ا

ُم اْْلَْرَض َأْو نُْسَقطْ عَ   َبَ
ِ
َماَء ا ْم َكَسًفا َمَن السه  ٍب يًَة َلُك َ َعْبٍد ُمَنيَذَِلَ َْل َ  نه َِف لَْْيَ

ئاسمان ۋە يەردىن قانچىلىك قىسمىنى كۆرسەتكىنىمىز، ئۇالر » 
قارىمامدۇ؟ قانچىلىك قىسمىنى ئۇالرغا بىلدۈرمىگەنلىكىمىزگە 

ىڭ ياكى ئاسماننى ئۇالرن الىساق ئۇالرنى يەرگە يۇتقۇزىمىزئەگەر خ
قا قايتقۇچى هللا ئۈستىگە پارچە ـ پارچە قىلىپ چۈشۈرىمىز. بۇنىڭدا ا

نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان( هللا ھەر بەندە ئۈچۈن ئەلۋەتتە )ا
 (. 9« ) دەلىل بار 

بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئېرىشىدىغان كۈچ ۋە ئىمكاننى 
مەۋجۇدىيەتنىڭ يارىتىلىش مەقسىتىگە ماس ھالدا ئىشلەتكىلىمۇ 
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ئەكسىچە ئىشلەتكىلىمۇ بولىدۇ. سۈرىدە بۇ ئىككى  بولىدۇ، ئۇنىڭ
 ئەھۋالنىڭ تارىختىكى ئۆرنەكلىرى بېرىلگەن:

قۇدرەتنى مەۋجۇدىيەتنىڭ يارىتىلىش مەقسىتىگە  -. كۈچ 1
ماس ھالدا ئىشلىتىشتە داۋۇد ۋە سۇاليمان ئۆرنەكلىرى بېرىلگەن. 

ت كۈچ ۋە سەلتەنە ەيغەمبەرنىڭ سەلتەنەتىپ -كۈمدار بۇ ئىككى ھۆ
 - 10ئەخالقىغا قۇرئان ئۈلگە قىلىپ كۆرسەتكەن ئۆرنەكتۇر ) 

(. بۇنىڭ ئۈچۈن شەرت بولغان بىر نەرسە بار. يەنى، كۈچ  14
ئەخالقى. كۈچ، كۈچ ئەخالقى بىلەن بىرلىكتە ئىشلىتىلسە، تاغالر ۋە 

ى بۇ ھاكىمىيەتنىڭ ئەمرى تاشالر، بۆرىلەر ۋە قۇشالرنىڭ ھەر بىر
قسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرغان بىرەر ئايەتكە يارىتىلىش مە ئاستىدا

! غا ئاۋاز قوشۇڭالرئى تاغالر! ئى قۇشالر! ئۇنىڭ ئاۋازى» ئايلىنىدۇ. 
رى نېمىدىگەن چوڭقۇر مەنىگە ئىگە! ھەزرىتى ( ئەم 10« ) 

داۋۇدنىڭ ئاۋازىغا ئاۋاز قوشۇش ئۈچۈن تاغالرنىڭ رەببى تاغالرغا 
ئەمرىگە شامال  ئەمىر قىلىۋاتىدۇ. ھەزرىتى سۇاليماننىڭ
مابەتلەر، ھەيكەهللار،  ابويسۇندۇرۇپ بېرىلگەن. ساراينىڭ باغچىسىد

كنىڭ ۈكۆلچەكلەر ۋە كۆهللار بار ئىدى. لېكىن مەزكۇر ئائىلە بۇ مۈل
ھەممىسىنى تۇزكورلۇق ئۈچۈن ئەمەس، شۈكۈر ئۈچۈن 

 (.  12ئىشلەتمەكتە ئىدى ) 
ىتىگە قۇدرەتنى مەۋجۇدىيەتنىڭ يارىتىلىش مەقس -. كۈچ 2

زىت ھالدا ئىشلىتىشتە سەبەئ دۆلىتى مىسال قىلىپ كۆرسىتىلگەن. 
مەۋجۇدىيەتنىڭ يارىتىلىش مەقسىتىنى نەزەردە تۇتمىغان بىر 

قۇدرەت ۋە ھاكىمىيەت بىر باالغا  -ھاكىمىيەتنىڭ ئىلكىدىكى كۈچ 
 (.  21 - 15ئايلىنىدۇ، زاۋاللىققا يول ئاچىدۇ ) 

ىسى بار. يەنى، نۇقتبىر بىراق بۇ ئۆرنەكلەرنىڭ ئوخشاش 
دۇنيالىق ھەر ھاكىمىيەت ئۆتكۈنچىدۇر، ئەبەدىي بولغان ئالالھ 
نىڭ مۇتلەق ھاكىمىيىتى ۋە ئاخىرەتنىڭ ئەبەدىي سائادىتىدۇر. بۇ 
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سائادەت پەقەت تىرىك بولغان بىر ئالالھ ئېتىقادى بىلەن قولغا 
 كېلىدۇ. 

سۇلتان  نۈنچى ئىكەنلىكى قانۇنى. بۇ قانۇھاكىمىيەتنىڭ ئۆتك
سۇاليماننىڭ ھاكىمىيىتى ئۈچۈنمۇ ئوخشاش كۈچكە ئىگە. تىلالرغا 
داستان بولغان بىر دۆلەتنىڭ بەھەيۋەت ۋە پاراسەتلىك ھۆكۈمدارى 
بولغان سۇاليمان پەيغەمبەرنىمۇ نىھايەت ئۆلۈم كېلىپ تاپقانىدى. 

ھاسىسىنى يەپ تۈگەتكەن  ىڭ جىسمىنى يەرگە يىقىتقان نەرسەئۇن
ىدا ئايەت مۇھاتابىغا مۇنداق دېمەكتە: نۇقت(. بۇ  14) قۇرت ئىدى 

ئى ئىنسان! جاھانغا سۇلتان بولغان سۇاليمان بولساڭمۇ ئۆلۈم 
سېنى تاپىدۇ، ئۇنىڭدىن قاچالمايسەن. ۋاقتى كەلگەندە سېنى بىر 

 قۇرۇت يىقىتااليدۇ. 
تىدىن سەبەئ دۆلىتىنى ھەزرىتى داۋۇد ۋە سۇاليمان دۆلى

كۈچ ۋە ھاكىمىيەت ئەخالقى ئىدى  ان نەرسەپەرقلەندۈرۈپ تۇرغ
(. كۈچ ئەخالقىدىن مەھرۇم بولغان ھەر ھاكىمىيەت  21 - 15) 

پارچە بولۇپ كەتكەنىدى.  -سەبەئ دۆلىتىگە ئوخشاش پارچە 
ئۇالرنى بىز )كېيىنكى كىشىلەرگە( » رەببىمىز مۇنداق دەيدۇ: 
 (.   19« )  چۆچەك قىلىپ قالدۇردۇق

ەردىن كېيىن تەۋھىد چاقىرىقى بۇ تارىخى ئۆرنەكل
( ۋە شېرىكنىڭ ناھايىتى خەتەرلىك بىر  27 - 22تەكرارلىنىدۇ ) 

 ئىنسانىيەت ۋىرۇسى ئىكەنلىكى بايان قىلىنىدۇ. 
بىۋاستە رەسۇلۇلالھقا قارىتىلىدۇ ۋە ئەۋەتىلىش  خىتابئاندىن 

شخەۋەر بەرگۈچى ۋە ئاگاھالندۇرغۇچى ۇغايىسىنى ئەسكەرتىدۇ: خ
 (.  28بولۇش ) 

سۈرىدە بوزەك قىلىنغانالر بىلەن چوڭچىلىق قىلغۇچىالرنىڭ 
ھېساب كۈنى رەببىنىڭ ھوزۇرىدىكى تەمسىلى دىئالوگلىرى نەقىل 

(، شۇ ئەبەدىي ھەقىقەت بۇ  36 - 31قىلىنىش بىلەن بىرگە ) 
 ىدا بايان قىلىنىدۇ:نۇقت
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َبُُْكْ  هَِت تُقَر   ْنَدَنَ  عَ َوَما َأْمَوالُُْكْ َوََل َأْوََلُدُُكْ َِبل
ِ
َصاَلًحا  َله َمْن أ ََمَن َوََعَلَ  ُزلَْفى ا

لُوا َوُهْ َِف الْغُ  ْعَف َبَما ََعَ َمنُونَ  ُرفَاَت فَأُولَئََك لَهُْم َجَزاُء الض َ  أ َ
ۇ، ماللىرىڭالر ۋە بالىلىرىڭالر سىلەرنى بىزگە يېقىنالشتۇرالمايد» 

قىلغان پەقەت ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەل قىلغانالرغا 
ئەمەللىرى ئۈچۈن ھەسسىلەپ ساۋاب بېرىلىدۇ، ئۇالر )جەننەتنىڭ( 
ئېسىل ئۆيلىرىدە )ھەر قانداق كۆڭۈلسىزلىكتىن( ئەمىن بولغان 

 .( 37« ) ھالدا تۇرىدۇ 
بۇ ئاگاھالندۇرۇشالردىن كېيىن، ئىنسانغا ئەڭ يۇقىرى 
پەللىدىن تۆۋەندىكىدەك نەسىھەت قىلىنغان بولۇپ، بۇ ئارقىلىق 

نسانغا ھەر دائىم ئالالھ نىڭ نازارىتى ئاستىدا ئىكەنلىكىنى ئى
 ئەسكەرتىدۇ:

َ َمثََْن  هَما َأَعُظُْكْ َبَواَحَدٍة َأْن تَُقوُموا ّلَِله ن
ِ
 َراَدى َوفُ قُْل ا

مەن سىلەرگە بىر ئىشنى تەۋسىيە قىلىمەن: »ئېيتقىنكى، 
شۇڭالردىن تۇرۇكى يالغۇز يا مەيلى باشقىالر بىلەنسىلەر 

ۋاتقانلىقىڭالرنى ھەرگىز ۇىينەزەر، ئالالھ نىڭ ھوزۇرىدا تۇرقەتئ
 .( 46)  «ئۇنتۇماڭالر 

ئىتى باتىل ) ساختا (نىڭ ئۆتكۈنچى تەبىھەقنىڭ ئەبەدىي، 
ھىدايەتنىڭ  ( كەلگەن بۇ ئايەت، 49ىن كېيىن ) ئەسلىتىلگەند

 ماھىيىتىگە كىشىنىڭ دىققىتىنى ئاغدۇرىدۇ:
ڭ زىيىنى ئۆزۈمگىدۇر، ئەگەر ئەگەر ئازسام ئازغانلىقىمنى »

ىمنىڭ ماڭا ۋەھيى قىلغان قۇرئانىنىڭ ەبب( ر بۇ ھىدايەت تاپسام )
 «  ھەقىقەتەن ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، يېقىندۇرهللا سەۋەبىدىندۇر، ا

 (50 ). 
ھېساپ كۈنىنىڭ دەھشىتىنى  ىسۈرىنىڭ ئاخىرقى بۆلىكىن

ر رلەپ بەرگەن تۆۋەندىكى ئايەتلەىقۇرئاندا ئەڭ ياخشى تەسۋ
 تەشكىل قىلىدۇ:
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ْذ فَزَُعوا فًََل فَْوَت َوُأَخُذوا َمْن َمََكٍن 
ِ
ا أ ََمنها َبَه ( َوقَالُو 51)رَيٍب قَ َولَْو تََرى ا

لْغَْيَب وا َبَه َمْن قَْبُل َويَْقَذفُوَن َِب ( َوقَْد َكَفرُ 52َوَأَنه لَُهُم التهنَاُوُش َمْن َمََكٍن بََعيٍد )

 (53َمْن َمََكٍن بََعيٍد )
 ى كۇكۇلىسىدىن چىڭ تۇتۇلغان،سەن ئۇالرن ئەسلىدە» 

ھالىتىنى بىر كۆرگەن  قورقۇپ قاچىدىغان يەر تاپالمايۋاتقان
 بۇنچەدەيدۇ، «  ئىمان ئېيتتۇق »(: مانا بۇ ۋاقىتتا  ، ئۇالر )بولساڭ

ھېچقانداق جاپا تارتماي قانداقمۇ نىجاتلىققا يىراق جايدىن 
ۋە گىرى ئۇنى ئىنكار قىلغان ئۇالر ئىلئېرىشسۇن؟ ھالبۇكى، 

) دۇنيادىن ئىبارەت ( يىراق بىر جايدىن ئاخىرەتتىن ئىبارەت 
 51« ) ىگەنىدى غەيب ئۈستىدە قارىسىغا سۆزل ئىدراكتىن ھالقىغان

- 53 .) 
 

 زۇمەر سۈرىسى

 
ئايەتلەردە تىلغا ئېلىنغان زۇمەر ) زۇمرەلەر /  - 73 - 71سۈرە 

 اتالغان. گۇرۇپپىالر ( كەلىمىسى بىلەن ئ
 قىلىنغان بىر رىۋايەتكە ئاساسەن ھەزرىتى ئائىشەدىن نەقىل

سۈرىنىڭ تۇنجى نەسىل دەۋرىدىال بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغانلىقىنى 
 (. 3234ئېيتااليمىز ) تىرمىزى، تەپسىر، 

فىرۇزئابادى، سۈرىنىڭ ئىككىنجى بىر ئىسمى بارلىقى ھەققىدە 
» مەنىسىدىكى « ئۆي » ، توختالغان. يەنى، غۇراف سۈرىسى. غۇراف

ئايىتىدە  - 20ك شەكلى. بۇ ئىسىم سۈرىنىڭ ۈنىڭ كۆپل«غۇرفە 
قەۋەت  -ئاستىدىن دەرياالر ئېقىپ تۇرغان، قەۋەت » تىلغا ئېلىنغان 

ئىبارىسىدىن « ھالدا بىنا قىلىنغان جەننەت سارايلىرى ) غۇراف ( 
ھ نىڭ كىم ئالال» ئېلىنغان. تابىئىنالردىن ۋەھب ب. مۇنەببىھ، 
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مەخلۇقلىرى ھەققىدىكى ھۆكۈملىرىنى بىلمەكچى بولسا، غۇراف 
 دېگەن ) بەسائىر (.   « سۈرىسىنى ئوقۇسۇن 

سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. مەدىنىدە نازىل بولغانلىقى 
ھەققىدىكى بەزى رىۋايەتلەرنىڭ دەلىلى يوق. بۇ رىۋايەتلەر ئەنئام 

 ماس كەلمەيدۇ.  سۈرىسىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئۆلچەملەرگە
ىجرەتنى ھ ( ئىپادىسى 10« ) يېرى كەڭرىدۇر ئالالھ نىڭ » 

ئىما قىلماقتا. سۈرىنىڭ ئۇزۇن ئايەتلەردىن تەشكىل قىلىنىش 
مەدىنە ھىجرىتىنى  بەكرەكئۇسلۇبى، ئۇنىڭ ھەبەش ھىجرىتىدىن 

مۇئمىن  -كۆرسەتمەكتە. تۇنجى تەرتىپلەرنىڭ ھەممىسىدە سەبەئ 
تىزىلغان بولۇپ، بۇ سۈرىنىڭ قۇرەيش  سۈرىلىرى ئارىسىغا

يقۇتىدىن كېيىن نازىل بولغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ سۈرىنى اب
يىلىدا نازىل بولغان سۈرىلەر قاتارىغا تىزىشقا  - 11نۇبۇۋۋەتنىڭ 

 بولىدۇ. 
تۈرىكى  ېمىسى ئىسالم ئەقىدىسىنىڭ ئاساسىسۈرىنىڭ ئانا ت

 قىدە توختالغان. بولغان تەۋھىد بولۇپ، تەۋھىد ۋە شېرىك ھەق
گەن ھالدا باشالنغان. ئالالھ سۈرە ۋەھىينىڭ مەنبەسى تەكىتلەن

، تەۋھىد بىلەن شېرىكنىڭ تەڭ مەۋجۇت رىئىمان بىلەن كۇپ نىڭ
شىنىڭ ھېكمىتى نېمە؟ دېگەن سوئالغا بۇ سۈرە ۇشىغا يول قويۇبول

نى بەرگەندە، پەلسەپىنىڭ ئەڭ قەدىمقى جاۋاببەرمەكتە. بۇ  جاۋاب
گە «ۋە ياماننىڭ تەبىئىتى ياخشى » رىدىن بىرى بولغان تېمىلى
مەركەزلىك بىر مۇالھىزە ئۇسلۇبىنى ئوتتۇرىغا « ھېكمەت »  قارىتا

قويىدۇ. تۆۋەندىكى باالغەت بىلەن تولغان ئايەت بۇ ھەقتە كەڭ 
 دائىرىلىك مەنىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان:

َ يَُكو َ  َماَواَت َواْْلَْرَض َِبلَْحق  َاَر عَََّل َخلََق السه ُر الْنه َ َاَر َويَُكو  هْيَل عَََّل الْنه ُر الل

ى َأََل ُهَو الَْعزَيُز الْغَفهاُر ) رَي َْلََجٍل ُمَسما ْمَس َوالْقََمَر ُكٌّ ََيْ هْيَل َوََسهَر الشه ( 5الل

ا َوَأنَْزَل لَُْكْ مَ  َن اْْلَنَْعاَم ثََماَنَيَة َأْزَواجٍ َخلَقَُْكْ َمْن نَْفٍس َواَحَدٍة ُثه َجَعَل َمْْنَا َزْوََجَ
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ُ َرب ُْكْ ََلُ  هَاَتُْكْ َخلْقًا َمْن بَْعَد َخلٍْق َِف ُظلَُماٍت ثًََلٍث َذَلُْكُ اّلِله لُُقُْكْ َِف بُُطوَن ُأمه ََيْ

فُوَن ) َله ُهَو فَأََنه تُّْصَ
ِ
ََلَ ا
ِ
 (6الُْمِْلُ ََل ا

 ر مەقسەت ئۈچۈنبەلگىلىك بىئاسمانالرنى ۋە زېمىننى هللا ا» 
كېچىنى كۈندۈزگە كىرگۈزىدۇ ۋە كۈندۈزنى كېچىگە هللا ياراتتى. ا

مۇئەييەن ۋاقىتقىچە  كۈن بىلەن ئاينى ئۆز ئوقىداهللا كىرگۈزىدۇ، ا
بەلگىلىك قانۇنىيەتكە  ئايلىنىپ تۇرىدىغان(  يەنى قىيامەتكىچە )

( غالىبتۇر.  ئۆز ئىشىداهللا يەنى ا ، بىلىڭالركى، ئۇ )ىدبويسۇندۇر
هللا ەندىلىرىنىڭ گۇناھلىرىنى تولىمۇ مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر. ا)ب

سىلەرنى بىر ئادەمدىن ياراتتى، ئاندىن ئۇنىڭدىن ئۇنىڭ جۈپتىنى 
) تۆگە، كاال،  ( ياراتتى ۋە ھايۋانالردىن سەككىزنى يەنى ھەۋۋانى )

سىلەر  قوي، ئۆچكىدىن ئەركەك ـ چىشى بولۇپ جەمئى سەككىز (
رنى ئاناڭالرنىڭ قارنىدا بىر ھالەتتىن يەنە سىلەهللا ئۈچۈن ياراتتى، ا

يەنى ئابىمەنىي، ئاندىن لەختە  بىر ھالەتكە تەرەققىي قىلدۇرۇپ )
(، ئۈچ قاراڭغۇلۇق  قان، ئاندىن پارچە گۆش باسقۇچلىرىغا بۆلۈپ

(  يەنى باالھەمراھىنىڭ پەردىسى، بەچچىدان ۋە ئانىنىڭ قورسىقى )
ىڭالردۇر، پادىشاھلىق ەببنىڭ رسىلەرهللا ئىچىدە يارىتىدۇ، ئەنە شۇ ا

قا خاستۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، قانداقمۇ هللا ا
(  ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىشتىن ئۇنىڭدىن غەيرىيگە چوقۇنۇشقا )

 (. 6 - 5« )  بۇرۇلۇپ كېتىسىلەر
ەتتە، ھەم ئىنسانىيەتنىڭ باالغەت شاھ ئەسەرى بولغان بىر ئاي

ھەم  انىنىڭ ئەڭ ئۇلىغايارىتىلىش جەريتلىق ئېلېمېن
قىدىكى ىسرھەم ئانا قو ىلىك يارىتىلىشىنىڭ باشالنغۇچىغابىئولوگىي

تۆرەلمىلىك يارىتىلىش باسقۇچلىرىغا مۇناسىۋەتلىك مەلۇماتالرنىڭ 
 (.  6ھەممىسى بايان قىلىنغان ) 

بىلىمنىڭ بىلىم ئەخالقىدىن ئايرىاللمايدىغانلىقىغا 
 »دۇرۇش بۇ سۈرىدە كەلگەن: مۇناسىۋەتلىك گۈزەل بىر ئاگاھالن

(.  9) « بىلىدىغانالر بىلەن بىلمەيدىغانالر باراۋەر بوالمدۇ؟ 
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ئۇنداقتا، نېمىنى بىلگەنلەر بىلەن بىلمىگەنلەر؟ ئايەتنىڭ ئالدىدا 
« بىلىم » ئالنىڭ جاۋابى بېرىلگەن: رەببىنى! بۇ مەنىدە وبۇ س

نى بېرىدۇ. بجاۋادېگەن « ھاشىيەت » دېگەن نېمە سوئالغا، قۇرئان 
يەنى، ئالالھ نىڭ ئۇلۇغلىقىنى بىلىش ۋە ئۇنىڭ ئۇلۇغلىقى ئالدىدا 

 ئۆزىنىڭ ھەددىنى بىلىشتۇر.
ئىخالس » بۇنىڭ ئۈچۈن ئەڭ ئاساسلىق شەرت بولغان نەرسە 

(. يەنى، ئەقىدىنى ئالالھ قا خاس قىلغان ھالدا پەقەت  11تۇر ) «
سنىڭ قۇرئاندىكى ئالالھ قىال ئىبادەت قىلىشتۇر. مانا بۇ ئىخال

ئىخالسنى  ىكىئىزاھاتى. يەنى، ئىخالس، قۇرئانغا كۆرە تەۋھىد
 كۆرسىتىدۇ.

ئېتىقادنى ساپ، سەمىمىي ۋە خالىس ھالدا ئىبادەتنى » تەۋھىد، 
قايتا تەكرارالنغان  -شەكلىدە قايتا « ئالالھ قا خاس قىلىش 

 ئىنساننىڭ ئەڭ چوڭ« پ قويۇش ىتىخۇدىنى يوق(. »  2،3،11،14) 
(. سۈرىدە تەۋھىد بىناسىنى بۇزغۇنچىلىققا  15شىدۇر ) ىتىيوق

تىدە بايان ىئۇچراتقان شېرىك چۈشەنچىسى ئايرىم بىر تېما سۈپ
ئالالھ » رلۈك شېرىك (. ھەر تۈ 67-46،62-33،38،43قىلىنغان ) 

» دەپ بىلمىگەن چۈشەنچىگە بېرىپ تاقىلىدۇ. « نى يېتەرلىك 
ئايەت مانا بۇ  - 36دېگەن « مەسمۇ؟ ئالالھ بەندىسىگە يېتەرلىك ئە

 ئازغۇن چۈشەنچىنى رەت قىلىدۇ.
ئەڭ غانالرنىڭ ھەقىقەتكە تالىپ بولئىنسانلىق تارىخى بويىچە 

چوڭ سۈپىتى بولغان بىر ئەۋزەللىك بۇ سۈرىدە تىلغا ئېلىنغان. 
يەنى، سۆزنىڭ ئەڭ ياخشىسىنى ئاڭالش ۋە ئەڭ ياخشىسىغا 

 (. 18ئەگىشىش ) 
ۋەھىينىڭ ئىككى قۇتۇپلۇق بايان ئۇسلۇبى ئەڭ  ىزۇمەر سۈرىس

كۆپ ئۇچرايدىغان سۈرىدۇر. شۇڭا قۇرئاننىڭ زىت قۇتۇپلۇق 
 ئۇسلۇبىغا ئۆرنەك بولغان ئايەت بۇ سۈرىدە يەر ئالغان:
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َل َأْحَسَن الَْحَديَث َكتَاًِب ُمتََشاَبًا َمثَاَِنَ  ُ نَزه يَن َشَعر  َمنْ  تَقْ اّلِله َ ُه ُجلُوُد اَّله

ُْم ُثه تََلنُي ُجلُوُدُهْ َيَْ   َشْوَن َربه
بىرسى يەنە  سۆزلەرنىڭ ئەڭ چىرايلىقى بولغان قۇرئاننىهللا ا» 

بىرسىنى شىپى كەلتۈرۈپ تەكرارالنغان، ئىككى قۇتۇپلۇق بىر 
( تۇركى خىتاببۇ شۇنداق بىر  )سۈپىتىدە نازىل قىلدى.  خىتاب

تىترەيدۇ، ئاندىن كىشىلەرنىڭ بەدەنلىرى  ئەيمىنىدىغان رەببىدىن
نىڭ رەھمىتى، مەغپىرىتىگە دائىر هللا يەنى ا نىڭ زىكرى ئۈچۈن )هللا ا

ئۇالرنىڭ بەدەنلىرى ۋە دىللىرى  ( ئايەتلەر تىالۋەت قىلىنغان چاغدا
 .(  23« )  ( ئارام تاپىدۇ يۇمشاپ )

ئىالھىي ۋەھىي نېمە ئۈچۈن سۆزنىڭ بارلىق ئىمكانلىرىنىڭ » 
سوئالىنىڭ « ئىرىدە ئىشلىتىدۇ؟ ھەممىسىنى پۈتۈنلەي كەڭ دا

 بىلەلەيمىز: ىنجاۋابىنى بۇ سۈرىدە يەر ئالغان بىر ئايەتت

بْنَا َللنهاَس َِف َهَذا الُْقْرأ ََن َمْن ُك َ مَ  َ ثٍَل لَ َولَقَْد ََضَ هُهْم ي  تََذكهُرونَ َعل
بىز كىشىلەرنى ۋەز ـ نەسىھەت ئالسۇن دەپ، بۇ قۇرئاندا » 

 (.  27)  « رنى بايان قىلدۇقئۇالرغا تۈرلۈك مىسالال
 ىدىغان بىر ئىنسان ئىكەنلىكىسۈرىدە رەسۇلۇلالھنىڭ ئۆل

سەن ھەقىقەتەن ئۆلىسەن، ئۇالرمۇ ھەقىقەتەن » ئەسكەرتىلگەن 
بىر كۈنى كېلىدۇ پەيغەمبەرلەرنىمۇ ۋە » ( ئايىتى،  30« ) ئۆلىدۇ 

ئىماسىنى ئەكس « ئىنكار قىلغانالرنىمۇ ھېسابقا تارتىمىز 
 تۈرمەكتە. ئەت

ھەم ئاگاھالندۇرىدىغان  ۇشخەۋەر بېرىدىغانقۇرئاننىڭ ھەم خ
ئايەتلىرى بار. بۇ ھەر ئىككى ئايەت گۇرۇپپىسى ئىنسانغا بىر 
رەھمەتتۇر. چۈنكى ئۇنىڭ مەقسىتى ئىنساننى ئاگاھالندۇرۇشتۇر. 

شخەۋەر بەرگۈچى ئايەتلەرنىڭ بەلكىم ۇقۇرئاندا يەر ئالغان خ
 ئايەتتۇر: بىرىنچىسى تۆۋەندىكى
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زَُّيَُ  ي ََعَلُوا َوََيْ َ ُ َعْْنُْم َأْسَوَأ اَّله ي ََكنُوا ْجَرُهْ بَ ْم أَ َلُيَكف ََر اّلِله َ أَْحَسَن اَّله

 يَْعَملُونَ 
ئۇالرنىڭ ئەڭ يامان ئەمەللىرىنى يوققا چىقىرىدۇ، ئۇالرغا هللا ا» 

 (.  35)   « قىلغان ئەڭ ياخشى ئەمەللىرى بويىچە ساۋاب بېرىدۇ
نىڭ قىلغانلىرىنىڭ ئەڭ ياخشىسى بىلەن ئىنسان

تېخىمۇ ياخشىنى ۋۇجۇدقا  ۇشخەۋەرمۇكاپاتلىنىشى ھەققىدىكى بۇ خ
تۇر. ئالالھ نىڭ سەۋەبچىقىرىش ئۈچۈن تىرىشىشغا يېتەرلىك 

ئۈستىدىن  ئىنسان ئەمەللىرىنى ئەڭ ياخشىسى
بىلەن « شى ۇكەرىم بول» پەقەت  مۇكاپاتاليدىغانلىقىنى

 دۇ.ئىزاھلىغىلى بولى
ئىنسان يۈرىكىنى تىترىتىدىغان ئۇ سوئال بۇ سۈرىدە يەر 

يېتەرلىك « ئالالھ بەندىسىگە يېتەرلىك ئەمەسمۇ؟ » ئالماقتا: 
ئەمەسمۇ؟ ئېيتىپ بېقىڭە، ئالالھ بەندىسىگە يېتەرلىك بولمىسا، كىم 

 يېتەرلىك بولىدۇ؟ نېمە يېتەرلىك بولىدۇ؟
 ە قىلغان ئۇسلۇبىئەدەبنى تەۋسىي ۋەھىينىڭ تۇنجى مۇھاتابىغا

 ھەممىمىزنىڭ قۇلىقىدا جاراڭالپ تۇرىشى كېرەك: 

ِن َ عَاَمٌل فَسَ 
ِ
لُوا عَََّل َمََكنََتُْكْ ا  ْعلَُمونَ ْوَف تَ قُْل ََّي قَْوَم اَْعَ

ەڭالرغا يارىشىدىغاننى ئى قەۋمىم! سىلەر ئۆز »ئېيتقىنكى، 
نغا سىلەر ئۇزۇ ەمگە يارىشىدىغاننى قىلىمەن.ڭالر، مەنمۇ ئۆزقىلى

« بىلىسىلەر قالماي خارلىغۇچى ئازابنىڭ كىمگە كېلىدىغانلىقىنى
 (39 ). 

ئۆلۈمگە مۇناسىۋەتلىك مەلۇماتىمىز ناھايىتى ئاز بولۇپ، بۇ 
شەكىلدە داۋاملىشىدۇ. چۈنكى ئۆلۈم ماددىي دۇنيا ئاخىرلىشىپ 
مەنىۋى دۇنيا باشالنغان بىر بوسۇغىدۇر. ئۇ بوسۇغا ھەققىدە پەقەت 

ىلىقال بىر نەرسە بىلەلەيمىز. تۆۋەندىكى ئايەت بۇ ھەقتە ۋەھىي ئارق
 توختالماقتا:
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هَِت لَْم تَ  ُ يَتََوَّفه اْْلَنُْفَس َحنَي َمْوَِتَا َوال هَِت   َمنَاَمهَاُمْت َِف اّلِله فَُيْمَسُك ال

َّل َأَجٍل ُمَسما 
ِ
نه قَََض عَلَْْيَا الَْمْوَت َويُْرَسُل اْْلُْخَرى ا

ِ
ََّيٍت َلقَْوٍم َْل َ  َِف َذَِلَ  ى ا

 يَتََفكهُرونَ 
ئۇالرنىڭ جانلىرىنى هللا ئىنسانالر ئۆلىدىغان چاغلىرىدا، ا» 

ئالىدۇ، ئۆلمىگەنلەرنىڭ جانلىرىنى ئۇخلىغان چاغلىرىدا ئالىدۇ، 
( نىڭ  يەنى ئەجىلى يەتكەنلەر ئۆلۈمگە ھۆكۈم قىلىنغان )

ن جانلىرىنى تۇتۇپ قېلىپ، قالغانالرنىڭ جانلىرىنى مۇئەييە
( قويۇپ بېرىدۇ، بۇنىڭدا پىكىر  يەنى ئەجىلى يەتكۈچە ۋاقىتقىچە )

(  نىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغانهللا ا يۈرگۈزىدىغان قەۋم ئۈچۈن )
 .( 42)  « نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار

ۇ يەرگىچە داۋام قىلغان ئۆلۈمگە مۇناسىۋەتلىك بۇ ئايەت ۋە ب
ىرىپ مۇشرىكالرنىڭ شاپائەت چۈشەنچىسىنى يېم ئايەتلەر

تاشالشنى مەقسەت قىلغان. قۇرئاندىكى پۈتۈن شاپائەت ئايەتلىرى، 
لىشى كېرەك. شۇنىڭ ىنىئايەت ئاساسىدا چۈش - 44زۇمەر سۈرىسى 

بىلەن بىرگە، ئالالھ قا تەسلىم بولغانلىقىنى داۋا قىلغان 
مۇسۇلمانالرمۇ ئۆزىدىكى شاپائەت چۈشەنچىسىنى بۇ ئايەت 

 ىم:ئاساسىدا شەكىللەندۈرۈشى الز

َماَواَت َوا يًعا ََلُ ُمِْلُ السه َفاعَُة ََجَ َ الشه َ ْْلَْرَض قُْل ّلَِله ل
ِ
 ْيَه تُْرَجُعونَ  ُثه ا

نىڭ ئىلكىدىدۇر، هللا شاپائەتنىڭ ھەممىسى ا» ئېيتقىنكى 
قا خاستۇر. ئاندىن هللا ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ا

 (. 44)  « نىڭ دەرگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەرهللا سىلەر ا
شخەۋەر بەرگۈچى ۇئايىتىمۇ قۇرئاننىڭ خ - 53سۈرىنىڭ 

 ئايەتلىرىدىن بىرى:

فُوا عَََّل َأنُْفَسهَْم ََل تَ  يَن َأَْكَ َ َ وا َمْن َرْْحَ ْقنَطُ قُْل ََّي َعَباَدَي اَّله نه اّلِله
ِ
َ ا  َة اّلِله

َحميُ  هُه ُهَو الْغَُفوُر الره ن
ِ
يًعا ا نُوَب ََجَ  يَْغَفُر اَّل 
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 »( ئېيتقىنكى،  ھەممەد! مېنىڭ تىلىمدىنئى مۇ )»  
قىلغان بەندىلىرىم!  ئى ھاياتىنى ئىسراپ(  گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ )
خالىغان  ھەقىقەتەن )هللا نىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلەنمەڭالر. اهللا ا

( جىمى گۇناھلىرىنى مەغپىرەت قىلىدۇ، شۈبھىسىزكى،  ئادەمنىڭ
« ىتى مېھرىباندۇر ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايهللا ا

 (53 ). 
سۈرىنىڭ ئاخىرىدىكى جەننەتكە اليىق بولغان مۇئمىنلەرنىڭ 
جەننەتكە كىرىشى ۋە جەننەتتە قىزغىن قارشى ئېلىنىشى 

ئىنسان روھىغا ھوزۇر  ىق ئايەتلەرتەسۋىرلەنگەن جەننەت پۇراقل
 بېغىشاليدۇ:

َّل الَْجنهَة زُ 
ِ
ُْم ا هقَْوا َربه يَن ات َ يَق اَّله  َمًرا حَ َوس َ

ِ
ا ا َوفَُتَحْت َأبَْواُبَ َذا َجاُءوهَ َّته ا

َ ( وَ 73يَن )َخاَلَ  َوقَاَل لَهُْم َخَزنَُُتَا َسًَلٌم عَلَْيُْكْ َطْبُُتْ فَاْدُخلُوَها قَالُوا الَْحْمُد ّلَِله

ُأ َمَن  ي َصَدقَنَا َوعَْدُه َوَأْوَرثَنَا اْْلَْرَض نَتَبَوه َ َ لَْجنه ااَّله اُء فََنْعَم َأْجُر شَ َة َحْيُث ن

  (74الَْعاَمَلنَي )
تىپ ئادا ىرەببى ئالدىدىكى مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىنى تونۇپ ي

جەننەتكە توپ ـ توپ بولغان ھالدا ماڭدۇرۇلىدۇ، قىلغانالر، 
تىپ كەلگەن چاغدا ئۇنىڭ دەرۋازىلىرى ىھالبۇكى، ئۇالر جەننەتكە ي

ىشتىلەر ئۇالرغا: ئېچىلىپ بولغان بولىدۇ، جەننەتكە مۇئەككەل پەر
(  گۇناھالرنىڭ كىرلىرىدىن سىلەرگە ئامانلىق بولسۇن، سىلەر ) »

«  ( مەڭگۈ قېلىڭالر ئۇنىڭدا پاك بولدۇڭالر، جەننەتكە كىرىڭالر، )
(  جەننەتكە كىرىپ ئورۇنالشقان چاغدا . ئۇالر )( 73) دەيدۇ 

قا خاستۇركى، ئۇ بىزگە قىلغان هللا جىمى ھەمدۇسانا ا »ئېيتىدۇ: 
ەدىسىنى ئىشقا ئاشۇردى، جەننەتنىڭ زېمىنىغا بىزنى ۋارىس ۋ

مەسئۇلىيىتىنى قىلدى. جەننەتتە ئۆزىمىز خالىغان جايدا تۇرىمىز، 
 .( 74) «  نېمىدېگەن ياخشى! مۇكاپاتىنىڭ ئادا قىلغۇچىالر
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 غافىر ) مۇئمىن ( سۈرىسى

 
ئايىتىدىكى قىسسەگە ئاساسەن ئىسالم  - 45 - 28سۈرە، 

» ساسەن ئايىتىگە ئا -3، شەرقىدە «مۇئمىن » غەربىدە مىنىڭ ىئال
 ئىسمى بىلەن مەشھۇر. « غافىر 

« ئەلمۇئمىن  ھا مىم» ەسۇلۇلالھنىڭ مەزكۇر سۈرىنى ر تىرمىزى
 دەپ ئاتىغانلىقى ھەققىدىكى بىر ھەدىسنى نەقىل قىلغان.

سۈرە مەككىدە ئەبۇ تالىپنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن نازىل بولغان 
ئۇقبە بىن ئەبى مۇئايت  ىھەزرىتى ئەبۇ بەكر بولسا كېرەك.

سىلەر » رەسۇلۇلالھقا قول تەككۈزمەكچى بولغاندا ئالدىنى توسۇپ، 
( دېگەن بۇ  28« ) رەببىم ئالالھ دېگەن كىشىنى ئۆلتۈرەمسىلەر؟ 

ئىپادىنى قولالنغان ) بۇخارى (. سۆيۈملۈك رەسۇلىمىزنى 
ر ئەبۇ تالىپنىڭ ئۆلتۈرۈشنى مەقسەت قىلغان بۇ خىل ھەرىكەتلە

ۋاپاتىدىن كېيىن، ھىجرەتتىن بۇرۇن باش كۆتۈرۈشكە 
 ىڭ باشقا ئەزالىرى بىلەن بىرلىكتەباشلىغانىدى. يەنى، ئائىلىن

رەسۇلۇلالھنىڭ ھاياتىغا قەست قىلىنىشقا باشلىغان بىر مەزگىلدە 
 - 12يىلىنىڭ ئاخىرى ياكى  - 11نازىل بولغان. سۈرە دەۋەتنىڭ 

ا نازىل بولغان بولسا كېرەك. سۈرە، مۇسھابتىكى يىلىنىڭ باشلىرىد
 ھا» سەن تىزىلغان يەتتە سۈرىلىك گە ئاساتەرتىپىنازىل بولۇش 

ئائىلىسىنىڭ تۇنجى سۈرىسى بولۇپ، دەسلەپكى « مىم 
فۇسسىلەت سۈرىسى ئارىسىغا  -تەرتىپلەرنىڭ ھەممىسىدە زۇمەر 

 تىزىلغان. 
ياراتقۇچى  اننا تېمىسى ئىنسان. سۈرىدە ئىنسسۈرىنىڭ ئا

ئالدىدا ھەددىنى بىلىش، يارىتىلغانالر ئالدىدا ئۆزىنىڭ قىممىتىنى 
 بىلىشكە دەۋەت قىلىنغان. 
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مۇقاتتائا ھەرىپلىرى بىلەن باشلىنىدۇ. « مىم  ھا» سۈرە 
مۇشۇنداق باشالنغان باشقا سۈرىلەرگە ئوخشاش ۋەھىي 

ئىككى  ئايىتىدە ئالالھ نىڭ غەزىپىنىڭ - 3تەكىتلەنگەن. سۈرىنىڭ 
 رەھمەت ئىسكوپكىسىنىڭ ئىچىگە ئېلىنغانلىقىنى كۆرىمىز:  

نَْب َوقَاَبَل التهْوَب َشَديَد الَْعقَاَب َذي الطه   ََل ْوَل غَاَفَر اَّله
ِ
ََلَ ا
ِ
لَْيَه  ا

ِ
َله ُهَو ا

 الَْمَصْيُ 
گۇناھنى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، تەۋبىنى قوبۇل (  هللا )» 

ئىنئام (  هللا قاتتىقتۇر، ) ( ئازابى نىڭهللا ا قىلغۇچىدۇر. )
ئىگىسىدۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، ئاقىۋەت 

 .( 3)  « قايتىدىغان جاي ئۇنىڭ دەرگاھىدۇر
ۋەھىينى ئىنكار قىلغان  زىرىنە -دە كىشىنىڭ دىققەت سۈرى

(،  5 - 4رنىڭ پاجىئەلىك ئاقىۋىتىگە ئاغدۇرۇلغان بولۇپ) قەۋملە
 (.  8 - 7ۋەر بېرىلگەن ) ئاندىن مۇئمىنلەرگە خوشخە

رىمىزنى ىسۈرىدە كائىنات دەلىللىرى بايان قىلىنغان بولۇپ، نەز
قىمىزنىڭ خۇددى غا، بىردەم يەرگە ئاغدۇرىدۇ. رىزبىر دەم ئاسمان

ئايەتلەرگە ئوخشاش سامادىن نازىل بولغانلىقىنى بۇ سۈرىدىن 
 (.  13گىنىمىز ) ۆئ

قارايدۇ. نېمە ئۈچۈن؟  ائۇرۇق تېرىغۇچى ئاسمانغ زارلىققائېكىن
رىزىق / رەھمەت سامادىن چۈشكەنلىكى ئۈچۈن.  ئەلۋەتتە

رىزىقىمىزغا ئېرىشىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە كەلگەن ۋاقتىمىزدا، 
رىزىقىمىزمۇ ئالدىمىزغا كېلىش ئۈچۈن ھەرىكەتكە ئۆتىدىكەن ۋە 
بىزگە پۈتۈلگەن رىزىق كېلىپ بىزنى تاپىدىكەن. لېكىن بىزمۇ 

ئۈچۈن ئۇنى تەلەپ قىلىپ، ئۇنىڭغا ئىسمىمىزنى  ئۇنىڭغا ئېرىشىش
يازدۇرىشىمىز كېرەك ئىكەن. بىز ئۇنى ئىزدەشكە باشلىغان 
ۋاقتىمىزدا، ئۇمۇ بىزنى ئىزدەپ تاپىدىكەن. بىزنىڭ كۆڭلىمىز ئۇنى 

 -تارتىشقا باشلىغاندا، ئۇمۇ بىزگە ئىنتىلىدىكەن. ئىككى تەرەپ بىر 
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ەلگىلىگەن سى بولغان ئالالھ ببىرىگە ئىنتىلگەندە، بۇالرنىڭ ئىگى
 بىرىنى تاپىدىكەن.   -ئۇالر بىر  قانۇن تەقەززاسى بىلەن

 ،سۈرىدە ھېساپ كۈنىدىكى بىر دىئالوگ نەقىل قىلىنغان. بۇ
بىر دىئالوگ. دىئالوگ  غانىن تىترىتىدىنچتئىنساننى قورقۇ

دېيىلگەندە كۈندىلىك ھاياتتىكى بىر دىئالوگ كۆز ئالدىڭىزغا 
بەرگۈدەك نە بىر  جاۋابئۇ كۈندە ئالالھ نىڭ سوئالىغا  كەلمىسۇن.

ئىنسان نە بىر پەرىشتە بولىدۇ. سوئالنى سورىغۇچىمۇ ۋە جاۋابىنىمۇ 
 بەرگۈچى ئالالھ تۇر. 

َ الَْواَحَد الْقَههارَ   َلَمَن الُْمِْلُ الَْيْوَم ّلَِله
 بۈگۈن پادىشاھلىق كىمگە خاس؟  -» 

 .(16« ) قا خاستۇر هللا غالىب بىر ا
رىشمۇ؟ ىقورقۇنچلۇق بولغان ھېساپ كۈنىمۇ ياكى ھېساپ ب

شى، ۇرىشتۇر. چۈنكى ئۇ كۈننىڭ ئېغىر كۈن بولىمېنىڭچە ھېساپ ب
 لىقى بىلەن مۇناسىۋەتلىك:قىيىنرىشنىڭ ىھېساپ ب

ى الَْحنَا َذ الُْقلُوُب َلَ
ِ
َزفََة ا اَلَمنَي  َظَمنَي َماَجَر َكَ َوَأنَْذْرُهْ يَْوَم اْْل َ َمْن َللظه

مٍي َوََل َشَفيعٍ يَُطاعُ   َْحَ
ئۇالرنى قىيامەت كۈنىدىن ئاگاھالندۇرغىن، ئۇ چاغدا دىلالر » 

پلىشىۋالىدۇ، ئۇالر كە( بوغۇزالرغا  قورقۇنچنىڭ قاتتىقلىقىدىن )
قايغۇ ـ ھەسرەتكە تولىدۇ، زالىمالرغا يېقىن دوست ۋە شاپائىتى 

 .( 18« ) قوبۇل قىلىنىدىغان شاپائەتچى بولمايدۇ 
سۈرىدە ھەزرىتى مۇسانىڭ، زالىم ھاكىمىيەتنىڭ ئۈچ 

قارۇندىن ئىبارەت  -ھامان  -تەرىپىنىڭ سىمۋولى بولغان پىرئەۋن 
 - 23ئۈچ كۈچكە قارشى ئېلىپ بارغان كۆرىشى بايان قىلىنىدۇ ) 

(. پىرئەۋننىڭ، خەلقىنىڭ سەرخىللىرىنى نېمە بىلەن  24
مۇسانىڭ ئۇالرنىڭ  تىدىغانلىقىنى بىلەمسىز؟ ھەزرىتىىقورق

بىلەن  )ئارىلىشىشى( تۇرمۇش ئادىتىگە مۇداخىلە قىلىشى
 (. 26تاتتى ) ىقورق
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پىرئەۋننىڭ مەجلىسىدە ھەزرىتى مۇسادىن قانداق قۇتۇلۇش 
ھەققىدە مۇزاكىرە ئېلىپ بېرىلماقتا بولۇپ، بىرىنچى چارە ئۇنى 

پ مۇسانى ماڭا قويۇ»  :ش ئىدى. پىرئەۋنىتىئۆلتۈرۈپ كۆزدىن يوق
دەيدۇ. مۇسانىڭ ئۆلتۈرۈلىشى « رىڭالر، ئۇنى مەن ئۆلتۈرەي ىب

دا چوڭ ئادەتتىكى بىر ئىش ئەمەس بولۇپ، مۇسا پىرئەۋن سارىيى
بىلىك تاماملىغان ھەبەشىستان بولغان بىرى ئىدى. ئۇ غەل

يۈرۈشىدىن كېيىن كۆزگە كۆرۈنگەن ۋە پىرئەۋن تەختىگە 
تىن سەۋەبدى. بۇ ۋارىسلىق قىلغۇچى ئۈچ نامزاتتىن بىرى ئى

 ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇش ئۇنداق ئاسان ئەمەس ئىدى. 
دەل بۇ ۋاقىتتا، ئۇ مەجلىسكە قاتناشقان ۋە ئۇ كۈنگىچە 
ھەقىقىي كىملىكىنى يوشۇرۇپ كەلگەن بىر زات ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. 
ئۇنىڭ ئۇ مەجلىسكە قاتنىشىشنىڭ بىردىنبىر سەۋەبى، خۇددى ئۇ 

ش ئىدى. ئايەتتە ئۇنىڭ ئىسمى كۈنىدىكى ۋەزىپىسىنى ئادا قىلى
دېيىلىدۇ. مۇئمىن « بىر مۇئمىن » تىلغا ئېلىنمايدۇ، پەقەت 

كەلىمىسىنىڭ نەقىرا ) نامەلۇم بىر نەرسىگە بېرىلگەن ئىسم ( 
پىرئەۋن مەجلىسىدىكى ئۇ مەجھۇل مۇئمىننىڭ نامەلۇم  ۇشىبول

ھالدا قېلىشىنى ئىما قىلىدۇ. ئۇ مۇئمىننىڭ بەنى ئىسرائىل 
دىن ئەمەس، مىسىرنىڭ يەرلىك ئاھالىسىدىن بىرى قەۋمى

ئايەتتىن بىلەلەيمىز. بۇمۇ تارىخنىڭ ئاجايىپ  - 29ئىكەنلىكىنى 
جىلۋىلىرىدىن بىرى. يەنى، بىر تەرەپتە ھەزرىتى مۇسانىڭ يېقىن 

پەقەت مەنپەئەتى ئۈچۈن پىرئەۋن سېپىدە  تۇققىنى بولغان تۇرۇپمۇ
ە پىرئەۋننىڭ مەجلىس ئەھلى يەر ئالغان قارۇن؛ يەنە بىر تەرەپت

قاتارىدا بولغان، لېكىن ھەزرىتى مۇسانىڭ ئۆلتۈرۈلىشى مۇزاكىرە 
 ىنىڭ پاش بولۇپ قېلىشىغا قارىمايقىلىنغان بىر مەجلىستە ئۆز

مۇسانى ھىمايە قىلغان بىر مۇئمىن. بۇ ئايەت، سۈرىگە ئىسمى 
ۇ بېرىلگەن مانا بۇ نامەلۇم مۇئمىن ھەققىدە توختالغان. مانا ب

مۇئمىننىڭ پىرئەۋن مەجلىسىدە قىلغان ۋە ئالالھ مۇ رازى 
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بولغانلىقى ئۈچۈن، ۋەھىي قاتارىغا كىرگۈزۈلۈپ 
 ئەبەدىيلەشتۈرۈلگەن ئۇ سۆزى ئايەتتە مۇنداق بايان قىلىنغان:  

ميَانَُه َأتَْقُتلُوَن َرُجًًل َأْن يَُقو 
ِ
َ َوقَاَل َرُجٌل ُمْؤَمٌن َمْن أ ََل َفْرَعْوَن يَْكُُتُ ا َل َرّب َ

ْن يَُك َصاَدقًا 
ِ
ْن يَُك ََكَذًِب فََعلَْيَه َكَذبُُه َوا

ِ
نَاَت َمْن َرب َُْكْ َوا ُ َوقَْد َجاَءُُكْ َِبلَْبي َ اّلِله

اٌب ) َ ََل َُّيَْدي َمْن ُهَو ُمَْسٌَف َكذه نه اّلِله
ِ
ي يََعُدُُكْ ا َ ( ََّي قَْوَم 28يَُصْبُْكْ بَْعُض اَّله

ْن َجاَءََن قَاَل لَُْكُ الُْمِْلُ الْ 
ِ
َ ا ََن َمْن بَأَْس اّلِله َيْوَم َظاَهرَيَن َِف اْْلَْرَض فََمْن يَْنُّصُ

َشاَد ) َله َسَبيَل الره
ِ
َله َما َأَرى َوَما َأْهَديُْكْ ا

ِ
ي أ ََمَن 29َفْرَعْوُن َما ُأَريُْكْ ا َ ( َوقَاَل اَّله

ِن َ َأَخاُف عَلَْيُْكْ َمثَْل يَْوَم 
ِ
( َمثَْل َدْأَب قَْوَم نُوحٍ َوعَاٍد 30اْْلَْحَزاَب )ََّي قَْوَم ا

ُ يُرَيُد ُظلًْما َللَْعَباَد ) يَن َمْن بَْعَدَهْ َوَما اّلِله َ ِن َ َأَخاُف 31َوثَُموَد َواَّله
ِ
( َوََّي قَْوَم ا

َ مَ 32عَلَْيُْكْ يَْوَم التهنَاَد ) ْن عَاَِصٍ َوَمْن يُْضَلَل ( يَْوَم تَُول وَن ُمْدَبرَيَن َما لَُْكْ َمَن اّلِله

ُ فََما ََلُ َمْن َهاٍد ) نَاَت فََما َزلُُْتْ َِف َشك ٍ 33اّلِله ( َولَقَْد َجاَءُُكْ يُوُسُف َمْن قَْبُل َِبلَْبي َ

ُ َمْن بَْعَدَه َرُسوًَل َكَذَِلَ يَُضل  ا َذا َهَِلَ قُلُُْتْ لَْن يَْبَعَث اّلِله
ِ
ا َجاَءُُكْ َبَه َحَّته ا ُ َممه ّلِله

َ َبَغْْيَ ُسلَْطاٍن َأًَتُهْ 34َمْن ُهَو ُمَْسٌَف ُمْرًَتٌب ) يَن َُيَاَدلُوَن َِف أ َََّيَت اّلِله َ ( اَّله

ٍ َجبهاٍر  ُ عَََّل ُك َ قَلَْب ُمتََكّب َ َمنُوا َكَذَِلَ يَْطَبُع اّلِله يَن أ َ َ َ َوَعْنَد اَّله َكُّبَ َمْقتًا َعْنَد اّلِله

َباَب )( َوقَاَل َفْرعَ 35) ًحا لََعِل َ َأبْلُُغ اْْلَس ْ َباَب 36ْوُن ََّي َهاَماُن ابَْن َِل َِصْ ( َأس ْ

ِن َ َْلَُظن ُه ََكَذًِب َوَكَذَِلَ ُزي ََن َلَفْرَعْوَن ُسوُء 
ِ
ََلَ ُموََس َوا

ِ
َّل ا

ِ
َلَع ا َماَواَت فَأَطه السه

َله 
ِ
َبيَل َوَما َكْيُد َفْرَعْوَن ا ََلَ َوُصده َعَن السه ي أ ََمَن ََّي 37 َِف تََباٍب )ََعَ َ ( َوقَاَل اَّله

َشاَد ) هَبُعوَن َأْهَدُُكْ َسَبيَل الره نه 38قَْوَم ات
ِ
نَْيا َمتَاٌع َوا هَما َهَذَه الَْحَياُة ال  ن

ِ
( ََّي قَْوَم ا

َخَرَة َِهَ َداُر الْقََراَر ) َله َمثْلَه39َاْْل َ
ِ
ئًَة فًََل َُيَْزى ا ا َوَمْن ََعََل َصاَلًحا ( َمْن ََعََل َسي َ

َمْن َذَكٍر َأْو ُأنََْث َوُهَو ُمْؤَمٌن فَأُولََئَك يَْدُخلُوَن الَْجنهَة يُْرَزقُوَن َفْيَا َبغَْْيَ َحَساٍب 

َّل النهاَر )40)
ِ
َّل النهَجاَة َوتَْدُعونََِن ا

ِ
( تَْدُعونََِن َْلَْكُفَر 41( َوََّي قَْوَم َما َِل َأْدُعوُُكْ ا

 َ َّل الَْعزَيَز الْغَفهاَر )َِبّلِله
ِ
( ََل َجَرَم 42 َوُأْشََك َبَه َما لَيَْس َِل َبَه َعَّْلٌ َوَأََن َأْدُعوُُكْ ا

َ َوأَ  َّل اّلِله
ِ
ََن ا َخَرَة َوَأنه َمَرده نَْيا َوََل َِف اْْل َ لَْيَه لَيَْس ََلُ َدْعَوٌة َِف ال 

ِ
هَما تَْدُعونََِن ا نه َأن
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اُب النهاَر )الُْمَْسََفنيَ  َّل 43 ُهْ َأْْصَ
ِ
َُض َأْمرَي ا تَْذُكُروَن َما َأقُوُل لَُْكْ َوُأفَو  ( فَس َ

َ بََصٌْي َِبلَْعَباَد ) نه اّلِله
ِ
َ ا  (44اّلِله

پىرئەۋن خانىدانىغا مەنسۇپ، ئىمانىنى يوشۇرىدىغان بىر 
دېگەن كىشىنى هللا' سىلەر 'پەرۋەردىگارىم ا »مۆمىن ئادەم ئېيتتى: 

تۈرەمسىلەر؟ ھالبۇكى، ئۇ سىلەرگە ھەقىقەتەن ئۆل
پەرۋەردىگارىڭالرنىڭ دەرگاھىدىن روشەن دەلىللەرنى ئېلىپ 
كەلدى. ئەگەر ئۇ )پەيغەمبەرلىك دەۋاسىدا( يالغانچى بولسا، 
يالغانچىلىقنىڭ زىيىنى ئۇنىڭ ئۆزىگىدۇر، ئەگەر ئۇ راستچىل بولسا، 

هللا ىلەرگە كېلىدۇ، ائۇ سىلەرنى قورقۇتقان ئازابنىڭ بىر قىسمى س
 ھەقىقەتەن ھەددىدىن ئاشقان يالغانچىنى ھىدايەت قىلمايدۇ. 

ىڭالردىدۇر، كئى قەۋمىم! بۈگۈن سەلتەنەت سىلەرنىڭ ئىل
نىڭ ئازابى هللا ( زېمىنىدا سىلەر غالىبسىلەر، ئەگەر بىزگە ا مىسىر )

 .« كەلسە، ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇشقا بىزگە كىم ياردەم بېرىدۇ؟
مەن سىلەرگە پەقەت نېمىنى توغرا دەپ  »: پىرئەۋن ئېيتتى

قارىسام، شۇنى مەسلىھەت بېرىمەن. سىلەرنى پەقەت مەن توغرا 
 .« يولغا باشاليمەن

ئى قەۋمىم! سىلەرنىڭ نۇھ، ئاد،  »مىن ئادەم ئېيتتى: ۇئم
سەمۇد قەۋملىرىگە ئوخشاش ۋە ئۇالردىن كېيىنكىلەرگە ئوخشاش 

هللا ڭالردىن قورقىمەن، اجامائەلەر ئۇچرىغان جازاغا ئۇچرىشى
بەندىلىرىگە زۇلۇم قىلىشنى خالىمايدۇ. ئى قەۋمىم! مەن سىلەر 
ئۈچۈن ھەقىقەتەن قىيامەت كۈنىدىن ئەنسىرەيمەن. ئۇ كۈندە 

( ئارقاڭالرغا چېكىنىسىلەر،  دوزاخ ئازابىنىڭ دەھشىتىدىن قورقۇپ )
نىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرغۇچى بولمايدۇ. كىمكى هللا سىلەرگە ھېچ ا

ئۇنى گۇمراھ قىلىدىكەن، ئۇنى ھىدايەت قىلغۇچى بولمايدۇ.  هللا
نىڭ هللا ا شەك ـ شۈبھىسىزكى، ئىلگىرى سىلەرگە يۇسۇف )

( روشەن مۆجىزىلەرنى ئېلىپ كەلدى. ئۇ ئېلىپ  دەرگاھىدىن
كەلگەن دەلىلدىن سىلەر ھامان شەكلەندىڭالر، تاكى ئۇ ۋاپات 



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 431 ~ 

نىڭدىن كېيىن ھەرگىز ئۇهللا ( ھالدا، ا دەلىل ـ پاكىتسىز بولغاندا، )
( ھەددىدىن  گۇناھتا هللا )پەيغەمبەر ئەۋەتمەيدۇ دېدىڭالر، ا

 «.  ( شەكلەنگۈچىنى مۇشۇنداق ئازدۇرىدۇ دىندا ئاشقۇچىنى، )
(  تەرىپىدىنهللا ا نىڭ ئايەتلىرى ئۈستىدە ئۆزلىرىگە )هللا ا

(  قارىسىغا كەلگەن ھېچقانداق دەلىل بولماستىن )
دەرگاھىدا ۋە مۆمىنلەرنىڭ نەزىرىدە نىڭ هللا جاڭجاللىشىدىغانالر ا

ئىماندىن باش  قاتتىق نەپرەتكە قالىدۇ، بۇزغۇنچىلىق قىلىپ )
( زومىگەرلىك قىلغان ھەر قانداق  بەندىلەرگە (، ) تارتقان

ۋەزىرى  مۇشۇنداق پېچەتلىۋېتىدۇ. پىرئەۋن )هللا ئادەمنىڭ دىلىنى ا
ئۇنىڭ بىلەن  ئى ھامان! ماڭا بىر ئېگىز بىنا سالغىن، »(:  ھامانغا

تىشىم مۇمكىن، ىئاسماننىڭ دەرۋازىلىرىغا ي-مەن دەرۋازىالرغا
شۇنىڭ بىلەن مەن مۇسانىڭ ئىالھىنى كۆرەي، مەن ھەقىقەتەن 

دېدى. پىرئەۋنگە ئۇنىڭ «  مۇسانى يالغانچى دەپ گۇمان قىلىمەن
لى شۇنداق چىرايلىق كۆرسىتىلدى، پىرئەۋن ىيامان ئەم

( يولىدىن مەنئى قىلىندى،  ىدايەتگۇمراھلىقى تۈپەيلىدىن ھ )
 پىرئەۋننىڭ ھىيلە ـ مىكرى پەقەت بىكاردۇر. 

ئى  »( ئىمان ئېيتقان كىشى ئېيتتى:  پىرئەۋن خاندانىدىن )
قەۋمىم! سىلەر ماڭا ئەگىشىڭالر، مەن سىلەرنى توغرا يولغا 

(  ۋاقىتلىق باشاليمەن. ئى قەۋمىم! بۇ دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەت )
(  مەڭگۈلۈك تىن ئىبارەتتۇر، ئاخىرەت ھەقىقەتەن )پايدىلىنىش

( بىرەر يامانلىقنى قىلىدىكەن،  بۇ دۇنيادا قارارگاھتۇر. كىمكى )
( شۇنىڭغا اليىق جازا بېرىلىدۇ، مەيلى ئەر  ئاخىرەتتە ئۇنىڭغا )

بولسۇن، مەيلى ئايال بولسۇن، كىمكى ئۆزى مۆمىن تۇرۇپ بىرەر 
ر جەننەتكە كىرىدۇ، جەننەتتە ياخشى ئىش قىلىدىكەن، ئەنە شۇال

ئۇالرغا ھېسابسىز رىزىق بېرىلىدۇ. ئى قەۋمىم! ماڭا نېمىدۇركى، 
( قۇتۇلۇشقا دەۋەت قىلىمەن، سىلەر  دوزاختىن سىلەرنى مەن )

نى هللا بولساڭالر مېنى دوزاخقا دەۋەت قىلىسىلەر. سىلەر مېنى ا
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ىك ئىنكار قىلىشقا، مەن بىلمەيدىغان نەرسىلەرنى ئۇنىڭغا شېر
كەلتۈرۈشكە دەۋەت قىلىسىلەر، ھالبۇكى، مەن سىلەرنى غالىب، 

(  هللا ( ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچى ) بەندىلەرنىڭ گۇناھلىرىنى )
(  يەنى بۇتقا غا دەۋەت قىلىمەن. ھەقىقەتەن سىلەر مېنى ئۇنىڭغا )

ئۆزىگە  قا چاقىرىسىلەر، ئۇنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە )شىئىبادەت قىل
( چاقىرغىنى يوق، بىزنىڭ ئاخىر بارىدىغان  ىشقائىبادەت قىل

( ھەددىدىن  گۇمراھلىقتا نىڭ دەرگاھىدۇر، )هللا جايىمىز ا
سىلەرگە ئازاب نازىل بولغان  ئاشقۇچىالر ئەھلى دوزاختۇر. )

( ئەسلەيسىلەر،  راستلىقىنى ( سىلەرگە ئېيتقان سۆزۈمنىڭ ) چاغدا
بەندىلىرىنى  ھەقىقەتەنهللا قا تاپشۇرىمەن، اهللا مەن ئىشىمنى ا

 .( 44 - 29)  «كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر
ئالالھ نىڭ، ئۇ مەجھۇل مۇئمىننى پىرئەۋن ۋە قەۋمىنىڭ رەزىل 
توزاقلىرىدىن ساقالپ قالغانلىقىنى، ھاالك بولغۇچىالرنىڭ پىرئەۋن 
ۋە ئۇنىڭ ئەتراپىدىكىلەر ئىكەنلىكىنى ئايەتلەر بىزگە بىلدۈرمەكتە 

 (45  .) 
نىڭ  ڭ يەتكۈزگۈچىلىرىنى ئالالھئىالھىي ۋەھىي ۋە ئۇنى

بۇ ئۆرنەكلەردىن بىلەلەيمىز.  قانداق ھىمايە قىلغانلىقىنى
بۇنىڭدىن شۇنى كۆرەلەيمىزكى، مۇھتەمەلەن مەككە 
مۇشرىكلىرىنىڭ مەجلىس مەركىزى بولغان دارۇن نەۋەدىمۇ، 
خۇددى پىرئەۋن مەجلىسىگە ئوخشاش رەسۇلۇلالھ ھەققىدە 

ۋاتقانىدى. بەلكىم، قۇرئان بۇ ئۆرنەكلەر مۇزاكىرىلەر ئېلىپ بېرىلى
ئارقىلىق ئۇ مەجلىستىكى ئىنساپ ئەھلى ئىنسانالرغا جاسارەت 
بېغىشالۋاتقان بولسا كېرەك. بۇ ئايەتلەردىن ئۆز ۋاقتىدا 
رەسۇلۇلالھنىڭ ئۆلتۈرۈلىشىگە چىن دىلىدىن قارشى چىققان دارۇن 

 دۇ. بۇ بۆلەكنىەرەز قىلغىلى بولىنەدۋە ئەزالىرى بولغانلىقىنىمۇ پ
رەسۇلۇلالھقا بۇنىڭغا قارشى تەدبىر ئېلىش ھەققىدە بېرىلگەن 

 بىشارەت دەپ قاراشقىمۇ بولىدۇ.
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ئاندىن ۋەھىينىڭ ھىمايە قىلىنىشىغا مۇناسىۋەتلىك بىر بۆلەك 
بايان قىلىنغان. بۇ بۆلەكتە ئالالھ نىڭ رەسۇلۇلالھقا ياردەم 

 بېرىدىغانلىقى قايتا تەكىتلىنىدۇ:
مىنلەرگە ھاياتىي ۇئىمىزگە، مرەسۇلـ شۈبھىسىزكى، بىز شەك » 

مىنلەردىن ۇئۋە م نەبىلەرپەرىشتە،  )شاھىتالر دۇنيادا ۋە 
( ھازىر بولىدىغان  بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىگە گۇۋاھ بولىدىغان

 .( 51)  « كۈندە ئەلۋەتتە ياردەم بېرىمىز
سۈرىدە توقۇپ چىقىلغان يالغان قەدرىيەتلەرگە چىڭ 

ۋالغان ئىنساننىڭ ھەقىقەتكە ۋە ئۆزىگە قانداق ياتالشقانلىقى ئېسلى
مۈلۈك، كۈچ، يۇقىرى ئۆرلەش، كۆز  -تىلغا ئېلىنغان. سۈرىدە، مال 

ىنىڭ ئىنساننىڭ خىرىسكۆز قىلىش، ھوقوق ۋە ئەڭ چوڭ بولۇش  -
پ قويىدىغانلىقى بايان قىلىنىدۇ. ۋەھىي، ىتىخۇدىنى قانداق يوق

لىك ئانالىزىنى ئوتتۇرىغا ىپىسخولوگىي ئۆزىنى ئىنكار قىلىشنىڭ
مۇشۇنداق بىر ئىنكار قىلىشنىڭ تەكتىدە قانداق ئامىلالر » قويىدۇ. 
ئۇالرنىڭ » بېرىدۇ:  جاۋابدېگەن سوئالغا مۇنداق « ياتىدۇ؟ 

ئېرىشسىمۇ ھېچقاچان رازى بولمايدىغان ئەڭ  ئىچىدە، كۆكرەكلىرى
(.  56« ) ەرسە يوق بىر خىرىستىن باشقا ن تچوڭ بولۇشتىن ئىبارە

ھەددىنى بىلمەسلىكنىڭ، كىشىنى ئالالھنىڭ ئايەتلىرى ھەققىدە 
، 4جاڭجاللىشىدىغان ھالغا ئېلىپ كېلىدىغانلىقى بايان قىلىنغان ) 

(. ئالالھ قا ئىبادەت قىلىشتىن كىشىنى يىراق تۇتقان  69، 35
ئامىلنىڭ ھاكاۋۇرلۇق ئىكەنلىكى بايان قىلىنىپ، بەندىلەرنى 

 ا دەۋەت قىلماقتا: دۇئاغ

 َ يَن ي َ نه اَّله
ِ
تََجْب لَُْكْ ا تَْكَّبُ َوقَاَل َرب ُْكُ اْدُعوَِن َأس ْ َباَدَِت عَ وَن َعْن س ْ

َ َداَخرَينَ  َيْدُخلُوَن ََجََّنه  س َ
(  دۇئايىڭالرنى ماڭا دۇئا قىلىڭالر، مەن ) »ىڭالر ئېيتىدۇ: رەبب

ىسىزكى، مېنىڭ (، شۈبھ تىلىگىنىڭالرنى بېرىمەن قوبۇل قىلىمەن )
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ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش تارتىدىغانالر خار ھالدا 
 .( 60) «  جەھەننەمگە كىرىدۇ

ئالالھ سۆز شەكلىدە ئەۋەتكەن ئايەتلىرىنى رەت قىلىپ، ئۇ 
ياراتقان بۇ مېھمانخانىنى خالىغىنىچە ئىشلىتىپ يۈزسىزلىك 

ڭ دۈزنى ئالالھ نىقىلىۋاتقانالرغا ئاسمانالرنى ۋە يەرنى، كېچە ۋە كۈن
ئەگەر » (. بۇ ئارقىلىق خۇددى:  61، 57ياراتقانلىقى ئەسلىتىلىدۇ ) 

ئۇنىڭ سۆزلىرىگە قۇالق سالمىساڭالر، ئۇ ياراتقان جايدا تۇرماڭالر، 
قولۇڭالردىن كەلسە ئۆزەڭالرغا بىر جاي يارىتىپ ئۇ يەرگە كېتىڭالر 

لىنىشقا ىدا ئەستايىدىللىق بىلەن ئوينۇقتدېيىلمەكتە. بۇ « 
ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى » تېگىشلىك بىر مەسىلە تىلغا ئېلىنىدۇ : 

يارىتىش ئەلۋەتتە ئىنسانالرنى يارىتىشتىن كۆپ قىيىندۇر ۋە لېكىن 
  (. 57) «  ( ئۇقمايدۇ بۇنى ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى )

سۈرىدە، ئىالھىي ۋەھىينى بىلىپ تۇرۇپ رەت قىلغۇچىالرنىڭ 
داق ۋەيرانچىلىق ئىچىدە بولىدىغانلىقى بايان زېھىن جەھەتتىن قان

 (. 63قىلىنغان ) 
سۈرىنىڭ ئاخىرقى ئايەتلىرى، ئازابنى كۆرگەندىن كېيىن 
ئىمان ئېيتىشنىڭ كىشىگە ھېچقانداق بىر پايدا ئېلىپ 

ىڭ ھەر خىل كەلمەيدىغانلىقى بايان قىلىنغان. بۇ ئارقىلىق ئىمانن
ەن قوبۇل قىلىنغان تالالش ھۆر ئىرادە بىل بېسىمدىن خالىي ھالدا

 ئىكەنلىكى تەكىتلىنىدۇ:

َ َوْحَدُه وَ  نَا قَالُوا أ ََمنها َِبّلِله ا َرَأْوا بَأْس َ ( فَََّلْ 84نها َبَه ُمْْشََكنَي )ََن َبَما كُ َكَفرْ فَلَمه

 َ نهَة اّلِله نَا س ُ ا َرَأْوا بَأْس َ ميَاَُّنُْم لَمه
ِ
ه يَُك يَْنَفُعهُْم ا  َِف َعَباَدَه َوَخََسَ  لَْت َِت قَْد خَ  ال

 (85ُهنَاَِلَ الََْكَفُروَن )
قا ئىمان هللا بىز بىر ا »ئۇالر بىزنىڭ ئازابىمىزنى كۆرگەن چاغدا: 

قا( شېرىك قىلغان بۇتالرنى ئىنكار هللا ئېيتتۇق، بىز بۇرۇن )ا
دېدى. بىزنىڭ ئازابىمىزنى كۆرگەن چاغدا ئېيتقان «  قىلدۇق

 ئەزەلدىن تارتىپ نىڭهللا ى، بۇ  ائىماننىڭ ئۇالرغا پايدىسى بولمىد
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بەندىلىرى ئارىسىدا تۇتقان يولىدۇر، بۇ چاغدا كاپىرالر زىيان 
 (. 85 - 84) تارتقۇچى بولدى 

مانا بۇ سۈننەتۇلالھ ) ئالالھ نىڭ بەلگىلىمىسى (تۇر. 
پىرئەۋنلەشكەن ھەر ئەقىل ئاقىۋەتتە ئىگىسىنى زىيانغا باشالپ 

 بارىدۇ. 
 

 ئەنبىيا سۈرىسى

 
ئىسمى سۈرىنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسەن بېرىلگەن. « نبىيا ئە» 

يەنى سۈرىدە ھەزرىتى ئىبراھىمدىن باشالپ ئون يەتتە 
پەيغەمبەرنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنغان. بۇالر ھەزرىتى مۇسا، 
ھەزرىتى ھارۇن، ھەزرىتى ئىبراھىم، ھەزرىتى ئىسھاق، ھەزرىتى 

يمان، ھەزرىتى ياقۇپ، ھەزرىتى لۇت، ھەزرىتى نۇھ، ھەزرىتى سۇال
داۋۇد، ھەزرىتى ئەييۇب، ھەزرىتى ئىدرىس، ھەزرىتى ئىسمائىل، 
ھەزرىتى سالىھ، ھەزرىتى يۇنۇس، ھەزرىتى زەكەرىيا، ھەزرىتى 
يەھيا، ھەزرىتى ئىسا قاتارلىقالر بولۇپ، قۇرئاندا ئەنبىيا 

 سۈرىسىدىن باشقا سۈرىدە بۇنداق زىچ شەكىلدە تىلغا ئېلىنمايدۇ. 
ڭ ئاخىرقى مەزگىلىدە نازىل بولغان بولۇپ، سۈرە مەككىنى

نەھل سۈرىسىنىڭ ئارىسىغا، باشقىالر  -جابىر بىن زەيىد سەجدە 
بۇ  ئايىتى - 3مۇئمىنۇن سۈرىسىنىڭ ئارىسىغا تىزغان.  -ئىبراھىم 

( كېيىن  621سۈرىنىڭ بىرىنچى ئەقەبە بەيئىتىدىن ) مىالدى 
 نەقىل قىلغانىتىدۇ. ئىبن ئىسھاق نازىل بولغانلىقىنى كۆرس

ئايىتىنى  - 98ئايىتىنىڭ بۇ سۈرىنىڭ  - 57سۈرىسىنىڭ  زۇخرۇف
ئىما قىلغانلىقى ھەققىدىكى ئىبن ئابباس رىۋايىتىگە ئاساسالنغاندا، 

سۈرىسىدىن بۇرۇن نازىل بولغان. بۇ  زۇخرۇفئەنبىيا سۈرىسى 
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يىلىدا نازىل  - 12، سۈرىنى رىسالەتنىڭ ئاساسالنغاندامەلۇماتالرغا 
 غان سۈرىلەر قاتارىغا تىزىشقا بولىدۇ. بول

قۇرئاننىڭ مەركىزى ئىدىيىسىنى بايان  سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى
قىلغان كىرىش سۆزگە ئوخشاپ قالىدۇ. سۈرە دىننىڭ ئۈچ 
ئاساسلىق ئۇل تېشى، يەنى تەۋھىد، ئاخىرەت ۋە نۇبۇۋۋەت ھەققىدە 

 توختالغان. 
ۇرۇش بىلەن غان بىر ئاگاھالندسۈرە ئىنسانالرغا قارىتىل

 باشلىنىدۇ:

َب َللنهاَس َحَساُبُْم َوُهْ َِف غَْفََلٍ ُمْعرَُضونَ   اْقََتَ
ئۇالرنىڭ )ئەمەللىرىدىن( ھېساب ئېلىنىدىغان  ئىنسانالردىن» 

يېقىنالشتى. ھالبۇكى، ئۇالر غەپلەت ئىچىدە  ۋاقىت )يەنى قىيامەت( 
 .( 1« ) يۈز ئۆرۈمەكتىدۇر  )بۇ ھەقىقەتتىن(
ەسۇلۇلالھنىڭ نۇبۇۋىتىنى ئىنكار قىلماقچى ئاندىن ر

بولغانالرنىڭ نېمە دېيىشنى بىلەلمەي تېڭىرقاپ يۈرگەنلىكى بايان 
(. ئىنكار قىلغۇچى مۇھاتابالر يەنە ئوخشاش ئىشنى  5قىلىنىدۇ ) 

قىلماقتا بولۇپ، ئۇالر ئىنسان نەبىنىڭ ئورنىغا پەرىشتە نەبى تەلەپ 
ھەر رەسۇلنىڭ ئىنسان  ئەۋەتىلگەن» قىلغانىدى. ئۇالرغا 

(. بۇ خىل تەلەپلەر  7ئەسكەرتىلىدۇ ) « جىنسىدىن ئىكەنلىكى 
 زىنى يوشۇرۇشتىكى باھانىسى ئىدى.ىئىنكارچىالرنىڭ ھەقىقىي غەر

ئۆزلىرىگە شەرەپ بېغىشالش  ئىشەنمەسلىكتە چىڭ تۇرغان نەرسە
ئۈچۈن چۈشۈرۈلگەن ۋەھىيدىن باشقا نەرسە ئەمەس ئىدى. ۋەھىي 

رنىڭ رەببىنىڭ ئىلتىپاتى بولۇپ، ۋەھىيگە ئىشىنىش بىلەن ئالەملە
 ئىنسان شەرەپكە ئىگە بولىدۇ:

لَْيُْكْ َكتَاًِب َفيَه َذْكُرُُكْ َأفًََل 
ِ
 ونَ ْعَقلُ تَ لَقَْد َأنَْزلْنَا ا

سىلەرنىڭ شان ـ شەرىپىڭالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان كىتابنى » 
ىپ بەردۇق. )بۇنى( )يەنى قۇرئاننى( سىلەرگە ھەقىقەتەن نازىل قىل

 (. 10« ) چۈشەنمەمسىلەر؟ 
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ئىنساننىڭ بىر يارىتىلىش مەقسىتى بار. ئىنسان ئۈچۈن 
 زېمىن – يۇ، ئاسمانالر -يارىتىلغانالرنىڭ بىر مەقسىتى بولىدۇ 

ئۈچۈن يارىتىپ بېرىلگەن ئىالھى شاھ ئەسەر ئىنساننىڭ  ئۇنىڭ
لەر بۇ ئىالھىي بىر يارىتىلىش مەقسىتى بولمامدۇ؟ تۆۋەندىكى ئايەت

 ھەقىقەتنى ئەسكەرتىدۇ:

َماَء َواْْلَْرَض َوَما بَيَْْنَُما ََلَعبَ  ( لَْو َأَرْدََن َأْن نَتهَخَذ لَهًْوا 16نَي )َوَما َخلَْقنَا السه

ْن ُكنها فَاَعَلنَي )
ِ
َنه ا َْذََنُه َمْن َلُ  (17ََلَّته

نىڭ بىز ئاسماننى، زېمىننى ۋە ئۇالرئى ئىنسانالر! ( » ) 
ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى ئويناپ ياراتقىنىمىز يوق. ئەگەر بىز ئىچ 
پۇشۇقى قىلماقچى بولساق، قېشىمىزدىكى نەرسىلەر بىلەن 

 (. 17 - 16«  ) لېكىن بىز بۇنداق قىلمايمىز قىالتتۇق، 
ئۇنى ياراتقۇچىنىڭ  ،كائىناتتىكى تەرتىپنى قۇرئان

ۇرئان ئالالھ نىڭ ۋەھدانىيىتىنىڭ دەلىلى قىلىپ كۆرسىتىدۇ. ق
يمايدۇ، پەقەت ئالالھ نىڭ قوبارلىقىغا دەلىل كۆرسىتىشكە ئېھتىياج 

 بىر ئىكەنلىكىگە دەلىل كۆرسىتىدۇ. 

ْبحَ  ُ لََفَسَدًَت فَس ُ َله اّلِله
ِ
َلهٌَة ا َ لَْو ََكَن َفَْيَما أ َ  لَْعْرَش ََعها يََصُفونَ  َرب َ ااَن اّلِله

اشقا ئىالھالر بولسا ئىدى، تىن بهللا ئەگەر ئاسمان ـ زېمىندا ا» 
هللا ا رەببى)كائىناتنىڭ تەرتىپى( ئەلۋەتتە بۇزۇالتتى، ئەرشنىڭ 

 .( 22)  « ئۇالرنىڭ سۈپەتلىگەن نەرسىلىرىدىن پاكتۇر
پەقەت ئۆز  غۇچىالرنى قايىل قىلىش مەقسىتىدەسۈرە ئىنكار قىل

ئەمەس، پۈتۈن ئىنسانالرنىڭ مۇتلەپ  الدەۋرىنىڭ ئىنسانلىرى
خەۋەردار بولمىغان كائىناتتىكى ئىالھىي ھەقىقەتلەرنى كۆپچىلىكى 

 بايان قىلىدۇ:

َماَواَت َواْْلَْرَض  يَن َكَفُروا َأنه السه َ ا َفتَْقنَاُُهَا َوَجَعلْنَ ا َرتْقًا فَ ََكنَتَ  َأَولَْم يََر اَّله

ٍء َْح ٍ َأفًََل يُْؤَمنُونَ   َمَن الَْماَء ُكه َشْ
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بىلەمدۇكى، ئاسمانالر بىلەن  الرئىنكار قىلىشتا چىڭ تۇرغان» 
رىگە تۇتاش ئىدى، ئۇالرنى ئايرىۋەتتۇق، ھەممە ىبىر ـ ب باشتا زېمىن

نىڭ قۇدرىتىگە( هللا جانلىق مەۋجۇداتنى سۇدىن ياراتتۇق، ئۇالر )ا
 (. 30)  « ئىشىنەمدۇ؟

ىدا، ھەزرىتى خىزىردىن تارتىپ بارلىق پانىيالر نۇقتمانا بۇ 
خاتالىقىنى  -شەنچىلىرىنىڭ توغرا ھەققىدىكى ئۆلۈمسىزلىك چۈ

 ئايرىشتا ئاساسلىنىدىغان ئىالھىي پرىنسىپ بايان قىلىنغان:
بىز سەندىن ئىلگىرى ) ئىنسانالردىن ( ھېچ كىشىنى مەڭگۈ » 

 (.  34« ) ياشاتقىنىمىز يوق 
ئىنساننىڭ ئالدىراڭغۇ مىجەزگە ئىگە ئىكەنلىكىنى بايان 

(. ئىنكار قىلغۇچىالرمۇ،  37)  قىلغان ئايەت بۇ سۈرىدە يەر ئالغان
 ئىمان ئېيتقۇچىالرمۇ بىر كۈنى رەببىنىڭ ھوزۇرىغا چىقىدۇ:

َ َونََضُع الَْمَواَزيَن الَْقْسَط َلَيْوَم الَْقيَاَمَة فًََل تُظْ  ْن ََكَن َمثْقَاَل ْفٌس َشيْئً ََّلُ ن
ِ
ا َوا

َبنيَ   َحبهٍة َمْن َخْرَدٍل َأتَيْنَا َبَا َوَكَفى َبنَا َحاس َ
قىيامەت كۈنى بىز )ئەمەهللار تارتىلىدىغان( ئادالەت » 

تارازىسىنى ئورنىتىمىز، ھېچ ئادەمگە قىلچە ئۇۋال قىلىنمايدۇ )يەنى 
ياخشى ئادەمنىڭ ياخشىلىقى كېمەيتىۋېتىلمەيدۇ، يامان ئادەمنىڭ 

لى ىيامانلىقى ئاشۇرۇۋېتىلمەيدۇ( ئەگەر ئۇنىڭ قىچا چاغلىق ئەم
ىمىز، )بەندىلەرنىڭ ئەمەللىرىدىن( ھېساب بولسىمۇ، ئۇنى ھازىر قىل
 .( 47« )  ئېلىشقا بىز يېتەرلىكمىز 

ئايەتتىن تارتىپ پەيغەمبەرلەر ھەققىدىكى بايانالر  - 48سۈرىدە 
 باشلىنىدۇ.

سەھىرى ئادەم بىلەن باشالنغان ئىنسانىيەت سەپىرىنىڭ 
چاشگاھ ۋاقتىنى ھەزرىتى نۇھ، چۈش ۋاقتىنى ھەزرىتى ئىبراھىم، 

از دىگەر ۋاقتىنى ھەزرىتى مۇھەممەد تەمسىل قىلىدۇ. سۈرىنىڭ نام
بىزگە بۇ  ئىبارىسى« قىت يېقىنلىشىپ قالدى ۋا» باشلىنىشىدىكى 

 ھەقىقەتنى ئەسكەرتىدۇ.
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ھەمدە ئۇالرغا  سۈرىدە تەرتىپ بويىچە ھەزرىتى مۇسا ۋە ھارۇن
ئۇ رىلىدۇ. قۇرئاننىڭ ىرىلگەن ئىالھىي ۋەھىي  ھەققىدە بايانالر بىب

 (. 50 - 48ئىالھىي ۋەھىينىڭ داۋامى ئىكەنلىكى تەكىتلىنىدۇ ) 
رىلگەن مۇھاكىمە قابىلىيىتىگە ىئاندىن ھەزرىتى ئىبراھىمغا ب

 ىسىكىشىنىڭ دىققىتىنى ئاغدۇرىدۇ. ئۇنىڭ بۇ ساغالم مۇھاكىم
ئارقىلىق رەببىنى تاپقانلىقى ۋە ئۇنىڭغا تەسلىم بولغانلىقى تىلغا 

اخىرىدا بۇتالرنى چېقىپ، قەۋمىنىڭ ئېلىنىدۇ. ئۇ ئەڭ ئ
ئېچىنىشلىق بىر ھالدا ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بەرگەن. بۇ ئۇنىڭ 

بولغان، لېكىن ئوتنىڭ رەببى ئوتقا ئەمىر  سەۋەبئوتقا تاشلىنىشىغا 
ئى ئوت! ئىبراھىمغا سالقىن ۋە ئامانلىق بەخش » قىلغانىدى: 

تىدىن رازى رەببى ئۇنىڭ تەسلىمىيى«. ئېتىدىغان بولۇپ بەر! 
 51بولغان، ئۇنىڭغا نەبى ئوغۇلالر ۋە نەۋرىلەر بەخش ئەتكەنىدى ) 

- 73  .) 
رىلگەن بولۇپ، ئۇالردىن ىھەزرىتى لۇتقا ھۆكۈم ۋە ئىلىم ب

بۇرۇن ھەزرىتى نۇھ ۋە يېقىنلىرى چوڭ بىر باالدىن 
 قۇتقۇزۇلغانىدى. 

 داۋۇد ۋە سۇاليمان ئىككى سۇلتان رەسۇلالر بولۇپ، ئۇالرغىمۇ
بۇ رىلگەن ىرىلگەنىدى. ئۇالر ئۆزلىرىگە بىھۆكۈم ۋە ئىلىم ب

گەن ۋە بىر سەلتەنەتنى بەخش ئېتىلگەن ئىلمى بىلەن بىرلەشتۈر
 ئادالەت دۆلىتى قۇرۇپ چىققانىدى. 

» ھەزرىتى ئەييۇبنىڭ سەبرى، ھەزرىتى ئىدرىسنىڭ ۋە 
نىڭ سەبرى تىلغا «ئۈستىگە مەسئۇلىيەت ئالغان كىشى ) زۇلكىفل ( 

ېلىنىدۇ. سۆز بېلىق ۋەقەسىنىڭ باش قەھرىمانىغا كەلتۈرۈلىدۇ ئ
تىن ت) ھەزرىتى يۇنۇس (. ئالالھ ئۇنىمۇ دۇچار بولغان مۈشكۈال

ىدى. بۇ نەبىلەر ئارقىلىق رەسۇلۇلالھقا دەرس ئ قۇتقازغان
رىلمەكتە ئىدى. بۇ ئۆرنەكلەر سۈرىنىڭ ئىككىنجى ئايىتىدىكى ىب

 نەرسە ئەمەس.  تەسەللىنىڭ ئىزاھاتىدىن باشقا 
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» ھەزرىتى زەكەرىيانىڭ دۇئاسى تىلغا ئېلىنىدۇ ۋە ئارقىدىن 
ياد قىلىنىدۇ. بۇ نەبىلەر « ئىپپىتىنى ساقلىغان ئايال  ) مەريەم ( 

ھەققىدىكى بايانالردىن كېيىن، ئۇالرنىڭ ھەممىسىنىڭ بىر 
ئۈممەتنىڭ مەنسۇپلىرى ئىكەنلىكىنى بايان قىلغان بۇ ئايەت 

 كېلىدۇ:

نه 
ِ
ًة َواَحَدًة َوَأََن َرب ُْكْ فَا ا ُتُْكْ ُأمه  نَ ْعُبُدو َهَذَه ُأمه

مانا بۇ يەردە قىسقىچە ياد قىلىنغان  )ئى ئىنسانالر!(» 
پەيغەمبەرلەر تارىخمۇ كۆرسەتكەندەك، سىلەرنىڭ ئۈممىتىڭالر 

. مەن سىلەرنىڭ ئۈممەتتۇر ) دىندۇر (ھەقىقەتەن بىر ) دىنىڭالر ( 
 .( 92)  « ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر ڭالردۇرمەن،رەببى

 قۇرئاندىكى نەبىلەر قىسسەلىرىنىڭ ئىككى مەقسىتى بار:
بىرىنچىسى، نۇبۇۋۋەت مۇئەسسەسىنى ۋە ئۇنىڭ ھەل قىلغۇچ 

شىمىزنى ئاسانالشتۇرۇش بولۇپ، نۇبۇۋۋەت ىنىئەھمىيىتىنى چۈش
بىر روھقا ئوخشايدۇ. ئۇنى ۋۇجۇدقا ئىگە قىلغان نەرسە مانا بۇ 

 سەلەردۇر. قىس
ئىككىنجىسى، مۇھاتابنىڭ كىشىلىكىنى بەرپا قىلىش / 
شەكىللەندۈرۈش. ۋەھىي ئۇقۇمالر بىلەن تەسەۋۋۇرنى، تەۋسىيەلەر 
بىلەن ئەقىلنى، ئۆرنەكلەر بىلەن كىشىلىكنى، بىر پۈتۈن گەۋدىسى 

 بىلەن ھاياتنى شەكىللەندۈرىدۇ. 
 ىسى قىلغان ھالدانۇقتسۈرە رەسۇلالرنى باشلىنىش 

لىرى پرىنسىپقاراشلىرى،  -ىنسانالرنىڭ ئۆزگەرمەس قىممەت ئ
ئورتاق ياخشىنىڭ يىلتىزىنىڭ بىر ئىكەنلىكىنى ئىشارەت  بىلەن

بۇ  ىلغا ئېلىنغان نەبىلەرنىڭ ھاياتىقىلىدۇ. ئىسىملىرى ت
 (. 91 - 48ھەقىقەتنىڭ تارىخى دەلىلىدۇر ) 

ولغان بۇ ئەبەدى ھەقىقەتنىڭ ھازىر ۋە بۇ ماكاندا نامايەن ب
الر بىر سىلەرنىڭ بۇ ئۈممىتىڭ» ىلەنگەن: نەتىجىسى مۇنداق ئىپاد

(. بۇنىڭ ئوخشاش شەكلى ئۇنىڭدىن كېيىنكى  92« ) ئۈممەتتۇر 
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» بۆلەكتە ئالالھ نىڭ بىر ئىكەنلىكى ئۇسلۇبىدا بايان قىلىنغان: 
(. بۇ ئارقىلىق  108« ) ئىالھتۇر  يالغۇزنىڭ ئىالھىڭالر بىر لەرسى

ئۇنىڭغا ئىمان  مۇتلەق بىر ئىكەنلىكى بىلەن نىڭ ئالالھ
ئېيتقانالرنىڭ مەقسەت بىرلىكى ھەققىدە زىچ مۇناسىۋەت قۇرغان 

» بىر تەسەۋۋۇرنىڭ شەكىللىنىشىنى نىشان قىلماقتا. بىرىنچىسى 
شەرتى. بىرىنچىسىنى « ۋەھدەتنىڭ » ، ئىككىنجىسى «تەۋھىدنىڭ 

« مائى تەۋھىد ئىجتى» ، ئىككىنجىسىنى «دىۋى ۋەھدەت ىئەق» 
 دەپ ئاتاشقا بولىدۇ.

سۈرىنىڭ ئاخىرىدىكى بۆلەكتە ئاخىرەت ۋە قىيامەت ھەققىدە 
توختالغان. ئالالھ تىن باشقا ھېچكىم خەۋەر بېرەلمەيدىغان ئۇ 
كۈنگە مۇناسىۋەتلىك بىر سەھنە بۇ بۆلەكتە تەسۋىرلەنگەن. 

ان غانلىقىنى بايان قىلغئاسمانالرنىڭ قەغەزگە ئوخشاش يۆگىلىدى
ۋەھىينىڭ تىپىك قىيامەت تەسۋىرلىرىدىن بىرنى تەشكىل  بۇ ئايەت
 قىلىدۇ:

 َ َجل َ َللُْكُتَب مََكَ ب َ الس َ َماَء َكَطي  َل َخلْ  َدْأَنَ يَْوَم نَْطَوي السه ٍق نَُعيُدُه َوعًْدا َأوه

َنه ُكنها فَاَعَلنيَ 
ِ
 عَلَْينَا ا

ەغەزنى بۇ كۈندە ئاسماننى )پۈتۈكچى( نەرسە يېزىلغان ق» 
يۆگىگەندەك يۆگەيمىز. مەخلۇقاتالرنى دەسلەپتە قانداق ياراتقان 
بولساق، شۇ ھالىتىدە ئەسلىگە قايتۇرىمىز. )بۇ( بىز ئۈستىمىزگە 

 (. 104« ) ئالغان ۋەدىدۇر، )ئۇنى( چوقۇم ئىشقا ئاشۇرىمىز 
سۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىزنىڭ ئەۋەتىلىش مەقسىتى بايان 

» ە تىلغا ئېلىنغان. ئۇ مەقسەت قىلىنغان ئايەت بۇ سۈرىد
پۈتۈن » چە ، ئىبن ئابباسنىڭ ئىزاھاتى بويى«ئالەملەرگە 

 ئىدى:« ئىنسانىيەتكە رەھمەت بولۇش 

ًة َللَْعالََمنيَ  َله َرْْحَ
ِ
 َوَما َأْرَسلْنَاَك ا

سېنى پۈتۈن ئەھلى جاھان ئۈچۈن بىز )ئى مۇھەممەد!( » 
 (. 107)  « پەقەت رەھمەت قىلىپال ئەۋەتتۇق
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رىدۇر. ىقۇرئاننىڭ رەسۇلۇلالھ ھەققىدە بەرگەن خەۋ بۇ ئايەت
 ۋە ماكانالردا جاراڭلىغان ساداسىبۇ ئايەتنىڭ بارلىق زامان 

ئالەملەرنىڭ » مۇھاتابنىڭ قەلب قۇلىقىغا مۇنداق دېمەكتە: 
مەسئۇلىيىتىنى يەلكەڭدە ھېس قىلساڭ، ئالالھ سېنى ئۇ 

ېكىن، مەت قىلىدۇ. لمەسئۇلىيەت ھۆرمىتىگە ئالەملەرگە رەھ
ئىنسانىيەتنىڭ دەردىگە تالىپ  ئىنسانىيەتكە رەھمەت بولۇش

ئۆزىنى ھاالك قىلغۇدەك » بولۇش بىلەن، ئۇنىڭ ھىدايىتى ئۈچۈن 
تىرىشچانلىق كۆرسىتىش بىلەن، ئۆرنەك بولۇشتىن « دەرىجىدە 

ئىبارەت رولىنى ئادا قىلىش يولىدا چېچىنى ئاقارتىش بىلەن، 
ىيەتنىڭ ئەبەدى سائادىتىگە پىدا قىلىش بىلەن ئۆمرىنى ئىنسان

 مۇمكىن بولىدۇ. 
 

 مۇئمىنۇن سۈرىسى

 
« مۇئمىنلەر » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 

 كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان.« مۇئمىنۇن » مەنىسىدىكى 
بۇ سۈرىنى  ،تىپ كەلگەن رىۋايەتلەردىنىبىزگە ي

ىغانلىقى مەلۇم بولماقتا رەسۇلۇلالھنىڭ مەزكۇر ئىسىم بىلەن ئات
 ) ئەبۇ داۋۇد (.

سۈرە مەككە دەۋرىنىڭ ئاخىرقى مەزگىللىرىدە نازىل بولغان. 
مەككىدە نازىل  نوپۇزلۇق بەزى كىشلەر بۇ سۈرىنى ھەتتا بۇ ساھەدە

بولغان ئاخىرقى سۈرە دەپ قارىغان. لېكىن مەزمۇن جەھەتتىن 
 12يغەمبەرلىكنىڭ قارىغاندا، بۇ سۈرە ئەقەبە بەيئىتىدىن كېيىن پە

 يىلىدا نازىل بولغان بولسا كېرەك.  -
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(  89 - 84« ) دەيدۇ  ،چوقۇم ( ئالالھتۇر» ) بۇ سۈرىدە 
شەكلىدە پەرەزگە ئاساسالنغان ھالدا ئېلىپ بېرىلغان بىر دىئالوگ، 

شەكلىدە ئېلىپ « ئەلۋەتتە "ئالالھ" دەيدۇ » باشقا بىر يەردە 
رچىسى بولۇپ كېلىدۇ ) مەسىلەن، بېرىلغان بىر دىئالوگنىڭ بىر پا

(. بۇنىڭغا ئاساسەن بۇ سۈرە زۇمەر،  25؛ لوقمان، 61ئەنكە بۇت، 
 -سۈرىلىرى بىلەن بىر مەزگىلدە ياكى ئارقىمۇ  زۇخرۇفلوقمان ۋە 

 ئارقا نازىل بولغان بولسا كېرەك. 
مۈلك سۈرىسى ئارىسىغا، باشقا  -دە تۇر تەرتىپىجابىر بىن زەيد 

نبىيا سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا تىزىلغان. ئەنبىيا ۋە تەرتىپلەردە ئە
مۇئمىنۇن سۈرىلىرى ئەقەبە بەيئىتىدىن كېيىن نازىل بولغان 

 -سۈرىلەر بولۇپ، بۇ ئورۇن مۇۋاپىق. بىزنىڭچە بۇ سۈرە ئەنبىيا 
» ا مۇۋاپىق بولىدۇ. فۇسسىلەت فۇسسىلەت سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلس

 سۈرە. ئائىلىسىگە تەۋە ئىككىنجى « مىم  ھا
بىر پۈتۈنلۈككە ئىگە.  خىرئا -سۈرە مەزمۇن جەھەتتىن باشتىن 

مۇكەممەل مۇئمىننىڭ سۈپىتىنى تەسۋىرلەپ بەرگەن باشلىنىش 
ئايەتلىرى ئارىسىدا  - 35 - 22ئايەتلىرى بىلەن مائارىج سۈرىسى 

ئىمان تېمىسىنى  ئوخشاشلىق مەۋجۇت. سۈرىدە مەقبۇل بىر
ايان قىلىنغان. ۋۋەت ۋە ئاخىرەت بۋەھىي، نۇبۇ چۆرىدىگەن ھالدا

( ئۆز ئىچىگە  9 - 1بولۇپمۇ كىشىلىك ھاياتنى )  ئالدىنقى ئورۇندا
ئالمىغان بىر ئىماننىڭ ھېچقانداق بىر مەنا ئىپادىلىمەيدىغانلىقى 

( بايان قىلىنغان. سۈرە ئۆتمۈش پەيغەمبەرلەر ئۈستىدىن  89 - 84) 
ا، قۇرئان ۋەھىينىڭ كۆرسىتىلگەن ئۆرنەكلەرنى چۆرىدىگەن ھالد

تۇنجى مۇھاتابى بولغان رەسۇلۇلالھنىڭ ۋە ئىمان ئېيتقانالرنىڭ 
 (.  50 - 23كىشىلىكىنى بەرپا قىلىشنى مەقسەت قىلغان ) 

چۈشەنچىسىنى « نىجادلىققا ئېرىشىش » سۈرە مۇھاتابىنىڭ 
شەكىللەندۈرگەن ھالدا باشلىنىدۇ. كالسىك كاالم ئەدەبىياتىدىكى 

دېگەن « كۈچى پىرقە ( كىم؟ ىيە ) نىجادلىققا ئېرىشفىرقائى ناج» 
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 جاۋابگەرچە ھەر كىم مەزھىبىگە، تەرىقىتىگە قارىتا بىرەر  سوئالغا
بەرگەن بولسىمۇ، ئالالھ نىڭ بۇ سوئالغا بەرگەن جاۋابى مەزكۇر 
سۈرىدە دەسلەپكى كۈنىدىكىدەك جانلىق ھالدا ئالدىمىزدا تۇرماقتا. 

ن سوئالنىڭ دلىققا ئېرىشىدۇ؟ " دېگەكىملەر نىجا» "  جاۋاببۇ 
نىجادلىققا ئېرىشىشكە مۇھتاج  جاۋابىنى بىرىش ھەققى

ئىنسانالرنىڭ ئەمەس، نىجادلىققا ئېرىشتۈرگۈچى ئالالھ قا خاستۇر. 
نىڭغا قوشۇپ قويۇش ئۇ ت قىلمايقا قانائەجاۋابئالالھ بەرگەن 

ىچە " نى ياراتماي ئۆز خاھىشى بويجاۋابئىالھىي  ياكى كېمەيتىش،
 كىشىنىجادلىق رېتسىپى " يېزىش دېگەنلىك بولىدۇ. بۇنداق 

ئالدى بىلەن بۇ خىل چۈشەنچىدىن قۇتۇلىشى ۋە ئالالھ بەرگەن 
كىملەر » دەيدۇ. تۆۋەندىكىلەر « شى كېرەك ۇقا تەسلىم بولجاۋاب

دېگەن سوئالنىڭ قىيامەتكىچە كۈچكە « نىجادلىققا ئېرىشىدۇ؟ 
 دۇر: ئىگە بولغان ئىالھى جاۋابى

ْم 1قَْد َأفْلََح الُْمْؤَمنُوَن ) يَن ُهْ َِف َصًَلَِتَ َ ي2اَشُعوَن )خَ ( اَّله َ َن ُهْ ( َواَّله

ََكَة فَاَعلُو3َعَن اللهْغَو ُمْعرَُضوَن ) يَن ُهْ َللزه َ يَن هُْ 4َن )( َواَّله َ ْم ( َواَّله  َلُفُروََجَ

ْم أ ْو مَ 5َحاَفُظوَن ) َله عَََّل َأْزَواََجَ
ِ
َّنهُ ا َملََكْت َأيَْماَّنُُ ( ا

ِ
( فََمَن 6لُوَمنَي )مَ ْم غَْْيُ ْم فَا

ينَ 7ابْتَغَى َوَراَء َذَِلَ فَأُولََئَك ُهُ الَْعاُدوَن ) َ ْم َوَعهَْدَهْ رَ  ( َواَّله اُعوَن ُهْ َْلََماََنَِتَ

ْم ُيَاَفُظوَن )8) يَن ُهْ عَََّل َصلََواَِتَ َ    ( 9( َواَّله
ھەقىقەتەن بەختكە  ھالدا ئىمان ئېيتقانالرتەلەپكە اليىق » 

ئەيمىنىپ تۇرغۇچىالردۇر. ئۇالر  ەلىرىدئىبادەتئۇالر  ىدۇ.ئېرىش
)ماددى ۋە بىھۇدە سۆز، بىھۇدە ئىشتىن يىراق بولغۇچىالردۇر. ئۇالر 

ئۇالر ئەۋرەتلىرىنى مەنىۋىي ھەر جەھەتتىن( پاكالنغۇچىالردۇر. 
يەنى يوللۇق خوتۇنلىرىدىن، )ھارامدىن( ساقلىغۇچىالردۇر. پەقەت 

ساقلىغۇچىالردۇر شەكىلدە ئەمرىگە ئالغانالر خارىج باشقىالردىن 
بىلەن يېقىنچىلىق قىلغۇچىالر ماالمەت  قانۇنلۇق ئاياللىرى)

بۇنىڭ سىرتىدىن )جىنسىي تەلەپنى قاندۇرۇشنى(  .قىلىنمايدۇ(
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شۇنداق تەلەپ قىلغۇچىالر ھەددىدىن ئاشقۇچىالردۇر. ئۇالر 
ئۆزلىرىگە تاپشۇرۇلغان ئامانەتلەرگە ۋە بەرگەن  لەركى،كىشى

ئەستايىدىللىق ىنى ئىبادەتلىرئۇالر . ئەھدىگە رىئايە قىلغۇچىالردۇر
  . ( 9 - 1)  « ئادا قىلغۇچىالردۇر بىلەن

ئايەتتە بايان  - 1نىجادلىققا ئېرىشىشنىڭ ئالدىنقى شەرتى 
» ر. يەنى، قاتارىدىن بولۇشتۇ« ئەلمۇئمىنۇن » قىلىنغاندەك 

» قاتارىدىن بولۇش كېرەك. « تەلەپكە اليىق ئىمان ئېيتقانالر 
قۇرئاننىڭ » دېگەن سوئالغا، قۇرئان « ئىماننىڭ تەقەززاسى نېمە؟ 

بۇ توققۇز  نى بېرىدۇ.جاۋابدېگەن « ئىككى جىلىتى ئارىسىدىكىلەر 
ئايەتتە كۆرسىتىلگەن شەرتلەرنى ئادا قىلغۇچىالر ئالالھ نىڭ 

ىلەن نىجادلىققا ئېرىشىدۇ. ئۇنداقتا، نىجادلىققا ۋەدىسى ب
 جاۋابئېرىشكەنلەرگە نېمە بېرىلىدۇ؟ دېگەن سوئالغا مۇنداق 

 بېرىلگەن:

يَن يَرَثُوَن الَْفْرَدوْ 10ُأولََئَك ُهُ الَْواَرثُوَن ) َ  (11وَن )َس ُهْ َفْيَا َخاَلُ ( اَّله
نلەر مىۇئئەنە شۇالر )يەنى يۇقىرى سۈپەتلەرگە ئىگە م» 

نازۇنېمەتلىك جەننەتنىڭ( ۋارىسلىرىدۇر. ئۇالر )يۇقىرى 
دەرىجىلىك جەننەت( فىردەۋسكە ۋارىسلىق قىلىدۇ، فىردەۋستە 

 (. 11 - 10« )  مەڭگۈ قالىدۇ
تلىق ننىڭ ئېلېمېنبۇ باشلىنىشتىن كېيىن سۆز ئىنسا

يارىتىلىش جەريارنىغا كېلىدۇ ۋە ئىنساننىڭ چەكسە 
(.  14 - 12يارىتىلغانلىقى تەكىتلىنىدۇ )  جىرىڭاليدىغان ساپالدىن

 بۇ ئۈچ ئايەت تۆۋەندىكى ئۈچ نەرسىگە دااللەت قىلىدۇ:
تلىق يارىتىلىش جەريارنىدىكى بىر ئىنساننىڭ ئېلېمېن .1

« ھەر جانلىق سۇدىن يارىتىلدى » باسقۇچنى بىلدۈرىدۇ. چۈنكى 
 بىر شەكىلدىن يەنە بىر شەكىلگە كىرىپ» دىن باشالنغان جەريان 

بەشەر بولۇشىغا قەدەر تەرەققىي قىلىپ كەلگەن. بۇ دائىرىدە « 
قۇرئاندا ئوخشاش بولمىغان يەرلەردە ئىشلىتىلگەن ئىنساننىڭ 



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 446 ~ 

توپىدىن، قارا اليدىن، ساپالدىن، چەكسە جىرىڭاليدىغان 
نىڭ ھەر ساپالدىن ... يارىتىلغانلىقىنى بىلدۈرىدىغان ئىبارىلەر

ارىتىلىش جەريارنىدىكى بىر تلىق يبىرى، ئىنساننىڭ ئېلېمېن
 باسقۇچقا توغرا كېلىدۇ.

دىن، تۆرەلمىدىن يئىنساننىڭ توپىدىن، قارا اليدىن، مەنى .2
ئاساسەن ئىنساننى ئالالھ  انلىقىنى بايان قىلغان ھەر ئايەتيارىتىلغ

ئالدىدا كىچىك پېئىل بولۇشقا دەۋەت قىلىدۇ. رەببىگە قارىتا 
ئى ئىنسان! » ى ئەسلىتىدۇ ۋە ھاكاۋۇرلۇق قىلغان ئىنسانغا ئەسلىن

ئەسلى كېلىپ » ، «نېمەڭگە كۆرەڭلەپ ئالالھ قا ئاسىي بولىسەن؟ 
چىقىشىڭغا قارا، توپىدىن، بىر تامچە سۇدىن ئاپىرىدە بولدۇڭ. 

جەيرىلىكتىن بۇ ھالغا كەلتۈردى. ئالالھ قا ۈئالالھ سېنى بىر ھ
رامسەن؟ بولغان قەرزىڭنى مانا مۇشۇنداق ھاكاۋۇرلۇق قىلىپ قايتۇ

 دېمەكتە.« 
ئالالھ نىڭ ئىنسان ئۈستىدىكى ئەجرىنى ئەسلىتىدۇ.  .3

سىڭدۈرۈلگەن ئەجىر قانچىلىك كۆپ بولسا، ئۇنىڭغا قىلىنغان 
تۇزكورلۇق جىنايىتىمۇ شۇنچە ئېغىر بولىدۇ. ئالالھ نىڭ ئىنسان 

تلىق ۋە سكەرتىش ئۈچۈن ئىنسانغا ئېلېمېنئۈستىدىكى ئەجرىنى ئە
ېما ئۈستىدە پ چىقىشىنى ئەسكەرتىدۇ. بۇ تلىىبىئولوگىيىلىك ك

ئىنسانغا ئالالھ قا شۈكۈر قىلىش  توختالغان ھەر ئايەت
 مەجبۇرىيىتى بارلىقىنى ئەسلىتىشنى مەقسەت قىلىدۇ. 

بۇ ئايەتلەردىن كېيىن مۇھاتابىنىڭ نەزىرىنى ئىنساندىن 
بىز ھەقىقەتەن سىلەرنىڭ ئۈستۈڭالردا » كائىناتقا ئاغدۇرىدۇ ۋە 

( دەپ كائىناتتىكى  17)  « قەۋەت ئاسماننى ياراتتۇق يەتتە
يارىتىلىشنى ئەسكەرتىدۇ. بۇنىڭغا ئوخشاش ئايەتلەر قۇرئان 

مىنىڭ بىر پارچىسى. بۇ ئالەم سىرلىرىنىڭ يېشىلىشى ئۈچۈن ىئال
كائىنات سىرلىرى يېشىلىشى كېرەك. بۇ ھازىرچە مۇمكىن ئەمەستەك 

ىنى ئېيتىپ تۈگەتكىلى تۇرىدۇ. بۇ ھەقىقەت قۇرئاننىڭ مەنىس
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بولمايدىغانلىقىنى، ۋەھىينىڭ ھەر زامان ۋە ھەر ماكانغا، ھەر 
يېڭى نەرسىلەرنى ئېيتىشنى  -نەسىل ۋە جانلىققا يېڭى 

 داۋامالشتۇرىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.  
رىمىزنى ئاسماندىن يەرگە، ىئۇنىڭدىن كېيىنكى ئايەت نەز

ئايالنغان چۆهللارگە،  يەنى ياغقان رەھمەت يامغۇرى بىلەن كۆلگە
جان كىرگەن ئۆلۈك زېمىنغا، ئۇ يەردىكى خورمازارلىقالرغا، ئۈزۈم 

(. بۇ ئارقىلىق  20 - 18ئاغدۇرىدۇ )  ۇقالرغانلۇباغلىرىغا، زەيت
ۋەھىي بىلەن يامغۇر، تۇپراق بىلەن قەلبىمىز ئارىسىدا مۇناسىۋەت 

 قۇرۇشىمىزنى ئىما قىلىدۇ.
كۆندۈرۈلگەن ھايۋانالرنىڭ  سۆز بۇ يەرگە كەلگەندە ئۆيگە

ە. سۈت بىر شى چوڭقۇر مەنىگە ئىگۇسۈتىگە دىققىتىمىزنى ئاغدۇر
بىر ئىالھى سۈت زاۋۇتىدۇر. زامانىۋى  مۆجىزىدۇر. ھەر ئىنەك

تېخنىكا ھازىرغىچە مۇشۇنداق بىر زاۋۇت ياساشقا قادىر بواللمىدى. 
غان بۇ ساماننى مۇرەككەپ جەريانالردىن ئۆتكۈزۈپ سۈتكە ئايالندۇر

سىستېما، ئالالھ نىڭ پەقەت شۇ ھايۋاننىڭ نەسلىگىال ئەمەس، 
ئىنسانغىمۇ قىلغان بىر ئېھسانى. ھەرە ئىستىمال قىلغىنىدىن 
نەچچە ھەسسە ئارتۇق ھەسەل، ئىنەك موزىيىنىڭ ئېھتىياجىدىن 
ئارتۇق سۈت، مېۋىلىك دەرەخلەر نەسلىنىڭ داۋامىنى ساقالشتىن 

 ىرىدۇ. بۇ ئارتۇق مەھسۇالتالررۇق بنەچچە مىڭ ھەسسە ئارتۇق ئۇ
ئىنەكنىڭ قىلىش ئالالھ نىڭ ئىنسانغا قىلغان ئېھسانىدۇر. شۈكۈر 

 ر. نىشانىنى يوقىتىپ قويغان كىشىئەمەس، ئالالھ نىڭ ھەققىدۇ
يولىدىنمۇ ئېزىپ قالىدۇ ۋە ئىنەككە چوقۇنۇشقا باشاليدۇ. 

ىش تۇزكورلۇق ئازغۇنلۇقنى، ئازغۇنلۇق ياتلىشىشنى، ياتلىش
ئەخالقى زاۋاللىقنى، ئەخالقى زاۋاللىق ھاالكەتنى كەلتۈرۈپ 

 ىبادەت قىلىشتىن ئاجىز كەلگەنلەرچىقىرىدۇ. بىر ئالالھ قا ئ
 ئىبادەت قىلىشقا اليىق مىڭلىغان يالغان ئىالھالرنى ئىجاد قىلىدۇ.
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يەنى، كىملەرگە ئوخشاش يالغان ئىالھالرنى ئىجاد قىلىدۇ؟ 
سۈرىدە ئىسمى تىلغا  ۇب (. ھەتتا 30- 23ەۋمىگە ئوخشاش ) نۇھ ق

 - 31ئەمما خاراكتېرى بايان قىلىنغان ئاد قەۋمى )  ئېلىنمىغان
(؛ مۇسا ۋە ھارۇن  44 - 42( ۋە سەمۇد قەۋمىگە ئوخشاش )  41

 - 45مىگە ئوخشاش ) ۋپەيغەمبەر قىلىپ ئەۋەتىلگەن پىرئەۋن ۋە قە
ئەۋەتىلگەن  قىلىپ« ئايەت » (؛ مەريەم ۋە ئوغلى ئىسانىڭ  49

يەھۇدىيلەشكەن بەنى ئىسرائىلغا ئوخشاش... يالغان ئىالھالر ئىجاد 
 قىلىدۇ. 

ئالالھ ھەر پەيغەمبەرنى ئوخشاش بىر ھەقىقەت بىلەن 
ئىكەنلىكىنى « بىر ئۈممەت » ئەۋەتكەنلىكىنى ۋە ئىنسانىيەتنىڭ 

(. شۇنداق تۇرۇقلۇق ئىنسانالر قانداق قىلدى؟  52ئەسكەرتكەن ) 
 قىلغانىدى:مۇنداق 

ُعوا َأْمَرُهْ بَيَْْنُْم ُزبًُرا ُك  َحْزٍب َبَما َلَ   ْم فَرَُحونَ ُّيَْ فَتَقَطه
ئارىسىدىكى بىرلىكنى بۇزۇپ، ) ھەقىقەتنى ( پارچىالپ ئۇالر » 

ىدىكى ھەقىقەت پارچىسىنى كۆككە ھەر پىرقە ئۆز تاشلىدى ۋە
 (. 53)  «كۆتۈرۈپ ) ھەق بىزدە دەپ ( ماختاندى 

انىيەتنىڭ ئېزىپ كېتىشىنىڭ ئۇلىدا، ئالالھ بىر ئېمتىھان ئىنس
ھ نىڭ ئالال بەخش ئەتكەن دۇنيالىق نېمەتلەرنىۋاستىسى سۈپىتىدە 

پ ىنىقىلغان ياردىمى دەپ چۈش ئۆزلىرىنىڭ ھايات شەكلىگە
 قېلىشى ياتماقتا:

ُهْ َبَه َمْن َماٍل َوبََننَي ) هَما نَُمد  ُبوَن َأن اَت بَل ( نَُساَر 55َأَيْس َ ُع لَهُْم َِف الَْخْْيَ

 (56ََل يَْشُعُروَن )
)ئۇالر( بىزنىڭ ئۇالرغا مال ـ مۈلۈك ۋە ئەۋالدالرنى » 

 نىڭ ) ھازىرقى ھالىنى ( قولالۋاتقانلىقىمىزئۆزلىرى بەرگەنلىكىمىزنى
  « ئۇقمايدۇبۇنى دەپ ئويالمدۇ؟ ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، ئۇالر 

 .( 56 ـ 55) 
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بولغان نىجادلىق چۈشەنچىسىنىڭ ئاستىدا  بۇ ئايەتلەر خاتا
ناتوغرا ھايات شەكلىنىڭ ياتقانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. 

نى ئىما ىھەقىقەتنىڭ ئىنساندىن مۇستەقىل بولغان مۇتلەق مەنبەس
 قىلىدۇ ۋە مۇنداق دەيدۇ:

َمَواُت وَ  هَبَع الَْحق  َأْهَواَءُهْ لََفَسَدَت السه  َْينه بَْل َأتَيْنَاهُْ فَ ُض َوَمْن اْْلَرْ َولََو ات

 َبَذْكَرَهْ فَهُْم َعْن َذْكَرَهْ ُمْعرَُضونَ 
ئەگەر ھەقىقەت ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا » 

بويسۇنىدىغان بولسا، ئەلۋەتتە ئاسمانالر، زېمىن ۋە ئۇالردىكى 
ئۇنداق بولغىنى يوق،  ، بىراقمەخلۇقاتالر خاراب بولغان بوالتتى

، ىھەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان( قۇرئاننى ئاتا قىلدۇقئۇالرغا )ۋەز ـ نەس
« ئۇالر ئۆزلىرىگە )ۋەز ـ نەسىھەت بولغان( قۇرئاندىن يۈز ئۆرۈيدۇ 

 (71 ). 
بۇ سۈرىدە، كۈنىمىزدە ئۆزىنى ئېتىقادلىق دەپ قارىغان نۇرغۇن 

» كىشىگە قارىغاندا، مەككە مۇشرىكلىرىنىڭ ئالالھ قا تېخىمۇ 
ەنلىكىنى بايان قىلغان ئايەتلەر يەر ھالدا ئىشەنگ« سەمىمىي 

 ئالىدۇ:

ْن ُكْنُُتْ تَْعلَُموَن )
ِ
َ قُْل َأفًََل 84قُْل َلَمَن اْْلَْرُض َوَمْن َفْيَا ا َيُقولُوَن ّلَِله ( س َ

ْبعَ َوَرب  الْ 85تََذكهُروَن ) َماَواَت الس ه ( 86مَي )َعْرَش الَْعظَ ( قُْل َمْن َرب  السه

 َ َيُقولُوَن ّلَِله ٍء َوُهَو َيَُ  ( قُْل َمْن َبَيَدهَ 87قُْل َأفًََل تَتهُقوَن ) س َ ُْي َملَُكوُت ُك َ َشْ

ْن ُكْنُُتْ تَْعلَُموَن )
ِ
َ 88َوََل َُيَاُر عَلَْيَه ا َيُقولُوَن ّلَِله  (89 قُْل فَأََنه تُْسَحُروَن )( س َ

زېمىن ۋە ئۇنىڭدىكى مەخلۇقاتالر كىمنىڭ؟  »ئېيىتقىنكى، 
هللا ا »ئۇالر: «.  ر بىلسەڭالر )ماڭا بۇنى ئېيتىپ بېرىڭالر(ئەگەر سىلە

ـ نەسىھەت  ى)بۇنىڭدىن( پەند» ئېيىتقىنكى: دەيدۇ. «  نىڭ
يەتتە ئاسماننىڭ ۋە ئۇلۇغ ئەرشنىڭ  »تقىنكى، ئېي «.؟ ئالمامسىلەر

داقتا، ئۇن »تقىنكى، دەيدۇ. ئېي«  هللا » :ئۇالر  .« كىم؟ رەببى
ھەممە  »تقىنكى، ئېي .« ؟يەتمەمسىلەر مەسئۇلىيىتىڭالرنى ئاڭقىرىپ
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شەيئىنىڭ پادىشاھلىقى كىمنىڭ قولىدا؟ )ئىلتىجا قىلغانالرغا( پاناھ 
بوالاليدىغان ۋە ئۇنىڭغا قارشى ھېچ نەرسە پاناھ بواللمايدىغان 

ئۇالر: «.  كىم؟ ئەگەر سىلەر بىلسەڭالر )ماڭا بۇنى ئېيتىپ بېرىڭالر(
ھاكاۋۇرلۇق  نېمىشقاسىلەر اقتا ئۇند »تقىنكى، دەيدۇ. ئېي«  هللا »
 (. 89 - 84)  «   لىسىلەر؟قى

بۇ خىل ئازغۇنلۇقالرغا قارشى كۆرەش قىلىشتا قايسى ئۇسلۇبنى 
ئىشلىتىش كېرەك؟ كاپىرالرنىڭ ھۇجۇمىغا مۇئمىنلىق ساالھىيەت 

 قايتۇرۇش كېرەك؟  جاۋاببىلەن قانداق 
 بۇ سوئالالرغا قۇرئان مۇنداق جاۋاب بېرىدۇ:

بۇ  ،كىا )ئەپۇ قىلىش بىلەن( ياخشىلىق قىلغىنقيامانلىق ھەر» 
 (.  96« ) ئەڭ ياخشى ۋە ئەڭ مۇۋاپىق ئۇسۇلدا بولسۇن! 

سۈرىنىڭ ئاخىرىدا ئاساسىي مەسىلە ئۈستىدە توختىلىدۇ. 
نېمە؟ ئاساسلىق مەسىلە  سەۋەببارلىق ئازغۇنلۇقنىڭ ئۇلىدا ياتقان 

ناھايىتى ئېنىق.  جاۋاببۇ سوئالنىڭ جاۋابىغا يوشۇرۇنغان بولۇپ، 
 خالىي ئىكەنلىكيەنى، ھاياتنىڭ بىر مەنا ۋە مەقسەتتىن 

سەپسەتىسىنىڭ بارلىق ئازغۇنلۇقنىڭ ئاستىدا ياتقان ئامىل 
ئىكەنلىكى بايان قىلىنغان بولۇپ، بۇ سەپسەتە مۇنداق رەت 

ۋە مەقسەتسىز  ئى ئىنسانالر! سىلەر ئۆزۈڭالرنى بىكار» قىلىنغان: 
 .( 115« ) دەپ ئويالمسىلەر؟  ياراتتى قى ئۈچۈنبىر ئىچ پۇشۇ

ئالالھ مۇناسىۋىتىگە يېتەكچىلىك  -سۈرىنىڭ ئاخىرىدا ئىنسان 
چۈشەنچىسىنى « ئالالھ » غان ۋە توغرا بولغان ىدىقىل

(. سۈرە  118 - 116)  تىلغا ئېلىنىدۇشەكىللەندۈرىدىغان ئايەتلەر 
ن تۆۋەندىكى ئايەت مۇھاتابلىرىغا ئالالھ تىن تىلەشنى ئۆگىتىدىغا

 بىلەن ئاخىرلىشىدۇ:

اَْحَنيَ   َوقُْل َرب َ اْغَفْر َواْرَحْم َوَأنَْت َخْْيُ الره
! مەغپىرەت قىلغىن، رەھىم قىلغىن، سەن رەھىم  رەببىم »

 (. 118) دېگىن « قىلغۇچىالرنىڭ ياخشىسىسەن
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 فۇسسىلەت سۈرىسى

 
« ندى بايان قىلى تەپسىلى» ايەتتە تىلغا ئېلىنغان ئ - 3

پېئىلى بۇ سۈرىگە ئىسىم « فۇسسىلەت » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان 
 قىلىپ قويۇلغان. 

ھا، » سۈرە، بۇخارى ۋە تىرمىزىدا بىرىنچى ئايىتىگە ئاساسەن 
ئايىتىگە  - 10ئىسمى بىلەن ئاتالغان. سۈرىنى « مىم، ئەسسەجدە 

« مەسابىھ » ئايىتىگە ئاساسەن  - 12ۋە « ئاقۋات » ئاساسەن 
مەنىسىنى « ئوزۇقلۇق » مى بىلەن ئاتىغانالرمۇ بولغان. ئاقۋات ئىس

 مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. « چىراقالر، المپىالر » بىلدۈرىدۇ. مەسابىھ 
كەڭ  قارىغاندائىسمىغا « ئاقۋات » ئىسمى « مەسابىھ » 

 دائىرىدە ئىشلىتىلگەن. 
ئائىلىسىنىڭ ئىككىنجى « ھا، مىم » سۈرە، يەتتە سۈرىلىك 

بولۇپ، بۇ ئائىلىنىڭ قالغان سۈرىلىرى بىلەن بىرگە سۈرىسى 
ئوخشاش مەككىدە نازىل بولغان. مۇئمىن سۈرىسى بىلەن بىر 
ۋاقىتتا ياكى ئۇنىڭدىن كېيىن نازىل بولغانلىقىغا قارىغاندا، بۇ 
سۈرىنى باشقا سۈرىلەر بىلەن ئوخشاش بىر مەزگىلگە تىزىش 

 مۇمكىن. 
ۆزىگە ئەخالقسىزالرچە تەن ئىكالەقۇرەيشكە ۋ رەسۇلۇلالھ،

نى ئاخىرىغىچە نىڭ سۆزىەتەكلىپ بىلەن كەلگەن ئۇتبە بىننى رابىئ
ئەمدى سەن مېنىڭ سۆزۈمگە »  :ئۇنىڭغا ئاڭلىغاندىن كېيىن

ئايىتىنى  - 13دەپ بۇ سۈرىنى ئوقۇغان. سۈرىنىڭ « سالقۇالق 
ئالالھ نىڭ ھۆرمىتى ئۈچۈن قەۋمىڭگە » ئۇتبە  ،ئوقۇۋاتقاندا

دەپ رەسۇلۇلالھنىڭ سۆزىنى توختاتماقچى « ىلغىن! مەرھەمەت ق
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 غادا قان قالمىغان ھالدا قەۋمىنىڭ يېنىىبولغان ۋە ئاخىرىدا چىراي
ئۇنىڭ  ،سىلەرمۇ بىلىسىلەر» قايتىپ بېرىپ، بۇ ھالىنىڭ سەۋەبىنى 

دەپ ئىزاھلىغان « ئاللىققا ئايلىنىۋاتىدۇ ېدېگەن ھەر سۆزى ر
 ) ئىبنى كەسىر (. 

دىن باشقا بارلىق تەرتىپىرىسى جابىر بىننى زەيد فۇسسىلەت سۈ
شۇرا سۈرىسىنىڭ ئارىسىغا تىزىلغان. جابىر  -تەرتىپلەردە مۇئمىن 

شۇرا سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان.  -دە مۇئمىنۇن تەرتىپىبىننى زەيد 
بىزنىڭچە كېيىنكى تەرتىپ مۇۋاپىق. ھەزرىتى ئوسمان ۋە ئىبن 

زىل بولۇش ۋاقتى بىر ئاز بۇرۇن ئابباس تەرتىپلىرىدە سۈرىنىڭ نا
 بولسا كېرەك. 

 سۈرىدە ئىمان ۋە ئىنكارنىڭ تەبىئىتى ئانا تېما قىلىنغان. 
مۇقاتتائا ھەرىپلىرى بىلەن باشالنغان بولۇپ، « ھا، مىم » سۈرە 

 ۋەھىي تەكىتلەنگەن ھالدا سۆز باشالنغان. 
سۈرە نازىل بولغان ئۇ ھالقىلىق ۋە ئېغىر مەزگىلنىڭ 

ىپىگە ماس ھالدا ئىنكار قىلىشتا چىڭ تۇرغانالرنى كۈنتەرت
 ىتىدۇ. بىر تەرەپلىمە قاراشئاگاھالندۇرىدۇ ۋە تەھدىد سېلىپ قورق

ئەقىل تاشالنغان تېگى يوق قۇدۇققا ئوخشايدۇ. كۆرىدىغان كۆز 
 (.  5 - 4يدۇ ) الق ئاڭلىماكۆرمەيدۇ، ئاڭاليدىغان قۇ

نىڭغا ئۆزىنىڭ بىر رەسۇلۇلالھقا قارىتىلغان بولۇپ، ئۇ خىتاب
ئىنسان، يەنى بەشەر ئىكەنلىكىنى ئېيتقۇزىدۇ:  ىدىغانئۆل

 «بىر ئىنسانمەن  ۈملۈكئېيتقىنكى، مەنمۇ سىلەرگە ئوخشاش ئۆل
پەقەت ئۆزىگە ۋەھىي  (. ئۇنىڭ باشقىالردىن پەرقى 6) 

بولۇپ، باشقا ئارتۇقچىلىقى يوق. بۇ ئارتۇقچىلىق  لىقىلىدىغانىك
دەپ « الھ نىڭ بەندىسى ۋە ئەلچىسى ئال» رەسۇلۇلالھنى 

سۈپەتلىشىمىزنى تەقەززا قىلغان ئاالھىدىلىكتۇر. رەسۇلۇلالھقا بۇنى 
ياكى  ئېيتقۇزۇشنىڭ سەۋەبى، ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ئالالھ تىن ۋە

پەرىشتىلەردىن كۈتكەنلىرىنى ئۇنىڭدىن كۈتۈشكە مايىل 
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ملەرنىڭ بولغانلىقى بولۇپ، بۇ چۈشەنچە بارلىق ئىنكارچى قەۋ
 دىكىىدا قۇرئان كۈنىمىزنۇقتئورتاق ئاالھىدىلىكىدۇر. بۇ 

ھەقىقەت بىلەن ياشاشنى خالىمىغانالر بىنورمال » مۇھاتابىغا 
نورمال بولغاندۇر.  ،دېمەكتە. ھەقىقەت« ھاياتقا ئەگىشىدۇ 

ئىنساندىن ئالەمشۇمۇل ئىالھىي ئۆمەككە ئۆز ئىرادىسى بىلەن 
ئاسمانالر ۋە زېمىن بۇ ئىالھىي  قاتنىشىش تەلەپ قىلىنماقتا.

ئۆمەككە قاتناشقانلىقىنى ئۆزىنىڭ ھال تىلى بىلەن ئىپادىلىمەكتە: 
ئاسمان بىلەن زېمىنغا " ئىختىيارىي ياكى ئىختىيارسىز ھالدا » 

« كېلىڭالر! " دېدۇق. ئىككىلىسى " ئىختىيارىي كەلدۇق " دېدى 
ىپىسىنى ئۈستىگە (. ئاسمانالر ۋە زېمىننىڭ ھەر بىرى ئۆز ۋەز 11) 

(. لېكىن ئىرادىدىن ئىبارەت بىر نېمەت بىلەن  12ئالدى ) 
ئېمتىھان قىلىنغان ئىنسان بەئەينى ئاد ۋە سەمۇدقا ئوخشاش 

 (.  13بۇنىڭغا قارشى چىقتى ) 
ئىنسان بۇ جاھانغا ساھىپ بولۇش ئۈچۈن ئەمەس، شاھىت 

ڭ ئۆز بولۇش ئۈچۈن كەلگەن. ئالالھ ئىنساننى، ئىنساننى
ھەم ئالالھ ئۆزىنىڭ زاتىغا شاھىت  ۋجۇدلىقىغا شاھىت قىلغانمە

قىلغان. ئىنسان ئەگەر بۇ شاھىتلىقنى اليىقىدا ئادا قىلمىسا، ئۇ 
ۋاقىتتا ئىنساننىڭ ئورگانلىرى، كۆز، قۇالقلىرى ۋە تېرىسى 

(. ئوت ئۇالرنىڭ  22 - 19ئىنساننىڭ زىيىنىغا شاھىتلىق قىلىدۇ ) 
 (. 24ماكانى بولىدۇ ) 

ىنساندىن ئىبارەت بىر شاھ ئەسەرنىڭ بۇنداق ئېچىنىشلىق ئ
ئەھۋالغا چۈشۈپ قېلىشىنىڭ سەۋەبى، شەيتانى خاھىشالرنىڭ 

غا ىئىدراكىنى ئەسىر ئېلىپ، ئىنساننىڭ ئىككىنجى كىشىلىكى ھال
 لىشىدىن بولغان.ىك

هُنوا لَهُْم َما بنَْيَ َأيْ  ُم ا َخلْفَ َومَ  َدَُّيمْ َوقَيهْضنَا لَهُْم قَُرََنَء فََزي لْقَْوُل اُهْم َوَحقه عَلَْْيَ

َّنهُ 
ِ
نَْس ا

ِ
 ينَ نُوا َخاََكَ َكَ ْم َِف ُأَمٍم قَْد َخلَْت َمْن قَْبَلهَْم َمَن الَْجن َ َواَْل
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دوستالرنى  لىدىغانىخاھىشىغا ماس ك -نەپسى ئۇالرغا بىز » 
مۇسەهللات قىلدۇق، ئۇالر ئالدى ـ كەينىدىكى نەرسىلەرنى )يەنى 

ىڭ ھازىرقى ۋە كەلگۈسىدىكى قەبىھ ئەمەللىرىنى( ئۇالرغا ئۇالرن
چىرايلىق كۆرسەتتى، ئۇالرغا ئۇالردىن ئىلگىرى ئۆتكەن 

شەقى( ئۈممەتلەر  ،ئىنسانالردىن ۋە جىنالردىن بولغان )گۇناھكار
قاتارىدا ئازاب سۆزى تېگىشلىك بولدى، چۈنكى ئۇالر زىيان 

 .( 25)  « تارتقۇچىالر ئىدى
ھەقىقەتنىڭ ساداسىنى  ەتنى ئىزدەشنىڭ ئورنىغاالر ھەقىقبۇ

» (. ئۇالر  26سۈرەن بىلەن باستۇرماقچى بولىدۇ )  -شاۋقۇن 
 (. 27جازاالندۇرۇلىدۇ ) « قىلمىشلىرىنىڭ ئەڭ ئېغىرىغا ئاساسەن 

ئۆلچىمى بولىدۇ. « ياخشى كىشى » ھەر كىمنىڭ بىر 
بايان  ئۆلچىمىدىن بىرسى بۇ يەردە« ياخشى كىشى » قۇرئاننىڭ 

 قىلىنغان:

َ َوََعََل َصا َّل اّلِله
ِ
ْن َدعَا ا ه َلًحا وَ َوَمْن َأْحَسُن قَْوًَل َممه ن

ِ
َِن َمَن قَاَل ا

 الُْمْسَلَمنيَ 
نىڭ تەۋھىدىگە ۋە تائىتىگە( دەۋەت قىلغان، هللا قا )يەنى اهللا ا

 مەن ھەقىقەتەن مۇسۇلمانالردىنمەن »ياخشى ئەمەهللارنى قىلغان ۋە 
 (. 33)  مۇ ياخشى سۆزلۈك ئادەم بارمۇ؟دېگەن كىشىدىن« 

غا ئايالنغان بىر رىبۇ ئايەتتىن كېيىن مۇئمىن مۇھاتابالرغا، كۇپ
تەرەپلىمە قاراشتىن ئىبارەت چوڭ توسالغۇنى ياخشى مۇئامىلە بىلەن 

 قىتىش ھەققىدە تەلىمات بېرىلىدۇ:ېي

هَِت  ئَُة اْدفَْع َِبل ي َ نَُة َوََل السه تََوي الَْحس َ ذَ  أَ َِهَ  َوََل تَس ْ
ِ
ي بَيْنََك ْحَسُن فَا َ ا اَّله

ميٌ  هُه َوَِلٌّ َْحَ ن  َوبَيْنَُه عََداَوٌة ََكَ
ياخشى ئىش بىلەن يامان ئىش باراۋەر بولمايدۇ، ياخشى » 

خىسلەت ئارقىلىق )يامان خىسلەتكە( تاقابىل تۇرغىن، )شۇنداق 
قىلساڭ( سەن بىلەن ئۆزىنىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت بار ئادەم گويا 

 (. 34« )  سىرداش دوستۇڭدەك بولۇپ قالىدۇ
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لېكىن بۇ ئىككى ئارتۇقچىلىققا ئىگە بولۇش ئۈچۈن كەسبى ۋە 
ئىنساننىڭ  -ۋەھبىدىن ئىبارەت ئىككى نەرسە الزىم. كەسبى 

تىرىشچانلىق ۋە غەيرىتى بىلەن قولغا كەلتۈرۈلىدىغان ياخشىلىق 
نىڭ ئىنسان -قىلىشتىكى سەۋر ۋە چىدامچانلىقتۇر. ۋەھبى 

تىرىشچانلىقى ۋە غەيرىتىنىڭ بىر مۇكاپاتى بولغان ئالالھ تەرىپىدىن 
 دۇر:«چوڭ نېسىۋە » بەخش ئېتىلگەن 

 
ِ
وا َوَما يُلَقهاَها ا يَن َصَّبُ َ َله اَّله

ِ
 ميٍ و َحظ ٍ َعظَ َله ذُ َوَما يُلَقهاَها ا

بۇ خىسلەتكە پەقەت سەۋرچان ئادەملەرال ئېرىشەلەيدۇ، بۇ » 
 (.  35« )  ت بۈيۈك نېسىۋە ئىگىسىال ئېرىشەلەيدۇخىسلەتكە پەقە

لېكىن بۇالرنىڭ ھەممىسى بولغان تەقدىردىمۇ شەيتان يەنىال 
ئىنساننى بوش قويىۋەتمەيدۇ. شەيتان زەردۇشتلىق دىنىدا ۋە 
ئۇنىڭغا ئوخشايدىغان باتىل ئەقىدىدە بولغاندەك ئالالھ نىڭ رەقىبى 

تۇرۇپ ىقىدا چىڭ ۋە دۈشمىنى ئەمەس. شەيتان پەقەت خاتال
ئالالھ نىڭ رەھمىتىدىن يىراق  ئۆزىنى ئاقلىغانلىقى ئۈچۈن

قىلىنغان بىر تۇزكوردۇر. ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن يا ئۇنىڭغا 
قارشى كۆرەش قىلىش ياكى ئىگىسىگە يالۋۇرۇش كېرەك. ئىستىئازە 

 ساھىبىغا شەيتاننى باغالتقۇزۇشتۇر:

ْيطَ  ا يََْنَغَنهَك َمَن الش ه مه
ِ
َ َوا تََعْذ َِبّلِله  اَن نَْزغٌ فَاس ْ

ِ
هُه ُهَو  ا َميُع الَْعَلميُ ان  لسه

يۇقىرىقى خىسلەتنى  ئەگەر شەيتان سېنى ۋەسۋەسە قىلىپ )» 
شەيتاننىڭ  قا سېغىنىپ )هللا ( ا ئۆزلەشتۈرمەسلىككە كۈشكۈرتسە

بەندىلىرىنىڭ  ھەقىقەتەن )هللا ( پاناھ تىلىگىن، ا شەررىدىن
 ( بىلىپ تۇرغۇچىدۇر ئىشلىرىنى ۇچىدۇر، )( ئاڭالپ تۇرغ سۆزلىرىنى

 ( »36 .) 
ئىنكار قىلغۇچى ئىنساننىڭ تۇترۇقسىز روھى ھالىتى بۇ سۈرىدە 

سۆز شۇ ئايەتكە  ق شەكىلدە تەسۋىرلەنگەندىن كېيىنجانلى
 كېلىدۇ:

فَاَق َوَِف َأنُْفَسهَْم َحَّته  َ َسُُنََُّيْم أ َََّيَتنَا َِف اْْل َ َ ي ههُ  لَُهْم أَ تَبنَيه  الَْحق   ن
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بىز ئۇالرغا تاكى قۇرئاننىڭ ھەق ئىكەنلىكى ئېنىق بولغۇچە، » 
ئەتراپىدىكى ۋە ئۆزلىرىدىكى )قۇدرىتىمىزگە دااللەت قىلىدىغان( 

 (.  53« )  ئاالمەتلەرنى كۆرسىتىمىز
 

 شۇرا سۈرىسى

 
ئورتاق مەسلىھەتلىشىپ » ئايەتكە ئاساسەن  - 38سۈرە، 

مەنىسىنى « ېڭەش قىلىش ھەرىكەتكە كەلتۈرۈش، كئەقىلنى 
 ئىسمى بىلەن ئاتالغان.« شۇرا » بىلدۈرىدىغان 

ھەسەل ھەرىسىنىڭ  ىلىپ چىقىشىشۇرا كەلىمىسىنىڭ ك
لنىڭ بۇ ىھەسەل ئىشلەپچىقىرىشىغا قەدەر سوزۇلىدۇ. تۇنجى نەس

سۈرىنى مەزكۇر ئىسىم بىلەن ئاتىغانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك بىرەر 
سۈرىنى باشلىنىشتىكى ئىككىنجى رىۋايەت يوق. بەزى تەپسىرلەر 

« ئەيىن، سىن، قاف » گۇرۇپ مۇقاتتائات ھەرىپلىرى بىلەن، يەنى 
 ئىسمى بىلەن ئاتىغان. « مۇئمىن » بىلەن، بەزىلىرى 

سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. بەزى ئايەتلەر بۇنىڭدىن 
مۇستەسنا دەپ قارالغان بولسىمۇ، بۇ قاراش ئەنئام سۈرىسىدە 

 تەۋەۇلغان ئۆلچەملەرگە ماس كەلمەيدۇ. مەزكۇر سۈرە ئوتتۇرىغا قوي
ئائىلىسىدىكى باشقا سۈرىلەرگە « ھا، مىم » بولغان يەتتە سۈرىلىك 

ئوخشاش ھىجرەتكە يېقىن بىر مەزگىلدە نازىل بولغان. مەدىنىدىن 
 - 38كەلگەنلەر بىلەن قىلىنغان ئەقەبە بەيئىتىنى ئىما قىلغان 

 ەكتە.ئايەت بۇ قاراشنى كۈچلەندۈرم
 -سۈرە دەسلەپكى مەزگىلدىكى ئۈچ تەرتىپتە فۇسسىلەت 

ئىبنى ئابباسقا  ى ئارىسىغا، جابەرى نەقىل قىلغانسۈرىس زۇخرۇف
ئىبراھىم  -دە كەھف تەرتىپىنىسبەت بېرىلگەن جابىر بىننى زەيد 
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سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. بىزنىڭچە ئالدىنقى ئۈچ تەرتىپتىكى 
 .  ئورنى مۇۋاپىق كۆرۈلمەكتە

سۈرىنىڭ تېمىسى ۋەھىي ۋە ۋەھىينىڭ رەسۇلۇلالھ ۋە 
بولۇپ، سۈرە  ىئىنسانالرنىڭ چۈشەنچىسىنى شەكىللەندۈرۈش

ۋەھىي ۋە ئۇنىڭ مەنبەسى تەكىتلەنگەن ھالدا باشلىنىدۇ ۋە 
ئاخىرلىشىدۇ. سۈرىدە ھەيۋە قىلىش ئۇسلۇبى گەۋدىلىك ھالدا 

 نامايەن قىلىنغان. 
ىتلەنگەن ھالدا باشالنغان سۈرە ۋەھىينىڭ مەنبەسى تەك

بولۇپ، ئالالھ نىڭ مۇتلەق ئۈستۈنلىكىگە كىشىنىڭ دىققەت 
 نەزىرىنى ئاغدۇرىدۇ :

َماَواَت َوَما َِف اْْلَْرَض َوُهَو الَْعَِل     ميُ الَْعظَ  ََلُ َما َِف السه
نىڭدۇر هللا ئاسمانالردىكى شەيئىلەر ۋە زېمىندىكى شەيئىلەر ا» 

هللا (، ا نىڭ تەسەررۇپى ئاستىدىدۇرهللا ا نىڭ مۈلكىدۇر،هللا يەنى ا )
 .( 4)  « ئۈستۈندۇر، كاتتىدۇر

قلىق ھالدا بىرىدىن پەر -سۈرىدە ئالالھ نىڭ ئىنسانالرنى بىر 
قلەر ئېتىقادنىمۇ ئۆز لىقى ئەسكەرتىلگەن بولۇپ، بۇ پەرياراتقان

رىلگەن ېئىچىگە ئالماقتا. ئېتىقادتىكى ئوخشاشماسلىق، ئىنسانغا ب
انالرنىڭ ھۆر مەھسۇلىدۇر. ئەگەر ئالالھ ئىنس ھۆر ئىرادىنىڭ

قلىق يولالرنى تاللىشىنى ئىرادە قىلمىغان بولسا ئىرادىسى بىلەن پەر
ئىدى، ئۇالرنىڭ ھەممىسىنى بىر ئۈممەت ) دىندا ( قىالتتى. 

 ئۇنداقتا ئالالھ نېمىنى ئىرادە قىلغان: 

ًة َواَحَدًة َولَ  ُ لََجَعلَُهْم ُأمه َتَه َِف ْن يََشاُء َخُل مَ َكْن يُدْ َولَْو َشاَء اّلِله  َرْْحَ

اَلُموَن َما لَهُْم َمْن َوَِل ٍ َوََل نََصْيٍ   َوالظه
(  يەنى پۈتۈن ئىنسانالرنى خالىسا، ئۇالرنى )هللا ئەگەر ا» 

هللا ( قىالتتى، لېكىن ا يەنى بىر دىندا ئەلۋەتتە بىر ئۈممەت )
ىل قىلىدۇ، خالىغان ئادەمنى رەھمىتىگە داخرەھمەتكە ئېرىشىشنى 

 (. 8« ) زالىمالرغا ھېچقانداق ئىگە، ھېچقانداق مەدەتكار بولمايدۇ 
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قۇرئان كائىناتنىڭ سىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. قۇرئاننىڭ 
ھۇسنانىڭ سىرى ئالالھ  -ھۇسنادا. ئەسمائى  -سىرى ئەسمائى 

 ى ئايەتلەرنىڭ ئەڭ ئۇلۇغ بولغىنىئىسمىغا يوشۇرۇنغان. قۇرئاندىك
ردۇر. ىڭ ئەڭ مۆتىۋىرى ئالالھ ھەققىدىكى ئايەتلەمەۋجۇدىيەتن

ئالالھ نى ئالالھ نىڭ تىلىدىن  ئالالھ نى قۇرئاندىن تونۇش
ئۇنى ئۆزىنىڭ  ىنى تونۇشنىڭ ئەڭ بىۋاستە ئۇسۇلىتونۇشتۇر. بىرس

ئاغزىدىن تونۇشتۇر. ئالالھ نى تونۇشتۇرغان ۋە ئالالھ نىڭ 
سى بۇ سۈرىدە يەر ئوخشىشى يوق ئىكەنلىكىنىڭ ئەڭ روشەن ئىپادى

 ئالىدۇ:

ءٌ   لَيَْس َِكَثََْلَ َشْ
 (. 11« )  قا ئوخشاش ئەمەستۇرهللا ھېچ شەيئى ا» 

سۈرە، قايسى زامان ۋە ماكاندا ياشىغان بولۇشتىن قەتئىينەزەر، 
بارلىق پەيغەمبەرلەر ۋە ئۇالرغا ئىمان ئېيتقان مۇئمىنلەرنى بىر 

(. ئالالھ ۋە  15 - 13ئۈممەت دەپ بىلىشنى تەلەپ قىلىدۇ ) 
قىيامەت ھەققىدە مۇنازىرىنىڭ ئازدۇرغۇچى تەسىرىدىن 

(. قىيامەت ھەققىدىكى بۇ جۈرئەتلىك  18 - 16ئاگاھالندۇرىدۇ ) 
دۇنيالىق  بىردۇنياغا بېرىلىپ كېتىش ۋە  تېگىدەمۇئامىلىنىڭ 

چۈشەنچىسىدىكى دۇنيالىق  بىر(.  23 - 19چۈشەنچىسى ياتماقتا ) 
سۇلۇلالھنىڭ شەخسىيىتى مۇنداق بۇ گۇرۇھقا قارشى رە

 كۈچلەندۈرۈلمەكتە:
تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھەق تەلەپ قىلمايمەن،  »

قا يېقىنلىشىش خۇسۇسىدا سىلەردە بىر ئىنتىلىش ۋە  هللاپەقەت ا
  (. 23)  « شنى ( ئارزۇ قىلىمەنىتىمۇھەببەت ) ئويغ

ۇ. قىسقىسى، كىم نېمىنىڭ كەينىدىن ماڭسا شۇنىڭغا ئېرىشىد
دۇنيا ۋە ئاخىرەت ئۈچۈنمۇ ئوخشاش. بۇ ھەقىقەتنى  بۇبۇ ھەقىقەت 

 تۆۋەندىكى جۈملىلەر ئەڭ يارقىن شەكىلدە بايان قىلماقتا:
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َخَرَة نَزَْد ََلُ َِف َحْرَثَه وَ  نَْيا  َن يُرَيدُ َمْن َكَ َمْن ََكَن يُرَيُد َحْرَث اْْل َ َحْرَث ال 

 َخَرَة َمْن نََصيٍب نُْؤَتَه َمْْنَا َوَما ََلُ َِف اْْل َ 
بۇ كىمكى ئاخىرەتنىڭ ساۋابىنى كۆزلىسە، ئۇنىڭ » 

كىمكى  .ىمىزقىلزىيادە جەھەتتىكى تىرىشچانلىقى) ئىشتىياقى (نى 
بېرىمىز،  ئۇنىڭغا كۆزلىگىنىنىدۇنيانىڭ مەنپەئىتىنى كۆزلىسە، 

 (. 20« ) ئۇنىڭغا ئاخىرەتتە )ساۋابتىن( ھېچ نېسىۋە يوق بىراق 
ماددى مەنپەئەتكە ، دۇنياغا بېرىلىپ كەتكەن ۋە تىنسەۋەببۇ 

 ارمىقىنىمۇ ئويناتمايدىغان قەۋملەربھەتتا  ئېرىشمەي تۇرۇپ
ھاياتىنى  چقانداق بىر ھەق تەلەپ قىلماستىنئۆزلىرىدىن ھې

پ ىنىئاتىغان نەبىلەرنىڭ ئۆزىنى بېغىشالش روھىنى چۈش
ڭ دەپ ئەيىپلەشلىرىنى« ساراڭ » يېتەلمىگەنىدى. ئۇالرنى 

لىرىدىن بىرسى بۇ. ئۇالرنىڭچە ھېچكىم مەنپەئەتنى سەۋەب
كۆزلىمەي تۇرۇپ ھېچقانداق بىر ئىش قىلمايدۇ. ئۇالرنىڭ 
دۇنياسىدا مەنپەئەت پەقەت بۇ دۇنيادىكى مەنپەئەتتىنال ئىبارەت. 

دۇنيالىق چۈشەنچىلىرىنىڭ سىرتىدا  يەككەنەبىلەر ئۇالرنىڭ بۇ 
رەسۇلالر ساراڭدۇر. چۈنكى  نىسبەتەنبولغانلىقتىن، ئۇالرغا 

 رەسۇلالر ھەق ئالمايال قالماستىن، ئىلكىدىكى بارلىق ئىمكانالرنى بۇ
 يەككە دۇنيالىق بىرسى ئۈچۈنداۋاغا سەرپ قىلىدۇ. مانا بۇ 

 ئاڭقىرىپ يەتكىلى بولمايدىغان بىر ئىش:

يَن أ ََمنُوا وَ  َ ُ َعَباَدُه اَّله ُ اّلِله ي يُبَْش َ َ اَلحَ ا ََعَلُو َذَِلَ اَّله اَت قُْل ََل َأْسأَلُُْكْ الصه

َة َِف الُْقْرََب َوَمْن يَْقََتَْف  َله الَْمَوده
ِ
نَ عَلَْيَه أَْجًرا ا نه ًة نَزَْد ََلُ  َحس َ

ِ
نًا ا َ ا َفْيَا ُحس ْ ّلِله

 غَُفوٌر َشُكورٌ 
ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئەمەهللارنى قىلغان بەندىلىرىگە بۇ، 

  دۇر.ەۋەرخشخۇ تەرىپىدىن بېرىلگەن  هللا
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تەبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلەردىن ھەق تەلەپ » ئېيتقىنكى: 
قا يېقىنلىشىش خۇسۇسىدا سىلەردە بىر  هللاقىلمايمەن، پەقەت ا

 .«شنى ( ئارزۇ قىلىمەن ىتىئىنتىلىش ۋە مۇھەببەت ) ئويغ
ئۇنىڭغا ساۋابنى زىيادە بىز كىمكى بىرەر ياخشى ئىش قىلسا، 

ى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ئاز ھەقىقەتەن ناھايىتهللا بېرىمىز، ا
 (. 23) ياخشىلىققا كۆپ ساۋاب بەرگۈچىدۇر 

قۇرئان قەدىمكى ئىنكارچى قەۋملەرنىڭ ئالالھ قا چاپلىغان 
« پىشانە  -قەدەر / تەقدىر » تۆھمىتىگە ئاساسەن شەكىللەنگەن 

پات تىلغا ئالىدۇ. بۇالردىن بىرسى بۇ سۈرىدە  -ئېتىقادىنى پات 
ئىنكارچى ) كاپىر (، ئەمما قىلمىشىنىڭ  ىئۆزئالغان.  ئورۇن

بېشىغا كەلگەن  يىتىنى ئۈستىگە ئېلىشنىڭ ئورنىغا،مەسئۇلى
» ياكى  «پىشانە  -قەدەر / تەقدىر » مۇسىبەتنىڭ ياكى 

لىك ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى «بەدبەخت » ۋەياكى « تەلەيسىزلىك 
 دۇ:سۈرىدۇ. قۇرئان بۇ خىل ئازغۇنلۇقالرنىڭ ھەممىسىنى رەت قىلى

( ھەرقانداق بىر  يەنى جېنىڭالر ياكى مېلىڭالرغا سىلەرگە )» 
مۇسىبەت يەتسە، ئۇ سىلەرنىڭ قىلغان گۇناھىڭالر تۈپەيلىدىن 

 (. 30« )  كەلگەن بولىدۇ
ئىنسانغا بېرىلگەن دۇنيالىق نېمەتلەر قىسقا مۇددەتلىك ۋە 

 ر دۇنياغا(، بۇ تۈردىكى ئايەتلە 36ئۆتكۈنچى نەرسىلەر بولۇپ ) 
ئوتتۇراھال بىر چۈشەنچىنىڭ بەرپا  بېرىلىپ كېتىشكە قارشى

قىلىنىشىغا مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر بىلەن سۈرىنىڭ ئاخىرىغىچە 
 داۋاملىشىدۇ. 

مۇئمىنلەرگە ئىجتىمائىي ئىشالردا ئورتاق ئەقىل بىلەن 
(، ئۇالرغا  38ھەرىكەت قىلىشنى تەۋسىيە قىلغان ئايەت ) 

ئىگە  گەئاپپارات خاراكتېر كوللىكتىپ ئەقىلنىڭ رەسمىي
نى نىشان قىلىپ «شۇرا » قىلىنىشىنى مەقسەت قىلغان 

ھەسەل ھەرىسىنىڭ  مەكتە. شۇرا كەلىمىسىنىڭ يىلتىزىكۆرسەت



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 461 ~ 

 بىلەن مۇناسىۋەتلىك. كېڭەش قىلىشھەسەل ئىشلەپچىقىرىشى 
ئەقىللەر مەھسۇلىنى بىر يەرگە جەم قىلىپ، ئورتاق ئەقىل بولسا 

 غا چىقىرىش ئەمەسمۇ؟ ھەسىلىنى ئوتتۇرى
سۈرىدە ئالالھ نىڭ مۇئمىنلەرگە بەخش ئەتكەن نېمەتلىرى 
تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، ئىنسانغا قىلغان ئىلتىپاتىنىڭ نامايەندىسى 

ى ھەققىدىكى ئەڭ تەپسىلى بولغان ۋەھىينىڭ كېلىش شەكىللىر
 بۇ سۈرىدە بايان قىلىنغان: مەلۇمات

َله َوْحيًا َأوْ َوَما ََكَن َلبََْشٍ َأْن يَُك َ 
ِ
ُ ا ٍب َأْو يُْرَسَل َراَء َحَجاوَ  َمْن َمُه اّلِله

هُه عََِلٌّ َحَكميٌ  ن ِ
ْذَنَه َما يََشاُء ا

ِ
 َرُسوًَل فَُيوَْحَ َِب

ھەر قانداق ئادەمگە پەقەت ۋەھيى ئارقىلىق ياكى پەردە هللا ا» 
ئارقىسىدىنال ياكى بىر پەيغەمبەرنى ئەۋەتىپ ئۆز ئىزنى بىلەن 

هللا ينى قىلىش ئارقىلىقال سۆز قىلغان. اىخالىغان ۋەھ ئۇنىڭغا
ھەقىقەتەن )مەخلۇقالرنىڭ سۈپەتلىرىدىن( ئۈستۈندۇر، ھېكمەت 

 (. 51)  «  بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر
ھەزرىتى مۇھەممەد، ئابدۇلالھ ئوغلى مۇھەممەد سۈپىتىدە 
دۇنياغا كەلگەندىال ئالەملەرگە رەھمەت بولغانمىدى ياكى ئىلگىرى 

ئالالھ  ىكەنلىكىنى ئۇقمايدىغان ھالىتىدەنېمە، ئىمان نېمە ئ كىتاب
تەرىپىدىن تاللىنىپ پەيغەمبەرلىك بېرىلدىمۇ؟ مانا بۇ سوئالنىڭ 

 ئالغان:  ئورۇنجاۋابى بولغان ئىككى ئايەتتىن بىرسى بۇ سۈرىدە 
يدىن ئىلگىرى( قۇرئاننىڭ ۋە ئىماننىڭ نېمە ىسەن )ۋەھ» 

 (.   52« )  ئىكەنلىكىنى ئۇقمايتتىڭ
 بۇ سوئالنىڭ جاۋابى بولغان ئىككىنجى ئايەت:

بىز پەقەت ئالەملەرگە رەھمەت بولسۇن دەپ ساڭا رىسالەتنى » 
 ( ئايىتىدىن ئىبارەت. 107ئەنبىيا، « ) بەردۇق 

 سۈرە تۆۋەندىكى ئەبەدىي ھەقىقەت بىلەن ئاخىرالشقان:
  (. 53)  « قا قايتىدۇهللا بىلىڭالركى، ھەممە ئىش ا» 
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ئۇنى قىلغۇچى ھەققىدە بىرەر  ئىنسان قىلغان ئىشالريەنى، 
شاھىت سۈپىتىدە ئىشلىتىلىش ئۈچۈن ئالالھ قا سۇنۇلىدۇ. مەيلى 
ياخشىلىق ياكى يامانلىق بولسۇن يېزىلمايدىغان ھېچقانداق 

 قىلمىش يوق.
قىلمىشلىرىنىڭ مەسئۇلىيىتىنى ئۈستىگە ئېلىشنى 

 كىشىلەر دۇنيالىق چۈشەنچىگە ئىگە بىرخالىمايدىغان 
قىلمىشلىرىنىڭ يېزىلماسلىقىنى ئارزۇ قىلىدۇ، ئەمما ئىشالر 

 ئۇالرنىڭ ئارزۇ قىلغىنىدەك بولمايدۇ. 
 

 خرۇف سۈرىسىۇز

 
مەنىسىنى بىلدۈرۈش بىلەن بىرگە، كەڭ « بېزەك » خرۇف، ۇز

« ئالتۇن » دائىرىدە ئىشلىتىلىدىغان زىننەت بويۇمى بولغان 
ئايىتىگە ئاساسەن سۈرىگە  - 35 مەنىسىنىمۇ بىلدۈرىدۇ. سۈرىنىڭ

ئىسمى بېرىلگەن. بۇ كەلىمە قۇرئاندا ئۈچ يەردە تىلغا  زۇخرۇف
 ئېلىنغان بولۇپ، بىرسى بۇ سۈرىدە ئۆتىدۇ. 
ئايەتلىرىنى  - 80 - 79سۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، 

ئەبۇ تالىپنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىنكى بىر ۋەقەگە ئىما قىلىنغان دەپ 
تىمىزدا، ئالدىنقى سۈرىدىن كېيىنال نازىل بولغان بولسا قارىغان ۋاق

يىلىغا توغرا كېلىدۇ. يەتتە سۈرىلىك  - 12كېرەك. بۇ نۇبۇۋۋەتنىڭ 
دۇخان  -ئائىلىسىنىڭ تۆتىنجى ئەزاسى سۈپىتىدە شۇرا « ھا، مىم » 

 ئالىدۇ. ئورۇنسۈرىسى ئارىسىدا 
ھا، سۈرە مەزمۇن جەھەتتىن ئىچكى پۈتۈنلۈككە ئىگە بولۇپ، 

ئىالھىي يول  اشالنغان باشقا سۈرىلەرگە ئوخشاشمىم بىلەن ب
 كۆرسەتكۈچ بولغان ۋەھىي تەكىتلەنگەن ھالدا باشالنغان.
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سۈرىنىڭ باشلىنىش بۆلىكىدە ۋەھىيگە مۇناسىۋەتلىك بىر 
 مەلۇمات ئالدىمىزغا چىقىدۇ:

سىلەرنى )ئۇنىڭ مەنىسىنى( چۈشەنسۇن دەپ، بىز ئۇنى » 
قۇرئان قىلدۇق. ھەقىقەتەن ئۇ لەۋھۇلمەھپۇزدا  ھەقىقەتەن ئەرەبچە

بىزنىڭ دەرگاھىمىزدا )مۇقىمالشقان( يۇقىرى مەرتىۋىلىك 
 (.   4 - 2« ) ھېكمەتلىك )كىتاب( دۇر 

) ئۇممۇل  كىتابئانا » ياكى « كىتابنىڭ ئانىسى » بۇ يەردە 
غا ىىدا مەركىزى ساقلىغۇچى كارتنۇقتدەپ ئاتالغان ۋە بىر («  كىتاب
اش دەپ تەسەۋۋۇر قىلىشقا بولىدىغان ۋەھىينىڭ ئانا ئوخش

« لەۋھۇلمەھپۇز ) مۇھاپىزەت قىلىنغان لەۋھە / كارت ( » مەنبەسى 
دەپ ئاتالغان. ۋەھىينىڭ ئەۋەتىلگەن قەۋمىگە قارىتىلغان تىلى بار. 
ئەمما بۇ تىل ئالالھ نىڭ ياكى ۋەھىينىڭ تىلى ئەمەس. بۇ تىل 

ىڭ تىلى بولۇپ، ئىنسانالر كۈندىلىك ۋەھىي ئەۋەتىلگەن ئىنسانالرن
ۋەھىي ھەر ھاياتتا ئىشلىتىدىغان بىر تىلدا ئەۋەتىلگەن. 

ئۇ پەيغەمبەر ئەۋەتىلگەن قەۋمنىڭ تىلىدا نازىل  پەيغەمبەرگە
بولغان. ئەرەپچە ۋەھىينىڭ سۈپىتىدۇر. بۇ ۋەھىي بارلىق 

 ارلىقب كىتابتا ساقالنغان. ئانا كىتابسۈپەتلەردىن خالىي ھالدا ئانا 
 ىينىڭ مەنبەسى بولۇش بىلەن بىرگەالرنىڭ ئانىسى، ۋەھكىتاب

كائىناتنىڭ بارلىق ئىالھىي قانۇنىيەتلىرىنىڭ مەنبەسىدۇر. ئۇنداقتا 
سۆز شەكلىدىكى  ىنات ۋە تەبىئەت قانۇنلىرى بىلەنكائىناتنىڭ كائ
 ك قانۇنلىرى ئوخشاش مەنبەدىن كەلمەكتە.ۈۋەھىينىڭ سۆزل

اسمانالر ۋە زېمىننى ياراتقۇچىنىڭ ئالالھ ئ سۈرە مۇشرىكالرنىڭ
(. ۋەھىينىڭ  9ئىكەنلىكىنى ئېتىراپ قىلغانلىقىنى ئەسلىتىلىدۇ ) 

جان بەرگۈچى كۈچىنى ئۆلۈك تۇپراقنى تىرىلدۈرۈشى بىلەن 
 (.  11سېلىشتۇرۇشىمىزنى تەلەپ قىلىدۇ ) 

لنىڭ قىز پەرزەنتلىرىگە تۇتقان مۇئامىلىسىنى ىمۇشرىك ئەق
 دا ئەيىپلەيدۇ:نەخ مەيدان
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نَْساَن لََكفُ 
ِ
نه اَْل

ِ
ا ( أَ 15نٌي )وٌر ُمبَ َوَجَعلُوا ََلُ َمْن َعَباَدَه ُجْزًءا ا ََذ َممه َم اَّته

لُُق بَنَاٍت َوَأْصَفاُُكْ َِبلَْبَننَي ) َ َأحَ 16ََيْ َذا بُْش َ
ِ
ْْحَنَ ( َوا َب َللره  َمثًًَل َظله  ُدُهْ َبَما ََضَ

ا َوهُ  ُه ُمْسَودا أُ َِف الْحَ 17َو َكَظمٌي )َوَْجُ نٍي َم غَْْيُ ُمبَ لَْيَة َوُهَو َِف الَْخَصا( أََوَمْن يُنَشه

(18) 
يى نىڭ بىر جۈزئىهللا ىم بەندىلىرىنى انىڭ بىر قىسهللا ئۇالر ا

قا ئاشكارا هللا ( ئىنسان ھەقىقەتەن اقىلغۇچىالرۇنداق بقىلىۋالدى. )
ى ئۈچۈن مەخلۇقاتتىن ئۆزهللا اياكى ناشۈكۈرلۈك قىلغۇچىدۇر. 

 خاس قىلدىمۇ؟  گەسىلەر نىقىزالرنى )باال( تۇتۇپ، ئوغۇلالر
 اليىق كۆرگەنقا هللا ىگە مەرھەمەتلىك اسئەگەر ئۇالرنىڭ بىر

نەرسە )يەنى قىز باال( بىلەن بېشارەت بېرىلسە )يەنى خوتۇنىنىڭ 
قىز تۇغقانلىقى خەۋەر قىلىنسا(، قايغۇغا چۆمگەن ھالدا ئۇنىڭ يۈزى 

ۇشتىن زىبۇزىننەت ئىچىدە چوڭ بولنېمە؟ » ۋە:  قارىداپ كېتىدۇ
« ) باشقا بىر ئىشقا يارىمايدىغان (دىن يەنە بىرسى تۇغۇلدىمۇ 

نىڭ ئىچىدە كۆرىدۇ مۇنازىرى بولمىغان بىر ئوچۇق دەيدۇ؟ ۋە ئۆزىنى
 (15 - 18  .) 

بۇ مۇشرىك ئەقىلنىڭ قىڭغىر بولغان تەقدىر ئېتىقادى 
 ا قىلغان تۆھمىتى تىلغا ئېلىنغان:ھەققىدە توختالغان ۋە ئالالھ ق

«  بىز ئۇالرغا چوقۇنمايتتۇق خالىساهللا مەرھەمەتلىك ا »ئۇالر: 
دېدى. بۇ توغرۇلۇق ئۇالرنىڭ بىلىمى )يەنى ئاساسى( يوق، ئۇالر 

 .( 20)  پادىغا ئوخشاش ھەرىكەت قىلىدۇپەقەت 
بۇ، ئازغۇن ئەقىلنىڭ ئالالھ قا قىلغان تۆھمىتىنى 

ەقدىر ئېتىقادىنىڭ بىر نامايەندىسى ئىدى. بۇ ئىپادىلەيدىغان ت
ئەقىلنىڭ دۇنياغا قاتتىق بېرىلىپ كەتكەن ئەقىل ئىكەنلىكىنى 

 تۆۋەندىكى ئايەتلەردىن بىلەلەيمىز: 
بۇ قۇرئان نېمىشقا ئىككى شەھەر )يەنى مەككە بىلەن  »ئۇالر:  

« تائىف ئادەملىرىدىن( بىر كاتتا ئادەمگە نازىل قىلىنمىدى؟ 
 (. 31) ى دېيىشت
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قنىڭ سەۋەبى ۇدىغان بىر ئازغۇنلسالىتەقلىد، بۇ ئەقىلگە زىيان 
تىدە كۆرسىتىلگەن. شېرىكنى ھايات شەكلىگە ئايالندۇرغان ىسۈپ

بوۋىسىنى  -گۇرۇھالرنىڭ بۇنىڭغا دەلىل سۈپىتىدە ئاتا 
 كۆرسەتكەنلىكى بايان قىلغان:   

مىزنىڭ بىر ھەقىقەتەن ئاتا ـ بوۋىلىرى »ئۇنداق ئەمەس، ئۇالر: 
خىل دىنغا ئېتىقاد قىلغانلىقىنى بىلىمىز، بىز ئۇالرنىڭ ئىزىدىن 

 .( 22) دەيدۇ «  دۇرمىزالرمېڭىپ ھىدايەت تاپقۇچى
مۇشرىكالر  دىكىنازىل بولۇش مۇھىتى سۆز بۇ يەرگە كەلگەندە،

ئۆز  غان ھەزرىتى ئىبراھىمنىڭھۆرمەت قىلئەجدادىمىز دەپ بىلىپ 
ى قانداق مۇداپىئە قىلغانلىقى بايان ئاتىسىغا قارشى تەۋھىدن

قىنىڭ قانداق ۇ(. ئۇنىڭدىن كېيىن نېمەت ئازغۇنل 26قىلىنغان ) 
بىر ئەھۋال ئىكەنلىكى بايان قىلىنىدۇ. ئەگەر دۇنيا نېمەتلىرى 
ئىنسانالرنىڭ ئالدىغا چەكسىز شەكىلدە بېرىلگەن، ئىنسانالر ھەر 

، بۇ ئۇالرنىڭ ئارزۇ قىلغان نەرسىلىرىگە ئاسانال ئېرىشەلىسە
 غا بوالتتى:ىپايدىسىغا ئەمەس، زېيىن

ًة َواَحَدًة لََجَعلْنَا لَ  ْم سُ ْكُفُر َِبلره َمْن يَ َولَْوََل َأْن يَُكوَن النهاُس ُأمه ُقًفا ْْحََن َلُبُيوَِتَ

ٍة َوَمَعاَرَج عَلَْْيَا يَْظهَُروَن ) ْم 33َمْن فَضه َ أَ ( َوَلُبُيوَِتَ ًرا عَل ( 34َكئُوَن )ْْيَا يَته بَْواًِب َوَُكُ

نَْيا ا َمتَاُع الَْحَياَة ال  ْن ُك  َذَِلَ لَمه
ِ
 (35) َد َرب ََك َللُْمتهَقنيَ َخَرُة َعنْ َواْْل َ  َوُزْخُرفًا َوا

( ھەممىسى ۋە تۇزكورلۇقتا ھەمدەم بولۇپ  فرىكۇ ئىنسانالر )» 
)كۇفرىدا( بىر ئۈممەت بولۇپ قالمايدىغان بولسا ئىدى، 

نى ئىنكار قىلغان كىشىلەرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ هللا مەتلىك امەرھە
ئۆگزىلىرىنى ۋە ئۇنىڭغا چىقىدىغان شوتىلىرىنى كۈمۈشتىن قىلىپ 
بېرەتتۇق. ئۇالرنىڭ ئۆيلىرىنىڭ ئىشىكلىرىنى ۋە تەختلىرىنىمۇ 
كۈمۈشتىن قىلىپ بېرەتتۇق، ئۇالر تەختلەرگە يۆلىنىپ ئولتۇراتتى. 

تۇندىن قىلىپ بېرەتتۇق، ئۇالرنىڭ )يۇقىرىقىالرنىڭ بەزىسىنى( ئال
ھەممىسى پەقەت دۇنيا تىرىكچىلىكىدە پايدىلىنىدىغان 

نىڭ ھۇزۇرىدىكى ئاخىرەت )يەنى جەننەت ۋە رەببىڭنەرسىلەردۇر. 
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«  الرغا خاستۇرمەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلغانئۇنىڭدىكى نازۇنېمەتلەر( 
 (33 - 35 ). 

ۇلىقىغا گىرىپتار نامازشام قارىغۇسى دەپ ئاتالغان رەڭ قارىغ
بولغان ئىنسانالر ئەرەپ تىلىدا ئائ`شا دەپ ئاتىلىدۇ. بۇ بىر كۆرۈش 
ئىقتىدارىدىكى ئاجىزلىق بولۇپ، ئىنسان كۆرگەن نەرسىلەرنى 
ھەقىقىي ھالىتى بىلەن بىلەلمەيدۇ. قۇرئاندا ئايەتلەرگىمۇ 
مۇشۇنداق بىر نەزەر بىلەن قاراش ئېھتىماللىقى بار. ئالالھ نىڭ 

لىرىگە نامازشام قارىغۇسى بىر كۆز بىلەن قارىغانالرنىڭ ئايەت
 تۆۋەندىكى ئايەتتە مۇنداق بايان قىلىنغان: ىكىئەھۋالى بۇ سۈرىد

 رِين  قَ ًنا فَ ه َو لَه  َشْيطَا  َله  َوَمْن يَ ْعش  َعْن ِذْكِر الراْْحَِن ن  َقيِ ضْ 
ولغان بۇ تنەسىھەت بىلەن  -ۋەز  ڭنىهللا كىمكى مېھرىبان ا» 

باشقا  ، بىز ئۇنىڭغا شەيتان )بىغا قىڭغىر نەزەر بىلەن قارىساخىتا
شەيتان ئۇنىڭغا ھەمىشە  ،مۇسەهللات قىلىمىز نى(بىر كىشىلىك 
 .( 36« ) ھەمراھ بولىدۇ 

مه َأْو َِتَْدي الُْعْمَي َوَمْن ََكنَ   ًَلٍل ُمَبنيٍ َِف ضَ  َأفَأَنَْت تُْسَمُع الص 
تمەيدۇ. ئاڭالشنى كۆرۈشنى خالىمىغانغا ھېچكىم كۆرسە

خالىمىغانالرغا ھېچكىم ئاڭلىتالمايدۇ. مەيلى ئۇ پەيغەمبەر بولسۇن: 
)ئى مۇھەممەد!( سەن گاسالرغا ئاڭلىتاالمسەن؟ يا كورالرنى توغرا » 

 (. 40)  «يولغا ساالالمسەن؟ 
ھەزرىتى مۇساغا پىرئەۋننىڭ، ھەزرىتى ئىساغا بەنى 

(. بۇ  60 - 46لىنىدۇ ) ئىسرائىلنىڭ قارشى چىققانلىقى تىلغا ئې
پىرئەۋنگە » بىرىنچىدىن،  :ئارقىلىق مەككىلىك مۇشرىكالرغا

ئىچىڭالردىن »  ؛ ئىككىنجىدىن، «ئوخشاش زۇلۇم قىلماڭالر! 
چىققان بىر ئاكتىپ ياخشىغا تۆھمەت قىلماڭالر، قارا چاپالپ، 

دېمەكتە. ھەزرىتى ئىسا « ئەزىيەت يەتكۈزۈپ ئۇنى بوغماڭالر! 
، ئۇنىڭ پەرىشتە سىىن بىرشارەتتدېيىلمەكچى بولغان ئىئارقىلىق 

(. سۈرىدە بۇ ئىللەتلىك  60ئەمەس، بىر ئىنسان ئىكەنلىكىدۇر ) 



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 467 ~ 

چۈشەنچىگە ئىگە بولغان كىشىلەرنىڭ ۋەھىيگە تۇتقان مۇئامىلىسى 
(، ئۇالرنىڭ پاجىئەلىك ئاقىۋىتى  65 - 63، 56-46تىلغا ئېلىنىپ ) 
 بايان قىلىنىدۇ. 

ن ۋە ئىنكارنىڭ، تەۋھىد ۋە شېرىكنىڭ تەبىئىتىگە سۈرە ئىما
مۇناسىۋەتلىك مەلۇماتالرنى بېرىدۇ. سۈرىدە ئىنسان 
مەۋجۇدىيەتتىكى ئىالھىي مۆتىدىللىقنىڭ يەنە بىر ئىسمى بولغان 

 (.  64، 61سىراتى مۇستەقىمگە دەۋەت قىلىنىدۇ ) 
شخەۋەرنى ۇتۆۋەندىكى ئايەت ئاخىرەتكە مۇناسىۋەتلىك بىر خ

 كۈزىدۇ:يەت
 ۇ،دوستالر بىر ـ بىرىگە دۈشمەن بولىدجان بۇ كۈندە »   
ئالالھ ئالدىدىكى مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىنى ئىدراك قىلىپ،  پەقەت

 .( 67« ) تەقەززاسىنى ئادا قىلغانالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا 
ئالدىدا، ئىنسان ئۆز تۈرىنى يولدىن  خىتابتۆۋەندىكى ئىالھىي 

لىكىنى تارتماقتا. تەپەككۇر بىلەن چىقارغانالرنىڭ خىجالەتچى
« ئالالھ يەنە نېمە قىلىپ بەرسۇن؟ » ئوقۇغان كىشىگە 

 دېگۈزىدىغان ئايەت مۇنداق بايان قىلىنغان:

َ َكَ  ُُكْ َللَْحق  َ َولََكنه َأْكَِثَ  نَ َرُهولَقَْد َجئْنَاُُكْ َِبلَْحق 
بىز سىلەرگە ھەقىقەتەن ھەق )دىن( نى كەلتۈردۇق ۋە » 

لەرنىڭ كۆپچىلىكىڭالر ھەق )دىن( نى يامان لېكىن سى
 .( 78)  « كۆرگۈچىلەردۇر

 ۇق پاتقىقىغا پاتقانالرغا قارىتائۇنداقتا، مۇشۇنداق بىر تۇزكورل
رەببىمىز رەسۇلۇلالھتىن ئۇالرغا قانداق مۇئامىلە قىلىشنى تەلەپ 
قىلماقتا؟ قېنى ئوقۇپ باقايلى، سىزنىڭمۇ ئاغزىڭىز مېنىڭكىگە 

 انلىق ئىلكىدە ئېچىلىپ قالىدۇ:ئوخشاش ھەير

 فَاْصَفْح َعْْنُْم َوقُْل َسًَلٌم فََسْوَف يَْعلَُمونَ 
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سەن ) ئۇالرنىڭ ساالمىنى ( خۇشخۇيلۇق بىلەن ئال. يەنى، » 
) سىلەرگىمۇ ( ساالم بولسۇن دېگىن. ۋاقتى كەلگەندە ئۇالر 

 (.  89« ) ) ھەقىقەتنى ( بىلىدۇ 
 

 دۇخان سۈرىسى

 
» مەنىسىدىكى « تۇمان » يەتتە تىلغا ئېلىنغان ئا - 10سۈرىگە 

 كەلىمىسى ئىسىم قىلىپ بېرىلگەن:« دۇخان 
سەن ئاسمان تۇمان ) دۇخان ( بىلەن قاپلىنىدىغان كۈننى » 

 (. 10« ) كۈتكىن! 
گە ئايرىلسا، ەقۇرئان سۈرىلىرىنى ئىسىملىرى بىلەن كاتىگورىي
اسىۋەت سۈرە ھەر ھالدا قىيامەت ۋە ئاخىرقى سائەت بىلەن مۇن

ئىسىملىرى بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇ. قۇرئاندا ئىالھىي پەيدا بولۇش 
 14ۋە يوقۇلۇش ھەقىقىتىنىڭ ئۆزى ياكى سۈپىتى بىلەن ئاتالغان 

 سۈرە بار. 
ئائىلىسىگە تەۋە سۈرىلەرنىڭ بەشىنچىسى « ھا، مىم » سۈرە 

بولۇپ، مەككىدە ھىجرەتكە يېقىن بىر مەزگىلدە نازىل بولغان. 
ئايىتىنىڭ مەدىنىدە  - 15ەزمۇن جەھەتتىن بىر پۈتۈنلۈككە ئىگە. م

نازىل بولغانلىقى ئىلگىرى سۈرۈلگەن بولسىمۇ، دەلىلى ساغالم 
 ئەمەس. 

جاسىيە  -دەسلەپكى مەزگىلدىكى تەرتىپلەردە زۇخرۇف 
، ئۇنىڭدىن 61دە تەرتىپىسۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. ئىبن ئابباس 

، ھەزرىتى 63ق يېتىپ كەلگەن تەرتىپتە جابىر بىن زەيد ئارقىلى
 12قاتارغا تىزىلغان. تەخمىنەن دەۋەتنىڭ  - 64دە تەرتىپىئوسمان 

 - 43ئايەتنىڭ بۇ سۈرىنىڭ  - 62يىلىدا نازىل بولغان. ساففات  -
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ئىكەنلىكى نەزەرگە  جاۋابئايىتىدىكى ئېتىرازغا بېرىلگەن 
نازىل  ئېلىنغاندا، بۇ سۈرىنىڭ ساففات سۈرىسىدىن بۇرۇن

 بولغانلىقى مۇقۇملىشىدۇ.  
سۈرىدە دېيىلمەكچى بولغان مەقسەت ناھايىتى ئېنىق. يەنى، 

 دىغان بىر دېڭىز بار.تۇنجۇقتۇرىھەر پىرئەۋننى 
ئىالھىي تەربىيە الھىيەسى بولغان  سۈرىنىڭ ئاساسىي تېمىسى

ۋەھىيگە تەسلىم بولۇش بولۇپ، مەيلى شەخسى ياكى كوللىكتىپ 
ۋاتقان ۈبۇ الھىيىگە تەسلىم بولمىغانالرنى كۈتھالدا بولسۇن، 

 نەرسە قىيامەتتۇر.  بىردىنبىر
سۈرە مۇقاتتائا ھەرىپلىرىدىن كېيىن ۋەھىي تەكىتلەنگەن 
ھالدا باشالنغان. قەدىر سۈرىسىدە تىلغا ئېلىنغان قەدىر كېچىسى 

ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغان كېچە ئوخشاش بىر  - 3بىلەن بۇ سۈرىنىڭ 
 سىتىدۇ. كېچىنى كۆر

َنه َأنَْزلْنَاُه َِف لَيْ 2( َوالَْكتَاَب الُْمَبنَي )1مح ) 
ِ
َنه ( ا

ِ
( 3َذَريَن ) ُكنها ُمنْ ََلٍ ُمبَاَرَكٍة ا

َنه 4َفْيَا يُْفَرُق ُك  َأْمٍر َحَكمٍي )
ِ
ًة َمْن َرب ََك ( رَ 5 ُكنها ُمْرَسَلنَي )( أَْمًرا َمْن َعْنَدََن ا ْْحَ

مَ  هُه ُهَو السه ن
ِ
 (6يُع الَْعَلمُي )ا

بۇ  ۋە ھەقىقەتنى بايان قىلغۇچى بولغان روشەنئۆزى حا، مىم. 
بىز قۇرئاننى ھەقىقەتەن مۇبارەك  نىڭ قەدرىنى بىلىڭالر.كىتاب

كېچىدە )يەنى شەبى قەدرى كېچىسىدە( نازىل قىلدۇق، بىز 
ھەقىقەتەن ئىنسانالرنى )قۇرئان بىلەن( ئاگاھالندۇرغۇچى بولدۇق. 

ە ھەر بىر ھېكمەتلىك )يەنى ھېكمەتنىڭ تەقەززاسى ئۇ كېچىد
بويىچە قىلىنغان( ئىش )يەنى بەندىلەرنىڭ رىزقى، ئەجىلى ۋە 

بولغان  ئەمرىمىز بىلەنبىزنىڭ  بۇباشقا ئەھۋالى( ئايرىلىدۇ. 
 ،ۇقتبىز ھەقىقەتەن )ئىنسانالرغا پەيغەمبەرلەرنى( ئەۋەت .ئىشتۇر

قىقەتەن )بەندىلەرنىڭ ڭنىڭ رەھمىتىدىندۇر. ئۇ ھەرەببىۇ( ب)
 سۆزلىرىنى( ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر. )ئەھۋالىنى( بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

 (1 - 6 ). 
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ھەققىدە توختالغان تۆتىنچى قەدىر كېچىسىنىڭ ئاالھىدىلىكى 
قەدىر سۈرىسىدىكى مەلۇماتنى تاماملىغاندەك تۇيغۇ كىشىگە  ئايەت

 بېرىدۇ. 
ىدىغان كۈننى سەن ئاسمان تۇمان ) دۇخان ( بىلەن قاپلىن» 

( دېگەن تەھدىد بىلەن باشلىغان ئايەتكە  10« ) كۈتكىن! 
ئاساسەن سۈرىگە مەزكۇر ئىسىم قويۇلغان. بەزى نوپۇزلۇق ئالىمالر 

ە بۇ يەردە تىلغا ئېلىنغان تۇماننى ئۆز ۋاقتىدا يۈز بەرگەن بىر ۋەقەگ
باغالپ چۈشەندۈرگەن. بۇ ۋەقە، مەككىدە يۈز بەرگەن 

ۇ ئاچارچىلىق سەۋەبىدىن مۇشرىكالرنىڭ قەھەتچىلىك ۋە ب
كۆزلىرىنىڭ تۇمانغا غەرق بولغاندەك كۆرمەس بولۇپ قېلىش 

 ۋەقەسىدۇر. 
بۇ بۆلەكتىن كېيىن، پىرئەۋننىڭ ھاكاۋۇرلىقى ۋە ئىنكار 
قىلىشتا چىڭ تۇرغانلىقى سەۋەبىدىن دۇچار بولغان ئاقىۋىتى بايان 

 ان ھەر تەكەببۇر ئىنكارىدا قۇرئنۇقت(. مانا بۇ  33 - 17قىلىنغان ) 
قىلغان بىر ھەقىقەتنى بايان قىلىدۇ. يەنى،  خىتابقىلغۇچىغا 

ئۆزىنى ۋازكەچكىلى بولمايدۇ دەپ ئويالپ قالغان ئىنكارچىالرنىڭ 
 ئارقىسىدىن كۆز يېشى قىلىدىغان ھېچكىمى بولمايدۇ:

َماُء َواْْلَْرُض َوَما ََكنُوا ُمنْ  ُم السه  ينَ َظَر فََما بََكْت عَلَْْيَ
ئۇالرغا ئاسمانمۇ، زېمىنمۇ يىغلىمىدى، ئۇالرغا مۆھلەتمۇ » 

 .( 29)  « بېرىلمىدى
بۇنىڭغا تارىختىن نۇرغۇن مىسال كەلتۈرگىلى بولىدۇ. ئۇالر بۇ 

يەنە ئاخىرەتتىمۇ  نيادا ئۇچرىغان پاالكەتتىن باشقادۇ
 جازاالندۇرۇلىدۇ.

 ئاخىرەتتە كۈتۈپ غائاندىن ۋەھىيگە تەسلىم بولغانالر
ۋاتقان مۇكاپات بايان قىلىنىپ، ئەڭ چوڭ زەپەرنىڭ ئەبەدىي ۇتۇر

 (. 57نىجاتلىققا ئېرىشىش ئىكەنلىكى ئىپادىلىنىدۇ ) 
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دۇخان، جەننەت ۋە جەھەننەمگە مۇناسىۋەتلىك تەپسىلىي 
تەسۋىرلەر بايان قىلىنغان سۈرىدۇر. دۇنيا ھاياتىدىن ناھايىتى 

ئىتىنىڭ تەقەززاسىغا پەرقلىق بولغان ئاخىرەت ھاياتىنىڭ تەبى
ئاساسەن، ئۇ ئالەمگە مۇناسىۋەتلىك تەسۋىرلەرنىڭ مەجازى 
شەكىلدە بايان قىلىنغانلىقىنى نەزەردىن ساقىت قىلماسلىق كېرەك. 
تۆۋەندىكى كۆپ ئۇچرىمايدىغان مەجازنىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسى 
بولغان ۋە ھەقىقىتىنى تەسەۋۋۇر قىلغاندا ئىنساننىڭ تېنى 

 ۈركىنىدىغان ئايەتلەرگە قاراپ باقايلى: ىن شنچتقورقۇ

ق وَم ) نه ََشََرَة الزه
ِ
( 45َل يَْغَِل َِف الُْبُطوَن )( ََكلُْمه44ْ( َطَعاُم اْْلَثَمَي )43ا

َّل َسَواَء الَْجَحميَ 46َكغَِْلَ الَْحَممَي )
ِ
وا فَْوَق َرْأَسَه ( ُثه ُصب  47 )( ُخُذوُه فَاْعَتلُوُه ا

هَك َأنَْت الَْعزَيُز الَْكَرميُ 48َحَممَي )َمْن عََذاَب الْ  ن
ِ
نه َهَذا49 )( ُذْق ا

ِ
َما ُكْنُُتْ َبَه  ( ا

وَن )  (50تَْمََتُ
زەققۇم دەرىخى ھەقىقەتەن گۇناھكارالرنىڭ تامىقىدۇر. ئۇ 
ئېرىتىلگەن مىستەك )قىزىق( دۇر، ئۇ قورساقالردا قايناقسۇدەك 

ئۇنى تۇتۇپ سۆرەپ  »رگە( قاينايدۇ. )دوزاخقا مۇئەككەل پەرىشتىلە
دوزاخنىڭ ئوتتۇرىسىغا ئېلىپ بېرىڭالر، ئاندىن ئۇنىڭ بېشىغا 

دېيىلىدۇ. )ئۇنىڭغا خارالش ۋە «  قايناقسۇ قۇيۇپ ئازابالڭالر
)بۇ ئازابنى( تېتىغىن، سەن  »مەسخىرە قىلىش يۈزىسىدىن( 

ھەقىقەتەن ئىززەتلىك ئۇلۇغ زات ئىدىڭ. بۇ )ئازاب( ھەقىقەتەن 
 43)  دېيىلىدۇ«  ۋاقتىڭالردا( سىلەر شەكلەنگەن نەرسىدۇر )ھايات

- 50 ). 
ئايەتتىكى  - 49ئەگەر قۇرئاندا ھەزىل ئامىلى ئىزدىسەك، 

قېنى » جەھەننەمگە تاشالنغانالر ھەققىدە كىنايىلىك ئېيتىلغان 
تېتىپ باققىن، سەن ھەقىقەتەن ئىززەتلىك ئۇلۇغ زات بولساڭ 

ڭ تىپىك مىسالى بوالاليدۇ. بۇ، ئىپادىسى ئۇنىڭ ئە« كېرەك! 
گە تېما بواللىغۇدەك ساناقلىق ئايەتلەردىن «ھەزىل » قۇرئاندىكى 

لىك ئۆزىنى سەۋەبرى . ئۇ كاپىرنىڭ دۇنيادا پەقەت كۇفبىرى
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لىك سەۋەبئىززەتلىك دەپ قارىغانلىقى، مۇئمىنلەرنى پەقەت ئىمانى 
اننىڭ ئىنس ئايەتتىن چىقىپ تۇرىدۇ. ئاخىرەت خار كۆرگەنلىكى

قى ىھەقىقىي قىممىتى ئوتتۇرىغا چىققان ۋە ھەر نەرسىگە ھەق
 دۇر. «ھەق ۋە ھەقىقەت كۈنى » اليىقىدا بېرىلگەن 

ئۇالرغا اليىق بولغانالر  ۈتۈن بۇ ۋەدە ۋە تەھدىدلەر بىلەنپ
ئارىسىدا پەقەت بىر پەرق بار. يەنى، زامان ) ۋاقىت (. ھەممە ۋاقتى 

 تىدۇ:كەلگەندە ھەقىقەتنى كۆرۈپ يې
 « ئۇالر كۈتكۈچىدۇر كۈتكىن، شۈبھىسىزكى ئۇنداقتا، سەنمۇ» 

 (59  .) 
خاراكتېرىنىڭ  خىتابك ۈبۇ سۈرە قۇرئان ۋەھىينىڭ سۆزل

نى جەلىپ خىتابتىپىك ئۆرنەكلىرىدىن بىرسى. بىر نۇتۇقتا 
نىڭ ۋە جۈملىلەرنىڭ خىتاب ۋە تەسىرلىك قىلغان ئامىلقىالرلىق 

قىلغۇچىنىڭ  خىتابر ۋە تەكىتلەر شىدۇر. تەكرارالۇئېنىق بول
زېھنىدە ئىز قالدۇرۇشنى ۋە ۋىجدانىنى ھەرىكەتكە ئۆتكۈزۈشنى 
مەقسەت قىلىدۇ. بۇ سۈرە مانا بۇ ئاالھىدىلىكلىرى ئارقىلىق، 
ھەقىقەتنىڭ ئەبەدىي قىممىتى بىلەن باالغەتنىڭ ئەدەبىي 

تىن سەۋەبقىممىتىنى ئۆزىدە مۇجەسسەملەشتۈرگەن. بۇ 
گە قارىغاندا ناھايىتى چوڭقۇر. سۈرىنىڭ ىلەبز اكى مەنئايەتلەردى

ئاخىرقى ئايىتى بۇنىڭ تىپىك ئۆرنىكى بوالاليدۇ. ئايەتنىڭ 
نى نەزەردىن ساقىت تېكىستىنى ۋە تىرناق ئىچىگە ئېلىنغان بايانالر

غاندا نېمە دېمەكچى بولغانلىقىنى بىلىش تەس بولغان مەنىسى قىل
 بىلەن بىرلىكتە كۆرۈپ باقايلى:

ُْم ُمْرتََقُبون َّنه
ِ
 فَاْرتََقْب ا

) يۇقىرىدا بايان قىلىنغان جەننەتنى (  ئۇنداقتا، سەنمۇ» 
يۇقىرىدا تەسۋىرلەنگەن كۈتكىن، شۈبھىسىزكى، ئۇالر )

 (.  59)  « ( كۈتكۈچىدۇرجەھەننەملىرىنى 
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 جاسىيە سۈرىسى

 
دەپ ئىسىم « جاسىيە » ئايەتكە ئاساسەن  - 28سۈرىگە 
كەلىمە ئىنساننىڭ ئىالھىي مەھكىمىدە بۇ لۇپ، قويۇلغان بو

كارلىققا تارتىلىش جەريانىدىكى پەرىشان ھالىتىنى بىلدۈرىدۇ. جاۋاب
نى ىش ھەقىقىتىلىبۇ سۈرە قۇرئاندىكى ئىالھىي يارىلىش ۋە يوق

سۈرىدىن  14ئىپادىلەيدىغان ئىسىم ياكى سۈپەت بىلەن ئاتالغان 
 بىرى.  

شەرىئەت سۈرىسى دەپمۇ ئايىتىگە ئاساسەن  - 18سۈرە 
 ئاتالغان:
) اليىقىدا ئادا قىلىدىغان ( بىر  ۇ مەسئۇلىيەتنىب مۇسېنى» 

 (.  18« ) شەرىئەتكە ئىگە قىلدۇق 
دەپمۇ ئاتالغانلىقىنى « رىسى دەھر سۈ» بەزىلەر بۇ سۈرىنىڭ 

 تقان. ئېي
سۈرىسى بولۇپ، مەككىدە  - 6ئائىلىسىنىڭ « ھا، مىم » سۈرە 

زامان ۋە مەزمۇن جەھەتتىن دۇخان سۈرىسىدىن نازىل بولغان. 
 كېيىن نازىل بولغانلىقى مەلۇم بولۇپ تۇرىدۇ. 

دەسلەپكى مەزگىلدىكى تەرتىپلەردە بۇ سۈرە ئەھقاپ 
سۈرىسىنىڭ ئالدىغا تىزىلغان بولۇپ، بۇنىڭدىن سۈرىنىڭ 

 - 14يىلىدا نازىل بولغانلىقىنى بىلگىلى بولىدۇ.  - 12رىسالەتنىڭ 
ەدىنىدە نازىل بولغانلىقى ھەققىدىكى ئىبن ئابباسقا ئايەتنىڭ م

نىسبەت قىلىنغان رىۋايەتنى سۈرىنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى مۇناسىۋىتى 
رەت قىلىدۇ. بۇ رىۋايەت يەنە ئىبن ئابباستىن كەلگەن بىر سەھىھ 
رىۋايەتكە زىت كېلىدۇ. سۈرە مەزمۇن ۋە ئىچكى جەھەتتىن بىر 

مۇ ئايەتنىڭ ئۆز دەۋرىدىن باشقا پۈتۈنلۈككە ئىگە بولۇپ، بۇ ئامىل
 بىر دەۋردە نازىل بولغانلىقى ھەققىدىكى قاراشنى رەت قىلىدۇ. 
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كارلىققا تارتىلىدىغانلىققا جاۋابسۈرە ئىالھىي مەھكىمىدە 
كارلىقىنى ئۈستىگە جاۋابئىماننى، يەنى كىشىدە قىلمىشلىرىنىڭ 

نى ئاالاليدىغان بولۇشتىن ئىبارەت بىر ئاڭنى شەكىللەندۈرۈش
 مەقسەت قىلىدۇ.  

سۈرە، ئىالھىي تەربىيە الھىيەسى بولغان ۋەھىينى، ئۇنىڭ 
مەنبەسىنى ۋە دېمەكچى بولغان مەقسىتىنى تەكىتلەش بىلەن 

(.  بۇ بۆلەكتە سورالغان تۆۋەندىكى سوئال  11 - 1باشلىنىدۇ ) 
 كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ:

سى سۆزگە نى ۋە ئۇنىڭ ئايەتلىرىنى قويۇپ قايهللا ئۇالر ا» 
 (.  6)  « ئىشىنىدۇ؟

مۇشۇنداق بىر ئىالھى كايىشىتىن كېيىن تۆۋەندىكىدەك بىر 
 ئازارنىڭ كېلىشى شۈبھىسىز: 

ئۆزىنى ئالداپ گۇناھقا چۈمگەنلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ ھالىغا » 
 (. 7« ) ۋاي! 

بۇ خىل كىشىلەر ئالالھ نىڭ سۆزىنى پەقەت ئاڭلىغاندەك 
نال قالماستىن، ئۇالرنى مەسخىرە قىلىپ، قۇالق سالماسلىق بىلە

(. بۇ بۆلەكنىڭ ئاخىرقى ئايىتىنى ئوقۇش شەرت.  9 - 8قىلىدۇ ) 
 قېنى بىر ئوقۇپ باقايلى:

ْم لَهُْم عََذا َ يَن َكَفُروا َبأ َََّيَت َرب َ َ  ميٌ َرْجٍز َألَ  ٌب َمنْ َهَذا ُهًدى َواَّله
بۇ )قۇرئان ئۇنىڭغا ئىشەنگەن ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكەن » 

) كائىنات ۋە ۋەھىي  ىنىڭرەببگە كامىل( ھىدايەتتۇر، كىشى
 ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلغانالر ئەڭ قاتتىق ئازابقا دۇچار قىلىنغان (

 .( 11)  « بولىدۇ
ئۇنىڭدىن كېيىن كەلگەن بۆلەكتە، ئىنسانالر ھەرگىزمۇ ئۆتەپ 
بواللمايدىغان ئالالھ نىڭ ئۆزلىرى ئۈستىدىكى ھەققى 

الردىكى كېمىلەر ئالالھ بەلگىلىگەن قانۇن ئەسكەرتىلىدۇ. دېڭىز
(. ئاسمانالردا ۋە يەردە يارىتىلغان ھەممە  12دائىرىسىدە ئۈزىدۇ ) 
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(. بۇ  13نەرسە ئىنسانالرنىڭ ئەمرىگە بويسۇندۇرۇلغان ) 
نېمەتلەرنىڭ ھەممىسىگە تۇزكورلۇق قىلىۋاتقانالرغا قارىتا، 

نى ئاساس قىلغان شەپقەت ۋە ئەپۇ -مۇئمىنلەردىن ئۇالرغا مېھرى 
بىر ئۇسلۇب بىلەن مۇئامىلە قىلىشنىڭ تەلەپ قىلىنىشىنى، پەقەت 
ۋە پەقەت ئالالھ نىڭ چەكسىز شەپقەت ۋە مەرھەمىتى بىلەن 

(. نېمە ئۈچۈن ياخشى مۇئامىلە قىلىش  14ئىزاھلىغىلى بولىدۇ ) 
 كېرەك؟ چۈنكى:

َّل  ْْيَا ُثه َمْن ََعََل َصاَلًحا فََلنَْفَسَه َوَمْن َأَساَء فََعلَ 
ِ
 ْرَجُعونَ َرب َُْكْ تُ  ا

كىمكى )دۇنيادا( ياخشى ئىش قىلسا، ئۇ ئۆزىنىڭ پايدىسى » 
ئۈچۈن قىلىدۇ، كىمكى يامان ئىش قىلسا، ئۇ ئۆزىنىڭ زىيىنى 

ڭالرنىڭ دەرگاھىغا رەببىئۈچۈن قىلىدۇ، ئاندىن كېيىن 
« رىدۇ( ياخشىلىققا مۇكاپات، يامانلىققا جازا بېهللا قايتۇرۇلىسىلەر )ا

 (15 ). 
بۇ بۆلەكتىن كېيىن سۈرىدە بەنى ئىسرائىل قىسسىسى بايان 

( ۋە يەھۇدىيلىشىش جەريانى بىلەن ئاخىرەتكە  17 - 16قىلىنىدۇ ) 
ئىمان ئارىسىدىكى تەتۈر تاناسىپلىق مۇناسىۋەتكە كىشىنىڭ 
دىققىتىنى ئاغدۇرىدۇ. ئاندىن قۇرئان ۋەھىينىڭ مەقسىتى بايان 

) ۋەھىي / قۇرئان ( ئىنسانىيەت ئۈچۈن ئىدراك  بۇ» قىلىنىدۇ: 
(. بۇ مەنبەدىن يىراق تۇرغۇچىنى كۈتۈپ  20« ) مەنبەسىدۇر 

 تۇرغان خەتەرلىك ئاقىۋەت مۇنداق بايان قىلىنىدۇ:

ُ عَ  ُ اّلِله لَهَُه َهَواُه َوَأَضَله
ِ
ََذ ا َعَه َوقَلْبَ َّْلٍ َوَخَُتَ ََّل عَ َأفََرَأيَْت َمَن اَّته  هَ  عَََّل ََسْ

 َ  ونَ ًَل تََذكهرُ  َأفَ َوَجَعَل عَََّل بََّصََه َغَشاَوًة فََمْن َُّيَْديَه َمْن بَْعَد اّلِله
كىشىنىڭ ئۆز ) هللا ا ۋە ماڭا نەپسى خاھىشنى ئىالھ قىلىۋالغان» 

ئازدۇرغان، تاللىشى بىلەن ( بەلگىلىك ھەقىقەتكە ئاساسەن 
ەن ئادەمنى كۆزىنى پەردىلىگ ،قۇلىقىنى ۋە قەلبىنى پېچەتلىۋەتكەن

توغرا يولغا كىم تىن غەيرى  هللائۇنى ا كۆز ئالدىڭغا كەلتۈرەلەمسەن؟
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 « سىلەر )بۇالردىن( ۋەز ـ نەسىھەت ئالمامسىلەر؟ باشلىيااليدۇ؟
 (23 ). 

مۇشۇنداق بىر گۇمراھلىقنىڭ ئۇلىدا قىلمىشلىرىنىڭ 
مەسئۇلىيىتىنى ئۈستىگە ئالماسلىق ۋە ھېساب بەرمەسلىكتىن 

ئاخىرەت بولمىسا ھەر » ) زان ( ياتماقتا. يەنى ئىبارەت گۇمان 
چۈشەنچىسى ھاكىم ئورۇندا تۇرىدۇ. بۇنداق بىر « نەرسە مۇباھ 

يۇسۇنغا ) شەرىئەتكە (  -چۈشەنچىگە ئىگە بىر كىشى، ئەگەر قائىدە 
ئاساسەن ياشىماسلىقنى ئۆزىگە مىزان قىلغان بولسا، ئاخىرەتنى 

گەن بولىدۇ. بۇنداق كىشىلەر ئىنكار قىلىشنىمۇ زېھنىگە يەرلەشتۈر
زېھنىدىكى ئىشنى ۋۇجۇدقا چىقىرىشنىڭ بىردىنبىر يولىنىڭ 
ئاخىرەتنى ئىنكار قىلىش ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ. قۇرئان مانا بۇ 

 «دەھرى دۇنيا قارىشى » ئىپتىدائى ئاتىئېزم ۋە ماتېرىيالىزم بولغان 
 نىڭ بۇ پەلسەپىسىنى مۇنداق تەسۋىرلەيدۇ:

ھايات دېگەن  »ىيامەتنى ئىنكار قىلغۇچىالر(: ئۇالر )يەنى ق 
تۈگەيمىز، دۇنياغا پەقەت  پەقەت دۇنيادىكى ھاياتىمىزدۇر، ئۆلىمىز

تىرىلىمىز. پەقەت زاماننىڭ ئۆتۈشى بىلەن  بىر قېتىمال كېلىمىز / 
 . ( 24)  دەيدۇ«  يوق بولىمىز

بۇنداق چۈشەنچىگە ئىگە بولغان بىر كىشى قولىغا كەلگەن ھەر 
اق بىر پۇرسەتتە قىلمايدىغان گۇناھ، زۇلۇم، يېمەيدىغان ھەق قاند

قاالمدۇ؟ سۈرىگە ئىسمى بېرىلگەن ئايەت، مانا بۇ مۇناسىۋەت بىلەن 
 بۇ يەردە تىلغا ئېلىنىدۇ:

َّل َكتَا
ِ
ٍة تُْدَعى ا ٍة َجاَثَيًة ُك  ُأمه وَن َملُ َزْوَن َما ُكْنُُتْ تَعْ لَْيْوَم ُتُْ َبَا اَوتََرى ُكه ُأمه

(28 َ َنه ُكنها ن
ِ
َ ا تَنَْس ( َهَذا َكتَابُنَا يَْنَطُق عَلَْيُْكْ َِبلَْحق   (29ُُتْ تَْعَملُوَن )ُخ َما ُكنْ س ْ

ھەر ئۈممەتنى )قورقۇنچنىڭ ئۇ كۈندە ) قىيامەتتە ( 
قاتتىقلىقىدىن( تىزالنغان ھالدا كۆرىسەن، ھەر ئۈممەت ئۆزىنىڭ 

بۈگۈن  »لىدۇ، )ئۇالرغا( چاقىرى نى ) كۆرۈشكە (نامە ـ ئەمالى
قىلمىشىڭالرغا يارىشا مۇكاپاتقا ئېرىشىسىلەر ياكى جازاغا 
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قىلمىشىڭالر )دېيىلىدۇ(. بۇ بىزنىڭ كىتابىمىز )يەنى «  ئۇچرايسىلەر
( سىلەرگە ھەق بىلەن سۆزلەيدۇ، بىز يېزىلغان كىتاب

قىلمىشىڭالرنى يازدۇرۇپ تۇرغان ئىدۇق )يەنى پەرىشتىلەرنى 
 (. 29-28)  الرنى يېزىپ تۇرۇشقا بۇيرۇيتتۇق( ئەمەللىرىڭ

سۈرىنىڭ ئاخىرقى بۆلىكىدە ئىالھىي مەھكىمە، ئىالھىي 
ئادالەتنىڭ تەقەززاسى بولغان مۇكاپات ۋە جازا ھەقىقىتى بايان 

 (. 35 - 30قىلىنغان ) 
سۈرىنىڭ ئاخىرقى ئايەتلىرىدە ئىنساننىڭ بارلىقىنىڭ 

ئېتىلگەنلىكى، ئىنساننىڭ  ئەزىمەتلىك ئالالھ تەرىپىدىن بەخش
ئالالھ قا قەرزدار ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت ھەقىقەتنى ئەستىن 

 چىقارماسلىقى ئىما قىلىنغان:

َماَواَت َوَرب َ اْْلَْرَض َرب َ ا َ الَْحْمُد َرب َ السه َ فََلَله ََّيُء ( وَ 36َمنَي )لَْعال ََلُ الَْكّْبَ

َماَواَت َواْْلَْرَض َوُهَو الْعَ   (37زَيُز الَْحَكمُي )َِف السه
جىمى ھەمدۇسانا ئاسمانالرنىڭ، زېمىننىڭ ۋە ئالەملەرنىڭ » 

قا هللا قا خاستۇر! ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى ئۇلۇغلۇق اهللا ى ارەبب
 - 36« ) غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر هللا خاستۇر، ا

37 ). 
 

 ئەھقاف سۈرىسى

 
« ىسى / بارخانلىرى قۇم تۆپ» ئايىتىگە ئاساسەن  - 21سۈرە، 

مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان ئەھقاف ئىسمى بىلەن ئاتالغان. بۇ كەلىمە 
ۇ سۈرىدىال تىلغا ئېلىنىدۇ. ئەھقاف، مۇشقۇرئاندا پەقەت 

ىسىدىن بۈگۈنكى يەمەن چېگرىسى نۇقتلىك ئورۇن ىجۇغراپىي
ئىچىدىكى بىر رايوننى كۆرسىتىدۇ. سانا بىلەن ئۇممان ئارىسىغا 
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رايون، ئەرەپ يېرىم ئارىلىنىڭ ئەڭ چوڭ ۋە ئەڭ  جايالشقان بۇ
خەتەرلىك چۆلى بولغان رۇبۇل ھالى ئاخىرالشقان ئۇچىغا 

ل سوزۇلغان ېجايالشقان. ھىندى ئوكيانۇس ساھىلى بىلەن پارالل
دەپمۇ ئاتىلىدۇ. ئەھقاف بۇ رايون ھەدرامەۋت ) ئۆلۈك يېشىل ( 

باغلىرى جايالشقان  بىر زامانالردا تىلالرغا داستان ئېرەم تۆپىلىرى
ئاد مەدەنىيىتى بارلىققا كەلگەن رايون ئىدى. ھۇد پەيغەمبەر بۇ 
قەۋمگە ئەۋەتىلگەن، لېكىن قەۋمى ئىنكار قىلىشتا چىڭ 
تۇرغانىدى. ئىنكار قىلىشنىڭ ئاقىۋىتى بولغان ئىجتىمائىي زاۋاللىق 

قورشىغان بولۇپ،  ىنۋە ئەخالقى بۆھران مەزكۇر قەۋمنى ھەر تەرەپت
ىۋەت دەھشەتلىك بىر قۇم بورىنى بىلەن تارىخ سەھنىسىدىن ئاق

 ۈپ تاشالنغانىدى.لسۈپۈر
قۇم بورىنى پەيدا قىلغان قۇم  سۈرىنىڭ ئىسمى بولغان ئەھقاف

 ئىزنالىرىبارخانلىرىنىمۇ كۆرسىتىدۇ. كۈنىمىزدە بۇ مەدەنىيەتنىڭ 
مېتىر قېلىنلىقتىكى قۇم بارخانلىرىنىڭ ئاستىدىن قېزىپ  18 - 12
 قىرىلدى. چى

سۈرىنىڭ بارلىق ھەدىس ۋە قۇرئان ئەدەبىياتىدا تىلغا 
 ئېلىنغان بىردىنبىر ئىسمى ئەھقافتۇر. 

سۈرە مەككىدە نازىل بولغان. بەزى ئايەتلىرىنىڭ مەدىنىدە 
نازىل بولغانلىقى ھەققىدىكى قاراشالرنى ئەنئام سۈرىسىدە ئوتتۇرىغا 

 قويۇلغان ئۆلچەملەر رەت قىلىدۇ. 
يىلىدا نازىل بولغان سۈرىلەر قاتارىغا  - 12نىڭ ۋەتدەسۈرىنى 

 تەرتىپىنازىل بولۇش  تىزىلىشى تىكىقا بولىدۇ. سۈرە مۇسھافتىزىش
ئائىلىسىگە تەۋە « ھا، مىم » بىلەن بىردەك بولغان يەتتە سۈرىلىك 

سۈرىلەرنىڭ ئاخىرقى سۈرىسى بولۇپ، دەسلەپكى مەزگىللەردىكى 
سۈرىلىرى ئارىسىغا تىزىلغان.  زارىيات -تەرتىپلەردە جاسىيە 

ئايەتلىرىدە جىنالر ھەققىدە توختالغان. بۇ  - 32 - 29سۈرىنىڭ 
ۇلالھنىڭ تائىفقا ۋەقە تائىفتىن قايتىشتا يۈز بەرگەنىدى. رەسۇل
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مۇناسىۋەتلىك مەنبەلەردە ھىجرەتتىن ئۈچ يىل  بارغان ۋاقتىنى
 - 15ڭ بۇرۇن بولغان دەپ قەيت قىلغان. ئۇنىڭدىن باشقا سۈرىنى

 -تە تىلغا ئېلىنغان ئاتا  15 - 14لوقمان  ،24 – 23ئىسرا  ئايىتىنى
مى دېسەكمۇ ئانا ۋە پەرزەنت مۇناسىۋىتىگە دائىر تېمىنىڭ داۋا

پىالنى  تنى قۇرەيشنىڭ سۈيقەستەئاي - 9 خاتاالشمايمىز. فەررا
سۈرىنىڭ  نىڭ ھەممىسىبىلەن باغالپ تۇرۇپ چۈشەندۈرىدۇ. بۇالر

 - 12 رىسالەتنىڭىگە تەۋە باشقا سۈرىلەرگە ئوخشاش مەزكۇر ئائىل
 يىلىدا نازىل بولغانلىقى ھەققىدىكى قاراشنى كۈچلەندۈرىدۇ. 

سۈرە باشقا قېرىنداش سۈرىلەرگە ئوخشاش مەزمۇن جەھەتتىن 
بىر پۈتۈنلۈككە ئىگە. سۈرە ئىالھىي تەربىيە الھىيەسى بولغان 

تېمىسى كەلتۈرۈش ان ۋەھىينىڭ مەنبەسى، قىممىتى ۋە ئۇنىڭغا ئىم
خار ئۈستىدە توختىلىدۇ ۋە ۋەھىينى ئىنكار قىلغان ئەقىلنىڭ 

 ھەققىدە ئۆرنەكلەر بېرىدۇ.  لىقىچۈشۈپ قالغان ەتكەھال
سۈرە مۇقاتتائا ھەرىپلىرى بىلەن باشالنغان بولۇپ، ۋەھىي 
تەكىتلەنگەن ھالدا سۆز باشاليدۇ. سۈرىنىڭ باشلىنىشىدىال 

مەنا ۋە مەقسەت تىلغا ئېلىنىدۇ. ئەگەر  يارىتىلىش ئىگە بولغان
ھەرقانداق بىر  ىڭ بىر مەقسەت ۋە مەنىسى بولمىسايارىتىلىشن

قانۇن، بەلگىلىمە، تەرتىپ، سىرنىڭ قىممىتى بولمايدۇ. بۇ 
ئەخالق، دىن، ئىمان ۋە قانۇن ) شەرىئەت (الرنىڭ  تىنسەۋەب

مەۋجۇدىيەتنىڭ  شىنىڭ ئەڭ ئاساسلىق سەۋەبىۇمەۋجۇد بول
 نىڭ تەقەززاسى بولغان مەنا ۋە مەقسەتتۇر:ىرىتىلىشيا

َله 
ِ
َماَواَت َواْْلَْرَض َوَما بَيَْْنَُما ا َ َوَأَجلٍ َِبلْحَ  َما َخلَْقنَا السه يَن ق  َ ى َواَّله  ُمَسما

 َكَفُروا ََعها ُأنَْذُروا ُمْعرَُضونَ 
ئاسمانالرنى، زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى نەرسىلەرنى » 
بىر مەنا ۋە مەقسەت بىلەن مۇئەييەن مۇددەتكىچە مەۋجۇت پەقەت 

بولىدىغان قىلىپ ياراتتۇق. كاپىرالر ئاگاھالندۇرۇلغان 
 (. 3« ) نەرسىلەردىن يۈز ئۆرۈگۈچىدۇر 
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ئاسمانالر ۋە زېمىن ئىنسان ئۈچۈن يارىتىلدى. » بۇ ئارقىلىق: 
ئىنسانالر ئۈچۈن يارىتىلغان ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ بىر 

يۇ، بۇالر بويسۇندۇرۇپ بېرىلگەن  -ارىتىلىش مەقسىتى بولىدۇ ي
دىن ئىبارەت بۇ «ئىنساننىڭ يارىتىلىش مەقسىتى بولمامدۇ؟ 

» ھەقىقەت تەكىتلەنگەن. ئەگەر بۇ سوئالغان بېرىدىغان جاۋابىڭىز 
بولسا، ئۇنىڭدىن كېيىن « شى كېرەك ۇبول» ياكى « ئەلۋەتتە، بار 

ئۇنداقتا، بۇ مەقسەتنى كىم » ۇ: مۇنداق بىر سوئال تۇغۇلىد
بارلىق دەۋر ۋە ماكانالردا ياشىغان، ياشاۋاتقان ۋە «. بەلگىلەيدۇ؟ 

ياشايدىغان ئىنسانىيەتنىڭ ھەممىسى ھەققىدە توختىلىۋاتىمىز. 
ئىنسانىيەتنىڭ ھەممىسى ھەققىدە سۆز قىلىۋاتقان بولساق، 

چى، ئىنساننىڭ يارىتىلىشىدىكى مەنا ۋە مەقسىتىنى بەلگىلگۈ
شى كېرەك. ۇئىنسانىيەت ئۈستىدە سۆز ھەققى بولغان بىر زات بول

شى يېتەرلىك ئەمەس، ئۇنىڭ ۇپەقەت سۆز ھەققى بولغۇچى بول
شى، بۇنىڭدىن بىر مەنپەئەتى ۇئىنساندا ھەقىقى ۋە ئەجرى بول

 بولماسلىقى كېرەك... ئەگەر بىر مەنپەئەتى بولىدىغان بولسا، مەنا ۋە
 لىشېقبولۇپ ە ئۆز مەنپەئەتىگە مايىل مەقسەتنى بەلگىلىگەند

ئېھتىمالى بولىدۇ. ئۇنىڭ ئاجىزلىقى بولماسلىقى كېرەك... ئەگەر 
شۇنداق بولۇپ قالسا، مەنا ۋە مەقسەتنى بەلگىلىگەندە ئاجىزلىقىنى 

شى مۇمكىن. بۇ ئاالھىدىلىك ئالالھ تىن باشقا ۇئارالشتۇرۇپ قوي
مەنا ۋە مەقسىتىنى ئالالھ بىرسىدە بارمۇ؟ يوق. ئۇنداقتا ئىنساننىڭ 

تىن غەيرىنىڭ بەلگىلەشكە ئىنتىلىشى ھەددىدىن ئاشقانلىق 
ھېچنەرسە  مەنا ۋە مەقسەتسىز بولۇپ قېلىشى بولىدۇ. ئىنساننىڭ
مەقسەتسىزلىك، يارىتىلىش قىممىتىنى ئىنكار  -بولۇش ) نېگىلىزم 

قىلىش ( قا باشاليدۇ، ياشاشنىڭ مەنىسى، ئەخالقى مۇئامىلىنىڭ 
 قسىتى قالمايدۇ.مە

ئۇنداقتا، ئىنساننىڭ مەنا ۋە مەقسىتىنى ئالالھ بەلگىلىگەنمۇ؟ 
شۇنداق، بەلگىلىگەن. قەيەردە دەپ سورىسىڭىز، مانا بۇ سوئالنىڭ 
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جاۋابىنى ئالالھ ۋەھىي دەپ كۆرسەتمەكتە. ۋەھىينىڭ مەقسىتىنى 
ئىنساننىڭ ھىدايىتى قىلىپ بەلگىلىگەن. ۋەھىي، ئالالھ نىڭ 

ىكى ۋە رەھبەرلىكىدۇر. ئەگەر بۇ يول كۆرسەتكۈچ يېتەكچىل
بولمىسا، ئىنسان ئىنسانغا قۇل بولىدۇ، ئىنساننى قۇل قىلىدۇ، 

سېتىلىدۇ، ئىنساننى بىر تاۋارغا  -شەيئىلەرگە قۇل بولىدۇ، ئېلىپ 
ساتىدۇ. ئىنسان ئىنسانغا، نەپسى خاھىشىغا،  -ئوخشاش ئېلىپ 
ۋەھىي ىڭ ھەممىسى نبۇالرغا چوقۇنىدۇ. نچغەزەپكە، قورقۇ

تەرىپىدىن شېرىك دەپ ئاتىلىدۇ. سۈرىنىڭ بىرىنچى بۆلىكى مانا بۇ 
 (.  7 - 4خەتەرگە كىشىنىڭ دىققىتىنى ئاغدۇرىدۇ ) 

بېرىلىدۇ.  جاۋابسۈرىدە ۋەھىيگە قارىتىلغان ئېتىرازالرغا 
دېگەن ئېتىراز « بۇ تەسىر كۈچى يۇقىرى سېھىردۇر » ئالدى بىلەن 

(، بۇنداق دېگۈچىلەر ئەسلىدە ۋەھىينى  7بولۇپ ) تىلغا ئېلىنغان 
ئىيەت . چۈنكى، ۋەھىي نازىل بولغان جەمئېتىراپ قىلغانىدى

تتى. ئۇ دەۋردە ى ياخشى بىلەتتى ۋە ئېتىراپ قىالسۆزنىڭ كۈچىن
سۆز سەنئىتى ئەڭ يۇقىرى پەللىگە چىققان، سۆز ماھىرلىرى باش 

ىغانالر ئىدى. تاجى قىلىنغان ۋە ئەڭ كۆپ نەپكە ئىگە بولىد
ئاللىقنى ېيەنە بىر ر دەپ تۆھمەت قىلغانالر« سېھىر »  ۋەھىينى

نىڭ ئۆزلىرىنى ۋە باشقىالرنى جەلپ ئېتىراپ قىلغانىدى، يەنى ۋەھىي
ھەقىقىتى ئىدى. لېكىن ئۇالر ۋەھىينىڭ تەسىر كۈچىنى  قىلغانلىق

ۋەھىينىڭ  كېلىۋاتىدۇ دەپ بىلىشنىڭ ئورنىغائىالھىي مەنبەدىن 
ىدىن دەپ قارىغانىدى. ئۇالر ۋەھىي ئېلىپ كەلگەن لەبز

ۋەھىي لەبزىنىڭ  ئەبەدىيلىكىگە قاراشنىڭ ئورنىغا ھەقىقەتنىڭ
بەدىئىيلىكىگە قارىغانىدى. قىڭغىر قارىغۇچى نەزەر تاشلىغان 
نەرسىنى توغرا ھالدا كۆرەلمەيدۇ. ئۇالرمۇ قىڭغىر قارىغانلىقتىن 

 توغرا كۆرەلمىگەنىدى. 
( دەپ تۆھمەت  8« ) ەد توقۇپ چىقتى ئۇنى مۇھەمم» 

    بېرىلگەن: جاۋابقىلغۇچىالرغا مۇنداق 
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يُْتُه فًََل تَْملَ   َن افََْتَ
ِ
اُه قُْل ا َ ُكوَن َِل َأْم يَُقولُوَن افََْتَ  َشيْئًا ُهَو َأعََّْلُ  َمَن اّلِله

 َحميُ ُفوُر الره غََو الْ َبَما تَُفيُضوَن َفيَه َكَفى َبَه َشهَيًدا بَيَِْن َوبَيْنَُْكْ َوهُ 
ياكى ئۇالر قۇرئاننى ئۇ )يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم( ئۆزى 

ئەگەر ئۇنى مەن توقۇغان » توقۇغان دېيىشەمدۇ؟ ئېيتقىنكى، 
نىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسىنى دەپئى هللا بولسام، سىلەر مەندىن ا

قىاللمايسىلەر، سىلەرنىڭ قۇرئان توغرىسىدىكى تۆھمەتلىرىڭالرنى 
مەن بىلەن سىلەرنىڭ ئاراڭالردا گۇۋاھ هللا ن بىلىدۇ، ائوبداهللا ا

بولۇشقا يېتەرلىكتۇر )يەنى مېنىڭ راستچىللىقىمغا ۋە سىلەرنىڭ 
)تەۋبە قىلغۇچىنى( مەغپىرەت هللا يالغانچىلىقىڭالرغا گۇۋاھ بولىدۇ(، ا

 (. 8« ) قىلغۇچىدۇر، )مۆمىن بەندىلىرىگە( ناھايىتى مېھرىباندۇر 
 لۇلالھ مۇنداق دېيىشكە بۇيرۇلىدۇ:بۇ ئايەتتىن كېيىن رەسۇ

ئىنسانالرنى تەۋھىدكە دەۋەت قىلىش هللا مەن )ا» ئېيتقىنكى، 
ئۈچۈن ئەۋەتكەن( تۇنجى پەيغەمبەر ئەمەسمەن، ماڭا ۋە سىلەرگە 
نېمە قىلىنىدىغانلىقىنى ئۇقمايمەن، مەن پەقەت ماڭا ۋەھيى 
قىلىنغان نەرسىگىال ئەگىشىمەن، مەن پەقەت ۋەھىينى شۇ پېتى 

 (. 9« ) يەتكۈزگۈچى ئوچۇق ئاگاھالندۇرغۇچىمەن 
غانلىقىنى ماڭا ۋە سىلەرگە ئەتە نېمە قىلىنىدى» بۇ مۇشرىكالر 

سىنى پەيغەمبەر دەپ ئېتىراپ دېگەن بىر« بىلمەيمەن 
 ئۈچۈن قىلمىغانىدى. ئۇالرنىڭ پەيغەمبەرنى ئېتىراپ قىلىشى

تۈپ رىشى، يۈىئۇنىڭ كېلەچەكنى بىلىشى، غەيىبتىن خەۋەر ب
رىشى، كارامەت كۆرسىتىشى، ىكەتكەن تۆگىسىنىڭ يېرىنى دەپ ب

رىشى ىبېشىغا كېلىدىغان ئىشالرنى يۈز بېرىشتىن بۇرۇن ئېيتىپ ب
، بۇالرنى تەلەپ قىلغانالر مۇئمىنلەر كىكېرەك ئىدى. ئۇنتۇماڭ

ئەمەس، مۇشرىكالر ئىدى. قۇرئان ئۇالرنىڭ بۇ تەمەلىرىنى نەزەرگە 
(. توغرا  10دىققىتىنى ۋەھىيگە ئاغدۇرىدۇ ) ئېلىپمۇ قويماستىن، 

 (. 12 - 11شخەۋەر بېرىدۇ ) ۇيول تۇتقانالرغا جەننەت بىلەن خ
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 -ئىيەتتە ئاتا ن بىرگە قۇرئان نازىل بولغان جەمشۇنىڭ بىلە
ئېتىقاد سەۋەبىدىن مەيدانغا كەلگەن  ئانا ۋە پەرزەنت ئوتتۇرىسىدا

قىلماقتا. ئۆزىگە ئىمان لەرنى قۇرئان بىزگە خەۋەردار لىبەزى مەس
ئانىسىغا قوپاللىق بىلەن  -تەۋسىيە قىلغانلىقى ئۈچۈن، ئاتا 

(. بۇ  20 - 15مۇئامىلە قىلغان پەرزەنت بۇنىڭغا بىر مىسالىدۇر ) 
بۆلەك كىشىگە، ئىنسانىيەتنى خۇددى بىر ئاتا مېھرى بىلەن ئىمانغا 

چوڭ  دەۋەت قىلىۋاتقان رەسۇلۇلالھنى رەت قىلىشنىڭ نېمىدېگەن
 تۇزكورلۇق ئىكەنلىكى بايان قىلىنغاندەك تۇيغۇ بېرىدۇ. 

ئەقىل بالىغ بولۇش يېشى ھەممىمىزگە مەلۇم. بۇ ئىنساننىڭ 
تەپەككۇرىنىڭ تەرەققىياتىنى كۆرسىتىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا 

 ياش 40ەييەن يېشى بولۇپ، شىنىڭمۇ مۇئۇتۇيغۇلىرىنىڭ بالىغ بول
ىشىپ يېتىلگەن قىران تۇيغۇ جەھەتتىن پ -ئىنساننىڭ ھېس 

 - 15بۇ سۈرىنىڭ  جۈملەقىلغان مەزگىلى ئىكەنلىكىنى بايان 
 ئايىتىدە تىلغا ئېلىنىدۇ:

ياشقا  40تاكى ئۇ )بوۋاق ئۆسۈپ( كۈچ ـ قۇۋۋەتكە تولۇپ، » 
 «.يەتكەندە 

شقا ىتىسۈرىدە ھەددىدىن ئېشىشنىڭ قانداق قىلىپ ئۆزىنى يوق
ھاالك قىلىنغان ئۆتمۈش  ئېلىپ بارىدىغانلىقىنىڭ ئۆرنەكلىرى،

رىلىدۇ. بىر ئالالھ قا ىلۈش ئارقىلىق بۈقەۋملەر مىسال كەلتۈر
نۇرغۇن ساختا ئىالھالر ئىجاد  ئىبادەت قىلىشتىن باش تارتقانالر

قىلىدىغان خارلىققا قانداق قىلىپ مۇپتىال بولىدىغانلىقى بايان 
سسە بۇ م قىلىپ قويۇلغان قىى(. بۇ سۈرىگە ئىس 28 - 21قىلىنىدۇ ) 

 بۆلەكتە بايان قىلىنىدۇ. 
سۈرىدە يەنە ۋەھىگە قۇالق سالغان ۋە قۇالق سالمىغانالرنىڭ 

(. ۋەھىيگە  34 - 29پوزىتسىيىسى ۋە ئاقىۋىتى بايان قىلىنىدۇ ) 
ئۆز ئۆمرىنى ئۆز  ۋەتكەنلەرۈقۇالق سالماي، ئۆمرىنى بىكار ئۆتكۈز

تىن ( ئاخىرەتتە قولى بىلەن قانداق قىسقارتقانلىقىنى ) مەنا جەھەت
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سىز قىلىۋەتكەن ھايات ىتىدۇ. ئۆز قولى بىلەن مەنىبىلىپ ي
بەرىكەتسىز بىر ھاياتتۇر. بۇ شۇنداق بىر ئەھۋالكى، ئاخىرەتتە 

قىسقا «  قەت كۈندۈزدە بىردەم تۇرغاندەكالپە» پۈتۈن بىر ئۆمرىنى 
سۈرىنىڭ ئاخىرقى  (. بۇ ئايەتنىڭ ئاخىرى 35ھېس قىلىدۇ ) 

ۇپ، سۈرە ھاالك قىلىنىشتا ئىالھىي شەپقەتنىڭ بىر جۈملىسى بول
تەجەللىسى بولغان شۇ ئاگاھالندۇرۇش بىلەن سۆزىنى 

 ئاخىرالشتۇرىدۇ: 
شىمىزدۇر. ئۇنداقتا، مەسئۇلىيەتسىزلىك ۇمانا بۇ ئاگاھالندۇر» 

« بىلەن مۇئامىلە قىلغان بىر قەۋمدىن باشقىالر ھاالك قىلىنامدۇ؟ 
 (35  .) 

 

 سۈرىسىزارىيات 

 
كۆتۈرگۈچى، » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغان ئېلىنغان 

كەلىمىسى « زارىيات » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « سورىغۇچى 
 بىلەن ئاتالغان. 

بۇ كەلىمە قۇرئاندا بۇ شەكىلدە پەقەت مەزكۇر سۈرىدىال تىلغا 
« زارىيات » ناملىق ئەسىرىدە « جامى » ئېلىنغان. تىرمىزى 

 شەكلىدە ئاتىغان.« ز زارىيات ۋە» شەكلىدە، بۇخارى 
ھا، » سۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، بارلىق تەرتىپلەردە 

ئائىلىسىنىڭ ئاخىرقى سۈرىسى بولغان ئەھقاف سۈرىسىنىڭ « مىم 
تىمى ۋە ېئارقىسىغا تىزىلغان. گەرچە سۈرىنىڭ ئىچكى ر

تۇنجى تەرتىپلەردە تىزىلغان ئورۇندىن  ۇشىئايەتلەرنىڭ قىسقا بول
ېخىمۇ بۇرۇن نازىل بولغان سۈرىلەر قاتارىغا تىزىلىشى ت

كېرەكلىكىدەك تۇيغۇ پەيدا قىلسىمۇ، پەقەت بۇ يىپ ئۇچىغا 
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تايىنىپال مەزكۇر سۈرىنى باشقا بىر ئورۇنغا تىزىشنىڭ توغرا 
بولىدىغانلىقىنى مۇۋاپىق دەپ قارىمايمىز. بىزنىڭچە بۇ سۈرە 

يىلىدا نازىل  - 12ەتنىڭ ھىجرەتتىن بىر ئاز ئەۋۋەل، يەنى نۇبۇۋۋ
 بولغان بولسا كېرەك.  

لىك ىسۈرە ئىنسان ۋە ئۇنى ئوراپ تۇرغان تەبىئەت، ئېكولوگىي
ئەمەسلىكىنى ئاساسىي تېما  خالىيسىستېمىنىڭ مەنا ۋە مەقسەتتىن 

 - 20، 7، 4 - 1قىلغان بولۇپ، بۇ ئانا تېما سۈرىنىڭ باشلىنىشىدا ) 
ەتلىرىدە روشەن ھالدا ئاي - 57ۋە  56( ۋە بولۇپمۇ  22

گەۋدىلەندۈرۈلگەن. بۇ ئانا تېمىنى چۆرىدىگەن ھالدا قايتىدىن 
(.  14 - 8، 6 - 5تىرىلىش ۋە ئىالھىي مەھكىمە تىلغا ئېلىنغان ) 

قايتىدىن تىرىلىش ھەقىقىتى كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدىغان 
 ئۆرنەك بىلەن بايان قىلىنغان:

ه  هُه لََحقٌّ َمثَْل َما َأن ن
ِ
 ُْكْ تَْنَطُقونَ ا

سۆزلەش سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان نەرسە ئۆزۈڭالرنىڭ » 
 .( 23)  « ھەقتۇر الىنىڭالردەكقابىلىيىتىگە ئىگە بولغ

سۈرە كىمگە / نېمىگە قارىتىلغانلىقى نامەلۇم بولغان سۈپەتلەر 
بىلەن باشلىنىدۇ. بۇ سۈرىدىن باشقا ساففات، مۇرسەالت، ئادىيات 

مۇ ئوخشاشال ئىگىسى نامەلۇم بولغان سۈپەتلەر ۋە نازىئات سۈرىلىرى
تىن مەزكۇر نامەلۇم شەيئى ئۆلىماالر سەۋەببىلەن باشالنغان. بۇ 

ئارىسىدا مۇنازىرە تېمىسى بولغان. رەسۇلۇلالھتىن بۇ ھەقتە سەھىھ 
بىر ئىزاھات يېتىپ كەلمىگەن. بىزنىڭچە بۇ نامەلۇم ئىگە بىۋاستە 

ۆرسىتىدۇ. بۇ سۈرىدىمۇ ۋەھىي ياكى ئىما يولى بىلەن ۋەھىينى ك
 ئىما قىلىنغان. 

سۈرىدە كەسكىن بىر تىل ئۇسلۇبى ئىشلىتىلگەن. بۇ تىل 
ئىنكار قىلغۇچى مۇھاتابالر بىلەن مۇئمىنلەر ئارىسىدىكى بارلىق 

 مۇناسىۋەتلەرنىڭ ئۈزۈپ تاشالنغانلىقىدىن خەۋەر بەرمەكتە:
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، گەن بولۇپكاززاپالرغا لەنەت بولسۇنكى، ئۇالر جاھالەتكە چۆم
 قىيامەت قاچان بولىدۇ؟ »ئۇالر:  ئۆزىنىڭ بۇ ھالىدىن بىخەۋەردۇر.

 (.  12 - 10)  دەپ سورايدۇ « 
ھەر پەيغەمبەرگە ئوخشاش رەسۇلۇلالھمۇ ئىنسانالرنى 
ئاخىرەتكە ئىمان ئېيتىشقا چاقىرغان بولۇپ، بۇ چاقىرىققا ئېتىراز 

ھەقىقەت  بۇ بەرگەنىدى. سۈرىدە جاۋابقىلغانالرغا ۋەھىي 
ئۆتمۈشتە ئىنكار قىلغان قەۋملەرنىڭ ھاالكىتى بىلەن قايتىدىن 

لۇت قەۋمىنىڭ ھاالكىتى  تىنسەۋەبتىلغا ئېلىنىدۇ. مانا بۇ 
ئاساسىدا ھەزرىتى ئىبراھىم قىسسىسى ۋە پىرئەۋن قوشۇنىنىڭ 

شى مۇناسىۋىتى بىلەن ھەزرىتى مۇسا قىسسىسى بايان ۇھاالك بول
قا ئاد، سەمۇد ۋە نۇھ قەۋملىرىنىڭ قىلىنغان. ئۇنىڭدىن باش

 ھاالكىتىمۇ بۇ تېما ئاساسىدا بايان قىلىنغان.
قەيەرگە  ورۇنغانالرغائاللىقىدىن قېچىشقا ئېسۈرىدە، ئۆز ر

 قېچىش كېرەكلىكى ھەققىدە ئېنىق مەنزىل كۆرسىتىپ بېرىلگەن:  

 َ َّل اّلِله
ِ
وا ا  فََفر 

 .( 50« ) تەرەپكە قېچىڭالر هللا ا »
ىنى ئېلىپ قاچالمايدىغان بۇ قېچىشنى بىر ئىنسان ئۆز

ە پاناگاھقا ئايالندۇرماقچى بولسا، پەقەت ئالالھ قا ئىبادەت قىلىشى ۋ
 ئىبادەتنى پۈتۈن ھاياتىنىڭ مەركىزىگە قويۇشى كېرەك:

َله َلَيْعُبُدونَ  
ِ
نَْس ا

ِ
 َوَما َخلَْقُت الَْجنه َواَْل

ى پەقەت ماڭا الرن) ئىرادىلىك مەخلۇق ( جىنالرنى، ئىنسان» 
 .( 56« ) ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم 

يەنى بارلىق كۆز بىلەن كۆرگىلى بولىدىغان ۋە كۆرگىلى 
مۇئەييەن  ھەر قانداق بىر ئىرادىلىك مەخلۇقبولمايدىغان 

مىغان. تاشقى ھالدا يارىتىل خالىييارىتىلىش مەنا ۋە مەقسىتىدىن 
لغان بۇ سۈرىنىڭ مەقسىتىنى بايان قى دۇنيانىڭ يارىتىلىش

ئاخىرقى بۆلىكىمۇ باشلىنىش بۆلىكى بىلەن ماسالشقان ھالدا 
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ئاخىرالشقان. كىرىش بۆلىكىدىكى ئايەتلەر جانلىق تەسۋىر 
 ئالىدۇ.  ئورۇنئۇسلۇبى بىلەن كىشىنىڭ زېھنىدە چوڭقۇر 

قۇرئاننىڭ  قالدۇرىدىغان باالغىتىسۈرىنىڭ كىشىنى ھەيران 
ىقەتلەرنى جۈملىلەرگە قانداق الرغا سىغمايدىغان ھەقكىتاب

سىغدۇرغانلىقىنىڭ تىپىك ئۆرنەكلىرىنى ئۆزىدە 
مۇجەسسەملەشتۈرگەن. بىر بۆلەكنىڭ ئۆزىدىال بىر قانچە ۋاستىنى 
كۆرەلەيمىز. يەنى ئەقلى ھۆكۈم، يېغىنچاقالش ۋە سېلىشتۇرۇش؛ 
تەكلىپ، تەشۋىق، تەمسىل، تەھدىد، ئۇرغۇتۇش، ئەيىبلەش، 

ەقدىرلەش، تەبرىكلەش، دارىتمىالش، رىش، تىشخەۋەر بۇخ
ئىزاھالش، تەھلىل، تەپسىلى بايان قىلىش، شەرھىيلەش قاتارلىق 
ئۇسلۇبالرنىڭ ھەممىسىنى ئىشلىتىدۇ. بىرىنچى بۆلەك بۇنىڭغا 

 ئۆرنەك بوالاليدۇ.
 

 سۈرىسىرۇم 

 
پارس ئىمپېرىيىسى ئوتتۇرىسىدا يۈز بېرىۋاتقان نوپۇز  -رىم 

ىنىڭ ئاقىۋىتىگە مۇناسىۋەتلىك دائىرىسى تالىشىش ئۇرۇش
 ىكە ئاساسەنتىمۆجىزىۋى بىر خەۋەر بايان قىلىنغان بىرىنچى ئاي

 ئىسمى بېرىلگەن. « رۇم » سۈرىگە 
ئىبن ئابباستىن نەقىل قىلىنغان بىر رىۋايەتكە ئاساسالنغاندا، 

ئىسمى بىلەن ئاتالغان « رۇم » سۈرە رەسۇلۇلالھنىڭ دەۋرىدىال 
 (. 3190) تىرمىزى، تەپسىر، 

سۈرە مەككىدە نازىل بولغان بولۇپ، بۇنى تېمىسى ۋە ئۇسلۇبى 
 تەستىقاليدۇ. 
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دەسلەپكى مەزگىلدىكى بارلىق تەرتىپلەردە ئىنشىقاق 
ئارىسىدىكى  26 - 1سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا تىزىلغان. بەزەرگان 

يىلىدا نازىل بولغان دەپ قارىغان.  - 6ئايەتلەرنى پەيغەمبەرلىكنىڭ 
ئايىتى بۇ قاراشنى كۈچلەندۈرىدۇ. يەنە  - 18 - 17سۈرىنىڭ 

نىڭ مەككىلىك مۇشرىكالر بىلەن شەرقى ىھەزرىتى ئەبۇ بەكر
رىمنىڭ كىسرا دۆلىتىنى ھامان مەغلۇپ قىلىدىغانلىقى ھەققىدە دو 
تىككەنلىكى ھەققىدىكى رىۋايەتلەرمۇ بۇ قاراشنى كۈچلەندۈرىدۇ 

 (. 3190) تىرمىزى، تەپسىر، 
يىلىغا  - 8رىغا ئاساسەن سۈرىنى رىسالەتنىڭ بۇ يىپ ئۇچلى

تىزىشقا بولىدۇ. چۈنكى رۇم سۈرىسى دەسلەپكى تەرتىپلەردە 
ئىنشىقاق سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا تىزىلغان. سۈرىنىڭ نازىل بولۇش 
يىلىنى سۈرىدىكى بىۋاستە ياكى ۋاستىلىق ئىماالر، سۈرىنىڭ 

ەسلەپكى مەزمۇنى، خوشنا سۈرىلەر، سىيەر رىۋايەتلىرى ۋە د
 مەزگىلدىكى تەرتىپلەردىكى ئورنى قاتارلىقالرغا ئاساسەن پەرەز

غىلى بولىدۇ. بۇ يىپ ئۇچلىرىغا ئاساسالنغاندا، سۈرىنىڭ ئورنى قىل
يىلىدا نازىل بولغان ئىنشىقاق سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا  - 8دەۋەتنىڭ 

 توغرا كەلمەكتە. 
ا. ى رەت قىلماقتلېكىن، بۇ پەرەزلەرنى ئەنكەبۇت سۈرىس

دەسلەپكى تەرتىپلەرنىڭ ھەممىسىدە بۇ  ئەنكەبۇت سۈرىسى
سۈرىنىڭ ئارقىسىغا تىزىلغان. ئەنكەبۇت سۈرىسى مەككىدە نازىل 
بولغان سۈرىلەر ئىچىدە ئارقىدىن سانىغاندا ئىككىنچى سۈرە. يەنى 

يىلىغا ئائىت سۈرىدۇر. ئەگەر رۇم  - 13پەيغەمبەرلىكنىڭ 
ىگە نىسبەت بەرسەك، سۈرىسىنى ئۆزىدىن ئىلگىرىكى سۈر

يىلىغا؛ ئۆزىدىن كېيىنكى سۈرىگە نىسبەت  - 8پەيغەمبەرلىكنىڭ 
يىلىغا تىزىشقا توغرا كېلىدۇ. بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا،  - 13بەرسەك، 

تۇنجى تەرتىپلەردە بىر مەسىلە بار. ئالالھۇئالەم، بۇ مەسىلە رۇم 
چۈنكى سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا ئەنكەبۇت سۈرىسىنىڭ تىزىلىشىدۇر. 
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ئەنكەبۇت سۈرىسىنىڭ ئۇ يەرگە تىزىلىشى توغرا ئەمەس، بۇ ئېنىق. 
 گەن يۇقىرىقى يىپ ئۇچىغا ئاساسەندەسلەپكى تەرتىپلەردە بېرىل

مىزدە بۇ سۈرىدىن كېيىن تەرتىپى نسېلىشتۇرما يولى بىلەن تىزىلغا
ئەنكەبۇت ئەمەس، نەمل سۈرىسى كەلمەكتە. بۇنى ھەر ئىككى 

تىن سۈرىنى خوشنا سەۋەبستىقلىماقتا. بۇ تە ىسۈرىنىڭ مەزمۇن
سۈرىلىرى بولغان ئىنشىقاق ۋە نەمل سۈرىلىرى بىلەن بىرگە 

 يىلىغا تىزىشقا بولىدۇ.  - 8پەيغەمبەرلىكنىڭ 
سۈرە غەيبتىن / كېلەچەكتىن بىر خەۋەر بېرىش بىلەن 
باشلىنىدۇ. بۇ خەۋەر ئۆز دەۋرىدىكى ئىككى دۇنياۋى چوڭ 

ۆرىشىنىڭ قانداق نەتىجە بىلەن كۈچنىڭ كۈچ سىنىشىش ك
 ئاخىرلىشىدىغانلىقىغا مۇناسىۋەتلىك ئىدى. 

ۇسرەۋ خ -1بۇ كۈچلەر ھىراقلىس ھۆكۈمدارلىقىدىكى رىم ۋە 
 -ھۆكۈمدارلىقىدىكى پارس دۆلىتى ئىدى. بىر ئەسىردىن بۇيان بىر 

 ە كۆز تىكىپ كەلگەن بۇ ئىككى كۈچبىرىنىڭ نوپۇز دائىرىسىگ
ە ئېرىشەلمەي كەلگەنىدى. دەل بۇ مەزگىلدە كەسكىن بىر نەتىجىگ

پارسالر رىملىقالر ئىچىدىكى ئىچكى نىزاالردىن پايدىلىنىپ 
بىلەن ھۇجۇمغا ئۆتىدۇ ۋە ئالدىغا چىققان ھەممە نەرسىنى يەر 

يىلى سۈرىيە  - 613يەكسان قىلىۋېتىدۇ. پارس قوشۇنى مىالدى 
ەلەستىن يىلى پ - 614) شام (نى رىملىقالردىن تارتىۋالىدۇ. 

بولغان مىسىر  شلىقيىلىدا رىمغا قارا - 616 - 615) قۇددۇس (نى، 
دۆلىتىنى رىم ئىمپېرىيىسىدىن تارتىۋالىدۇ. بۇ پارس ئېقىنىدا 
ئانادولۇمۇ باشتىن ئاياغ پارسالرنىڭ قولىغا ئۆتىدۇ. ھەتتا رىمنىڭ 
پايتەختى كونستانتىنپولىس ) ئىستانبۇل ( پارسالر تەرىپىدىن 

ە ئېلىنىپ، پارسالر رىم ئىمپېرىيىسىنىڭ مەركىزىگىچە مۇھاسىرىگ
 قىستاپ كەلگەنىدى.

رىم ئىمپېرىيىسى يىقىلىپ قالغۇدەك ھالغا كېلىپ قالغان 
بولۇپ، ئىمپېراتور ھىراقلىس كونستانتىنپولىستىن قارتاجاغا 
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پارسالر  ئېغىر ئەھۋالدا قالغان رىم، قاچماقچى بولىدۇ. مۇشۇنداق
دۇ. بۇ سۈلىھ تۈزىان بىر قاتار سۈلھىلەرنى بىلەن خورلۇققا تولغ

شەرتلىرى ئىچىدە خورلىغۇچى شەرتلەر قەستەن قوشۇلغان بولۇپ، 
 خۇسرەۋ، رىم ھۆكۈمدارىنى خارالش ئۈچۈن -1پارس ھۆكۈمدارى 

 يدۇ. ۇئۇنى ئوتقا چوقۇنۇشقا بۇير
شال ۇبۇ خەۋەرلەر مەككىگە يېتىپ كەلگەندە مۇشرىكالر خ

كۆڭلى غەش بولغانىدى. چۈنكى مۇشرىكالر  بولغان، مۇئمىنلەرنىڭ
ئۆزلىرىنى مەجۇسى كىسراغا يېقىن دەپ بىلەتتى. مۇئمىنلەر بىر 

ئەھلى بولغان خىرىستىيان ئېتىقادىغا ئىگە ھىراقلىسنىڭ  كىتاب
 تەرىپىنى تۇتقانىدى.

مەككە مۇشرىكالرنىڭ پارسالر تەرىپىدە تۇرۇشىنىڭ ئارقا 
نوپۇز تالىشىش كۆرىشى شىدە، مەككىدىكى سىياسىي ۈكۆرۈن

ياتماقتا ئىدى. مەككىدىكى قەبىلىلەر مۇتاييىبىن ۋە ھەلىف دەپ بىر 
بىرىگە رەقىپ ئىككى تەرەپكە ئايرىلغانىدى. ئۇمەييە ئوغۇللىرى  -

ۋە مەھزۇم ئوغۇللىرىدىن ئىبارەت جەبەرۇت ) قەبىھ، ۋەھشى ( 
 قەبىلىلەردىن تەركىپ تاپقان مۇتەييىبىن گۇرۇپپىسى پارسالر

بىلەن ئىتتىپاقداش بولۇپ، بەنى ھاشىم ۋە بەنى ئادىي قاتارلىق 
نىسبەتەن ئاجىز قەبىلىلەردىن تەشكىللەنگەن ھەلىف گۇرۇپپىسى 
رىم ۋە ئۇنىڭ رايوندىكى ئىتتىپاقدىشى بولغان ھەبەش خانلىقى 

 تەرەپتە تۇرغانىدى.  
ش سۈرىنىڭ باشلىنىشىدا ئىما قىلىنغان تارىخى ئارقا كۆرۈنۈ

 دەك ئىدى.دا بايان قىلىپ ئۆتۈلگەنيۇقىرى
رۇم سۈرىسى، مەدەنىيەتلەرنىڭ قىيامىتىگە ئىما قىلغان ھالدا 

 باشلىنىدۇ ۋە كائىنات قىيامىتى بىلەن ئاخىرلىشىدۇ. 
كېلەچەك بىلەن  ھەرىپلىرىدىن كېيىن كەلگەن ئايەتمۇقاتتائا 

 مۇناسىۋەتلىك بۇ خەۋەرنى بايان قىلىدۇ: 
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وُم ) َيغْ َِف َأْدََن اْْلَْرَض َوُهْ َمْن بَْعَد غَ  (2غَُلَبَت الر  ْم س َ  ( َِف 3َلُبوَن )لَََبَ

َ اْْلَْمُر َمْن قَْبُل َوَمْن بَْعُد َويَْوَمئَ  َننَي ّلَِله َ 4َمنُوَن )َرُح الُْمؤْ ٍذ يَفْ َبْضعَ س َ  ( َبنَّْصَ اّلِله

َحمُي )  (5يَْنُّصُ َمْن يََشاُء َوُهَو الَْعزَيُز الره
ر يېقىن بىر جايدا يېڭىلدى، ئۇالر يېڭىلگەندىن رۇملۇقال» 

كېيىن بىر قانچە يىل ئىچىدە يېڭىدۇ، ئىلگىرى ۋە كېيىن ھەممە 
نىڭ هللا مىنلەر اۇئنىڭ باشقۇرۇشىدىدۇر، بۇ كۈندە مهللا ئىش ا

خالىغان كىشىگە ياردەم هللا بەرگەن ياردىمى بىلەن خۇشال بولىدۇ، ا
 « يىتى مېھرىباندۇرمىنلەرگە( ناھاۇئغالىبتۇر، )مهللا بېرىدۇ، ا

 .( 5ـ2) 
بۇ ئايەت نازىل بولغان ۋاقىتتا، پارس قوشۇنى پۈتۈن رىم 

قىلغان ۋە ئۇنىڭ پايتەختىگە  تاراج - دۆلىتىنى باشتىن ئاياغ تاالن
يېقىنالپ كەلگەنىدى. بۇنداق بىر ئەھۋالدا رىملىقالرنىڭ غالىپ 

بىر  لىقىكېلىدىغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ھېچقانداق مەنتىق
رىملىقالرنىڭ  ېئاللىقئىزاھاتى يوق بولۇپ، بەشەرى چۈشەنچە ۋە ر

ئورنىدىن قايتا تۇرالمايدىغانلىقىنى كۆرسەتمەكتە ئىدى. لېكىن 
ۋەھىي بۇ چوڭ خەۋەرنى بەرگەن ۋە سۈرىدە فى بىدى شىنىن ) ئۈچ 

توققۇز يىل ئارىسىدا ( دېگەنىدى. دەرۋەقە، قۇرئاننىڭ بىشارىتى  -
ئۈستىن قىلغان ھالدا  -نلىرىنى پۈتۈنلەي ئاستىن ئىنسان تەخمى

يىلى پارس  - 624ئاللىققا ئايالنغانىدى. رىم قوشۇنى مىالدى ېر
پارس قوشۇنىنى ئېغىر  ۇلغان شەھەردە ) ئەزەربەيجاندا (دىنى تۇغ

بىلەن  تاالپەتكە ئۇچراتتى ۋە مەجۇسى ئىبادەتخانلىرىنى يەر
ئارقا غەلبە  -ارقىمۇ يەكسان قىلدى. شۇنىڭدىن باشالپ رىم ئ

قىلىشقا باشلىدى. بەدىر غازىتى بىلەن ئوخشاش بىر تارىخقا توغرا 
رىم قوشۇنى  وۋا ) باغدات ئەتراپى ( ئۇرۇشىدا( نىن 627كەلگەن ) 

يىلى پارس  - 628پارسالرغا ئەجەللىك بىر زەربە بەردى. 
ۇسرەۋ تەخت خ - 1ئىمپېرىيىسىنىڭ پايتەختى قولدىن كەتتى. 

ئوغلى  18كۆرىشى نەتىجىسىدە تەختتىن چۈشۈرۈلدى ۋە  تالىشىش
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قەتلى قىلىنىپ، ئۆزى زىنداندا ئۆلدى. قۇرئان كېلەچەكتىن 
ئاللىققا ئايالندى. بۇ ئالالھ ېئالدىن بەرگەن خەۋەر مانا مۇشۇنداق ر

 نىڭ ۋەدىسى ئىدى: 

ُ َوعَْدُه َولََكنه َأْكَِثَ  َلُف اّلِله َ ََل َُيْ ( يَْعلَُموَن 6وَن )ََل يَْعلَمُ  َس لنهااَوعَْد اّلِله

َخَرَة ُهْ غَا نَْيا َوُهْ َعَن اْْل َ  (7) َفلُونَ َظاَهًرا َمَن الَْحَياَة ال 
هللا )ئۇالرنى غالىب قىلىدىغانلىقىنى( ۋەدە قىلدى. اهللا ا» 

، لېكىن كىشىلەرنىڭ تولىسى )بۇنى( ۇۋەدىسىگە خىالپلىق قىلمايد
دۇنيانىڭ تاشقى كۆرۈنۈشىنىال ھاياتىي پەقەت بىلمەيدۇ. ئۇالر 

 6)  «كۆرۈنمەس باقى ئالەمدىكى ھاياتتىن غاپىلدۇر بىلىدۇ، ئۇالر 
- 7 .) 

ئەڭ خار قىلغۇچى ۋە  ىدىن باشالپ مۇھاتابنىڭنۇقتسۈرە بۇ 
ئەڭ يېقىن بولغان ئۆتكۈنچى دۇنيا ھاياتىنىڭ كىشىنى ئالدايدىغان 

ئەبەدىي  ىگە مەركەزلىشىپ قالغان دىققىتىنتاشقى كۆرۈنۈشى
 (.  8بولغان تەرەپكە ئاغدۇرىدۇ ) 

 سۈرىدە مۇھاتابلىرىنى تارىختىن ئىبرەت ئېلىشقا چاقىرىدۇ: 
ئۇالر يەر يۈزىدە كېزىپ ئۆزلىرىدىن ئىلگىرى ئۆتكەنلەرنىڭ » 

 (. 9)  « ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى كۆزەتمىدىمۇ؟
ى زامان ئاخىرەت دۇنيا ھاياتىنىڭ روھىدۇر. شۇڭا سۆز قايس

ياكى قايسى ماكاندىن باشلىنىشتىن قەتئىينەزەر، ئايلىنىپ كېلىپ 
ئاخىرەتتە توختايدۇ. چۈنكى ئاخىرەت ئاداققى نىشاندۇر، دۇنيا 
ئۆتەڭدۇر. بۇ سۈرىدىمۇ بۇ قانۇنىيەت ئۆزگەرمەيدۇ، ئاخىرقى 

ئىنسانغا دۇنيادىكى ھاياتنىڭ  ەرسائەت تىلغا ئېلىنغان ئايەتل
 (.  16 - 11كىنى ئەسلىتىدۇ ) ئۆتكۈنچى ئىكەنلى

» سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى، يارىتىلغانالر ئالەمى مەنسۇپ بولغان 
 قانۇنىدۇر:« بارلىققا كېلىش ۋە يوقۇلۇش 

َت َمَن الْ  َرُج الَْمي َ َت َوَُيْ َرُج الَْحيه َمَن الَْمي َ َ وَ َُيْ َِي اْْلَ َحي  ْرَض بَْعَد َمْوَِتَا ُيْ

َرُجونَ   َوَكَذَِلَ َُّتْ
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جانسىز نەرسىلەردىن جانلىق نەرسىلەرنى چىقىرىدۇ، هللا ا» 
جانلىق نەرسىلەردىن جانسىز نەرسىلەرنى چىقىرىدۇ، ئۆلگەن 
زېمىننى تىرىلدۈرىدۇ )يەنى قۇرغاق زېمىننى ئۆسۈملۈكلەر بىلەن 

 (.  19« ) كۆكەرتىدۇ(، سىلەرمۇ مۇشۇنداق تىرىلدۈرۈلىسىلەر 
پ بولۇش ۈالھ قا، جيىگانىلىق، يالغۇزلۇق ياراتقۇچى ئال

يارىتىلغان مەخلۇققا خاستۇر. ئىنسان يارىتىلغان بولغاچقا، ئۇنىڭ 
 -بىر  ىنىڭ تەقەززاسىدۇر. ئەر ۋە ئايالئىيتۇشى تەبپ بولۈبىر ج

ئەكسىچە سۈكۈنەتتۇر.  بىرى ئۈچۈن پاالكەت ئەمەس
ئائىلە ئىنساننىڭ دۇنيادىكى »  بويىچەرەسۇلۇلالھنىڭ ئىپادىسى 

 رلىكىنىڭ سۈكۈنەت بواللىشى ئۈچۈنئايال بى -ئەر . «جەننىتىدۇر 
مۇھەببەت. ئەگەر بۇ  -ئىككى نەرسە شەرت، يەنى سۆيگۈ ۋە مېھرى 

ئىككىسى مەۋجۇد بولسا، ئۇ ئائىلىدە ھوزۇر ۋە سائادەت بار 
 دېگەنلىكتۇر. تۆۋەندىكى ئايەت بۇ ھەقىقەتنى بايان قىلماقتا:

ََّيَتَه َأْن َخلََق لَُْكْ  لَْْيَ َلتَْسكُ  َمْن َأنُْفَسُْكْ َأْزَواًجاَوَمْن أ َ
ِ
ا َوَجَعَل بَيْنَُْكْ نُوا ا

ََّيٍت َلقَْوٍم يَتََفكهرُ  نه َِف َذَِلَ َْل َ
ِ
ًة ا ًة َوَرْْحَ  ونَ َمَوده

ئۈلپەت ئېلىشىڭالر  -ئۇنسى  يەنە سىلەر ئۈچۈن ھوزۇر ۋە» 
ياراتقانلىقى، ھەمراھالر ( ئۆز تىپىڭالردىن  نىڭهللا ا ئۈچۈن )

( مېھر ـ مۇھەببەت  خوتۇن ئارىسىدا -يەنى ئەر  اراڭالردا )ئ
(  كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان نىڭ )هللا ئورناتقانلىقى ا

ئاالمەتلىرىدىندۇر، پىكىر يۈرگۈزىدىغان قەۋم ئۈچۈن، شەك ـ 
 (. 21« ) شۈبھىسىزكى، بۇنىڭدا نۇرغۇن ئىبرەتلەر بار 

تىلى قاتارلىق ئىنسانالرنىڭ نەسەبى، قەبىلىسى، رەڭگى، 
مەسىلىسى سۈپىتىدە قارالماسلىقى « تەپرىقە » ئوخشاشماسلىقالر بىر 

ئۇنىڭ ئايەتلىرىدىندۇر.  الالھ نىڭ بۇ پەرقلەرنى يارىتىشىكېرەك. ئ
شقىالردىن ئۈستۈن ئىنسانالرنىڭ بۇ پەرقلەر بىلەن ئۆزىنى با

ئالالھ نىڭ ئايەتلىرىنى سۈيئىستىمال  ورۇنغانلىقىقا ئتۇتۇش
ئاپەت ئەمەس،  -انلىق بولىدۇ. بۇ ئوخشاشماسلىقالرنى بااليى قىلغ
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بىر نېمەت سۈپىتىدە تونۇشتۇرغان تۆۋەندىكى ئايەتكە قاراپ 
 باقايلى:

َماَواَت َواْْلَْرَض َواْخَتًَلُف أَ  َ َوَمْن أ َََّيَتَه َخلُْق السه نه َِف َتُْكْ َوأَلْ لَْسن
ِ
َواَنُْكْ ا

ََّيٍت َللَْعاَلَمنيَ   َذَِلَ َْل َ
نىڭ ئاسمانالرنى، زېمىننى ياراتقانلىقى، تىللىرىڭالرنىڭ، هللا ا» 

نىڭ )كامالى قۇدرىتىنى هللا رەڭگىلىرىڭالرنىڭ خىلمۇخىل بولۇشى ا
كۆرسىتىدىغان( ئاالمەتلىرىدىندۇر، بۇنىڭدا بىلىملىك كىشىلەر 

 (.  22« ) ئۈچۈن ھەقىقەتەن نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار 
شىال ئايەت بولۇپ ۇلىق بولپەقەت رەڭلەر ۋە تىلالرنىڭ پەرق

قالماستىن، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭمۇ ئالالھ بەلگىلىگەن قانۇن 
 (.  25ئالالھ نىڭ ئايىتىدۇر )  ۇشىبىلەن مەۋجۇت بول

ئۆسۈم بىلەن مۇناسىۋەتلىك تۇنجى ئايەت بۇ سۈرىدە تىلغا 
 ئېلىنغان:

بَُو َِف َأْمَواَل النه  تَيُُْتْ َمْن َرًِب َلَْيْ تَيُُْتْ مَ ابُو َعْنَد  يَرْ اَس فًََل َوَما أ َ َ َوَما أ َ ْن ّلِله

َ فَأُولََئَك ُهُ الُْمْضَعُفونَ   َزََكٍة تُرَيُدوَن َوْجَه اّلِله
كىشىلەرنىڭ پۇل ـ شۇنى ) ئوبدان بىلىپ قېلىڭالركى ( » 

 ېلىڭالرپۇل ـ م كۆپەيسۇن دەپ ئۆسۈم بىلەن بەرگەنمېلى ئىچىدە 
هللا ا ئۈچۈن بىر پايدا ئېلىپ كەلمەيدۇ. سىلەرنىڭ دەرگاھىدا هللا ا

ئىقتسادىي مەجبۇرىيىتىڭالر بار. نىڭ رازىلىقىنى كۆزلەپ بەرگەن 
ان ئالالھ نىڭ دەرگاھىدا ئالىدىغ بۇ مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلغانالر مانا

 (. 39« )  قات كۆپەيتكەنلەردۇر -مۇكاپاتلىرىنى قاتمۇ 
دى تەبىئەتكە ئىنسانالر بەرپا قىلغان مەدەنىيەتلەرمۇ خۇد

 40لىدۇ ) ىئوخشاش بۇ قانۇن دائىرىسى ئىچىدە پەيدا بولىدۇ ۋە يوق
- 50  .) 

ئىنساننىڭ ئۆزگىچە بىر  ىش ئالىمىدە،لىبۇ پەيدا بولۇش ۋە يوق
ئورنى بار. بۇ ئالالھ تەرىپىدىن ئىنساننىڭ ئۆزلىكىگە 

ۇنىڭ قولغا كەلتۈرۈلگەن. ئ ەسايىسىد« فىترەت » كەشتىلەنگەن 
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ىلەن بەرپا قىلىنىدىغان بىر ۋەھىي ب اي مۇھاپىزە قىلىنىشىبۇزۇلم
قۇرۇلما بىلەن مۇناسىۋەتلىك. قۇرئاندا پەقەت بۇ سۈرىدىال ئۈست

تىلغا ئېلىنغان ۋە فىترەت ئايىتى دەپ بىلىنىدىغان ئايەت 
 تۆۋەندىكىچە:

هَِت فَ   َ ال يَن َحَنيًفا َفْطَرَة اّلِله َ  ا ََل تَْبَديَل َلَخلْقَ اَس عَلَْْيَ َطَر النه فَأََقْم َوَْجََك َلِل 

 َ ُ َولََكنه َأْكَِثَ النهاَس ََل ي يُن الْقَمي َ َ َ َذَِلَ ال   ونَ ْعلَمُ اّلِله
 ابارلىقىڭنى ھەر خىل ئازغۇنلۇقالردىن يىراقالشتۇرغان ھالد» 

پۈتۈن ۋۇجۇدۇڭ بىلەن توغرا ۋە ئەسلى دىنغا، ئالالھ نىڭ 
ارىتىلىشتىال نەقىش قىلىپ ئىنسانىيەتنىڭ ئۆز كىملىكىگە ي

ۋەتكەن فىترەتكە يۈزلەندۈرگىنكى، ئالالھ نىڭ ياراتقىنىدا ۇئوي
ش مەيدانغا كەلمىسۇن. مانا بۇ توغرا دىننىڭ ىرىسەلبىي بىر ئۆزگ

 (.  30« ) لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى بىلمەيدۇ مەقسىتىدۇر، 
ى سۈرە ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ كۈشكۈرتىشلىرىنىڭ ئۆرنەكلىرىن

 ى مۇھاتابىنىڭ بۇ قىلتاققا چۈشۈپ،(  ۋە تۇنج 58بايان قىلىدۇ ) 
ھەر قانداق شەكىلدە كۈچ ئىشلىتىپ ئىنكاس قايتۇرۇشتىن 
توسىدۇ. بۇ ئىالھى تەۋسىيە بولۇپمۇ رەسۇلۇلالھقا قارىتىلغانىدى. 
چۈنكى ئۇزۇن داۋام قىلغان مۇخالىپەتلىك يىلالرنىڭ ئاخىرىغا 

تا كۆرۈنگەنىدى. مەدىنە يولدا، كەلگەن، ھاكىمىيەت ئۇپۇق
سى مەدىنە يولىغا راۋان بولۇش ىمەدىنىنىڭ ئەڭ مۆتىۋەر شەخ

ئالدىدا ئىدى. ئۆز بېشىمچىلىق بىلەن ھەرىكەت قىلماسلىق، 
تەمكىنلىك بىلەن ھەرىكەت قىلىش كېرەك ئىدى. چۈنكى كۈچكە 
ئىگە بولغاندا ئۇنىڭغا سەبىر قىلىش، مۇخالىپەت بولۇپ سەبىر 

. كۈچ / ھاكىمىيەت بىلەن ئېمتىھان، كۈچ قىيىنىن تېخىمۇ قىلىشت
مۈلۈك بىلەن ئېمتىھاندۇر. كۈچ ۋە بىساتقا سەبىر قىلىش  -ۋە مال 

 ھەر قانداق كىشى قىالاليدىغان ئىش ئەمەس:

 َ تََخفهنهَك اَّله َ َحقٌّ َوََل يَس ْ نه َوعَْد اّلِله
ِ
  يُوَقنُونَ يَن ََل فَاْصَّبْ ا
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ئاللىققا ېرنىڭ ۋەدىسى ھەقىقەتەن  هللاسەۋر قىلغىن، ا »
 چىن دىلىدىن ئايلىنىدۇ. ) ئۆز دېگەن سۆزلىرىگە (

نىڭ ئېغۋاگەرچىلىكى سېنى باشباشتاقلىققا ۋە ئىشەنمەيدىغانالر
« خۇدىڭنى بىلمەستىن بىر ئىنكاس قايتۇرۇشقا ئېلىپ بارمىسۇن 

 (60  .) 
 

 سۈرىسىئەنكەبۇت 

 
مىسالى « ك تورى چۈچىشى ئۆمۈ» ئايەتتىكى  - 41سۈرە، 

سۈرىسى دەپ ئاتالغان. « ئەنكەبۇت » ۋەسىلىسى بىلەن 
مۇشرىكالرنىڭ بۇ  ئايەت - 95ئىكرىمەنىڭ بايان قىلىشىچە، ھىجر 

 سۈرىنىڭ ئىسمىنى مەسخىرە قىلىشى سەۋەبىدىن نازىل بولغان.
سۈرىنىڭ مەككە ياكى مەدىنىدە نازىل بولغانلىقى ھەققىدە 

ىغا نۇقتبۇالرنى مۇنداق تۆت  پەرقلىق قاراشالر مەۋجۇت.
 يېغىنچاقالشقا بولىدۇ:

 مۇتلەق كۆپ سانلىق مەككىدە نازىل بولغان دەپ قارايدۇ. .1
ارىشىدىن بىرسى ۋە قاتادەگە ئىبن ئابباسنىڭ ئىككى ق .2
 سۈرە پۈتۈنلەي مەدىنىدە نازىل بولغان. كۆرە

« مۇسۇلمان بولدۇق » ئايەتلەر مەدىنىدە،  - 3ۋە  - 2شابى،  .3
اشمىغانالر ھەققىدە نازىل بولغان ) تابارى ۋە درەتكە ياندەپ ھىج

ئايەت مەدىنىدە، قالغان ئايەتلەر مەككىدە  11ۋاھىدى (. باشتىكى 
نازىل بولغان ۋەياكى بۇنىڭ دەل ئەكسىچە بولغان دەپ 

 قارايدىغانالرمۇ بار.
مەدىنە ئارىسىدا  -، مەككە ئاساسالنغانداھەزرىتى ئەلىگە  .4

 سۈرىسىدۇر. نازىل بولغان يول 
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سۈرىنىڭ مەزمۇنى نەزەردە تۇتۇلغاندا، مەككە دەۋرىنىڭ 
ئاخىرقى مەزگىلىدە ياكى ھىجرەت ۋە ئۇنىڭدىن ئۇزۇن ئۆتمىگەن 
بىر مەزگىل ئىچىدە نازىل بولغانلىقىنى ئېيتىشقا بولىدۇ. سۈرىنىڭ 

شىنى ھەبەشىستان ھىجرىتىگىچە بولغان دەۋرگىچە ۇنازىل بول
 - 25 - 23ئىسرا  ەتئاي - 8بولغان. لېكىن ئىلگىرى سۈرگەنلەرمۇ 

غانلىقى ئۈچۈن بۇ قاراش توغرا ئەمەس. دەسلەپكى ئايىتىنى ئىما قىل
رىسىغا يەرلەشتۈرۈلگەن. تەرتىپلەردە رۇم ۋە مۇتەففىفىن سۈرىسى ئا

مەككىدە نازىل بولغان ئاخىرقى سۈرە مۇتەففىفىن  ئەنكەبۇت
ۇھ ال نازىل بولغان. نسۈرىسى بىلەن بىر ۋاقىتتا ياكى ئارقىدىن

مەككىدە زۇلۇم كۆرگەن  قىسسىسىنىڭ بۇ سۈرىدىكى شەكلى
 مۇسۇلمانالرغا تەسەللىي بەرمەكتە. 

سۈرىنىڭ بىرىنچى ۋە ئاخىرقى ئايەتلىرى مۇھىم ئايەتلەر 
بولۇپ، بەلكى قۇرئان سۈرىلىرى ئىچىدە ئەڭ تەسىرلىك بىرىنچى ۋە 

دېيىشكە بولىدۇ. سۈرە  ئاخىرقى ئايەتلەر بۇ سۈرىدە ئورۇن ئالغان
 مۇقاتتائا ھەرىپلىرىدىن كېيىن تۆۋەندىكى ئايەت بىلەن باشالنغان:

ُكوا َأْن يَُقولُوا أ ََمنها َوهُْ   ْفتَُنونَ ََل يُ  َأَحَسَب النهاُس َأْن يَُْتَ
بىلەنال سىنالماي دەپ قويۇش «  ئىمان ئېيتتۇق »ئىنسانالر 
 .( 2) دەپ ئويالمدۇ؟  تەرك ئېتىلىمىز

بۇ، قۇرئان نازىل بولۇش جەريانىدا مۇناپىقالر تىلغا ئېلىنغان 
(. سۈرە بىۋاستە مۇھاتابنىڭ  13 - 10، 3تۇنجى سۈرىدۇر ) 

قىلىدىغان بولۇپ، بۇ سۈرىمۇ باشقا سۈرىلەرگە  خىتابيۈرىكىگە 
ئوخشاش بىۋاستە ھالدا مۇھاتابىغا تەسىر كۆرسىتىشنى مەقسەت 

دېگەن « كۆرسىتىپ نېمە قىلماقچى؟ تەسىر » ىدا نۇقتقىلماقتا. بۇ 
« ئەگەر تەسىرىگە ئۇچرىسا » سوئال ھەل قىلغۇچ رول ئوينايدۇ. 

شۇنىڭغا ماس ھالدا بەشەرنى ئىنسانغا ئايالندۇرىدۇ. تەسىر 
كۆرسەتكەن دەرىجىدە ئىنساننى ئۆزىگە قايتۇرىدۇ. تەسىر 
كۆرسەتكەن دەرىجىدە ئىنسانغا شادلىق بېغىشاليدۇ. ھەممىدىن 
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يارىتىلىش مەقىسىتىگە  ى، ئۇچرىغان تەسىرىگە ماس ھالداىممۇھ
 يېقىنلىشىدۇ:

َ لَغَ نه اّلِله
ِ
هَما َُيَاَهُد َلنَْفَسَه ا ن

ِ
َ عَ َِنٌّ َوَمْن َجاَهَد فَا  َمنيَ َن الَْعال

) يارىتىلىش مەقسىتىنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن (  كىمكى» 
ڭ پايدىسى ئۆزىنى پۈتۈن كۈچى بىلەن تىرىشچانلىق كۆرسەتسە،

ھەقىقەتەن تامامى ئەھلى جاھاندىن هللا ا .دۇتىرىشقان بولى ئۈچۈن
 (. 6« ) بىھاجەتتۇر 

ئانا بىلەن مۇناسىۋەتلىك تېمىنى تەشكىل قىلغان ئىسرا  -ئاتا 
 - 15 - 14سۈرىسىدىكى بايانالردىن كېيىن، لوقمان سۈرىسى 

ە. بۇ ئايىتى كەلمەكت - 8ئايەتلەر ۋە ئۇنىڭدىن كېيىن بۇ سۈرىنىڭ 
ئۇف " چاغلىق بىر سۆزنىمۇ قىلما! » " ئايەتتە، ئىسرا سۈرىسىدىكى 

 ئانىغا -ئايىتىنى سۈيئىستىمال قىلماقچى بولغان ئىنكارچى ئاتا « 
ئەگەر » قانداق مۇئامىلە قىلىش ھەققىدە يوليورۇق كۆرسىتىلگەن: 

ئاتا ـ ئاناڭ سېنى سەن بىلمەيدىغان نەرسىنى ماڭا شېرىك 
 (.  8« )  رلىسا، ئۇالرغا ئىتائەت قىلمىغىنكەلتۈرۈشكە زو

قەۋمىگە ئەلچى قىلىپ  سۈرىدە ھەزرىتى نۇھنىڭ
 1000يىل كەم  50(. »  15 - 14ئەۋەتىلگەنلىكى تىلغا ئېلىنغان ) 

مەجاز ئۇسلۇبى بۇ « يىل ) ئەلفە سەنەتىن ئىلال خامسىنە ئامەن ( 
لۇلالھقا ئالىدۇ. بۇ ئارقىلىق بىر تەرەپتىن رەسۇ ئورۇنسۈرىدە 

تەسەللى بېرىشنى، يەنە بىر تەرەپتىن ئىنكارچىالرنى 
 ئاگاھالندۇرۇشنى مەقسەت قىلماقتا. 

ئاندىن ھەزرىتى ئىبراھىمنىڭ ئۆز قەۋمىگە ئەلچى قىلىپ 
(. بۇ بۆلەكتە ئىالھى  27 - 16ئەۋەتىلىشى بايان قىلىنىدۇ ) 

» ئېلىشى كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ:  ئورۇنتەۋسىيەنىڭ 
نىڭ مەخلۇقاتىنى قانداق قىلىپ هللا ىندا سەير قىلىڭالر، ازېم

(. بەزى بەشەرى  20دېگىن ) «  )يوقتىن( بار قىلغانلىقىغا قاراڭالر
 بىلىملەرگە قارىتا بۇنىڭدىنمۇ ئارتۇق تەرغىپ بوالمدۇ؟  
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سۈرىدە ھەزرىتى لۇتنىڭ قەۋمىگە پەيغەمبەر قىلىپ 
( بولۇپ، باشقا  35 - 28ئەۋەتىلگەنلىكىمۇ تىلغا ئېلىنغان ) 

بولغان ئاقىۋەتكە ئىنكارچىالرنىڭمۇ مەديەن، ئاد ۋە سەمۇد دۇچار 
 ت قىلىنغان.قالغانلىقى قەي

 -پىرئەۋن  -قەسەس سۈرىسىدە بايان قىلىنغان قارۇن  سۈرىدە
ھاماندىن ئىبارەت ئۈچ ئوبراز تىلغا ئېلىنغان قىسسە تەكرار بايان 

ئوبراز بىر يەردە تىلغا  قىلىنغان. ئەمما بۇ سۈرىدە مەزكۇر ئۈچ
ئارقىلىق ئېلىنغان بولۇپ، زۇلۇمنىڭ ئۈچ خىل ھالىتى بۇ ئۈچ ئوبراز 

ئالالھ نىڭ ئىمانىنىڭ بەدىلىنى ئۆتىگەن تەسۋىرلەنگەن. قىسسەدە 
ئەلچىلەرگە قىلغان ياردىمى گەۋدىلەندۈرۈلگەن. بۇ ئارقىلىق 

تىن رىسالەت مىراسىنى زىممىسىگە ئالغۇچىالرنى ئىددىيە جەھەت
 تەييارالشنى مەقسەت قىلغان. 

نامازنىڭ مەقسىتىگە مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەردىن بىرسى بۇ 
 :تىلغا ئېلىنغانسۈرىدە 

 
ِ
ًَلَة ا لَْيَك َمَن الَْكتَاَب َوَأَقَم الصه

ِ
ًَلَة تَْْنَ نه الاتُْل َما ُأوَْحَ ا ىى َعَن صه

َ َأْكَّبُ  ْكُر اّلِله ُ يَعْ الَْفْحَشاَء َوالُْمْنَكَر َوََّلَ  ا تَْصنَُعونَ ََّلُ مَ َواّلِله
قا ( ساڭا ۋەھىي قىلىنغان كىتاب !نىڭ مۇھاتابىخىتابئى بۇ  )» 

تەئدىل ئەركان  ىن، نامازنى )ۋە ) باشقىالرغا ( يەتكۈزگ ئەگەشكىن
 ناماز ھەقىقەتەن ) اليىقىدا ئادا قىلىنغان ( ( ئوقۇغىن، بىلەن

نى ياد هللا دىن توسىدۇ، اقەبىھ ئىشالردىن ۋە گۇناھالر ) ئىنساننى (
ھەممىدىن ھەقىقەتەن  ، ئالالھنىڭمۇ سىلەرنى ياد ئېتىشىئېتىش

« ( ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ  ھەممە قىلىۋاتقان )هللا ئۇلۇغدۇر، ا
 (45  .) 

بۇ سۈرىدە باشقا دىن ۋە چۈشەنچىدە بولغانالر بىلەن مۇنازىرە 
دقا قىلغاندا، رىئايە قىلىش زۆرۈر بولغان ئۇسلۇب ۋە مېتو

 مۇناسىۋەتلىك تەلىماتالر بايان قىلىنغان:
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هَِت َِهَ َأْحسَ  َله َِبل
ِ
اَدلُوا َأْهَل الَْكتَاَب ا َله َوََل ُُتَ

ِ
ينَ ُن ا َ وا َظلَُموا َمْْنُْم َوقُولُ   اَّله

لَهُ
ِ
لَْيُْكْ َوا

ِ
لَْينَا َوُأنْزََل ا

ِ
ي ُأنْزََل ا َ  أ ََمنها َِبَّله

ِ
 ُمونَ  ََلُ ُمْسلَ اَحٌد َوَْنْنُ لَهُُْكْ وَ نَا َوا

ئەھلى كىتاب بىلەن پەقەت ئەڭ چىرايلىق رەۋىشتە 
مىغىچە ئۇالرغا ياخشى ئۇسلۇب ۋە مۇنازىرىلىشىڭالر، زۇلۇم قىل

بىزگە بىز  » :ئېيتىڭالركىمېتودالر بىلەن مۇئامىلە قىلىڭالر ۋە 
نازىل قىلىنغان كىتابقا ۋە سىلەرگە نازىل قىلىنغان كىتابقا ئىمان 

 ىلەرنىڭ ئىالھىڭالر ۋە بىزنىڭ ئىالھىمىز بىردۇر، بىزئېيتتۇق، س
 .( 46) «  قا بويسۇنغۇچىالرمىزهللا ا پەقەت

ئاندىن سۆز ۋەھىينىڭ ئىالھىي مەنبەسىگە كەلتۈرۈلىدۇ ۋە 
رەسۇلۇلالھنىڭ بۇرۇندىن تارتىپ ساۋادىنىڭ يوق ئىكەنلىكى 

 (.  51 - 48تەكىتلىنىدۇ ) 
ىشى بۇ سۈرىدە تەكرار ئىنكارچى قەۋمنىڭ مۆجىزە تەلەپ قىل

رەببى تەرىپىدىن ئۇنىڭغا بىر مۆجىزە بېرىلىشى » بايان قىلىنغان. 
كۆز ئالدىدىكى ئەڭ  دېگەن ئىنكارچى قەۋم« ئەمەسمۇ؟  كېرەك

چوڭ مۆجىزە بولغان قۇرئاننى كۆرەلمىگەن ياكى مۆجىزە دەپ 
شۇ زېھنىيەتنىڭ  جاۋابقاراشنى خالىمىغانىدى. ئۇالرغا بېرىلگەن 

 تۇر:جاۋابىلىرىغىمۇ بېرىلگەن دمىزدىكى سارقىنكۈنى

َ َأَولَْم يَْكَفَهْم َأَنه َأنَْزلْنَا عَلَْيَك الَْكتَاَب يُْتََّل  مْ  عَل  ْْيَ
بىزنىڭ ساڭا تىالۋەت قىلىنىپ تۇرىدىغان كىتابنى نازىل » 

« ( كۇپايە قىلمىدىمۇ؟  مۆجىزە بولۇشقا قىلغانلىقىمىز ئۇالرغا )
 (51 .) 

ايە قىلمىدىمۇ؟ ئى مۇھاتاب! ئالالھ كاالمى شۇنداق، كۇپ
ۋاستىسى بىلەن سەندىن سوراۋاتىدۇ. بۇ سوئالنى ماڭا دەۋاتىدۇ دەپ 
بىل، ئۆزەڭگە ئال، بۇ سوئالنى ئارقاڭغا چۆرىۋەتمە! ۋە چىن 

 بەر: جاۋابدىلىڭدىن بۇ سوئالغا 
يېتەرلىك  -بۇ قۇرئان مۆجىزە سۈپىتىدە ساڭا يېتەرلىكمۇ 

رلىك بولمىغان بولسا، نېمە ئۈچۈن يېتەرلىك ئەمەسمۇ؟ يېتە
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ئەمەس؟ ئەگەر قۇرئان بىر مۇئمىنگە يېتەرلىك بولمايدىغان بولسا، 
ئالەملەرنىڭ رەببى بۇ سوئالنى قوياتتىمۇ؟ دېمەك، قۇرئان بىر 
مۇئمىنگە مۆجىزە سۈپىتىدە كۇپايە قىلىشى كېرەك، ھەتتا 

لسا، ئالالھ تىن يەنە يېتەرلىكتۇر. ئەگەر ساڭا يېتەرلىك بولمىغان بو
قانداق مۆجىزە تەلەپ قىلىسەن؟ سەن مۆجىزە تەلەپ قىلدىڭ، 

قا قانائەتلەنمىگەن كىشىگە جاۋابئالالھ ساڭا بۇ جاۋابىنى بەردى. بۇ 
 نېمە كۇپايە قىلىدۇ؟ 

« ساڭا ئىبادەت قىلماقچى ئىدىم، لېكىن يېرىڭ تار كەلدى » 
 :بېرىلگەن جاۋابدېگۈچىلەرگە سۈرىدە مۇنداق 

َّيه 
ِ
نه َأْرَِض َواَسَعٌة فَا

ِ
يَن أ ََمنُوا ا َ  ْعُبُدونَ َي فَاََّي َعَباَدَي اَّله

بەندىلىرىم! مېنىڭ زېمىنىم ھەقىقەتەن  تقانئىمان ئېيئى » 
 .( 56)  « كەڭدۇر، ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر

بىر جاندار ئۆلۈمنىڭ تەمىنى  ھەر» بۇ ئايەتتىن كېيىن 
«  ڭ دەرگاھىمىزغا قايتۇرۇلىسىلەرتېتىغۇچىدۇر، ئاندىن بىزنى

ت بىلەن ھەممىمىزنىڭ ئاقىۋىتىمىز ( دېگەن ئايە 57) 
دۇنياغا بېرىلىپ كەتمەسلىك  ئەسلىتىلگەن. ئۆلۈمنى ئەسلەش

دۇنيا چۈشەنچىسى  يەككە چۈن شەرت. دۇنياغا بېرىلىپ كېتىشئۈ
بۇ دۇنيا ئۇالر  يەككە دۇنيالىق بولغانالر ئۈچۈنبىلەن ياشاشتۇر. 

 ناپ يۈرگەن بالىالر باغچىسىدۇر:ئوي

نه 
ِ
َله لَهٌْو َولََعٌب َوا

ِ
نَْيا ا َخرَ  اله َوَما َهَذَه الَْحَياُة ال  َ اَر اْْل َ ْو َة لَهَىَي الَْحَيَواُن ل

 ََكنُوا يَْعلَُمونَ 
 دۇنيا تىرىكچىلىكى پەقەتئەگەر ) ئەقلىنى ئىشلەتسە ( » 

ا نەرسە ئەمەس باشقئويۇن ـ كۈلكە ۋە غەپلەتتىن  ئۆتكۈنچى
ھاياتنىڭ يەنە بىر تەرىپى ، شۈبھىسىزكى، ) ئىكەنلىكىنى بىلەتتى (

ىپ بىلبۇنى ئۇالر  كاشكى، تۇرھەقىقى ھايات بار بولۇپ، مانا بۇ
 .( 64« ) يەتكەن بولسا 
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باال ھالىتىدە قالىدۇ، چوڭ  جەھەتتىن دائىمئۇالر ئەقىل 
ەقىل ئ لىك جەھەتتىن چوڭ بولۇپ،ىبولمايدۇ. بىئولوگىي

 مەسئۇلىيەتتىن قاچقانلىقتۇر.  جەھەتتىن بالىغ بولماسلىق
ئۇنىڭدىن كېيىن، پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىمان يولىدا تۆلىگەن 
بەدەللىرى ئەسلىتىپ ئۆتۈلگەن بولۇپ، سۈرە بۇ بەدەلنى تۆلەشكە 

» شخەۋەر بەرگەن ھالدا ئاخىرلىشىدۇ: ۇرازى بولغانالرغا بىر خ
رەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە ۆكبىلەن  نىڭ يولىمىزدا پۈتۈن كۈچىبىز

(. بۇ ئىككى ئايەت كىشىگە خۇددى  69« )  يولىمىزغا يېتەكلەيمىز
مەككىنى مەدىنىگە باغلىغان باسقۇچنى ئىپادىلەۋاتقاندەك تۇيغۇ 

ىدىن نۇقتبېرىدۇ. مۇئمىن بىلەن كاپىرنىڭ ھاياتنى قايسى 
سۈرە ئالالھ كۆزەتكەنلىكىنى بايان قىلغان بۇ ئايەتلەردىن كېيىن، 

 ھەققىدە توختالغان ئايەت بىلەن« يولالر » قا يەتكۈزىدىغان 
مەنبەدىن چىققان « ئەسلى » بىر  ئاخىرلىشىدۇ. تۆۋەندىكى ئايەتنى

 شەكلىدە ئوقۇشقا بولىدۇ: « ئۇسۇل » بىردىن ئارتۇق 

نه 
ِ
ُبلَنَا َوا ُْم س ُ يَن َجاَهُدوا َفينَا لََْنَْديَْنه َ َ  َواَّله ننَيَ َع الْ  لَمَ اّلِله  ُمْحس َ

رەش قىلغانالرنى ئەلۋەتتە ۆك پۈتۈن كۈچى بىلەن بىز ئۈچۈن» 
ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالر هللا يولىمىزغا يېتەكلەيمىز، ا

 (.  69)  « بىلەن بىللىدۇر
 

 سۈرىسىمۇتەففىفىن 

 
مەنىسىنى « سوقتى قىلغانالر  -قاقتى » ئايەتتىكى  - 1سۈرە 

 كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان:« ىن مۇتەففىف» بىلدۈرىدىغان 
 (. 1« ) سوقتى قىلغانالرنىڭ ھالىغا ۋاي!  -قاقتى » 
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لىك سۆز ىمەن قارىمۇقارشىكەلىمە تۈرلىنىپ چىققان تەتفىف، 
» بولۇپ، ھەم ماددى ھەم مەنىۋى جەھەتتىن ئۆلچەش ۋە باھاالشتا 

 مەنتىقىسىنى ئىپادىلەيدۇ. « ئۆز نەپسىگە چوغ تارتىش 
ساندىكى تەپسىر ۋە مۇسھابتا بۇ ئىسىم بىلەن مۇتلەق كۆپ 
لىرىدا ۋە بەزى تەپسىرلەردە بىرىنچى ئايەت كىتابئاتالغان. ھەدىس 

 ئىبارىسى بىلەن ئاتالغان. « ۋەيلۇن لىل مۇتەففىفىن » بىلەن 
دەسلەپكى مەزگىلدىكى نوپۇزلۇق ئالىمالر سۈرىنىڭ قىسمەن 

بولغانلىقى ھەققىدە  ياكى پۈتۈنلەي مەككە ۋەياكى مەدىنىدە نازىل
ئىختىالپلىشىپ قالغان. بۇالرنى مەككىدە، مەدىنىدە ۋە مەككە 

ىغا نۇقتبىلەن مەدىنە ئارىسىدا نازىل بولغان دېگۈچىلەر دەپ ئۈچ 
 يىغىنچاقالشقا بولىدۇ.

. ئىبن مەسئۇد ۋە ئۇنىڭ ئىزىدىن ماڭغۇچىالر سۈرىنى 1
كېلىدۇ. ئەگەر مەككىدە نازىل بولغان دېگۈچىلەرنىڭ ئەڭ ئالدىدا 

ئىبن مەسئۇدقا نىسبەت بېرىلگەن رىۋايەت ئىشەنچلىك بولسا، 
شەخسەن شاھىت بولغان ۋەقە ھەققىدە سۆز  ىئىبن مەسئۇد ئۆز

قىلىدۇ. يېشى، ياشاش شەكلى، بىلىمى ۋە تەجرىبىسى بۇنىڭغا 
 مۇۋاپىق. 

. ئىبن ئابباس ۋە ئۇنىڭغا ئەگەشكۈچىلەر سۈرىنى پۈتۈنلەي 2
سەككىز ئايىتىدىن باشقا ئايەتلىرى مەدىنىدە نازىل  ياكى دەسلەپكى

ئىبن ئابباسنىڭ بۇ بولغان سۈرە ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگەن. 
ئىبن مەسئۇدقا ئوخشاش ئۆزى شەخسەن  خىل ھۆكۈملىرى

بېشىدىن ئۆتكۈزگەن ياكى شاھىت بولغان مەلۇماتالر بولماستىن، 
بولغان شاھىت بولغان ياكى ئاڭلىغانالر ئارقىلىق ئىگە 

مەلۇماتالردۇر. چۈنكى ئىبن ئابباس ياش جەھەتتىن ھىجرەت 
كۈنلىرىدە يۈز بەرگەنلەرگە شەخسەن ۋاقىپ بولغىدەك ئەمەس 

 ئىدى. 
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 تەرتىپىبىر نازىل بولۇش  . جابىر ئارقىلىق ئۆز ئالدىغا3
مەدىنە ئارىسىدا  -سۈرىنى مەككە  رىۋايەت قىلىنغان جابىر بىن زەيد

. كەلبىمۇ بۇ قاراشنى توغرا دەپ قارايدۇ ) ئىبن نازىل بولغان دەيدۇ
 ئاشۇر (. 

بۇ ئىختىالپالرنىڭ مەيدانغا كېلىشىدە، نازىل بولۇش سەۋەبى 
ھەققىدىكى رىۋايەتلەر چوڭ رول ئوينىغان. سۈرىنىڭ 

ئىپادىسى « سوقتى قىلغانالر  -قاقتى » باشلىنىشىدىكى 
ن. چۈنكى بۇ مەككىلىكلەرگە ۋە مەدىنىلىكلەرگە نىسبەت قىلىنغا

ئىككى شەھەر ئاھالىسىنىڭ مۇتلەق كۆپ سانلىقى تۇججار ئىدى. 
بولغان نازىل بولۇش سەۋەبى ھەققىدىكى  سەۋەبمۇنازىرىگە 

رىۋايەتلەرنى بىر تەرەپكە قويۇپ تۇرۇپ، سۈرىنىڭ مەزمۇنى، 
ئۇسلۇبى ۋە باالغىتى قاتارلىق ئاالھىدىلىكلىرىنى نەزەردە تۇتقان 

ڭ مەككىدە نازىل بولغان سۈرىلەرنىڭ ۋاقتىمىزدا، سۈرىنى
ئاالھىدىلىكىگە ئىگە ئىكەنلىكىنى كۆرەلەيمىز. دەسلەپكى 
مەزگىلدىكى تەرتىپلەرنىڭ ھەممىسىدە ئەنكەبۇت سۈرىسىنىڭ 
ئارقىسىغا تىزىلغان. مۇتەففىفىندىن كېيىن بىر يول سۈرىسى 
بولغان ھەج سۈرىسى نازىل بولغان. بۇ ئەھۋالدا مۇتەففىفىننى 

يىلىغا  - 13ىدە نازىل بولغان سۈرە سۈپىتىدە نۇبۇۋۋەتنىڭ مەكك
 تىزىشقا بولىدۇ.

نى رەت «سوقتى قىلىش  -قاقتى » سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى 
بەرپا قىلىشقا چاقىرىق بولۇپ، سۈرە « ئادالەت » قىلىش ۋە 

 تۆۋەندىكىدەك باالغەت ئۆرنىكى بىلەن باشالنغان:

َ 1َويٌْل َللُْمَطف ََفنَي ) َذا اْكتَالُوا عَََّل النه ( اَّله
ِ
تَْوفُوَن )يَن ا َذا 2اَس يَس ْ

ِ
( َوا

وَن ) ُْم َمْبُعوثُوَن )أَ ( َأََل يَُظن  ُأولََئَك 3ََكلُوُهْ َأْو َوَزنُوُهْ َُيََْسُ ْوٍم َعَظمٍي ( َليَ 4َّنه

 (6( يَْوَم يَُقوُم النهاُس َلَرب َ الَْعالََمنَي )5)
كىشىلەردىن  ئۇالرھالىغا ۋاي!  سوقتى قىلغانالرنىڭ -قاقتى » 

ئۆلچەپ ياكى تولۇق ئالىدۇ. كىشىلەرگە  ئۆلچەپ ئالغان چاغدا
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. ئۇالر ، كىشىنىڭ ھەققىنى يەيدۇكەم بېرىدۇ تارتىپ بەرگەن چاغدا
ئۇ كۈندە ئىنسانالر  ؟بۈيۈك بىر كۈندە تىرىلىدىغانلىقىغا ئىشەنمەمدۇ

 (. 6 - 1« ) غا چىقىدۇ ىنىڭ ھۇزۇرىرەببئالەملەرنىڭ 
ئاندىن ئىنساننىڭ ھاياتى خاتىرىلەنگەن ئەمەل دەپتىرى 

ان كۈن ھەققىدىكى بايانالر ئېچىلىپ، ھېسابى سورىلىدىغ
ئىنساننىڭ دۇنيادىكى قىلمىشى  بېرىلگەن. بۇ ئارقىلىق قۇرئان

 - سەۋەبئاخىرەتتە دۇچار بولىدىغان ئاقىۋىتى ئوتتۇرىسىدا ەن بىل
رىنى ئاغدۇرىدۇ. ىنەز ڭكىشىنى  نەتىجە مۇناسىۋىتىنىڭ بارلىقىغا

مۇكاپات ياكى جازانىڭ، پەزىلەت ياكى رەسۋالىقنىڭ، مەسئۇلىيەت 
ۋە مەسئۇلىيەتسىزلىكنىڭ، ساداقەت ۋە خىيانەتنىڭ ئاخىرەتتە 

 (.  28 - 7چوقۇم بىر نەتىجىسى بولىدۇ ) 
سۈرىنىڭ كىشىنىڭ دىققىتىنى ئەڭ تارتىدىغان ئايىتىدە، 

ەكتىدە قارىيىپ كەتكەن بىر قەلبنىڭ مەسئۇلىيەتسىزلىكنىڭ ت
 بارلىقى تۆۋەندىكىدەك بايان قىلىنغان:

ُبونَ  ْم َما ََكنُوا يَْكس َ  ّلََكه بَْل َراَن عَََّل قُلُوَبَ
ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، بەلكى ئۇالرنىڭ گۇناھلىرى » 

 .( 14)  « تۈپەيلىدىن دىللىرى قارىيىپ كەتكەن
يەككە دۇنيالىق ن سۈرە، گۇناھ پاتقىقىغا پېتىپ قالغا

قوش دۇنيالىق مۇئمىنلەرگە بولغان  ئىنكارچىالرنىڭ
چۈشەنچىسىدىكى قىڭغىرلىقنى بايان قىلغان تۆۋەندىكى بۆلەك 

خىرە بىلەن ئاخىرلىشىدۇ. ئۆزىنى كۈتۈپ تۇرغان ئاقىۋەتنى مەس
ىلىك ئاخىرەتتە قانداق خار ۋە كۈلك قىلىپ كۆزگە ئىلمىغانالرنىڭ

جانلىق بىر تەسۋىر بىلەن مۇنداق  نلىقىھالغا چۈشۈپ قالىدىغا
 بايان قىلىنغان:

يَن أ ََمنُوا يَْضَحُكوَن ) َ يَن أَْجَرُموا ََكنُوا َمَن اَّله َ نه اَّله
ِ
ْم 29ا وا َبَ َذا َمر 

ِ
( َوا

َّل َأْهَلهَُم انْقَلَُبوا فََكهنََي )30يَتَغَاَمُزوَن )
ِ
َذا انْقَلَُبوا ا

ِ
َذا َرَأْوُهْ قَ 31( َوا

ِ
نه ( َوا

ِ
الُوا ا

ْم َحاَفَظنَي )32َهُؤََلَء لََضال وَن ) يَن أ ََمنُوا َمَن 33( َوَما ُأْرَسلُوا عَلَْْيَ َ ( فَالَْيْوَم اَّله
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َب الُْكفهاُر َما ََكنُوا 35( عَََّل اْْلََرائََك يَْنُظُروَن )34الُْكفهاَر يَْضَحُكوَن ) َ ( َهْل ثُو 

 ( 36يَْفَعلُوَن )
ھەقىقەتەن  بىر چاغالردا پېتىپ قالغانالرگۇناھ پاتقىقىغا 

ئۇالرنىڭ  قاچان مىنلەرۇئمىنلەرنى مەسخىرە قىلىپ كۈلەتتى، مۇئم
 ە، ئۇالر ئۆزئارا كۆز قىسىشاتتى، ئۆيلىرىگە قايتقانداسئالدىدىن ئۆت

مىنلەرنى ۇئمئەھلىگە بۇالرنى زوق بىلەن ئېيتىپ بېرەتتى. 
دېيىشەتتى. ئۇالر  « بۇالر شەكسىز ئاداشقانالر »كۆرگەندە: 

كۈزىتىشكە ئەۋەتىلگىنى يوق. بۈگۈن  ڭ ئېتىقادىنىمىنلەرنىۇئم
نى ھايات ئادىتى رىكۇپمىنلەر ۇئ)يەنى قىيامەت كۈنى( م

 ئەبەدىي ھوزۇر ۋە سائادەت ماقامىدا دىن كۈلىدۇ،ئۈستى الرقىلىۋالغان
 الرنى ھايات ئادىتى قىلىۋالغانرىكۇپيدۇ. ) رەببىگە ( قارائولتۇرۇپ 

 (. 36 - 29)  غا نائىل بولۇپتىمۇ؟«ساۋابى » قىلمىشلىرىنىڭ 
 

 سۈرىسىھەج 

 
ئايىتى ۋە ئۇنىڭ داۋامىدا تىلغا ئېلىنغان  - 25سۈرىنىڭ 

سۈرىسى « ھەج » ھەجگە مۇناسىۋەتلىك بۆلەككە ئاساسەن سۈرە 
دەپ ئاتالغان. لېكىن ھەج ئىبادىتى بۇ سۈرىدىن كېيىن نازىل 

سۈرىلىرى بىلەن پەرز بولغان. سۈرە  مرانئىئالبولغان بەقەرە ۋە 
رەسۇلۇلالھنىڭ دەۋرىدىال بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان ) ئەبۇ داۋۇد ۋە 

 تىرمىزى (. 
ھەج سۈرىسى نازىل بولغان ۋاقىت ھەققىدە ئۈچ خىل قاراش 

 مەۋجۇت:
 مەككىدە نازىل بولغان. .1
 مەدىنىدە نازىل بولغان. .2
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ىنىدە نازىل بىر قىسمى مەككىدە، يەنە بىر قىسمى مەد .3
 بولغان. 

ئايەتلىرىدىن  - 22 - 19 دەاتاقئىبن ئابباس، مۇجاھىد ۋە 
باشقا ئايەتلىرىنىڭ مەككىدە نازىل بولغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. 

دە، سۈرە تەرتىپىئىبن ئابباسقا نىسبەت قىلىنغان نازىل بولۇش 
ھەدىد سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ مەككىدە نازىل  -زەلزەلە 

 لغان سۈرىلەرنىڭ ئورنىدۇر. بو
جابىر بىن زەيد  ە ئىبن ئابباسقا نىسبەت بېرىلگەنيەن
 -دە خېلى كېيىنكى بىر مەزگىلدە نازىل بولغان نۇر تەرتىپى

مۇنافىقۇن سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ مەدىنىدە نازىل بولغان 
سۈرىلەرنىڭ ئورنىدۇر. يەنە ئىبن ئابباسقا، داھھاق ۋە قاتادەگە 

 - 55 - 52بەت بېرىلگەن باشقا بىر رىۋايەتتە، سۈرىنىڭ نىس
 ئايىتىدىن باشقا ئايەتلەر مەدىنىدە نازىل بولغان دېيىلگەن. 

بىرىگە زىت بولغان ئىككى تەرتىپ ئىبن  -يۇقىرىدىكى بىر 
ئابباسقا نىسبەت قىلىنغان. بۇ توغرا ئەمەس. بۇ ئەھۋال ھەر ئىككى 

 قويىدۇ.  تەرتىپنى شۈبھىلىك ھالغا چۈشۈرۈپ
مۇپەسسىرلەرنىڭ مۇتلەق كۆپچىلىكى سۈرىنىڭ مەككە ۋە 
مەدىنىدە بۆلىنىپ نازىل بولغانلىقىنى، لېكىن بۇنى بەلگىلەشنىڭ 

ئىكەنلىكىنى قەيت قىلغان. بۇ قاراشنىڭ توغرا بولۇش  قىيىن
ئېھتىمالى يۇقىرى. چۈنكى مەككىدە نازىل بولغان ئەڭ ئاخىرقى 

. بۇنىڭدا شۈبھە يوق. ھەج سۈرە مۇتەففىفىن سۈرىسىدۇر
سۈرىسىنىڭ ئورنى مۇتەففىفىن سۈرىسىنىڭ ئارقىسى بولۇپ، بۇ 
ئۇنىڭ ھىجرەت سۈرىسى ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. سۈرە 
ھىجرەتتىن بۇرۇن نازىل بولۇشقا باشالپ، داۋامى مەدىنىدە نازىل 

 بولغان بولسا كېرەك.
 ئۇنداقتا، سۈرىنىڭ قايسى ئايەتلىرى مەككىدە، قايسى

 ئايەتلىرى مەدىنىدە نازىل بولغان؟ 
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ئايىتى ھەم ئۇسلۇب  24سۈرىنىڭ باشلىنىشى، يەنى دەسلەپكى 
ىسىدىن مەككىدە نازىل بولغان سۈرىلەرگە نۇقتھەم تېما 

ئوخشايدۇ. مۇقاتىل، زەماھشەرى ۋە رازى قاتارلىق مۇپەسسىرلەر 
 25بۇنىڭغا ئاساسەن سۈرىنى مەككىدە نازىل بولغان دەيدۇ. لېكىن 

ۋە ئۇنىڭ داۋامىدىكى ئايەتلەرمۇ ( مەدىنىدە  - 58ئايىتى )  - 41 -
نازىل بولغان بولسا كېرەك. تېمىنى نەزەردە تۇتساق، سۈرىنىڭ 
مەككىنىڭ ئاخىرقى مەزگىلى بىلەن مەدىنە دەۋرىنىڭ بېشىدا نازىل 

« ۇلى قۇرئان سەيرى تاھاۋ» بولغانلىقىنى ئېيتااليمىز. بەزەرگان 
بۇنىڭغا يېقىن بىر قاراشنى ئوتتۇرىغا قويغان.  دەناملىق ئەسىرى

 بىزنىڭچە بۇ قاراش توغرا.
مۇھەممەد  -سۈرىنىڭ ئەڭ مۇۋاپىق يېرى مۇتەففىفىن 

 سۈرىسىنىڭ ئارىسىدۇر. 
سۈرىنىڭ باشلىنىشى كىشىدە ھەقىقەتەن بىر زىلزىلە تەسىرى 

ەت سەھنىلىرى ئىچىدە، قالدۇرىدۇ. چۈنكى قۇرئاندىكى قىيام
تەسىرى ئەڭ چوڭ بولغان قىيامەت تەسۋىرلەردىن  زكىشۈبھىسى

 ئالماقتا: ئورۇنبىرسى بۇ سۈرىدە 

ا نه َزلَْزََلَ السه
ِ
هُْكْ ا هُقوا َرب َا النهاُس ات ( يَْوَم تََرْوََّنَا 1) ٌء َعَظميٌ عََة َشْ ََّي َأُّي 

ا َأْرَضَعْت َوتََضُع ُك  َذاَت َْحْ  ى النهاَس ُسََكَرى لَهَا َوتَرَ  َْحْ لٍ تَْذَهُل ُك  ُمْرَضَعٍة ََعه

َ َشَديٌد )  (2َوَما ُهْ َبُسََكَرى َولََكنه عََذاَب اّلِله
 رەببىڭالر ئالدىدىكى مەسئۇلىيىتىڭالرنىئى ئىنسانالر! » 

ڭالر، قىيامەتنىڭ زىلزىلىسى ھەقىقەتەن ئېسىڭالردىن چىقارما
 ئاناقان . ئۇ كۈندە ھەر بىر سۈت ئېمىتىۋاتدەھشەتلىك بولىدۇ

( ئېمىۋاتقان  قاتتىق قورقۇنچتىن تېڭىرقاپ قېلىش بىلەن )
دارنىڭ بويىدىن ئاجراپ كېتىدۇ، ى ئۇنتۇيدۇ، ھەر بىر ھامىلبوۋىقىن

( مەست  ھەقىقەتتە سەن، ھالبۇكى، ئۇالر )ىئىنسانالرنى مەست كۆر
 (. 2 - 1« )  قاتتىقتۇر ھەقىقەتەننىڭ ئازابى هللا ئەمەس، لېكىن ا
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كىدە نازىل بولغان بۆلىكىدە ئەڭ يۇقىرى سۈرىنىڭ مەك
دەپ « ئى ئىنسانالر! » قىلىنغان. سۈرە،  خىتابپەللىدىن 

ئىككىنجى بۆلەكتە تەكرارلىنىدۇ. بۇ  خىتابباشلىنىدۇ ۋە بۇ 
تلىق يارىتىلىش جەريانى ھەققىدە ېلېمېنبۆلەكتە ئىنساننىڭ ئ

يانىغا لىك يارىتىلىش جەرىبايانالر بېرىلگەن. ئاندىن بىئولوگىي
(. بۇ باسقۇچالر ھەققىدە توختىلىشىنىڭ سەۋەبى،  5ئۆتكەن ) 

ئالالھ نىڭ ئىنسان ئۈستىدىكى ئەجرىنى ئەسلىتىشتۇر. ئىالھى 
مېھنەتكە نائىل بولغان بىر مەخلۇقنى ئالالھ ئۆز مەيلىگە 
قويىۋېتەرمۇ؟ بۇنچە ئەجىر سىڭدۈرۈپ، ئۇنى مەنا ۋە مەقسەتسىز 

 يارىتامدۇ؟ 
ىتىلىش مەقسىتى بار. ئىنسانغا بېرىلگەن ھايات ئىنساننىڭ يار

ۋە بارلىق ئىمكانالرنى يارىتىلىش مەقسىتىگە ئۇيغۇن شەكىلدە 
ئىشلەتمىگەنلىكىدىن چوقۇم بىر كۈنى ھېساب  - ەتكەنئىشل

ئىنساننىڭ ئەبەدىي  ئايىتىدە 24دەسلەپكى  ئېلىنىدۇ. سۈرە
ش بىلەن بىرگە، ئىستىقبالىغا مۇناسىۋەتلىك مەلۇماتالرنى بايان قىلى

ئىنساننى يارىتىلىش مەقسىتىگە مۇۋاپىق بىر ھايات بەرپا قىلىشقا 
 چاقىرماقتا.

ئايەتتىن باشالپ ھەج تېمىسى باشلىنىدۇ ۋە  - 25
مۇھاتابلىرىنى دىنى سىمۋولالر ۋەكىللىك قىلغان ھەقىقەتلەر ۋە 
ئۇالرنىڭ ئەسلى مەقسىتىگە كۆڭۈل بۆلۈشكە چاقىرىدۇ. بۇ بۆلەك 

لەرنى مەسجىدى ھەرەمدىن مەھرۇم قىلغان مەككە مۇئمىن
مۇشرىكلىرىغا قارىتا ئاگاھالندۇرۇش بىلەن باشلىنىدۇ. كەبىنى 
قايتىدىن بىنا قىلغان ھەزرىتى ئىبراھىمنىڭ شېرىكتىن يىراق 

(. ئۇنىڭغا ئىنسانالرنى ھەجگە  28ئىكەنلىكى تەكىتلىنىدۇ ) 
بىر ئەنئەنە  ھىمنىڭ(. ھەجدە، ئىبرا 27ىلىنىدۇ ) چاقىرىش ئەمىر ق

(. بۇالر  28بولغان قۇربانلىق قىلىش ئەمرى تىلغا ئېلىنىدۇ ) 
ھەجنىڭ سىمۋوللىرى بولۇپ، سىمۋولالر قىممىتىنى ۋەكىللىك 
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قىلغان ھەقىقەتتىن ئالىدۇ. سىمۋولالر خۇددى ئاينى كۆرسەتكەن 
ا بارماق نۇقتبارماققا ئوخشايدۇ. نەزەر تاشلىنىشى كېرەك بولغان 

بارماق كۆرسەتكەن ئايدۇر. ھەج ئىبادىتىدە بارماق  ئەمەس،
پ، ھەجگە كۆرسەتكەن ئاي ئىبادەتنىڭ مەقسىتى بولۇ

ھەقىقى مەنىسىنى ئىمان ئېيتقانالرنىڭ  مۇناسىۋەتلىك سىمۋولالر
 تاپىدۇ: ىنقەلبىد

َا َمْن تَْقوَ  َّنه
ِ
َ فَا ْم َشَعائََر اّلِله   لُوَب ى الْقُ َذَِلَ َوَمْن يَُعظ َ

ئالالھ بەلگىلىگەن سىمۋولالرغا چىڭ نا شۇنداق، ئىش ما» 
، غان ھەر كىم شۇنى ياخشى بىلسۇنكىئۇلۇغاليدى يېپىشىپ ئۇالرنى 

دا يىلتىز تارتقان دىلالر ) سىمۋولالر ھەقىقى مەنىسىنى ( بۇ
 (. 32« ) مەسئۇلىيەت تۇيغۇسىدىن ئالىدۇ 

سۈرىدە، قۇربانلىق سىمۋولى ۋەكىللىك قىلغان ھەقىقەت 
 دە ئاالھىدە توختىلىدۇ:ئۈستى

َ لُُحوُمهَا َوََل َدَماُؤَها َولََكْن يَنَاَُلُ   ُْكْ ْقَوى َمنْ  الته لَْن يَنَاَل اّلِله
قا هللا قا ئۇالرنىڭ گۆشلىرى ۋە قانلىرى يېتىپ بارمايدۇ، اهللا ا» 

ئالالھ قا نامايەن قىلغان مەسئۇلىيەت يېتىدىغىنى پەقەت سىلەرنىڭ 
 .( 37)  «تۇيغۇلىرىڭالردۇر 

ئىنساننىڭ يارىتىلىشىغا مۇناسىۋەتلىك بۆلۈم بىلەن ھەج 
ھەققىدە توختالغان بۆلۈم ئارىسىدا يېپىق ھالدا زىچ مۇناسىۋەت بار. 
ھەج، ئەسلىگە قايتىش بولۇپ، ئىنسانىيەتنىڭ ئاتا يۇرتى، ئانا 
قۇچىقىغا بېرىش، ئىنساننى يەر يۈزىدە كۈتىۋالغان تۇنجى ماكانغا 

 ئادا قىلىشتۇر. بولغان ۋاپا بۇرچىنى
ئايىتىدە جىھاد زامان ۋە ماكان چەكلىمىسى  – 78بۇ سۈرە، 

 - 39( بولۇپ،  52سۈرە ) فۇرقان، « بۇيرۇلغان » بولماستىن 
 بىلدۈرىدۇ. « رۇخسەت قىلىنغانلىقىنى » ئايىتىدە ئۇرۇشقا پەقەت 

جىھاد ئەمىر قىلىنىپ، ئۇرۇشقا رۇخسەت قىلىنىشى نېمە 
 مۇنداق دېگەنلىك بولىدۇ: دېگەنلىك بولىدۇ؟ بۇ
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جىھاد، ئىنساننىڭ ئالالھ يولىدا پۈتۈن كۈچىنى سەرىپ 
ئەمەلىي ھەرىكەت بىلەن  -قىلىشنى بىلدۈرىدۇ. جەھدۇ غەيرەت

ئىلىم بىلەن ئېلىپ بېرىلغان  -ئېلىپ بېرىلغان جىھاد؛ ئىجتىھاد
ئېلىپ بېرىلغان نەپسى خاھىشىغا قارشى  -جىھاد؛ مۇجاھەدە

پەقەت ئۇرۇشقا رۇخسەت قىلىنغان. يەنى، جىھاد  دەجىھادتۇر. سۈرى
ھاياتنىڭ ئاخىرغىچە داۋامالشتۇرۇشنى تەقەززا قىلىدۇ. جىھاد 
ھاياتنىڭ غايىسى بولۇپ، ئۇرۇش مەجبۇر بولمىغىچە مۇراجەت 
قىلىنمايدىغان بىر چارە. شۇڭا جىھادقا بۇيرۇلۇپ، ئۇرۇش قىلىشقا 

 رۇخسەت قىلىنغان.
كور  يەردىن نەزەر تاشلىغان كىشىېگەن ئالالھ قارىغىن د

 ھەققىدىكى مۇنداق بىر ئېنىقلىمىنى كۆرىدۇ:

هَِت َِف  دُ  ََل تَْعَمى اْْلَبَْصاُر َولََكْن تَْعَمى الُْقلُوُب ال  ورَ الص 
ھەقىقىي كور  ھەقىقەتەن كۆزلەرال كور بولمايدۇ، لېكىن» 

 .( 46)  «دۇر كۆكرەكلەردىكى قەلبلەر ىنىبولغ
ئايەتلەر ئارىسىدا ئىنكارچىالرنىڭ  - 57 - 49سۈرىدىكى 

پەيغەمبەرلىك مۇئەسسەسىگە قارىتا تۇتقان پوزىتسىيىسى 
ئالالھ نېمە ئۈچۈن شەيتاننىڭ » ىدا نۇقتئەيىبلەنگەن بولۇپ، بۇ 

دېگەن سوئالغا مۇنداق « ئىنساننى ئازدۇرىشىغا رۇخسەت قىلغان؟ 
 بېرىلگەن: جاۋاب

يْ  يَن َِف قُلُ َلَيْجَعَل َما يُلَْقي الش ه َ مْ َطاُن َفْتنًَة َلَّله َيَة قُلُوُبُْم َمَرٌض َوالْ  وَبَ قَاس َ

اَلَمنَي لََفي َشقَاٍق بََعيدٍ  نه الظه
ِ
 َوا

 ۇشىشەيتاننىڭ بۇنداق قىلىشىغا يول قوي ( تائاالنىڭهللا )ا» 
ساۋەتلىشىپ ابارالرنى، دىللىرى ق كېسەلدىللىرىدا  پەقەت

ھەقىقەتەن  مانا بۇ خىل زالىمالرئۈچۈندۇر.  سىناش كەتكەنلەرنى
 .( 53)  «چوڭقۇر گۇمراھلىق ئىچىدىدۇر 

ئىشلەتكەن  ىكىشېھىت كەلىمىسىنى رىۋايەتلەرد قۇرئان
ھاياتىنى ئىمانىغا  ،شېھىت ىكىئىشلەتمەيدۇ. قۇرئاند كمەنىدە
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نى «ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلگەنلەر » شاھىت قىلغان كىشىدۇر. قۇرئان 
» ئايەتتە ئېيتىلغاندەك  - 58دى شېھىت دەپ ئاتىمايدۇ. خۇد

 دەپ ئاتايدۇ.  « ئۇرۇشتا ئۆلتۈرۈلگەن 
ئىنساننىڭ ئۆتكۈنچى ھاياتتا  ئايەتلەر - 66 - 58سۈرىدە 

ئېلىپ بارغان كۆرىشى بىلەن ئەبەدىي ھايات ئارىسىدا زىچ 
 مۇناسىۋەت قۇرىدۇ.

ھەقىقەتكە يەتكۈزىدىغان يولالر ھەققىدە  ئايەتتە - 67
غا يېپىشىۋالغان رادىكال چۈشەنچىنى رەت قىلىدۇ. ھەر بىر يولبىردىن

ئۈممەت ئۈچۈن بەلگىلەنگەن يولالر ھەققىدە توختالغان ئايەتتە 
 مۇنداق دېيىلگەن:

ٍة َجَعلْنَا َمنَْسًَك ُهْ ََنَسُكوُه فًََل يُنَازَ  َّل َرب َكَ  َِف اْْلَمْ ُعنهكَ َلُك َ ُأمه
ِ
 َر َواْدُع ا

هَك لََعََّل ُهًدى  ن
ِ
تََقميٍ ا  ُمس ْ

ئالالھ قا قەلبى تەرەپتىن يېقىنالشسۇن ھەر ئۈممەت ئۈچۈن » 
دەپ بىر ئىبادەت ئۇسلۇبى بەلگىلىدۇق. بۇنداق بولغان ئىكەن ) ئى 

نىڭ مۇھاتابى (، ھەر قانداق كىشى سېنى بۇ ھەقتە خىتاببۇ 
دەۋەت  ەڭرەببىكىشىلەرنى مۇنازىرىگە سۆرىمىسۇن ۋە سەن پەقەتال 

 .( 67)  « ەقىقەتەن شەكسىز توغرا يولدىدۇرسەنقىلغىن، سەن ھ
سۈرىنىڭ ئاخىرىدا سۆز ئالالھ نىڭ چەكسىز قۇدرىتى ۋە 
ئىنساننىڭ ئاجىزلىقىغا كېلىپ توختىغان بولۇپ، بۇ ھەقىقەت 

 مۇنداق بايان قىلىنغان:

 َ نه اَّله
ِ
تََمُعوا ََلُ ا َا النهاُس َُضََب َمثٌَل فَاس ْ َ لَْن ْدُعوَن َمنْ تَ يَن ََّي َأُّي   ُدوَن اّلِله

ْن يَْسلَُْبُُم اَّل  
ِ
لُُقوا ُذَِبًِب َولََو اْجتََمُعوا ََلُ َوا َ شَ َِبُب ََيْ َف ْستَنَْقُذوُه َمنُْه َضعُ يْئًا ََل ي

اَلُب َوالَْمْطلُوُب   الطه
ئى ئىنسانالر! بىر مىسال كەلتۈرۈلىدۇ، ئۇنىڭغا قۇالق » 

چوقۇنۇۋاتقان  نى قويۇپهللا سېلىڭالر، شۈبھىسىزكى، سىلەر ا
نىڭ ھەممىسى يىغىلغان تەقدىردىمۇ بىر چىۋىننى نەرسىلىرىڭالر
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چىۋىن ئۇالرنىڭ بەدىنىدىن بىر نەرسىنى ئېلىپ  .يارىتالمايدۇ
ئالماقچى بولغانمۇ، قاچسا، ئۇنى چىۋىندىن تارتىپ ئااللمايدۇ، 

 .( 73« ) ئاجىزدۇر  قايتۇرىۋالماقچى بولغانمۇ
الش! بۇ قانداق بولىدۇ؟ بۇ ھەقتە ئالالھ نى اليىقىدا ئۇلۇغ 

ئۇالر ئالالھ نى ئۇنىڭغا اليىق شەكىلدە » ئايەت مۇنداق دەيدۇ: 
(. ئىنسان ئالالھ نى ئۇنىڭغا اليىق شەكىلدە  74« ) ئۇلۇغالشمىدى! 

ئۇلۇغلىيالمىسا، ئالالھ نىڭ نېمىسى كېمىيىپ كېتىدۇ؟ ھېچنىمىسى 
ھەممە ئىش ئالالھ قا  تىبارى بىلەنېنەتىجە ئ» كېمىيىپ قالمايدۇ. 

 (.   76« ) قايتۇرۇلىدۇ 
ھەر مۇئمىن ئېسىدە چىڭ تۇتىشى  سۈرىنىڭ ئاخىرقى ئايىتى

 كېرەك بولغان بىر جۈملىنى بايان قىلماقتا:
 (.  78« ) ئۇ سىلەرنى مۇسۇلمان دەپ ئاتىدى » 

 سمىنى يېتەرلىك دەپ قارىمىغانالرئالالھ بەرگەن مۇسۇلمان ئى
ھەبىنى، مەشرەبىنى، جامائىتىنى، ھىزبىنى، ئۇنىڭ ئورنىغا مەز

تەرىقىتىنى قويىدۇ. لېكىن شۇنى ئۇنتۇماسلىق الزىمكى، ئالالھ 
« مۇسۇلمان » مۇئمىنلەر ئۈچۈن تاللىغان ۋە ياقتۇرغان ئىسم 

ئىسمىدۇر. بۇنىڭدىن باشقا ئىسىمالر ئالالھ قويۇپ بەرگەن 
ھ نىڭ بۇ ئىسىمنىڭ ئورنىغا ئۆتىدىغان بولسا، ئۇ يەردە ئالال

تاللىشىغا نارازىلىق بار دېگەنلىك بولىدۇ. بۇ ئەھۋالغا چۈشۈپ 
سۈرىنىڭ ئاخىرقى  لىشتىن ئالالھ قا سېغىنغان ھالداقې

 جۈملىلىرىگە قۇالق سېلىش ھەممىدىن ئەالدۇر:
ئالالھ قا چىڭ يېپىشىڭالر! ئۇ سىلەرنىڭ ئىگەڭالردۇر، ئالال » 

 (.   78« ) شى مەدەتكار! نېمە دېگەن ياخشى ئىگە! نېمە دېگەن ياخ
 

 سۈرىسىمۇھەممەد 
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مى بىلەن ئىس« مۇھەممەد » ايەتكە ئاساسەن سۈرە ئىككىنجى ئ

 ( 25(، فەتىھ )  40(، ئەھزاپ )  144)  ئىمرانئالئاتالغان. قۇرئاندا 
ۋە بۇ سۈرىدىن ئىبارەت تۆت سۈرىدە مۇھەممەد ئىسمى تىلغا 

سۈرىدە تىلغا ئېلىنىدۇ. ئېلىنغان. مۇھەممەد ئىسمى ئەڭ باشتا بۇ 
قۇرئاندا يۇنۇس، ھۇد، يۈسۈپ، ئىبراھىم، مەريەم، لوقمان، نۇھ ۋە 

مى يغەمبەر ۋە سالىھ كىشىلەرنىڭ ئىسمۇھەممەدتىن ئىبارەت پە
 ئالماقتا.  ئورۇنبىلەن ئاتالغان سەككىز سۈرە 

سۈرە، ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسەت قىلغان تۇنجى سۈرە بولغانلىقى 
 دەپمۇ ئاتالغان. « قىتال سۈرىسى ( »  20ۋە  4ئۈچۈن ) 

سۈرە مەدىنىدە نازىل بولغان بولۇپ، بەلكىم ھىجرەتتىن كېيىن 
 ئايەتتە - 13شى مۇمكىن. ۇنازىل بولغان تۇنجى سۈرە بول

چىقىرىپ تاشالنغانلىقى تىلغا  رەسۇلۇلالھنىڭ مەككىدىن مەجبۇرى
ەۋرنىڭ ئېلىنغان بولۇپ، بۇ بىر دەۋرنىڭ ئاخىرلىشىپ يېڭى بىر د

باشالنغانلىقىدىن دىرەك بېرىدۇ. سۈرىنىڭ بۇ مەزگىلدىن بۇرۇن 
ياكى كېيىن نازىل بولغانلىقى ھەققىدىكى قاراشالر توغرا ئەمەس. 

ئالالھ ئىلگىرى » ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان  - 69 - 67ئەنفال 
بۇ سۈرىنىڭ ئۇرۇشقا  كى مەقسەتدى«مۇشۇنداق ئىرادە قىلغان 

 لىرى بولسا كېرەك. رۇخسەت قىلغان ئايەت
ئىنسان، باشقا تەرتىپلەردە  -دە ھەدىد تەرتىپىئىبن ئابباس 

ئالىدۇ. ھەر ئىككى  ئورۇنرەئىد سۈرىسى ئارىسىدا  -ھەدىد 
تەرتىپتىكى ئورنى مۇۋاپىق ئەمەستەك تۇرىدۇ. چۈنكى ئىنسان 

يىلىدىن  - 5سۈرىسى مەككىدە، ھەدىد سۈرىسى ھىجرەتنىڭ 
ھەتتا  ىدىنبولغان. ھەدىد سۈرىسىنى بەدركېيىن مەدىنىدە نازىل 

تىن كېيىن نازىل بولغان دېگۈچىلەرمۇ بار. سۈرىنىڭ دەل ئۇھۇد
 دەك تۇرىدۇ. قىيىنئورنىنى بەلگىلەش بىر ئاز 
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سۈرە ئىالھىي تەربىيە الھىيىسى بولغان ۋەھىيگە ئەگەشكەن 
 شخەۋەر بېرىش بىلەن باشلىنىدۇ:ۇكىشىلەرگە خ

ئۆچۈرۈپ تاشاليدۇ، هللا گۇناھلىرىنى ائىمان ئېيتقانالرنىڭ » 
چۈشەنچىلىرىنى ئىسالھ قىلىدۇ ۋە يېڭىدىن ئۇالرنىڭ 

 (. 2« ) شەكىللەندۈرىدۇ 
ئىنسان مۇناسىۋىتى، ئىنساننىڭ ھەق ۋە  -سۈرىدە ئالالھ 

مەجبۇرىيىتى دائىرىسىدە بايان قىلىنغان. ھەقىقەتكە قارىتىلغان 
جۇم ۋە ئەزىيەتلەرگە قورالسىز جىسمانىي ھۇ -ھەر خىل قوراللىق 

قايتۇرما زەربە بېرىش مانا بۇ مەجبۇرىيەتلەردىن بىرى. لېكىن بۇ 
مەجبۇرىيەتنى ئادا قىلغاندا، ئىنساننىڭ ئادىمىيلىك ئىززىتىگە 

ش كېرەك. اليىق بولمىغان مۇئامىلە، قىلمىشالردىن يىراق تۇرۇ
 ئۇرۇشتا ئەسىر ئېلىنغانالرنى قۇل ياكى سۈرىنىڭ تۆتىنجى ئايىتى

 دېدەك قىلىۋېلىشنى يېپىق ھالدا مەنئى قىلىدۇ:

ا َمنا    مه
ِ
وا الَْوََثَق فَا ْنُتُموُهْ فَُشد  َذا َأْْثَ

ِ
ا ا بَعْ َحَّته ا مه

ِ
َداًء َحَّته تََضَع فَ ُد َوا

 الَْحْرُب َأْوَزاَرَها

نىھايەت باشالنغان ئۇرۇش ئاخىرالشقىچە بوشىشىپ » 
ەسىر ئېلىڭالر، ئاندىن ئۇالرنى ئ ) ساق قالغانلىرىنى (، قالماڭالر

ئېھسان قىلىش يۈزىسىدىن قويۇپ بېرىڭالر، ياكى فىدىيە ئېلىپ 
لىك قايتا يۈز سەۋەبئېغىر ئاقىۋىتى ، ئۇرۇش كىقويۇپ بېرىڭالر

 (. 4« ) بەرمەيدىغان بولسۇن، مۇشۇنداق قىلىڭالر 
ئۇرۇشنىڭمۇ بىر ئېمتىھان  ئۇنىڭدىن كېيىن كەلگەن ئىبارە،

 ى بايان قىلىدۇ:ئىكەنلىكىن
ئەگەر ئالالھ خالىسا ئەلۋەتتە ) سىلەرنى ئۇرۇشقا تەكلىپ » 

قىلماستىنال ( ئۇالرنى جازالىغان بوالتتى، لېكىن بەزىڭالرنى 
 (. 4« ) بەزىڭالر بىلەن سىناش ئۈچۈن بۇنى ئىرادە قىلدى 

داۋاسى بولمىغان كىشى ئادەم ئەمەستۇر. قۇرئاننىڭ ئومۇمىي 
ۋاسى بۇ يەكۈننى چىقارغىلى بولىدۇ. دابايانىغا ئاساسەن 
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نى تالاليدۇ. داۋانىڭ ئەڭ ياخشىسى بولغانالرنىڭ ئەڭ ياخشىلىرى
رلىك بولغىنى ئالالھ نىڭ داۋاسىدۇر. چۈنكى داۋاالرنىڭ ئەڭ خەي

 ياخشىلىقنىڭ مەنبەسىدۇر. سۈرىدە ئالالھ ھەممىدىن ياخشى ۋە
شخەۋەر ۇۇنداق خئالالھ نىڭ داۋاسىنى ئۆزىگە داۋا قىلغۇچىالرغا م

 بېرىلگەن:

َ يَْنُّصْ  وا اّلِله ْن تَْنُّصُ
ِ
يَن أ ََمنُوا ا َ َا اَّله  ْقَداَمُْكْ يُثَب َْت أَ ُُكْ وَ ََّي َأُّي 

نىڭ دىنىغا( ياردەم هللا قا )يەنى اهللا مىنلەر! سىلەر اۇئئى م» 
دىندا قەدىمىڭالرنى ياردەم قىلىدۇ ۋە  سىلەرگە هللا بەرسەڭالر، ا

 (. 7)  « بەرقارار قىلىدۇ
شى نىپ تۇرغۇچىالرغا نېمىلەرگە قاريەر يۈزىدە ئايلى

 كېرەكلىكىگە دائىر قۇرئان يول كۆرسەتمەكتە:

َ َأفَََّلْ يََسُْيوا َِف اْْلَْرَض فَيَْنُظُروا َكْيَف ََكَن عَاقَ  َر  يَن َمنْ بَُة اَّله قَْبَلهَْم َدمه

ْم َوَللََْكَفرَيَن َأْمثَالُهَا ُ عَلَْْيَ  اّلِله

ېمىندا سەير قىلىپ ئىلگىرىكىلەرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ ئۇالر ز» 
ئۇالرنى ھاالك قىلدى. هللا قانداق بولغانلىقىنى كۈزەتمىدىمۇ؟ ا

 (. 10« ) مۇ شۇنداق ئاقىۋەتكە قالىدۇ ركاپىرال
ھاياتىنى مەنا ۋە مەقسەتتىن ئايرىپ تاشلىغانالر، يەنى ئىالھىي 

(. ئادەم  12)  بىر غايە ۋە داۋاسى بولمىغانالر ھايۋانغا ئوخشايدۇ
بولغۇچىنىڭ بىر داۋاسى بولىدۇ، داۋاسى بار كىشى بۇ داۋا يولىدا 

(. ۋەھىيگە  20پۈتۈن كۈچى بىلەن كۆرەش قىلىدۇ ) 
ئىشەنمەيدىغانالر بىلەن دوئىلغا چۈشمەيدۇ، ئۇالرنى ئويلىنىشقا، 

 تەپەككۇر قىلىشقا دەۋەت قىلىدۇ:

هُروَن الُْقْرأ ََن َأْم عَ   اََّل قُلُوٍب َأْقَفالُهََأفًََل يَتََدب
پىكىر  ھەققىدە ئۇالر )ھەقنى تونۇش ئۈچۈن( قۇرئان» 

مۇ بارلەر بقۇلۇپالنغان قەل كۆكرەكلىرىدە ئۇالرنىڭياكى قىلمامدۇ؟ 
 (. 24)  «؟ 
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ىن تەلەپ قىلىۋاتقان نەرسە ناھايىتى ئېنىق ۋە ىدئالالھ بەند
 روشەن:

يَن أ ََمنُوا َأَطيُعوا ا َ َا اَّله َ َوأََطيُعوا الََّي َأُّي  ُسولَ ّلِله الَُْكْ ) َوََل تُبْ ره  (33َطلُوا َأَْعَ

َ ُثه َماتُو  وا َعْن َسَبيَل اّلِله يَن َكفَُروا َوَصد  َ نه اَّله
ِ
َ  ُكفهاٌر فَ ا َوهُْ ا ُ ل هُْم لَْن يَْغَفَر اّلِله

(34) 
قا ئىتائەت قىلىڭالر، پەيغەمبەرگە ئىتائەت هللا ئى مۆمىنلەر! ا» 

ئەمەللىرىڭالرنى )كۇفرى، نىفاق ۋە رىيا بىلەن( بىكار  قىلىڭالر،
نىڭ هللا شۈبھىسىزكى، كاپىر بولغان ۋە )كىشىلەرنى( ا. قىلىۋەتمەڭالر

ھەرگىز هللا تى ئۆلگەنلەرنى اېيولىدىن توسقانالر، ئاندىن كاپىر پ
 (. 34 -33« )  مەغپىرەت قىلمايدۇ

 ۋەھىيگە ئەگەشكەن ۋە ئۇ كۆرسەتكەن يولدا ماڭغانالرنىڭ
شخەۋىرىنى بەرگەن ئايەتلەردىن ۇھامىنى غالىپ كېلىدىغانلىقى خ

ش بىلەن ۇرۇكېيىن، سۈرە تۆۋەندىكى چوڭقۇر مەنىلىك ئاگاھالند
 ئاخىرلىشىدۇ:

هْوا ْن تَتََول
ِ
ُ الْغََِن  َوَأنُُْتُ الُْفقََراُء َوا ُُكْ ُثه ََل يَ ْبَدْل قَْومً يَْستَ  َواّلِله   ُكونُوا َأْمثَالَُْكْ ا غَْْيَ

قا( هللا بىھاجەتتۇر، سىلەر بولساڭالر )ا ھەر نەرسىدىنهللا ا» 
نىڭ تائىتىدىن( يۈز ئۆرۈسەڭالر، هللا ھتاجسىلەر، ئەگەر سىلەر )اۇم
سىلەرنىڭ ئورنۇڭالرغا باشقا بىر قەۋمنى ئالماشتۇرىدۇ، ئۇالر هللا ا

 (. 38)  «ئالالھ تىن يۈز ئۆرىمەيدۇ سىلەرگە ئوخشاش 
لمەس ەكېچ ئالالھ ئۈچۈن ۋاز يەنى ھەر قانداق بىر مەخلۇق

 ئەمەس، بىراق ھەممە ئالالھ قا مۇھتاج، ئۇنىڭدىن ۋازنەرسە 
 كېچەلمەيدۇ.  

 

 تەغابۇن سۈرىسى
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ئالدىنىش » ئايىتىگە ئاساسەن بۇ سۈرىگە ھەم  - 9سۈرىنىڭ 

» مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « ئۇتۇق » ھەم  « ۋە يۈتۈپ كېتىش
 ئىسمى بېرىلگەن:« تەغابۇن 

ر كۈنى يېتىپ كەلگەندە، ئالالھ سىلەرنى قىيامەت مەھشە» 
« ئۈچۈن توپاليدۇ. ئۇ كۈن ئۆز ئارا ئالدىنىش ) تەغابۇن ( كۈنىدۇر 

 (9 .) 
مەنىسىنى « ئۆزئارا ئالدىنىش » مەزكۇر ئايەتتىكى 

بىلدۈرىدىغان تەغابۇن ئوخشاشلىق پېئىلى بولۇپ، ئىككى 
ئەرەپچىدە بۇ پېئىل ۇ. بىرىنى ئالدىشىنى ئىپادىلەيد -تەرەپنىڭ بىر 

تنىڭ دەرىجىسىنىڭ يۇقىرى ئىكەنلىكىنى شەكلى ھەرىكە
» بىلدۈرىدۇ. بۇ مەنىسى نەزەردە تۇتۇلغاندا، بۇ ئايەتنى 

دەپ مەنا « ئالدانغانلىقىنى ناھايىتى ئېنىق ھېس قىلىدىغان كۈن 
غابن بىر تاۋارغا ئەسلى قىممىتىدىن تۆۋەن  -ئېيتىش كېرەك. ئەل 

بىلدۈرىدۇ. بىزنىڭچە بۇ پېئىل ئاخىرەتتىكى  باھا پىچىشنى
ئالدىنىشنىڭ قوش يۆنىلىشلىك تەبىئىتىنى ئىپادىلەيدۇ. يەنى ھەر 
ئالداش ئەسلىدە بىر ئالدىنىشتۇر، ئۆزىنى ئالداشتۇر. كەلىمە 
قۇرئاندا پەقەت بۇ ئايەتتىال تىلغا ئېلىنىدۇ. سۈرە تۇنجى نەسىل 

 تەرىپىدىن بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان.
تەپسىر ساھەسىدىكى نوپۇزلۇق شەخسلەر ئارىسىدا  قىەدىمق

سۈرىنىڭ قەيەردە نازىل بولغانلىقى ھەققىدە ئىختىالپالر بولغان. 
سۈرىنىڭ ئۆزىدە مەلۇم  قاچان نازىل بولغانلىقى ھەققىدە سۈرىنىڭ

 لىك دەلىللەر يوق.  ىبولغان بەزى يېپىق ئىماالردىن باشقا ئىشەنچ
 ىرىنى ئۆز ئىچىگە ئالغان بۆلەكتەتلئايە - 15 - 14سۈرىنىڭ 

بىر قىسىم مۇئمىنلەر تارتقان جاپا تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، بۇنىڭغا 
ئوتتۇرىسىدىكى بىر مەزگىلدە  ىقارىغاندا ھىجرەت بىلەن بەدر

 نازىل بولغان بولسا كېرەك.
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ئايەتلەرنىڭ مەككىدە، قالغان ئايەتلەرنىڭ  - 15 - 14بەزىلەر 
 - 11انلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن.  ھالبۇكى، مەدىنىدە نازىل بولغ

ئايەتلەر بىلەن داۋام  - 15ۋە  - 14ئايەتتىن باشالنغان تېما 
يىلىدا  - 2ھىجرى  ۇنىڭدىن باشقا بۇ بۆلەكتىكى تېماقىلماقتا. ئ

ئايەتلەر ئارىسىدا قايتا  - 28 - 24نازىل بولغان ئەنفال سۈرىسى 
ئايىتى  - 15بۇ سۈرىنىڭ  ەنئايەت بىل - 28تىلغا ئېلىنغان. ئەنفال 

ئوتتۇرىسىدىكى پەۋقۇلئاددە ئوخشاشلىق كىشىنىڭ دىققىتىنى 
تارتىدۇ. بۇ ئامىلالر نەزەردە تۇتۇلغاندا، سۈرىنىڭ مەدىنىدە، 

ۇنجى ھىجرەتتىن كېيىنال نازىل بولغانلىقى مەلۇم بولماقتا. ت
قلىق جايالرغا يەرلەشتۈرۈلگەن تەرتىپلەرنىڭ ھەممىسىدە پەر

مۇ، ئاساسىي جەھەتتىن بىزنىڭ قارىشىمىزغا يېقىن كەلمەكتە. بولسى
بەقەرە سۈرىسىنىڭ  -بىزنىڭچە بۇ سۈرىنىڭ ئورنى مۇھەممەد 

 ئارىسىدۇر. 
سۈرە باشلىنىش شەكلى جەھەتتىن ئوخشاشلىققا ئىگە بولغان 
سەپ، جۈمە، ھەشىردىن تەركىپ تاپقان تۆت سۈرىنىڭ 

 تۇنجىسىدۇر. 
ئىسالم جامائىتىنى  سۈرىنىڭ ئاساسىي تېمىسى

شەكىللەندۈرۈش بولۇپ، بۇنى ئالالھ تەسەۋۋۇرىنى بەرپا قىلىش 
 (. 4 - 1بىلەن باشلىغان ) 

» سۆز ئىنكار ۋە ئىنكار قىلغۇچىالرغا كېلىدۇ. كېيىن ئاندىن 
سىلەرگە ئىلگىرى كاپىر بولۇپ ئەمەللىرىنىڭ ۋابالىنى 

ايدۇ. ( دەپ سور 5« ) تېتىغانالرنىڭ خەۋىرى كەلمىدىمۇ؟ 
ئەلچىلەرنىڭ ئۇالرغا ھەقىقەتنىڭ روشەن دەلىللىرى بىلەن 
كەلگەنلىكىنى، لېكىن ئۇالرنىڭ ئەلچىلەر ئېلىپ كەلگەن ھەق 

 غانخەۋەرگە قاراشنىڭ ئورنىغا، ئەلچىنىڭ پەرىشتە بول
بولمىغانلىقى بىلەن ئاۋارە بولۇپ يۈرگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ. 

بىزگە ئوخشاش بىر » چىالر تەسەۋۋۇرى قىڭغىر كەتكەن بۇ ئىنكار
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دەپ ئېتىراز قىلغانىدى « ئىنسان بىزگە يېتەكچىلىك قىالمدۇ؟ 
لمەيمىز دەپ گۇمان قىلغان بۇ ۈ(. قايتىدىن تىرىلدۈر 6) 

 قىلىپ مۇنداق دېيىلگەن: خىتابكىشىلەرگە قۇرئاندا 
ھەرگىز ئۇنداق ئەمەس، پەرۋەردىگارىم بىلەن » ئېيتقىنكى: 

م تىرىلدۈرىسىلەر، ئاندىن سىلەرگە قەسەمكى، سىلەر چوقۇ
 (. 7« ) قا ئاساندۇرهللا اقىلمىشىڭالردىن خەۋەر بېرىلىدۇ، بۇ 

بۇ ئايەتلەردىن كېيىن، سۆز ۋەھىينىڭ يورۇقلۇقىغا دەۋەت 
 قىلىنىدۇ:

ي َأنَْزلْنَا  َ َ َوَرُسوََلَ َوالن وَر اَّله ُ وَ فَأ ََمنُوا َِبّلِله  َملُوَن َخَبْيٌ  َبَما تَعْ اّلِله
نىڭ پەيغەمبىرىگە ۋە هللا اقا، هللا اۇنداقتا ) ئى ئىنسانالر! ( ئ» 

هللا ابىز نازىل قىلغان نۇرغا )يەنى قۇرئانغا( ئىمان ئېيتىڭالر، 
 (. 8« ) قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خەۋەرداردۇر 

ئىمان ئېيتىش ئىشەنچ قىلىشتۇر. مۇئمىن ئالالھ قا ئىشەنچ 
هللا اداق مۇسىبەت پەقەت كىشىگە يەتكەن ھەر قان» قىلىشى كېرەك. 

سەبىر،  (. ئەگەر مۇسىبەت يەتسە 1 1« )  نىڭ ئىزنى بىلەنال يېتىدۇ
مۈلكىمىز  -يەنى بەرداشلىق بېرىش كېرەك، بۇ مۇسىبەت بەزىدە مال 

سىلەرنىڭ ماللىرىڭالر، » شى مۇمكىن: ۇۋە يېقىنلىرىمىز بول
« تەرىپىدىن( بىر تۈرلۈك سىناقتۇر هللا ابالىلىرىڭالر )سىلەرگە 

 (15   .) 
 مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان قەرزى« ز خەيرلىك قەر» ھەم  سۈرە

ئالالھ يولىدا بىر نەرسە تەمە قىلماستىن » ھەسەنگە، ھەمدە 
قىلىش مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان ئىنفاققا تەشۋىق « ئىقتىساد سەرپ 

 ىقىلىش بىلەن ئاخىرالشقان. بۇ بىر تەڭ بەھرىمان بولۇش چاقىرىق
مۇۋاپىق  كە ئىگە بولۇشنى ئارزۇ قىلغانالراقىۋەتبولۇپ، ياخشى ئ

شەكىلدە بۇ دۇنيادىكى ئىمكانلىرىدىن باشقىالر بىلەن تەڭ 
 بەھرىمان بولۇشنى بىلىشى كېرەك.
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مۈلۈكنىڭ تارقىلىشىنىڭ سىناق ئىكەنلىكىنى  -سۈرە مال 
ئىپادە قىلغان بىر ئىالھىي سىرغا كىشىنىڭ دىققىتىنى ئاغدۇرۇش 

 دۇ:  بىلەن ئاخىرلىشى

نًا يَُضاَعْفُه لَُْكْ َويَغْ  َ قَْرًضا َحس َ ْن تُْقرَُضوا اّلِله
ِ
ُ َفْر لَ ا  َشُكوٌر َحَلمٌي ُْكْ َواّلِله

هَاَدَة الَْعزَيُز الَْحَكمُي )17)  ( 18( عَاَلُم الْغَْيَب َوالشه
ھەسەنە بەرسەڭالر )يەنى مەمنۇنىيەت بىلەن  ىقا قەرزهللا ا» 

ە ئۇنىڭ )ساۋابىنى( ھەسسىلەپ سىلەرگهللا اسەدىقە بەرسەڭالر( 
شۈكۈر ئېيتىشقا اليىق هللا ابېرىدۇ، سىلەرگە مەغپىرەت قىلىدۇ، 

 هللا(اكنى ( جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ. )ۈزاتتۇر، ) ناشۈكۈرل يالغۇز
غەيبنى ۋە ئاشكارىنى بىلگۈچىدۇر، غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش 

 (. 18 -17« ) قىلغۇچىدۇر 
 

 بەقەرە سۈرىسى

 
ئايەتلىرىدە بايان قىلىنغان قىسسەگە  - 73 - 67ە سۈرىگ
ئىسمى « بەقەرە » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « كاال » ئاساسەن 
 .قويۇلغان

بۇ قىسسە بەنى ئىسرائىل قەۋمى ئىچىدە يۈز بەرگەن 
جىنايەتچىسى نامەلۇم جىنايەتنى ئېنىقالش ئۈچۈن قۇربان 

بەنى ئىسرائىل  نىڭ قىسسىسىدۇر. ئەسلىدە بۇ كاالقىلىنغان كالى
قەۋمىنىڭ زېھنىگە ئورۇنلىشىپ كەتكەن مىسىر ئىالھلىرىنى 

دەپ ئاتالغان « خوتور » تەمسىل قىلىدۇ. چۈنكى ئاپىس كالىسى ۋە 
زىيى ۇم» ۋە ئۇنىڭ « كاال » نى تەمسىل قىلغان «يەر ئىالھى » بۇ 
بەنى ئىسرائىل قەۋمىنىڭ قەلب تۆرىدىن ئورۇن ئالغان مىسىر « 

ربان ىن بەزىلىرى ئىدى. بەنى ئىسرائىل قەۋمىدىن قۇئىالھلىرىد
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ئەسلىدە زېھنىدە، دىلىدا مۇھەببەت  قىلىش تەلەپ قىلىنغان نەرسە
 .باغلىغان دۈشمەنلىرىنىڭ بۇ ساختا ئىالھلىرى ئىدى

دەپ ئاتالغان « بەقەرە سۈرىسى » بۇ سۈرە بىر ھەدىستە 
مەس، مەنا (. ھەدىسلەرنىڭ لەبزەن ئە 212) مۇسلىم، مۇسافىرىن، 

، بۇ ىغانداجەھەتتىن نەقىل قىلىنغانلىقى نەزەردىن ساقىت قىلىنم
سۈرىگە مەزكۇر ئىسىمنى رەسۇلۇلالھنىڭ قويغانلىق ئېھتىمالى 

 .يۇقىرى
قۇرئاننىڭ ئەڭ » يەنە بىر ھەدىستە رەسۇلۇلالھ بۇ سۈرىنى 
دەپ ئاتىغان « يۇقىرى پەللىسى ) سەنامۇل قۇرئان ( 

ھەر نەرسىنىڭ بىر چوققىسى بولىدۇ، » دىستە ) مۇستەدرەك (. بۇ ھە
 .دېگەن« بەقەرە سۈرىسى قۇرئاننىڭ ئەڭ يۈكسەك چوققىسى 

ھەجىم جەھەتتىن چوڭ ۋە ئۇزۇنلىقى، كۆز  سۈرە
قاماشتۇرىدىغان تۈزۈلۈشى، تېما جەھەتتىن رەڭدارلىقى سەۋەبىدىن 

قۇرئان ئۆيى » ياكى « قۇرئان ئۆيى » ، يەنى «فۇستەتۇل قۇرئان » 
 .دەپ ئاتالغان« سېلىنغان ماكان 

گەرچە بەقەرە سۈرىسىنىڭ ئايەتلىرى ئۇزۇن بولسىمۇ، ئىچكى 
رېتىم جەھەتتىن مەككىدە نازىل بولغان سۈرىلەردىن قېلىشمايدۇ. 
بۇ جەھەتتىن سۈرىنىڭ لىرىكىلىق تۈسى باالغىتىدىن 

 دەك دەرىجىدە كىشىنى ھەيران قالدۇرىدۇ. سۈرىنىڭ بۇۇقېلىشمىغ
ناملىق « ئەل ئىستىئاب » نىڭ ىلىكىنى ئىبن ئابدىلبەرئاالھىد

ئەسىرىدە بايان قىلغان تۆۋەندىكى ۋەقە ناھايىتى جانلىق ھالدا 
 :ئىپادىلەپ بېرىدۇ

ئۆمەر بىن خەتتاب بىر كۈنى لەبىد بىن رەبىئادىن يېڭى يازغان 
شېئىرلىرىنى ئوقۇپ بېرىشىنى سورايدۇ. لەبىد بىن رەبىئا 

ىنىڭ ئەڭ مەشھۇرلىرىدىن بىرى بولۇپ، جاھىلىيەت شائىرلىر
يەتتە شائىردىن شېئىرى كەبىنىڭ تېمىغا ئېسىلغان ئەڭ چوڭ 

ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ بۇ تەلىپىگە بەقەرە  بىرى ئىدى. لەبىد
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بېرىدۇ. ئۇ بۇ ئارقىلىق  جاۋابسۈرىسىنى ئوقۇش ئارقىلىق 
نېمە ئۈچۈن ياخشى شېئىر ئوقۇيالماس » ھەسسان بىن سابىتتىن 

قۇرئاننى كۆرگەندىن كېيىن » دەپ سورالغاندا، « قالدىڭ  بولۇپ
بەرگەنىدى.  جاۋاببەرگىنىدەك بىر  جاۋابدەپ « تىلىم تۇتۇلدى 

بىزگە يېتىپ كەلگەن مەلۇماتالردىن، لەبىد ئىمان ئېيتقاندىن 
ئۇنىڭغا نىسبەت بېرىلگەن بىر كېيىن شېئىر يازمىغانلىقى، 

 .مەلۇم بولماقتاتنىڭمۇ ئۇنىڭغا ئائىت ئەمەسلىكى بېي
دېگەن ئىسىم « ئايەتەل كۇرسى » ئايىتى  - 255سۈرىنىڭ 

» بىلەن مەشھۇردۇر. بۇ ئايەت مەزكۇر سۈرىدە بولغانلىقى ئۈچۈن 
 .دەپمۇ ئاتالغان« سۈرەتۇل كۇرسى 

ئەز » سۈرىسى بىر ھەدىستە  ئالىئىمرانبەقەرە سۈرىسى بىلەن 
كى ئىككى ل ياكى ئېچىلىش ئالدىدىۈزەھرەۋەين ) ئىككى گ

دەپ ئاتالغان. بۇ ئارقىلىق قۇرئان ئاتلىق سۆز (« ئۆسۈملۈك 
جەننىتىدە ئۈنۈپ چىققان ۋە دائىم ئېچىلىپ تۇرغان ئىككى مۇبارەك 

 .ل ئىكەنلىكى ئىما قىلىنغان بولسا كېرەكۈگ
ۇن سۈرىسى بولۇپ، ھەم بەقەرە سۈرىسى قۇرئاننىڭ ئەڭ ئۇز

ت سانى جەھەتتىن ئېغىر لىگەن بەەلتا ئىگبھەم مۇسھا ئايەت سانى
ئايەتتىن تەركىب تاپقان بولۇپ،  286. سۈرە تۇتىدۇسالماقنى 

بەتنى ئىگىلەيدۇ. بۇ  50 ائۆلچەملىك بېسىلغان مۇسھابالرد
تەخمىنەن قۇرئاننىڭ ئون ئىككىدەن بىرىگە توغرا كېلىدۇ. 

ۋە  ، نىسا، مائىدە، ئەنئام، ئەئراف، ئەنفالئالىئىمرانقۇرئاندا بەقەرە، 
ۋبە سۈرىسىدىن ئىبارەت يەتتە ئۇزۇن سۈرە بار. سائىد بىن تە

جۇبەير ئەنفال سۈرىسىنىڭ ئورنىغا يۇنۇس سۈرىسىنى قويىدۇ. 
بەقەرە سۈرىسى ھەجىم جەھەتتىنال قۇرئاندىكى ئەڭ ئۇزۇن سۈرە 
بولۇپال قالماستىن، نازىل بولۇش ۋاقتى جەھەتتىنمۇ ئەڭ ئۇزۇن 

لۇق نازىل بولغان مۇددىتى نازىل بولغان سۈرىدۇر. تو ۋاقىتتا
 -ھەققىدە ھەر خىل قاراشالر مەۋجۇت بولۇپ، شۇنداقتىمۇ بەش 
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غان ۋاقىت ئىچىدە تامامالنغان. ئەگەر قۇرئاندا ئەڭ سوزۇلئون يىلغا 
ئايىتى  - 281ئاخىرىدا نازىل بولغان ئايەتنىڭ، بۇ سۈرىنىڭ 

 - 275ئىكەنلىكىنى ۋەياكى ئۆسۈم بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان 
ئايەتلەر ئىكەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرگۈچىلەرنىڭ قارىشى  - 280

 10توغرا بولسا، سۈرىنىڭ نازىل بولۇش مۇددىتى مەدىنىدىكى 
 .يىللىق دەۋرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ

ىرگە، سۈرە ھەجىم جەھەتتىن چوڭ بولۇش بىلەن ب
ئۆز ئىچىگە ئالغان تېما رەڭدارلىقى  قۇرئاندىكى سۈرىلەر ئىچىدە

 .نمۇ بىرىنچى ئورۇندا تۇرىدۇجەھەتتى
بەقەرە سۈرىسى ھىجرەتنىڭ بىرىنچى يىلى نازىل بولۇشقا 

 ئورۇنباشلىغان. روزا تۇتۇشنى پەرز قىلغان ئايەت بۇ سۈرىدە 
ل ئالماقتا. بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا، روزا پەرز قىلىنىشتىن بۇرۇن نازى

ل بولغان بۇ سۈرە نازى مەلۇم بولماقتا. ھەزرىتى ئائىشە بولغانلىقى
مەزگىلدە رەسۇلۇلالھنىڭ ئۆيىدە ئىكەنلىكىنى ئېيتقان. مەككىدىكى 
ۋاقتىدا ھەزرىتى ئائىشەنىڭ رەسۇلۇلالھ بىلەن چاي 
ئىچكۈزۈلگەنلىكى، ھىجرەتنىڭ بىرىنچى يىلى شەۋۋال ئېيىدىن 
باشالپ رەسۇلۇلالھ بىلەن مەدىنىدە توققۇز يىل بىرگە ياشىغانلىقى 

مەزكۇر  تى ئائىشەنىڭ بۇ گۇۋاھلىقىمۇەزرىھەمىمىزگە مەلۇم. ھ
سۈرىنىڭ ھىجرەتنىڭ بىرىنچى يىلىدا نازىل بولۇشقا 

 .باشلىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ
بەقەرە سۈرىسىنى مەدىنىدە نازىل بولغان تۇنجى سۈرە دەپ 
قارايدىغانالر مۇتلەق كۆپ سانلىقنى ئىگىلەيدۇ. سۈرىنىڭ نازىل 

داۋامالشقان. بۇ  يىلبولۇش مۇددىتى ئەڭ ئاز دېگەندىمۇ بەش 
ھەتتا ھەجگە مۇناسىۋەتلىك ئايەتلىرىگە ئاساسەن  مۇددەتنى ئالتە

سەككىز يىلغا چىقىرىشمۇ مۇمكىن. ئىبن ئابباستىن نەقىل 
ئايىتى  - 281بىرسىدە، سۈرىنىڭ  نىڭقىلىنغان ئىككى رىۋايەت
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بولۇپ، ۋىدا  قۇرئاننىڭ ئەڭ ئاخىرىدا نازىل بولغان ئايىتى
 .تنىڭ بىرىنچى كۈنى نازىل بولغانن ھېيھەججىدە قۇربا

ئەنفال  -ئورۇندا، مۇتەففىفىن  - 87دەتەرتىپىھەزرىتى ئوسمان 
دىمۇ مۇتەففىفىن تەرتىپىسۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. ئىبن ئابباس 

ئورۇنغا  - 84ئەنفال سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان بولۇپ،  -
كى سۈرىلەر دە يۇقىرىدىتەرتىپىيەرلەشتۈرۈلگەن. ئىمام جافەر 

ئورۇنغا تىزىلغان. بۇنىڭغا ئاساسالنغاندا، دەسلەپكى  - 86ئارىسىدا 
ئەنفال  -مەزگىلدىكى تەرتىپلەرنىڭ ھەممىسىدە مۇتەففىفىن 

ا سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ يەر ئالدىنقى سۈرە نەزەردە تۇتۇلغاند
ە ئەنفال ئارىسى ھازىرچە بۇ سۈر -توغرا ئەمەستەك تۇرىدۇ. تەغابۇن 

 .ئۈچۈن مۇۋاپىق بولسا كېرەك
ىغا نۇقتسۈرىنىڭ ئانا تېمىسىنى تۆۋەندىكى بەش 

 :يىغىنچاقالشقا بولىدۇ
 ئېتىقاد .1
 سەمىمىيەت .2
 ئىبادەت .3
 نۇبۇۋۋەت .4
 يەھۇدىيلىشىش .5

سەن تىلىگەن  كىتابمانا بۇ  ،ئى ھىدايەت تەلەپ قىلغۇچى
 !ھىدايەتتۇر

نى بىز» بۇ سۈرىنىڭ ئالدىنقى ئايىتى خۇددى فاتىھەدىكى 
دېگەن دۇئانىڭ جاۋابىغا ئوخشايدۇ. يەنى « توغرا يولغا باشلىغىن 

ئالالھ بۇ سۈرىنىڭ  لالھ قا قىلغان ھىدايەت تىلىكىگەبەندىنىڭ ئا
 :بەرمەكتە جاۋابباشلىنىشىدا مۇنداق 

 َذَِلَ الَْكتَاُب ََل َريَْب َفيَه ُهًدى َللُْمتهَقنيَ 
 اب )يەنى قۇرئان(قانداق شۈبھە بولمىغان بۇ كىتئۆزىدە ھېچ »

 (.  2« ) تەقۋادارالرغا يېتەكچىدۇر 
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بۇ ئارقىلىق خۇددى، ئى بەندەم سەن ھىدايەت تىلەۋاتامسەن؟ 
تۇر، ھىدايەتنىڭ جاۋابمانا بۇ قۇرئان سېنىڭ دۇئايىڭغا بېرىلگەن 

دەل ئۆزىدۇر. ئىالھى بىر يېتەكچىدۇر. بۇ يېتەكچى ھەمراھلىقىدا 
يولنىڭ  ئەگەر مۇشۇنداق قىلساڭ امالشتۇر.ھايات سەپىرىڭنى داۋ

بارىسەن. ئەگەر ئۇنداق  ئاخىرىدا جەننەت ئىشىكىگە يېتىپ
زىيان تارتىسەن، زااللەتكە چۈشىسەن. يولنى ئاداشتۇرۇپ  قىلمىساڭ

 دۇ. جەننەتكە يېتىپ بارالماسلىققويغانالر جەننەتكە بارالماي
كە چى جەننەتجەھەننەمگە كىرىش دېگەنلىكتۇر. دېمىسىمۇ بىر ئۇ

 ەپەرمۇ جەھەننەمنىڭ بىر قىسمىدۇرۋە س تۇتاشمىغان بىر يول
 .دېمەكتە

 رەت بىر ھىدايەت يېتەكچىسى تۇرۇپقولىدا قۇرئاندىن ئىبا
ياكى قولىدا تۇتقان  شقا يەرلەردىن ھىدايەت ئىزدىگۈچىبا

 جاۋابھىدايەت تىلىكىگە ئىجاۋەت قىلىنغان  قۇرئاننىڭ
ن ھىدايەت ھ تىئىكەنلىكىنى كۆرمىگەن ۋە يەنە ئالال

خۇددى سۈپسۈزۈك بۇالقنىڭ بويىدا تۇرۇپ  تىلەۋاتقانالرنىڭ ھالى
قتىن چاڭقاپ كەتكەن كىشىنىڭ ھالىغا ئوخشايدۇ. ۇئۇسسۇزل

بۇنداق قىلغۇچى ياكى ھىدايەت تەلەپ قىلغاندەك قىلىپ چىن 
ەۋاتقانلىقىنى دىلىدىن ھىدايەت تىلىمەيۋاتقان ۋەياكى نېمە تىل

ياكى تىلەكتە سەمىمىي بولمىغان ۋەياكى  بىلمەي تىلەۋاتقان
تىلەۋاتقان نەرسىسىنىڭ ماھىيىتىدىن بىخەۋەر بولسا كېرەك. بۇ 

 .بىرىدىن خەتەرلىك -بىر  رنىڭ ھەر بىرىىقالئېھتىمالل
 ،ە سۈرىسى ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتفاتىھە بىلەن بەقەر

ھىدايەت تەلىپى ۋە بۇ تەلەپنىڭ ئىجاۋىتى بىلەنال چەكلىنىپ 
ىلىرىدىن يەنە نۇقتايدۇ. ئىككى سۈرە ئارىسىدىكى مۇناسىۋەت قالم

پىڭگە ىغەز» فاتىھە سۈرىسىنىڭ ئاخىرىدىكى  بىرسى
نىڭ قايسى يول ئىكەنلىكى بەقەرە «ئۇچرىغانالرنىڭ يولى 

نالرنىڭ يولىدىن سۈرىسىدە كۆرسىتىپ بېرىلگەن. غەزەپكە ئۇچرىغا



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 527 ~ 

. قۇرئان مانا بۇ ئۇالرنىڭ يولىنى بىلىش الزىم ماڭماسلىق ئۈچۈن
مەلۇماتنى بەقەرە سۈرىسىدە بايان قىلىدۇ. ۋەھىينى يەتكۈزۈش 
ئامانىتى تاپشۇرۇلغان بەنى ئىسرائىلنىڭ يەھۇدىيلىشىشى، غەزەپكە 

 .ئۇچرىغانالرنىڭ يولىغا مۇناسىۋەتلىك بىر ئىبرەت ھېكايىسىدۇر
قۇرئاننىڭ ئەڭ ئۇزۇن سۈرىلىرىدىن بىرسى بەقەرە سۈرىسى 

ئاننىڭ كىچىك كۆزنىكىگە ئوخشايدۇ. مۇسھابتا نېمە بولۇپ، قۇر
ئۈچۈن فاتىھەدىن كېيىن بۇ سۈرىنىڭ تىزىلغانلىقى ھەققىدە ئېنىق 
مەلۇمات يوق. بەزىلەر مۇسھابتىكى تەرتىپنىڭ ئۇزۇندىن قىسقىغا 
قاراپ تىزىلغانلىقىنى ئىلگىرى سۈرگەن. لېكىن بۇنى ھەر سۈرە 

ۈرىسىدىن كېيىنال بەقەرە تەستىقلىمايدۇ. بىزنىڭچە، فاتىھە س
سۈرىسىنىڭ تىزىلىشى، ئۇ ئۆز ئىچىگە ئالغان مەزمۇن سەۋەبىدىن 

ئايىتى بەنى  116ئايەتلىك بۇ سۈرىنىڭ  286بولسا كېرەك. 
ئىسرائىلنىڭ يەھۇدىيلىشىش جەريانىغا ئايرىلغان بولۇپ، بۇ 
ئۈممەتنى كۈتۈپ تۇرغان ئەڭ چوڭ خەتەرنىڭ بۇ ئىكەنلىكىگە 

ھېسابقا  نىئايىتى - 7ۋە  -6رىنى ئاغدۇرىدۇ. ىەت نەزكىشىنىڭ دىقق
ئالمىغاندا، پۈتۈنلەي ئىمان ئېيتقان ياكى ئىمان ئېيتقاندەك 

 .قىلىدۇ خىتابكۆرۈنگەنلەرگە 
، 2، كاپىرالرغا مۇناسىۋەتلىك 5مۇئمىنلەرگە مۇناسىۋەتلىك 

ئالغان. بۇ  ئورۇنئايەت بۇ سۈرىدە  22مۇناپىقالرغا مۇناسىۋەتلىك 
ىمات ھەقىقەتەن چوڭقۇر مەنىگە. سۈرىنىڭ باشلىنىشىدا يەر تەقس

ھىدايەت  مۇناسىۋەتلىك بەش ئايەتلىك بۆلەكئالغان مۇئمىنلەرگە 
يېتەكچىسى سۈپىتىدە قۇرئاننى ئىشارەت قىلىپ سۆز باشاليدۇ. بۇ 
بۆلەكتە ئىمان ۋە ئەمەل بىرلىكتە تىلغا ئېلىنىدۇ. غەيبكە ۋە 

 يان قويۇلغان ھالدا -ز ۋە ئىنفاق يانمۇ ئاخىرەتكە ئىمان بىلەن ناما
تىلغا ئېلىنغان بولۇپ، بۇالر ھىدايەت ئۈستىدە بولۇشنىڭ 
شەرتىدۇر. نىجادلىققا ئېرىشىش ھىدايەتكە ئېرىشكۈچىلەرنىڭ 

 .ھەققىدۇر
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دەسلەپكى بەش ئايەتتىن كېيىن كاپىرالر ھەققىدە ئىككى 
ئىمان  رايەتلەر ئىشارەت قىلغان كاپىرالئايەت كېلىدۇ. بۇ ئ

جاۋابى بەرگەن كاپىرالردۇر.  ددىيەدەۋىتىگە قەتئىيلىك بىلەن رە
بۇنىڭ نەتىجىسىدە ئۇالرنىڭ قەلبى مۆھۈرلەنگەن. چۈنكى ئۇالر 
ئىنكار قىلىشنى ئادىتىگە ئايالندۇرىۋالغانىدى. ئەگەر قىيامەتكىچە 
ئۆمرى بولغان تەقدىردىمۇ، ئۇالرنىڭ قىيامەتكىچە ئىنكار قىلىشتا 

 تىن ئۇالرنىڭ قەلبلىرىسەۋەبىدىغانلىقى ئېنىق. بۇ چىڭ تۇر
جىنايىتىنىڭ دەلىلى سۈپىتىدە ئېچىلىدىغان قىيامەتكىچە 

 .مۆھۈرلەنگەن
ئايەتلىك بىر  22ئۇنىڭدىن كېيىن مۇناپىقالرغا مۇناسىۋەتلىك 

بۆلەك بايان قىلىنغان. كاپىرالر ھەققىدە ئىككى ئايەت، ئەمما 
ىشى ھەقىقەتەن كىشىنىڭ ىڭ كېلئايەتن 22اپىقالر ھەققىدە مۇن

دىققىتىنى تارتىدۇ. بۇ ئايەتلەردە مۇناپىقالرنىڭ خاراكتېرى بايان 
قىلىنغان. ئاساسەن دەسلەپكى مەزگىلدىكى ۋەھىي مۇھاتابلىرى 

بارلىق دەۋرلەردىكى مۇناپىقالر  ر ئارقىلىقئارىسىدىكى مۇناپىقال
 .تەسۋىرلەنگەن

 تان بولۇشتەۋبە بىلەن ئادەم، ھەسەت بىلەن شەي
ئىبلىس  -ئايەتلىرى ئارىسىدا ئادەم  - 39 - 30سۈرىنىڭ 

بولغان  ىقىسسىسى بايان قىلىنغان. قىسسىنىڭ باش قەھرىمان
ئىبلىس گۇناھىدا  ،ئادەم گۇناھىنى ئېتىراپ قىلىپ ئادەم بولۇشنىڭ

ىسسىدە ئادەم ۋە چىڭ تۇرۇپ شەيتان بولۇشنىڭ سىمۋولىدۇر. ق
ۋە خاتالىقىدا چىڭ تۇرۇش  تونۇشنى خاتالىقى شەيتان ئارقىلىق

ئالالھ ئىنساندىن  ېما قىلىنغان. بۇ قىسسە ئارقىلىقئاساسىي ت
خاتالىق ئۆتكۈزمەسلىكنى تەلەپ قىلمايۋاتىدۇ. چۈنكى ئادەمنىڭ 
ئۆتكۈنچى جەننىتىدىمۇ ئېمتىھان قىلىنغان بىر دەرەخ بولغان 

» ېمتىھان يەردە، جەننەت بولمىغان دۇنيادا ھايات باشتىن ئاياغ ئ
 ،ئىنسانغا -دېمەكتە. ئادەم بىلەن تولۇپ تاشقاندۇر« رەخلىرى دە
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ئالالھ ئىنسان ئۈچۈن  -يېقىنلىشىش چەكلەنگەن دەرەخ
ئىنساننىڭ ئازدۇرغۇچى  -شەيتان ،چېگراغا –بەلگىلىگەن چەك 

خاھىشىغا ۋەكىللىك قىلىدۇ. بۇ قىسسە ئارقىلىق تەۋبە  -نەپسى 
شخەۋەر ۇىكەنلىكىدىن ئىبارەت خيولىنىڭ ھەر دائىم ئوچۇق ئ

بېرىلمەكتە. ئالالھ ئىنساندىن خاتالىق سادىر قىلماسلىقىنى 
كۈتمەيدۇ. ئەكسىچە، ئىنساندىن خاتالىقىنى ئېتىراپ قىلىپ، 

 .مەغپىرەت تىلەشكە يۈزلىنىشىنى كۈتمەكتە
ئىبلىس قىسسىسىدىن كېيىن بەنى  -سۈرىدە ئادەم 

بايان قىلىنىدۇ. بەنى  ئىسرائىلنىڭ يەھۇدىيلىشىش جەريانى
ئىسرائىلنىڭ يەھۇدىيلىشىش جەريانى بىلەن ئۇنىڭ ئالدىدا تىلغا 

ئىبلىس قىسسىسى ئارىسىدا بىۋاستە بىر  -ئېلىنغان ئادەم 
مۇناسىۋەت بار. ئىبلىس ئادەمگە قانداق ھەسەت قىلغان بولسا، 
مەدىنىدىكى يەھۇدىيالرمۇ رەسۇلۇلالھقا شۇنداق ھەسەت 

مەن » س ھەسەت قىلىشىنىڭ سەۋەبىنى قىلغانىدى. ئىبلى
دەپ كۆرسەتكەندەك، يەھۇدىيالرمۇ مانا « ئۇنىڭدىن ئۈستۈن 

بىلەن رەسۇلۇلالھقا ھەسەت قىلغانىدى.  سەۋەبشۇنداق بىر 
ئىبلىس ئالالھ نىڭ رەھمىتىدىن يىراق قىلىنىش بەدىلىگە ئادەمگە 
 سەجدە قىلماسلىقتا چىڭ تۇرغاندەك، يەھۇدىيالرمۇ ئالالھ نىڭ

غەزىپىگە دۇچار بولۇش بەدىلىگە رەسۇلۇلالھقا ئىمان 
تلىق كېلىپ چىقىش مىغانىدى. ئالالھ خۇددى ئېلېمېنئېيت
ئوتتىن ياراتقان شەيتاندىن  ھەتتىن توپىدىن ياراتقان ئادەمنىجە

دىن تاللىغان يېتىم ئۈستۈن تۇتقاندەك، مۇئمىنلەر ئىچى
ئالالھ نىڭ » ۋە « تالالنغان مىللەت » ئۆزلىرىنى  مۇھەممەدنىمۇ

تەۋبە، ئالالھ نى بۇ « ) ئوغۇللىرى ۋە ياخشى كۆرگەن بەندىلىرى 
تۆھمەتلەردىن پاك دەپ بىلىمىز ( دەپ داۋا قىلغان يەھۇدىيالردىن 

 .ئۈستۈن قىلغانىدى
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ئىبلىس  -ئايىتىدىن باشلىنىپ، ئادەم  - 8بەقەرە سۈرىسىنىڭ 
ىقتا تىلغا ئايەتكىچە بولغان ئارىل - 30قىسسىسى باشالنغان 

ئىبلىس  -ئاساسەن ئادەم  ان نىفاق ۋە مۇناپىقلىق مەسىلىسىئېلىنغ
قىسسىسى ۋە يەھۇدىيلەشكەن بەنى ئىسرائىل قىسسىلىرى بىلەن 

دا تىلغا ئېلىنغان بىۋاستە مۇناسىۋەتلىك. بەقەرە سۈرىسىنىڭ بېشى
يەھۇدىيالرنىڭ مۇناپىقلىرى بولۇش ئېھتىمالى  مۇناپىقالرنىڭ

ىچە يېتىپ كەلگەن نۇزۇل سەۋەبىگە مۇناسىۋەتلىك كۈچلۈك. بىزگ
بۇ ئايەتلەر نازىل بولغان رىۋايەتلەرمۇ بۇنى تەستىقاليدۇ. چۈنكى 

ھىجرەتتىن ئۇزۇن ئۆتمىگەن ۋاقىتقا توغرا كېلىدۇ.  مەزگىل
» رەسۇلۇلالھ بىلەن مەدىنىدىكى يەھۇدىي قەبىلىلىرى ئارىسىدا 

» ۇ ۋەسىقە بىر خىل ىدى. بئ ئەھدىنامىسى تۈزۈلگەن« ۋەسىقە 
كېلىشىمى ھېسابلىناتتى. يەھۇدىيالر « ھۇجۇم قىلىشماسلىق 

قاراملىق قىلىپ بۇ ئەھدىنى بۇزۇشنى خالىمايتتى. لېكىن، 
ساماننىڭ تېگىدىن سۇ يۈگۈرتۈپ، مۇھەممەدى دەۋەتكە قارشى 

 .چىقىشتىن يانمىغان بولۇپ، بۇ قىلمىشى دەل مۇناپىقلىق ئىدى
ىقالر بىلەن مۇناسىۋەتلىك بۆلىكى مۇناپ بەقەرە سۈرىسى

ئارقىلىق بۇ نىفاقنى پاش قىلىدۇ. بەقەرە سۈرىسى يەھۇدىي 
ئىبلىس قىسسىسى ئارقىلىق، يا  -مۇناپىقلىرىنىڭ ئالدىغا ئادەم 

ياكى نىفاقلىرىدا چىڭ  ئادەمگە ئوخشاش ئادەم بولۇشتەۋبە قىلىپ 
 .تۇرۇپ شەيتان بولۇشتىن ئىبارەت ئىككى تالالشنى قويىدۇ

سۈرىدە قىسسىلىرى بايان قىلىنغان ئادەم ۋە مۇسا ئارىسىدا 
ا بار. يەنى، ئادەم ئىالھى چەكلىمىنى دەپسەندە نۇقتئورتاق بىر 

پ قويغان ىتىقىلىپ گۇناھ ئۆتكۈزىدۇ ۋە تەۋەبە قىلىپ يوق
جەننىتىنى قايتىدىن تاپىدۇ. مۇسا بىر قازا سەۋەبىدىن جىنايەت 

يەدى بەيزا ) نۇرلۇق قول ( » ىڭغا بىر سادىر قىلىدۇ ۋە تەۋبىسى ئۇن
 .نى بەخش ئېتىدۇ« 

 !يەھۇدىيلەشمەڭالر -بەقەرە سۈرىسىنىڭ ئاساسىي تېمىسى  
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ئايەتتە تۇيۇقسىز  - 40ئىبلىس قىسسىسى ئاخىرالشقان  -ئادەم  
 خىتاببۇ «. ئى بەنى ئىسرائىل! » ئالدىمىزغا چىقىدۇ:  خىتابشۇ 

ا تۆۋەندىكى ئەسكەرتىش تىلغا بېرىلگەن ئايەتتە ئۇالرغا قارىت
 :ئېلىنغان

هَِت َأنَْعْمُت عَ  ائَيَل اْذُكُروا َنْعَمَِتَ ال َْكَ ِ
ا َبَعهَْدي ُأوَف  َوَأْوفُو لَْيُْكْ ََّي بََِن ا

َي فَاْرَهُبونَ  َّيه
ِ
 َبَعهَْدُُكْ َوا
ئى ئسرائىل ئەۋالدى! ئۆز ۋاقتىدا مېنىڭ سىلەرگە بەرگەن  »

اڭا بەرگەن ۋەدەڭالرغا ۋاپا قىلىڭالر، نېمىتىمنى ياد ئېتىڭالر، م
« مەنمۇ سىلەرگە قىلغان ۋەدەمگە ۋاپا قىلىمەن، مەندىنال قورقۇڭالر 

 (40 .) 
بىلەن باشلىغان ۋە  خىتابدېگەن « ئى بەنى ئىسرائىل!  »

بىر يۈزىگە سېلىنغان ئايەتلەرنىڭ  -قىلغان خاتالىقلىرى بىرمۇ 
ېما بولغان بەنى ئىسرائىل مۇھاتابلىرى ئۆلۈپ تۈگىگەن، تارىخقا ت

ۋاتقان مەزگىلدە ياشاۋاتقان ۇئەمەس. دەل ۋەھىي نازىل بول
يەھۇدىيالردۇر. قۇرئان ھېچقانداق ئېتىراز قىلماستىن، ھېچقانداق 
ئىزدەنمەستىن ئەجدادلىرىنىڭ ئىزىدىن ماڭغان يەھۇدىيالرنىڭ، 

تا. نلىقىنى بايان قىلماقئەجدادلىرىنىڭ خاتالىقىغا ھەمتاۋاق بولغا
نەچچە ئەسىردىن بۇيان نەسىلدىن نەسىلگە يەتكۈزۈپ  ئۇالرنى

كەلگەن خاتالىقلىرىنىڭ باش جىنايەتچىسى دەپ ئەيىپلىمەكتە. 
. ئۇالرمۇ بۇ ئەيىپلەشكە قارىتا ھېچقانداق بىر ئېتىراز بىلدۈرەلمىگەن

ئۇالر ئەجدادلىرىمىزنىڭ قىلغان » تارىخ مەدىنە يەھۇدىيلىرىنىڭ 
« ىدا ئۇالرغا قوشۇلمايمىز نۇقتشۇ ياكى بۇ ئىشى ئىدى، بىز 

 .دېگەندەك بىر ئېتىرازنى قەيت قىلمىغان
بۇ بۆلەكتە مۇسۇلمان بەنى ئىسرائىلنىڭ يەھۇدىيلىشىش 

ئى ئۈممەتى مۇھەممەد!  ئارقىلىق جەريانى بايان قىلىنىدۇ. بۇ
يەھۇدىيلىشىش پەقەت ئىبرانى مىللىتىگە خاس ئىللەت ئەمەس. 

سىلەرمۇ ئۇالرغا  ۇالرنىڭ قىلغانلىرىنى قىلساڭالرئئەگەر سىلەرمۇ 
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ئوخشاش بولىسىلەر. ئەگەر يەھۇدىيلىشىشنى خالىمىساڭالر، ئۇالرنى 
 .يەھۇدىيلەشتۈرگەن خۇسۇسالردىن ھەزەر ئەيلەڭالر، دېيىلمەكتە

 ئايىتىدىن باشالپ - 40بەقەرە سۈرىسىنىڭ  بۇ خۇسۇسالرنى
ىالر نۇقتىنچاقلىغان ت ۋە داۋامىدىكى بۆلەكتە يىغەئاي - 116

 تۆۋەندىكىچە: 
. ئالالھ قا بەرگەن ۋەدىسىدە تۇرمىدى، ھەر قېتىم ۋەدىسىدىن 1

 (. 64، 40يېنىۋالدى ) 
. ئالالھ نىڭ ئايەتلىرىنى دۇنيالىق مەنپەئەتكە تېگىشىۋەتتى، 2

دىننى مۇراسىمغا ئايالندۇرۇپ، شەكىلگە مەھكۇم قىلىپ قويدى 
 (41 ،177  .) 

 (. 42ل بىلەن ئارىالشتۇرىۋەتتى ) . ھەقنى باتى3
 ئەسلى مەقسىتىدىن يىراقالشتۇرۇپ . ئىبادەتلەرنى4

 (. 43بۇرمىلىۋەتتى ) 
. ئېرىشكەنلىرىنى تەڭ بەھرىمان بولۇشقا بۇيرۇلغان بولسىمۇ، 5

 (. 43بۇنىڭغا ئەمەل قىلمىدى ) 
. ئالالھ نىڭ ئەمرىگە بويسۇنمىدى، چەكلىمىلىرىنى دەپسەندە 6

 (. 65، 43قىلدى ) 
. باشقىالرغا پەزىلەتلىك بولۇشنى تەۋسىيە قىلىپ، ئۆزلىرى 7

 (. 44تەرك قىلدى ) 
 (. 44. ئەقلىنى ئىشلەتمىدى ) 8
 (. 47. ئالالھ بەرگەن نېمەتلەرگە قارىتا تۇزكورلۇق قىلدى ) 9

 دىن ئىبارەترىدە ئاالھىدە ئورنى بارلىقىى. ئالالھ نىڭ نەز10
 (. 80، 48مدى ) ۆتكە چن غەپلەەخاتا چۈشەنچىسى بىل

ئۇالرنىڭ ئىالھلىرىغا رىشتە باغلىغىدەك  . دۈشمەنلىرىگە11
 (. 92، 54دەرىجىدە ھەۋەس قىلىشتى ) 
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 ۇرۇپمۇ،. ئالالھ نى ياردىمى ۋە مۆجىزىلىرى بىلەن كۆرۈپ ت12
كۆزى بىلەن كۆرمەكچى بولدى  بۇنىڭغا قانائەت قىلماستىن

 (55 .) 
ېمەتلەرگە تۇزكورلۇق قىلىپ، ئۆز . مەن ۋە سەلۋا قاتارلىق ن13

 (. 57نەپسىگە زۇلۇم قىلدى ) 
نىغا ۇ.  ھەقىقەتنى كەلىمىلەرگە، كەلىمىلەرنى سۆز ئوي14

 (. 59قۇربان قىلىۋەتكەنىدى ) 
. ياشىغان ماكانالردا دائىم پاسات، ئۇرۇش، مالىمانچىلىق ۋە 15

 (. 60پىتنە تېرىپ تۇرغان ) 
ە سامساققا ساتىدىغان دەرىجىدە پىياز ۋ . ئىمان ۋە ھۆرلۈكنى16

 (. 61قارنىغا دۈم چۈشكەنىدى ) 
. ئالالھ مۇسىبەتلەر ۋە نېمەتلەر ئارقىلىق بەرگەن 17

بىشارەتلىرىگە كۆزىنى يۇمۇۋالغان، ئىنكار قىلىش پوزىتسىيىسىدە 
 (. 61بولغانىدى ) 

. ئۆزلىرىگە ھەقنى يەتكۈزگەن پەيغەمبەرلەرنى يالغانغا 18
رەتلىگەن، ئەزىيەت يەتكۈزگەن، ئۆلتۈرگەنىدى چىقارغان، ھاقا

 (61 ،87  .) 
ە ئاساسەن ئادا . ئىالھىي ئەمىرلەرنى مەقسەتلىرىگ19

تەپسىالتلىرى بىلەن ئاۋارە بولۇپ، ئۆزىگە  قىلىشنىڭ ئورنىغا
 (.  74 - 67الشتۇرىۋالغانىدى ) قىيىن

ە ئوخشاش ئىجرا قىلىشنىڭ . ئادالەتنى ھەممە كىشىگ20
 (. 178، 72شىگە قاراپ مۇئامىلە قىلغانىدى ) كى ئورنىغا
ئۆزگەرتىۋەتكەنىدى  ئالالھ نىڭ كاالمىنى بىلىپ تۇرۇپ. 21

 (75 .) 
 (. 76. مۇناپىقلىقنى دىنغا ئايالندۇرىۋالغان ) 22
. ئالالھ نىڭ كىتابىنى نەزەردىن ساقىت قىلىپ، ئۆزلىرى 23

تۇتقان ۋە  الرنى ئالالھ نىڭ كىتابىدىن ئۈستۈنكىتابيېزىۋالغان 
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الرغا كىتابئالالھ نىڭ كىتابىغا قىلىشقا تېگىشلىك مۇئامىلىنى بۇ 
 (.  79كۆرسەتكەن ) 

. ئىچكى ئىختىالپنى تەپرىقىغە، تەپرىقىنى قان داۋاسىغا 24
 (.  84كىردىكىنى سىققان ) ېبىرىنىڭ ك -ئايالندۇرۇپ، بىر 

ئۆز . دوستلىرىغا دۈشمەندەك مۇئامىلە قىلىپ، نەپرەتلىرىنى 25
 (. 85كىشىلىرىنىڭ ئۈستىگە ياغدۇرغانىدى ) 

. ئۆزلىرىنىڭ ئېتىقادى ئاساسلىرىنى تەستىقلىغان بىر 26
، 89رىقچىلىق قىلىپ ئۇنى ئىنكار قىلدى ) ىۋەھىي كەلگەندە، ئ

91 .) 
. ھەقىقەتنى قىزغاندى، ئۆزلىرىگە كەلمىگەن ھەقىقەتكە 27

 (. 90دۈشمەن بولدى ) 
 (. 102، 90) . شەخسىيىتىنى ساتتى 28
« ئالالھ تەرىپىدىن نازىل قىلغانغا ئىمان ئېيتىڭالر . » 29

« بىز پەقەت ئۆزىمىزگە نازىل قىلىنغانغا ئىشىنىمىز » دېيىلگەندە، 
 (.  91دېيىشتى ) 

. ۋەھىينى ھاياتىڭالرغا تەدبىقالڭالر دېيىلگەندە، تاشقى 30
قارشى پ، قەلبى جەھەتتىن جەھەتتىن ئىتائەت قىلغاندەك كۆرۈنۈ

 (.  93)  چىقتى
ئېتىقادى بۇزۇلدى، ئاندىن ئەمەللىرى بۇزۇلدى  دەسلەپ. 31

 (93  .) 
خام  االھىدە مۇئامىلە قىلىنىدىغانلىق. ئاخىرەتتە ئۆزلىرىگە ئ32

 (. 94خىيالىغا پاتتى ) 
. دۇنياغا بېرىلىپ كېتىشتى، دۇنيا ھاياتىغا ھەددىدىن 33

 (. 96زىيادە بىر رىشتە بىلەن باغالندى ) 
ئىچىدىن چىقمىغان ھەزرىتى مۇھەممەدكىال  . پەقەت ئۆز34

ئەمەس، ھەتتا ئۇنىڭغا ۋەھىي ئېلىپ كەلگەن جىبرىئىلغىمۇ 
 (. 98دۈشمەن بولۇشتى ) 
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. ھەزرىتى مۇساغا كەلگەن ۋەھىينىڭ ئەڭ يېڭى شەكلى 35
 (.  101بولغان قۇرئان ۋەھىيدىن يۈز ئۆرىدى ) 

ھەر  رغا قارىتا تارىختىن بېرىۋە ياخشىال. پەيغەمبەرلىرىگە 36
قەست، سېھىر ۋە ىنەيرەڭ، توزاق، سۈي -خىل تەشكىللىك ھىيلە 

 (. 102ئەپسۇن قىلىش بىلەن ئاۋارە بولدى ) 
. كەلىمىلەرنى ئۆزگەرتىۋەتتى، سۆزنى ئۇياققا ئۆرۈپ، بۇ 37

 (.  104ياققا چۆرۈپ، تىلنى بۇزۇپ تاشلىدى ) 
نى رىرىپ ئورنىغا كۇپىننى ب. قۇۋلۇق قىلغان بولسىمۇ، ئىما38

 (. 108سېتىۋالغانىدى ) 
. ئۆزلىرى ئىنكار قىلىش بىلەن كۇپايىلىنىپ قالماي، يەنە 39

 (. 109مۇئمىنلەرنىمۇ ئازدۇرۇشقا ئۇرۇنغانىدى ) 
ىرەلمەيدۇ دېگەن . يەھۇدىي بولمىغانالر جەننەتكە ك40

 قىقەتكە مەنسۇپ بولۇشنىڭ ئورنىغاھە ئارقىلىق،سەپسەتىسى 
امائەتكە مەنسۇپ بولۇشنى ھەقىقەتنىڭ ئۆلچىمى قىلىۋالدى ج
 (111  .) 

سۈرىدە مۇسۇلمان بەنى ئىسرائىلنىڭ قانداق قىلىپ 
يەھۇدىيلەشكەنلىكىنى تەپسىالتى بىلەن ۋە تارىخى مىساللىرى 
بىلەن بايان قىلىنىۋېتىپ، بىردىنال تېما باشقا بىر مەسىلىگە 

ئەسلى تېمىغا قايتىدۇ. لېكىن، ئايەتتىن باشالپ  - 122يۆتكىلىدۇ. 
ئايەتلەر ئارىسىدىكى بۆلەك بىر تېمىدىن چەتنىگەن  - 121 - 108

بىر پاراگراف بولۇپ، بۇ خۇددى يەھۇدىيالر ھەققىدىكى بارلىق 
« قىزىم ساڭا ئېيتاي، كېلىنىم سەن ئاڭال » بايانالر ئارقىلىق 

مىتى دېگەنلىكتۇر. يەنى، ھەزرىتى مۇسانىڭ يەھۇدىيلەشكەن ئۈم
ھەققىدە توختالغاندا، ئەسلى مەقسەت ھەزرىتى مۇھەممەدنىڭ 

دېيىش ئىدى. « ئاگاھ بولۇڭالر، يەھۇدىيلەشمەڭالر! » ئۈممىتىگە 
يەھۇدىيالر ھەققىدە توختالغان ئىككى بۆلەك ئارىسىغا قىستۇرۇلغان 
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ۋە مۇھاتابى بىۋاستە ھالدا ئۈممەتى مۇھەممەد بولغان ئارا بۆلەكنىڭ 
 ى تۆۋەندىكىچە: تۇنجى ئايىت

َئَل ُموََس  َ ْن قَبْ مَ َأْم تُرَيُدوَن َأْن تَْسأَلُوا َرُسولَُْكْ مََكَ س ُ َل الُْكْفَر ُل َوَمْن ي تَبَده

َبيلَ  ميَاَن فَقَْد َضله َسَواَء السه
ِ
 َِبَْل

تەلەپ قىلغان ئۇالر )يەنى يەھۇدىيالر( ئىلگىرى مۇسادىن » 
سىلەر؟ تەلەپ قىلىۋاتامىن سىلەرمۇ پەيغەمبىرىڭالرد نەرسىلەرنى

كىمكى ئىمانىنى كۇفرىغا تېگىشسە، ئۇ ھەقىقەتەن توغرا يولدىن 
 (. 108« )  ئازغان بولىدۇ

ئاندىن سۆز يەھۇدىيالر بىلەن خىرىستىيانالر ئارىسىدىكى 
ھەر ئىككى  االشتات -ۋە داۋامى (. بۇ  دە  113ېلىدۇ ) مۇنازىرىغا ك

جامائىتىنى قويغانلىقى ئىما  نىڭ ئورنىغا«ھەقىقەت » تەرەپنىڭ 
قىلىنىدۇ. ھەقىقەتنى ئىسىمالرغا، نەسەپلەرگە، دىن گۇرۇپپىلىرىغا 
خاس قىلىۋالغىلى بولمايدىغانلىقىنى تۆۋەندىكى ئايەت مۇنداق 

 بايان قىلىدۇ:

هبَ  ه َولَْن تَْرََض َعْنَك الَْْيُوُد َوََل النهَصاَرى َحَّته تَت نه ُهدَ َُتُْم قُلْ َع َمل
ِ
َ  ا ى اّلِله

ي َجاءَ  َ هَبْعَت َأْهَواَءُهْ بَْعَد اَّله َ َمنْ الَْعَّْلَ مَ  َك َمنَ ُهَو الْهَُدى َولََِئَ ات  ا َِلَ َمَن اّلِله

 َوَِل ٍ َوََل نََصْيٍ 
سەن يەھۇدىيالر ۋە ناساراالرنىڭ دىنىغا كىرمىگىچە ئۇالر 

 سەندىن ھەرگىزمۇ رازى بولمايدۇ. 
 «.  نىڭ يولىدۇرهللا ا يول پەقەت اتوغر »ئېيتقىنكى، ئۇالرغا 

ئەگەر  دىن كېيىن) مۇتلەق ھەقىقەتنىڭ ( ئىلىم ساڭا كەلگەن
سەن ئۇالرنىڭ نەپسى خاھىشلىرىغا ئەگىشىدىغان بولساڭ، سېنى 

نىڭ ئازابىدىن قۇتقۇزىدىغان ھېچقانداق دوستمۇ بولمايدۇ، هللا ا
 .( 120) مەدەتكارمۇ بولمايدۇ 

بىر ئېتىقادقا مەنسۇپ  ەتبۇ ئايەتتىن كېيىن كەلگەن ئاي
بولغۇچىالر ئىچىدە ياخشىالرنىڭمۇ، ناچارالرنىڭمۇ بولىدىغانلىقىدىن 
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قويۇق بىر  -ئىبارەت ھەقىقەتنى بايان قىلىدۇ. قۇرئان ھەممىنى قارا 
تاياقتا ھەيدەيدىغان ۋە ئومۇمىيالشتۇرىۋالىدىغان بىر تىل 

رۈپ ئۇسلۇبىنى رەت قىلىدۇ. قۇرئان ھەممىنى بىراقال سۈپۈ
تاشلىۋەتمەيدۇ ياكى ھەممىدىن بىراقال سۈپۈرۈپ ئالمايدۇ. دائىم 

قارىنى پەرق ئېتىپ ئايرىيدىغان بىر  -تاسقاپ تالاليدىغان ۋە ئاق 
ئايەت  - 122ئەقىل بەرپا قىلىدۇ. بۇ ئايەتمۇ دەل بۇالردىن بىرسى. 

بىلەن سۆز ئەسلىدىكى تېمىغا، يەنى بەنى ئىسرائىل ھەققىدىكى 
قايتىدۇ. لېكىن ئارقىدىنال ھەزرىتى ئىبراھىم بىلەن  بايانالرغا

داۋاملىشىدۇ. چۈنكى يەھۇدىيالرمۇ، مۇشرىكالرمۇ ھەزرىتى 
ئىبراھىمنى سۈيئىستىمال قىلىۋاتقان بولۇپ، ئۇنىڭ ئېتىقاد 

ىسىدىن ئۆزلىرىنىڭ ئەجدادى ئىكەنلىكىنى داۋا قىلىپ، نۇقت
قىلىۋاتقانىدى. ىنى ھەزرىتى ئىبراھىمنىڭ دىنىغا نىسبەت لىرئۆز

ىدا يەھۇدىيالرنى جان يېرىدىن تۇتۇپ، نۇقتقۇرئان دەل بۇ 
قىبلىنىڭ قۇددۇستىن كەبىگە ئۆزگەرتىلىشىنى ئىما قىلىپ، 
كەبىنى ھەزرىتى ئىبراھىمنىڭ قايتىدىن بىنا قىلىشىنى بايان 

(. ئاندىن ھەزرىتى ئىبراھىمنىڭ ۋە ھەزرىتى  129 - 125قىلىدۇ ) 
تەۋھىدكە سادىق بولىدىغانلىقلىرى ھەققىدە ياقۇبنىڭ نەسلىدىن 

(. ئەجدادى بىلەن  133 - 132ۋەدە ئالغانلىقى بايان قىلىنىدۇ ) 
ماختانغانالرغا سەمىمىي بىر ئەسكەرتىش سۈپىتىدە قۇرئان مۇنداق 

 دەيدۇ:

ٌة قَْد َخلَْت لََها َما َكَسبَْت َولَُْكْ َما َكَسبْ  ا ََكنُوا وَن ََعه ََل تُْسأَلُ ُُتْ وَ َتِْلَ ُأمه

 يَْعَملُونَ 
ئۇالر ئۆتكەن بىر ئۈممەتتۇر، ئۇالرنىڭ ئەمەللىرى ئۆزلىرى » 

ئۈچۈندۇر. سىلەرنىڭ ئەمەلىڭالر ئۆزۈڭالر ئۈچۈندۇر، ئۇالرنىڭ 
 .( 134« ) قىلمىشىغا سىلەر جاۋابكار ئەمەس 

يەھۇدىيالرنىڭ بىھۇدە  ۇنىڭدىن كېيىن كەلگەن بۆلەكلەردەئ
 - 135ىقى ۋە كىبىرلىرى تىلغا ئېلىنىدۇ ) ۋە ھەقسىز تەكەببۇرل
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(. ئاندىن قىبلىنىڭ قۇددۇستىن كەبىگە ئۆزگەرتىلىشى بايان  141
ۋە داۋامى (، ھەر ئۈممەتنىڭ بىر قىبلىسى  142قىلىنىپ ) 

(. بەدەننىڭ قايسى تەرەپكە  148بولغانلىقى ئەسكەرتىلىدۇ ) 
 نەرسە(. مۇھىم بولغان  177مەس ) يۈزلەنگەنلىكى مۇھىم ئە

(  152 - 149يۈزلەنمىگەنلىكى )  ەنگەنقەلبنىڭ ئالالھ قا يۈزل
بولۇپ، بۇ بۆلەكتە ھەقىقى ياخشى ئەمەلنىڭ ئېنىقلىمىسى مۇنداق 

 بايان قىلىنىدۇ:

َق وَ   الَّْبه َمْن أ ََمَن رََب َولََكنه الَْمغْ لَيَْس الَّْبه َأْن تَُول وا ُوُجوَهُْكْ َقبََل الَْمْْشَ

 َ َخَر َوالَْمًَلئََكَة َوالَْكتَاَب َوالنه َِبّلِله َه َذوَ  َوأ َََت الْ َبي َنيَ َوالَْيْوَم اْْل َ ي الُْقْرََب َماَل عَََّل ُحب َ

ائََلنَي َوَِف  َبيَل َوالسه َ َوالَْيتَاَمى َوالَْمَساَكنَي َوابَْن السه ًَلَة َوأ َََت قَاَب َوَأقَ  الر  اَم الصه

ََكَة َوالُْموفُوَن َبعَ  اَبرَينَ الزه َذا عَاَهُدوا َوالصه
ِ
هاَء َوَحنَي الْبَ وَ لَْبأَْساَء  َِف اهَْدَهْ ا أَْس الضه

يَن َصَدقُوا َوُأولَئََك ُهُ الُْمتهُقونَ  َ  ُأولََئَك اَّله
 سىلەرنىڭ كۈن چىققان ۋە كۈن پاتقان تەرەپكە يۈز» 

ا، قهللا كەلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ئۆزىال ياخشى ئەمەلگە ياتمايدۇ. بەلكى ا
نازىل قىلغان هللا ئاخىرەت كۈنىگە، پەرىشتىلەرگە، كىتابقا )يەنى ا

نى سۆيۈش هللا غەمبەرلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش، ايكىتابالرغا(، پە
يۈزىسىدىن خىش ـ ئەقرىباالرغا، يېتىملەرگە، مىسكىنلەرگە، ئىبن 

ىسى ئۈزۈلۈپ قالغان قالائسەبىللەرگە )يەنى پۇل ـ مېلىدىن 
ـ  ئازادلىققا ئېرىشىشىگە پۇل قۇلالرنىڭرغا ۋە مۇساپىرالرغا(، سائىلال

مال ياردەم بېرىش، ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش، ئەھدىگە ۋاپا 
 چىلىقالرغاقىيىنھەر خىل قىلىش، يوقسۇزلۇققا، كېسەللىككە ۋە 

بەرداشلىق بېرىش ياخشى ئەمەلگە كىرىدۇ. ئەنە شۇالر )يەنى 
دا( راستچىل يۇقىرىقى سۈپەتلەرگە ئىگە كىشىلەر( )ئىمانى

 .( 177«  ) ئادەملەردۇر، ئەنە شۇالر تەقۋادار ئادەملەردۇر 
ئۇنىڭدىن كېيىن كەلگەن ئالالھ يولىدا جان بەرگۈچىلەرنىڭ 
ئەھۋالىدىن، سەفا بىلەن مەرۋە ئارىسىدا سەئيى قىلىش 
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شى ۇمەسىلىسىنىڭ ئۆزىدە ئىخالس ۋە سەمىمىيەتنىڭ بول
(. ئىخالسنىڭ ئاساسىي  158 - 154كېرەكلىكى تەكىتلىنىدۇ ) 

 -(. يېمەك  167 - 159پەقەت بىر بولۇپ، ئۇ بولسىمۇ تەۋھىدتۇر ) 
لىقى ھەققىدە توختىلىپ، لمەكنىڭ بىخەتەرلىكى ۋە ھاالئىچ

دە دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك مەسىلىنىڭ مۇباھلىق ىئەسل
 (.  173 - 168ئىكەنلىكىنى ئىما قىلىدۇ ) 

ۋە  174سرائىلغا قايتىدۇ ) سۆز يەنە يەھۇدىيلەشكەن بەنى ئى
 - 178داۋامى (. بۇ ئارقىلىق مۇھەممەد ئۈممىتى ئاگاھالندۇرۇلىدۇ ) 

(. بۇ بۆلەكتە جىنايەتنىڭ جازاسى ۋە مىراس ھەققىدە  182
توختىلىدۇ. قارىماققا بۇ تېمىنىڭ بەنى ئىسرائىل بىلەن ھېچقانداق 
مۇناسىۋىتى يوقتەك كۆرۈنىدۇ، لېكىن بۇ مەسىلىنى بەنى 
ئىسرائىلنىڭ يەھۇدىيلىشىش مەسىلىسى ئىچىدە تىلغا ئالىدۇ. 

قىساس مەسىلەن، قەستەنلىك بىلەن سادىر قىلغان جىنايەتلەردە 
مۇئمىنلەرنىڭ بەنى ئىسرائىلنىڭ  ئېلىشقا بۇيرىغان ئايەتلەر

كىشىنىڭ » يەھۇدىيلىشىش ئاالمەتلىرىدىن بىرى بولغان 
ىن ئىبارەت ئازغۇنلىقىغا بېرىشت« ئىجتىمائىي ئورنىغا قاراپ جازا 

 چۈشۈپ قالماسلىقى ئۈچۈن بايان قىلىنغان.
روزا بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەرنىڭ يەھۇدىيالرنى بايان 
قىلغان بۆلەكلەر ئارىسىدا كېلىشى ھەقىقەتەن كىشىنىڭ دىققىتىنى 

 تارتىدۇ. بۇ بۆلەك مۇنداق باشلىنىدۇ:

يَن أ ََمنُوا ُكَتَب عَلَ  َ َا اَّله َياُم مََكَ ََّي َأُّي  َ َ  ُكتَ ْيُْكُ الص  َ َب عَََّل اَّله َعلهُْكْ يَن َمْن قَْبَلُْكْ ل

 تَتهُقونَ 
ئالالھ ئالدىدىكى مەسئۇلىيىتىنى مىنلەر! ۇئئى م» 

ئۈچۈن، سىلەردىن ئىلگىرىكىلەرگە  بىلگۈچىلەردىن بولۇشۇڭالر
)يەنى ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ 

 .( 183)  « ىزان روزىسى( پەرز قىلىندى)رام
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بۇ ئارقىلىق، ئى مۇھەممەد ئۈممىتى! يەھۇدىيلەشكەن بەنى 
ئىنسانىيەت  الىقلىرىغا قارشى چىقىڭالر. بۇنىئىسرائىلنىڭ خات

بىلەن تەڭتۇش بولغان ئىسالمنىڭ ھەقىقەتلىرىگە ئىگە بولغان 
دېمەكتە.  ھالدا ئادا قىلىڭالر. ئۇ ھەقىقەتلەردىن بىرسى روزىدۇر،

روزا ئىنسانىيەت بىلەن تەڭ دىمەتلىك بولغان ئىسالمنىڭ بارلىق 
 لىنگەن ئىبادەتلىرىدىن بىرسى.ىزامان ۋە ماكانالردا ئادا قىلىنىپ ك

ئاندىن ئۇرۇشقا مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمىلەرگە دائىر ئايەتلەر 
ۋە داۋامى (. ئۇرۇش  261ۋە داۋامى،  190بايان قىلىنىدۇ ) 

ن بىر دۇنيانى تەسەۋۋۇر قىلىش ساددىلىق بولىدۇ. بولمايدىغا
چۈنكى بۇنداق بىر دۇنيا جەننەت بولىدۇ. ھاياتنى كۈلپەتكە 
ئايالندۇرۇشنىڭ يولىدىن بىرسى، جەننەتنى بۇ دۇنيادا بەرپا 

ىسى بولۇپ، قىلىشقا ئۇرۇنۇشتۇر. ئۇرۇش ھاياتنىڭ بىر پارچ
مىلىرىگە رىئايە ئۇرۇش ئەخالقى ۋە بەلگىلى مۇۋاپىق بولغان نەرسە

قىلىشتۇر. قۇرئاندا مەزكۇر ئايەتلەر مۇھاتابىدا بۇ ئاڭنى 
 شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت قىلىدۇ.  

بەقەرە سۈرىسىدە تەپسىلى بايان قىلىنغان ئىبادەتلەردىن 
بىرسى ھەج ئىبادىتى بولۇپ، بۇ سۈرىدە ھەج ئۇرۇش دائىرىسى 

ۇش ھارام ئىچىدە تىلغا ئېلىنىدۇ. چۈنكى ھەج ئايلىرى ئۇر
 قىلىنغان ئايالر بولۇپ، بۇ بەلگىلىمىگە رىئايە قىلمىغاندا، ئىبادەت

 قىلىش ھەققىنى دەپسەندە قىلغانلىق بولىدۇ.  
ئايەتلەر ئارىسدىكى بۆلەكتە ھاراقنىڭ زىيىنى،  - 242 - 219

ئىنفاقنىڭ پايدىسى، يېتىمالرغا ئىگە چىقىش، ئايالالرنىڭ ھەيىز 
قىلىنغان قەسەم ۋە بۇنىڭدىن كېلىپ  ھاللىرى، ئالالھ نامىدىن

 چىققان تاالققا مۇناسىۋەتلىك مەسلىلەر تىلغا ئېلىنىدۇ. 
مۇناسىۋەتلىك ئايەتتە،  گەئالالھ نامىدىن قىلىنغان قەسەملەر

 نى شاھىت قىلىپ قىلغان ھەر ئىشقائالالھ » ۋەھىي ئىنساننى 
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دەپ « ئالالھ نىڭ ھەقىقەتەن شاھىت بولغانلىقىنى ئۇنتۇما! 
 ئاگاھالندۇرىدۇ:   

سىلەرنى جازاغا هللا مەقسەتسىز ئىچكەن قەسىمىڭالر ئۈچۈن ا» 
سىلەرنى هللا ئۈچۈن ا دىلىڭالرنىڭ تۇتقان مۇئامىلىسىتارتمايدۇ، 

يەنى  مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ھەلىمدۇر )هللا تارتىدۇ. ا كارلىققاجاۋاب
، بەندىسىگە پۇرسەت بەندىلىرىنى جازاالشقا ئالدىراپ كەتمەيدۇ

 (. 225« ) ( ۈچىدۇر بەرگ
ئايەتتە سۆز يەنە بەنى ئىسرائىلغا قايتىدۇ. تالۇت ۋە  - 243

( ئىبرەتلىك بىر قىسسەدۇر. بۇ  252 - 246جالۇت قىسسىسى ) 
قىسسە ئارقىلىق مۇئمىنلەرگە تەكرارلىنىدىغان تارىخنى قانداق 
مۇالھىزە قىلىشى كېرەكلىكىنى ئۆگىتىدۇ. رەسۇلۇلالھنىڭ 

كى مۇسۇلمانالر قوشۇنى تالۇتنىڭ قوشۇنىغا، قوماندانلىقىدى
مۇشرىكالرنىڭ قوشۇنى جالۇتنىڭ قوشۇنىغا ئوخشىتىلغان. مانا بۇ 

ىدا سۈرىدە ئايىتەل كۇرسى كېلىدۇ. ئايىتەل كۇرسى ئالالھ نى نۇقت
 تونۇشتۇرغان ئايەتتۇر. 

بەنى ئىسرائىلنىڭ يەھۇدىيلىشىش جەريانىنى بايان قىلغان بىر 
 دە نېمە ئۈچۈن بۇنداق بىر ئايەت كەلگەن؟سۈرىنىڭ مەركىزى

: ھەر تۈرلۈك ئازغۇنلۇقنىڭ تەكتىدە، تەسەۋۋۇردىكى جاۋابئەل
ئالالھ چۈشەنچىسىنىڭ توغرا بولمىغانلىقى ياتىدۇ. بۇ ئايەت بايان 

« ئۇخالپ قالمايدىغان ۋە ئۇنتۇپ قالمايدىغان » قىلغان ھەقىقەت 
لىشتۇر. بۇ ئايەت ئالدى بىر ئالالھ ئېتىقادىغا ئىنساننى دەۋەت قى

ماقچى بولغان لدۇربىلەن ئالالھ نى ئۇخالتماقچى ۋە ئۇنتۇ
ردىن پاك دەپ ئېتىقاد قسانالۇتەسەۋۋۇردىكىلەرنى ) ئالالھ نى بۇ ن

توغرا بولغان ئالالھ تەسەۋۋۇرىغا دەۋەت قىلىدۇ. مانا بۇ  قىلىمىز (
 ئايەت تۆۋەندىكىچە:

َله ُهَو الْحَ 
ِ
ََلَ ا
ِ
ُ ََل ا َماَواَت اّلِله نٌَة َوََل نَْوٌم ََلُ َما َِف السه ي  الْقَي وُم ََل تَأُْخُذُه س َ

ْذَنَه يَْعََّلُ َما بنَْيَ َأيَْدَُّيْم َوَما َخلَْفُهْم 
ِ
َله َِب
ِ
ي يَْشَفُع َعْنَدُه ا َ َوَما َِف اْْلَْرَض َمْن َذا اَّله
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َله َبَما شَ 
ِ
ٍء َمْن َعلَْمَه ا يُطوَن َبََشْ َماَواَت َواْْلَْرَض َوََل َوََل ُيَ ي ُه السه اَء َوَسَع ُكْرس َ

 يَُئوُدُه َحْفُظهَُما َوُهَو الَْعَِل  الَْعَظميُ 
ھەمىشە تىرىكتۇر، هللا تىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر؛ اهللا بىر ا» 

ھەممىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچىدۇر؛ ئۇ مۈگدەپ قالمايدۇ، ئۇنى 
نىڭ هللا مىندىكى ھەممە نەرسە ائاسمانالردىكى ۋە زې .ئۇيقۇ باسمايدۇ
نىڭ ئالدىدا شاپائەت هللا نىڭ رۇخسىتىسىز كىممۇ اهللا )مۈلكى( دۇر؛ ا

ئۇالرنىڭ ئالدىدىكى )يەنى دۇنيادا قىلغان(، هللا ا ؟قىاللىسۇن
كەينىدىكى )يەنى ئۇالر ئۈچۈن ئاخىرەتتە تەييارلىغان( ئىشالرنىڭ 

ئۇالرغا ( هللانىڭ مەلۇماتىدىن )اهللا ھەممىسىنى بىلىپ تۇرىدۇ؛ ئۇالر ا
بىلدۈرۈشنى خالىغان نەرسىلەردىن باشقا ھېچ نەرسىنى بىلمەيدۇ، 

نىڭ كۇرسى )مەلۇماتى( ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆز ئىچىگە هللا ا
ئالىدۇ. ئاسمان ـ زېمىننى ساقالش ئۇنىڭغا ئېغىر كەلمەيدۇ. ئۇ 

 .( 255)  « يۇقىرى مەرتىۋىلىكتۇر، ھەممىدىن ئۇلۇغدۇر
مەزكۇر ئايەتنىڭ  يىنال كەلگەن ئايەتمۇكۇرسىدىن كېئايىتەل 

دېمەكچى بولغانلىرىنى تولۇقلىماقتا ۋە ئالالھ نىڭ ئىنساننىڭ 
ئىرادىسىگە بولغان ھۆرمىتىنى بايان قىلماقتا. بۇ ئايەتنىڭ 

 «:ئىمان ئىنساننىڭ ھۆر ئىرادىسىنى ئاساس قىلىدۇ » خۇالسىسى 

َ الر   يَن قَْد تََبنيه َ ْكَراَه َِف ال 
ِ
اغُوَت َويُْؤَمْن  يَْكُفْر َِب  فََمنْ ْشُد َمَن الْغَي َ ََل ا لطه

تَْمَسَك َِبلُْعْرَوَة الُْوثْقَى ََل انَْفَصامَ  َ فَقََد اس ْ ُ ََسَ وَ لَهَا  َِبّلِله  يٌع عََلميٌ اّلِله
دىندا زورالش يوقتۇر، ھىدايەت گۇمراھلىقتىن ئېنىق » 

ە مەبۇد( نى تىن باشقا بارچهللا ئايرىلدى، كىمكى تاغۇت )يەنى ا
قا ئىمان ئېيتىدىكەن، ئۇ سۇنماس، مەھكەم هللا ئىنكار قىلىپ، ا

)بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى( ئاڭالپ هللا تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ، ا
 .( 256« ) تۇرغۇچىدۇر، )ئىشلىرىنى( بىلىپ تۇرغۇچىدۇر 

ئايىتەل كۇرسىدىن كېيىن بايان قىلىنغان تېمىالرنىڭ 
قەتئىينەزەر، بۇ تېمىالر توغرا شىدىن ۇكۆرۈنگەن يۈزى نېمە بول

بولغان بىر ئەقىدىنىڭ تىكلىنىشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. بولۇپمۇ 
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ن ئىگە بولغان ھەر تۈرلۈك ئىقتىسادىي ئىمكانالرنى يوقسۇلالر بىلە
 - 283ئايەتتىن تارتىپ  - 261 بىرگە بەھرىمان بولۇش مەسىلىسى

مەسئۇلىيەت  ئايەتكىچە داۋاملىشىدۇ. بۇ ئايەتلەردە ئىقتىسادىي
 ھۆكۈملەرنىڭ ھەممىسىنىڭ تەكتىدە بىلەن مۇناسىۋەتلىك

ئىنساننىڭ ئالالھ بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى ياتماقتا. سۈرىنىڭ 
ېلىنغان ھەر نەرسىنىڭ ئايەتتە تىلغا ئ - 283ئاخىرقى ئۈچ ئايىتى، 

ئىنساننىڭ ئەبەدىي سائادىتى ئۈچۈن ئىكەنلىكىنى  مەقسىتىنىڭ
ىنىڭ دۇئا بىلەن ئاخىرلىشىشى ھەقىقەتەن بايان قىلىدۇ. سۈر

بىزدىن » كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ. بولۇپمۇ بۇ دۇئانىڭ ئىچىدە 
بىزگە ئېغىر يۈك  گىرىكىلەرگە يۈكلىگىنىڭگە ئوخشاشئىل

بىۋاستە بەنى ئىسرائىلغا قىلىنغان ئىما  دۇئاسى«  يۈكلىمىگىن
 بولسا كېرەك.

َماَواَت َومَ  َ َما َِف السه ْن تُْبُدو ّلَِله
ِ
ُفوُه  َأنُْفَسُْكْ ا َما َِف ا َِف اْْلَْرَض َوا  أَْو َُّتْ

ُب َمنْ  ُ فَيَْغَفُر َلَمْن يََشاُء َويَُعذ َ ْبُْكْ َبَه اّلِله ُ  يََشاُيَاس َ ٍء قََدي ُء َواّلِله ٌر عَََّل ُك َ َشْ

لَْيَه َمْن َرب ََه َوالْمُ 284)
ِ
ُسوُل َبَما ُأنْزََل ا َ َوَمًَلئَكَ  ُكٌّ أ َمَ ونَ ْؤَمنُ ( أ ََمَن الره َتَه َن َِبّلِله

ُق بنَْيَ َأَحٍد َمْن ُرُسََلَ َوقَ  َ ه ْعنَا َوأَ الُوا ََسَ َوُكُتَبَه َوُرُسََلَ ََل نَُفر  نَا َطْعنَا غُْفَرانََك َرب

لَْيَك الَْمَصُْي )
ِ
َله ُوسْ 285َوا

ِ
ُ نَْفًسا ا ُف اّلِله ا َما عَلَْْيَ َسبَْت وَ َعهَا لَهَا َما كَ ( ََل يَُك َ

ْن نََسينَا َأْو َأْخَطأَْنَ 
ِ
هنَا ََل تَُؤاَخْذََن ا هنَ  اْكتََسبَْت َرب ا مََكَ ا َوََل َتَْ َرب ِْصً

ِ
لْتَُه َمْل عَلَْينَا ا  َْحَ

لْنَا َما ََل طَ  م َ هنَا َوََل َُتَ يَن َمْن قَْبَلنَا َرب َ َ اقََة عَََّل اَّله َ نَا َبَه وَ ل نَا اْعُف َعنها َواْغَفْر ل

ََن عَََّل الْقَْوَم الََْكفَ  نَا َأنَْت َمْوََلََن فَانُّْصْ  ( 286رَيَن )َواْرَْحْ
ئىگىدارچىلىق قىلىش  ئاسمانالردىكى، زېمىندىكى شەيئىلەر )

هللا ( ا جەھەتتىن بولسۇن، تەسەررۇپ قىلىش جەھەتتىن بولسۇن
نىڭ ئىلكىدىدۇر. دىلىڭالردىكى )يامانلىقنى( مەيلى ئاشكارا 

سىلەردىن ھېساب هللا ر، مەيلى يوشۇرۇڭالر، ئۇنىڭ ئۈچۈن اقىلىڭال
خالىغان كىشىگە مەغپىرەت قىلىدۇ، خالىغان كىشىگە هللا ا ،ئالىدۇ

  .ھەممە نەرسىگە قادىردۇرهللا ئازاب قىلىدۇ. ا
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تەرىپىدىن ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان كىتابغا ئىمان  رەسۇل رەببى
قا هللا ھەممىسى اكەلتۈردى، مۆمىنلەرمۇ ئىمان كەلتۈردى، ئۇالرنىڭ 

ئىمان  غالىرىرەسۇلنىڭ پەرىشتىلىرىگە، كىتابلىرىغا ۋە هللا ۋە ا
لىرىنىڭ ھېچبىرىنى رەسۇلنىڭ هللا ا »(  ئۇالر كەلتۈردى. )

يەنى ئۇالرنىڭ بەزىسىگە ئىمان ئېيتىپ، بەزىسىگە  ئايرىۋەتمەيمىز )
( ئاڭلىدۇق ۋە  دەۋىتىڭنى بىز ). ( ئىمان ئېيتماي قالمايمىز

ىمىز، مەغپىرىتىڭنى تىلەيمىز، ەببئىتائەت قىلدۇق، ر ( ئەمرىڭگە )
 دەيدۇ.«  دىغان جايىمىز سېنىڭ دەرگاھىڭدۇرقايتىئاخىر 
ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ. هللا ا

( ئۆزىگىدۇر، يامانلىقى  نىڭ ساۋابى كىشىنىڭ قىلغان ياخشىلىقى )
 ( مۇ ئۆزىگىدۇر. نىڭ جازاسى )

ىمىز! ئەگەر بىز ئۇنتۇساق ياكى خاتاالشساق ەببر »(  ئۇالر )
يەنى بىز ئۇنتۇش ياكى سەۋەنلىك سەۋەبىدىن ئەمرىڭنى تولۇق  )

ىمىز! بىزدىن ەبب(، بىزنى جازاغا تارتمىغىن. ر ئورۇنلىيالمىساق
بىزگە ئېغىر يۈك  گىرىكىلەرگە يۈكلىگىنىڭگە ئوخشاشئىل

(،  كلىپ قىلمىغىنيەنى بىزنى قىيىن ئىشالرغا تە يۈكلىمىگىن )
ىمىز! كۈچىمىز يەتمەيدىغان نەرسىنى بىزگە ئارتمىغىن، بىزنى ەببر

كەچۈرگىن، بىزگە مەغپىرەت قىلغىن، بىزگە رەھىم قىلغىن، سەن 
« بىزنىڭ ئىگىمىزسەن، كاپىر قەۋمگە قارشى بىزگە ياردەم بەرگىن

 (.  286 - 284) دەيدۇ 
 

 سۈرىسىئەنفال 

 
مەغپىرەت قىلىنغان، زىيادە » ساسەن سۈرە بىرىنچى ئايىتىگە ئا

كەلىمىسى « ئەنفال » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « بەخش ئېتىلگەن 
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غەت مەنىسى يۇقىرىدىكىدەك ۇبىلەن ئاتالغان. گەرچە كەلىمىنىڭ ل
 مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ.« غەنىيمەت » بولسىمۇ، بۇ يەردە 

ئىسمى بىلەن « ئەنفال » سۈرە تۇنجى نەسىل تەرىپىدىن 
 لغان ) بۇخارى ۋە ۋاھىدى (.ئاتا

دەپمۇ ئاتالغانلىقىنى « ر سۈرىسى ىبەد» فىرۇزئابادى سۈرىنىڭ 
ئېيتىدۇ. ئىككىنجى نەسىلنىڭ مۆتىۋەرلىرىدىن ۋە مۇتتەقى 

بېرىپ بۇ  جاۋابئالىملىرىدىن سەئىد بىن جۇبەير بىر سوئالغا 
دەپ تەرىپلەيدۇ. بۇنىڭ سەۋەبى، « بەدىر سۈرىسى » سۈرىنى 
بەدىر ئۇرۇشى، بۇ ئۇرۇش جەريانىدا ۋە ئۇرۇشنىڭ ئەتىسىال سۈرىدە 

 يۈز بەرگەن ۋەقەلەر تەپسىلى بايان قىلىنغان.
بەدىر ئۇرۇشى  يىلى رامىزان ئېيىدا - 2سۈرە ھىجرەتنىڭ 

مەزمۇن  خىرئا -مۇناسىۋىتى بىلەن نازىل بولغان. باشتىن 
پۈتۈنلىكىگە ئىگە. بۇ، سۈرىنى تەشكىل قىلغۇچى بۆلەكلەر 

ارىسىدا بەك ئۇزۇن زامان ئارىلىقى يوقلىقىنى بىلدۈرىدۇ. بىر ئ
ئايەتلەرنىڭ مەككىدە نازىل بولغانلىقى قەيت  - 36 - 30رىۋايەتتە 

ئايەت  - 37ئايەت بىلەن  - 36قىلىنغان ) قۇرتۇبى (. لېكىن 
ئارىسىدا ئايرىغىلى بولمايدىغان دەرىجىدە زىچ مۇناسىۋەت بار. 

 رىغا قويۇلغان ئۆلچەملەر بۇ رىۋايەتلەرنى رەتئەنئام سۈرىسىدە ئوتتۇ
 قىلىدۇ. 

 ئالىئىمران -دەسلەپكى مەزگىلدىكى تەرتىپلەردە، سۈرە بەقەرە 
، 88دە تەرتىپىسۈرىسىنىڭ ئارىسىغا تىزىلغان. ھەزرىتى ئوسمان 

ئورۇنغا  - 87دە تەرتىپى، ئىمام جافەر 85دە تەرتىپىئىبن ئابباس 
سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا تىزىلغانلىقى تىزىلغان. بىزنىڭچە بەقەرە 

مۇۋاپىق بولغان بولۇپ، تارىخىي ۋەقە بۇنى تەستىقاليدۇ. لېكىن 
شى توغرا ۇسۈرىسىنىڭ قويۇل ئالىئىمرانسۈرىنىڭ ئارقىسىغا 

يىلى شەۋۋال ئېيىدا  - 3سۈرىسى ھىجرەتنىڭ  ئالىئىمرانئەمەس. 
بايان يۈز بەرگەن ئۇھۇد ئۇرۇشىغا مۇناسىۋەتلىك مەلۇماتالرنى 
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قىلىدۇ. ئەنفال سۈرىسى بىر بەدىر سۈرىسىدۇر. ئىككى سۈرە 
ئارىسىدا بىر يىلدەك ۋاقىت بار. ئەنفال سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا 

ھەدىد سۈرىسىدۇر. ھەدىد  سۈرە تىزىلىشقا مۇناسىپ بولغان
سۈرىسىمۇ ئەنفال سۈرىسىگە ئوخشاش بەدىر سۈرىسى بولۇپ، بەدىر 

 ن.     ئۇرۇشىدىن كېيىن نازىل بولغا
ئەنفال سۈرىسى غەنىيمەتلەرگە مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىمىلەرنى 

 ئورۇنبەدىر ئۇرۇشى ئۈستىدىن بايان قىلىدۇ. سۈرىنىڭ مەركىزىدە 
 ئالغان بەدىر ئۇرۇشىنى مۇنداق ئىخچامالشقا بولىدۇ:

يىلى رەسۇلۇلالھ مەككىدىن يەسرىب ) بۈگۈنكى  - 622مىالدى 
ھىجرەتنىڭ روياپقا چىقىشىدىكى  مەدىنە (كە ھىجرەت قىلغان. بۇ

لمىغانلىقتىنال بولماستىن، اپەقەت مەككىدە ئىمكان ق سەۋەب
شەھرى ( دەپ  نەبىكېيىنكى مەزگىلدە مەدىنەتۇن نەبى ) 

ئاتىلىدىغان يەسرىبتە شەكىللەنگەن ئىسالم جامائىتىنىڭ پارالق 
رىشى ئىدى. ئەگەر بۇنداق بولمىغان ىدىن بىشارەت بىئىستىقبال

ا ۋە ھىجرەت پەقەت مەككىلىكلەرنىڭ زۇلۇمىدىن قېچىپ بولس
قۇتۇلۇشال بولغان بولسا ئىدى، رەسۇلۇلالھمۇ مۇئمىنلەر ئۈچۈن 

 بىخەتەر ماكان بولغان ھەبەشىستانغا كېتەتتى. 
ھىجرەتتىن كېيىن يەسرىب مەدىنە دەپ ئاتىلىشقا 

بولغان مەدىنىدە ئىسالم « پەيغەمبەر شەھرى » باشلىغانىدى. 
ىيىدۇ. رەسۇلۇلالھ ھىجرەتتىن كۈچكۈنگە  -ىتى كۈندىن جامائ

مەدىنە » كېيىنال مەدىنە ۋە ئەتراپىدىكى قەبىلىلەر بىلەن تۈزگەن 
ر ئارىسىدىكى ئارقىلىق، بۇ رايۇندا ياشايدىغانال« كېلىشىمى 

ئاساسقا ئىگە قىلىدۇ. مەدىنىدە شۇنىڭدىن  مۇناسىۋەتنى قانۇنى
قانۇنى ئىگىلەيدۇ. « شەھەر » ىنى ئورن قانۇنىنىڭ «چۆل » باشالپ 

بۇ ئارقىلىق مەدىنىدە نىسبەتەن مۇقىم بىر ۋەزىيەت شەكىللىنىدۇ. 
رەسۇلۇلالھ مەدىنىدە ئىسالم جامائىتىنىڭ ئۆزىگە خاس بىر 
كىملىكىنى شەكىللەندۈرۈش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچى بىلەن 
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تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ ۋە مۇسۇلمان كىملىكىنىڭ بارلىققا 
سۈپىتىدە ۋەز قىلىدۇ. مەدىنىدە « سۈننەت » بىر  كېلىشىنى

مۇسۇلمانالرنىڭ جەمگاھى پەيغەمبەر مەسجىدى ئىدى. بۇ يەر 
شەھەرنىڭ مەركىزى، ئىسالم جامائىتىنىڭ قارارگاھى بولۇپ، 
قىبلىسى يوق قەلبلەرگە قىبلە تۇيغۇسى مانا بۇ ماكاندا بەخش 

 ئېتىلگەن. 
ففا، ئىسالم جامائىتى مەسجىدنىڭ يېنىغا سېلىنغان دارۇس سۇ

چاقىسىز كىشىلەرنىڭ پاناگاھى ھەم  -ئىچىدىكى يوقسۇل ۋە ئىگە 
ئىيەتنىڭ ئەڭ . سۇففا سايىسىدە رەسۇلۇلالھ جەممەكتىۋى ئىدى

 چاقىسىز كىشىلەردىن -تۆۋەن تەبىقىسىنى تەشكىل قىلغان ئىگە 
ئىسالم جامائىتىنىڭ ئەڭ ساپالىق شەخسىيەتلىرىنى تەربىيىلەپ 

دى. سۇففا، ئەقىلنىڭ قىبلىسىنى تەيىن قىلىشتا مۇھىم رول چىققانى
 ئوينىغان.

ئىسالم  نىدە بەرپا قىلغان ئۈچىنچى ماكانرەسۇلۇلالھ مەدى
جامائىتىگە ئائىت بىر بازار يېرى بولۇپ، بۈگۈنكى باقى مازارلىقى 
جايالشقان ماكانغا قۇرۇلغان ئىسالم بازىرى ئۈچۈنمۇ بەلگىلىك 

 ۇ بازارنىڭ ئەڭ چوڭ ئاالھىدىلىكىلىگەنىدى. بالرنى بەلگىپرىنسىپ
بىر ئۇچىدا تۇرۇپ يەنە بىر ئۇچىنى كۆرەلىگۈدەك شەكىلدە تۈز 

شى بولۇپ، بۇ ئادىل بىر بازارنىڭ تەقەززاسى ئىدى. بازارنىڭ ۇبول
قائىدىلىرىدىن بىرسى، ھېچكىمنىڭ مۇقىم بىر يەرنى 

ى ئالىدىغان ئىگەللىمەسلىكى ئىدى. بۇ ھەقسىز رىقابەتنىڭ ئالدىن
بىر تەدبىر ئىدى. يەنە بىرسى، مۇقىم باھانىڭ قويۇلماسلىقى بولۇپ، 
بۇ، تاۋارنىڭ ئەركىن بازار مۇھىتىدا ھېچقانداق بىر سۈنئىي 
تەسىرگە ئۇچرىماستىن، ئۆزىگە اليىق باھاسىنىڭ شەكىللىنىشى 

تىن، رەسۇلۇلالھ تاۋارنىڭ بازارغا سەۋەبئۈچۈن زۆرۈر ئىدى. بۇ 
نمەي تۇرۇپ، يولدا ئالدىنى توساپ بىرىنچى قولدىن ئېلىپ كېلى
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شنى ) تەالققىر رۇكبان ( مەنئى قىلدى. خۇالسىلىگەندە، ىسېتىۋېل
 مەدىنە بازىرى تىجارەتنىڭ قىبلىسىنى شەكىللەندۈرگەنىدى. 

رەسۇلۇلالھ مەدىنىدە ئىسالم جامائىتىنىڭ كىملىكىنى 
تقاندا، ىرىشىۋاشەكىللەندۈرۈش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچى بىلەن ت

دىن قاچۇرۇپ قويغان مەككە مۇشرىكلىرىمۇ جىم رەسۇلۇلالھنى قول
ا تۇرمايۋاتاتتى. ئۇالر بىر تەرەپتىن مەدىنىدىكى يەھۇدىيالر ۋە دىلىد

ە ئورنىتىپ، يەنە بىر قالائكېسەل بولغان بەزى كىشىلەر بىلەن 
تەرەپتىن مەدىنە ئەتراپىدىكى قەبىلىلەرنى رەسۇلۇلالھقا قارشى 

ىۋاتاتتى. ئۇالرنىڭ بۇ تىرىشچانلىقى بەزىدە ئۆزىنى كۈشكۈرت
ۋەسىقە (گە ئەزا  -كۆرسىتەتتى. مەسىلەن، مەدىنە كېلىشىمى ) ئەل 

بولغان يەھۇدىي رەئىس كائاب بىن ئەشرەفنى بۇ كېلىشىمگە 
خىيانەت قىلشقا قايىل قىلغانىدى. ئۇمۇ بۇ كېلىشىمگە سادىق 

ۈچۈن تىرىشىۋاتاتتى، بەزى يەھۇدىي رەئىسلەرنى قايمۇقتۇرۇش ئ
ھەتتا رەسۇلۇلالھنىڭ ھەرىمىگە تىل تەككۈزۈشتىن تارتىپ ھەر 

 يولنى سىناۋاتاتتى.  
مەككە مۇشرىكلىرى ئۆزلىرىنى رەسۇلۇلالھتىن ھىجرەت 

لىك قۇتۇلدۇق دەپ قارىمىدى. چۈنكى، مەدىنىدە بىر سەۋەب
 ئۇالر ئۈچۈن مەككىدە تۇرۇپ مائەتنى بەرپا قىلغان رەسۇلۇلالھجا

 ى. ئۇالر رەسۇلۇلالھنىڭ دەۋىتىگەقېلىشىدىنمۇ خەتەرلىك ئىد
ئاخىر مەنپەئەتلىرىگە زىيان يەتكۈزگەنلىكى ئۈچۈن  -باشتىن 

قارشى چىققانىدى. مەدىنىگە ھىجرەت قىلغاندىن كېيىن، ئۇالر 
ئۈچۈن خەۋپ تېخىمۇ چوڭايغانىدى. مەدىنە مەككىنىڭ جان 

تىدىكى ئەڭ مۇھىم قاتناش تومۇرى بولغان ئىالف تىجارەت يولى ئۈس
سۈرىيە ئوتتۇرىسىدىكى تىجارەت بۇ يول  -تۈگۈنى ئىدى. مەككە 

ئارقىلىق ئېلىپ بېرىلىدىغان بولۇپ، بۇنىڭدىن باشقا بىر يول يوق 
ئىدى. مەككىلىكلەر قورققان ئىش ئاخىرى بېشىغا كەلدى. ئۇالر 
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ئۈچۈن جان تومۇرى بولۇپ ھېسابلىنىدىغان بۇ يولنىڭ تىزگىنى 
 ەدىنە ئىسالم جامائىتىنىڭ ئىلكىگە ئۆتتى. م

يىلى شابان ئېيىدا، ئەبۇ سۇفيان  - 2ھىجرەتنىڭ 
باشچىلىقىدىكى مەككە كارۋىنى ھەققىدە خەۋەر يېتىپ كەلدى. 
مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەردىنمۇ مەلۇم بولغاندەك، رەسۇلۇلالھ 
بۇرۇندىنال كارۋان ئۈچۈن ئەمەس، ئۇرۇش ئۈچۈن تەييارلىق 

اتتى. ئىسالم قوشۇنى ئىچىدىكى بەزى كىشىلەرنىڭ ئۇرۇش قىلىۋات
لەنمىگەنىدى. چۈشەنچىسى تېخى قۇرئانغا ئاساسەن شەكىل

قۇرئاننىڭ بۇ مەسىلىگە قارىتا قانداق بىر  تۆۋەندىكى ئايەتلەر
 ئەقىل شەكىللەندۈرگەنلىكىنىڭ شاھىتى:

َا  ائََفتنَْيَ َأَّنه ْحَدى الطه
ِ
ُ ا ْذ يََعُدُُكُ اّلِله

ِ
وَن َأنه  َوتَوَ لَُْكْ َوا ْوَكةَ د    غَْْيَ َذاَت الشه

َماَتهَ  قه الَْحقه َبَكَ ُ َأْن ُيَ قه ( َلُيحَ 7الََْكَفرَيَن ) َطَع َداَبرَ َويَقْ  تَُكوُن لَُْكْ َويُرَيُد اّلِله

 (8الَْحقه َويُْبَطَل الَْباَطَل َولَْو َكرََه الُْمْجرَُموَن )
رۇھ )بىرى مۇشرىكالر كارۋىنى ، ئىككى گۇهللا ئۆز ۋاقتىدا ا» 

يەنى بىرى مۇشرىكالر قوشۇنى( دىن بىرىنىڭ قولۇڭالرغا 
كەلتۈرۈلۈشىنى ۋەدە قىلدى، سىلەر قورالسىز گۇرۇھنىڭ )يەنى 

ئۆز هللا كارۋاننىڭ( قولۇڭالرغا كەلتۈرۈلۈشىنى ياقتۇردۇڭالر. ا
سۆزلىرى ئارقىلىق ھەقنى ھەق قىلىشنى، كاپىرالرنىڭ يىلتىزىنى 

گۇناھكار ئادەملەرنىڭ ياقتۇرمىغىنىغا هللا ا. تۇشنى خااليدۇقۇرۇ
 ڭ، باتىل )يەنى كۇفرى( نىھەقىقەت ڭھەقنىبۇ ئارقىلىق قارىماي، 

 (.  8 - 7« ) يالغاندىن ئىبارەت ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىدۇ 
مىڭ تۆگىگە ئارتىلغان يۈك بىلەن مەككىگە قايتىۋاتقان بۇ 

پ مېڭىۋاتقانىدى. مەدىنىدىكى كارۋاننى قىرىق كىشى قوغدا
كى ۋاقتىدىال ئالغان ئەبۇ تەييارلىق ھەققىدىكى خەۋەرنى سۈرىيەدى

مەككىلىكلەردىن ياردەم تەلەپ قىلىدۇ. مەككە ئۇنىڭ بۇ  سۇفيان
تەلىپىگە تەخمىنەن مىڭ كىشىدىن تەشكىللەنگەن بىر قوشۇننى 

 بەردى.  جاۋابئەۋەتىش بىلەن 
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دۇنيا تارىخىنىڭ  كۈنى - 17يىلى رامىزاننىڭ  - 2ھىجرى 
يۆنىلىشىنى ئۆزگەرتكەن بىر ۋەقە يۈز بەردى. بۇ تارىخىي بىر زەپەر 

« زەپەر ئەخالقى » ئىدى. بىراق ۋەھىي بۇ زەپەر ئۈستىدىن بىر 
بەرپا قىلدى. مانا بۇ ئەنفال سۈرىسىنىڭ زەپەر ئەخالقىنى 

 شەكىللەندۈرىدىغان ئايەتلىرىدىن پەقەتال بىرسى:

َ قَتَلَُهْم َوَما َرَمْيَت فَََّلْ تَ  ْذ رَ  ْقُتلُوُهْ َولََكنه اّلِله
ِ
َ َرَمى َوَليُ َمْيَت َولَ ا ْبَِلَ َكنه اّلِله

يٌع عََلميٌ  َ ََسَ نه اّلِله
ِ
نًا ا  الُْمْؤَمَننَي َمنُْه بًََلًء َحس َ

ئۇالرنى سىلەر )ئۆز كۈچۈڭالر بىلەن( ئۆلتۈرگىنىڭالر يوق،  »
ىلەرگە ياردەم بېرىپ، ئۇالرنىڭ دىللىرىدا بەلكى ئەمەلدە ئۇالرنى )س

ئۆلتۈردى، ئاتقىنىڭدا سەن هللا قورقۇنچ پەيدا قىلىش بىلەن( ا
نى ئىنايىتى مىنلەرۇئمهللا ئاتتى. اهللا ئاتمىدىڭ، بەلكى ئەمەلدە ئۇنى ا

ھەقىقەتەن هللا ا بىلەن تەقدىر قىلغان بىر ئېمتىھان بىلەن سىنىدى.
، )نىيەتلىرىنى، )ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى( ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر

 (. 17« ) ئەھۋاللىرىنى( بىلىپ تۇرغۇچىدۇر 
سۈرىنىڭ ئاساسىي تېمىسى ئۇرۇش ۋە ئۇرۇش پرىنسىپى 

ش ئۇرۇ» بولۇپ، باشقا بىر ئىپادە بىلەن ئېيتقاندا، ئىنسانالر ئېڭىدا 
نى بەرپا قىلىشتۇر. دېمىسىمۇ بۇ سۈرىنىڭ يەنە بىر «ئەخالقى 

تىن بولسا كېرەك، سەۋەببۇ  بولۇپ،« بەدىر سۈرىسى » ئىسمى 
» ئۇ:  ۇ سۈرە ھەققىدە سوئال سورالغاندا، سەئىد بىن جۇبەيردىن ب

 دېگەن. « بەدىر سۈرىسىدۇر 
رمال بىر ۋەقەدۇر. ئۇرۇشقا پۈتۈنلەي وئۇرۇش ھاياتتىكى ن

قارشى چىقىش دەماللىققا قۇالققا ياقىدىغان سۆز بولسىمۇ، 
ئىجاۋەت بولمايدىغان دۇئاغا  »سالماقلىق بىلەن ئويالنغاندا، بۇنىڭ 

دېگەندەك بىر خىيالپەرەستلىك ئىكەنلىكى ھەممىگە مەلۇم. « ئامىن 
ئۇرۇش بولمايدىغان بىر دۇنيا تېخىمۇ ئادىل بىر » ئەپسۇسكى، 

دېيەلمەيمىز. چۈنكى زۇلۇم ۋە زالىم دائىم بار ئىدى. « دۇنيادۇر 
غا قارشى زۇلۇم ۋە زالىم مەۋجۇت بولۇپ تۇرغان مۇددەتچە زۇلۇم
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ئۇرۇشمۇ مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. تۆۋەندىكى ئايەت ئىسالمدا 
ئۇرۇشنىڭ مەقسىتىنىڭ زۇلۇم ۋە بېسىمغا خاتىمە بېرىش 

 ئىكەنلىكىنى ناھايىتى ئېنىق بايان قىلىدۇ:  

يُن ُُك   َ َ َوقَاَتلُوُهْ َحَّته ََل تَُكوَن َفْتنٌَة َويَُكوَن ال  نَ ُه ّلَِله
ِ
  فَا

ِ
َ  انَُْتَْوا فَا  َبَما نه اّلِله

 يَْعَملُوَن بََصْيٌ 
ھايات  ،پىتنە ) زۇلۇم ۋە ئېتىقادقا بېسىم ( تۈگىگىچە» 

ئەگەر  .ئۇالر بىلەن ئۇرۇشۇڭالر پۈتۈنلەي ئالالھ قا بېغىشالنغىچە
ئۇالرنىڭ هللا ا ئۇنتۇماڭالركى يانسا، بۇ قىلمىشىدىنئۇالر 

 (. 39« ) ىدۇ ۈپ تۇرقىلمىشلىرىنى كۆر
رۇش بولمىغان بىر دۇنياغا بولغان ئىنتىلىش، تىن ئۇسەۋەببۇ 

بىر جەھەتتىن زالىمالرنىڭ مەنپەئەتىگە ماس كېلىدۇ. زالىمالر ۋە 
 ا ئۇرۇشقا قارشى چىقىشھەقسىزلىق ھاكىم بولغان بىر دۇنياد

يانتايىقى بولۇشقا « مۇقىملىق » ئوخشاشال مۇشۇنداق بىر دۇنيادا 
ۇنىيىتىنىڭ ئاساسلىق ئوخشاپ قالىدۇ. بولۇپمۇ، يارىتىلىش قان

ئۇرۇشسىز بىر  لۇلۇققۇتۇپ قارىمۇقارشىئامىللىرىدىن بىرى بولغان 
 دۇنيا خىيالىنى باشتىنال رەت قىلىدۇ.  

يا، ئىنسان تەبىئىتنىڭ ئەگەر ئۇرۇش بولمايدىغان بىر دۇن
ھەمدە زالىمالر ۋە زۇلۇمغا يانتاياق بولىدىغانلىقى ئۈچۈن  تەقەززاسى

» داقتا دىققەت قىلىشقا تېگىشلىك ئىش مۇمكىن بولمىسا، ئۇن
شى كېرەك. ۋەھىي مانا بۇنى ۋۇجۇدقا ۇبول« ئۇرۇش ئەخالقى 

چىقىرىدۇ. ۋەھىي نازىل بولغان ئۇ مەزگىلدە ئۇرۇشالر ئۇرۇش 
يوق ئىدى  پرىنسىپئەخالقىدىن مەھرۇم بولۇپ، ھېچقانداق بىر 

، قەبىلە دېيىش ئانچە توغرا ئەمەس. ئۆز دەۋرىدە قەۋملەر ئەنئەنىسى
مۇناسىۋەتلىرى ۋە مەزكۇر رايون قىممەت قاراشلىرىدىن 

الر بار ئىدى. لېكىن بۇ پرىنسىپشەكىللەنگەن بەلگىلىك 
ئۆزگەرمەس بىر قىممەت قاراش » الرنىڭ ئارقىسىدا پرىنسىپ

ئال ھاياتتا ئىجرا قىلىنالمىغان ياكى بۇ ېبولمىغانلىقتىن ر« تىزگىنى 
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الىمالر بەلگىلەيدىغان بولغانلىقتىن، الرنى كۈچلۈكلەر ۋە زپرىنسىپ
ئۆز مەنپەئەتلىرىگە مۇۋاپىق ھالغا كەلتۈرەتتى. قۇرئان ۋەز قىلغان 
بۇ ئۇرۇش ئەخالقى، ئۆز ئىچىدە تولۇق بولغان بىر قىممەت قاراشقا 
ئىگە بولغان سىستېمىسىنىڭ بىر پارچىسى ئىدى. ئۇرۇش ئەخالقى 

ئۈستۈن بولغانلىقى ەممىدىن ھەققىدە توختالغان ئىالھىي كۈچ ھ
بۇنى ئىجرا قىلغۇچىالردىن تارتىپ  الرپرىنسىپئۈچۈن بۇ ئەخالقى 

ھەممە كىشىنى ئۆز ئىچىگە ئاالتتى. رەسۇلۇلالھنىڭ ھاياتى، قۇرئان 
ممىدىن بەك رىئايە ۋەز قىلغان ئۇرۇش ئەخالقىغا ھە

ۋەھىينىڭ تۇنجى مۇھاتابى ۋە ساھابىلىرى  قىلغۇچىالرنىڭ
اتىدۇر. ۋەھىي پەقەت ئۇرۇش ئەخالقىنى ئىكەنلىكىنىڭ ئىسپ

شەكىللەندۈرۈش بىلەنال قالماستىن، مۇھاتاپلىرىدا ئاكتىپ ۋە 
ۋىجدانغا ئادالەت ۋە جانلىق بىر ۋىجدان بەرپا قىلغان ھەمدە ئۇ 

مەتنى دائىم تەۋسىيە قىلىپ تۇرغان. بىر تەرەپتىن ھەقلىق مەرھە
ېرىپ، يەنە بىر بولغۇچىنىڭ كۈچلۈك بولۇش يوللىرىنى كۆرسىتىپ ب

قۇدرەت تاپقان ھەق ۋە ھەقلىق بولغۇچىنىڭ  -تەرەپتىن كۈچ 
 لىرىنى قويغان ئىدى.پرىنسىپنىڭ «كۈچ ئەخالقى » ئالدىغا 

جەڭ » ئەنفال سۈرىسى ئىسمىدىن مەلۇم بولغاندەك 
بېرىش  جاۋاببىلەن مۇناسىۋەتلىك بىر سوئالغا « غەنىيمەتلىرى 

 بىلەن باشلىنىدۇ:

َ َوالره  يَْسأَلُونَكَ  َ فَ ُسوَل َعَن اْْلَنَْفاَل قَُل اْْلَنَْفاُل ّلَِله هُقوا اّلِله  َوَأْصَلُحوا َذاَت ات

ْن ُكْنُُتْ ُمْؤَمَننيَ 
ِ
َ َوَرُسوََلُ ا  بَيَْنُْكْ َوَأَطيُعوا اّلِله

غەنىيمەتلەر )نى قانداق تەقسىم قىلىشىڭ( توغرۇلۇق سەندىن 
ىيمەتلەر )توغرىسىدا ھۆكۈم غەن »سورىشىدۇ، )ئۇالرغا( ئېيتقىنكى، 

ئالدىدىكى هللا ا .قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە خاستۇرهللا چىقىرىش( ا
، )ئىختىالپ قىلىشماي ئىتتىپاق مەسئۇلىيىتىڭالرنى ئۇنتۇماڭالر

قا هللا مىن بولساڭالر، اۇئبولۇپ( ئاراڭالرنى تۈزەڭالر، ئەگەر سىلەر م
 (. 1) «  نىڭ پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىڭالرهللا ۋە ا
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 ال تۆۋەندىكى ئايەتلەرنىڭ كېلىشىيۇقىرىدىكى ئايەتتىن كېيىن
نىڭ ئارقىسىدىكى «ئۇرۇش ئەخالقى » قۇرئان دېمەكچى بولغان 

 چوڭقۇر قىممەت قاراشالر ئۈچۈن تىپىك بىر بىشارەتتۇر:

ُ َوَجلَْت  َذا ُذَكَر اّلِله
ِ
يَن ا َ هَما الُْمْؤَمنُوَن اَّله ن

ِ
َذا لُوبُُ قُ ا

ِ
ْم أ َََّيتُ َلَيْت تُ ْم َوا ُه عَلَْْيَ

ُوَن ) ْم يَتََوُكه َ ميَاًَن َوعَََّل َرب َ
ِ
ينَ 2َزاَدِْتُْم ا َ ا َرَزْقنَاهُْ  ( اَّله ًَلَة َوَممه وَن  يُْنَفقُ يَُقميُوَن الصه

(3) 
ياد ئېتىلسە دىللىرىدا قورقۇنچ پەيدا بولىدىغان، هللا پەقەت ا» 

پەقەت ىغان، نىڭ ئايەتلىرى تىالۋەت قىلىنسا ئىمانى كۈچىيىدهللا ا
مىنلەردۇر. ۇئقىلىدىغان كىشىلەرال )كامىل( م ئىشەنچ رەببىگىال

ئۇالر )مۇكەممەل رەۋىشتە( ناماز ئوقۇيدۇ، بىز ئۇالرغا رىزىق قىلىپ 
سەرپ قىلىدۇ  يلىق بىلەنىئالالھ يولىدا سېخبەرگەن پۇل ـ مالدىن 

 ( »2 - 3 .) 
 ئۇرۇشنىڭ ئەسلى مەقسىتىنىڭ تىنچلىق ئەنفال سۈرىسى

ئۈچۈن ئىكەنلىكىنى ئېنىق ۋە يېپىق ھالدا ئىپادىلىگەن ئايەتلەر 
 بىلەن تولۇپ تاشقان. مانا ئۇالردىن بىرى: 

 َ ْ عَََّل اّلِله َّْلَ فَاْجنَْح لَهَا َوتََوكه ْن َجنَُحوا َللسه
ِ
 َوا

ِ
هُه ُهَو ا ا َميُع الَْعَلمُي )ن  (61لسه

نه َحس ْ 
ِ
َدُعوَك فَا ْن يُرَيُدوا أَْن ََيْ

ِ
َ َوا ُ ُهَو اَّله ه َبَك اّلِله َه َوَِبلُْمْؤَمَننَي َدَك َبنَّْصَ ي َأي

(62) 
ئەگەر ئۇالر تىنچلىققا مايىل بولسا، سەنمۇ تىنچلىققا مايىل » 

هللا اشۇنى ئۇنۇتمىغىنكى، قىلغىن.  ئىشەنچ ىالقهللا اپەقەت بولغىن، 
)ئۇالرنىڭ سۆزلىرىنى( ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، )نىيەتلىرىنى( بىلىپ 

ىدۇر. ئەگەر ئۇالر )تەييارلىق قىلىۋېلىش ئۈچۈن سۈلھى تۇرغۇچ
)ئۇالرنىڭ شەررىدىن( شەكسىز هللا بىلەن( سېنى ئالدىماقچى بولسا، ا

نىڭ ياردىمى بىلەن ۋە ىسېنى ئۆزهللا ساڭا كۇپايە قىلغۇچىدۇر. ا
 .( 62 - 61« ) مىنلەر بىلەن كۈچلەندۈرىدۇ ۇئم
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ئۇرۇشالر ئۇ دەۋردە ئۇرۇشالر بىر كىرىم مەنبەسى بولۇپ، 
جەڭخۇمارالر ئۈچۈن ئالتۇندەك تېپىلغۇسىز بىر پۇرسەت ئىدى. بۇ 

تېخىمۇ كۆپ  مۇ كۆپ غەنىيمەتكە ئېرىشىش ئۈچۈنتىن تېخىسەۋەب
رۇشالردا كىم سىز ئۇپرىنسىپكىشىنى ئۆلتۈرۈشتىن يانمايتتى. بۇ 

بۇ ئۇنىڭ بوالتتى. ئۇ دەۋردىكى ئۇرۇشالردا بىر  نېمىنى ئولجا ئالسا
ئەنئەنىسى ھاكىم ئىدى. بۇ ئامىل « تاالڭ  -ڭ بۇال» خىل 

ئۇرۇشخۇمارالرنى بىر ئۆلۈم ماشىنىسىغا ئايالندۇرۇپ قويغان بولۇپ، 
باھانىسى « ئۇرۇش »  غەنىيمەتكە تىككەنلەرنى تېخىمۇ كۆپ ىكۆز

بىلەن ئادەم ئۆلتۈرۈش يوللۇق بولغان بۇ پۇرسەتنى غەنىيمەت 
ەنىيمەتتە بولغان بىر ان غبىلەتتى. يەنى، كۆزى ئۇرۇشتا ئالىدىغ

ئۇرۇشنىڭ ئۆزى ئەڭ چوڭ غەنىيمەت ئىدى. بۇ  كىشى ئۈچۈن
ىنى تېخىمۇ كۈچەيتەتتى ۋە خىرىسچۈشەنچە، كىشىدىكى ئۆلتۈرۈش 

ېسىپ تۇراتتى. بۇ بۇ ئارقىلىق يوق ھېسابتىكى ۋىجدانىنى ب
قارشى تەرەپتىكى كىشىنى ئۆزىگە ئوخشاش بىر  چۈشەنچە كىشىدە
مەس، ئەكسىچە قارشى تەرەپنى ئۆلتۈرسە ئۆزىگە جان ئىگىسى ئە

مەنپەئەت ئېلىپ كېلىدىغان بىر ۋاستە تۇيغۇسىنى پەيدا قىالتتى. 
ەرسە تىن، بىر جانغا سېلىشتۇرغاندا ئەرزىمەس نسەۋەببۇ 

قارشى تەرەپنى رەھىمسىزلىك بىلەن  ھېسابلىنىدىغان ئولجا ئۈچۈن
 ئۆلتۈرەتتى. 

، ئۇرۇشقا «تاراج  -تاالن » نى مانا مۇشۇنداق ئەھۋالدا، ئۇرۇش
ساقالپ  قاتناشقۇچىالرنى بىر ئۆلۈم ماشىنىسىغا ئايلىنىپ قېلىشتىن

قانۇنلۇق « جەڭ غەنىيمەتلىرىنى »  قېلىشنىڭ بىردىنبىر يولى
) ئادىل ( تەقسىمات بىلەن بىر تەرەپ قىلىش ئىدى. قۇرئاندا بۇ 

نەرسە مانا بۇ  سۈرە ۋە باشقا سۈرىلەردە ئەمەلگە ئاشۇرماقچى بولغان
غەنىيمەت » ئاساسىغا قۇرۇلغان « تاراج  -تاالن » ئىدى. قۇرئان 

چۈشەنچىسىنى مەنئى قىلىپ، ئۇنىڭ « ئولجا ئالغۇچىغا ئائىت 
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ئورنىغا جەڭ غەنىيمەتلىرىنى يوقسۇلالر ۋە ئېزىلگەنلەرگە تارقىتىپ 
 بېرىشنى دەسسىتىدۇ:

ٍء  هَما غَنَْمُُتْ َمْن َشْ َ خُُ َواعْلَُموا َأن ُسوَل وَ َسُه َولَ فَأَنه ّلَِله ي الُْقْرََب لره ََّلَ

ْن ُكْنُُتْ أ ََمنْ 
ِ
َبيَل ا َ َومَ ُُتْ َِب َوالَْيتَاَمى َوالَْمَساَكنَي َوابَْن السه َدََن يَْوَم ا َأنَْزلْنَا عَََّل َعبْ ّلِله

ُ عَََّل ُك َ َشْ   يرٌ دَ ٍء قَ الُْفْرقَاَن يَْوَم الْتَقَى الَْجْمَعاَن َواّلِله
مىنلەر!( بىلىڭالركى، سىلەر ئالغان غەنىيمەتنىڭ ۇئ)ئى م» 

قا، پەيغەمبەرگە، پەيغەمبەرنىڭ خىش ـ هللا بەشتىن بىرى ا
ئەقرىبالىرىغا، يېتىملەرگە، مىسكىنلەرگە، ئىبن سەبىللەرگە 

قا، ئىككى گۇرۇھ )يەنى مۇسۇلمانالر هللا خاستۇر. ئەگەر سىلەر ا
لەن ناھەق ئايرىلغان كۈندە بىلەن كاپىرالر( ئۇچرىشىپ ھەق بى

)يەنى بەدرى ئۇرۇشى بولغان كۈندە( بەندىمىزگە )يەنى مۇھەممەد 
ئەلەيھىسساالمغا( بىز نازىل قىلغان نەرسىلەر )يەنى ئايەتلەر ۋە 

نىڭ غەنىيمەت توغرىسىدىكى هللا پەرىشتىلەر( گە ئىشەنسەڭالر )ا
 ھەر نەرسىگەهللا ھۆكمىنىڭ ئەنە شۇ ئىكەنلىكىنى بىلىڭالر(. ا

 (. 41« ) قادىردۇر 
ھەققىدە « ئەقىل بەرپا قىلىشى » يۇقىرىدا ۋەھىينىڭ 

سىز ئەمەس. چۈنكى ئىنسانلىق تارىخىدا، سەۋەبتوختىلىشىمىز 
ئىنسانغا بەخش ئېتىلگەن ئەڭ چوڭ ئىالھىي نېئمەت بولغان 
ئەقىلگە قارىتىلغان ماختاش مانا بۇ سۈرىدە، ھەمدە تازا قىززىغان 

 قىلىنغان بۆلەكتىن كېيىنال كەلمەكتە: جەڭ سەھنىسى بايان

 َ م  الُْبْْكُ اَّله َ الص  َواب َ َعْنَد اّلِله نه َشه اله
ِ
 يَْعَقلُونَ  يَن ََل ا
نىڭ نەزىرىدە ھايۋانالرنىڭ ئەڭ يامىنى هللا شۈبھىسىزكى، ا» 

)ھەقنى ئاڭلىماي( گاس بولۇۋالغان، )ھەقنى سۆزلىمەي( گاچا 
 (. 22« ) كىشىلەردۇر  مەيدىغانئىشلەت بولۇۋالغان، ئەقلىنى

كۆرۈنۈش جەھەتتىن بىر  ئەسلىدە بۇ بىر جەڭ ئەمەس. تاشقى
ئىنسان بىلەن ئىنساننىڭ » ئۇرۇشتەك كۆرۈنسىمۇ، ئەمەلىيەتتە 

ئارىسىغا سېلىنغان « سائادىتىنىڭ يەنە بىر ئىسمى بولغان ئىسالم 
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بارلىق توساقالرنى چېقىپ تاشالش تەشەببۇسىدۇر. تۆۋەندىكى 
ئايەتلەر پەقەت ئەنفال سۈرىسنىڭال ئەمەس، پۈتۈن قۇرئاننىڭ ئەڭ 

 سەرخىل ئايەتلىرىدىن بىر ئۆرنەكتۇر:

ُسو  َ َوَللره تََجيُبوا ّلَِله يَن أ ََمنُوا اس ْ َ َا اَّله ذَ ََّي َأُّي 
ِ
َييُْكْ َواعْلَمُ لَ ا َدعَاُُكْ َل ا وا َأنه َما ُيْ

َ َيُوُل بنَْيَ الَْمْرَء َوقَلَْبهَ  لَْيَه َُتَْْشُ اّلِله
ِ
هُه ا هقُ 24)وَن  َوَأن يَن ( َوات َ وا َفْتنًَة ََل تَُصيَُبه اَّله

َ َشَديُد الَْعقَ  ًة َواعْلَُموا أَنه اّلِله  (25اَب )َظلَُموا َمنُْْكْ َخاصه
گە ھايات ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرى سىلەرهللا مىنلەر! اۇئئى م» 

تقا )يەنى ئەبەدىي ھايابىر ئىشقا  بەخش ئېتىدىغان
ئىمانغا دەۋەت قىلسا، ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر.  / ئېرىشتۈرىدىغان(

. غا كىرىدۇكىشى بىلەن ئۇنىڭ قەلبى ئارىسىهللا بىلىڭالركى، ا
ر سىلە. نىڭ دەرگاھىغا يىغىلىسىلەرهللا )قىيامەت كۈنى( سىلەر ا

 هللا ،ئېغىر بىر ئېمتىھان ئۈچۈن ھەر دائىم تەييار ھالەتتە تۇرۇڭالر
 ىنى يوقاتقانالرغىال مۇسەهللات بولمايدۇ.ھۇش -پەقەت ئەقلى 

 (. 25 - 24« ) نىڭ ئازابى قاتتىقتۇر هللا بىلىڭالركى، ا
غەنىيمەتلەرنىڭ  ئايەتلەرنىڭ سۈرىگە ئىسىم قىلىپ قويۇلغان

دائىرىسىدە يېڭىدىن « ئۇرۇش ئەخالقى » تەقسىماتىنى 
 -بەلگىلىگەنلىكىنى بايان قىلىپ ئۆتكەنىدۇق. ئىنساننى مال 

ا بېرىلىپ كېتىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ھەر دائىم ھۇشيار دۇنياغ
ئۇرۇش ئەخالقىنىڭ  ئايەتلەرتۇرۇشقا دەۋەت قىلغان تۆۋەندىكى 

ئەڭ چوڭ كاپالىتى بولغان ئاكتىپ بىر ۋىجدان بەرپا قىلىشنى 
 مەقسەت قىلماقتا:

ُسو  َ َوالره َمنُوا ََل ََّتُونُوا اّلِله يَن أ َ َ َا اَّله لَُموَن اََنَتُْكْ َوَأنُُْتْ تَعْ نُوا َأمَ و َل َوَّتَُ ََّي َأُّي 

هَما َأْمَوالُُْكْ َوَأْوََلُدُُكْ َفْتنٌَة َوأَ 27) َ ( َواعْلَُموا َأن  (28 َأْجٌر َعَظمٌي ) َعْنَدهُ نه اّلِله
قا، پەيغەمبەرگە خىيانەت قىلماڭالر، هللا مىنلەر! اۇئئى م» 

بىلىپ  ات قىلىنغان قىممەت قاراشالرغسىلەرگە ئامانەبولمىسا 
ڭالركى، سىلەرنىڭ شۇنى ئۇنتۇما .غان بولسىلەرتۇرۇپ خىيانەت قىل
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. ماللىرىڭالر، بالىلىرىڭالر سىلەر ئۈچۈن بىر تۈرلۈك سىناقتۇر
 (. 28 - 27« )  نىڭ دەرگاھىدا چوڭ ساۋاب بارهللا ا بىلىڭالركى،

 300بەدىردە، پەقەت ئىككى ئاتلىق، قالغانلىرى پىيادە بولغان 
ئۆزىدىن كېيىنكى مىڭ يىلالر ىن ئېرىشكەن زەپەر، گە يېقىن مۇئم

چە داۋامالشقان فەتىھلەر دەۋرىنىڭ باشالنغۇچى بولدى. بۇ بويى
ەر بىلەن باشالنغان ئىمان ۋەھىي ۋە ئىماننىڭ زەپىرى ئىدى. بۇ زەپ

ئىيىتى ۋە ۈلۈپ باقمىغان بىر ئىنسانالر جەمئىلگىرى كۆر داۋاسى
. قۇرئان زەپەر كۈنىگە ۋەھىيگە سىياسەت شەكلىنى روياپقا چىقاردى

ھەق » (. يەنى  41« ) يەۋمۇل فۇرقان » بەرگەن سۈپەتنى بەردى: 
بۇ زەپەر، ئۇ «. بىرىدىن ئېنىق ئايرىلغان كۈن  -بىلەن باتىل بىر 

كۈنىگىچە شەخسى ئۇتۇقالر بىلەن داستانالر يازغان ئىسالم 
ۈندىن كىملىكىنى بەردى. بۇ ك« ئىسالم جامائىتى » توپلۇمىغا 

لەر ئەمەس، بىر ىنى ھەقىقەتكە شاھىت قىلغان شەخسباشالپ جېن
جامائەت ئوتتۇرىغا چىقتى. بۇ جامائەتنىڭ ھەقىقەت ۋە ئادالەتنى 
ھاكىم قىلىشى ئۈچۈن بىرلىك ۋە ئىتتىپاقلىقىنى ھىمايە قىلىشى 

 كېرەك ئىدى:  

َ َوَرُسوََلُ َوََل تَنَاَزُعوا فَتَْفَشلُوا نه  َب َرُيُْكْ تَْذهَ وَ  َوَأَطيُعوا اّلِله
ِ
وا ا َواْصَّبُ

اَبرَينَ  َ َمَع الصه  اّلِله
قا ۋە ئۇنىڭ هللا )پۈتۈن سۆز ھەرىكەتلىرىڭالردا( ا» 

پەيغەمبىرىگە ئىتائەت قىلىڭالر، ئىختىالپ قىلىشماڭالر، بولمىسا 
سىلەر، كۈچ ـ قۇۋۋىتىڭالر كېتىپ پ قويىىتىشىجائىتىڭالرنى يوق

ەن بەرداشلىق بېرىڭالر ) قارشى چىدامچانلىق بىل .قالىدۇ
« ھەقىقەتەن سەۋر قىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر هللا ، اتۇرۇڭالر (

 (46 .) 
يەر يۈزىدىكى  مۇھەببەت -مۇئمىنلەر ئارىسىدىكى مېھرى 

نيانى مۇھەببەت دۇ -بارلىق بايلىقالردىنمۇ ئۈستۈندۇر. مېھرى
 بەرسىمۇ قۇربان قىلىنمايدىغان بىباھا قىممەت قاراشتۇر:
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ْم لَْو َأنَْفْقَت َما َِف اْْلَْرَض َجََ  هَف بنَْيَ قُلُوَبَ هفْ  يًعاَوَأل ْم َما َأل َت بنَْيَ قُلُوَبَ

هُه َعزَيٌز َحَكميٌ  ن
ِ
هَف بَيَْْنُْم ا َ َأل  َولََكنه اّلِله

غان سەن يەر يۈزىدىكى پۈتۈن بايلىقنى سەرپ قىل» 
هللا لېكىن ا، ىڭتيتئۇالرنىڭ دىللىرىنى بىرلەشتۈرەلمە تەقدىردىمۇ

غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن هللا ئۇالرنى ئىناق قىلدى. شۈبھىسىزكى، ا
 (. 63« ) ئىش قىلغۇچىدۇر 

» ئەنفال سۈرىسىنى بىر جۈملىگە يىغىنچاقاليدىغان بولساق، 
دېيىشكە بولىدۇ. چۈنكى يارىتىلغان « ئىمان ئەڭ چوڭ ئىمكاندۇر 

 گەئالالھ نىڭ ياردىمىھەر قانداق نەرسە كۈچىنى ئۆزىدىن ئالمايدۇ. 
كىشىنىڭ دىققەت  ياردەم قىلغانالر ئېرىشىدۇ. سۈرەئالالھ قا 

كە ئەمەس، نەتىجىنى مەيدانغا كەلتۈرگۈچىگە سەۋەبرىنى ىنەز
ئاغدۇرىدۇ. پەقەت ئۇرۇش ئەخالقىنىال ئەمەس، ئەخالق ئۇرۇشىنىمۇ 

 اتىل ئۇرۇشىنىب -ۆگىتىدۇ. بۇ ئارقىلىق مۇھاتابىغا ھەق ئ
سانغا، غەنىيمەتكە، زېمىن ئىشغال قىلىشقا ۋە ھەر قانداق ھەرگىزمۇ 

 دۇنياۋى مەنپەئەت ئۇرۇشىغا ئايالندۇرۇپ قويۇشقا بولمايدۇ، دەيدۇ. 
 

 ھەدىد سۈرىسى

 
بىزگە يېتىپ كەلگەن پەرقلىق رىۋايەتلەرگە ئاساسالنغاندا، 

ئىسمى بىلەن ئاتالغان. « ھەدىد » سۈرە رەسۇلۇلالھنىڭ دەۋرىدىال 
ئىسمى « ھەدىد » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « تۆمۈر » سۈرىگە 

 تۆۋەندىكى ئايەتكە ئاساسەن قويۇلغان:
بىز ھەقىقەتەن ئەلچىلىرىمىزنى روشەن دەلىللەر بىلەن » 

نالر ئادالەتنى بەرپا قىلسۇن ئەۋەتتۇق ۋە ئۇالر بىلەن بىللە، ئىنسا
 قۇۋۋەتنى ئۆز ئىچىگە - كىتابنى، قانۇننى چۈشۈردۇق. كۈچ دەپ
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 ئالغان ۋە ئىنسانالر ئۈچۈن نۇرغۇن مەنپەئەتلەر بولغان تۆمۈرنى

 (. 25« )ياراتتۇق (  اْْلَِديدَ  )

 أَنْ زَْلَنا )نازىل » تۆمۈرنىمۇ خۇددى قۇرئاننى نازىل قىلغاندەك 
ئىبارىسىنىڭ ئىشلىتىلىشى بىر قانچە خىل « قىلدۇق (  اْْلَِديدَ 

ئۈچ لغا ئېلىنغان مەناغا ئىگە. ئايەتتە نېئمەت سۈپىتىدە تى
ىڭ ئىلكىدىكى كۈچ بولغان ئادالەتن شەيئىدىن بىرسى بولغان تۆمۈر

 لۇمنىڭ ئىلكىدىكى كۈچكە ئايالنسازۇ .ئادالەتنىڭ ھامىيسى ۋاقىتتا
مەنىسىدىكى « تۆمۈر » زۇلۇمنىڭ ۋاستىسى بولىدۇ. سۈرىنىڭ 

ھەدىد كەلىمىسى بىلەن ئاتىلىشىنىڭ بىردىن ئارتۇق سىمۋوللۇق 
 بار.  مەنىسى

گەرچە سۈرىنىڭ مەدىنىدە نازىل بولغانلىقىنىڭ ئەكسىچە 
بەزى رىۋايەتلەر بولسىمۇ، مەزكۇر سۈرە بىر پۈتۈن ھالدا مەدىنىدە 
نازىل بولغان. ھەشر ۋە سەپ سۈرىلىرىمۇ خۇددى بۇ سۈرىگە 

اشقا بىلەن باشلىنىدۇ. ئۇنىڭدىن ب« َسباَح  - سەببەھە» ئوخشاش 

بۇ كەلىمىنىڭ مۇئارىز شەكلى بولغان  رىمۇجۈمە ۋە تەغابۇن سۈرىلى

 بىلەن باشلىنىدۇ. «  ي َسبِ ح   -سەببىھۇ ۇي» 

ئايىتى يۈز  - 10سۈرىنىڭ تېمىسىغا نەزەر سالغان ۋاقتىمىزدا، 
بەرگەن بىر ئۇرۇشنى تىلغا ئالىدۇ. سۈرىدە نىفاق ۋە ئىنفاق 

« تۆمۈر »  مەسىلىسى ناھايىتى زىچ ھالدا ئوتتۇرىغا قويۇلغان.
مۇئمىنلەرنىڭ مۇخالىپەت ھالىتىدە  ىسىملىك بىر سۈرىنىڭئ

شى ۇئەمەس، ھۆكۈمران كۈچكە ئىگە بولغان بىر مەزگىلدە نازىل بول
 نىشى نەزەردە تۇتۇلغاندىمۇ دەۋرنىڭ تەقەززاسىدۇر.ۈدەۋر ئارقا كۆر

دەسلەپكى مەزگىللەردىكى تەرتىپلەردە سۈرە پەرقلىق يەرلەرگە 
غا نىسبەت قىلىنغان تەرتىپتە، سۈرە تىزىلغان. ھەزرىتى ئوسمان

مۇھەممەد سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان بولۇپ، بۇنى  -زەلزەلە 
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مەككە دەۋرىنىڭ  بولمايدۇ. چۈنكى زەلزەلە سۈرىسى ئىزاھلىغىلى
 - 4نىڭ رىسالەتدەسلەپكى مەزگىلىدە نازىل بولغان سۈرە بولۇپ، 

نازىل يىلىغا توغرا كېلىدۇ. مۇھەممەد سۈرىسىنىڭ مەدىنىدە 
بولغانلىقى ئېنىق. بۇ ئىككى سۈرە ئارىسىدا تەخمىنەن ئون يىللىق 
بىر زامان تىلىمى بار. پەرقلىق ئىككى زامانغا ئائىت سۈرىنىڭ 
ئارىسىغا مەدىنىدە نازىل بولغان ھەدىد سۈرىسىنى تىزىشنىڭ 

 . قىيىنئىزاھاتى 
مۇھەممەد سۈرىسى ئارىسىغا  -دە ھەج تەرتىپىئىبن ئابباس 

بىر ئاز  داگە قارىغانتەرتىپىان. بۇ ھەزرىتى ئوسمان تىزىلغ
مۇۋاپىقتەك كۆرۈنسىمۇ، مۇھەممەد سۈرىسىنىڭ ئالدىغا ئەمەس، 

 سەپ سۈرىسىنىڭ ئالدىغا تىزىلسا تېخىمۇ توغرا بولىدۇ. 
سۈرە بەدىر يىلىدا نازىل بولغان بولسا كېرەك. بۇ ئەھۋالدا 

 ەك خاتاالشمايمىز. يىلى نازىل بولغان دېس - 2سۈرىنى ھىجرەتنىڭ 
سۈرىنىڭ دەسلەپكى ئۈچ ئايىتىدە ئىالھىي سەككىز ئىسىم / 

ئىنفاق » ئالغان بولۇپ، مەزمۇن جەھەتتىن دەل  ئورۇنسۈپەت 
كنىڭ مۇتلەق مەنىدە ئالالھ قا ئائىت ۈدۇر. مۈل«سۈرىسى 

قىلىشتىن قېچىشنىڭ مۇناپىقالرچە  (، ئىنفاق 5 - 4، 2ئىكەنلىكى ) 
يەھۇدىيلىشىش » (، بۇنىڭ بىر  10نلىكى ) بىر قىلمىش ئىكە

كنىڭ ۈمۈل -(، دۇنيادىكى مال  16ئىكەنلىكى ) « ئاالمىتى 
ىغا نائىل بولغانالرنىڭ ئۆتكۈنچى ئىكەنلىكى، ئالالھ نىڭ سېخىيلىق

 -(، ئىماننىڭ مال  24 - 23قىلىشىدىكى چۈپرەندىلىك )  بېخىللىق
(، ئالالھ  25كى ) ك ۋە كۈچ بىلەن كۈچلەندۈرۈلىشى كېرەكلىۈمۈل

( ئىنفاق  29 - 28نىڭ سېخىيلىقىنى ئۇنتۇماسلىق الزىملىقى ) 
تېمىسى دائىرىسىدە بايان قىلىنىدۇ. ئىنفاق مۇئمىنلەرنىڭ 

 (.  13 - 12ئاخىرىتىنىڭ نۇرلۇق يۇلتۇزى بولىدۇ ) 
ئالغان سەككىز مۇبارەك ئىسىم  ئورۇنئەسمائى ھۇسنادا 

 ن قىلىنغان:تۆۋەندىكى ئايەتتە مۇنداق بايا
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َماَواَت َواْْلَْرَض َوُهَو الَْعَز  َ َما َِف السه بهَح ّلَِله  ُمِْلُ ََلُ ( 1َحَكمُي )يُز الْ س َ

ءٍ  َِي َويَُميُت َوُهَو عَََّل ُك َ َشْ َماَواَت َواْْلَْرَض ُيْ ُل ا( ُهَو 2ٌر ) قََديالسه ْْلَوه

اَهُر َوالَْباَطُن َوُهَو َبُك َ  َخُر َوالظه ٍء عََلمٌي َواْْل َ  (3) َشْ
قا هللا ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى ا» 

تەسبىھ ئېيتتى / ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەرنىڭ 
ھەممىسى ) ئۇالرغا يارىتىلىش مەقسىتىنى بىلدۈرگەن ( ئالالھ نىڭ 

غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش هللا نامى بىلەن ھەرىكەت قىلدى، ا
قا هللا ۇر. ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى اقىلغۇچىد

ھەر نەرسىگە هللا ئۆلتۈرەلەيدۇ، تىرىلدۈرەلەيدۇ، اهللا خاستۇر، ا
هللا( نىڭ ئىپتىداسى يوقتۇر، ئىنتىھاسى يوقتۇر، )اهللا قادىردۇر. ا

ئاشكارىدۇر )يەنى مەۋجۇتلۇقىنى كۆرسەتكۈچى دەلىللەر بىلەن 
ئۇنى كۆز بىلەن ئەقىللەرگە ئاشكارىدۇ(، مەخپىيدۇر )يەنى 

كۆرگىلى بولمايدۇ، ئۇنىڭ زاتىنىڭ ماھىيىتىنى تونۇشقا ئەقىللەر 
 (. 3 - 1« ) ھەر نەرسىنى بىلگۈچىدۇر هللا ئېرىشەلمەيدۇ(، ا

ئالغان ئەۋۋەل ۋە ئاخىر،  ئورۇنئايەتتە  - 3بۇ ئەسما ئىچىدە 
زاھىر ۋە باتىن ئىسىملىرى پۈتۈن قۇرئاندا، پەقەت بۇ جايدىال 

ئايەتتىكى يۇھىي ۋە يۇمىت ئەفئالى  - 2ن. بەزىلىرى ئالغا ئورۇن
ھۇسناسىدىن ئىككى ئىسىمنى تۈرلەندۈرۈپ ئەسما تىزىملىكىگە 
كېيىن قوشۇپ قويغان ۋە  بۇنىڭغا تىرمىزى ۋە ئىبن ماجە 
ھەدىسلىرىنى دەلىل قىلىپ كۆرسەتكەن، بىراق بۇ توغرا ئەمەس. 

پېئىل  ى بولغاندەكغا ئېلىنغان ئىسىملىرئالالھ نىڭ قۇرئاندا تىل
شەكلىدىكى ئىسىملىرىمۇ بار. ئەگەر پېئىللىرىنى ئىسىملىرى بىلەن 
ئوخشاش دەپ قاراپ، ئۇ پېئىلدىن ئىسىمالرنى تۈرلەندۈرۈپ 

مەنىسىدىكى « تۇزاق قۇرغۇچى » چىقىشقا ئۇرۇنساق، بۇ ئەھۋالدا 
ھىيلە » ؛ «ئەل ماكىر ) تۇزاق قۇرغان ( » مەكەرە پېئىلىدىن 

ئەل » مەنىنى بىلدۈرىدىغان يۇھادىئۇ پېئىلىدىن « ن قىلىدىغا
مەنىنى « ئازاپ قىلىدىغان » ؛ «ھىيلە قىلغان  -ھادى 



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 562 ~ 

ئازاپ  -ئەل مۇئاززىپ » بىلدۈرىدىغان يۇئەززىبۇ پېئىلىدىن 
مەنىنى بىلدۈرىدىغان نۇھلىقۇ « ھاالك قىلىمىز » ؛ «قىلغان 

مەنىنى « تتى ئا» ؛ «ھاالك قىلغان  -ئەل ھالىقۇ » پېئىلىدىن 
ئىسىملىرىنى « ئاتقۇچى  -ئەر رامى » بىلدۈرىدىغان رامە پېئىلىدىن 

بىر  خىرئا -تۈرلەپ چىقىشقا توغرا كېلىدۇ. بۇ مەسىلىگە باشتىن 
لىق ھالدا مۇئامىلە قىلىش كېرەك. بۇ خىل پرىنسىپخىل ۋە 

ئىسىمالر ئالالھ نىڭ شەنىگە اليىق بولمايدىغانلىقى ئۈچۈن، بۇ 
بىردەك بولۇش ۋە ئالالھ ئىسىم ئورنىدا  خىرئا -باشتىن  مەسىلىدە

ئىشلەتكەن كەلىمىلەرنى ئىسىم سۈپىتىدە، پېئىل سۈپىتىدە 
 ئىشلەتكەنلەرنى پېئىل سۈپىتىدە قوبۇل قىلىش كېرەك.

بۇ ئايەتلەردىن كېيىن كائىناتقا مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر بىلەن 
ئالالھ نىڭ كائىناتنىڭ رىمىزنى كائىناتقا ئاغدۇرىدۇ ۋە ىدىققەت نەز

غانلىقىنى بايان ئالھۆكۈمرانلىق ماقامى بولغان ئەرش ئۈستىدە قارار 
 قىلىدۇ.  

ئايەتتىن باشالپ ئىنفاق مەسىلىسى ئوتتۇرىغا  - 7سۈرىدە 
ئىنفاق قويۇلۇشقا باشلىنىدۇ. كائىناتقا دائىر ئايەتلەردىن كېيىن 

ۋجۇدىيەت ئەسلىدە ئىنساننىڭ مە تېمىسىنىڭ تىلغا ئېلىنىشى
. چۈنكى مەۋجۇدىيەتنىڭ شى ئۈچۈن بىر دەۋەتتۇرۇكارۋىنىغا قوشۇل

ئۇالرنىڭ ئالالھ نامىدىن ) يارىتىلىش مەقسىتىگە  تەسبىھاتى
مۇۋاپىق ( ھەرىكەت قىلىشىدۇر. ئالالھ نامىدىن ھەرىكەت قىلغان 

ۋە ئاي، ئاسمان  قۇياشھەر مەۋجۇدىيەت ئەسلىدە ئىنفاق قىلماقتا. 
پراق ۋە سۇ، كېچە ۋە كۈندۈز، ئۆسۈملۈك ۋە ھايۋانات... ۋە زېمىن، تۇ

بۇالردىن ئىنفاق قىلمايدىغانالر بارمىدۇ؟ ئەمما ئۇالرنىڭ ئىنفاقى 
ئىبادەت ھېسابالنمايدۇ، چۈنكى ئۇالر ئاڭلىق ئەمەس. ئاڭلىق ھالدا 
ئىنفاق قىلىدىغان، ئاڭلىق ھالدا باشقىالرنى ئۆز ئىمكانلىرىدىن 

مەۋجۇدىيەت ئىنساندۇر. ئىنساندىن بۇ ھەمبەھىر قىلىدىغان 
 ئىالھىي كارۋانغا قوشۇلۇش تەلەپ قىلىنماقتا. 



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 563 ~ 

ئېلىش » ئەمەس، ئەكسىچە « رىش ىب»  رىشىئالالھ ئۈچۈن ب
قىلىشنى تەلەپ  تۇر. چۈنكى ئالالھ بەندىسىدىن نېمىنى قۇربان«

ئۈچۈن تەلەپ « رىش ىب» ئۈچۈن ئەمەس، « ئېلىش »  قىلسا
ھتىياجى يوق، لېكىن بەندىنىڭ ېىڭ بەندىگە ئقىلىدۇ. ئالالھ ن

ڭ قانۇنىنىڭ ھتىياجىنىڭ چېكى يوق. ئالالھ نىېئالالھ قا بولغان ئ
ئالالھ نىڭ بەندىگە ئاتا قىلغان  تەقەززاسىغا ئاساسەن ئىنفاق

نېئمىتىنى تېخىمۇ ئاشۇرۇپ بېرىش ئۈچۈن بەلگىلىگەن ئېمتىھان 
      ۋاستىسىدۇر: 

ي يُقْ  َ نًا فَُيَضاَعَفُه َمْن َذا اَّله َ قَْرًضا َحس َ  َرميٌ  َأْجٌر كَ  َوََلُ ََلُ َرُض اّلِله
نىڭ هللا ھەسەنە بېرىدىكەن )يەنى ا قا قەرزىهللا كىمكى ا» 

هللا رازىلىقىنى تىلەپ، ئۇنىڭ يولىدا پۇل ـ مال سەرپ قىلىدىكەن(، ا
« ئۇنىڭغا ھەسسىلەپ قايتۇرىدۇ، ئۇنىڭغا چوڭ ساۋاب بېرىدۇ 

 (11 .) 
نىڭ ۋاكسىنىسىدۇر. مۇناپىقنى مۇناپىق ئىنفاق نىفاق

بولمىغانالردىن ئايرىيدىغان ئەڭ مۇھىم ئامىل ئىنفاقتۇر. بۇ ئىككى 
كەلىمە ئوخشاش بىر سۆز يىلتىزىدىن تۈرلىنىپ چىققان بولۇپ، 

بىرىگە زىت  -نىفاق ۋە ئىنفاقتىن ئىبارەت بۇ ئىككى كەلىمە بىر 
ن مۇناسىۋەتلىك مەنىنى بىلدۈرىدۇ. شۇڭا سۈرىدە ئىنفاق بىلە

 . ( 15 - 12ىدار ئايەتلەر كەلگەن ) قالائئايەتلەردىن كېيىنال نىفاققا 
ئايەتلەرنىڭ خېلى بۇرۇنال نازىل  - 17 - 16دەماللىققا 

بولغانلىقى ھەققىدىكى رىۋايەتلەر توغرىدەك بىلىنىدىغان بولۇپ، 
 ئايەتلەر ئۆز ئالدىغا مۇستەقىل بۆلەكتەك، ئاۋاز تونى باشقىچىدەك

ئايەتلەرنىڭمۇ ئاۋاز تونى پەرقلىق  - 27 - 26تۇيۇلىدۇ. لېكىن 
 17 - 16تىن سەۋەببولسىمۇ، ئانا تېما بىلەن بىردەكلىككە ئىگە. بۇ 

ئايەتلەر سۈرە نازىل بولغان مەزگىلدىن پەرقلىق بىر مەزگىلدە  -
 چۈشكەن دەپ قاراش مۇۋاپىق ئەمەس. 
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ايەتلىرىدىن قۇرئاننىڭ كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدىغان ئ
ئالغان. بۇ ئايەت رەببىمىزنىڭ ئىنساننىڭ  ئورۇنبىرسى بۇ سۈرىدە 

ھىدايەتنى تاللىشىنى قانچىلىك ئارزۇ قىلغانلىقىنىڭ روشەن 
ۋەھىيگە قۇالق سالىدىغان ۋاقىت » دەلىلى. مۇسۇلمان مۇھاتابىغا 

كەلدى ئى رەببىم، » دەپ سورايدۇ ۋە بىزدىن « يېتىپ كەلمىدىمۇ؟ 
 بېرىشىمىزنى كۈتمەكتە.  جاۋابدەپ « لدى!  يېتىپ كە

 دىققەت قىلىڭ،  ئايەت بۇ سوئالنى كاپىردىن، مۇناپىقتىن،
سوراۋاتىدۇ. « ئىمان ئېيتقانالردىن »  ئەھلىدىن ئەمەس كىتاب

ئالالھ نىڭ  لەريەنى، ئىماننى داۋا قىلىپ، ئىمان ئېيتتىم دېگەن
ىلەر؟ دەپ كىتابىغا قانداق بولۇپ بىپەرۋا مۇئامىلە قىلىس

 - 30ئايەت بىلەن فۇرقان  - 16سوراۋاتىدۇ. بۇ جەھەتتىن ھەدىد 
ئايەت ئوخشاش بىر تېما ئۈستىدە توختالماقتا.  بۇ سۈرىدىكى 
مەزكۇر ئايەت ھايات مۇئمىنلەرنى ۋەھىيگە قارىتا ئەستايىدىل 

ئايەت ۋەھىيگە  - 30بولۇشقا چاقىرغان بولسا، فۇرقان سۈرىسى 
سىزلىك بىلەن مۇئامىلە قىلغان ئۆلگەن ) روھىي قارىتا مەسئۇلىيەت

جەھەتتىن ( مۇئمىنلەرنى ئالالھ قا شىكايەت قىلماقتا. مانا بۇ 
 ئايەت :

َشَع ُقلُوُبُْم ََّلَ  يَن أ ََمنُوا َأْن ََّتْ َ َ َألَْم يَأَْن َلَّله َ َوََل نَ  َوَما ْكَر اّلِله  َزَل َمَن الَْحق 

يَن ُأوتُوا الْكَ  َ َمْْنُْم  ْت قُلُوُبُْم َوَكَثْيٌ َمُد فَقَسَ ُم اْْلَ تَاَب َمْن قَْبُل فََطاَل عَلَْيَْ يَُكونُوا ََكَّله

 فَاَسُقونَ 
نىڭ زىكرىگە ۋە نازىل هللا مۇئمىنلەرگە ئۇالرنىڭ دىللىرى ا» 

 ىتئان ئايەتلىرىگە( ئېرىيدىغان ۋاقبولغان ھەقىقەتكە )يەنى قۇر
لگەن ۋە زاماننىڭ يېتىپ كەلمىدىمۇ؟ ئۇالر ئىلگىرى ۋەھىي ئەۋەتى

رىشى بىلەن دىللىرى قېتىپ كەتكەنلەردەك بولۇپ قالمىسۇن، ىئۇز
 (. 16« ) نىڭ ئىتائىتىدىن چىققانىدى هللا ئۇالرنىڭ نۇرغۇنى ا

ئايەتتە  - 25سۈرىگە ئىسمى بېرىلگەن  سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى
، مىزان ۋە ھەدىدكە كىتابتىلغا ئېلىنغان ئۈچ ئامىلغا، يەنى 
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مىزان  -ئەل ،ۋەھىيگە كىتاب -بولۇپ، ئەل مەركەزلەشكەن 
نچىسى ھەدىد كۈچكە سىمۋول قىلىنغان. بىرى -ئەل  ،ئادالەتكە
ئۇ مەنبەنى  ئىككىنجىسى ،مەنبەسىنى الرنىڭ نەزىرىيىۋىپرىنسىپ

ش ئۈچۈن شەرت بولغان ئۆلچەم ۋە ھۆكۈم چىقىرىش ىنىتوغرا چۈش
تەدبىقالش  الرنى ھاياتقاپرىنسىپئۇ  ئۈچىنچىسى ،قابىلىيىتىنى

 -ئۈچۈن زۆرۈر بولغان يوللۇق كۈچنى بىلدۈرىدۇ. بۇالرنى ئىلىم 
جىھاد شەكلىدە  -ئادالەت  -ھۆكۈم ياكى تەۋھىد  -ھېكمەت 

شكىمۇ بولىدۇ. بۇ، تەۋھىدنىڭ ئادالەت ۋە كۈچ بىلەن ىنىچۈش
كۈچلەندۈرۈلىشىنى مەقسەت قىلماقتا. سۈرىدە ئاساسىي سالماقنى 

 ىسىمۇ بۇ دائىرىدە تىلغا ئېلىنغان. ئىگىلىگەن ئىنفاق تېم
ھەدىد بىلەن ھەشىر سۈرىسى ئارىسىدا مەزمۇن جەھەتتىن 

نى «ك ئەخالقى ۈمۈل -مال » يېقىنلىق بار. بۇ سۈرىلەر كىشىدە 
ئىالھىي ئىسىم  16شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت قىلىدۇ. ھەشىر 

 ئىالھىي ئىسىم بىلەن باشلىنىدۇ.   8بىلەن ئاخىرلىشىدۇ، ھەدىد 
سۈرىنىڭ بىر جەھەتتىن ئىنفاق سۈرىسى ئىكەنلىكىنى 

 ئىسپاتاليدىغان ئايەت تۆۋەندىكىچە:

َ قَ  قَاَت َوَأْقَرُضوا اّلِله َ د  َقنَي َوالُْمصه َ د  نه الُْمصه
ِ
نًا يَُضاحَ ْرًضا ا َعُف لَهُْم َولَُهْم س َ

 َأْجٌر َكَرميٌ 
ۋە ەر ئىمانىغا بولغان ساداقىتىنىڭ بەدىلىنى تۆلىگەن ئەرل» 

) بۇ ئەمەلى  قا قەرزى ھەسەنە بەرگۈچىلەرگەهللا ئايالالر بىلەن 
ئۈچۈن ( ھەسسىلەپ )ساۋاب( بېرىلىدۇ، ئۇالرغا زور مۇكاپات )يەنى 

 (. 18« ) جەننەت( بېرىلىدۇ 
 سەۋەبسۈرىدە ھەزرىتى نۇھ ۋە ھەزرىتى ئىبراھىم ئاالھىدە بىر 

نىڭ ئۇالر بىلەن سەۋەب(. بۇ  26بىلەن تىلغا ئېلىنغان ) 
نەسلىدىن ھىدايەتكە ئېرىشكەنلەرنىڭمۇ، توغرا يولدىن ئېزىپ 

بەلكىم يا  بارلىقى ئەسكەرتىلىدۇ. بۇ ئايەت كەتكەنلەرنىڭمۇ
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رەسۇلۇلالھنىڭ ئىچكى دۇنياسىدىكى ياكى مۇئمىنلەرنىڭ 
 بولۇپ كەلگەن بولسا كېرەك.  جاۋابزېھنىدىكى بىر سوئالغا 

ۋە ئىنجىلغا كەلتۈرۈلگەن ئايەتتە سۆز مەريەم ئوغلى ئىسا  - 27
» بولۇپ، بۇ مۇسۇلمانالرغا ئېنىق ۋە روشەن ھالدا 

شىدۇر. چۈنكى بۇ ۇئاگاھالندۇردېگەن « خىرىستىيانالشماڭالر! 
ئايەت نازىل بولغان مەدىنىدە تىلغا ئالغۇدەك خىرىستىيان نوپۇسى 

، قۇرئاندا سەۋەب.  ئىككىنجى سەۋەبيوق ئىدى، بۇ بىرىنچى 
ھەققىدە توختالغان بولۇپ، ئالالھ « روھبانلىق » ىال پەقەت بۇ يەرد

روھبانلىقنى ئەمىر قىلمىغان. ئۇالر روھبانلىقنى سۈرەتى ھەقتىن 
لەر بىلەن ئىجاد قىلغانىدى. سەۋەبنۈشى ھەقىقەت ( بولغان ۈ) كۆر

نادان، قارا تۈركلەر دىنىنى كەمتۈك ياشايدۇ، ئىلىمسىز سوپىالر 
قويىدۇ. نەتىجىدە ھەر ئىككىسىنىڭ  دىنغا بىر نەرسىلەرنى قوشۇپ

 تىش ياكى قوشۇپ قويۇش قىلمىشى ماھىيەتتەېكېمەيتىۋ ناقىلغ
 تۇر.  ال خاتالىقئوخشاش

 

 سۈرىسىنۇر 

 
نۇر » ىسىدا ئەڭ كۆپ ئىشلىتىلگەن نۇقتسۈرە قۇرئاندا سىمۋول 

ئايىتىگە  - 35ئىسمى بىلەن ئاتالغان. بۇ ئىسىم سۈرىنىڭ « 
مەنبەسى كۆرۈنمەيدىغان، ئەمما » ر، ئاساسەن قويۇلغان. نۇ

كتىنى كۆرگىلى بولىدىغان ھالغا كەلتۈرگەن ئىالھى يېئوب
» دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدۇ. تۇنجى نەسىل بۇ سۈرىنى « يورۇقلۇق 

 ئىسمى بىلەن ئاتىغان.« نۇر 
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سۈرە مەدىنىدە نازىل بولغان بولۇپ، بىر قېتىمدىال نازىل 
زىل بولغان. سۈرىدىكى تېمىالرنىڭ پارچە ھالدا نا -بولماي، پارچە 

 شى بۇنىڭ دەلىلى. ۇپەرقلىق بول
گەرچە سۈرە نازىل بولۇشقا باشلىغان يىلنى ئېنىق بىر شەكىلدە 

بولسىمۇ، يەنىال تەخمىن قىلغىلى بولىدۇ. زىناغا  قىيىنئېيتىش 
يىلىدا نازىل بولغان بولسا  - 3مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر ھىجرى 

ان بولغ سەۋەبشىغا ۇەتلەرنىڭ نازىل بولكېرەك. چۈنكى بۇ ئاي
ئۇشبۇ يىلدىكى رەجى  ۋەقەنىڭ باش قەھرىمانى مەرسەد

 پىستىرمىسىدا شېھىت بولغانىدى.
ھەزرىتى  ئايەتلىرى ئارىسىدىكى بۆلەك - 26 - 11سۈرىنىڭ 

ئائىشەگە چاپالنغان تۆھمەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك. بۇ ئايەتلەر 
غان. چۈنكى خۇزائانىڭ بىر يىلىدا نازىل بول - 5ھىجرەتنىڭ 

 للىرىغا قارىتىلغان ھەربىي يۈرۈشئايمىقى بولغان مۇستاللىق ئوغۇ
بىر رىۋايەتكە  دىن كېيىنال بولغانىدى. بۇ يۈرۈشخەندەك ئۇرۇشى

 كۆرە خەندەكتىن بۇرۇن شابان ئېيىدا بولغان. 
سۈرىنىڭ قاچان تامامالنغانلىقى ھەققىدە ئېنىق بىر نەرسە 

يىلىدىكى  - 9سۈرىنىڭ تاماملىنىشى ھىجرەتنىڭ  .قىيىندېيىشمۇ 
 تەبۇك غازىتىغىچە سوزۇلغان. 

يۇقىرىقى مەلۇماتالرغا ئاساسەن سۈرىنىڭ نازىل بولۇشقا 
يىلى دېيىشكە بولىدۇ. بۇ سۈرە  - 3باشلىغان ۋاقتىنى ھىجرەتنىڭ 

ئۇ سۈرىنىڭ  دېگەنلىك« تارىختا نازىل بولدى  پاالن» ئۈچۈن 
لغان تارىخىنى ئەمەس، باشلىنىش تارىخىنى ھەممىسى نازىل بو

شى ۇىدا مۇنداق بىر سوئال تۇغۇلنۇقتكۆرسىتىدۇ. بەلكىم بۇ 
مۇمكىن: بۇ سۈرە بىلەن ئوخشاش بىر مەزگىلدە نازىل بولۇشقا 

 ىنا بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەرباشلىغان نىسا سۈرىسىدىكى ز
سۈرىدىكى نېمە ئۈچۈن ئۇ سۈرىگە يەرلەشتۈرۈلگەن؟ نېمىشقا بۇ 

زىنا بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر بۇ سۈرە ئىچىگە تىزىلغان؟ بۇ 
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شى مۇمكىن: بۇ ۇمۇنداق بول جاۋابسوئالغا بەرگىلى بولىدىغان 
مۇئمىنلەر بىلەن ئالالھ  ىنا بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەريەردىكى ز

رەسۇلىنىڭ يېقىنلىرىغا چاپالنغان تۆھمەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك. 
ۈرىسىدىكى زىنا ھەققىدىكى ئايەتلەر توپلۇمنىڭ ھەممىسى نىسا س

 بىلەن مۇناسىۋەتلىك. 
ھەج، ئىبن ئابباس  -دە ھەشر تەرتىپىسۈرە ھەزرىتى ئوسمان 

 -دە ناسر تەرتىپىمۇمتەھىنە، جابىر بىن زەيد  -دە ئەھزاپ تەرتىپى
مەزمۇن ئاساس  سىغا تىزىلغان. بىزنىڭچە بۇ سۈرەھەج سۈرىسى ئارى

 ئالىئىمران -مىزدە ھەدىد تەرتىپىن ھالدا تەييارلىغان قىلىنغا
سۈرىسى ئارىسىغا توغرا كېلىدۇ. چۈنكى ھەدىد سۈرىسى بەدىر يىلى 

سۈرىسى  ئالىئىمرانيىلىغا توغرا كېلىدۇ.  - 2بولغان ھىجرەتنىڭ 
يىلىغا توغرا كەلمەكتە. نۇر  - 3ئۇھۇد سۈرىسى بولۇپ، ھىجرەتنىڭ 

ن كېيىن نازىل بولۇشقا باشلىغانلىقى سۈرىسىنىڭ رەجى ۋەقەسىدى
يىلىنىڭ ئالدىنقى يېرىمىدا  - 3نەزەردە تۇتۇلغاندا، سۈرە ھىجرى 

 نازىل بولۇشقا باشلىغان دېسەك خاتاالشمايمىز. 
نۇر سۈرىسى ئىسمىدىن مەلۇم بولغاندەك ئىنسان تەبىئىتىنى ۋە 

ئايال ئوتتۇرىسىدىكى  -ئىنسان مۇناسىۋەتلىرىنى، بولۇپمۇ ئەر 
مۇناسىۋەتلەرنى يورۇتۇپ بەرگەن سۈرىدۇر. بۇ سۈرە ئىجتىمائىي 
مۇناسىۋەتنىڭ، ئىنسان كىملىكىنىڭ بىر پارچىسى بولغان 
جىنسىيەت سۈيئىستىمال قىلىنماستىن، قايسى شەكىلدە ئېلىپ 
بېرىلىشى كېرەكلىكىنى بايان قىلىدۇ. بۇ دائىرىدە بەزى ئەخالقى 

قىلىق يات جىنىسالر ئارىسىدىكى الرنى بەلگىلەيدۇ ۋە بۇ ئارپرىنسىپ
ئايال  -مۇناسىۋەتنى پۇختا بىر ئاساسقا ئىگە قىلىدۇ. سۈرىدە ئەر 

ئوتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەتكە قارىتا بەلگىلىك دائىرىلەرنى 
بەلگىلەيدۇ ۋە بۇ چېگرادىن ھالقىغانالرغا قارىتا مۇئەييەن جازا 

ۋە ئايالنىڭ  شىۇرمال بولوئايال مۇناسىۋىتىنىڭ ن -بېكىتىدۇ. ئەر 
قىلىنىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش يات جىنس تەرىپىدىن سۈيئىستىمال 
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ئايال كىشىنىڭ كىشىلىكى جىنسىيىتىنىڭ ئالدىغا  ئۈچۈن
قويۇلغان. سۈرىدە ئايال كىشىنىڭ بەدىنىنى ئاۋامغا ئېچىشى مەنئى 

نى ھىمايە ىقىلىنغان بولۇپ، بۇ ئارقىلىق ھۆرمەت ۋە شەخسىيىت
غالم ئىجتىمائىي غان. سۈرە بۇ ئارقىلىق ساقىلىش مەقسەت قىلىن

ساغالم كىشىلىك مۇناسىۋەت ئارقىلىق بەرپا  مۇناسىۋەتلەرنىڭ
 قىلىنىدىغانلىقىدىن ئىبارەت ھەقىقەتنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ.

سۈرە ۋەھىينىڭ ئىنسان ھاياتىغا مۇناسىۋەتلىك ھۆكۈم 
قويغۇچى ۋە ئىنسان مۇناسىۋەتلىرىنى بەلگىلىگۈچى ئامىل 

نلىكىنى تەكىتلەش بىلەن باشلىنىدۇ. ئاندىن زىنا قىلغۇچى ئىكە
. ھەم ئەر ۋە ئايالغا مۇناسىۋەتلىك تۇنجى ھۆكۈمنى ئوتتۇرىغا قويىدۇ

ھەم ئىجتىمائىي جەمىئىيەتنىڭ  ئىنساننىڭ شەخسى ھۆرمىتىنى
 مەقسەت قىلىنغان زىنا جىنايىتىگەئەخالقىي تەرتىپىنى بۇزۇش 

كىشىلەرنى بۇ يامان  ەسلى مەقسىتىەلگىلىگەن جازانىڭ ئقۇرئان ب
ش بولۇپ، بۇ جازانىڭ بىر پارچىسى تۈرۈقىلمىشتىن ۋازكەچ

ئاۋامنى بۇنىڭغا شاھىت  تنىڭ ئاخىرىدا بايان قىلىنغاندەكئايە
 قىلىشتۇر: 

وا ُكه َواَحٍد َمْْنَُما َمئَ  اَِن فَاْجَِلُ اَنَيُة َوالزه َماتَ ٍة َوََل َة َجِْلَ الزه ٌة َِف َرْأفَ  أُْخْذُُكْ َبَ

َ َوالَْيْوَم اْْل َخَ  ْن ُكْنُُتْ تُْؤَمنُوَن َِبّلِله
ِ
َ ا  الُْمْؤَمَننيَ  َذاَبَُما َطائََفٌة َمنَ يَْشهَْد عَ َر َولْ َديَن اّلِله

زىنا قىلغۇچى ئايال ۋە زىنا قىلغۇچى ئەرنىڭ ھەر بىرىنى يۈز 
مان قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىهللا دەررىدىن ئۇرۇڭالر، ئەگەر سىلەر ا

نىڭ دىنىنىڭ )ئەھكامىنى ئىجرا هللا ئېيتىدىغان بولساڭالر، ا
قىلىشتا( ئۇالرغا رەھىم قىلماڭالر، ئۇالرنى جازالىغان چاغدا 

 (. 2) مىنلەردىن بىر تۈركۈم كىشى ھازىر بولسۇن ئمۆ
زىنانىڭ ئىككى كىشى  ئۇنىڭدىن كېيىن كەلگەن ئايەت

نلىكىنى ئىشارەت ئارىسىدا بولىدىغان بىر جىنايەت ۋە گۇناھ ئىكە
لىپ بارغان بىر گۇناھ ۋە قىلىدۇ. ئىككى كىشى بىرلىكتە ئې

 ئايەت - 3شەخسى گۇناھ ۋە جىنايەت دەپ قارالمايدۇ.  جىنايەت
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زىنانىڭ جىنسى خاھىشقا قۇل بولۇش ئىكەنلىكىنى بايان قىلىدۇ. 
لىك تەھلىل بولۇپ، ىبۇ زىنانىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى پىسخولوگىي

زىناخور ئەر كىشى ۋە زىناخور » ئارىسىدا خۇددى  بۇ ئايەت ئاۋام
ئايال پەقەت زىناخور ئەر ۋە زىناخور ئايال ياكى مۇشرىك بىلەن توي 

پ كېلىنگەن. بۇ چۈشەنچىنىڭ ىنىدېگەندەك خاتا چۈش« قىلىدۇ 
شەكىللىنىشى ئايەتنىڭ تەرجىمىدىكى كەمتۈكلۈكتىن كېلىپ 

 ەتكە قاراڭ (. ئاي - 43؛ فۇرقان، 221چىقماقتا ) بەقەرە، 
ئىيەتنى ئىچىدىن چىرىتىپ تاشاليدىغان زىنا ئىجتىمائىي جەم

ئىيەتلەرنىڭ ادۇر. بۇ ئىللەت ئىجتىمائىي جەمبىر ئىجتىمائىي ۋاب
ئايال مۇناسىۋەتلىرىدىكى  -ئۇلىنى تەشكىل قىلغۇچى ئەر 

ئايال ئوتتۇرىسىدىكى  -خاتالىقنىڭ نەتىجىسىدۇر. ئەر 
ئىللەت ئىجتىمائىي ۋاباغا، ئىجتىمائىي  مۇناسىۋەتلەردە ساقالنغان

 سەۋەبشىغا ۇۋابا ئۇ مىللەتكە ئائىت مەدەنىيەتنىڭ بىتاپ بول
بىرىدىن  -ئىيەتنىڭ ئۇل تاشلىرىنى بىر بولىدۇ. زىنا بىر جەم

ئاجرىتىپ تاشاليدىغان سەلبىي تەسىرگە ئىگە. بىر كىشىنىڭ زىنا 
ىرسىگە زىنا قىلىشى ئېغىر گۇناھ بولغاندەك، زىنا قىلمىغان ب

تۆھمىتى چاپالشمۇ شۇنىڭدەك يامان ۋە قەبىھ ئىشتۇر. ئىپپەتكە 
دى زىناغا ئوخشاش ئىجتىمائىي قارىتىلغان تۆھمەتمۇ خۇد

 - 4ئىيەتنى ئىچىدىن يەپ تۈگىتىدىغان پارازىتتۇر. سۈرىنىڭ جەم
دەررە بىلەن  80ئايىتى ئىپپەتكە قارىتىلغان تۆھمەتنى 

ئەيىبلەشنى كۆتۈرۈپ چىققۇچى تۆت  جازاالندۇرىدۇ. بۇنداق بىر
راۋنىڭ جۆرىسىنى ىب ئايەتلەر- 9 - 6شاھىت كەلتۈرۈشى كېرەك. 

زىنا بىلەن ئەيىپلىگەندە ئۈستىگە ئېلىشى كېرەك بولغان 
مەسئۇلىيەتنى بايان قىلىدۇ. بۇ بۆلەكنىڭ ئاخىرىدىكى ئايەتلەر 

تى مىتەۋبىنى ئىشارەت قىلىدۇ. ئالالھ رەھمان ۋە رەھىمدۇر. مەرھى
كى ھەر دائىم ئوچۇق بولۇپ، ىبە ئىشچەكسىز بولغان ئالالھ نىڭ تەۋ
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تىن كىرىشكە دەۋەت قىلىدۇ. مانا ىكگۇناھكار بەندىلىرىنى بۇ ئىش
 بۇ ئايەت ئىالھىي دەۋەتنىڭ ئىپادىسى:  

 َ ُتُه َوَأنه اّلِله َ عَلَْيُْكْ َوَرْْحَ ا َولَْوََل فَْضُل اّلِله  ٌب َحَكميٌ تَوه
نىڭ پەزلى ۋە رەھمىتى بولمىسا ئىدى هللا لەرگە ائەگەر سى» 

تەۋبىنى بەكمۇ قوبۇل قىلغۇچىدۇر، هللا )چوقۇم رەسۋا بوالتتىڭالر(، ا
 (. 10« ) ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر 

ھەزرىتى ئائىشە ئالالھ رەسۇلىنىڭ ئايالى. مۇۋاپىق بىر 
ئىنسانى بىر بىخەستەلىك  ۇرسەتنى كۈتۈپ تۇرغان مۇناپىقالرپ

رمال بىر ئەھۋالنى باھانە قىلىپ، وىدىن مەيدانغا كەلگەن نسەۋەب
اليدۇ. بىر غازاتتىن قايتىشتا مۇئمىنلەرنىڭ بۇ ئانىسىغا تۆھمەت چاپ

ھەزرىتى ئائىشەگە چاپالنغان بۇ تۆھمەت  ئالەملەرنىڭ رەببى ئالالھ
ئۈستىدىن بارلىق مۇئمىنلەرگە دەۋر ۋە ماكان چەكلىمىسىدىن 

الرنى بەلگىلەپ بېرىدۇ. پارچە پرىنسىپي خالىي بولغان ئەخالقى
بىر پۈتۈن گەۋدە ئىچىگە  دا يامانلىقتەك كۆرۈنگەن بىر ئىشھال

قويۇپ قارىغان ۋاقىتتا ياخشىلىققا ۋەسىلە بولغان ئىدى. تۆھمەت 
ىسىدىن نۇقت« بۈگۈنى ۋە بۇ ماكانى » قۇربانى بولغۇچىالرنىڭ 

دېگەن بۇ « ئىدى كاشكى بولمىغان بولسا » قارىغان ۋاقتىمىزدا، 
تىن نازىل بولغان ئايەتلەر سەۋەبرەزىل قىلمىش، نەتىجىسى ۋە بۇ 

نەزەرگە ئېلىنغاندا، ھېكمەتلىك بىر ئىش بولۇپ چىقماقتا. مانا بۇ 
بۇ رەزىل تۆھمەت ئۈستىدىن  ئايەتلىرى - 20 - 11سۈرىنىڭ 

قىيامەتكىچە مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدىغان نەسىھەت ۋە ئىبرەتلەرنى 
زغا قويىدۇ. بۇ بۆلەكتە شۇنداق بىر ئايەت باركى، بۇنىڭغا ئالدىمى

ئوخشاش تۆھمەت ۋەقەلىرىدە مۇئمىنلەرنىڭ ئۈستىگە چۈشكەن 
 مەسئۇلىيەتنى بايان قىلىدۇ: 

ْعُتُموُه َظنه الُْمْؤَمنُوَن َوالُْمْؤَمنَاُت  ْذ ََسَ
ِ
ْ  لَْوََل ا فْ ُفَسهَْم َخْْيً َبأَن

ِ
ٌك ا َوقَالُوا َهَذا ا

 ُمَبنيٌ 
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مىنلەر ۇئئەر ـ ئايال م ،وھتاننى ئاڭلىغان چاغلىرىڭالرداب
« بۇ ئېنىق بوھتان »  گۇماندا بولۇپ، ياخشى ئۆزئارانېمىشقا 
 (. 12)  دېمىدى؟

ْعُتُموُه قُلُُْتْ َما يَُكوُن لَنَا َأْن نَتَ  ْذ ََسَ
ِ
 ْبَحانََك َهَذا ُبْتَانٌ  َبََذا س ُ َكهمَ َولَْوََل ا

 َعَظميٌ 
سۆز قىلىش  بۇ مەسىلىدە» نېمىشقا  ن چېغىڭالردائۇنى ئاڭلىغا

( سەن مۇشۇنداق بىر تۆھمەتتىن  هللا!بىزگە مۇناسىپ ئەمەس، )ئى ا
دېيىشىڭالر  « بوھتاندۇر ئېغىربۇ  ساڭا سېغىنىپ پاناھ تىلەيمىز!

 (. 16كېرەك ئەمەسمىدى؟ ) 
بۇ ئايەتلەرنىڭ ئىگىسى بولغان ئالالھ، ئىنساننىڭ 

انالرنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىنىڭ ياراتقۇچىسىدۇر. ئىنس
ىدا نۇقتتەپەككۇرىنىڭ ئەڭ تۆۋەن سەۋىيىگە يېقىن بىر 

ئىشلەيدىغانلىقىنى بىلىدۇ. چۈنكى ئىنسانالرنىڭ مۇتلەق 
كۆپچىلىكى جاپاسىز، ئەجىرسىز قولغا كەلگەننى تالاليدۇ. تەپەككۇر 

زىمىنى يۇقىرى كۆتۈرۈش ئەجىر تەلەپ قىلىدۇ، ئەڭ تۆۋەن ېس
يدۇ. ئەڭ تۆۋەن چۈشۈرۈش ئەجىر تەلەپ قىلماسەۋىيىگە 

خاھىشنىڭ دائىرىسىگە كىرىدۇ ۋە  -نەپسى  سەۋىيىدىكى بىلىش
ھىش خا -ئۇنىڭ يۈزلەندۈرۈشى بىلەن ھەرىكەت قىلىدۇ. نەپسى 

شەيتان ھاكىم بولغان ئورۇن دېگەنلىكتۇر. بۇ  ھاكىم بولغان ئورۇن
ان قۇالق ھۇسنى ساھەدە تارقالغان ھەر خىل خەۋەرلەرنى ئاڭاليدىغ

زان ) ياخشى گۇمان (غا ئەمەس، سۇئى زان ) يامان گۇمان (غا 
توغرىالنغان بولىدۇ. ھالبۇكى ياخشى گۇماندىن ھېساپ ئېلىنمايدۇ، 

» ئەمما يامان گۇماندىن ھېساپ ئېلىنىدۇ. رەسۇلۇلالھنىڭ 
ىزانى مۇئمىنگە ھارام نۇمۇسى ۋە سۇئ -مۇئمىننىڭ قېنى، مېلى، ئار 

مانا مۇشۇنداق بىر چۈشەنچىنىڭ نەتىجىسى بولسا  ۇدېيىشىم« 
 كېرەك.
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زىنا  توختالغان بۆلەكلەردىكىگە ئوخشاشخۇددى زىنا ھەققىدە 
تۆھمىتى ھەققىدە توختالغان بۆلەكنىڭ ئاخىرىدىمۇ سۆز ئالالھ نىڭ 
ئەپۇ ۋە مەغپىرىتىگە كېلىدۇ. تەۋبە ئىشىكى ھەر دائىم ئوچۇقتۇر، 

 كىرىشنى ئارزۇ قىلسۇن:  يېتەركى كىشى ئۇ ئىشىكتىن 

 َ ُتُه َوَأنه اّلِله َ عَلَْيُْكْ َوَرْْحَ   َرَحميٌ َرُءوٌف  َولَْوََل فَْضُل اّلِله
نىڭ سىلەرگە پەزلى ۋە مەرھەمىتى بولمىسا ئىدى هللا ا» 

شەپقەتلىكتۇر، ناھايىتى هللا )سىلەرنى قاتتىق جازااليتتى(، ا
 (.  20« )  مېھرىباندۇر

ىرى، ھەزرىتى ئائىشەگە چاپالنغان ئايەتل - 26 - 21سۈرىنىڭ 
جتىمائىي ۋەزىيەت بۆھتاندىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان ئى

ك نەسىھەت بېرىدۇ. بۇ نەسىھەتلەر ئىچىدە، ۈيۈزلئۈستىدىن ئومۇم
نۇزۇل سەۋەبى ھەزرىتى ئەبۇ بەكىر بولغان نەسىھەت كىشىنىڭ 

تانالرنى دىققىتىنى تارتىدۇ. قىزى ئائىشەگە قىلىنغان بۆھ
يوقسۇل بولغانلىقتىن يىلالردىن بۇيان  اتقۇچىالردىن بىرسىتارق

ھەزرىتى ئەبۇ بەكىرنىڭ ياردىمى بىلەن تۇرمۇشىنى قامداپ 
كېلىۋاتقان يېقىن تۇققىنى مىستاھ بىن ئۇساسە ئىدى. مىستاھنىڭ 
قىزى ئائىشەگە قىلىنغان بۆھتاننى تارقىتىشى ھەزرىتى ئەبۇ 

ئۇ بۇنىڭدىن كېيىن بەكىرگە بەكمۇ ئېغىر كەلگەن بولۇپ، 
مىستاھقا ياردەم قىلمايدىغانلىقىغا دائىر قەسەم قىلىدۇ. شۇنىڭ 

 بىلەن تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ نازىل بولغانلىقى رىۋايەت قىلىنغان:   

َعَة َأْن يُْؤتُ   َوالَْمَساَكنَي  الُْقْرََب وا ُأوَِل َوََل يَأْتََل ُأولُو الَْفْضَل َمنُْْكْ َوالسه

َ َولَْيْعُفوا َولَْيْصَفُحوا أَ َوالُْمهَاَجَر  ُ لَُْكْ  ب وَن َأنْ ََل َتَُ يَن َِف َسَبيَل اّلِله ُ وَ يَْغَفَر اّلِله اّلِله

 غَُفوٌر َرَحميٌ 
ئاراڭالردا ئەھلى كەرەم ۋە دۆلەتمەن بولغانالر خىش ـ » 

ئەقرىباالرغا، مىسكىنلەرگە ۋە دىن يولىدا ھىجرەت قىلغانالرغا )بىر 
ككە قەسەم قىلمىسۇن، )ئۇالرنىڭ گۇناھىنى( ئەپۇ نەرسە( بەرمەسلى

نىڭ سىلەرگە مەغپىرەت قىلىشىنى هللا قىلسۇن، كەچۈرسۇن، ا
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ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى هللا ياقتۇرمامسىلەر؟ ا
 (. 22« )  مېھرىباندۇر

نىڭ سىلەرگە مەغپىرەت هللا ا» ھەزرىتى ئەبۇ بەكىر ئايەتتىكى 
جۈملىسىنى ئوقۇپ، كۆز ياشلىرى «  قىلىشىنى ياقتۇرمامسىلەر؟

دېگەن ۋە « ئەلۋەتتە ئالالھىم، ئەلۋەتتە ياقتۇرىمەن » ئىچىدە 
بۇنىڭدىن كېيىن مىستاھقا بۇرۇنقىدىن ئىككى مىسلى ياردەم 

 قىلىش ھەققىدە قەسەم قىلغان.
مەھرەمىيەت ) كىشىنىڭ شەخسىي ھاياتى (كە مۇناسىۋەتلىك 

ەتلەر بىلەن بىۋاستە مەسىلە ئىپپەتكە قارىتىلغان جىناي
تىن كىشىنىڭ ئۆزىگە ئائىت بولمىغان سەۋەبمۇناسىۋەتلىك. بۇ 

ئۆيلەرگە كىرىشىنى بەلگىلىك قائىدىگە ئىگە قىلغان بۆلەك بۇ 
(. بۇ ئايەتلەر نازىل بولغان  29 - 27ئالغان )  ئورۇنسۈرىدە 

ئىيەت كىشىلىرىنىڭ بەدەۋىيلىك ) چۆل ھاياتى (تىن شەھەر جەم
يېڭىدىن كۆچۈۋاتقانلىقىنى ۋە مەدەنىي مۇئامىلىلەرنى ھاياتىغا 

 ئۆزلەشتۈرۈپ بواللمىغانلىقىنى نەزەردىن ساقىت قىلماسلىق كېرەك.  
نى نەزەرگە ئالغان تىرىىنسان فىتئايال مۇناسىۋەتلىرىنى ئ -ئەر 

ئاساستا ھەل قىلماي تۇرۇپ، ئىپپەتكە قارىتىلغان جىنايەتلەرنى 
ى بولمايدۇ. قۇرئان بۇ ھەقتە مۇنداق جازاالش بىلەن ھەل قىلغىل

 دەيدۇ:

َفُظوا فُ  وا َمْن َأبَْصاَرَهْ َوَيْ َ ْم َذَِلَ أَ ُروََجُ قُْل َللُْمْؤَمَننَي يَُغض  نه اّلِله
ِ
 ْزََّك لَهُْم ا

 َخَبٌْي َبَما يَْصنَُعونَ 
مىن ئەرلەرگە ئېيتقىنكى، )نامەھرەملەرگە( تىكىلىپ ۇئم» 

)زىنادىن( ساقلىسۇن، مۇنداق قىلىش قارىمىسۇن، ئەۋرەتلىرىنى 
ھەقىقەتەن ئۇالرنىڭ هللا ئۇالر ئۈچۈن ئەڭ ياخشىدۇر، ا

 (. 30« )  قىلمىشلىرىدىن تولۇق خەۋەردار
نەزەردىن ساقىت قىلغان بىر  ىۋى قاراشتاىدا ئەنئەننۇقتبۇ 

كۈشكۈرتىدىغان شەھۋەتلىك مەسىلە بار. كىشىنىڭ شەھۋىتىنى 
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ىدىغان ئىككى ئايەتنىڭ تۇنجىسى ئەر ئەر ۋە ئايالدىن توس قاراشنى
ىدا ئەرلەر ئايالالرغا نۇقتقىلماقتا. چۈنكى بۇ  خىتابكىشىگە 

قارىغاندا ئاجىز كېلىدۇ. بۇ ئەمىرگە بويسۇنۇپ كۆزىنى 
ر كىشىنىڭ تىزگىنلەشنى ئۆگىنىشى پەرز بولغان مۇئمىن ئە

پىتنىنى ئۆزىنىڭ كۆزىدىن  ئەنئەنىۋى پوزىتسىيىسى بولسا
ئورنىغا ئايال كىشىنىڭ چىرايىغا ئارتىپ قويۇش  ئىزدەشنىڭ

قېلىش ئۇياقتا تۇرسۇن، پىتنىنى  پىدا توختانۇقتبولماقتا. بۇ 
ئايالنىڭ پۈتۈن ۋۇجۇدىغا ئارتىپ قويماقتا. كۈنىمىزدە مۇسۇلمان 

ئايال مۇناسىۋەتلىرىدە ئوتتۇرىغا چىققان ھەددىدىن ئېشىپ  -ئەر 
مانا بۇ ئادالەتسىزلىكتىن كېتىش ۋە بىپەرۋالىقنىڭ مەنبەسىنى 

 ئىزدەش الزىم.
يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان ئارقا  قۇرئانى تەسەتتۇر ) ھىجاپ (

نۈش ئاساسىدا شەكللىنىدۇ. تەسەتتۇرنىڭ بىرىنچى مۇھاتابى ۈكۆر
شۈبھىسىز ئايال كىشىدۇر. جانابى ئالالھ گۈزەللىك ۋە 

جەلىپ جەلىپكارلىقنىڭ كۆپرەكىنى ئايالغا بەرگەن. ئايال كىشى 
قىلغۇچى ۋە ئۆزىگە تارتقۇچىدۇر. ئەر كىشى جەلىپ قىلىنغۇچى ۋە 
رام قىلىنغۇچىدۇر. ئايال كىشىنىڭ جەلىپ قىلغۇچى تەرىپى 
كىشىنى ئۇنىڭغا رام قىلىدۇ. مانا بۇ مايىللىقنىڭ تەكتىدە كىشىنى 

ئايەتتە  - 31ھەۋەس ياتىدۇ.  -ئازدۇرغۇچى خاھىش ۋە ھاۋايى 
ا بار. يەنى ئەر كىشىگە نۇقترتىدىغان بىر كىشىنىڭ دىققىتىنى تا

ئايالنى يوشۇرۇش ئەمەس، ئايال كىشىگە ئۆزىنىڭ ۋۇجۇد 
يدۇ. تەسەتتۇرنىڭ سەۋەبى ۇگۈزەللىكىنى ئاۋامغا ئاچماسلىققا بۇير

مۇنداق، ئى مۇئمىن ئايال! يات جىنىس بىلەن جىنسىيەت 
ىسىنى چىقىش قىلىپ نۇقتىسىدىن ئەمەس، ئىنسانلىق نۇقت

ىۋەت قۇر. يات جىنىسنىڭ جىنسىيىتىڭنى سۈيئىستىمال مۇناس
ئەگەر مەن بىلەن مۇناسىۋەت  قىلىشىغا يول قويما. بۇ ئارقىلىق
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ئورناتماقچى بولساڭ، جىنسىيىتىم ئۈستىدىن ئەمەس، كىشىلىكىم، 
 شەخسىيىتىم ئۈستىدىن مۇناسىۋەت قۇر، دېمەكتە.

 ىپەللىسىنى تەشكىل قىلغان ئايىت سۈرىنىڭ ئەڭ يۇقىرى
 شۈبھىسىز سۈرىگە ئىسمى بېرىلگەن نۇر ئايىتىدۇر.     

َماَواَت َواْْلَْرَض َمثَُل نُوَرَه َِكَْشَكَ  ُ نُوُر السه الَْمْصَباُح َِف  ا َمْصَباحٌ ٍة َفْيَ اّلِله

َيٌّ يُوقَُد َمْن ََشَ  َا َكْوَكٌب ُدر  َجاَجُة ََكََّنه َقيهةٍ يُْتونٍَة ََل بَاَرَكٍة زَ َرٍة مُ ُزَجاَجٍة الز  َوََل  َشْ

 ُ ُ َلُنوَرَه مَ ََّل نُوٍر ُّيَْ وٌر عَ غَْرَبيهٍة يَََكُد َزيُُْتَا يَُِضُء َولَْو لَْم تَْمَسْسُه ََنٌر ن ْن َدي اّلِله

ُ َبُك َ  ُ اْْلَْمثَاَل َللنهاَس َواّلِله  َلميٌ ٍء عَ َشْ يََشاُء َويَْضَُب اّلِله
مىن ۇئنىڭ )مهللا ائاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ نۇرىدۇر، هللا ا» 

بەندىسىنىڭ قەلبىدىكى(نۇرى خۇددى )چىراق قويىدىغان( 
تەكچىگە ئوخشايدۇ، ئۇنىڭدا چىراق باردۇر، چىراق شىشىنىڭ 
ئىچىدىدۇر، شىشە گويا نۇرلۇق يۇلتۇزدۇر، چىراق مۇبارەك زەيتۇن 
دەرىخىنىڭ )يېغى( بىلەن يورۇتۇلغان، ئۇ )يەنى زەيتۇن دەرىخى( 

يېغى )ئەڭ  .ەس، غەرب تەرەپتىمۇ ئەمەسشەرق تەرەپتىمۇ ئەم
سۈزۈك بولىدۇ، سۈزۈكلۈكىدىن( ئوت تەگمىسىمۇ يورۇپ كېتەيال 

هللا ا .دەپ قالىدۇ، )ئوت بىلەن يورۇتۇلسا( نۇر ئۈستىگە نۇر قوشۇلىدۇ
كىشىنى ئۇنىڭ نۇرىغا )يەنى قۇرئانغا( )ئەگىشىشكە(  ئارزۇ قىلغان

سۇن دەپ( كىشىلەرگە )ئىبرەت ئالهللا ا قىلىشنى خااليدۇ.مۇۋەپپەق 
هللا مىسالالرنى )ئۇالرنىڭ پەمىگە يېقىنالشتۇرۇپ( بايان قىلىدۇ، ا

 (.  35« )  ھەممە نەرسىنى بىلگۈچىدۇر
ۋەھىي ئۇ ئالەملەرنىڭ نۇرىدىن كەلگەن بىر نۇردۇر. ئەقىل 
ئۇنىڭ كۆزىدۇر. ۋەھىي نۇرى تەگمىگەن ئەقىلنىڭ كۆزى كوردۇر. 

ىي نۇرى تېگىشى شەرت. شى ئۈچۈن ۋەھۈئەقىل كۆزىنىڭ كۆر
مەۋجۇدىيەتنىڭ ئۆزىدىكى ھەرىكەت بۇ نۇردىن كەلمەكتە. 
ئاتومدىن پىالنتالرغىچە، تامچىدىن دېڭىزغىچە ھەر نەرسە بۇ 
نۇرنىڭ سايىسىدە مەۋجۇدلىقىنى داۋام قىلدۇرماقتا، ھەرىكەت 
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 - 41قىلماقتا. ھەتتا قۇشالرمۇ بۇ نۇر سايىسىدە تەسبىھ ئېيتماقتا ) 
 (.  43ۇلۇتالر بۇ نۇر سايىسىدە ۋەزىپىسىنى ئادا قىلماقتا ) (. ب 42

الرغا اتتاكامۇل ئالالھ جانلىقالردىن تارتىپ بارلىق مەخلۇق
ھەر  ڭ رەببىبەلگىلىگەن ئۆزگەرمەس قانۇنىدۇر.  ئالەملەرنى

مەخلۇقنى ئاددىيلىقتىن مۇرەككەپلىككە قاراپ تەرەققىي قىلىدىغان 
ئالالھ ياراتقانلىرىغا يارىتىلىش  بىر فىترەت بىلەن ياراتقان.

مەقسىتىنى بىلدۈرگەن بولۇپ، بۇ غايىگە يېتىش ئۈچۈن بەزىلىرىنى 
ىنى پرىنسىپبەلگىلىك قانۇنالرغا تەۋە قىلغان، بەزىلىرىگە ئىشلەش 

ئۇالرنىڭ  ىرىپبەلگىلەپ بەرگەن، ئەقىل ۋە ئىرادە ب
« ق ھەر جانلىقنى سۇدىن ياراتتۇ» تاكامۇللىشىشىنى خالىغان. 

مەۋجۇدىيەت تەۋە بولغان  ( ئايىتى ئىما قىلغان بۇ ھەقىقەت 45) 
 تاكامۇللىشىش قانۇنىدۇر. 

ئالالھ نىڭ شەيئىلەرنىڭ تەبىئىتىگە قانۇنالر 
مەخلۇقالرنى بۇ قانۇنالرغا  يەرلەشتۈرگەنلىكى ۋە ياراتقان ئىرادىسىز

« ى ھەر جانلىقنى سۇدىن يارىتىش» قىلغانلىقى ھەقىقىتىنى  تەۋە
لىدۇ: يەنە باشقا شەكىلدە بايان قى ئۈستىدىن بايان قىلغان ئايەت

ئالالھ ھەر » سىزلىكىنى، يەنى ئالالھ نىڭ قۇدرىتىنىڭ چەك
دەپ ئىپادىلەيدۇ. بۇ بىر مۆجىزە بولغان « نەرسىگە قادىردۇر 

ق ئاالھىدىلىكىدۇر. ۇقۇرئاننىڭ مەسانى / قوشماق / ئىككى قۇتۇپل
بىر قىسم » ى تەرەپتە گەۋدىلىنىدۇ: بۇنىڭ ئەھمىيىتى تۆۋەندىك

ئۆلىماالرغا كۆرە، ئالالھ نىڭ شەيئىلەر ئۈچۈن قانۇنىيەت 
بەلگىلىگەنلىكىنى ئېيتىش، ئالالھ نىڭ قۇدرىتىنى چەكلەپ 

 قارشىقنىڭ ۇقويغانلىق بولۇپ، بۇ زىنھار جائىز ئەمەس. بۇ ئاشقۇنل
نەتىجە  - سەۋەبتەرىپىدە دېتېرمىنىزم يەر ئالىدۇ ۋە ھەر نەرسىنى 

مۇناسىۋىتىگە مەھكۇم قىلىپ قويىدۇ. قۇرئان بىر ئايەتنىڭ 
 ئىلەر ئۈچۈن بەلگىلىگەن قانۇنىنىئۆزىدىال ھەم ئالالھ نىڭ شەي

ھەم ئۆزىنىڭ چەكسىز قۇدرىنى تىلغا ئېلىپ، بۇ ئىككى 
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مۇۋازىنەتسىزلىكنى رەت قىلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. ئالالھ 
ۇنالر بار، لېكىن ئالالھ ئۆزى شەيئىلەر ئۈچۈن بەلگىلىگەن قان

بەلگىلىگەن قانۇنالرغا مەھكۇم ئەمەس، ئەكسىچە ئۇنىڭ 
ھاكىمىدۇر. بۇ ھەرگىزمۇ ئالالھ نىڭ ئۆزى بەلگىلىگەن قانۇنالرنى 
ئۆزى رەت قىلغانلىقى ۋە يوق قاتارىدا كۆرگەنلىكىنى 

ەتلىرىنى نەزەردىن ساقىت ئىپادىلىمەيدۇ. مەۋجۇدىيەتنىڭ قانۇنىي
ھەرگىزمۇ مەقسىتىگە يېتەلمەيدۇ. مەسىلەن: تۆۋەندىكى  قىلغۇچى

 قانۇنالرنىڭ ھەممىسى قۇرئانغا ئائىت:
 ئۇرۇق تېرىمىغان ھوسۇل ئااللمايدۇ. -
تىرىشىپ ئەجىر قىلغۇچى غەلىبە قىلىدۇ، ئوڭدا ياتقان  -

 مەغلۇپ بولىدۇ.
ئۆزىنى ئۆزگەرتمىگەن قەۋمنىڭ ھالىنى ئالالھ  -

 ئۆزگەرتمەيدۇ. 
نساننىڭ تەقدىرىنى ئۆز تىرىشچانلىقىغا ئالالھ ھەر ئى -

 مۇناسىۋەتلىك قىلغان.
 ئالالھ ئازغۇنالردىن باشقىسىنى زاالاللەتكە ھەيدىمەيدۇ. -
 ئالالھ ھەقتىن يۈز ئۆرىگەن كىشىنىڭ قەلبىنى بۇرىۋېتىدۇ.  -

(. ئورتاق  53چاقىرىدۇ ) « ئورتاق ياخشىلىققا » قۇرئان 
ن باشقا ھېچكىم ياخشىلىق، پەقەت بەلگىلىك تائىپىلەردى

بىلمەيدىغان، پەقەت ئۇالر ئارىسىدىال تىلسىمغا ئوخشاش ئايلىنىپ 
ئىنسانىيەت » ئۇ نېمە؟  تايۈرگەن ئاالھىدە بىر ئىلىم ئەمەس. ئۇنداق

نەرسىلەردۇر. مانا بۇ مەئرۇپنىڭ « ياخشىلىق دەپ بىلىدىغان 
ئېنىقلىمىسىدۇر. ئىنساننىڭ ياخشى ئىشنى قىلماسلىقى، ئۇنى 

گەنلىكىدىن ئەمەس. چۈنكى ئۇنىڭ ۋىجدانىغا ياخشىلىق بىلمى
كەشتىلەنگەن. ئىنساننىڭ ياخشى ئىشنى قىلماسلىقى ۋە ئۇنىڭغا 
يۈزلەنمەسلىكى ۋىجدانىنىڭ ئۈستىنى يېپىپ قويغانلىقى ) كۇپۇر (، 
ئۇنىڭ قۇلىقىنى گاس قىلىپ قويغانلىقى ) سۇممۇن (، ئۇنىڭ 
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ۇن (، ئۇنىڭ كۆزىنى كور چۇقانىنى باستۇرۇپ قويغانلىقى ) بۇكم
قىلغانلىقى ) ئۇميۇن (دىن كېلىپ چىقماقتا. ۋىجداننىڭ 

تەقۋا ) مەسئۇلىيەتچان » تىرىكلىكىنىڭ ئەڭ گۈزەل ئىپادىسى 
ھاشيەت ) ئالالھ نىڭ مۇھەببىتىدىن مەھرۇم » ۋە « بولۇش ( 

 (. 52تۇر ) «بولۇپ قېلىشتىن ئەنسىرەش ( 
ىكىدە، باشلىنىشتىكى ئايەتتىن باشالنغان بۆل - 58 سۈرە

مەھرەمىيەت تېمىسىغا قايتىدۇ. لېكىن بۇ يەردىكى مەھرەمىيەت 
نامەھرەملەر ئارىسىدىكى مەھرەمىيەت ئەمەس. مەھرەم بولغانالر 
ئارىسىدىكى ئەدەب تېمىسى بولغان مەھرەمىيەت ھەققىدە 
توختىلىدۇ. پەرزەنتلەرنىڭ ئانىسىنىڭ ھۇجرىسىغا كىرگەندە رىئايە 

(.  59 - 58قائىدە تىلغا ئېلىنىدۇ )  -گىشلىك ئەدەپ قىلىشقا تې
كەتكەن مويسىپىت ئايالالر  شەھۋەتنى قوزغايدىغان ياشتىن ئۆتۈپ

ئايەتتە بەلگىلەنگەن تەسەتتۇر ئەمرى  - 31 ئۈچۈن
ئايەت بۇنى تىلغا ئالىدۇ. لېكىن بۇ  - 60يەڭگىللىتىلگەن بولۇپ، 

مەسلىكنىڭ ئۇالر رۇخسەتتىن پايدىالنغاندا، بەك ئېچىلىپ كەت
 ئايەت - 61ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشى ئىكەنلىكى ئەسكەرتىلىدۇ. 

مەھرەمىيەت ئۈچۈن بەلگىلەنگەن چېگراالرنىڭ ھاياتنى ياشىغىلى 
بولمايدىغان ھالغا كەلتۈرۈش ئۈچۈن قويۇلمىغانلىقىنىڭ ئەڭ 
يارقىن دەلىلىدۇر. نادانالر دىننى كېمەيتىۋېتىدۇ، قىرقىيدۇ، نادان 

دىنغا بىر نەرسىلەرنى قوشۇپ قويىدۇ ) تەقۋالىق  دىندارالر
سىنىپ ئۈچۈندۇر. ئۇنىڭدىن  نامىدىن (. بۇ ئايەتلەر بۇ ئىككى

ستىخاندا ئولتۇرۇپ ائايەت ئائىلە دوستلىرىنىڭ بىر د - 61 باشقا
 تاماق يېيىشىدە ھېچقانداق بىر مەسىلە يوقلىقىنى بايان قىلىدۇ.   

قانداق « پەت ىمۇخال» بىر ئىسالم جامائىتىدە 
شەكىللەندۈرۈلىدۇ؟ بىر ئىسالم جامائىتىدە يېتەكچىنىڭ كۆز 
قارىشىدىن باشقىچە قاراش قانداق ئۇسلۇب ۋە ئەدەپ بىلەن 

 ئايەت بۇ سوئالنىڭ جاۋابىنى بېرىدۇ: - 62ئوتتۇرىغا قويۇلىدۇ؟ 



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 580 ~ 

َ َوَرُسوََلَ  يَن أ ََمنُوا َِبّلِله َ هَما الُْمْؤَمنُوَن اَّله ن
ِ
ذَ  ا

ِ
لَْم  َعُه عَََّل َأْمٍر َجاَمعٍ نُوا مَ ا َكَ َوا

تَأَْذنُونََك  يَن يَس ْ َ نه اَّله
ِ
تَأَْذنُوُه ا يَن ولََئكَ أُ يَْذَهُبوا َحَّته يَس ْ َ َ َورَ يُ  اَّله ُسوََلَ ْؤَمنُوَن َِبّلِله

ْم فَأَْذْن َلَمْن َشئَْت مَ  تَأَْذنُوَك َلَبْعَض َشأََّْنَ َذا اس ْ
ِ
تَْغَفرْ وَ ْْنُْم فَا َ  لَهُمُ  اس ْ نه اّلِله

ِ
َ ا  اّلِله

 غَُفوٌر َرَحميٌ 
ئالالھ قا ۋە رەسۇلىغا ئىمان ئېيتقان كىشىلەر كامىل » 

مۇئمىنلەردۇر. ئۇالر مۇسۇلمانالرغا مۇناسىۋەتلىك بىر ئىش ئۈستىدە 
مەسلىھەتلىشىش ئۈچۈن بىر يەرگە جەم بولغاندا، ئۇنىڭدىن 

ە قارىشىنى، ئىجازەت ئالماستىن كېتىپ قالمايدۇ. سەندىن ) باشقىچ
پىكرىنى ئوتتۇرىغا قويۇش ئۈچۈن، چارە تېپىش ئۈچۈن ( ئىجازەت 
سورىغانالرمۇ ئالالھ قا ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىغا چىن يۈرەكتىن ئىمان 

تىن ئۇالر سەندىن بەزى ئىشلىرى سەۋەبئېيتقان كىشىلەردۇر. بۇ 
ئۈچۈن ئىجازەت سورىسا، ئۇالر ئىچىدىن سەن خالىغان كىشىگە 

ن، ئۇالرغا سەن ئالالھ تىن مەغپىرەت تىلىگىن، ئىجازەت بەرگى
ئالالھ ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى 

 «. مېھرىباندۇر 
الدا مى تەكىتلەنگەن ھسۈرە ئالالھ نىڭ چەكسىز ئىل

بۇ سۈرىدە ئالالھ نىڭ ھاياتقا  ئاخىرلىشىدۇ. بۇنىڭ ھېكمىتى
 ئىالھىي ھۆكۈملەرىپادىسى بولغان ئاكتىپ مۇداخىلىسىنىڭ ئ

ئۇنىڭ چەكسىز ئىلمىگە نىسبەت قىلىنىدۇ. ئەڭ ياخشى ھۆكۈم 
ھەممىنى بىلگۈچىنىڭ ھۆكۈمىدۇر. ئۇنداقتا ئەڭ ياخشى ھۆكۈم 

 ئالالھ بەرگەن ھۆكۈمدۇر. 
 

 سۈرىسىئىمران  ئال
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دېگەن « ئىمران ئائىلىسى » ئايىتىگە ئاساسەن  - 33سۈرە 
 ئىسمى بىلەن ئاتالغان.«  ئالىئىمران» مەنىنى بىلدۈرىدىغان 

ھەزرىتى ئىسا، ئۇنىڭ ئانىسى  بۇ ئايەت بىلەن باشالنغان بۆلەك
مەريەم، ھەزرىتى مەريەمنىڭ دادىسى ئىمران، ئانىسى ھاننە 
) ئانناھ (، ھاممىسى ئېلزابىت، ھاممىسىنىڭ ئېرى ھەزرىتى 

ن تەركىپ تاپقان زەكەرىيا ۋە ئۇالرنىڭ ئوغلى ھەزرىتى يەھيادى
ئىنسانىيەتكە ئۆرنەك قىلىپ كۆرسىتىلگەن  ئائىلىسى،ئىمران 

« ئىمران » قىسسىنى بايان قىلىدۇ. ھەزرىتى مەريەمنىڭ دادىسى 
ئىسمىنى بوۋىسىنىڭ بوۋىسى بولغان ھەزرىتى مۇسانىڭ 

« ىسى ئىمران ئائىل» دادىسىدىن ئالغانىدى. سۈرىگە بېرىلگەن 
ىسىنىڭ ھەزرىتى مۇسانىڭ داد ئىسمىدىكى ئائىلە ئارقىلىق

ئىمراننىڭ » ئائىلىسى نەزەردە تۇتۇلغان ئەمەس. چۈنكى قىسسە 
دەپ باشالنغان بولۇپ، ئۇ ھەزرىتى مەريەمنىڭ ئانىسى « ئايالى 

 ھاننە ئىدى. 
سۈرە رەسۇلۇلالھنىڭ دەۋرىدىال بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان 

» (. مەزكۇر ھەدىستە بەقەرە بىلەن بىرلىكتە  1) مۇسلىم، تەپسىر، 
ئېچىلىش ئالدىدىكى ئىككى ئۆسۈملۈك » ۋەياكى « ل ۈگئىككى 

 لىنىشى بېرىلگەن ئىسىم بولماستىندەپ تەرىپ« ) ئەز زەھراۋەين ( 
بەلكى بىر سۈپەتتۇر. سۈرىگە كەنز، ئەمان، مۇجادىلە، ئىستىغفار 
دېگەندەك ئىسىمالرمۇ قويۇلغان. لېكىن بۇالرنىڭ ھېچقايسىسى 

 ئىشلىتىلمىگەن.  قەدەر كەڭ دائىرىدە غائالىئىمران
سۈرە بىر قاراشقا ئاساسالنغاندا بەقەرە سۈرىسىدىن، يەنە بىر 
قاراشقا ئاساسالنغاندا بەقەرە ۋە ئەنفال سۈرىسىدىن كېيىن مەدىنىدە 
نازىل بولغان. ھەزرىتى ئوسمان، ئىبن ئابباس ۋە ئىمام جافەرگە 
نىسبەت قىلىنغان تەرتىپلەرنىڭ ھەممىسىدە ئەنفال سۈرىسىنىڭ 

بىر ئەھۋال. چۈنكى بەقەرە  لىقرقىسىغا تىزىلغان. بىراق بۇ ئېتىرازئا
يىلىدا نازىل بولۇشقا باشلىغان بولۇپ،   - 1سۈرىسى ھىجرەتنىڭ 
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رامىزان روزىسى پەرز قىلىنغان ئايەتنىڭ بۇ سۈرىدە يەر ئېلىشى 
بۇنىڭ دەلىلى. بەقەرە سۈرىسى نازىل بولۇشقا باشلىغاندىن كېيىن 

 - 2ازىل بولۇشقا باشلىغان بولۇپ، بۇ ھىجرەتنىڭ ئەنفال سۈرىسى ن
يىلى رامىزان ئېيىغا توغرا كېلىدۇ. چۈنكى ئەنفال سۈرىسى بەدىر 

كۈنى  - 17يىلى رامىزاننىڭ  - 2سۈرىسىدۇر. بەدىر زەپىرى ھىجرى 
 ئۇھۇدقولغا كەلتۈرۈلگەن. ئەنفال سۈرىسىنىڭ ئارقىسىدىنال بىر 

ش بىر مۇنچە مەسىلىنىڭ كېلىپ نى تىزىئالىئىمرانسۈرىسى بولغان 
بولماقتا. بۇالردىن بىرسى، يەنە بىر بەدىر سۈرىسى  سەۋەبچىقىشىغا 

بولغان ھەدىد سۈرىسىنى قەيەرگە تىزىش كېرەك؟ ئەگەر ھەدىد 
ئارىسىغا تىزمىساق، ئوتتۇرىغا  ئالىئىمرانسۈرىسىنى ئەنفال بىلەن 

ۆتۈپ كەتكەن بىر بوشلۇق چىقىدۇ ۋە بىر زامان تىلىمىنى ئاتالپ ئ
تىن ھەدىد سۈرىسى ئەنفال سۈرىسىنىڭ سەۋەببولىمىز. بۇ 

ئارقىسىغا تىزىلىشى كېرەك. بۇ نۇر سۈرىسى ئۈچۈنمۇ شۇنداق 
يىلىدا نازىل بولۇشقا باشلىغان  - 3بولۇپ، نۇر سۈرىسى ھىجرەتنىڭ 

بولۇپ، سۈرە رەجى ۋەقەسى ھەققىدە توختالغان. رەجى ۋەقەسىنىڭ 
يىن بولغانلىقى ئېنىق. بۇ ئەھۋالدا ئەنفال ئۇھۇد ئۇرۇشىدىن كې

ئىككى سۈرە دېگەندە سۈرىسى ئارىسىدا ئەڭ ئاز  ئالىئىمرانبىلەن 
بولسا كېرەك، يەنى ھەدىد ۋە نۇر سۈرىسى. يىغىنچاقلىغاندا، 

 سۈرىسى نۇر سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا تىزىلىشى كېرەك.  ئالىئىمران
 ى ۋەقەبولغان ئىكك سەۋەبشىغا ۇسۈرىنىڭ نازىل بول
بولغان. بۇالردىن  سەۋەبشىغا ئىككى ۋەقە ۇسۈرىنىڭ نازىل بول

يىلى شەۋۋال  - 3ئۇرۇشى بولۇپ، ھىجرەتنىڭ  ئۇھۇدبىرسى 
كۈنى يۈز بەرگەن. بۇ ئېنىق. ئىككىنچى ۋەقە،  - 10ئېيىنىڭ 

خىرىستىيان نەجران ھەيئىتىنىڭ كېلىشى ئىدى. سۈرىنىڭ 
سۈرىنىڭ باشلىنىش بۆلىكى مەركىزىدە بۇ ئىككى ۋەقە بار بولۇپ، 

ئۇرۇشى بىلەن مۇناسىۋەتلىك.  ئۇھۇدئايەتلىرى  - 195 - 118ۋە 
 200 - 196ۋە  117 - 16ئايەتلەردۇر.  - 144ۋە  121بۇنىڭ دەلىلى 
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، 64، 20ئارىسىدىكى بۆلەك نەجران ھەيئىتى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. 
ازىل ئايەتلەر بۇنىڭ روشەن دەلىلىدۇر. سۈرىنىڭ ن - 113ۋە  79

يىلى  - 3ئۇرۇشى بولغان ھىجرى  ئۇھۇدبولۇشقا باشلىغان ۋاقتى 
شەۋۋال ئېيى بولۇپ، نەجران ھەيئىتى كەلگەن مەزگىل سۈرىنىڭ 

« ئەلچىلەر يىلى » ئاخىرالشقان ۋاقتىدۇر. نەجران ھەيئىتىنىڭ 
يىلىدا كەلگەنلىكى ئىسالم ئالىملىرى  - 9دەپ ئاتالغان ھىجرى 

ل قىلىنغان. لېكىن ئىبن ئاشۇر تەرىپىدىن بىردەك قوبۇ
سىيەرجىلەر ) رەسۇلۇلالھنىڭ ھاياتىنى تەتقىق قىلغۇچىالر (نىڭ بۇ 

سۈرىسىنىڭ  ئالىئىمرانقارىشىنى مۇۋاپىق ئەمەس دەپ قارىغان ۋە 
مەدىنىدە نازىل بولغان تۇنجى سۈرە ئىكەنلىكىدە بىرلىككە 

تتىن كەلگەنلىكىنى ئېيتقان. ئۇ بۇ ۋەقەلەرنىڭ بىلىنگەن ۋاقى
 تېخىمۇ بۇرۇن يۈز بەرگەنلىكىنى ئىلگىرى سۈرىدۇ. 

نەجران، شائىر ئائ شا ئېيتقاندەك ئەرەپ يېرىم ئارىلى 
كىشىلىك بىر  60خىرىستىيانلىرىنىڭ كەبىسىگە ئىگە ئىدى. 

ھەيئەت مەدىنىگە كەلگەن بولۇپ، يېنىدا پاپالىرىمۇ بار ئىدى. ئۇالر 
رى ئىكەنلىكى ھەققىدە رەسۇلۇلالھ بىلەن ھەزرىتى ئىسانىڭ تەڭ

 مۇنازىرە قىلىشقان.
لىرىدا چىڭ تۇرغان رىئۇالردىن دەلىل تەلەپ قىلىنغاندا كۇپ

بولۇپ، رەسۇلۇلالھ ئۇالرنى مۇباھەلە ) قەسەم ئىچىشكە ( دەۋەت 
 قىلغان:

َك َفيَه َمْن بَْعَد َما َجاَءَك َمَن الَْعَّْلَ فَقُ  ََن ُع َأبْنَاءَ الَْوا نَدْ ْل تَعَ فََمْن َحاجه

نَا َوَأنُْفَسُْكْ  َ  نَبَُْتَلْ  ُثه َوَأبْنَاَءُُكْ َوَنَساَءََن َوَنَساَءُُكْ َوَأنُْفس َ  عَََّل  فَنَْجَعْل لَْعنََة اّلِله

 الََْكَذَبنيَ 
مەلۇماتقا ئىگە بولغىنىڭدىن  سەن ئىسا توغرۇلۇق ھەقىقى

 » كېيىن، كىملەركى سەن بىلەن مۇنازىرىلەشسە، سەن ئۇالرغا:
ر، ئوغۇللىرىمىزنى ۋە ئوغۇللىرىڭالرنى، ئاياللىرىمىزنى ۋە كېلىڭال

نىڭ هللا ئاياللىرىڭالرنى، ئۆزلىرىمىزنى ۋە ئۆزلىرىڭالرنى يىغىپ، ا
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«  قا يالۋۇرۇپ دۇئا قىاليلىهللا دەپ ا لەنىتى يالغانچىالرغا بولسۇن
 (. 61) دېگىن 

ىنى قوبۇل قىلغان پھەيئەت باشتا قەسەم قىلىش تەكلى
 بېشىغا بىرەر باال كېلىپ قېلىشىدىن قورقۇپ ۋاز بولسىمۇ، كېيىن

رەسۇلۇلالھنىڭ جىزىيە بېرىش  كەچكەن. شۇنىڭ بىلەن ئۇالر
غا كاپالەتلىك قىلىش ھەققىدە بەرگەن «ئامانلىقى » شەرتى بىلەن 

 ىنى قوبۇل قىلىپ يۇرتىغا قايتىپ كەتكەن. پتەكلى
ەك سۈرە، دەماللىققا پەرقلىق تېمىالر ھەققىدە توختالغاند

كۆرۈنسىمۇ، ئانا تېما ئەقىدە، ئىجتىمائىي ئەخالقنىڭ بۇزۇلىشى ۋە 
بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىشىغا قارشى ئېلىنىدىغان تەدبىرلەر بىلەن 

« يەھۇدىيلەشمەڭالر! » مۇناسىۋەتلىك. بەقەرە سۈرىسىدىكى 
شەكلىدە « خىرىستىيانالشماڭالر! » ئاگاھالندۇرۇشى، بۇ سۈرىدە 

ى ئازغۇنلۇق تۈرىنىڭ ئەڭ گەۋدىلىك تەكىتلەنگەن. بۇ ئىكك
چۈشەنچىسىدۇر. « رەسۇل » ىسى نۇقتشەكىلدە بايان قىلغان 

يەھۇدىيلىشىپ يولدىن چىقىپ كېتىشتە، ئالالھ تەرىپىدىن 
ئەۋەتىلگەن ئەلچىلەر خارالنغان ۋە ئۆلتۈرۈلگەن. خىرىستىيانلىشىپ 
 يولدىن چىقىپ كېتىشتە، ئەلچىلەر ئىنسانلىقتىن ھالقىغان بىر

 ئورۇنغا ئىگە قىلىنىپ تەڭرىلەشتۈرۈلگەن.
قۇرئاننى مەھكەم ۋە مۇتەشابىھ دەپ ئىككى خىل كاتىگورىيىگە 

 ئالغان:      ئورۇنئايرىغان بىردىنبىر ئايەت بۇ سۈرىدە 

ي َأنَْزَل عَلَْيَك الَْكتَاَب َمنُْه أ َََّيٌت ُمْحَُكَ  َ َكتَاَب َوُأَخُر نه ُأم  الْ اٌت هُ ُهَو اَّله

ْم َزيٌْغ فَيَتهَبعُ ُمتَشَ  يَن َِف قُلُوَبَ َ ا اَّله َة َوابَْتغَاَء نُْه ابَْتغَاَء الَْفْتنَ تََشابََه مَ  وَن َمااَبَاٌت فَأَمه

اََسُونَ  ُ َوالره َله اّلِله
ِ
نَا  َمْن َعْنَد َرب َ ولُوَن أ ََمنها َبَه ُكٌّ لَْعَّْلَ يَقُ  َِف اتَأَْويََلَ َوَما يَْعََّلُ تَأَْويََلُ ا

َله ُأولُو اْْلَلَْباَب 
ِ
كهُر ا  َوَما يَذه
( نازىل قىلدى.  يەنى قۇرئاننى ساڭا كىتابنى )(  هللا ئۇ )

( ئايەتلەر باركى، ئۇالر  يەنى مەنىسى ئوچۇق ئۇنىڭدا مەھكەم )
( ئاساسىدۇر؛ يەنە باشقا  يەنى پۈتۈن قۇرئاننىڭ كىتابنىڭ )
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ى ماھىيىتى كۆرۈنۈشتە ئوخشاش ئەمما ئەسل )مۇتەشابىھ 
ئايەتلەر باردۇر. كۆرۈنگەندىن پەرقلىق بولغان ئوخشاشلىق ( 

( كىشىلەر پىتنە  يەنى گۇمراھلىققا مايىل دىللىرىدا ئەگرىلىك بار )
مۇتەشابىھ  ئۈچۈنقوزغاش ۋە ئۆز رايى بويىچە مەنە بېرىش 

يەنى مۇتەشابىھ ئايەتلەرنى ئۆز نەپسى  ئايەتلەرگە ئەگىشىدۇ )
(  ھەقىقىي (. بۇنداق ئايەتلەرنىڭ ) چۈشەندۈرىدۇخاھىشى بويىچە 

ئۇنىڭغا  »بىلىدۇ. ئىلىمدا توشقانالر ئېيتىدۇ: هللا مەنىسىنى پەقەت ا
ئىشەندۇق، ھەممىسى پەرۋەردىگارىمىز تەرىپىدىن نازىل بولغان. 

 .( 7)  « ( پەقەت ئەقىل ئىگىلىرىال چۈشىنىدۇ بۇنى )
 دېمەكتە«  ر!خىرىستىيانالشماڭال»  :ئالىئىمران سۈرىسى

» بۇ مەزمۇندىكى بىر ئايەتنىڭ نېمە ئۈچۈن ئانا تېمىسى 
ئالغانلىقى  ئورۇنبولغان بىر سۈرىدە « خىرىستىيانالشماڭالر! 

كىشنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ. بۇنىڭ قايىل قىالرلىق جاۋابى، 
» خىرىستىيانلىشىش مايىللىقىدا ئەڭ كۆپ ئىشلىتىدىغان ۋاستە 

بولۇپ، بۇ خەتەرلىك مايىللىققا قاراپ تەۋىل « مەجاز » ۋە « تەۋىل 
ۋە مەجازغا دۈشمەن بولۇش، ساختىپەز پەيغەمبەرلەرگە قاراپ 
نۇبۇۋۋەتكە دۈشمەن بولغاندەك ھاماقەتلىكتۇر. تەۋىل ۋە مەجاز 

 ئاساسەن مۇتەشابىھ بىلەن ئوخشاش بىر دائىرىگە كىرىدۇ. 
ىغان مۇتەشابىھلىق، مەنانىڭ دەماللىققا بىلگىلى بولمايد

شى بىلەن مۇناسىۋەتلىك. بۇ خۇددى ۇدەرىجىدە يېپىق بول
ئاخىرەتنى بايان قىلغان ئايەتلەردىكىگە ئوخشاش، تېما ئىنسان 
ئىدراكىدىن ھالقىغان بولىدۇ. بۇنداق ئەھۋالدا خىتابنىڭ 

 مۇتەشابىھ بىر تىل بىلەن ئىپادىلىنىشى مۇقەررەردۇر.
ئىنكار ۋە نىفاق ئىمان،  بەقەرە سۈرىسىنىڭ كىرىش بۆلىكىدە

ئۈستىدە توختالغان. بۇ سۈرىنىڭ كىرىش قىسمىدا پۇختا بىر 
ئېتىقادنىڭ بۇزۇلۇش سەۋەبلىرى ھەققىدە توختالغان. بۇالرنىڭ 
ئەڭ ئالدىدا ۋەھىينىڭ ئەسلى ئوچۇق ھۆكۈملىرىنى ئىجرا قىلىشنى 
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تاشالپ قويۇپ، ئۇنىڭ ئورنىغا تارماق مەسلىلەر ئۈستىدە پىكىر 
 7مەكتە. مەھكەم ۋە مۇتەشابىھ ھەققىدە توختالغان يۈرگۈزۈش كەل

 ئايەت بۇ ھەقىقەتكە كىشىنىڭ دىققىتىنى ئاغدۇرىدۇ. -
خىرىستىيانالرنىڭ ھەزرىتى ئىسانى ئىالھالشتۇرۇشى مانا 
مۇشۇنداق بىر باسقۇچنىڭ نەتىجىسىدۇر. چۈنكى ئىساۋىالرنىڭ 

« ئوغۇل  -دادا » ھەزرىتى ئىسانى ئىالھالشتۇرۇش باسقۇچى 
ش ۋە ئىزاھالش بىلەن باشالنغان. ىنىمەجازىنى ھەقىقەت دەپ چۈش

مەجاز مۇتەسسىپلەرنىڭ ۋە سۈيئىستىمالچىالرنىڭ قولىدا ھەقىقەتكە 
تەڭرى »  انىئىس« ئىنسان بالىسى » ئايالندۇرۇلماقچى بولغاندا، 

ئىساغا ئايالندۇرۇش يولى ئېچىلىدۇ. قۇرئاندىكى مەھكەم « ئوغلى 
يەتلەر بىلەن مۇناسىۋەتلىك بىردىنبىر ئايەتنىڭ بۇ ۋە مۇتەشابىھ ئا

 ئېلىشىنىڭ سەۋەبى بۇ بولسا كېرەك.   ئورۇنسۈرىدە 
ئىنساننىڭ بارلىق تىرىشچانلىقىنى  جىھاد ئالالھ داۋاسى يولىدا

كۆرسىتىشى بولۇپ، ئۇنىڭ مەقسىتى ئىنسان بىلەن ئالالھ 
ئالالھ  »ئوتتۇرىسىدىكى بارلىق توساقالرنى ئۆرۈپ تاشالشتۇر. 

 -نېمىنى كۆرسىتىدۇ؟ ئالالھ داۋاسى بەندىنىڭ بەخت « داۋاسى 
سائادىتىدۇر. بەندىلەرنىڭ ئەبەدىي سائادىتىنى ئالالھ ئۆزىگە داۋا 

ۋە ئاينى بەندىلەرنىڭ  قۇياشزېمىن،  -قىلغان. شۇڭا ئاسمان 
ئەمرىگە بويسۇندۇرۇپ بەرگەن. شۇڭا ئىنسانغا ئەقىل، ئىرادە ۋە 

الر ئەۋەتكەن. شۇڭا كىتاب. شۇڭا ئەلچىلەر ۋە ۋىجدان بەرگەن
تىن سەۋەبپەرىشتىلىرىنى ئىنسانغا سەجدە قىلدۇرغان. مانا بۇ 

شى كېرەك. ۇبول« ئالالھ نىڭ رازىلىقى » بەندىنىڭ داۋاسىمۇ 
ئىنسان ئالالھ داۋاسى يولىدا جىھاد قىلغاندا، ئاداققى نىشان 

ېرەك. ئەگەر شى كۇئاخىرەت يۇرتىدىكى ئەبەدىي سائادەت بول
بۇنداق قىلمىسا، ئۆتكۈنچى دۇنيا زىننەتلىرى ئۇنى مەھلىيا قىلىپ، 

 ئۇنىڭ ئاداققى نىشانغا يېتىشىگە توسالغۇ بولىدۇ. چۈنكى:
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هََواَت َمَن الن ََساَء َوالَْبَننيَ  لُْمقَنَْطَرَة َمَن قَنَاَطَْي ا َوالْ ُزي ََن َللنهاَس ُحب  الشه

َة وَ  َهَب َوالَْفضه َمَة َواْْلَنَْعاَم َوااَّله نْيَ  َذَِلَ َمتَ لَْحْرَث الَْخْيَل الُْمَسوه ُ اُع الَْحَياَة ال  ا َواّلِله

 َعْنَدُه ُحْسُن الَْمأ ََب 
 ئايالالر، ئوغۇلالر، ئالتۇن ـ كۈمۈشتىن توپالنغان كۆپ مالالر،» 

ئارغىماقالر، چارۋىالر ۋە ئېكىنلەردىن ئىبارەت كۆڭۈل تارتىدىغان 
رنىڭ مۇھەببىتى ئىنسانالرغا چىرايلىق كۆرسىتىلدى. ئۇالر نەرسىلە

دۇنيا تىرىكچىلىكىدە مەنپەئەتلىنىدىغان )باقاسى يوق( 
نىڭ دەرگاھىدا بولسا قايتىدىغان گۈزەل جاي هللا شەيئىلەردۇر؛ ا

)يەنى جەننەت( باردۇر )شۇنىڭ ئۈچۈن باشقىغا ئەمەس، جەننەتكە 
 (. 14« ) قىزىقىش كېرەك( 

لگەندە ئەقىلگە نېمە كېلىشى كېرەك؟ بۇ سوئالنىڭ ئىسالم دېيى
 ئايىتىدە بېرىلگەن: - 19كامىل بىر جاۋابى بۇ سۈرىنىڭ 

 َ ْسًَلُم َوَما اْختَلََف اَّله
ِ
َ اَْل يَن َعْنَد اّلِله َ نه ال 

ِ
َله َمْن بَْعَد وتُوا الَْكتَ يَن أُ ا

ِ
اَب ا

َ  ْكُفْر َبأ َََّيَت َما َجاَءُهُ الَْعَّْلُ بَْغًيا بَيَْْنُْم َوَمْن يَ  َ اّلِله نه اّلِله
ِ
  ََكَيُع الَْحَساَب  فَا

نىڭ نەزىرىدە مەقبۇل دىن ئىسالم )دىنى( هللا ھەقىقەتەن ا» 
بېرىلگەنلەر پەقەت ئۆزلىرىگە ئىلىم  / ۋەھىي دۇر. كىتاب

بىرى بىلەن  -بىر كەلگەندىن كېيىنال ئۆزئارا ھەسەت قىلىشىپ 
هللا ، كىمكى االرغا ئىگە بولدى () پەرقلىق قاراش ئىختىالپ قىلىشتى

ئۇنى يېقىندا جازااليدۇ(، هللا نىڭ ئايەتلىرىنى ئىنكار قىلىدىكەن )ا
 (. 19« ) تېز ھېساب ئالغۇچىدۇر هللا ا

تىن ئىسالمنىڭ ھەزرىتى مۇھەممەدكە كەلگەن ۋەھىي جاۋاببۇ 
بىلەن باشالنغان بىر دىن ئەمەسلىكى مەلۇم بولماقتا. بارلىق 

يسىدۇر. ئىنسانىيەت تارىخ يارىتىشقا ئىسالم ۋەھىيلەر ئىسالم ۋەھى
ارىخىدىكى بىلەن، يەنى ۋەھىي بىلەن باشلىغان. ئىنسانىيەت ت

 ئەسلىدە ئىسالمدىن چىقىپ كېتىشتۇر.  بارلىق ئېزىپ كېتىشلەر
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قۇرئاننىڭ ئەڭ تىپىك ئايەتلىرىدىن ئىككىسى بۇ سۈرىدە 
انەت ۋە ئالالھ ۋە ئىنسان، ئام ئورۇن ئالغان. بۇ ئىككى ئايەت

مۈلكىيەت، ئۆزگەرمەسلەر ۋە ئۆزگۈرۈشچانالر دېگەندەك تېمىالرنىڭ 
ھەممىسىنى بىر يەرگە جەم قىلغان ئايەتلەردۇر. بۇ ئايەتلەرنىڭ 

 مەنىسى ئوكيانۇسالردىنمۇ چوڭقۇردۇر:

هُهمه َماَِلَ الُْمِْلَ تُْؤَِت الُْمِْلَ َمْن تََشاءُ  نْ ُع الُْمِْلَ َوتََْنَ  قَُل الل تََشاُء   َممه

ه  ن
ِ
( 26ٍء قََديٌر )ََّل ُك َ َشْ َك عَ َوتَُعز  َمْن تََشاُء َوتَُذل  َمْن تََشاُء َبَيَدَك الَْخْْيُ ا

هْيَل  َاَر َِف الل َاَر َوتُوَلُج الْنه هْيَل َِف الْنه َر وَ تُوَلُج الل َت َوَُّتْرَجُ مَ ُج الَْحيه َُّتْ  َن الَْمي َ

َ وَ  َت َمَن الَْحي   (27تَْرُزُق َمْن تََشاُء َبغَْْيَ َحَساٍب )الَْمي َ
هللا! پادىشاھلىقنىڭ ئىگىسى بولغان ئى ا »ئېيتىقىنكى، 

خالىغان ئادەمگە پادىشاھلىقنى بېرىسەن، خالىغان ئادەمدىن 
پادىشاھلىقنى تارتىپ ئالىسەن؛ خالىغان ئادەمنى ئەزىز قىلىسەن، 

ڭ خالىغان ئادەمنى خار قىلىسەن؛ ھەممە ياخشىلىق سېنى
كېچىنى . ڭدىدۇر. سەن ھەقىقەتەن ھەممىگە قادىرسەنئىلكى

كۈندۈزگە كىرگۈزىسەن، كۈندۈزنى كېچىگە كىرگۈزىسەن؛ 
جانلىقنى جانسىزدىن چىقىرىسەن، جانسىزنى جانلىقتىن 

«  چىقىرىسەن؛ ئۆزۈڭ خالىغان كىشىگە ھېسابسىز رىزىق بېرىسەن
 (26 - 27 .) 

ىشالش جەريانى: ھاننە بېغ ئەۋالدنىڭ ئۆزىنى ئالالھ قائۈچ 
 ئىسا -مەريەم  -

يېتەكچىلىك ۋە » ئايەتلىرى ئارىسىدا،  - 58 - 33سۈرىنىڭ 
رەھبەرلىك مەسىلىسىگە قارىتا قۇرئان ئوتتۇرىغا قويغان ھەل 

ئادەم ) غوللۇق خادىم ( ئازلىق » ياكى « قىلىش تەدبىرى نېمە؟ 
ابى يەر دېگەن سوئالنىڭ جاۋ« مەسىلىسى قانداق ھەل قىلىنىدۇ؟ 

ئىسادىن ئىبارەت ئۈچ  -مەريەم  -ئالىدۇ. بۇ بۆلەكتە ھاننە 
نەسىلنىڭ ئۆزىنى بېغىشالش جەريانى بايان قىلىنغان. بۇ بۆلەك 
رەھبەرلىك مەسىلىسىنىڭ ھەل قىلىنىشىغا مۇناسىۋەتلىك بىر 
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ئىسادىن ئىبارەت ئۈچ  -مەريەم  -ئۆرنەكتۇر. بۇ ئۆرنەكتە ھاننە 
ئوغۇل  -بۇ ئۈچ نەسىل ئەتراپىدا ئاتا نەسىل يەر ئالماقتا. 

رەسۇلالردىن ھەزرىتى زەكەرىيا ۋە يەھيا يەر ئالىدۇ. سۈرىدە 
شى بايان قىلىنىدۇ. ۇھەزرىتى مەريەم ۋە ھەزرىتى ئىسانىڭ تۇغۇل

 ن مۇناسىۋەتلىك تەپسىلى بايانالرشى بىلەۇھەزرىتى ئىسانىڭ تۇغۇل
سۈرىسىدە تىلغا  بۇ سۈرىدىن خېلىال بۇرۇن نازىل بولغان مەريەم

مەريەم ئوغلى  بۇ يەردە تۇغۇلۇشنىڭ تەكىتلىنىشىئېلىنغانىدى. 
بەشەر  ىسا ۋە باشقا بارلىق رەسۇلالرنىڭ تۇغۇلغان ۋە ئۆلىدىغان بىرئ

 ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىشنى مەقسەت قىلماقتا. 
بىلەن بىرلىكتە « مەريەم » سۈرىدە ھەزرىتى ئىسانىڭ ئانىسى 

نىڭ «مەريەم » ۇر مەنىگە ئىگە بولۇپ، ئىسا تىلغا ئېلىنىشى چوڭق
مەريەم ئوغلى » نىڭ ئوغلى ئەمەس دېيىلمەكتە. «ئالالھ » ئوغلى، 

 ئىپادىسى بىلەن ئۈچ نەرسە رەت قىلىنىدۇ:« ئىسا 
» خىرىستىيانالرنىڭ ھەزرىتى ئىسانى ئىالھالشتۇرۇشى.  .1

ن ئىپادىسى ئارقىلىق رەسۇلنى ئىالھالشتۇرغا« مەريەم ئوغلى ئىسا 
ئۇ ئالالھ نىڭ ئوغلى ئەمەس، مەريەمنىڭ ئوغلى » خىرىستىيانالرغا 

 دېيىلمەكتە.« 
يەھۇدىيالرنىڭ ھەزرىتى مەريەمگە قىلغان تۆھمەتلىرى.  .2

مەريەم ئۇالر تۆھمەت قىلغاندەك بىر كىشى ئەمەس، ئەكسىچە 
مەريەم ئوغلى » بىر ئەلچىنىڭ ئانىسى. بولغان ئىپپەت ئابىدىسى 

رەسۇل ئانىسى » ا نۇقتتەكىتلىگەن يەنە بىر ئىپادىسى « ئىسا 
 دۇر.«مەريەم 
رىمنىڭ ئەر كىشى ئۈستۈن ئورۇندا تۇرىدىغان  .3

چۈشەنچىسى. بۇ رىمغا ئۇرۇلغان بىر تەستەك بولۇپ، دادىسىز 
تۇغۇلغان ئىسا ئارقىلىق: ئى ئەر كىشىنى ئۇلۇغالپ، ئايال كىشىنى 

سېنىڭ بۇ كەمسىتىدىغان، كۈچكە چوقۇنىدىغان ھاكاۋۇر رىم! 
كە چوقۇنۇش «كۈچ » ساختا ھاكاۋۇرلىقىنىڭ ئارقىسىدا 
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سىمۋولى دەپ  چۈشەنچىسى ياتىدۇ. ئەر كىشىنى كۈچنىڭ
ئۇلۇغاليسەن. مەريەم ئوغلى ئىسا  ئەر كىشىنى قارىغانلىقىڭ ئۈچۈن

دېمەكتە. ئالالھ  جاۋابئالالھ ساڭا بەرگەن ئېنىق بىر  بولسا
ى ئىگىلەيدىغان رەسۇللىرىدىن ئىنسانىيەت تارىخىدا مۇھىم ئورۇنن

بىرسىنى دادىسىز ياراتتى. ئالالھ ئىسانى ئانىسىغا نىسبەت بەرگەن 
ھالدا تىلغا ئالغان. بۇ ئىككى خۇسۇس، رىمنىڭ ئىككى كاچىتىغا 

 ئۇرۇلغان ئىالھىي تەستەكتۇر. 
« خىرىستىيانالشماڭالر! » سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى 

ەسىلە ىدۇق. بۇ مئاگاھالندۇرۇشى ئىكەنلىكىنى ئېيتقان
ئېغىپ كېتىش ئىبرەت سۈپىتىدە  ئايدىڭلىشىشى ئۈچۈن تارىخىي

بۇ ئىسەۋى مۇئمىنلەرنىڭ  بايان قىلىنىشى كېرەك ئىدى. مانا
ئىسانى تەڭرىلەشتۈرگەن خىرىستىيانالرغا تەرك ئېتىشى  ئورنىنى

ئارقا پەردىسىدە ياتقان  لەن ئوتتۇرىغا چىققان ئاقىۋەتنىڭبى
رىدە كۆرۈپ يېتىمىز. سۈرىدە سۆز مەريەم ئوغلى چۈشەنچىنى بۇ سۈ

قالرنىڭ ئىسانىڭ ئىالھالشتۇرۇلىشىغا كەلتۈرۈلگەن بولۇپ، نەجرانلى
ۋەھىي رەسۇل چۈشەنچىسىدىكى ئېغىپ  كېلىشى مۇناسىۋىتى بىلەن

ۋە نەتىجىلىرىنى بايان قىلغان. ئەسلىدە بۇ  سەۋەبكېتىشنىڭ 
ئوخشاش ئىش قىلماڭالر!  سىلەرمۇ ئۇالرغا» ئارقىلىق مۇئمىنلەرگە 

 دېمەكتە.« 
مۇشرىكالر ئۆزلىرىنى ھەزرىتى ئىبراھىمغا نىسبەت قىلىشنى 
ياقتۇراتتى. ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم ئۇالرنىڭ ئەجدادى ئىدى. 

بىگە خىزمەت قىلىش ئۈچۈن ئئۇنىڭ مۇبارەك يادىكارى بولغان كە
تاش  تىن ھەزرىتى ئىبراھىم ئاياق باسقانسەۋەببەسلىشەتتى. بۇ 

دەپ قوبۇل قىلىنغان تاشنىمۇ مۇقەددەس بىر ئامانەت سۈپىتىدە 
ساقالپ كەلگەنىدى. بىراق مۇشرىكالرنىڭ بۇ ھۆرمىتى ساختا بىر 
ھۆرمەت بولۇپ، ئەسلىدە ھۆرمەتتەك كۆرۈنگەن ھۆرمەتسىزلىك 
ئىدى. ئۇالر ھەزرىتى ئىبراھىمدىن يادىكار دەپ بىلگەن تاشنى 
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لېكىن ھەزرىتى ئىبراھىمنىڭ  شتا بەسلەشكەن،ىھۆرمەت قىل
ئەسلى ئېتىقادىنى تونۇغىلى بولمايدىغان ھالغا كەلتۈرۈپ 

مغا ۋارىسلىق قىلىش ىقويۇشقانىدى. ئاندىن ھەزرىتى ئىبراھ
مۇسابىقىسىگە « سۆز » ئۈچۈن يەھۇدىيالر ۋە خىرىستىيانالر بىلەن 

چۈشكەنىدى. تۆۋەندىكى ئايەت ھەزرىتى ئىبراھىم ئۈستىدىن 
 ەرەپبازلىق ئەسەبىيىتىنى رەت قىلماقتا: بارلىق ت

اَنياا َولََكْن  بَْراَهمُي َُّيُوَدَّيا َوََل نَّْصَ
ِ
ًما َوَما ََكَن َمَن َنيًفا ُمْسلَ َن حَ َكَ َما ََكَن ا

 الُْمْْشََكنيَ 
ئىبراھىم يەھۇدىيمۇ ئەمەس، ناسارامۇ ئەمەس ۋە لېكىن توغرا » 

الالھ قا شېرىك ئئىدى،  يۈزلەنگەن مۇسۇلمانالردىندىنغا 
 (. 67« ) ئەمەس ئىدى  قوشقۇچىالردىنمۇ

ئەھلىنى بىر تاياقتا ھەيدەيدىغان  كىتابسۈرىدە يەنە پۈتۈن 
بېرىلگەن. قۇرئان يەھۇدىيلىشىشنىڭ قانداق  جاۋابزېھنىيەتكە 

 ىدە ھەممىنى بىر تاياقتابولىدىغانلىقىنى بايان قىلغان بەقەرە سۈرىس
ويۇق قوبۇل قىلىدىغان ياكى قارا قويۇق بىراقال قارا ق كىيا ھەيدەپ

خاتاسىنى تالالپ  -توغرا  ت قىلىدىغان زېھنىيەتنىڭ ئورنىغارە
ئايرىيدىغان بىر ئەقىل بەرپا قىلىشنى مەقسەت قىلغاندەك، 
خىرىستىيانلىشىشنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بايان قىلغان 

ىيدىغان ساپ خاتانى ئاير -مۇھاتابىدا توغرا  سۈرىسىدىمۇ ئالىئىمران
ئەقىل بەرپا قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ. تۆۋەندىكى ئايەت بۇنىڭ 

 دەلىلى: 

ِمن ْه ْم َمْن وَ دِ ِه إِلَْيَك اٍر ي  ؤَ ِقْنطَ بِ َوِمْن َأْهِل اْلِكَتاِب َمْن ِإْن ََتَْمْنه  
َذِلَك ِِبَن اه ْم  اِئمااْمَت َعَلْيِه قَ  َما د  ِإَلا  ِإْن ََتَْمْنه  ِبِديَناٍر ََل ي  َؤدِ ِه إِلَْيكَ 

َنا ِف اْْل مِ يِ نَي َسِبي ْلَكِذَب َوه ْم ا َعَلى اّلِلِا ق ول ونَ ل  َوي َ قَال وا لَْيَس َعَلي ْ
 يَ ْعَلم ونَ 
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بەزى  ) ئىلگىرى ۋەھىي بېرىلگەنلەردىن ( ئەھلى كىتابتىن
كىشىلەر باركى، ئۇنىڭدا كۆپ مال ئامانەت قويساڭمۇ ساڭا ئۇنى 

ئۇالردىن يەنە بەزى كىشىلەرمۇ باركى، ئۇنىڭدا  .قايتۇرۇپ بېرىدۇ
 يەنى قايتا ـ بىر دىنار ئامانەت قويساڭمۇ ئۇنىڭ بېشىدا تۇرمىغىچە )

( ئۇنى ساڭا قايتۇرۇپ بەرمەيدۇ. بۇ شۇنىڭ  قايتا سۈيلىمىگىچە
ئۈممىلەرنىڭ مېلىغا خىيانەت قىلساق بىزگە  »ئۈچۈنكى، ئۇالر: 
نىمىزدا بولمىغانالرنىڭ ماللىرى يەنى بىزنىڭ دى گۇناھ بولمايدۇ )

نامىدىن هللا ئۇالر بىلىپ تۇرۇپ ا ەيدۇ.د«  ( بىزگە ھارام ئەمەس
 (. 75) يالغاننى توقۇيدۇ 

 بۇ ئايەتكىمۇ بىر قاراپ باقايلى:

ٌة قَائََمٌة يَْتلُ  َ وَن أ ََّيَ لَيُْسوا َسَواًء َمْن َأْهَل الَْكتَاَب ُأمه هْيَل َوهُْ  َت اّلِله  أ َََنَء الل

 َ  ْسُجُدونَ ي
خىل ئەمەس، ئەھلى كىتابتىن  بىر نىڭ ھەممىسىئۇالر» 

نىڭ ئايەتلىرىنى تىالۋەت قىلىپ تۇرىدىغان ۋە هللا كېچىلىرى ا
 (. 113« ) سەجدە قىلىپ تۇرىدىغان بىر جامائە كىشىلەر بار 

مەيلى يەھۇدىيلىشىش بولسۇن ياكى خىرىستىيانلىشىش 
نا ئىنفاق قىلىشتۇر. بولسۇن، بۇالرغا قارشى ئەڭ كۈچلۈك ۋاكسى

 ئالىئىمرانبۇنى خۇددى بەقەرە سۈرىسىدە كۆرۈپ ئۆتكىنىمىزدەك، 
 سۈرىسىدىمۇ كۆرۈپ ئۆتىمىز:

ب وَن َومَ  ا َُتَ َ َبهَ ُقوا َمْن َشْ ا تُْنفَ لَْن تَنَالُوا الَّْبه َحَّته تُْنَفُقوا َممه نه اّلِله
ِ
   عََلميٌ ٍء فَا

ەرپ قىلمىغۇچە )يەنى ەرسەڭالردىن سياخشى كۆرىدىغان ن» 
ماللىرىڭالرنىڭ ياخشىسىنى سەدىقە قىلمىغۇچە( ھەرگىز ياخشىلىققا 

نىڭ يولىدا( نېمىنى سەرپ هللا )يەنى جەننەتكە( ئېرىشەلمەيسىلەر، )ا
 (. 92)  « ئۇنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇرهللا ا ،قىلماڭالر

خىرىستىيانلىشىشنىڭ تىپىك ئاالمەتلىرىدىن بىرسى، 
سۈپىتىدە ھااللنى ھارام قىلىشتۇر. بۇ ئېنىق  دىندارلىق نامايەندىسى

ئازغۇنلۇقتۇر. قۇرئان ھارامالرنى ھاالل قىلىش ھەققىدە بىر قېتىم 
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توختالسا، بۇنىڭ ئەكسى بولغان ھااللنى ھارام قىلىش ھەققىدە ئون 
قېتىم توختىلىدۇ. بۇ بىر خىرىستىيانلىشىش ئاالمىتىدۇر. چۈنكى 

ندىلىرىدىن بىرسى رىياخور خىرىستىيانلىشىشنىڭ تىپىك نايامە
دىندارلىقتۇر. روھبانلىق ) دىندارالر سىنىپى (نىڭ بۇ ئېتىقاد 

ىيلىق پىدسىستېمىسىنىڭ ئىچىدە ئورۇن ئېلىشى ھەرگىزمۇ تاساد
ئەمەس. تۆۋەندىكى ئايەت ھەم يەھۇدىيلىشىشنىڭ ھەم 

 خىرىستىيانلىشىشنىڭ تىپىك ئاالھىدىلىكىنى بايان قىلماقتا: 

عَ  َله َما حَ ُك  الطه
ِ
ائَيَل ا َْكَ

ِ
 اَم ََكَن َحًلا َلَبَِن ا

ِ
َم ا ائَيُل ره ََّل نَْفَسَه َمْن عَ َْكَ

ْن ُكْنُُتْ  لُوَهاقَْبَل َأْن تََُنهَل التهْوَراُة قُْل فَأْتُوا َِبلتهْوَراَة فَاتْ
ِ
  َصاَدَقنيَ ا

ئىسرائىل ئۆزىگە بەنى  تەۋرات نازىل قىلىنىشتىن ئىلگىرى
باشقا يېمەكلىكلەرنىڭ ھەممىسى  ن يېمەكلىكلەردىنھارام قىلغا

(  ئى مۇھەممەد! ئۇالرغا ئىسرائىل ئەۋالدىغا ھاالل ئىدى. )
ئەگەر راستچىل بولساڭالر، تەۋراتنى ئېلىپ كېلىپ  »ئېيتقىنكى، 

 (.  93) «  ئوقۇپ بېقىڭالر
تىپىك بىر خىرىستىيانلىشىش مايىللىقى تەپرىقىچىلىقتۇر. 

بىرىگە بولغان دۈشمەنلىكى  -بلىرىنىڭ بىر خىرىستىيان مەزھە
بۇنىڭ تارىخىي دەلىلىدۇر. بۇ ئىبرەت ئارقىلىق قۇرئان بارلىق 

 مۇھاتابلىرىغا مۇنداق دەيدۇ: 

قُوا َواْذكُ  يًعا َوََل تََفره َ ََجَ َ ُروا نَ َواْعتََصُموا َِبَْبَل اّلِله ْذ ُكْنُُتْ ْعَمَة اّلِله
ِ
  عَلَْيُْكْ ا

ه   َأعَْداًء فَأَل
ِ
َن النهاَر  عَََّل َشَفا ُحْفَرٍة مَ  َوُكْنُُتْ ْخَواَنً َف بنَْيَ قُلُوَبُْكْ فَأَْصَبْحُُتْ َبَنْعَمَتَه ا

 َ ُ لَُْكْ أ َََّيَتَه ل ُ اّلِله  ونَ  َِتْتَدُ َعلهُْكْ فَأَنْقََذُُكْ َمْْنَا َكَذَِلَ يَُبني َ
(  نىڭ دىنىغاهللا يەنى ا نىڭ ئاغامچىسىغا )هللا ھەممىڭالر ا» 

يەنى سىلەردىن ئىلگىرى  ەم يېپىشىڭالر، ئايرىلماڭالر )مەھك
يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر ئىختىالپ قىلىشقاندەك، دىندا ئىختىالپ 

نىڭ سىلەرگە بەرگەن نېمىتىنى ئەسلەڭالر، ئۆز هللا (. ا قىلىشماڭالر
دىلىڭالرنى هللا ۋاقتىدا سىلەر ئۆزئارا دۈشمەن ئىدىڭالر، ا
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لەن ئۆزئارا قېرىنداش بولدۇڭالر، نىڭ نېمىتى بىهللا بىرلەشتۈردى، ا
سىلەرنى هللا سىلەر دوزاخ چۇقۇرىنىڭ گىرۋىكىدە ئىدىڭالر، ا

لەرنىڭ ھىدايەت ( ئۇنىڭدىن قۇتقۇزدى. سى ئىسالم ئارقىلىق )
ئايەتلىرىنى سىلەرگە شۇنداق بايان قىلىدۇ هللا ا تېپىشىڭالر ئۈچۈن

 ( »103 .) 
ىممىسىگە بۇ تەلىماتنىڭ مۇھاتابى بولغان مۇئمىنلەرنىڭ ز

ئارتىلغان مەسئۇلىيەت ناھايىتى ئېغىر، بۇ ئېغىرلىقىغا ماس ھالدا 
 مۇكاپاتىمۇ چوڭ: 

ٍة ُأْخرََجْت َللنهاَس تَأُْمُروَن َِبلْمَ   َعَن الُْمْنَكَر َوتَْْنَْونَ  ْعُروَف ُكْنُُتْ َخْْيَ أُمه

َ َولَْو أ ََمَن َأْهُل الَْكتَاَب لَََكَن خَ  ُهُ الُْمْؤَمنُوَن َوَأْكَِثُ  ْم َمْْنُمُ ا لَهُْْيً َوتُْؤَمنُوَن َِبّلِله

 الَْفاَسُقونَ 
سىلەر ئىنسانالر مەنپەئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان  »

قا ئىمان هللا ا ،ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان
يەنى  لەر. ئەگەر ئەھلى كىتاب )ىئېيتىدىغان ئەڭ ياخشى ئۈممەتس

يەنى مۇھەممەد  ئىمان ئېيتسا ) ( يەھۇدىيالر، ناساراالر
(، ئۇالر ئۈچۈن  ئەلەيھىسساالمغا نازىل قىلىنغان ۋەھيىگە ئىشەنسە

( ئەلۋەتتە ياخشى بوالتتى. ئۇالرنىڭ ئىچىدە  دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە )
 (. 110« ) ئۇالرنىڭ تولىسى پاسىقالردۇر ئەمما مىنلەرمۇ بار، ۇئم

ساننىڭ ئۇنىڭغا سۈرىدە ئالالھ نىڭ بىر، تەڭدىشى يوق، ئىن
مۇھتاج ئىكەنلىكى ئەسلىتىلگەندىن كېيىن، ئىمان ئاجىزلىقىنىڭ 
ئىنسانغا ئېلىپ كېلىدىغان دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك زىيانلىرى بايان 
قىلىنىدۇ. نازىل بولۇش جەريانىدا ئۆسۈم بىلەن مۇناسىۋەتلىك 

 ئۇرۇشى دائىرىسىدە بايان قىلىنىدۇ:  ئۇھۇدتۇنجى ئايەت 
َا َِب َأْضَعافًا ُمَضاَعفَ  ََّي َأُّي  َ يَن أ ََمنُوا ََل تَأُُْكُوا الر  َ ه اَّله َ ًة َوات َ ُقوا اّلِله  َعلهُْكْ تُْفَلُحونَ ل

بەخت مىنلەر! جازانىنى قاتمۇقات ئاشۇرۇپ يېمەڭالر، ۇئئى م» 
رنى ئالدىدىكى مەسئۇلىيىتىڭالهللا ئېرىشىش ئۈچۈن ا سائادەتكە -

 .( 130)  «ئەسلەڭالر 
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 لىرىدىن بىرى. سەۋەبۇد ئۇرۇشىنىڭ مەغلۇبىيەت جازانە، ئۇھ
دەپ « تىن بېشىمىزغا كەلدى؟ سەۋەببۇ مۇسىبەت نېمە » 

بۇ سىلەرنىڭ » نى ئالىدۇ: جاۋابسورىغان ھەر كىشى مۇنداق 
دېگەن ئايەتنى ئوقۇيلى، شاھىتىمىز « ئۆزەڭالردىن كەلدى 

 بولسۇن:

ا َأَصابَْتُْكْ ُمَصيَبٌة قَْد َأَصْبُُتْ  ا قُْل ُهَو َمْن َعْنَد َأَنه َهذَ  لُُْتْ  َمثْلَْْيَا قُ َأَولَمه

ٍء قََديرٌ  َ عَََّل ُك َ َشْ نه اّلِله
ِ
 َأنُْفَسُْكْ ا

ئۇالرنى ئىككى ھەسسە مۇسىبەتكە دۇچار قىلغاندىن كېيىن، 
بۇ مۇسىبەت » ئۇ مۇسىبەت سىلەرنىڭ بېشىڭالرغا يەتكەندە: 

ئۇ  »ئېيتقىنكى،  ۇنداقمۇ؟ەپ سورايسىلەر، شد«  قەيەردىن كەلدى؟
نىڭ ئەمرىگە خىالپلىق رەسۇليەنى  سىلەرنىڭ ئۆزلىرىڭالردىن )

«.  ( بولدى مەتكە ھېرىس بولغانلىقىڭالردىنىقىلغانلىقىڭالر ۋە غەن
 (. 165) ھەقىقەتەن ھەر نەرسىگە قادىردۇر هللا ا

يۈرەكنىڭ چوڭقۇر قاتلىمىدىن چىققان  قۇرئاندا بايان قىلىنغان
 بىرسى بۇ سۈرىنىڭ ئاخىرىدا يەر ئالغان: دۇئاالردىن

ٍء قََديٌر ) ُ عَََّل ُك َ َشْ َماَواَت َواْْلَْرَض َواّلِله َ ُمِْلُ السه نه َِف 189َوّلَِله
ِ
( ا

ََّيٍت َْلُوَِل اْْلَلَْباَب ) َاَر َْل َ هْيَل َوالْنه َماَواَت َواْْلَْرَض َواْخَتًَلَف الل ( 190َخلَْق السه

يَن يَذْ  َ َماَواَت اَّله ْم َويَتََفكهُروَن َِف َخلَْق السه َ َقيَاًما َوقُُعوًدا َوعَََّل ُجنُوَبَ ُكُروَن اّلِله

ْبَحانََك فََقنَا عََذاَب النهاَر ) هنَا َما َخلَْقَت َهَذا َِبَطًًل س ُ هَك 191َواْْلَْرَض َرب ن
ِ
هنَا ا ( َرب

اَلَمنَي َمْن َأنَْصاٍر )َمْن تُْدَخَل النهاَر فَقَْد َأْخَزيْتَُه َوَما  ْعنَا 192َللظه هنَا ََسَ ن
ِ
هنَا ا ( َرب

هنَا فَاْغَفْر لَنَا ُذنُوبَنَا َوكَف َْر َعنها سَ  ميَاَن َأْن أ ََمنُوا َبَرب َُْكْ فَأ ََمنها َرب
ِ
ئَاَتنَا ُمنَاَدًَّي يُنَاَدي َلًْل ي َ

َتنَا193َوتََوفهنَا َمَع اْْلَبَْراَر ) هنَا َوأ َ َزََن يَْوَم الَْقيَاَمَة  ( َرب َما َوعَْدتَنَا عَََّل ُرُسَِلَ َوََل َُّتْ

َلُف الَْميَعاَد ) هَك ََل َُّتْ ن
ِ
َل عَاَمٍل َمنُْْكْ 194ا ُْم َأِن َ ََل ُأَضيُع ََعَ تََجاَب لَهُْم َرب  ( فَاس ْ

يَن َهاَجُروا َوُأخْ  َ رَُجوا َمْن َدََّيَرَهْ َوُأوُذوا َمْن َذَكٍر َأْو ُأنََْث بَْعُضُْكْ َمْن بَْعٍض فَاَّله
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َُتَ  رَي َمْن ََتْ ُْم َجنهاٍت َُتْ ْم َوَْلُْدَخلَْنه ئَاَِتَ ا َِف َسَبيَِل َوقَاتَلُوا َوقَُتلُوا َْلُكَف ََرنه َعْْنُْم َسي َ

ُ َعْنَدُه ُحْسُن الثهَواَب ) َ َواّلِله  (195اْْلََّْنَاُر ثََواًِب َمْن َعْنَد اّلِله
هللا قا خاستۇر، اهللا ىڭ ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ائاسمانالرن

ھەممە نەرسىگە قادىردۇر. شۈبھىسىزكى، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ 
يارىتىلىشىدا، كېچە بىلەن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىپ تۇرۇشىدا 

روشەن دەلىللەر بار. ئۇالر ئۆرە  ىرى ئۈچۈن ئەلۋەتتەئەقىل ئىگىل
نى ئەسلەپ تۇرىدۇ، هللا مۇ اتۇرغاندىمۇ، ئولتۇرغاندىمۇ، ياتقاندى

ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ يارىتىلىشى توغرىسىدا پىكىر يۈرگۈزىدۇ. 
  :( ئۇالر ئېيتىدۇ )

بىكار  ھالدا خالىىمەنا ۋە مەقسەتتىن  نىالرىمىز! بۇەببر» 
 .ياراتمىدىڭ، سەن پاكتۇرسەن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن

ۈزىدىكەنسەن، ئۇنى ئەلۋەتتە ىمىز! سەن كىمنىكى دوزاخقا كىرگەببر
 خار قىلغان بولىسەن. زالىمالرغا ھېچقانداق ياردەمچى بولمايدۇ! 

ىمىز! بىز ھەقىقەتەن بىر چاقىرغۇچىنىڭ 'رەببىڭالرغا ئىمان ەببر
  .ئېيتىڭالر' دەپ ئىمانغا چاقىرغانلىقىنى ئاڭلىدۇق، ئىمان ئېيتتۇق

غىن، ىمىز! بىزنىڭ گۇناھلىرىمىزنى مەغپىرەت قىلەببر
ىق ئۈستىدىكى يامانلىقلىرىمىزنى يوققا چىقارغىن، بىزنى ياخشىل

 ا قەبزى روھ قىلغىن. ۋاقتىمىزد
لىرىڭ ئارقىلىق ۋەدە قىلغان نەرسىنى ئەلچىىمىز! بىزگە ەببر

( بەرگىن،  يەنى ئىتائەت قىلغانالرغا خاس بولغان جەننەتنى )
ۋەدەڭگە قىيامەت كۈنى بىزنى رەسۋا قىلمىغىن. سەن ھەقىقەتەن 

 «.  خىالپلىق قىلمايسەن
 دى: بەر جاۋاب رەببى مۇنداق غائۇالرنىڭ دۇئاسى

مەن سىلەردىن ئەر بولسۇن، ئايال بولسۇن، ھەر قانداق بىر  »
ياخشى ئىش قىلغۇچىنىڭ قىلغان ئەمەلىنى بىكار قىلىۋەتمەيمەن، 

. تولۇقاليدىغان پارچىسى نىبىر ـ بىرىبىر گەۋدىنىڭ سىلەر 
ھىجرەت قىلغانالر، يۇرتلىرىدىن يامانلىق دىياردىن  يامانلىق ۋە
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نىڭ دىنى هللا يەنى ا ھەيدەپ چىقىرىلغانالر، مېنىڭ يولۇمدا )
يەنى مېنىڭ  ( ئەزىيەت تارتقانالر، ئۇرۇشقا قاتناشقانالر ) ئۈچۈن

( ۋە مېنىڭ يولۇمدا ئۆلتۈرۈلگەنلەرنىڭ  يولۇمدا ئۇرۇشقانالر
ئەلۋەتتە،  .ياپىمەن(  تىم بىلەنمەغپىرىتىم ۋە رەھمى گۇناھلىرىنى )

ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جەننەتلەرگە 
هللا ( ا ئۇالرنىڭ ياخشى ئەمەللىرى ئۈچۈن بۇ )«.  كىرگۈزىمەن

نىڭ دەرگاھىدا ياخشى هللا تەرىپىدىن بېرىلگەن مۇكاپاتتۇر. ا
 (. 195 - 189« ) ( بار  يەنى جەننەت مۇكاپات )

تەھكەم تۇرغانالرغا جەننەت ۋە ئەبەدىي سۈرە ئىماندا مۇس
 سائادەت ۋەدىسى بىلەن ئاخىرلىشىدۇ. 

 

 سۈرىسىسەف 

 
» ۋە « بىرلىك روھى » ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغان  - 4سۈرە، 

كەلىمىسى « سەف » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « كۆرەش نىزامى 
 بىلەن ئاتالغان. 

بىنادەك  شۈبھىسىزكى، ئالالھ ئۆزىنىڭ يولىدا مۇستەھكەم» 
« سەپ بولۇپ بىرلىك ئىچىدە كۆرەش قىلغانالرنى دوست تۇتىدۇ 

 (4  .) 
» ئادەتتىكى بىر  پەرىشتىلەر ئۈچۈن ئىشلىتىگەن سەفقۇرئاندا 

كۆرسەتمەيدۇ، ئەكسىچە ۋەھىي بەرپا نى « سەپ بولۇپ تىزىلىش 
قىلماقچى بولغان كائىنات مىزانى بىلەن ماسلىشىش ئىچىدىكى 

كۆرسىتىدۇ.  نى« ىشۈلۈتۈز» ىپكە مۇناسىۋەتلىك ئىجتىمائىي تەرت
ئۆزىگە خاس بىر سىياسەت ۋە ئىدارە قىلىش شەكلىنى،  بۇ سەپ

يەنى سەپ سىستېمىسىنى ئىما قىلىدۇ. سەپ سىستېمىسى ئادالەت، 
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الياقەت، ئەھلى بولۇش، پۇرسەت باراۋەرلىكى ۋە ھەققانىيەتنى 
قتا ئىپادىلەيدۇ. بۇ سىستېمىدا بەسلىشىش، ياخشىلى

بۇ  ېتىشنى بىلدۈرىدۇ. نامازدىكى سەپقېرىنداشلىرىدىن ئېشىپ ك
سىستېمىنىڭ ئىبادەتتىكى نامايەندىسىدۇر. ئىمام بىر قەدەم ئالدىدا 
تۇرىدۇ. ئىمامنىڭ دەرىجىسى ئارقىسىدىكىلەر بىلەن ئوخشاشتۇر. 
ئارىسىدا ماقام، دەرىجە پەرقى يوقتۇر. ئەگەر ئىمام خاتالىشىپ قالسا 

دەرھال  يىق بولمىغان بىر ئەھۋال كۆرۈلسەىپىسىگە الياكى ۋەز
ئارقىدىكىلەر ئەسلىتىدۇ ياكى بىر قەدەم ئېلىپ ئالدىغا ئۆتىدۇ. 

« پىرامىت سىستېمىسى » سەپ سىستېمىسىنىڭ قارشى قۇتۇبىدا 
ئالىدۇ. بۇ پىرئەۋن سىستېمىسىدۇر. سەپ سىستېمىسىنىڭ  ئورۇن

ىرى ئۆرلەش ئۈچۈن بولغان بۇ سىستېمىدا يۇق قارىمۇقارشىسى
 ئورۇنباشقىالرنىڭ بېشىغا دەسسەشكە توغرا كېلىدۇ. بۇ سىستېمىدا 

زىلىشتىن باشقا بىر يول ېزىش ياكى ئېئالغۇچىالرنىڭ ئالدىدا ئ
 يوقتۇر. 

ساھابىلەر زامانىدا بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان. ھەۋارىيلەر  سۈرە
ن ۋەياكى يۇغان تۇنجى سۈرە بولغانلىقى ئۈچۈن ھەۋارىتىلغا ئېلىن

ۇيۇتى ۋە ئالۇسى (. سۈرە ئىسا سۈرىسى دەپ ئاتىغانالرمۇ بولغان ) س
 لىك ئالغان:سەۋەبۇ ئايىتى بۇن ئىسمىنى ھەۋارىي

مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا خۇددى ئۆز ۋاقتىدا مىنلەر! ۇئئى م
 :دىنھەۋارىيۇنالر

ياردەمچى ماڭا بارلىقى بىلەن كىملەر  يۈزلەنگەن يولدا قاهللا ا »
 يولىنىڭ خالسهللا بىز ا »ھەۋارىيۇنالر:  ەپ سورىغاندا،د«  بولىدۇ؟

هللا اسىلەرمۇ  بەرگىنىگە ئوخشاش جاۋابەپ د«  ياردەمچىلىرىمىز
« ئىسا » سۈرىگە  .( 14... )  !لۇڭالرونىڭ ياردەمچىلىرى بيولى

 ئىسمى يەنە بۇ ئايەتكە ئاساسەن بېرىلگەن. 
 سۈرە مەدىنىدە نازىل بولغان. 
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قى ھەققىدە ئېنىق بىر نەرسە دېيىش قاچان نازىل بولغانلى
قاتتىق ئۇسلۇبى نەزەرگە ئېلىنغاندا،  -بولسىمۇ، يۇمشاق  قىيىن
ھالەتنى ئوڭشاش مەقسەت  -ئۇرۇشىدىن كېيىنكى روھى  ئۇھۇد

 قىلىنغانلىقى ئېنىق.
ئىبن ئابباستىن كەلگەن نۇزۇل سەۋەبى رىۋايەتلىرىمۇ بۇنى 

 4يىلىنىڭ ئاخىرى  - 3ىڭ تەستىقاليدۇ. بۇ ئەھۋالدا سۈرە ھىجرەتن
 يىلىنىڭ بېشىدا نازىل بولغان بولسا كېرەك.  -

سۈرە كىرىش ۋە مەزمۇن جەھەتتىن ھەشر، ھەدىد، تەغابۇن ۋە 
جۇمە سۈرىلىرى بىلەن زىچ مۇناسىۋەتلىك. دەسلەپكى تەرتىپتىكى 

 -دە تەغابۇن تەرتىپىئورنى بۇنى تەستىقاليدۇ. ھەزرىتى ئوسمان 
مائىدە سۈرىسى  -دە تەغابۇن تەرتىپىئابباس  جۈمە سۈرىسى، ئىبن

ئالىدۇ. تۇنجى تەرتىپلەرنى نەزەردە تۇتقان ئاساستا  ئورۇنئارىسىدا 
جۇمە سۈرىسى ئارىسىدا  - ئالىئىمرانمىزدە تەرتىپىتەييارلىغان 

 ئالماقتا. ئورۇن
ئىيىتىنىڭ بىرلىك ۋە ھەمكارلىقى ھەققىدە سۈرە ئىسالم جەم

تېمىسى ئىسالمنىڭ زەپەر ۋە فەتىھ  توختالغان بولۇپ، ئانا
چۈشەنچىسىنى شەكىللەندۈرۈشتۇر. بۇنىڭ ئۈچۈن تۇنجى قەدەمدە 

ھەرىكەتتە بىردەك بولماسلىق  -سۆز  ىنىيوق قىلىنىشى كېرەك بولغ
 ئىللىتى ئىدى. بۇ ئايەت بۇ ھەقىقەتنى تەكىتلەيدۇ:

سۆزلىرىڭالر بىلەن ھەرىكىتىڭالر مىنلەر! نېمە ئۈچۈن ۇئئى م» 
 (. 2« ) بىرىگە ماس كەلمەيدۇ؟  -ىر ب

بۇ ئايەتتىن كېيىن ئۇرۇش ئىنتىزامى ھەققىدە توختالغان 
بولۇپ، ھەزرىتى مۇسا ئۆرنىكى ئارقىلىق ئۇھۇد ئۇرۇشىدىكى 

(. بىر تەرەپتىن  5 - 3ئىنتىزامسىزلىق ئىما قىلىپ ئۆتۈلگەن ) 
كەيپىياتنى ئوڭشاش،  -ئۇھۇدتىن كېيىن چۈشۈپ كەتكەن روھى 

دېيىش « يەھۇدىيلەشمەڭالر! » لىرىغا بنە بىر تەرەپتىن مۇھاتايە
 مەقسىتىدە ۋەھىي مۇنداق دەيدۇ:
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ْذ قَاَل ُموََس َلقَْوَمَه ََّي قَْوَم َلَم تُْؤُذونََِن َوقَ 
ِ
لَيْ لَُموَن َأِن َ ْد تَعْ َوا

ِ
َ ا ُْكْ  َرُسوُل اّلِله

 ُ ُ قُلُوَبُْم َواّلِله ا َزاغُوا َأَزاَغ اّلِله  الَْفاَسَقنيَ  لْقَْومَ ََل َُّيَْدي افَلَمه
 قەۋمىگە:  نىڭئۆز ۋاقتىدا مۇسا) سىلەرنىڭ بۇ ھالىتىڭالر ( 

 رەسۇلىنىڭ سىلەرگە ئەۋەتكەن هللا ئى قەۋمىم! مېنىڭ ا »
گەن دې« ئىكەنلىكىمنى بىلىپ تۇرۇپ ماڭا نېمىشقا ئازار بېرىسىلەر؟

  ھالىنى ئەسلىتىدۇ.
ئۇالرنىڭ هللا كېيىن، ا ئۇالر )ھەقتىن( بۇرۇلۇپ كەتكەندىن

قەۋمنى يولدىن چىققان هللا دىللىرىنى ھىدايەتتىن بۇرىۋەتتى، ا
 .( 5) ھىدايەت قىلمايدۇ 

» بۇ سۈرىدە رەسۇلۇلالھ ھەزرىتى ئىسانىڭ ئاغزى ئارقىلىق 
شخەۋەر بىلەن ۇ(. بۇ خ 6شخەۋەر بېرىلىدۇ ) ۇدەپ خ« ئەھمەد 

مۇ تىلغا شخەۋەرلەرۇبىرگە كېلەچەككە مۇناسىۋەتلىك باشقا خ
قا (. ئاندىن سۆز ئالالھ داۋاسى يولىدا ئۇرۇش 8 - 7ئېلىنىدۇ ) 

ھەقىقەتنى كۈچ بىلەن قولالش ۋە  كەلتۈرۈلۈپ، ھەقىقىي زەپەرنىڭ
 ھىمايە قىلىش نەتىجىسىدە قولغا كېلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ

ئىنساننىڭ ئالالھ  ئۆتىدۇ. مال ۋە جان بىلەن قىلىنغان جىھاد
دىلىق تىجارىتى دەپ سۈپەتلىنىدۇ. بۇ پەقەت بىلەن قىلغان پاي

 - 10زەپەرنىڭال ئەمەس، ئەبەدىي سائادەتنىڭمۇ ئاچقۇچى بولىدۇ ) 
13  .) 

سۈرىنىڭ ئاخىرقى ئايىتىنىڭ ھەزرىتى ئىسا بىلەن 
ھەۋارىيلىرى ئارىسىدىكى دىئالوگغا ئايرىلىشى، ئالالھ يولىدا 

ىمانغا ئېچىش قەلبلەرنى ئ ۆرەش قىلىشنىڭ ھەقىقىي غايىسىنىڭك
مىزدىكى جەڭ ىرۇۋۋكىنى كۆرسىتىدۇ. ھەۋارىيالر تەسەئىكەنلى

ئەزىمەتلىرى ئەمەس، ئەبەدىي ھەقىقەتنىڭ قەلب دەۋەتچىلىرى 
ئىدى. ھەزرىتى ئىسامۇ تەسەۋۋۇرىمىزدىكى ھەرقانداق بىر 
ئۇرۇشنىڭ تەرەپتارى بولمىغانىدى. ھەۋارىيالرمۇ ئۇستازىغا 

ەۋىتىنى داۋامالشتۇرغان، ئۆزلىرىگە ئوخشاش تىنچ يولالر بىلەن د



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 601 ~ 

قارىتىلغان ھەر تۈرلۈك جىسمانىي ئەزىيەتلەرگە قارشىلىق 
بېرىشنى ۋەدە قىلغان  بىلدۈرمىگەنىدى. ئالالھ داۋاسىغا ياردەم

ئىدى. سۆز بۇ « تىنچلىق ئەلچىلىرى » ھەقىقىي بىر  ھەۋارىيالر
ە كەلىمىسىنىڭ مەنىسى ھەققىد« ھەۋارىي » يەرگە كەلگەندە 

مەنىسىنى « ئوۋچى » توختىلىشقا توغرا كېلىدۇ. راغىپ بۇ كەلىمە 
بىلدۈرىدۇ دەيدۇ. كەلىمە ئۆزى ئائىت بولغان ئارامى تىلىدىمۇ بۇ 

چە سۆز دەپ قارىغانالر بمەنىنى بىلدۈرىدۇ. لېكىن كەلىمىنى ئەرە
سۆز يىلتىزىغا « ھۇر » دېگەن مەنىنى بىلدۈرىدىغان « ئاق » ئۇنى 

بېلىق » ۇ. ھەۋارىيالرنىڭ ئوۋچىلىقى ئەلۋەتتە نىسبەت قىلىد
ئىدى. ئايەت « قەلب ئوۋچىلىقى » ئەمەس، بەلكى « ئوۋچىلىقى 

ئۇالرنىڭ بۇ سايىدە غالىپ كەلگەنلىكىنى بايان قىلىدۇ. ئۇالرنىڭ 
جازا، ئەزىيەتكە ئۇچرىغانلىقى،  رھەممىسىنىڭ دېگۈدەك ئېغى

گەنلىكى ۇپتا ئۆلتۈرۈلبەزىلىرىنىڭ رەھىمسىزلىك بىلەن قەبىھ ئۇسل
«  نەزەر تاشال» غالىپ كەلگەنىدى. ئالالھ  بىزگە مەلۇم. شۇنداقتىمۇ

غالىبىيەت ۋە مەغلۇبىيەتكە  دېگەن يەردىن قارىغان كىشىنىڭ
بولىدۇ. سۈرىنىڭ بەرگەن مەنىسى باشقىالرنىڭكىدىن پەرقلىق 

بىزنىڭمۇ بۇ سۈرە ھەققىدىكى ئاخىرقى سۆزىمىز  ئاخىرقى ئايىتى
    سۇن:بول

َ مََكَ  يَن أ ََمنُوا ُكونُوا أَنَْصاَر اّلِله َ َا اَّله َمْن  ْرمَيَ َللَْحَواَري َنيَ يََس ابُْن مَ اَل عَ قَ ََّي َأُّي 

 َ ُن َأنَْصاُر اّلِله َ قَاَل الَْحَواَري وَن َْنْ َّل اّلِله
ِ
اأ ََمنَْت َطا فَ َأنَْصاَري ا َْكَ

ِ
ئَيَل ئََفٌة َمْن بََِن ا

َهْ َوَكَفَرْت َطائَ  َ يَن أ ََمنُوا عَََّل عَُدو  َ هْدََن اَّله  َهرَينَ ْصَبُحوا َظا فَأَ َفٌة فَأَي
مەريەمنىڭ ئوغلى ئىسا خۇددى ئۆز ۋاقتىدا مىنلەر! ۇئئى م

 :دىنھەۋارىيۇنالر
ياردەمچى ماڭا بارلىقى بىلەن كىملەر  يۈزلەنگەن يولدا قاهللا ا » 

 ھەۋارىيۇنالر:  ەپ سورىغاندا،د«  بولىدۇ؟
 جاۋابەپ د«  ياردەمچىلىرىمىز يولىنىڭ خالسهللا ابىز  »

  !لۇڭالرونىڭ ياردەمچىلىرى بيولىهللا اسىلەرمۇ  بەرگىنىگە ئوخشاش
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 ئىمان ئېيتتى، يەنە) ئۇنىڭغا ( ئىسرائىل ئەۋالدىدىن بىر تائىپە 
مىنلەرگە ئۇالرنىڭ ۇئمشۇنىڭ بىلەن بىز  .بىر تائىپە كاپىر بولدى

دا يار ـ يۆلەكتە بولدۇق، شۇنىڭ ئۆز دۈشمەنلىرىگە قارشى تۇرۇشى
 .( 14) مىنلەر غالىب بولدى ۇئبىلەن م
 

 جۇمۇئە سۈرىسى

 
مودىلىنىڭ « كەڭ كۆلەملىك تەربىيە »  سۈرىگە جۇمۇئە ئىسمى

ئىنسانلىق تارىخىدىكى ئەڭ ئۇتۇقلۇق ئۆرنىكىنى تەشكىل قىلغان 
 شى ( بولغانۇۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ئىجتىماسى ) بىر يەرگە جەم بول

ھەمدە كۈنىمىزدىمۇ داۋاملىشىۋاتقان جۈمە نامىزى ھەققىدە نازىل 
 :بولغان تۆۋەندىكى ئايەتكە ئاساسەن بېرىلگەن

ئى مۇئمىنلەر جۈمە كۈنى جۈمە نامىزىغا ئەزان ئېيتىلسا،  »
نى ياد ئېتىشكە )يەنى جۈمە خۇتبىسىنى هللا ئېلىم ـ سېتىمنى قويۇپ 

ئەگەر   ( ئالدىراپ بېرىڭالر،ئاڭالشقا ۋە جۈمە نامىزىنى ئادا قىلىشقا
بۇ  ت ئارىسىدىكى پەرقنى ( بىلسەڭالر) ياخشىلىق بىلەن مەنپەئە

 (. 9« ) سىلەر ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشىدۇر 
سۈرە نازىل بولغان مەزگىلنى ئېنىق ھالدا ئوتتۇرىغا قويۇش 

 9 ىق قاراشالرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى. بۇ مەسىلىدىكى پەرقلقىيىن
شتىن ىنىامىزىنى پەرز قىلغان ئايەت دەپ چۈشئايەتنىڭ جۈمە ن -

جۈمە نامىزىنىڭ بۇ  ماقتا. ھالبۇكى ئايەتنىڭ ئۇسلۇبىكېلىپ چىق
ئايەت نازىل بولۇشتىن بۇرۇنمۇ قىلىنىۋاتقانلىقىغا دااللەت قىلىدۇ. 
تارىخىي رىۋايەتلەرمۇ بۇ ھەقىقەتنى تەستىقاليدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا 

ۇيان ، جۈمە ئەزاننىڭ ئۇزۇندىن ب«َي ِإَذا ن ودِ  » ئايەتنىڭ بېشىدىكى

 .ئوقۇلۇپ كېلىنگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ
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ئايەتلىرىنىڭ  - 11 - 9ئايەتلىرى بىلەن  - 8 - 1سۈرىنىڭ 
ئىككى پەرقلىق مەزگىلدە نازىل بولغانلىقى ئېھتىمالغا يېقىن. 
لېكىن مەزمۇن نەزەرگە ئېلىنغاندا، ئالدىنقى بۆلۈمنى ئەبۇ ھۇرەيرە 

ئاساسەن خەيبەرنىڭ فەتىھ قىلىنىشىغىچە ئارقىغا رىۋايىتىگە 
 ئايەتلەر - 6ە ۋ - 5تارتىدىغان قاراشنى قوللىمايدۇ. چۈنكى 

مۇناسىۋەتلىرى ناھايىتى قويۇق بولغان بىر  يەھۇدى -مۇسۇلمان 
يىلدىكى خەيبەر فەتھى بۇ سۈرە  - 7مەزگىلگە دااللەت قىلماقتا. 

 . نازىل بولۇش تارىخىر مەزگىلدۇرئۈچۈن ناھايىتى كېيىنكى بى
مەدىنىدىكى ئاخىرقى يەھۇدىي قەبىلىسى بولغان بەنى قۇرەيزانىڭ 

 .مەدىنىدىن ھەيدەپ چىقىرىلىش مەزگىلىگە توغرا كەلمەيدۇ
ن بۇ ئەھۋالدا پەرقلىق زامانالردا نازىل بولغانلىقىنى قوبۇل قىلغا

اكى ي - 3ۋاقتىمىزدىمۇ، سۈرىنىڭ ھەر ئىككى بۆلىكىنى ھىجرەتنىڭ 
 .يىلىدا نازىل بولغان دەپ قاراش مۇۋاپىق - 4

سۈرىنى سەف سۈرىنىڭ ئارقىسىغا تىزىش ئەڭ مۇۋاپىق. سەف 
سۈرىسىدە ئۇرۇش دائىرىسىدە تىلغا ئېلىنغان ئىنتىزام مەسلىسى، بۇ 
سۈرىدە ناماز دائىرىسىدە تەكرار تىلغا ئېلىنغان. مۇئمىنلەرنىڭ سەپ 

جامائەت  دە جۈمەدەەجامشەكىللەندۈرۈش ئۈچۈن ئۇالرنى ئېڭىنى 
بىلەن بىرلىكتە جەم قىلىشنىڭ زۆرۈرلىكى تېخىمۇ چوڭقۇر ھېس 

 .قىلىنغان
» جۈمە سۈرىسىنىڭ ئانا تېمىسى، مۇسۇلمانالرغا 

ئاگاھالندۇرۇشىنى « يەھۇدىيلىشىشتىن ھەزەر ئەيلەڭالر! 
ئەسكەرتىش بولۇپ، تەۋراتنى يەتكۈزۈش ۋە ھاياتىغا تەدبىقالش 

قىلمىغان  ىلگەن، بىراق بۇ مەسئۇلىيەتنى ئادامەسئۇلىيىتى بېر
« كىتاب يۈكلەنگەن ئېشەكلەرگە »  يەھۇدىيالرنىڭ ئەھۋالى

 .ئوخشىتىلغان

َملُوَها  لُوا التهْوَراَة ُثه لَْم َيْ يَن ُْح َ َ  َمُل َأْسفَاًرا َبئَْس يَْ الَْحَماَر  ثَلَ َِكَ َمثَُل اَّله

بُوا يَن َكذه َ ُ ََل  َمثَُل الْقَْوَم اَّله َ َواّلِله اَلَمنيَ اي الْقَْوَم َُّيْدَ  َبأ َََّيَت اّلِله  لظه
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تەۋراتنى يەتكۈزۈش مەسئۇلىيىتى بېرىلىپ، ئۇ مەسئۇلىيەتنى  »
ئادا قىلمىغانالرنىڭ ھالى خۇددى كىتاب يۈكلەنگەن ) ئەمما 

نىڭ قىممىتىدىن بىخەۋەر بولغان ( ئېشەككە كىتابدۈمبىسىدىكى 
لىرىنى ئىنكار قىلغان قەۋمنىڭ مىسالى نىڭ ئايەتهللا ائوخشايدۇ. 

 (. 5« ) زالىم قەۋمنى ھىدايەت قىلمايدۇ هللا انېمىدېگەن يامان! 
ئەسلىدە بۇ، قۇرئانغىمۇ يۇقىرىدىكىگە ئوخشاش مۇئامىلىدە 

 دۇرۇشتۇر. سۈرىنىڭ كىرىش قىسمىدابولىدىغانالرغا بىر ئاگاھالن
ھرۇم تىن مەكىتابقۇرئان ۋەھىينىڭ تۇنجى مۇھاتابلىرىنىڭ 

(. بۇ  2) ئۇممى ( ئىكەنلىكىنى ئەسكەرتىشنىڭ سەۋەبىمۇ بۇ ) 
»  ڭ مۇقەددىسىگە ئېرىشكەندىن كېيىنالرنىڭ ئەكىتابئارقىلىق 

ھالغا چۈشۈپ قېلىشتەك خەتەرلىك « سىز كىتابئەمما  ،ى باربكىتا
رىنى ئاغدۇرۇپ ىئەھۋالغا مۇئمىنلەرنىڭ دىققەت نەز

 :مەتى مۇھەممەدكەئاگاھالندۇرىدۇ. بۇ ئارقىلىق ئۈم
بېرىلدى.  قۇرئان ۋەھىينى يەتكۈزۈش مەسئۇلىيىتى سىلەرگە »

پەقەتال قۇرئاننىڭ ۋاراقلىرىنى قولۇڭالردا تۇتۇش  بۇ مەسئۇلىيەتنى
بىلەن، ئۆيۈڭالردا، ئىشكاپلىرىڭالردا، تەكچىلەرگە قويۇپ قويۇش 
بىلەن ئادا قىلغان بولمايسىلەر. بۇ مەسئۇلىيەتنى قۇرئاننىڭ 

ىنى يادا ئېلىش بىلەنال ئادا قىلغان بولمايسىلەر. بۇ لەبز
مەسئۇلىيەتنى قۇرئاننى ئالتۇن ھەل بىلەن يېزىپ، ئۆيۈڭالرنىڭ 
تاملىرىنى بېزەش بىلەن ئادا قىلغان بولمايسىلەر. بۇ مەسئۇلىيەتنى 
ئادا قىلىشنىڭ ئەڭ چوڭ شەرتى قۇرئاننى ھاياتنىڭ / تۇرمۇشنىڭ 

اشتۇر. ان كۆرسەتمىسى بىلەن ياشئىچىگە ئېلىپ كىرىش ۋە قۇرئ
بەنى ئىسرائىلنىڭ تەۋراتقا قىلغان  ئەگەر بۇنداق قىلمىساڭالر

مۇئامىلىسىنى سىلەر قۇرئانغا قىلغان بولىسىلەر. بەنى ئىسرائىل 
تەۋراتقا بولغان مەسئۇلىيىتىنى ئادا قىلمىغانلىقتىن يەھۇدىيلەشتى. 

سىلەرمۇ  را ئەنەشۇنداق مۇئامىلە قىلساڭالسىلەرمۇ قۇرئانغ
 .دېمەكتە« يەھۇدىيلىشىسىلەر! 
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ڭ ھەپتىلىك يىغىلىشقا تۆۋەندىكى ئايەتتە مۇسۇلمانالرنى
ھەر قانداق ماددىي پايدىغا سېتىۋېتىشكە  قاتنىشىشنى

 .بولمايدىغانلىقى تەكىتلەنگەن

 َ ًَلَة َمْن ي َذا نُوَدَي َللصه
ِ
يَن أ ََمنُوا ا َ َا اَّله َ اسْ لُْجُمَعَة فَ ْوَم اََّي َأُّي  َّل َذْكَر اّلِله

ِ
 َعْوا ا

ْن ُكْنُُتْ تَْعلَُمونَ 
ِ
 َوَذُروا الَْبْيَع َذَلُْكْ َخْْيٌ لَُْكْ ا

ئى مۇئمىنلەر! جۈمە كۈنى جۈمە نامىزىغا ئەزان ئېيتىلسا،  »
يەنى جۈمە  نى ياد ئېتىشكە )هللا ا ئېلىم ـ سېتىمنى قويۇپ

الدىراپ ( ئ خۇتبىسىنى ئاڭالشقا ۋە جۈمە نامىزىنى ئادا قىلىشقا
ت ئارىسىدىكى پەرقنى ( بېرىڭالر، ئەگەر ) ياخشىلىق بىلەن مەنپەئە

 (. 9« ) بۇ سىلەر ئۈچۈن تېخىمۇ ياخشىدۇر  بىلسەڭالر
ن يەھۇدىيالرنىڭ شەنبە كۈنى ھىلىسىنىڭ ئاستىدا ياتقا

تۆۋەندىكى ئايەتتە ئۈستى يېپىق  دۇنياغا بېرىلىپ كېتىش ئىللىتى
»  غۇ بېرىدۇ كىشىگە. بۇنىڭ تەكتىدەھالدا ئىما قىلىنغاندەك تۇي

ئالالھ قا بولغان « لىك زات بىردىنبىر رىزىق بەرگۈچى خەير
نىڭ ئەخالقى «ئىمان » سىزلىك ياتماقتا. ھالبۇكى، ىئىشەنچ

 .تۇر«ئىشەنچ قىلىش » ىدىكى مەنىداش سۆزى نۇقت

لَْْيَا َوتَ 
ِ
وا ا َذا َرَأْوا َُتَاَرًة َأْو لَهًْوا انَْفض 

ِ
َ َخْْيٌ قَائًَما قُ  كَ َرُكو َوا  َمَن ْل َما َعْنَد اّلِله

اَزَقنيَ  ُ َخْْيُ الره ههَْو َوَمَن الت ََجاَرَة َواّلِله  الل
ئەمما ئۇالر بىرەر تىجارەت مەنپەئەتىنى ياكى تاماشانى  »

كۆرگەندە، سېنى ئۆرە تۇرغان پېتىڭ تاشالپ، ئۇنىڭغا )يەنى 
 :كىتىجارەتكە( يۈگۈرىدۇ. )ئۇالرغا( ئېيتقىن

نىڭ دەرگاھىدىكى نەرسە )يەنى ساۋاب ۋە نېمەت( هللا ا
بىردىنبىر ئەڭ ياخشى هللا اتاماشادىن ۋە تىجارەتتىن ياخشىدۇر، 

 (. 11« ) رىزىق بەرگۈچىدۇر 
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 بەييىنە سۈرىسى

 
« ئېنىق ۋە روشەن دەلىل » ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان  - 1سۈرە، 

 اتالغان:مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان بەييىنە كەلىمىسى بىلەن ئ
ئەھلى كىتابتىن )يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالردىن( كاپىر » 

ئۆزلىرىگە  ۇشنى ئۆزىگە ئادەت قىلىۋالغانالرشېرىك قوشبولغانالر ۋە 
كەلگەنگە قەدەر كۇفرىدىن ئايرىلغۇچى ) بەييىنە ( روشەن دەلىل 

 .( 1« )  بولمىدى
لىلنى بەييىنە بۇ يەردە نوقۇل ھالدا مۇئەييەن بىر دە -ئەل 

ھەر » روشەندىن مەقسەت، بۇ ھەقتىكى  ىكىكۆرسەتمەيدۇ. بۇ يەرد
» نى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. كېيىنكى ئايەتتىن بۇ دەلىلنىڭ «دەلىل 

 ئىكەنلىكىنى كۆرىمىز. « رىسالەت 
بولسىمۇ،  ئاتالغانبەزى مۇسھابالردا بۇ ئىسىم بىلەن 
ەكۇنىللەزىنە لەم ي» رەسۇلۇلالھقا نىسبەت قىلىنغان بىر رىۋايەتتە 

 دەپ ئاتالغان ) مۇسلىم ۋە بۇخارى (. « كەفەرۇ 
 سۈرە يەنە قەييىمە ياكى بەرىييە دەپمۇ ئاتالغان.

ئۇنىڭ  ە نازىل بولغان. سۈرىنىڭ مەزمۇنىسۈرە مەدىنىد
مەدىنىدە نازىل بولغانلىقىغا دەاللەت قىلىدىغان بولۇپ، مەككىدە 

ىلىدۇ. گەرچە سۈرە نازىل بولغانلىقى ھەققىدىكى قاراشنى رەت ق
قىسقا بولسىمۇ، ئايەتلىرىنىڭ ئۇزۇنلىقى مەدىنىدە نازىل بولغان 
سۈرىلەرنىڭ ئاالھىدىلىكى بىلەن بىردەكلىككە ئىگە. ھەزرىتى 

ئىبن  ،ھەشر –سۈرە تاالق  غان تەرتىپتەئوسمانغا نىسبەت قىلىن
 ئورۇنجۇمۇئە سۈرىلىرى ئارىسىدا  -دە تاالق تەرتىپىئابباس 
تاالق سۈرىسىنىڭ بەييىنەدىن ئەڭ ئاز بىر يىل كېيىن ئالغان. 

نازىل بولغانلىق ئېھتىمالى كۈچلۈك. بەييىنە سۈرىسىنىڭ نازىل 
يىلى رەبىئۇلئەۋۋەل ئېيىدىن  - 4بولۇش مەزگىلى ھىجرەتنىڭ 
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يىتىدە ئىما قىلىنغان بەنى بۇرۇن. چۈنكى، بۇ سۈرىنىڭ بىرىنچى ئا
ئەۋۋەل ئېيىدىن بۇرۇن يىلى رەبىئۇل - 4ھىجرەتنىڭ  نادىر،

شىغا قارىماي، بەييىنە ۇمۇھاسىرىگە ئېلىنغانىدى. شۇنداق بول
نازىل بولۇش  ئالدىغا تىزىلغان تاالق سۈرىسىنىسۈرىسىنىڭ 

سەۋەبى بولغان ۋەقەدىن مەلۇم بولغاندەك، ئەڭ بالدۇر بولغاندا 
يىلى بولۇش  - 6يىلىغا تىزىشقا بولىدۇ. بۇنىڭ  - 5ھىجرەتنىڭ 

ھەشر سۈرىسى  -مىزدە جۇمۇئە تەرتىپىللىقىمۇ بار. بىزنىڭ ئېھتىما
 ئالماقتا. ئورۇنئارىسىدا 

يەھۇدىيالر توختىماي  يىلى - 4سۈرە نازىل بولغان ھىجرى 
اتالغان دەپ ئ« ۋەسىقە » ۋەقە چىقىرىپ تۇرغان يىل ئىدى. 

رەسۇلۇلالھ ھىجرەتتىن كېيىن  ھۆججەتتە كۆرسىتىلگەندەك
كېلىشىم  بىلەن قىلغان كېلىشىمگەبىلىلىرى يەھۇدىي قە

بىردىن خىيانەت  -تەرەپتارلىرىدىن بىرى بولغان قەبىلىلەر بىر 
قىلىشقانىدى. بۇ سۈرە نازىل بولۇشتىن ئىلگىرى بەنى نادىر 
كېلىشىمگە خىيانەت قىلغان بولۇپ، ئۇالر ئۆزلىرىگە يەتكەن 

ئىنكار قىلىشنى  ۋە روشەن دەلىللەرگە قارىماستىن ھەقىقەت
 للىغانىدى.   تا

سىۋەت قۇرىدۇ. سۈرە دەلىل ۋە ئىمان ئارىسىدا بىۋاستە بىر مۇنا
پىشقەدەم ۋە سابىق بولغۇچىغا ئائىت ئەمەس،  نىجادلىق» سۈرىدە 

دېگەن « ئەكسىچە ھەقىقەتكە سادىق بولغۇچىغا ئائىتتۇر 
 ھەقىقەتنى ئانا تېما قىلىنغان.

ھۇدىيلىرى مەدىنە يە كىتابسۈرىدە تىلغا ئېلىنغان ئەھلى 
ئىدى. گەرچە ئۇالر ۋەھىي ۋە نۇبۇۋۋەت ھەقىقىتىگە ئىمان ئېيتقان 
بولسىمۇ، ئاخىرقى ۋەھىي ۋە ئاخىرقى نەبىگە ئىمان ئېيتمىدى. 

يەنە ۋەھىي ۋە نۇبۇۋۋەتنى ئىنكار  ماستىنئۇالر بۇنىڭ بىلەنال قال
قىلغان مۇشرىكالر بىلەن بىر سەپتە تۇردى. يەنە كېلىپ، بۇنى 

ڭ روشەن دەلىللىرى ئۆزلىرىگە يېتىپ كەلگەندىن ھەقىقەتنى



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 608 ~ 

كېيىن قىلدى. ھالبۇكى، ئۇالر ئىلگىرى يېقىندا كېلىدىغان بىر 
ىنى بېرىدىغانلىقىنى داۋا پلەرنىڭ ئەدىبنەبى ئارقىلىق مۇشرىك ئەرە

ئېنىق ۋە روشەن دەلىللىرى  (. ھەقىقەت 89لغانىدى ) بەقەرە، قى
رلىقى سەۋەبىدىن ھەقىقەتنى بىلەن ئوتتۇرىغا چىققاندا ھەسەتخو

 (.  109ئىنكار قىلىپ ئازدى ) بەقەرە، 
لىرى كىتابئەھلى مۇشۇنداق قىلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ  كىتاب

ۋە ئۆزىگە كەلگەن ئەلچىلەرگىمۇ ئىشەنمەيدىغانلىقىنى نامايەن 
تەبىئى بىر تەلەپنى  . سۈرە بۇ تارىخىي ۋەقە ئارقىلىققىلغانىدى

ولغان ئىتائەت ئىلگىرىكى ۋەھىيگە ب ى،. يەنئوتتۇرىغا قويىدۇ
ئەلچىلەر زەنجىرىنىڭ ئاخىرقى ھالقىسىغا  داۋاسىنىڭ ئىسپاتى

ئىمان ئېيتىشتا ئەڭ ئالدىدا بولۇشتۇر. ھالبۇكى، ئۇالر 
 مۇشرىكالردىنمۇ كېيىن قالدى.  

َله َمْن بَْعَد 
ِ
يَن ُأوتُوا اْلَكتَاَب ا َ َق اَّله نَُة )بَ ِْتُُم الْ ا َجاءَ مَ َوَما تََفره وا ( َوَما ُأَمرُ 4ي َ

يَن ُحنََفاَء َويُ  َ َ ُمْخَلَصنَي ََلُ ال  َله َلَيْعُبُدوا اّلِله
ِ
ًَلَة  َقميُواا ََكَة َوذَ وَ الصه َِلَ َديُن يُْؤتُوا الزه

َمَة )  (5الْقَي َ
كىتاب بېرىلگەنلەر پەقەت ئۆزلىرىگە روشەن دەلىل » 

 ىالقهللا ۇالر پەقەت اكەلگەندىن كېيىنال ئىختىالپ قىلىشتى. ئ
هللا ابەلگىلەش ھوقوقىنىڭ پەقەت ، دىن ىشقاىلق خالىس ئىبادەت

خاس ئىكەنلىكىگە ئىمان ئېيتىپ، باتىل بولغان ھەر ىال ق
، قىلىشقا / نامازنى اليىقىدا ئادا ئىبادەتنەرسىدىن يۈز ئۆرۈشكە، 

زاكات / پاكلىنىشقا ۋە تېخىمۇ كۆپەيتىش ئۈچۈن بېرىلىشى كېرەك 
ئەبەدىي قىممەتلەر بۇيرۇلدى. ئەنە شۇالر  بېرىشكە بولغاننى

 (. 5 - 4« ) توغرا دىندۇر ) ناماز، زاكات (  سىستېمىسىدۇر /
 ىنئىمان ئېيتىپ رەسۇلۇلالھنىڭ يېنىد الرمۇشرىك لىغاننۇرغۇن

ئالغاندا، ئۇالر نىجادلىقنى تەسلىمىيەت ۋە ساداقەتتىن  ئورۇن
 شتىن ئىزدىگەنىدى. ئىزدىمەي، پىشقەدەملىك ۋە سابىق بولۇ

 سۈرە بۇ ئىبرەت ئۈستىدىن ھەر دەۋر ۋە ھەر مۇھاتابقا: 



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 609 ~ 

ھەقىقەت ھەر دەۋر ۋە ماكاندا پەرقلىق تىلالر، پەرقلىق ئۇسۇل 
ۋە ئۇسلۇبالر بىلەن قايتىدىن ئۆزىنى نامايەن قىلىدۇ. ھەقىقەتنىڭ 

ئائىت بولمىغانلىقى ياكى بۇ « بىزگە » يېڭى تەجەللىسىنى پەقەت 
بۇ سۈرىنىڭ  م بولغانلىقىمىز ئۈچۈن رەت قىلىشتە پىشقەدەجەھەت

 ۇر. سۈرىنىڭ ئاخىرقى ئايەتلىرىدەىشىغا ئۇچراش دېگەنلىكتيكا
» شېرىك قوشۇشنى تۇرمۇش ئادىتىگە ئايالندۇرىۋالغانالر 

(. ئىمان  6دەپ سۈپەتلىنىدۇ ) « مەخلۇقالرنىڭ ئەڭ زىيانلىقى 
» يات ياشىغانالر ئېيتقان ۋە ئىمانىغا ماس ھالدا بىر ھا

 (.  7دەپ تونۇشتۇرۇلىدۇ ) « مەخلۇقاتنىڭ ئەڭ ياخشىسى 
ئىمان ۋە سالىھ ئەمەل مەخلۇقاتنىڭ ئەڭ ياخشىلىرى بولغان 

لىقنىڭ «مەمنۇن » رەببى بىلەن بولغان مۇناسىۋەتتە  ئىگىلىرىگە
تەرەپنى ئەمەس، ھەر ئىككى تەرەپنى ئۆز ئىچىگە  يەككە

 دۇ:ئالىدىغانلىقى ئەسكەرتىلى
«  تىن مەمنۇن بولىدۇهللا ئۇالردىن رازى بولىدۇ، ئۇالرمۇ اهللا ا»

 (8 ). 
 

 ھەشر سۈرىسى

 
ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغان ئاخىرەتكە مۇناسىۋەتلىك  - 2 سۈرىگە

مەنىسىنى « يىغىش، جەم قىلىش » ھالدا ئىشلىتىلگەن 
كەلىمىسى ئىسىم قىلىپ قويۇلغان. « ھەشر » بىلدۈرىدىغان 

ئۇرۇنۇش، » ۇ يەردە ۋەقەگە مۇناسىۋەتلىك ھالدا مەزكۇر كەلىمە ب
 مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ.« قوزغىلىش، ئىسيان كۆتۈرۈش 

تىزمىزى رىۋايەت قىلغان بىر ھەدىستە  سۈرە بۇ ئىسىم بىلەن 
 ئاتالغان. 
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مەزكۇر سۈرىنى ھەشر دەپ ئاتىغان سەئىد  ابباسنىڭئىبن ئ
ھەققىدە  اشدەپ ئات« بەنى نادىر سۈرىسى » بىن جۇبەيرنى 

نەسىھەت قىلغانلىقى مەلۇم بولماقتا ) بۇخارى (. ئىبن ئابباسنىڭ 
نېمە ئۈچۈن بۇنداق دېگەنلىكى كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ. 

« ھەشر » ئەسلىدە بۇ بىر ئېتىراز بولۇپ، بۇ ئېتىراز سۈرىنىڭ 
ئىسمىگە قارىتىلماستىن، بەلكى بۇ ئىسىمنىڭ سۈرىنىڭ مەزمۇنى ۋە 

ۋەبىنى بىلمەيدىغان كىشىلەر تەرىپىدىن خاتا نازىل بولۇش سە
سمى پ قېلىش ئېھتىمالى نەزەردە تۇتۇلغان. بۇ سۈرىنىڭ ئىىنىچۈش

كەڭ دائىرىدە قوبۇل قىلىنغان  سۈپىتىدە مەشھۇر بولغان ھەشر
 ،قىيامەتتىكى قايتىدىن تىرىلىشنى بىلدۈرىدىغان ھەشر ئەمەس

 قارىماستىن تىم تۈزگەنلىكىگەىئەكسىچە رەسۇلۇلالھ بىلەن ب
ئىسيانى » ئىسيان كۆتۈرگەن يەھۇدىي قەبىلىسى بەنى نادىرنىڭ 

 دۇر. «ھەشر » نى بىلدۈرىدىغان «
سۈرە مەدىنىدە نازىل بولغان. ئىبن ئابباس قويغان ئىسىم ۋە 

يىلى  - 4سۈرىنىڭ مەزمۇنى نەزەرگە ئېلىنغاندا، سۈرىنىڭ ھىجرى 
رى تا بەنى نادىر يەھۇدىيلىنازىل بولغانلىقى مەلۇم بولماقتا. بۇ تارىخ

مەدىنىدىن سۈرگۈن قىلىنغانىدى. بۇ يەھۇدىي قەبىلىسى بۇ 
يىل ئىلگىرى، يەنە بىر رىۋايەتكە قارىغاندا ھەزرىتى  600رايۇنغا 

ئۆلىمالىرى ئۆز ئىچىدىن  ،مۇسا دەۋرىدە كەلگەن. بەنى نادىر
چىققان ھارۇن جەمەتىدىن كەلگەن بولۇپ، مەدىنىنىڭ يېزا 

پوللىقىدا ئىدى. سۈرىنىڭ نازىل وئىشلىرى بۇالرنىڭ مون ئىگىلىك
 بولۇش سەۋەبىمۇ بۇ مەسىلە بىلەن مۇناسىۋەتلىك. 

 -سۈرە ھەزرىتى ئوسمانغا نىسبەت قىلىنغان تەرتىپتە بەييىنە 
وغرا بولمىغان. نۇر سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ تىزىلىش ت

بولغاندەك،  نازىل بولۇش سەۋەبىدىن مەلۇم چۈنكى نۇر سۈرىسى
 - 3بەييىنە سۈرىسىدىن بۇرۇن نازىل بولغان. نۇر سۈرىسى ھىجرى 
 - 4يىلىدا نازىل بولۇشقا باشلىغان بولۇپ، بەييىنە سۈرىسى ھىجرى 
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ئەھزاب  - ئالىئىمراندە تەرتىپىيىلىدا نازىل بولغان. ئىبن ئابباس 
دا ئالغان. بۇ تەرتىپ ئالدىنقىسىغا قارىغان ئورۇنسۈرىسى ئارىسىدا 

سۈرىسى بىلەن ئەھزاپ  ئالىئىمرانتېخىمۇ توغرا ئەمەس. چۈنكى 
بىزنىڭ سۈرە، مايدۇ. ىسۈرىسىنىڭ نازىل بولۇش تارىخى ئوخش

 ئالماقتا. ئورۇنمۇنافىقۇن سۈرىسى ئارىسىدا  -مىزدە بەييىنە تەرتىپى
مەدىنىدىكى يەھۇدىيالر بىلەن  ھىجرەتتىن كېيىن رەسۇلۇلالھ

سى ) سەھىپە ( تۈزۈشكەن. بەدىر بىر ئىتتىپاق ئەھدىنامى
ىدىن گئۆزلى مەدىنە يەھۇدىيلىرىدىن بىر قىسمىزەپىرىدىن كېيىن 

ئېنىق كېلىشى » رەسۇلۇلالھنى تەۋراتتا غالىپ دەپ سۈپەتلەنگەن 
نىڭ دەل ئۆزى ئىكەنلىكىنى جاكارلىدى. « پەيغەمبەر  بولغان

 ىيەت دەپ قاراپ نانكورلۇق قىلىشىلېكىن ئۇھۇدنى مەغلۇب
 بەنى نادىر ۇالرنىڭ كۈچكە چوقۇنغانلىقىنى ئاشكارىالپ قويدى.ئ

تۈزۈلگەن ئەھدىنامىگە خىالپلىق قىلىپ، قۇرەيش بىلەن ئىتتىپاق 
بىر مۇسۇلماننىڭ  ئەھدىنامىگە ئاساسەنئۇالر تۈزۈشتى. 

سەۋەبىدىن ئوتتۇرىغا چىققان خۇن بەدىلىنى تۆلەشكە ى سەھۋەنلىك
قالماي، رەسۇلۇلالھقا سۈيقەست  رىئايە قىلمىدى. بۇنىڭ بىلەنال

قىلماقچى بولۇشتى. ئۇنىڭدىن باشقا رەئىسى كائاب بىن ئەشرەپ 
رەسۇلۇلالھنى قارىالش ھەرىكىتىنى باشلىغان بولۇپ، مەككىلىك 
مۇشرىكالرنى مەدىنىدىكى مۇسۇلمانالرغا قارشى كۈشكۈرتكىنى 
 ئازدەك، ئىسالم جامائىتى ئىچىدىكى ئەڭ ھۆرمەتلىك ئايالالرنى

ق شېئىرلىرىنى يازغان. نەتىجىدە يېپىق ىشىكەمسىتىدىغان ئ
 شەكىلدىكى بىر ھەرىكەت بىلەن جازاالندى.  

ئۇالرغا ئىككى  ىدىن رەسۇلۇلالھسەۋەبئۇالرنىڭ بۇ خىيانىتى 
. يەنى، يا مەغلۇپ بولغۇچى شەرت قىلدىيولدىن بىرنى تالالشنى 

ياكى بېساتىنى دىن ئايرىلىپ قالىدىغان بىر ئۇرۇش ە نەرسىسىھەمم
بىر قارارغا كېلىشى  بەنى نادىرئېلىپ مەدىنىدىن چىقىپ كېتىش. 

 جاۋابئۈچۈن ئون كۈن مۆھلەت سورىدى. قارارلىرى ھەققىدە 
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 ھ بىن ئۇبەي بىن سەلۇلئېلىش ئۈچۈن ئەۋەتىلگەن ئابدۇلال
ئىككى مىڭ كىشى بىلەن ياردەم  ئۇالرغا بويسۇنماسلىقى ۋە ئۆزىنىڭ

ققىدە ۋەدە بەردى. شۇنىڭ بىلەن بەنى نادىر قىلىدىغانلىقى ھە
ئالتە   شۇنىڭ بىلەن .ئىسالمغا قارشى ئىسيان كۆتۈردى

قەلئەسىنىڭ ھەممىسى مۇھاسىرىگە ئېلىندى. بىر قانچە ھەپتىلىك 
ياردەم ھەققىدىكى ۋەدىنىڭ يالغانلىقىنى  رىدىن كېيىنمۇھاسى

يىلى  - 4تىپ تەسلىم بولدى. بۇ ۋەقە ھىجرى ىكۆرۈپ ي
بىئۇلئەۋۋەل ئېيىدا يۈز بەردى. ھەر ئۈچ ئائىلىگە بىر تۆگە ئېلىپ رە
تۆگىلىك بىر كارۋان  600 ڭىشقا رۇخسەت قىلىنىش نەتىجىسىدەمې

بىلەن بەنى نادىر مەدىنىدىن كۆچۈپ كەتتى. ئۇالر ئۆيلىرىنى ئۆز 
دەرىزىلىرىدىن تارتىپ  -قولى بىلەن چېقىپ تاشالپ، ئىشىك 

نچە ئائىلىنى ھېساپقا لۇپ، بىر قاقۇمۇرۇپ ئېلىپ كەتكەن بو
 ھەممىسى سۈرىيەگە بېرىپ يەرلەشتى.  ئالمىغاندا

مانا بۇ بەنى نادىر ئېلىپ  «فەي » سۈرىدە تىلغا ئېلىنغان 
« غەنىمەت » م مۈلۈكلەر ئىدى. بۇ ئۇقۇم ىكېتەلمىگەن مۇق

تىنچ » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان ئەنفال سۈرىسىدىن پەرقلىق ھالدا 
مەنىسىنى « ېرىشكەن ئۇرۇش غەنىمەتلىرى يول بىلەن ئ

ئېتىقادى  بۇ مالالرنى ئەنسارالرغا بەرمەي بىلدۈرىدۇ. رەسۇلۇلالھ
ماكانىنى تاشالپ چىقىپ كەتكەن مۇھاجىرالرغا  -ئۈچۈن يۇرت 

 تەقسىم قىلىپ بەردى.
ك ئارقىلىق ئەخالقى ۈمۈل -تىلغا ئېلىنغان مال  بۇ سۈرىدە

ك ئارىسىدىكى ۈمۈل -نسان نەسىھەت بەرمەكتە. بولۇپمۇ ئى
پ، يەھۇدىيلىشىشنىڭ ئەڭ تىپىك ىلىمۇناسىۋەت ھەققىدە توخت

ككە بېرىلىپ كېتىش ۈمۈل -ئاالمەتلىرىدىن بىرسىنىڭ مال 
ئىكەنلىكىگە كىشىنىڭ دىققىتىنى ئاغدۇرماقتا. بەنى نادىردىن 

دەۋر ۋە  مۇھاجىرالرغا بېرىلىشىنىڭ سەۋەبىنىڭ «فەي » قالغان 
 لقىغان تۆۋەندىكى پرىنسىپتۇر:ماكاندىن ھا
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ئىچىڭالردىكى  ۈكنىڭئالالھ نىڭ بۇنداق قىلىشى ( مۈل» )  
 (. 7« ) دۇر بايالر ئارىسىدا قولدىن قولغا ئۆتۈپ يۈرمەسلىكى ئۈچۈن

باشقىالرنىڭ مەنپەئەتىنى » قۇرئاندا  ئايىتى - 9بۇ سۈرىنىڭ 
ئىسار » دېيىشكە بولىدىغان « ئۆزىنىڭ مەنپەئەتىدىن ئەال بىلىش 

 بىلەن مۇناسىۋەتلىك بىردىنبىر ئايەتتۇر:« 

ميَاَن َمْن قَْبَلهَْم يَُ 
ِ
اَر َواَْل ُءوا اله يَن تََبوه َ ْم َوََل َيََ َن َمْن َهاجَ ب وَواَّله لَْْيَ

ِ
ُدوَن َر ا

ا ُأوتُوا َويُْؤَثُروَن عَََّل َأنُْفَسهَ َ َِف ُصُدوَرَهْ َحاَجًة َممه َصاَصٌة َوَمْن ْم خَ ْو ََكَن بََ ْم َول

 يُوَق ُُشه نَْفَسَه فَأُولََئَك ُهُ الُْمْفَلُحونَ 
كېلىشتىن بۇرۇن (  يەنى مۇھاجىرالر ئۇالر )ئۇنىڭدىن باشقا، » 

ەشتۈرگەنلەرگە يەرلئۇالرغا ماكان تەييارلىغان ۋە قەلبىدە ئىماننى 
ئىمانى كۈچلۈك بولغانالر )يەنى ئەنسارالر( يېنىغا  ) بېرىلىدۇ (.

رەت قىلىپ كەلگەنلەرنى )يەنى مۇھاجىرالرنى( دوست تۇتىدۇ، ھىج
ئۇالرغا بېرىلگەن نەرسىلەر ئۈچۈن ئىچى تارلىق قىلمايدۇ، ئۇالر 

الرنىڭ مەنپەئىتىنى ئۆزلىرىنىڭ باشقىھتاج تۇرۇقلۇق ۇم
ىكىگە كۆز باشقىالرنىڭ ئىلكىد .مەنپەئىتىدىن ئەال بىلىدۇ

«  ئېرىشكۈچىلەردۇراتلىققا ئەنە شۇالر نىج تىكىشتىن ساقالنغانالر
 (9 .) 

ئوخشاش بىر ماكان ۋە زاماندا ياشىغان مۇئمىنلەرنىڭ ئۆزئارا 
مەسئۇلىيىتى بار، ئەلۋەتتە. بىراق ئوخشاش بىر ماكان ۋە زاماندا 

ۇ. بۇ مىسىمۇ، مۇئمىنلەرنىڭ ئۆزئارا مەسئۇلىيىتى بولىدىبىرلىكتە ياش
قىي ئالەمگە سەپەر ھاياتالرنىڭ با مەسئۇلىيەتنىڭ ئەڭ ئالدىدا

قىلىپ كەتكەنلەرگە بولغان مەسئۇلىيىتى كەلمەكتە. شۇنداق، بىر 
تىرىكلەرنىڭ ئۆلۈپ كەتكەنلەرگە قارىتا نېمە » مۇئمىن 

دېيەلمەيدۇ. تۆۋەندىكى ئايەت مانا بۇ « مەسئۇلىيىتى بولىدۇ؟ 
 مەسئۇلىيەتنى ئەسلەتمەكتە:
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يَن َجاُءوا َمن بَْعَدَهْ يَُقولُونَ  َ َ َواَّله هنَا اْغَفْر ل ْخَواَننَ نَا وَ  َرب
ِ
َبُقوََن ََل يَن س َ َ ا اَّله

يَن أ َمنُ  َ َعْل َِف قُلُوَبنَا َغًلا َل َّله ميَاَن َوََل َُتْ
ِ
ه َِبَْل هكَ وا َرب ن

ِ
 َرُءوٌف رهَحميٌ  نَا ا

ىمىز! بىزگە ۋە بىزدىن ەببر» ئۇالردىن كېيىن كەلگەنلەر: 
قېرىنداشلىرىمىزغا مەغپىرەت ۋاپات بولغان  ىپئىلگىرى ئىمان ئېيت

مىنلەرگە قارشى دۈشمەنلىك پەيدا ۇئقىلغىن، دىللىرىمىزدا م
ىمىز! سەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىسەن، ەببقىلمىغىن، ر
 (. 10)  دەيدۇ«  مېھرىبانسەن

مۇناپىقالر بىلەن بەنى نادىر ئارىسىدىكى مەخپىي 
كاپىرالر  يەتلەرلىغان ئاىئۇچرىشىشالرنى مۆجىزىۋى شەكىلدە ئاشكار

ئارىسىدىكى ھەمكارلىقنىڭ ئەسلىدە ناھايىتى ئاجىز ئىكەنلىكىنى 
ئۇالرنىڭ  رنى ئۆم دەپ ئوياليسەن، ھالبۇكىئۇال» بايان قىلماقتا: 

 (.  14« )  دىللىرى تارقاقتۇر
شەنچ سۈرىنىڭ ئاخىرقى ئايەتلىرى ئالالھ قا ئىمان ئېيتىپ ئ

ەسلىتىش ۋە قىلغان ھەر مۇئمىنگە مەسئۇلىيىتىنى ئ
هللا نى ئۇنتۇغان، شۇنىڭ بىلەن اهللا سىلەر ا» ئاگاھالندۇرۇشتۇر: 

. ( 19« ) ... ئۇالرغا ئۆزلىرىنى ئۇنتۇلدۇرغان كىشىلەردەك بولماڭالر،
ۋەھىيگە قارىتا كور ۋە گاستەك  ىزلىكنىڭ ئەڭ چوڭىمەسئۇلىيەتس

، ئەگەر بىز قۇرئاننى بىرەر تاغقا نازىل قىلساق» مۇئامىلە قىلىشتۇر. 
تىن قورققانلىقتىن باش ئەگكەنلىكىنى، هللا چوقۇم سەن ئۇنىڭ ا

( دېيىش ئارقىلىق،  21« ) ... يېرىلىپ كەتكەنلىكىنى كۆرەتتىڭ،
ئى ئىنسان! سەن تاغدىن ۋە تاشتىنمۇ بەك ھېسسىزمۇ؟ » ئىنسانغا: 

   دېيىلمەكتە: « 

َ فَأَنَْساُهْ َأنْفُ  يَن نَُسوا اّلِله َ ( ََل 19 الْفَاَسُقوَن )ولََئَك هُُ هُْم أُ سَ َوََل تَُكونُوا ََكَّله

اُب الَْجنه  اُب الَْجنهَة َأْْصَ اُب النهاَر َوَأْْصَ تََوي َأْْصَ ا ( لَْو َأنَْزلْنَ 20وَن ) الَْفائَزُ َة هُُ يَس ْ

عًا مَ  َ ْن َخش ْ َهَذا الُْقْرأ ََن عَََّل َجبٍَل لََرَأيْتَُه َخاَشًعا ُمتََصد َ اْْلَْمثَاُل َوَتِْلَ  َيَة اّلِله

هُهْم يَتََفكهُروَن )  (21نَْضَُبَا َللنهاَس لََعل
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ئۇالرغا ئۆزلىرىنى هللا نى ئۇنتۇغان، شۇنىڭ بىلەن اهللا سىلەر ا» 
كىشىلەردەك بولماڭالر، ئەنە شۇالر مەسئۇلىيەتسىز ئۇنتۇلدۇرغان 

 . ئەھلى دوزاخ بىلەن ئەھلى/ توغرا يولدىن ئازغانالردۇر پاسىقالردۇر
)قىيامەت كۈنى( باراۋەر بولمايدۇ، ئەھلى جەننەت بولسا جەننەت 
 رئاننى بىرەر تاغقا نازىلئېرىشكۈچىلەردۇر. ئەگەر بىز قۇ نىجادلىققا

تىن قورققانلىقتىن باش هللا چوقۇم سەن ئۇنىڭ ا قىلساق
ئەگكەنلىكىنى، يېرىلىپ كەتكەنلىكىنى كۆرەتتىڭ، بىز بۇ 

ر قىلسۇن دەپ بايان پىكىئۈستىدە مىسالالرنى كىشىلەرگە ئۇالر 
 (. 21 - 19« ) قىلىمىز 

ئالالھ نىڭ ئۆز زاتى ھەققىدە  ۋەھىينىڭ ئەڭ يۇقىرى پەللىسى
مانا بۇ  سۆز قىلغان بۆلەكلىرىدۇر. بۇ سۈرىنىڭ ئاخىرقى ئۈچ ئايىتى

 سى:يۇقىرى پەللىلەردىن بىر

َله ُهَو عَاَلُم الْغَْيَب وَ 
ِ
ََلَ ا
ِ
ي ََل ا َ ُ اَّله َحمُي اَدَة ُهَو اهَالشه ُهَو اّلِله ُن الره ْْحَ لره

و 22) َله ُهَو الَْمَِلُ الُْقد 
ِ
ََلَ ا
ِ
ي ََل ا َ ُ اَّله زَيُز َمُن الُْمهَْيَمُن الْعَ ًَلُم الُْمؤْ ُس السه ( ُهَو اّلِله

َ ََعها يُْْشَُكوَن ) ْبَحاَن اّلِله ُ س ُ ُ الَْخاَلُق الَْبارَ  (23الَْجبهاُر الُْمتََكّب َ ُر ُئ الُْمَصو َ ُهَو اّلِله

َماَواَت وَ  ُح ََلُ َما َِف السه ب َ ََن يُس َ اُء الُْحس ْ َعزَيُز الَْحَكمُي َض َوُهَو الْ اْْلَرْ ََلُ اْْلََْسَ

(24 ) 
( يوقتۇر، ئۇ يوشۇرۇننى،  بەرھەق تىن باشقا ھېچ مەبۇد )هللا ا» 

ئاشكارىنى بىلگۈچىدۇر، ئۇ ناھايىتى شەپقەتلىكتۇر، ناھايىتى 
( كەڭ رەھمەت ئىگىسىدۇر.  يەنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە )مېھرىباندۇر 

(  مۇتلەق ( يوقتۇر، ئۇ ) بەرھەق تىن باشقا ھېچ مەبۇد )هللا ا
يەنى  (، پاكتۇر ) يەنى پۈتۈن مەخلۇقاتنىڭ مالىكىدۇر پادىشاھتۇر )

( ساالمەتلىك  مىنلەرگەۇئم (، ) ھەممە نۇقساندىن پاكتۇر
( ئەمىن  چتىن، ئازابتىندوستالرنى قورقۇن بېغىشلىغۇچىدۇر، )

قىلغۇچىدۇر، ھەممىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر، غالىبتۇر، قەھر 
( شېرىك  مۇشرىكالرنىڭ قىلغۇچىدۇر، ئۇلۇغلۇق ئىگىسىدۇر، )
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( ياراتقۇچىدۇر،  ھەممىنى هللا )كەلتۈرگەن نەرسىلىرىدىن پاكتۇر. ا
( سۈرەت  ھەممە نەرسىگە ( پەيدا قىلغۇچىدۇر، ) يوقلۇقتىن )
( بېغىشلىغۇچىدۇر، ئەڭ چىرايلىق ئىسىمالرغا ئىگىدۇر،  شەكىل )

ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نەرسىلەر ئۇنىڭغا تەسبىھ ئېيتىپ 
 - 22« )  تۇرىدۇ، ئۇ غالىبتۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر

24 ). 
ئالالھ نى تونۇشتۇرغان بۇ ئايەتلەرنى ھەر كۈنى  رەسۇلۇلالھ

ىننىڭ ھەر كۈنىنىڭ بىرىنچى سەھەردە ئوقۇشنى، يەنى مۇئم
شىنى ) ئوقۇشتىن مەقسەت بۇ ( تەۋسىيە ۇكۈنتەرتىپىنىڭ ئالالھ بول

قىلغان ) تىرمىزى (. بۇ تەۋسىيەدە، بۇ ئايەتلەرگە باشلىغاندا 
رەت اھائىستىئازە ) ئەئۇزۇ... ( ئوقۇشمۇ يەر ئالىدۇ. بۇ، زېھىنگە ت

ھەققىدە  ئالدۇرۇش، بولۇپمۇ مۇتلەق ھەقىقەت بولغان ئالالھ
تەپەككۇر قىلغاندا، ئالالھ قا سېغىنىش تەۋسىيەسىدۇر. بۇنىڭ 
مەقسىتى ناھايىتى ئېنىق: ئىنسان ئەقلى مۇتلەق زات بولغان ئالالھ 
نى تەسەۋۋۇر قىلىشتىن ئاجىز بولغانلىقتىن، ئالالھ نى ئەسما ۋە 

شنى تەۋسىيە ىنىسۈپەتلىرى بىلەن بىلىش، تونۇش ۋە چۈش
تىن مەزكۇر ئايەتلەردە ئالالھ نى بىلىش، تونۇش سەۋەبقىلماقتا. بۇ 

سۈپەت تىلغا  -ئىسىم  16شىمىزگە ۋەسىلە بولىدىغان ىنىۋە چۈش
 ئېلىپ ئۆتۈلگەن. 

ىدىن ئارق -قۇرئاندا ئەڭ كۆپ ئىالھىي ئەسما ئارقا  بۇ ئايەتلەر
دۇنيا پانى، ئالالھ » غا ئېلىنغان ئايەتلەر بولۇپ، بۇ ئارقىلىق تىل

 تە.   دېمەك« باقىي 
 

 مۇنافىقۇن سۈرىسى
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ئىككى يۈزلىمىچى كىشىلەر / » سۈرە مەزمۇنىغا ئاساسەن 
كەلىمىسى « مۇنافىقۇن » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « مۇناپىقالر 

 بىلەن ئاتالغان. 
سۈرىدە ھەر دەۋر ۋە ماكاندا ئۇچراپ تۇرىدىغان ئىككى 

لۇپ، ھالىتى ئانالىز قىلىنغان بو -يۈزلىمىچى شەخسلەرنىڭ روھى 
 تۇنجى نەسىل تەرىپىدىن بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان. 

سۈرە مەدىنىدە نازىل بولغان بولۇپ، تەبۇك غازىتى جەريانىدا 
نازىل بولغانلىقى ھەققىدىكى رىۋايەتلەرنى ۋەقە تەستىقلىمايدۇ. 

مەدىنىدە  يىلىدا - 9چۈنكى بۇ غازات ئېلىپ بېرىلغان ھىجرى 
ى. سىيەر ۋە تەپسىر ساھەسىدىكى مۇناپىقالر نوپۇزىنى يوقاتقانىد

ىۋېشى تمۇناپىقالرنىڭ كات ق شەخسلەرنىڭ بايانىغا قارىغاندانوپۇزلۇ
ا تلىقابەنى مۇست ئايەتتىكى سۆزىنى - 8ئىبن ئۇبەيگە ئائىت بولغان 

 مەدىنىگە » ئېلىپ بارغان غازاتتا دېگەنىدى. ئۇ مۇنداق دېگەنىدى:
ەنى ئابدۇلالھ ئىبن ئۇبەي ي قايتساق، ئەڭ ئەزىز ئادەم ) شەھەرگە /

يەنى  ( ئەڭ خار ئادەمنى ) ۋە مۇناپىقالرنىڭ ئۆزلىرىنى دېمەكچى
«  ( مەدىنىدىن چىقىرىۋېتىدۇ مىنلەرنى دېمەكچىۇئرەسۇلۇلالھنى، م

 ۋەقەلىك بۇنىڭ توغرا ئىكەنلىكىنى تەستىقلىماقتا. .( 8) 
يىلىدا نازىل  - 5بۇنىڭغا ئاساسەن سۈرىنىڭ ھىجرى 

 ى مەلۇم بولماقتا. سۈرىنى نىسا سۈرىسىنىڭ ئالدىغا تىزىشقابولغانلىق
 بولىدۇ. 

بولغان ۋەقەلىك  سەۋەبشىغا ۇسۈرىنىڭ نازىل بول
 تۆۋەندىكىچە:

ىدا ئەنسارالردىن بىر كىشى بەنى مۇستالىق غازىتى جەريان
مۇھاجىرالردىن بىر كىشى ئارىسىدا سۇ نۆۋىتى سەۋەبىدىن  بىلەن

ى ئابدۇلالھ بىن ئۇبەي بىن ىۋېشترنىڭ كاتغەۋغا چىقىدۇ. مۇناپىقال
بۇ غەۋغانى رەزىل غەرىزى ئۈچۈن تېپىلغۇسىز پۇرسەت دەپ  سەلۇل

قاراپ، بۇ جىدەلنى سۈيئىستىمال قىلىپ ئەنسار تەرەپتە تۇرىدۇ. ئۇ 
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لىقىنى ئىپادىلەيدۇ ۋە مەدىنىگە قايتىپ رازىمۇھاجىرالرغا بولغان نا
ئەڭ خار ئادەمنى  ىمىشەھەرنىڭ ئەڭ ئەزىز ئاد» ندا بارغا

 ئېيتىدۇ. « چىقىرىۋېتىدىغانلىقىنى 
بۇ خەۋەر رەسۇلۇلالھقا يەتكەندىن كېيىن، رەسۇلۇلالھ ئۇنى 
چاقىرىتىپ سۆزنىڭ ئەسلىنى ئۇنىڭدىن سورايدۇ، لېكىن ئۇ ئىنكار 
قىلىدۇ. ۋەھىي ئۇنىڭ يالغانچىلىقىنى پاش قىلغاندىن كېيىن، 

راش تەكلىپى بېرىلىدۇ، ئەمما ئۇنىڭغا رەسۇلۇلالھتىن كەچۈرۈم سو
» ىمانغا سەل قاراش، ئ -قىلمايدۇ ) ئىبن كەسىر (. نىفاق ئۇ قوبۇل

مەھرۇم بولۇشتۇر. بۇ تەرىپى نەزەردە « ئىمان ئەخالقىدىن 
بىر تۇتۇلغاندا، مۇناپىقلىق بىر ئەقىدە مەسىلىسى بولۇشتىن زىيادە 

ئالالھ ئەخالق مەسىلىسىدۇر. بۇنىڭ تەكتىدە توغرا بولمىغان 
تەسەۋۋۇرى ۋە ئاخىرەتكە ئىشەنمەسلىك چۈشەنچىسى ياتىدۇ. 

ىسىدىن مۇئمىن، كاپىر ۋە نۇقتقۇرئان ئىنسانالرنى ئېتىقاد 
مۇناپىقتىن ئىبارەت ئۈچ تۈرگە ئايرىيدۇ. مۇناپىق تاشقىي 

ىسىدىن نۇقتكى دۇنياسى ۈشى جەھەتتىن مۇئمىنگە، ئىچكۆرۈن
ىڭ مۇئمىنگە ئوخشاش كاپىرغا ئوخشايدۇ. تاشقىي كۆرۈنۈشىن

بىراۋنى مۇئمىن قىلىشقا كۇپايە قىلمايدۇ. ئەمما، نىفاقى  ۇشىبول
 بىراۋنى كاپىردىنمۇ خەتەرلىك ھالغا كەلتۈرۈشكە يېتىپ ئاشىدۇ. 

 ىغا بولغان نىفاقنىبىر شەخسىيەتنىڭ پارچىلىنىش سۈرە
تارىخىي ئۆرنەكلەر ۋە شەخسلەر ئارقىلىق چۈشەندۈرۈپ ئۆتىدۇ. 

ەندۇق دېگەندە يالغان ئېيتقانىدى، ھەتتا يالغاندىن ئۇالر ئىش
 قەسەم قىلماقتا:

هَك لََرُسولُ  ن
ِ
َذا َجاَءَك الُْمنَاَفُقوَن قَالُوا نَْشهَُد ا

ِ
َ  ا ُ اّلِله َ  َواّلِله هَك لََرُسوَُلُ ي ن

ِ
 ْعََّلُ ا

نه الُْمنَاَفَقنَي لَََكَذبُوَن )
ِ
ُ يَْشهَُد ا َُذوا1َواّلِله وا َعْن سَ َأيَْماَّنَُ  ( اَّته هًة فََصد  َبيَل ْم ُجن

ُْم َساَء َما ََكنُوا يَْعَملُوَن ) َّنه
ِ
َ ا  (2اّلِله

گۇۋاھلىق  »مۇناپىقالر سېنىڭ ئالدىڭغا كەلگەن چاغدا: 
دەيدۇ، «  ىدۇرسەنئەلچىسنىڭ هللا بېرىمىزكى سەن ھەقىقەتەن ا
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هللا ئىكەنلىكىڭنى ا ئەلچىسى/ رەسۇلىنىڭ هللا سېنىڭ ھەقىقەتەن ا
 ھەقىقەتەنگۇۋاھلىق بېرىدۇكى، مۇناپىقالر هللا بىلىدۇ، ا

يالغانچىالردۇر. ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ يالغان قەسەملىرىنى قالقان 
، ئۇالرنىڭ ئازدۇردىنىڭ يولىدىن هللا ابۇ ئارقىلىق قىلىۋالدى، 

 (. 2 - 1) قىلمىشى نېمىدېگەن يامان! 
نىفاقنى ئۆزىگە سىڭدۈرىۋالغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ قەلبلىرى 

ى كۆرۈنۈش ۋە كىيىنىشىدىن (. ئۇالر تاشق 3لەنگەن ) مۆھۈر
دامچىلىق ئاساسىغا قۇرغان بولۇپ، لھەممە تەرىپىنى ئا تارتىپ

ئاننىڭ بۇالر ھەققىدىكى ئوخشىتىشى كىشىنىڭ دىققىتىنى رقۇ
 تارتىدۇ:
(  چىرىپ قالغان گويا ئۇالر تامغا يۆلەپ قويۇلغان )» 

 (. 4« )  ياغاچالردۇر
پىرەت تىلىگۈچى ئالالھ رەسۇلى بولغان ئۇالر ئۈچۈن مەغ

تەقدىردىمۇ، مۇناپىقالر ھەرگىزمۇ ئالالھ نىڭ ئەپۇسىغا نائىل 
 (. 6بواللمايدۇ ) 

سۈرىنىڭ ئاخىرقى بۆلىكى ئىنفاق بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، 
دەماللىققا ئىنفاق بىلەن نىفاق ئارىسىدا بىر مۇناسىۋەت يوقتەك 

بىرى بىلەن  -ەت جەھەتتىن بىر تۇيۇلسىمۇ، ھەم تىل ھەم ماھىي
نىڭ مۇناسىۋىتى قارىمۇقارشىلىقمۇناسىۋىتى بار. بۇ مۇناسىۋەت 

بولۇپ، نىفاق ئىككى يۈزلىمىچىلىكتۇر. ئىككى يۈزلىمىچى 
دۇنياسى بولىدۇ. ئىنفاق ئىككى دۇنيالىق بىر  بىرالبولغانالرنىڭ 
 رىدۇر:ەئىماننىڭ ئەس

يَن أ ََمنُوا ََل  َ َا اَّله َ ُدُُكْ َعنْ  َأْوََل تُلْهَُْكْ َأْمَوالُُْكْ َوََل ََّي َأُّي  َ َوَمْن ي ْفَعْل  َذْكَر اّلِله

وَن ) َ ْقنَاُُكْ َمْن قَْبَل َأْن ( َوَأنَْفُقوا َمْن َما َرزَ 9َذَِلَ فَأُولََئَك ُهُ الَْخاََكُ ُُكُ أَِْتَ َأَحدَ ي

َّل َأَجٍل 
ِ
ْرتََِن ا ده قَرَيٍب فَ الَْمْوُت فَيَُقوَل َرب َ لَْوََل َأخه اَلَحنَي َق َوَأُكنْ أَصه  َمَن الصه

(10) 
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نىڭ هللا مىنلەر! ماللىرىڭالر ۋە بالىلىرىڭالر سىلەرنى اۇئئى م
( غەپلەتتە  نىڭ تائەت ـ ئىبادىتىدىنهللا يەنى ا زىكرىدىن )

قالدۇرمىسۇن، كىملەركى شۇنداق قىلىدىكەن، ئۇالر زىيان 
ىم! نېمىشقا مېنى ەببر»  رىڭالرغا ئۆلۈم كېلىپ:ىتارتقۇچىالردۇر. ب

( بىر ئاز كېچىكتۈرمىدىڭ، سەدىقە قىلىپ  يەنى ئەجىلىمنى )
دېيىشتىن بۇرۇن، ئۆزۈڭالرغا رىزىق «  ياخشىالردىن بوالر ئىدىم

 (.  10 - 9)  قىلىڭالر / ئىنفاق قىلىپ بېرىلگەن نەرسىلەرنى سەدىقە
 نەتىجە: ئىنفاق نىفاقنىڭ ۋاكسىنىسىدۇر. 

 

 نىسا سۈرىسى

 
قىزالرنىڭ  -ئالغان خانىم  ئورۇنسۈرىنىڭ بېشىدا  ۇ سۈرەب

ھوقۇقى ۋە مەسئۇلىيىتىنى بايان قىلغان ئايەتلەرگە  -ھەق 
كەلىمىسى بىلەن « نىسا » مەنىسىدىكى « ئايالالر » ئاساسەن 
 ئاتالغان. 

» سۈرە ساھابىلەر مەزگىلىدىال بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان بولۇپ، 
االق سۈرىسىدىن ئايرىش پ ئاتالغان تدە« قىسقا نىسا سۈرىسى 

دەپ ئاتىغانالرمۇ بولغان « ئۇزۇن نىسا سۈرىسى »  مەقسىتىدە
 ) بەسائىر (.

ئايالالرنىڭ ئىسمى تىلغا ئېلىنمايدىغان بىر جەمىئىيەتتە، خانىم 
ھوقوقى ۋە مەسئۇلىيىتى ھەققىدە توختالغان  -قىزالرنىڭ ھەق  -

چىقارغان ئىجتىمائىي قۇرئان ۋۇجۇدقا  ۇشىبىر سۈرىنىڭ بول
قىزالرغا بىر سۈرە  -ئىسالھاتالردىن بىرسىدۇر. قۇرئان خانىم 

بولغانلىقى « ئايال » ئايرىغان. بۇنى كۈنىمىز زامانىۋىيلىقىدىكىدەك 
غانلىقى ئۈچۈن قىلغان. بۇ بول« ئىنسان » ئۈچۈن ئەمەس، بەلكى 
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بىر  ئى ئىنسانالر! سىلەرنى» سۈرىنىڭ تۇنجى ئايىتىدىال  مەقسەت
ىن )يەنى ئۆز جىنسىدىن( ئۇنىڭ ئۇنىڭدياراتقان،  مەۋجۇدىيەتتىن

« ... جۈپتىنى ياراتقان ۋە ئۇالردىن نۇرغۇن ئەر ـ ئايالالرنى ياراتقان
دېيىش ئارقىلىق بايان قىلغان. بۇ ئارقىلىق قۇرئان ئاساس قىلغان 

» پرىنسىپنىڭ ئەركەكلىك ياكى ئاياللىق ئەمەس، بەلكى 
ىكەنلىكىنى، ئىنسانىيەت ئۈچۈن ئورتاق ئ« ئادىمىيلىك 

نىڭ ھەر دائىم ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلىشى كېرەك مەنپەئەت
ئۈستىدە بەرپا  مەنپەئەتىئىكەنلىكىنى، ھاياتنىڭ بۇ ئورتاق 

قىلىنىشى كېرەكلىكىنى، جىنسىيەت پەرقىنىڭ ئايرىمچىلىققا 
بولماسلىقىنى، ئۇنىڭ فىترى بىر ۋەزىپە تەقسىماتى  سەۋەب

 ەنلىكىنى ئىما قىلماقتا. ئىك
سۈرە مەدىنىدە نازىل بولغان بولۇپ، بۇنىڭدا شۈبھە يوق. 

 ،ئەھزاپ –ھەزرىتى ئوسمانغا نىسبەت قىلىنغان تەرتىپتە ئەنفال 
 86ھەشر، يەنى  -ئىبن ئابباسقا نىسبەت قىلىنغان تەرتىپتە ئەنفال 

ەرتىپتە يەنە ئىبن ئابباسقا نىسبەت قىلىنغان باشقا بىر ت ،ئورۇنغا –
مۇمتەھىنە سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا تىزىلغان. ئىبن ئابباس مەدىنىدە 

، ئەھزاپ، ئالىئىمراننازىل بولغان سۈرىلەرنى بەقەرە، ئەنفال، 
مۇمتەھىنە ۋە نىسا سۈرىسى شەكلىدە تىزغان. ئىمام جافەرگە 

 88ئەھزاپ سۈرىسى ئارىسىغا،  -نىسبەت قىلىنغان تەرتىپتە ئەنفال 
 زىلغان.ئورۇنغا تى -

يۇقىرىدىكى مەلۇماتالردىن مەلۇم بولغاندەك، بۇ ئۈچ تەرتىپتە 
 -مۇنافىقۇن  رقلىق. بىزنىڭچە ئەڭ مۇۋاپىق يەرسۈرىنىڭ ئورنى پە

مۇجادىلە سۈرىسىنىڭ ئارىسىدۇر. چۈنكى نىسا سۈرىسى خەندەك 
ئۇرۇشىدىن كېيىنال نازىل بولۇشقا باشلىغان بولسا كېرەك. بۇنىڭغا 

يىلىغا توغرا كېلىدۇ. ئەگەر  - 4بۇ تارىخ ھىجرى  ئاساسالنغاندا
ئۇھۇد يېتىملىرى  ئايەت - 2مۈلكى ھەققىدىكى  -يېتىمالرنىڭ مال 

 - 4بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولسا، سۈرىنىڭ نازىل بولۇش ۋاقتى 
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ۇشى يىلنىڭ ئاخىرىدا نازىل بولغان بول - 3ھەتتا  يىلىنىڭ بېشىدا
بەزى رىۋايەتلەردە بايان  مالرئايەتتىكى يېتى - 2 مۇمكىن. ئەگەر
قەبىلىلەر ئىتتىپاقىنىڭ  بتافانلىق ) مۇشرىك ئەرەەقىلىنغاندەك غ

ئىسمى ( بىر ئادەمنىڭ جىيەنىدىن قالغان يېتىملىرى بىلەن 
 - 5مۇناسىۋەتلىك بولسا، سۈرىنى خەندەك ئۇرۇشى بولغان ھىجرى 

ىقالر ئەڭ ەتافانليىلىدا نازىل بولۇشقا باشلىغان دېيىشكە بولىدۇ. غ
خەندەك ئۇرۇشىدىن كېيىن مۇسۇلمان بولغان  بالدۇر بولغاندا

 ئىدى. 
تىماللىق نەزەردە تۇتۇلغاندا، سۈرىنىڭ باش ھئاجىز بىر ئې

يىلدىكى ھۇدەيبىيە سۈلھىسىدىن كېيىن  - 6قىسمىنىڭ ھىجرى 
دىن كېيىن نازىل ئالىئىمراننازىل بولغان دېيىشكىمۇ بولىدۇ. 

 - 43دېيىلگەن « تەيەممۇم ئايىتى » ۈنكى بولغانلىقى ئېنىق. چ
يىلىدىكى مۇرەيس غازىتىدىن كېيىن نازىل  - 5ھىجرى  ئايەت

 بولغان.  
يىلىغا  - 7سۈرىنىڭ تاماملىنىشى ئەڭ بالدۇر بولغاندا ھىجرى 

توغرا كېلىدۇ. ھەتتا ئامانەتنى ئەھلىگە قايتۇرۇش ھەققىدىكى 
( ۋە  75گاھالندۇرغان ) (، ئۇرۇشنى كۆڭلى تارتمىغانالرنى ئا 58) 

( نازىل بولۇش سەۋەبى نەزەرگە  176قەاللە ئايەتلىرىنىڭ ) 
يىلىغىچە داۋام قىلغانلىقىنى  - 8ئېلىنغاندا، سۈرىنىڭ ھىجرى 

 - 58بىلگىلى بولىدۇ. ئامانەتنى ئەھلىگە تاپشۇرۇشقا بۇيرىغان 
ەۋەبى سۈپىتىدە كۆرسىتىلگەن ۋەقە ئايەتنىڭ نازىل بولۇش س

نىڭ ئىچىگە ىبئرەسۇلۇلالھنىڭ كە ڭ فەتھى جەريانىدامەككىنى
شى سەۋەبىدىن يۈزبەرگەن. بەزىلەر قەاللە ئايىتىنى ۇكىرمەكچى بول

ئايەت دەپ ئېالن  قۇرئاندا ئەڭ ئاخىرقى قېتىمدا نازىل بولغان
سۈرىنىڭ تاماملىنىشىنى رەسۇلۇلالھنىڭ ۋاپاتىغىچە ئېلىپ  قىلىشى

ۇتلەق مەنىدە ئەڭ ئاخىرقى قېتىم بارىدۇ. لېكىن قەاللە ئايىتى م



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 623 ~ 

نازىل بولغان ئايەت ئەمەس، ئەڭ ئاخىرقى قېتىم نازىل بولغان 
    ئەھكام ئايەتلىرىدىن بىرسى دەپ قاراش تېخىمۇ مۇۋاپىق. 

سۈرە بىر پۈتۈن گەۋدە ھالىتىدە تۆۋەندىكىدەك بەش ئاساسلىق 
 ئامانەتنى مۇھاپىزەت قىلىشنى مەقسەت قىلىدۇ:

 جان  .1
 ئەقىل .2
 ندى .3
 نەسىل / ئەۋالد .4
 كۈمۈل -مال  .5

سۈرىنىڭ ئانا تېمىسىنى ئادالەت ۋە قانۇن تەشكىل قىلماقتا. 
ۋە  مەنپەئەتىنىڭ ئورتاق «ئىنسانىيەت » قانۇن ئاساسىنىڭ 

مەسئۇلىيەت ئەخالقى ئىكەنلىكىنى تەكىتلىگەن ئايەت بىلەن سۈرە 
تچان باشالنغان. بۇ ئايەت مۇھاتابلىرىنى ئالالھ ئالدىدا مەسئۇلىيە

رىنى ھەم ىبولۇشقا چاقىرىش بىلەن بىرگە، كىشىنىڭ دىققەت نەز
رەھىم » ئىنسانىيەتنىڭ ھەم مەرھەمەتنىڭ سىمۋولى بولغان 

 قا ئاغدۇرىدۇ. «) باالياتقۇ (داشلىق 

ي َخلَقَُْكْ مَ    َ هُْكُ اَّله هُقوا َرب َا النهاُس ات ا َخلََق َمْْنَا َزوْ َواَحَدٍة وَ  ْن نَْفٍس ََّي َأُّي  ََجَ

 َ َ اَّله هُقوا اّلِله َ َوبَثه َمْْنَُما َرَجاًَل َكَثًْيا َوَنَساًء َوات نه َساَءلُوَن بَ ي ت
ِ
َ ََكَن اَه َواْْلَْرَحاَم ا ّلِله

 عَلَْيُْكْ َرَقيًبا
ياراتقان،  مەۋجۇدىيەتتىنئى ئىنسانالر! سىلەرنى بىر » 
ن ۋە ( ئۇنىڭ جۈپتىنى ياراتقا يەنى ئۆز جىنسىدىن ىن )ئۇنىڭد

ئالدىدىكى  ىڭالرەببئۇالردىن نۇرغۇن ئەر ـ ئايالالرنى ياراتقان ر
 بىر ـ بىرىڭالردىن نەرسە سورىغاندا مەسئۇلىيىتىڭالرنى ئۇنتۇماڭالر.

ۋە بۇ ئىنسانلىق رىشتىڭالر ئالدىدىكى هللا نامى بىلەن سورايدىغان ا
ھەقىقەتەن هللا ساقلىنىڭالر. ا ئۇنتۇشتىن مەسئۇلىيىتىڭالرنى

«  ( كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر يەنى پۈتۈن ئەھۋالىڭالرنى سىلەرنى )
 (1 .) 
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ھوقۇقىنى چۆرىدىگەن ھالدا  -ئاندىن كېيىن ئائىلە ھەق 
يېتىمالرنىڭ ھەققىگە رىئايە قىلىشقا بۇيرۇلغان ئايەتلەر بايان 

» ئومۇمىي جەھەتتىن  (. خاس ھالدا يېتىمالر، 7 - 2قىلىنغان ) 
ئىيەتنىڭ ەر قانداق بىر جەممەسىلىسى ھ« ر چاقىسىزال -ئىگە 

ەتتىن بۇ قاناۋاتقان يارىسىدۇر. يېتىمالر دېيىلگەندە، ئۇقۇم جەھ
چاقىسىزالرمۇ  -ئىيەتتىكى باشقا ئىگە دائىرىگە تۇلالر ۋە جەم

 نقىكىرىدۇ. يېتىمالر مەسىلىسىنىڭ كېلىپ چىقىشىنىڭ ئەڭ ئالدى
شىغا ۇوللەردىن بىرسى ئۇرۇش بولۇپ، بۇ ئايەتلەرنىڭ نازىل بسەۋەب

ئارقىدىن يۈز بەرگەن  -نۈشىدە ئارقا ۈبولغان دەۋر ئارقا كۆر سەۋەب
ئۇرۇشالر ۋە ئۇنىڭدىن قالغان يارىالر ياتماقتا. ئۇرۇشنىڭ سەلبىي 
تەسىرىگە ئۇچرىغۇچىالر ئاساسەن بالىالر ۋە ئايالالر بولۇپ، ئەگەر 

ىر چاقىلىق بولغانالر بولسا، دەردى ئىككى قات ئېغ -ئايالالر باال 
چاقىلىق ئانىالر ۋە ئاتىسىدىن ئايرىلىپ قالغان يېتىم  -بولماقتا. باال 

ھەر وقۇقىنى قانداق قوغداش مەسىلىسى ھ -قىزالرنىڭ ھەق 
ئۇرۇشتىن كېيىن بىر تەرەپ قىلىنىشى زۆرۈر بولغان بىرىنچى 
دەرىجىلىك مەسىلىدۇر. ئەگەر بۇ مەسىلە مۇۋاپىق شەكىلدە بىر 

ڭ ئىجتىمائىي چىرىكلىشىشتىن ئەخالقى تەرەپ قىلىنمىسا، ئۇنى
ق دەپسەندىچىلىكىدىن مىراس ۇھوق -بۇزۇقچىلىققا، ھەق 

لىلەرنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدىغانلىقى ىمەسىلىسىگىچە بىر قاتار مەس
خاس ھالدا يېتىمالر، ئومۇمىي جەھەتتىن ھىمايە  قۇرئان ئېنىق.

نىڭ يۆلەك بولۇشقا مۇھتاج بولغان، ئۇرۇش -قىلىنىشقا ۋە يار 
تاالپىتىگە ئۇچرىغۇچىالرنىڭ مەسىلىسىنى ھەل قىلىش 

ئايەتتە بايان  - 3تەدبىرلىرىنى كۆرسەتمەكتە. بۇالردىن بىرسى 
مەسىلىسى بىلەن « كۆپ ئاياللىق بولۇش » قىلىنغان 

مۇناسىۋەتلىك تەدبىردۇر. مەيلى قانداق بىر ھاكىمىيەت تەرىپىدىن 
ھوقوق  -قانۇنى ھەق بىر  شىدىن قەتئىينەزەر، ھەرۇبىكىتىلگەن بول

بىر تەرەپنىڭ مەنپەئەتىنى نەزەردە  ۇشىتەدبىرلىرىنىڭ يوللۇق بول
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لىسى ئۆزىنىڭ ق مەسىۇھوق -ھەق قانداق تۇتمايدۇ. چۈنكى ھەر 
ئۇ قانۇننى ئىجرا قىلىدىغان ئىنسانالرنىڭ  ئېتىراپ قىلىنىشىنى

ھوقۇق  -ھەق بىر ۋىجدانىدىن ئالىدۇ. شۇڭا قۇرئان ھەر 
ىسىدە بىر بەلگىلىمە بېكىتكەندىن كېيىنال ئىنساننىڭ مەسىل

ئايەتنىڭ  - 3تىن، سەۋەبقىلىدۇ. مانا بۇ  خىتابۋىجدانىغا 
ئاخىرىدىمۇ مۇھاتابالرنى ئالالھ ئالدىدا مەسئۇلىيەتچان بولۇشقا 
چاقىرغان ۋە ئالالھ نىڭ دائىم ئىنساننى نازارەت قىلىپ 

 تۇرىدىغانلىقى ئەسلىتىلگەن.
مەسىلىسى قۇرئاندا مۇشۇنداق مۇھىم مەسىلە يېتىمالر » 

قاتارىدىن ئورۇن ئالغان. ئۇنداقتا فىقىھتا " بوۋا يېتىمى " دەپ 
ئاتالغان ۋە ۋاپات بولغۇچىنىڭ ئۇنىڭدىن بۇرۇن ۋاپات بولغان 

 -بالىسىنىڭ يېتىملىرىغا ) يەنى مىراس ئىگىسىنىڭ يېتىم ۋە ئىگە 
ستىن نېسىۋە بېرىلمىگەن؟ چاقىسىز نەۋرىلىرىگە ( نېمە ئۈچۈن مىرا

سوئالى كىشىنىڭ ئەقلىگە كېلىشى مۇمكىن. شۇنداق، مىراس « 
ئايەتلەردە تىلغا ئېلىنغانالر  - 12ۋە  11نىسبىتى بايان قىلىنغان 

ئارىسىدا يېتىمالر يوق. بۇ ئايەتلەر يېتىمالرنىڭ زىيىنىغا ئەمەس، 
 تەئايەتتە مىراس تەقسىملەش - 8ئەكسىچە پايدىسىغا بولۇپ، 

بىراق قانچە ئۈلۈش  .يېتىمالرغا بىر نېسىۋە بېرىشكە بۇيرۇلغان
ئالىدىغانلىقى بەلگىلەنمىگەن. مىراستىن بېرىلىدىغان ھەققىنىڭ 
ئېنىق بەلگىلەنمىگەنلىكى يېتىمالرنىڭ زىيىنىغا ئىشلىتىلمەسلىكى 
كېرەك. چۈنكى مىراستىن ئالىدىغان مىقدارنى بەلگىلەيدىغان 

ئايەت يېتىمالرغا نېسىۋە بېرىشكە  - 8 .ئايەتتۇر – 12ۋە  11ئايەتلەر 
يدۇ. يەنى بۇ، يېتىمالر مىراستىن ھەققى بەلگىلەنگەنلەردىن ۇبۇير

ئالدىنقى ئورۇندا دېگەنلىكتۇر. چۈنكى مىراس بۆلۈنگەندىن كېيىن 
ھېچنەرسە قالمايدۇ. شۇڭا يېتىمالرغا مىراستىن ھەق بېرىلىدىغان 

ىن بۇرۇن بېرىلىدۇ. مىقدارىنىڭ بولسا، مىراس تەقسىم قىلىنىشت
شى، يېتىمالرنىڭ زىيىنىغا سۈيئىستىمال ۇبەلگىلەنمىگەن بول
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مەسىلىگە بۇ  ىدەقىلىنماسلىقى الزىم. ئەنئەنىۋىي چۈشەنچ
ىدىن قارىمىغان بولسا، بۇ قۇرئاننىڭ مەسىلىسى ئەمەس، نۇقت

بەلكى ئەنئەنىنىڭ مەسىلىسىدۇر. قۇرئان پەقەت كېلەچەكنىال 
 ەنئەنىنىمۇ يېڭىدىن شەكىللەندۈرگۈچىدۇر.  ئەمەس، ئ

، مىراس ئايەتلىرى «فەرائىز » مىدە مىراس تەقسىماتى فىقىھ ئىل
دەپ ئاتالغان ۋە بۇ ئىسىم بىلەن مەشھۇر « فەرائىز ئايەتلىرى » 

ىدا شۇنى ئەسكەرتىپ ئۆتۈش كېرەككى، كۆرۈنۈشتە نۇقتبولغان. بۇ 
ئايەتلەر  - 21 - 7لىنغان مىراس ۋە ۋەسىيەت بەلگىلىمىسى تىلغا ئې

ئەمەس، « مىراس » ئارىسىدىكى بۆلەكنىڭ ئاساسلىق تېمىسى 
ئايەتلەر ئايال  - 10 - 7نىڭ ھەققىدۇر. بولۇپمۇ «ئايال » بەلكى 

كىشىنىڭ ھەققىنى بايان قىلىدۇ ۋە بۇ ھەقنى دەپسەندە 
    ئاقىۋەت بىلەن ئاگاھالندۇرىدۇ:  لۇققىلغۇچىالرنى قورقۇنچ

 َ نه اَّله
ِ
همَ ا ن

ِ
ْم ََنًرا بُ ُُكُوَن َِف ا يَأْ يَن يَأُُْكُوَن َأْمَواَل الَْيتَاَمى ُظلًْما ا ُطوََّنَ

َيْصلَْوَن َسَعًْيا  َوس َ
(  ناھەق زۇلۇم قىلىپ يېتىملەرنىڭ مال ـ مۈلكىنى )» 

قىيامەت كۈنى يېنىپ  يەۋالىدىغانالر، شۈبھىسىزكى، قورسىقىغا )
ىدۇ، ئۇالر يېنىپ تۇرغان ئوتقا ( ئوتنى يەۋالغان بول تۇرىدىغان

 (. 10« )  ( كىرىدۇ يەنى دوزاخقا )
بىلەن تۇل « يېتىمالر » ئايەتتە ھەققى ھىمايە قىلىنغان 

بولمىسۇن ئايالالرنىڭ نەزەردە تۇتۇلغانلىقى مەلۇم  -بولسۇن 
« مەخسۇس ئايالالر مەسىلىسى » بولماقتا. قۇرئاننىڭ بۇ مەسىلىنى 

ئايەت  اسلىقى ۋە بۇنداق ئايرىماسلىقىنىيمسۈپىتىدە ئوتتۇرىغا قو
» نازىل بولغان مەزگىلدىكى كىشىلەر ياشىغان دۇنيانىڭ، بۈگۈنكى 

ئىنسانلىرىغا ئوخشاش جىنسىي كىملىكنى « زامانىۋىي دۇنيا 
ئالدىنقى ئورۇنغا قويغان دۇنيا بولمىغانلىقى بىلەن ئىزاھالش 

لالرغا قارىتا مۇمكىن. بۇ ھەرگىزمۇ ئۇ كۈننىڭ دۇنياسىدا ئايا
ئايرىمچىلىق قىلىنمىغانلىقىنى بىلدۈرمەيدۇ، ئەلۋەتتە. شۇنداقتىمۇ، 
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جاھىلىيەت ئىنسانلىرىدا بۇ ئايرىمچىلىققا قارىماستىن، قۇرئان 
كۈنىمىز ئىنسانلىرىغا  نالر زېھنىدەنازىل بولغان مۇھىتتىكى ئىنسا

قارىغاندا جىنىسىيەت ئايرىمچىلىقنىڭ ئاز ئىكەنلىكى مەلۇم 
 لماقتا.بو

مىراس بىلەن مۇناسىۋەتلىك  يۇقىرىدىكى ئايەتتىن كېيىن
(. بۇ بۆلەكنىڭ ئاداققى غايىسى ۋە  12 - 11ئايەتلەر كېلىدۇ ) 

مەقسىتى مىراس نىسبىتىنى رەقەملىك شەكىلدە بەلگىلەشتىن 
زىيادە، ھەقسىزلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش ۋە ئادالەتنى بەرپا قىلىشتۇر. 

ئىيەتتە بىر ئىسالھات ئۆز ۋاقتىدىكى جەمەتلەر ئىچىدە، بۇ نىسب
مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان بىر ئىجرائات باشالنغان. يەنى، ئايال 
كىشىگە ئەر كىشى ئالغان مىراسنىڭ يېرىمىچىلىك مىراس ئېلىش 

(. ئايال كىشى مىراستىن نېسىۋە ئااللمىغان،  11ھەققى بېرىلگەن ) 
تىلىرىنىڭ ئاياللىرىمۇ قىز بوۋاقالر تىرىك كۆمۈۋېتىلگەن، ئۆلگەن ئا

سېتىلىدىغان  -ئوغۇللىرىغا مىراس قالغان، ئايال كىشىگە ئېلىپ 
تاۋار كۆزى بىلەن قارايدىغان بىر دۇنيادا، ئايال كىشىگە مىراستىن 

سىزچە ئىسالھات بولماي نېمە؟ بۇ  زىنېسىۋە بېرىشنىڭ ئۆ
ۋەھىينىڭ قانۇن  ىكى ئاچقۇچ،پ يېتىشتىنىھۆكۈمنى چۈش

الھىدىلىكىدۇر. ۋەھىي تەڭ بۆلۈشۈلگەن بىر مىراسنى تۇرغۇزۇش ئا
بىرگە چۈشۈرۈپ قويمايدۇ، ئەكسىچە پەقەت  ئىككىدەن

بېرىلمىگەن مىراستىن ئايالالرغا ئۈلۈش ئايرىيدۇ. يەنى 
ىدا رىئايە قىلىشى كېرەك بولغان بەلگىلىمىنى نۇقتمۇھاتابلىرىغا بۇ 

 بارلىقىنىىڭ بۇ ھۆكمىنىڭ سەۋەبى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ۋەھىين
ئەرلەرنىڭ » ۋاالاليمىز: ۈئايىتىدىن كۆر - 32مەزكۇر سۈرىنىڭ 

ۋىتىدىن ئۆزىگە بىر ھەسسە باردۇر، ئايالالرنىڭمۇ تاپاۋىتىدىن اتاپ
ئۆز دەۋرىنىڭ ئىنسانلىرى مىراستىن «. ئۆزىگە بىر ھەسسە باردۇر 

ئايالالرغا ئۆزلىكىدىن ھەسسە بېرىدىغان ھالدا ئەمەس ئىدى. 
جارەت ۋە مىراستىن تەشكىل تاپقان ئاساسلىق كىرىم ئۇرۇش، تى
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 -ئىيەتتە ئايالالرنى مال ڭ ئىلكىدە بولۇپ، بۇنداق بىر جەمئەرلەرنى
ىسىدىكى نۇقتھوقۇق  -ك ئىگىسى قىلىشنىڭ ھەق ۈمۈل

 ئەھمىيىتىنى ئىنكار قىلغىلى بولمايدۇ.  
ئوچاقلىق  -كۆزى، كۆڭلى ۋەياكى پۇتى تاالدا بولغان ئۆي 

يەنە مىراس دائىرىسى  ر بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەرالخانىم
ئىيەتتە ئەڭ چوڭ ئىختىالپالر چىدە تىلغا ئېلىنغان. چۈنكى، جەمئى

قان  .كنى بۆلۈشەلمەسلىك سەۋەبىدىن چىقماقتاۈمۈل -مال 
داۋالىرىنىڭ مۇتلەق كۆپ قىسمىمۇ بۇ مەسىلە سەۋەبىدىن چىقماقتا. 

ئىيەتتە ئاجىز ھالغا چۈشۈرۈپ منا بۇ مەسلىلەرنىڭ مەركىزىدە جەما
ھوقۇقى ھىمايە قىلىنغان.  -رۇپپىنىڭ ھەق ۇقويۇلغان بىر گ

مىنلەر! ۇئئى م» ئايەتتە مۇنداق دېيىلگەن:  - 19مەسىلەن، 
يەنى بىر  ) ېلىشئايالالرغا زورلۇق قىلىپ، ئۇالرنى مىراس قىلىپ ئ

ن مال ئادەمنىڭ قولىدىن يەنە بىر ئادەمنىڭ قولىغا ئۆتۈپ تۇرىدىغا
شۇنداق، «.  ( سىلەرگە دۇرۇس بولمايدۇ ئورنىدا قىلىۋالماق

 ۋاالتتى،ۇمۇشتۇمزور ئەرلەر كۆپىنچە ئەھۋالدا ئايالالرغا مىراسچى بول
 نەتتى.ىھەتتا ئايال كىشىنىڭ ۋۇجۇدىنى بىر مىراس دەپ چۈش

ئاندىن ئائىلە قۇرۇش بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر كېلىدۇ 
كتە ئۆز ئارا توي قىلىش ھارام قىلىنغانالرنىڭ (. بۇ بۆلە 42 - 22) 

(. دىققەت  25 - 23كىملەر ئىكەنلىكى تەپسىلى بايان قىلىنىدۇ ) 
ھوقۇق بىلەن  -قىلىدىغان بولساق، بۇ بۆلەكنىڭ تېمىسىمۇ ھەق 

ىدا مۇنداق بىر سوئال ئەقلىمىزگە كېلىدۇ: نۇقتمۇناسىۋەتلىكتۇر. بۇ 
مە ئۈچۈن ئىنسانالرنىڭ ئۆزىگە ئالالھ بۇ خىل بەلگىلىمىلەرنى نې

قويۇپ بەرمەي، ۋەھىي يولى بىلەن ئۆزى بەلگىلەيدۇ؟ بۇ سوئالنىڭ 
جاۋابىنى يەنە نىسا سۈرىسىنىڭ بۇ بۆلىكىدىن تاپىمىز. چۈنكى 

ئېھتىمالى يۇقىرى. بۇ  ۇشتۇيغۇسىغا ئەسىر بول -ئىنساننىڭ ھېس 
«  بەندىگە قۇل بولۇش»  الدا بەلگىلىنىدىغان پرىنسىپئەھۋ

تۇيغۇسىغا ۋە شەيئىلەرگە قۇل  -پرىنسىپىدۇر. نەپسىگە، ھېس 
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 لىدۇ. بۇنداق بىر قانۇنىي ئۆلچەم،بولۇش بۇنىڭغا ئەگىشىپ كې
تەدبىقلىغۇچى ۋە تەدبىقالنغۇچى ئىنسان ئۈچۈنمۇ يۈكتۇر. 

    تۆۋەندىكى ئايەتلەر بۇ ھەقىقەتنى بايان قىلىدۇ: 

ُ يُرَيُد َأْن يَُتوَب عَلَيْ  َ َواّلِله يَن ي َ هَبعُ ُْكْ َويُرَيُد اَّله هَوَ ت  اَت َأْن تََميلُوا َمْيًًل وَن الشه

 27َعَظميًا )
ِ
ف ََف َعْنُْكْ َوُخَلَق اَْل ُ َأْن َُيَ  (28يًفا )نَْساُن َضعَ ( يُرَيُد اّلِله

 ،سىلەرنىڭ تەۋبەڭالرنى قوبۇل قىلىشنى خااليدۇهللا ا» 
لدىن توغرا يوسىلەرنى شەھۋەتلەرگە ئەگىشىدىغانالر 

(  ئوخشاش فاجىر بولۇشۇڭالرنى ئۆزلىرىگە ) چىقىرىۋېتىشنى
ڭالرنى يېنىكلىتىشنى خااليدۇ. ئىنسان ىسىلەرنىڭ يۈكهللا اخااليدۇ. 

 27« )  ( ئاجىز يارىتىلدى نەپسى خاھىشىغا خىالپلىق قىلىشتىن )
- 28 .) 

ئايەت ئائىلىدە ساداقەتسىزلىك ۋە ئىپپەتسىزلىك بىلەن  - 34
بىر چىقىشالماسلىق مەسىلىسىنى ھەل قىلىش بىلەن  مۇناسىۋەتلىك

ئەقلىگە ئەڭ مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئادەتتىكى بىر چىقىشالماسلىقتا 
مئىيەت ئايالىنى ئۇرۇش بولغان بىر جە باشتا كېلىدىغان ئىش

بۇنىڭدىن باشقا تېخىمۇ ئىنسانىي ئۇسلۇب ۋە يولالرنىڭ  ئەرلىرىگە
 بارلىقىنى ئەسلىتىدۇ.

يەرگىچە بولغان قىسمىدىكى مەقسەتنى مۇنداق سۈرىنىڭ بۇ 
ئىخچامالشقا بولىدۇ: پاك بىر ئەقىدە، پاك بىر ئاڭ، پاك بىر 

ك ۋە پاك بىر ۈۈلم -شەخسىيەت، پاك بىر ئائىلە، پاك بىر مال 
ئايەت بىلەن باشلىغان ۋە داۋام  - 43ئىيەت بەرپا قىلىش. جەم

جەمئىيەت بەرپا  قىلغان بۆلەكلەرنىڭ ئاخىرقى مەقسىدىمۇ پاك بىر
 قىلىش بىلەن مۇناسىۋەتلىكتۇر.  

سۈرىدە ھاراق بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئىككىنجى بىر بۆلەك 
لىق ئەھكامى بىلەن ى(. ناماز ھۆكۈملىرى ۋە تاز 43ئالىدۇ )  ئورۇن

نىشانىنىڭ بىر پارچىسىدۇر. « لىق ىتاز» مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەرمۇ 
پ كېتىشى تىلغا ئېلىنىدۇ ئەھلىنىڭ ئېزى كىتابئۇنىڭدىن كېيىن 



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 630 ~ 

(. تۆۋەندىكى ئايەت بۇ سۈرىنىڭ سەرخىل ئايەتلىرىدىن  57 - 44) 
 بىرسىدۇر:

َك َبَه َويَْغَفُر َما ُدو  َ ََل يَْغَفُر أَْن يُْْشَ نه اّلِله
ِ
َ َن َذَِلَ ا َشاُء َوَمْن يُْْشَْك  َلَمْن ي

ثًْما َعَظميًا
ِ
َ فَقََد افََْتَى ا  َِبّلِله

قا شېرىك كەلتۈرۈش گۇناھىنى مەغپىرەت هللا ا ھەقىقەتەنهللا ا» 
خالىغان ئادەمنىڭ ئۇنىڭدىن باشقا گۇناھىنى مەغپىرەت  .قىلمايدۇ

قا شېرىك كەلتۈرىدىكەن، چوڭ گۇناھ قىلغان هللا قىلىدۇ. كىمكى ا
 (. 48« )  بولىدۇ

بۇ سۈرىدىمۇ يەھۇدىيلىشىش خەۋىپىگە كىشىنىڭ دىققەت 
. چۈنكى ۋەھىيگە شاھىت غانىرىنى يەنە بىر قېتىم ئاغدۇرنەز

بولغان ۋە يەتكۈزۈش ۋەزىپىسى تاپشۇرۇلغان بىر قەۋممۇ ئەسلى 
دە پەيدا ىنىشاندىن يىراقلىشىپ كېتىشى، بۇزۇلىشى مۇمكىن. زېھن

 ۋەھىيدىن يىراقلىشىپ ئاداشقاندا قەۋم كىملەرگە» بولغان 
يەھۇدىيلەشكەن بەنى » ۋەھىي  دېگەن سوئالغا،« ئوخشاپ قالىدۇ؟ 

 بەرمەكتە. جاۋابدەپ « ئىل قەۋمىگە ئوخشاش بولۇپ قالىدۇ ئىسرا
ئىيىتىنىڭ ۋۇجۇدقا چىقىشى سۈرىدە پاك بولغان ئىنسانالر جەم

 -ئۈچۈن زۆرۈر بولغان بەلگىلىمىلەر بەلگىلەنگەن. بۇالر خىلمۇ 
چاپقۇنالر بىلەن تولغان ھايات ئۈچۈن چەكلىك  -خىل بوران 

بۇ ئۆرنەكلەرنى ئاساس قىلىپ، ئۆرنەكلەردۇر. لېكىن قۇرئان بىزگە 
تىپ بارماقچى بولغان نىشان ئۈچۈن بويالپ مېڭىشىمىز كېرەك ىي

بولغان يولنى كۆرسىتىپ قويىدۇ، فورمىال بېرىدۇ. بىر فورمىال بىلەن 
مىڭ مەسىلىنى يەشكىلى بولىدىغانلىقى ھەممىگە مەلۇم بىر 

 ھەقىقەتتۇر. 
چىقىشى ئۈچۈن  ئىيىتىنىڭ ۋۇجۇدقاپاك بولغان ئىنسانالر جەم

ياخشىالردىن بولۇش كۇپايە قىلمايدۇ، ئاكتىپ ياخشىالردىن بولۇش 
پ ياخشىالردىن بولۇشقا ىشەرت. قۇرئان پاسسىپ ياخشىالرنى ئاكت

 چاقىرىپ مۇنداق دەيدۇ:
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يَن  َ َ َواَّله يَن أ ََمنُوا يُقَاَتلُوَن َِف َسَبيَل اّلِله َ  َِف َسَبيَل يُقَاَتلُونَ  َفُرواكَ اَّله

يْ الطه  نه َكْيَد الش ه
ِ
ْيَطاَن ا  اَن َضَعيفً َكَ َطاَن اغُوَت فَقَاَتلُوا َأْوَلَياَء الش ه

پۈتۈن كۈچى بىلەن كۆرەش  /يولىدا جىھاد هللا مىنلەر اۇئم» 
شەيتاننىڭ  .قىلىدۇ، كاپىرالر شەيتاننىڭ يولىدا ئۇرۇش قىلىدۇ

شەيتاننىڭ  . ئۇنتۇماڭالركى،دوستلىرى بىلەن ئۇرۇش قىلىڭالر
 (. 76« )  بىرى ھەقىقەتەن ئاجىزدۇرتەد

انلىقنىڭ يامراپ ئاكتىپ ياخشىالرنىڭ ئاكتىپ يام» ۋەھىي، 
چە داۋام قىلىدىغان كۆرەشنىڭ كېتىشىنى توسىشى  ھايات بويى

ىغا نۇقت(. سۆز بۇ  85 - 84دەيدۇ ) « مەقسەتلىرىدىن بىرسى 
گە ۋەھىي ياخشى ۋە يامانالر ھەققىدىكى قىڭغىر چۈشەنچى كەلگەندە
 ش بېرىدۇ:ىتىقارىتا تۈز

َ َوَما َأَصابََك َمْن  نٍَة فََمَن اّلِله ئَةٍ سَ َما َأَصابََك َمْن َحس َ َسَك  فََمْن نَفْ ي َ

َ َشهَيًدا  َوَأْرَسلْنَاَك َللنهاَس َرُسوًَل َوَكَفى َِبّلِله
مەرھەمەت قىلىش  ( ساڭا يەتكەن ياخشىلىق ) ئى ئىنسان! )» 

ندۇر، ساڭا يەتكەن يامانلىق تەرىپىدىهللا ( ا يۈزىسىدىن
 ( ئۆزۈڭدىندۇر.  قىلمىشلىرىڭ تۈپەيلىدىن )

رەسۇل / ( ئىنسانالرغا  پۈتۈن ( سېنى بىز ) ئى مۇھەممەد! )
(  بۇنىڭغا بىر شاھىت كېرەك بولسا قىلىپ ئەۋەتتۇق، ) ئەلچى
 (. 79« )  يېتەرلىكتۇرهللا لىققا اشاھىت

 اخىرقىسىاسىۋەتلىك بۆلەكلەرنىڭ ئھوقۇققا مۇن -ھەق 
 - 92شەرتسىز جىنايەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك بەلگىلىملەر بولۇپ، 

ئايەتلەردە بۇ مەسىلە تىلغا ئېلىنغان. بۇ يەردە مۇسۇلمانالر  - 93
لەر تەرتىپ ىلئارىسىدا ئوتتۇرىغا چىققان ئىختىالپ ھەققىدىكى مەس

 بىلەن بايان قىلىنغان. 
قى بىلەن ئۇنىڭدىن كېيىن كەلگەن ئايەتلەر ئۇرۇش ئەخال

مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئاندىن يەنە پاسسىپ ياخشىالرنى ئاكتىپ 
ياخشىالردىن بولۇشقا دەۋەت قىلغان ئايەتلەر كەلمەكتە. بۇالرنىڭ 
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ئالالھ نىڭ  نى ئەڭ تارتىدىغان ئايەتئىچىدە كىشىنىڭ دىققىتى
ھەرگىزمۇ پاسسىپ ياخشىالرنى ئاكتىپ ياخشىالر بىلەن بىر ئورۇنغا 

   نلىقى ھەققىدىكى ئايەتتۇر: قويمايدىغا

تََوي الْقَاَعُدوَن َمَن الُْمْؤَمَننَي غَْْيُ ُأوَِل ال رَ ََل يَس ْ َ ُدوَن َِف َوالُْمَجاهَ  ضه

ُ الْمُ  َل اّلِله َ َبأَْمَواَلهَْم َوَأنُْفَسهَْم فَضه ََّل اَلهَْم َوَأنُْفَسهَْم عَ يَن َبأَْموَ َجاَهدَ َسَبيَل اّلِله

َل الْقَاَعَديَن َدرَ  ََن َوفَضه ُ الُْحس ْ ُ اَجًة َوّلَُكا َوعََد اّلِله َن عَََّل الْقَاَعَديَن لُْمَجاَهَدياّلِله

 َأْجًرا َعَظميًا
ئەما، توكۇر، كېسەلگە ئوخشاش  مىنلەردىن ئۆزرىسىز )ۇئم» 

يولىدا هللا مىغانالر اىل( جىھاد ق ئۆزرىسى بارالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا
جىھاد قىلغۇچىالر بىلەن باراۋەر ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ 

ماللىرىنى، جانلىرىنى تىكىپ جىھاد قىلغۇچىالرنى هللا بولمايدۇ. ا
مىغانالردىن بىر دەرىجە ئۈستۈن قىلدى. بۇ ئىككى خىل ىلجىھاد ق

لمىغانالر ۋە جىھاد قىاليەنى ئۆزرىسى بولۇپ جىھاد  كىشىلەر )
جىھاد هللا . اجەننەتنى ۋەدە قىلدىهللا ( نىڭ ھەممىسىگە ا ۇچىالرقىلغ

ئۆزرىسىز تۇرۇپ  قىلغۇچىالرغا بۈيۈك ئەجىر ئاتا قىلىپ، ئۇالرنى )
 (. 95« )  ( قىلدى مىغانالردىن ئارتۇقىلجىھاد ق

بىر ھالغا كېلىپ قالىدىغان  بەزىدە ئۇرۇش شۇنداق مەجبۇرى
كە توغرا مازنىڭمۇ يېرىمىنى ئۇرۇشقا بېرىشبولۇپ، بۇنداق ئەھۋالدا نا

ش ئۈچۈن ئېلىپ ىتىانالرنىڭ يامانلىقىنى توختكېلىدۇ. ئاكتىپ يام
بېرىلغان بۇ ئۇرۇش نامازنىڭ بىر قىسمى بولىدۇ، دېگەن مەنىنى 

ئايەتلىرى بۇ ھەقىقىنى بايان  - 102ۋە   101بىلدۈرىدۇ. سۈرىنىڭ 
 قىلماقتا. 
رەسۇلۇلالھقا قارىتىلغان  ئايەت بىلەن باشالنغان بۆلەك - 105

اق ئاگاھالندۇرۇش بىلەن تولغان. بەزىدە قاتتىق، بەزىدە يۇمش
« خائىنالر تەرەپتە تۇرما! » رەسۇلۇلالھقا قارىتىلغان 

بىزگە رەسۇلۇلالھنىڭ  بولغان ۋەقە سەۋەبئاگاھالندۇرۇشىغا 
ئىنسان ئىكەنلىكىنى ئەسلىتىدۇ. چۈنكى رەسۇلۇلالھ ئۆزىنىڭ 



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 633 ~ 

ئالدىغا كەلگەن بىر داۋادا ھەقسىز بولغان تەرەپنىڭ پايدىسىغا 
م قىلىشقا تاس قالغان بولۇپ، يۇقىرىدىكى ئايەت نازىل بولۇپ ھۆكۈ

ىن ئەبۇ تىئمە رەسۇلۇلالھ ئاگاھالندۇرۇلغان. ئۇبەيرىك جەمەتىد
بىر ساۋۇتنى ئوغۇراليدۇ ۋە بىر يەھۇدىي  لەقەملىك بىر كىشى

گۆرۈچىگە گۆرۈگە قويىدۇ. ساۋۇت تېپىلغاندىن كېيىن ئەبۇ تىئمە 
گۇناھىنى گۆرۈچى يەھۇدىيغا ئارتىپ رىئاللىقنى ئىنكار قىلىپ، 

ئەبۇ تىئمە ئۆزى  لۇلالھ ئالدىغا كەلگەن بۇ داۋاداقويىدۇ. رەسۇ
مۇسۇلمان جامائىتىگە مەنسۇپ  بۆھتان چاپلىغان يەھۇدىيغا قارشى

بولۇشنىڭ بارلىق ئەۋزەللىكىدىن پايدىلىنىپ، ئۆزىنىڭ گۇناھسىز 
ىسى بولغان ئىكەنلىكىنى ئىسپاتلىماقچى بولىدۇ. داۋانىڭ قاز

مەن مۇسۇلمان تۇرسام ماڭا ئىشەنمەي، بىر »  :رەسۇلۇلالھقا
دېگەندەك سۆزلەرنى قىلىدۇ. رەسۇلۇلالھ « يەھۇدىيغا ئىشىنەمسەن؟ 

داۋادا ئەبۇ تىئمەنىڭ پايدىسىغا ھۆكۈم بەرمەكچى بولغاندا 
  تۆۋەندىكى ئايەت نازىل بولغان: 

لَْيَك الَْكتَاَب َِب 
ِ
َنه َأنَْزلْنَا ا

ِ
َ َلتَْحُْكَ بنَْيَ ا ُ َوََل تَكُ أَ اَس َبَما  النه لَْحق  ْن َراَك اّلِله

َ َكَ 105َللَْخائََننَي َخَصميًا ) نه اّلِله
ِ
َ ا تَْغَفَر اّلِله  (106) َن غَُفوًرا َرَحميًا( َواس ْ

سەتكىنى بويىچە ھۆكۈم نىڭ كۆرهللا سېنى كىشىلەر ئارىسىدا ا» 
نى نازىل قىلدۇق. ساڭا ھەقىقەتەن ھەق كىتاب قىلسۇن دەپ

هللا تىن مەغپىرەت تىلىگىن. اهللا خائىنالرنىڭ تەرىپىنى ئالمىغىن. ا
 ھەقىقەتەن ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر

 ( »105 - 106 .) 
قىلغان بۇ ئايەتتىن كېيىن،  خىتابرەسۇلۇلالھقا بىۋاستە 

ڭ رەسۇلۇلالھنىڭ مۇھاتابلىرىغا قارىتىلغان ۋە ئۇالرنى
 - 114چۈشەنچىلىرىنى شەكىللەندۈرىدىغان ئايەتلەر كېلىدۇ ) 

115 .) 
سۈرىدە يەھۇدىيلەشكەن مۇسا ئۈممىتى تىلغا ئېلىنغاندا، 

ئايەتتە  - 171خىرىستىيانالشقان ئىسا ئۈممىتىمۇ زىكىر قىلىنغان. 
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قىزىم ساڭا ئېيتاي، » بىۋاستە ئۇالرغا قارىتىلغان. بىراق  خىتاب
ئۈممىتىنىڭ  دئۇسلۇبى بىلەن مۇھەممە«  كېلىنىم سەن ئاڭال

سىلەرمۇ ئۇالرغا » مۇئمىنلىرى ئاگاھالندۇرۇلغان بولۇپ، ئۇالرغا: 
ئوخشاش رەسۇلىڭالرنى ئۇلۇغالش شۇئارى ئاستىدا 

دېيىلمەكتە. بۇ « خىرىستىيانلىشىپ قېلىشتىن ھەزەر ئەيلەڭالر! 
 ىندئى ئىنسانالر! دىن ئىمان»  :بۆلەكنىڭ ئاساسلىق مەزمۇنى

مۇستەسنا بىر ئەھۋالنى ئۆز ئىچىگە ئالمايدۇ. ئالالھ ھېچكىمگە 
ئىلتىماس قىلمايدۇ. سىلەر تەۋەلىك تۇيغۇلىرىڭالرنى ئاراڭالردا 

رەلىشىڭالر ۋە بۇ ئارقىلىق ھەر خىل ۈبازارغا سېلىپ كۆككە كۆت
ىشىڭالر مۇمكىن. ئەمما ئالالھ ماددىي ۋە مەنىۋىي مەنپەئەتكە ئېرىش

دىن «يغۇلىرىڭالرنى ساتىمەن دېگۈچى بولماڭالر! تەۋەلىك تۇ قا
 ئىبارەت.

نىجادلىقنىڭ بەلگىلىك  بۇ يەردە ئورۇن ئالغان بىر ئايەت
جامائەتكە مەنسۇپ بولۇش بىلەن ئەمەس، ھەقىقەتكە مەنسۇپ 

     بولۇش بىلەن قولغا كېلىدىغانلىقىنى بايان قىلماقتا:  

ُْكْ َوََل َأَماَِن َ  َ َأْهَل الَْكتَاَب َمْن  لَيَْس َبأََماَني َ ْد ََلُ ُسوًءا َيُْ  ْعَملْ ي  َز َبَه َوََل ََيَ

َ َوَلياا َوََل نََصًْيا  َمْن ُدوَن اّلِله
سىلەرنىڭ قۇرۇق ئارزۇيۇڭالر ۋە ئەھلى كىتابنىڭ  نىجادلىق،» 

قۇرۇق ئارزۇسى بىلەن قولغا كەلمەيدۇ، كىمكى بىر يامانلىق 
( جازالىنىدۇ،  ا ياكى ئاخىرەتتەدۇنياد قىلىدىكەن، بۇنىڭ ئۈچۈن )

نىڭ ئازابىدىن هللا ا تىن باشقا )هللا ئۇ ئۆزى ئۈچۈن ا
( ھېچقانداق دوست ۋە ھېچقانداق مەدەتكار  قۇتۇلدۇرىدىغان

 (. 123« )  تاپالمايدۇ
بۇ ئارىغا قىستۇرۇلغان بۆلەكتىن كېيىن، سۈرە يەنە ئەسلى 

قايتىدۇ.  وقۇقى مەسىلىسىگەھ -تېمىسى بولغان ئايالالرنىڭ ھەق 
ئىيەتتە ھاكىم ئورۇندا تۇرىدىغان بىر جەمبولۇپمۇ ئەر كىشى  ۋەھىي

ئاجرىشىشنىڭ، ئەھۋالنىڭ پۈتۈنلەي ئايال كىشىنىڭ زىيىنىغا 
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بولغان تەرەپلىرى ھەققىدە توختىلىدۇ ۋە ئاجراشقان ئايالنىڭ 
 127ھەققىنى ھىمايە قىلىدىغان تەلىماتالرنى بايان قىلىپ ئۆتىدۇ ) 

- 134  .) 
شەرەپ ۋە ئىززەتنى كىمنىڭ يېنىدىن » ئىنسان زېھنىدىكى 

 جاۋابدېگەن سوئالغا ۋەھىي تۆۋەندىكىدەك « ئىزدەش كېرەك؟ 
 بېرىدۇ:

يَن يَتهَخُذوَن الََْكَفرَيَن َأْوَلَياَء َمْن ُدوَن الْمُ  َ َة ُغوَن َعْنَدُهُ الَْعزه نَي َأيَبْتَ ْؤَمنَ اَّله

َ َجََ  َة ّلَِله نه الَْعزه
ِ
 يًعافَا

لىقىدىن ) شەرەپ ( دوست ڭمىنلەرنى قويۇپ، كاپىرالرنىۇئم» 
 دۇ؟يېنىدىن ئىزدەمكاپىرالرنىڭ شەرەپ ۋە ئىززەتنى ھېس قىلغانالر 

قا هللا نىڭ ھەممىسى اشۇنى ئوبدان بىلىڭالركى، شەرەپ ۋە ئىززەت
 (. 139« )  خاستۇر

ئۇنىڭدىن كېيىن كەلگەن ئايەتتە ۋەھىينى مەسخىرە قىلغان ۋە 
 ەھىيگە سەل قارىغانالر ھەققىدە مۇنداق دېيىلگەن:ۋ

ْعُُتْ أ َ  َذا ََسَ
ِ
َل عَلَْيُْكْ َِف الَْكتَاَب َأْن ا َ يُْكفَ اََّيَت َوقَْد نَزه َُتَْزُأ ّلِله ا َبَ ُر َبَا َويُس ْ

ه  ن
ِ
 فًََل تَْقُعُدوا َمَعهُْم َحَّته ََيُوُضوا َِف َحَديٍث غَْْيََه ا

ِ
نه ًذا َمثْلُهُُْكْ ا

ِ
َ َجاَمعُ ْم ا   اّلِله

يًعا َ ََجَ  الُْمنَاَفَقنَي َوالََْكَفرَيَن َِف ََجََّنه
مۇنداق تەلىمات ( سىلەرگە  يەنى قۇرئاندا كىتابتا )هللا ا» 
  بېرىدۇ:

نىڭ ئايەتلىرىنىڭ ئىنكار قىلىنىۋاتقان ۋە مەسخىرە هللا ا سىلەر
نىڭ هللا يەنى ا قىلىنىۋاتقانلىقىنى ئاڭلىغان چېغىڭالردا، ئۇالر )

( باشقا پاراڭغا  يەتلىرىنى مەسخىرە قىلىۋاتقان كاپىرالرئا
(  گۇناھتا كىرىشمىگىچە ئۇالر بىلەن بىللە ئولتۇرماڭالر، بولمىسا )

ھەقىقەتەن مۇناپىقالرنىڭ ۋە هللا ا .ئۇالرغا ئوخشاش بولۇپ قالىسىلەر
«  ( جەھەننەمگە توپاليدۇ ئاخىرەتتە كاپىرالرنىڭ ھەممىسىنى )

 (140 .) 
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نى سورىغان رالر ۋە مۇناپىقالرنى سېلىشتۇرۇشكاپى ىنقۇرئاند» 
قۇرئان تۆۋەندىكى  دېگەن سوئالغا« ە دەر بولغىيتى؟ بولساق نېم

ەر ئىكەنلىكىنى تىلغا تئايەتتە مۇناپىقالرنىڭ كاپىرالردىنمۇ بەت
نىڭ قانچىلىك دەرىجىدە قبېرىدۇ. بۇ نىفا جاۋابئېلىش ئارقىلىق 

پ يېتىشكە يېتىپ ىنىىنى چۈشيوشۇرۇن ۋە خەتەرلىك ئىكەنلىك
 ئاشىدۇ:  

ْرَك اْْلَْسَفَل َمَن النهاَر وَ  نه الُْمنَاَفَقنَي َِف اله
ِ
َ َد لَهُْم لَْن ُتََ ا  َصًْيان
يەنى  مۇناپىقالر چوقۇم دوزاخنىڭ ئەڭ ئاستىنقى قەۋىتىگە )» 

(  ئازابتىن قۇتقۇزىدىغان ( تاشلىنىدۇ، ئۇالرغا ھەرگىزمۇ ) قەئرىگە
 (.  145« )  ر تاپالمايسەنمەدەتكا

ئالالھ نىڭ بارلىقىغا ئىشىنىدىغانلىقىنى داۋا قىلىپ، ئالالھ 
سۆزلەرگە  ئەۋەتكەن ئەلچىلەر ۋە ئۇ ئەلچىلەر ئارقىلىق ئەۋەتىلگەن

ئەمىلىيەتتە ئالالھ قا ئىشەنگۈچىلەر قاتارىدىن  ئىشەنمەيدىغانالر
چىلەرنى سانالمايدۇ. ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشى ئالالھ بىلەن ئەل

 ئارىسىنى ئايرىۋەتكەنلىكتۇر:

َ َوُرُسََلَ َويُرَيُدوَن أَ  يَن يَْكُفُروَن َِبّلِله َ نه اَّله
ِ
َقُوا بنَْيَ ْن يُفَ ا َ َوُرُسََلَ ر   اّلِله

َذَِلَ َسَبيًًل  ُذوا بنَْيَ يَتهخَ  َويَُقولُوَن نُْؤَمُن َبَبْعٍض َونَْكُفُر َبَبْعٍض َويُرَيُدوَن َأنْ 

(150 َ  (151) ًِب ُمهَينًاَن عََذاَئَك ُهُ الََْكَفُروَن َحقاا َوَأْعتَْدََن َللََْكَفرَي( ُأول
 ،غانالرلىرىنى ئىنكار قىلئەلچىنى ۋە ئۇنىڭ هللا شۈبھىسىزكى، ا» 

قا ئىشىنىپ هللا ا لىرىنىڭ ئارىسىنى )ئەلچىبىلەن ئۇنىڭ هللا ا
( ئاجرىتىۋەتمەكچى  لىرىگە ئىشەنمەيمىز دېيىش بىلەنئەلچى
( بەزىسىگە ئىشىنىمىز، بەزىسىگە  لەرنىڭئەلچى الر، )بولغان

ئىماننى دەۋا قىلغان  ئىشەنمەيمىز دېگۈچىلەر ـ ئەنە شۇالر )
ب كاپىرالرغا خورلىغۇچى ئازا . بىز( راستىنال كاپىرالردۇر تەقدىردىمۇ
 (. 151 - 150« )  تەييارلىدۇق
ئايىتى بىلەن يەھۇدىيلىشىش خەۋپىگە  - 153سۈرە 

بەنى  ىرىنى ئاغدۇرۇش مەقىسىتىدەنىڭ دىققەت نەزمۇئمىنلەر
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ئىسرائىلنىڭ يەھۇدىيلىشىش تارىخىدىن ئىبرەتلەر سۇنىدۇ. 
ئۇالرنىڭ رەسۇلۇلالھقا قىلغانلىرى ھەيران قاالرلىق ئىش ئەمەس 
ئىدى. چۈنكى ئۇالر بۇنىڭغا ئوخشاش ئەزىيەتلەرنى ئىلگىرى ئۆز 

 - 156ىدى ) ئىچىدىن چىققان ھەزرىتى ئىساغىمۇ يەتكۈزگەن
(. سۈرىنىڭ داۋامىدىكى ئايەتلەردە رىسالەتنىڭ ئەبەدىي  162

ا نەزەردە تۇتۇلغان ھالدا نۇقتئىكەنلىكى تەكىتلىنىدۇ ۋە بۇ 
ئۆتمۈشتىكى بىر قىسىم پەيغەمبەرلەر تىلغا ئېلىپ ئۆتۈلىدۇ 

 پۈتۈن ئىنسانالرغا قارىتىلىدۇ: خىتاب(. بۇ بۆلەكتىن كېيىن  163) 

ِمن وا َخي ْراا ْن َربِ ك ْم َفآَ قِ  مِ  ِِبْلَْ النااس  َقْد َجاءَك م  الراس ول  ََي أَي َُّها 
ا اْْلَْرِض وََكااَواِت وَ لسامَ اَلك ْم َوِإْن َتْكف ر وا فَِإنا ّلِلِِا َما ِف  َن اّلِلا  َعِليما

 َحِكيماا
(  يەنى مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ) مانا رەسۇلئى ئىنسانالر! » 

( ئېلىپ كەلدى، ئىمان  دىن ىڭالردىن ھەق )ەببرسىلەرگە 
( سىلەر ئۈچۈن پايدىلىق، ئەگەر ئىنكار  بۇ ئېيتىڭالركى، )

سىلەردىن هللا ا ( ) يەنى كۇفرىنى داۋامالشتۇرساڭالر قىلساڭالر )
(. چۈنكى ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى شەيئىلەرنىڭ  بىھاجەت

(.  ۇر، مۈلكىدۇرنىڭ مەخلۇقاتىدهللا يەنى ا نىڭدۇر )هللا ھەممىسى ا
( بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش  بەندىلىرىنىڭ ئەھۋالىنى هللا )ا

 (. 170« )  قىلغۇچىدۇر
ك، ۈمۈل -باشتىن ئاخىر ئالالھ، ئىنسان، ئايال، مىراس، مال 

ملەر بايان قىلىنغان ئۇرۇش ۋە ئاجرىشىشقا مۇناسىۋەتلىك ھۆكۈ
 كەىيەتئەڭ ئاخىرىدا خىتابىنى پۈتۈن ئىنسان نىسا سۈرىسى

نى پەقەت خىتابىدىن قىلىنغان بۇ نۇقتقارىتىدۇ. ئەڭ يۇقىرى 
 ئالالھ ال قىلىدۇ:
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َا النهاُس قَْد َجاَءُُكْ بُْرَهاٌن َمْن َرب َُْكْ وَ  لَْيُْكْ َأنَْزلْ ََّي َأُّي 
ِ
ا  (174 نُوًرا ُمَبينًا )نَا ا فَأَمه

ُيْدخَ  َ َواْعتََصُموا َبَه فَس َ يَن أ ََمنُوا َِبّلِله َ لَيْ  َمنُْه َوفَ ْْحَةٍ رَ لُهُْم َِف اَّله
ِ
َه ْضٍل َوَُّيَْدَُّيْم ا

تََقميًا ) اًطا ُمس ْ  (175َِصَ
ىڭالر تەرىپىدىن ئوچۇق دەلىل ەببئى ئىنسانالر! سىلەرگە ر» 

( نازىل قىلدۇق.  يەنى قۇرئاننى كەلدى، سىلەرگە روشەن نۇرنى )
( چىڭ  يەنى قۇرئانغا قا ئىمان ئېيتقان ۋە ئۇنىڭغا )هللا ا

ئۇالرنى ئۆز رەھمىتىگە ۋە نېمىتىگە هللا يېپىشقانالرغا كەلسەك، ا
 « ( داخىل قىلىدۇ ۋە ئۇالرنى توغرا يولغا باشاليدۇ يەنى جەننىتىگە )
 (174 - 175 .) 

يىغىنچاقلىغاندا، نىسا سۈرىسى ھەر پۇرسەتتە ئەخالق ۋە ئەقىدە 
رىنى ىئارىسىدىكى ئايرىلماس مۇناسىۋەتكە كىشىنىڭ دىققەت نەز

ئاغدۇرىدۇ. بىراۋنىڭ ھەققىنى يېيىشنىڭ رەزىل قىلمىش 
ىڭ زۆرۈرلىكىنى ئىكەنلىكىنى ۋە مۇسۇلمانالر ئارىسىدا مۇھەببەتن

مىراسقا مۇناسىۋەتلىك قەاللە ئايىتى بىلەن  تەكىتلەيدۇ. سۈرە
 ئاخىرلىشىدۇ.

سوئال: قۇرئاننىڭ مىراس ھەققىدە بۇنچە ئەستايىدىللىق 
 تى نېمە؟بىلەن توختىلىشىنىڭ ھېكمى

: ئەمگەككە ھۆرمەت قىلىش ۋە ئىنسانغا تاپشۇرۇلغان جاۋابئەل
ئىالھىي ئامانەت بولغان مالنى ئامانەتچىسىز قويماسلىق. چۈنكى 

 ئىگىسى بولمىغان بىر ئامانەت، خىيانەتكە يول ئاچىدۇ.  
 

 مۇجادىلە سۈرىسى

 
ئادالەت ئىزدەپ، « مۇجادىلە » سۈرىنىڭ ئىسمى بولغان 

دېگەن مەنىنى « ئېتىراز قىلغان ئايال » ەپ قىلىپ ھەققىنى تەل
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پېئىلىگە « تۇجادىلۇ » بىلدۈرىدۇ. بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 
 ئاساسەن سۈرىگە بۇ ئىسىم قويۇلغان:

اڭا ئېتىراز قىلغان ھەقىقەتەن ئېرى توغرىسىدا سهللا ا» 
قىلغان ئايالنىڭ سۆزىنى  ھاۋالەقا هللا ائىشىنى ۋە  ) تۇجادىلۇ (

 (.  1« ) / مۇراجىتىنى قوبۇل قىلدى  ڭلىدىئا
» دەپ ئاتالغان بولۇپ، بۇ ئەھۋالدا كەلىمە « مۇجادەلە » سۈرە 

مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. لېكىن سۈرىگە ئىسم قىلىپ « مۇنازىرلىشىش 
قويۇلغان ئىبارىنىڭ باغلىنىشى، مۇجادىلە ئىسمىنى كۈچلەندۈرىدۇ. 

شى بىلەن مۇناسىۋەتسىز مۇجادەلە ئىسمى سۈرىنىڭ ئەسلى باغلىنى
بىرىنى يەڭمەكچى بولغان ئىككى  -بولۇپ، خۇددى ئوتتۇرىدا بىر 

تەرەپ باردەك تۇيغۇ بېرىدۇ. ھالبۇكى، ئۇنداق بىر ئەھۋال يوق. 
ئەگەر شۇنداق بولغان بولسا، ئايەتلەردە ئالالھ شىكايىتىنى قوبۇل 

ى شۇقىلىپ قوللىغان ئايالنىڭ قارشى تەرىپىدە رەسۇلۇلالھ بول
 -مۇجادەلە قىلغۇچى ئىككى تەرەپ » كېرەك. يەنى، بۇ ئەھۋالدا 

 دېيىشكە مەجبۇر بولۇپ« ئالالھ قوللىغان ئايال ۋە رەسۇلۇلالھتۇر 
ئاللىقىغىمۇ ماس ېھەم ۋەقەنىڭ ر قالىمىز. بۇ ئەھۋال توغرا ئەمەس

كەلمەيدۇ. ئوتتۇرىدا ئېرى تەرىپىدىن ئۇۋالچىلىققا ئۇچرىغان ۋە 
قىلغان بىر ئايال بار. بۇ مەسىلە مۇراجەت قىلىنغان  ھەققىنى تەلەپ

ىدا ۋەھىي نۇقترەسۇلۇلالھتىن ھالقىغان بىر مەسىلە بولۇپ، مانا بۇ 
بۇ ۋەقەنى ئارىغا كىرىدۇ ۋە مەسىلە يىلتىزىدىن ھەل بولىدۇ. سۈرە 

« ھەققىنى تەلەپ قىلغان ئايال » ئىسمى  تېما قىلغانلىقى ئۈچۈن
شەكلىدە تەلەپپۇز قىلىنىشى « مۇجادىلە » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان 

ئەر كىشى ھۆكۈمران بولغان  شەكلى« مۇجادەلە » كېرەك. ئەگەر 
پ ىنىبىر ئەنئەنىنىڭ ئەسەرى بولمىسا، ھېچ بولمىغاندا خاتا چۈش

قېلىشنىڭ ئەسەرىدۇر. چۈنكى بۇ ئىسىم سۈرىنىڭ نازىل بولۇشىغا 
 بولغان ۋەقەگە مۇۋاپىق كەلمەيدۇ.  سەۋەب
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بىر پۈتۈن ھالدا مەدىنىدە نازىل بولغان. بۇنىڭ ئەكسىنى  سۈرە
ئىلگىرى سۈرگەن قاراشالر مەۋجۇت بولسىمۇ، ئەنئام سۈرىسىدىكى 

 - 4ئۆلچەملەر بۇ قاراشالرنى رەت قىلماقتا. ئەھزاپ سۈرىسى 
تۈرىدىكى تاالقنى رەت قىلغانلىقى نەزەردە « زىھار » ئايەتنىڭ 

رىسىدىن بۇرۇن نازىل بولغان بولسا تۇتۇلغاندا، بۇ سۈرە ئەھزاپ سۈ
يىلىنىڭ بېشىدا  - 5كېرەك. بۇنىڭغا ئاساسەن سۈرىنى ھىجرى 

 نازىل بولغان دېيىشكە بولىدۇ. 
دەسلەپكى مەزگىلدىكى بارلىق تەرتىپلەردە سۈرىنىڭ 

ىدىكى يۇقىر ۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا تىزىلغانلىقىمۇنافىقۇن س
ئەھزاپ  -مىزدە نىسا ىپىتەرتبىزنىڭ  يەكۈننى تەستىقاليدۇ. سۈرە

ئالىدۇ. چۈنكى نىسا سۈرىسى ئۇھۇد  ئورۇنسۈرىسىنىڭ ئارىسىدا 
لەر ىلئۇرۇشىدىن كېيىن ئوتتۇرىغا چىققان ئىجتىمائىي مەس

يىلىدا نازىل بولغان  - 4ھەققىدە توختىلىدۇ. نىسا سۈرىسى ھىجرى 
ئاخىرقى سۈرە بولۇش ئېھتىمالى يۇقىرى بولۇپ، مۇجادىلە سۈرىسى 

 يىلىدا نازىل بولغان تۆت سۈرىنىڭ تۇنجىسىدۇر. - 5
ئىسالمىيەتتىن بۇرۇن ئەنئەنىگە ئايلىنىپ قالغان بىر  سۈرە

چىلىق ئۆرنىكىنى تىلغا ئېلىپ، ئايالالرغا ىھەقسىزلىق ۋە ئايرىم
قارىتىلغان زۇلۇمنى رەت قىلىدۇ. بۇ، ئايالىنى ئانىسىنىڭ ئورنىغا 

» ۇرۇش ئەنئەنىسى بولغان قويۇپ، ئۇنى ھەقلىرىدىن مەھرۇم قالد
 ئال ھاياتتا يۈز بەرگەن بىرېئىدى. بۇ خىل ھەقسىزلىقنى ر« زىھار 

بۇ ئەنئەنىنى  ۋەقە ئارقىلىق رەت قىلغان ۋەھىي
 1يدۇ ) ۇبۇير كەداۋامالشتۇرغۇچىالرنى جازا سۈپىتىدە كاپارەت ئۆتەش

- 6 .) 
پ، ئۇچرىغان خانىم ھاۋلە بىنتى سائ لەبە بولۇ ابۇ ھەقسىزلىقق

سەن مەن ئۈچۈن ئانامنىڭ ئۇچىسىغا » ئېرى ئەۋس بىن سامىت 
ەن بىرگە دەپ زىھار قىلىدۇ. ئاندىن كېيىن ھاۋلە بىل« ئوخشاش! 

» ھاۋلە ئېرىنىڭ تەلىپىنى رەت قىلىدۇ ۋە  بولۇشنى تەلەپ قىلغاندا
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رەسۇلۇلالھقا بۇنى » دەيدۇ. ئېرى « ھۆكۈمنى رەسۇلۇلالھ بەرسۇن 
ئۇنداقتا مەن »  بېرىدۇ. ھاۋلە: جاۋابدەپ « دېيەلمەيمەن 

دەيدۇ ۋە ۋەقەنى رەسۇلۇلالھقا ئېيتىدۇ. رەسۇلۇلالھ « ئېيتىمەن 
 ئالوگ مۇنداق بولغان:ىبىلەن ھاۋلە بىنتى سائ لەبە ئارىسىدىكى د

ئى رەسۇلۇلالھ! ئېرىم مېنى نىكاھىغا ئالغاندا ياش،  -
باال تۇغۇپ چىرايلىق، جەلىپ قىالرلىق ئىدىم. ئۇنىڭغا بىر قانچە 

بەردىم، يېشىممۇ چوڭىيىپ قالدى. ئۇ ۋاقىتتا سۆيگەن يارى ئىدىم، 
 بولدۇم، مېنى كوچىغا چىقىرىۋەتتى. « ئانىسى » ئەمدى 
 ھازىر سەن ئۇنىڭغا ھاالل ئەمەس. -
 ئالالھ بىلەن قەسەمكى تاالق قىلمىدى. -
ھازىر سەن ئۇنىڭغا ھاالل ئەمەس. بۇ ھەقتە بىر نەرسە  -

 نازىل بولمىدى. 
نېمە بولىدۇ، ئوبدان ئويلىنىپ باققىن، ساڭا پىدا بوالي ئى  -

 رەسۇلۇلالھ!
 مېنىڭ شەخسى قارىشىم مۇشۇنداق! -
 غائەمما ماڭا مۇھتاج كىچىك بىر باالم بار. ئەگەر ئۇنىڭ -

 مەن يېنىمغا ئالسام ئاچ قالىدۇ.  .لىپ قالىدۇنىيىبەرسەم ق
- ..... 
 قىلىمەن.ئالالھىم! دەردىمنى ساڭا، پەقەت ساڭا ھاۋالە  -

ھاۋلە بۇ  ردىن بىر مۇددەت ئۆتكەندىن كېيىنبۇ دىئالوگال
شخەۋرىنى ئالىدۇ. رەببى ھەقلىق ۇئايەتلەرنىڭ نازىل بولغانلىقى خ

بولغۇچى ۋە ھەقىقەت تەرەپتە تۇرغۇچىدۇر. رەببى ئۇۋالچىلىققا 
» ئۇنىڭ  كۆرەئۇچرىغان ھاۋلە تەرەپتە تۇرغۇچىدۇر. ھەممىسىدىن 

سۈپىتىدە ھەم قۇرئاندا « ەلەپ قىلغان ئايال ھوقۇقىنى ت -ھەق 
ھەم تارىختا نىشانى قالىدۇ. ھەققىنى تەلەپ قىلىشتا پاسسىپ 
مۇئامىلىدە بولغان سانسىزلىغان ئەركەكلەرگە بىر ئايال كىشى 

 ئۆرنەك بولىدۇ.  
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ئۇنىڭدىن كېيىنكى بۆلەكتە، كىشىنى بىئارام قىلغۇچى ۋەياكى 
ئايرىم » ى يۇقىرى بولغان سۈيئىستىمال قىلىنىش ئېھتىمال

مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « پىچىرلىشىش » ياكى « كۆرۈشۈش 
نەجۋا ئادىتى تىلغا ئېلىنىدۇ ۋە ئۇنىڭدىن ۋازكەچتۈرىدىغان بىر 

 - 7تىلىدۇ ) ىبېرىش بىك« مەجبۇرىي سەدىقە » جازا سۈپىتىدە 
(. بۇ ھەر دەۋردە يېتەكچى ۋە باشالمچى بولغان كىشىلەرنى  13

ام قىلىدىغان مەسىلىدۇر. قۇرئان بۇ مەسىلىگە قارىتا ئېلىپ بىئار
كەلگەن ھەل قىلىش تەدبىرى ئارقىلىق، پەقەت ئۇ دەۋردىال 

ا مەۋجۇت بولغان بىر مەسىلىنى ئەمەس، بارلىق دەۋرلەردە ئالدىمىزغ
قۇرئانى ھەل قىلىش تەدبىرىنى  چىقىدىغان بىر مەسىلىگە قارىتا

 كۆرسىتىپ بېرىدۇ.
ئىسالم جامائىتىگە دۈشمەن  خىرقى بۆلىكىسۈرىنىڭ ئا

بولغانالرنى سىرداش ۋە يولداش قىلىۋېلىش بىلەن 
 مۇناسىۋەتلىكتۇر.

مۇئمىنلەرنىڭ بۇنداق قىلىشى مەنئى قىلىنغان بولۇپ، بۇنىڭ 
ئىككى يۈزلىمىچىلىك بولىدىغانلىقى ئىما قىلىنغان. ئالالھ قا ئىمان 

يېقىن تۇققانلىرى  ئېيتىپ ئىشەنچ قىلغان بىر كىشىنىڭ، ئەڭ
بولغان تەقدىردىمۇ، ئۇالرنى ئالالھ ۋە ئەلچىسىنىڭ دوستلىقىدىن 

 ئەال بىلمەسلىكى تەكىتلەنگەن:  

َخَر يُ  َ َوالَْيْوَم اْْل َ ُد قَْوًما يُْؤَمنُوَن َِبّلِله َ َوَرُسوََلُ وَ وَن َمْن َحاَواد  ََل َُتَ لَْو ده اّلِله

ْخَواََّنُْم َأْو َعَشْيَ ََكنُوا أ ََِبَءُهْ َأْو َأبْنَاءَ 
ِ
 كَ  ُأولََئَك َِتُمْ ُهْ َأْو ا

ِ
ُم اَْل ميَاَن تََب َِف قُلُوَبَ

رَي َمْن َتَْ  هَدُهْ َبُروحٍ َمنُْه َويُْدَخلُهُْم َجنهاٍت َُتْ يَن َفْيَا َرَِضَ اْْلََّْنَارُ  َُتَاَوَأي ُ  َخاَلَ  اّلِله

 َ نه َحْزَب َعْْنُْم َوَرُضوا َعْنُه ُأولََئَك َحْزُب اّلِله
ِ
َ   َأََل ا  ْفَلُحونَ  ُهُ الْمُ اّلِله

هللا قا ۋە ئاخىرەت كۈنىگە ئىشىنىدىغان بىر قەۋمنىڭ اهللا ا» 
ئۇالرنىڭ  ى بىلەن قارشىالشقانالرنىرەسۇلبىلەن ۋە ئۇنىڭ 

ئانىلىرى، ئوغۇللىرى، يا قېرىنداشلىرى، يا ئۇرۇق ـ تۇغقانلىرى 
كۆرمەيسەن )يەنى ئۇالرنى  بولغان تەقدىردىمۇ ـ دوست تۇتقانلىقىنى
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هللا دوست تۇتۇشى مۇمكىن ئەمەس(، ئەنە شۇالرنىڭ دىللىرىدا ا
 مەنىۋى كۈچئىماننى مەھكەم قىلدى ۋە ئۆز دەرگاھىدىن بولغان 

ئۇالرنى ئاستىدىن ئۆستەڭلەر ئېقىپ هللا بىلەن ئۇالرنى كۈچەيتتى، ا
تۇرىدىغان جەننەتلەرگە كىرگۈزىدۇ، ئۇالر جەننەتلەردە مەڭگۈ 

تىن ئۇالرمۇ مەمنۇن بولىدۇ، هللا ئۇالردىن رازى بولىدۇ، اهللا ىدۇ، اقال
تەرىپىدە هللا بىلىڭالركى، ا تەرىپىدە تۇرغۇچىالردۇر.هللا ئەنە شۇالر ا

 (.  22« )  ئېرىشكۈچىلەردۇر نىجادلىققا تۇرغۇچىالر
ئالالھ نىڭ غەزىپىگە ئۇچرىغۇچىالرغا  تۆۋەندىكى ئايەت

 ىپادىسىدۇر:قارىتىلغان ئىالھىي تەھدىتنىڭ بىر ئ
 (.  21« ) مەن ۋە ئەلچىلىرىم ئەلۋەتتە غەلىبە قىلىمىز! » 

 بۇنىڭدا ھېچ شۈبھە يوقتۇر يا رەببى! 
 ئامەننا ۋە سەددەقنا. 

 

 ئەھزاپ سۈرىسى

 
مەنىسىنى « ئىتتىپاقداش كۈچلەر / قوشۇن » سۈرە 

 9كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان. سۈرىنىڭ « ئەھزاپ » بىلدۈرىدىغان 
ئالغان بۆلەكتە بۇ كۈچلەر  ئورۇنەتلىرى ئارىسىدا ئاي - 27 -

 ھەققىدە مەلۇماتالر بېرىلغان. 
بىزگە مەلۇم بولغان يىپ  سۈرە مەدىنىدە نازىل بولغان.

يىللىرى ئارىسىدا نازىل  - 7 - 5سۈرىنىڭ ھىجرى  ئۇچلىرى
 بولغانلىقىنى كۆرسىتىپ بەرمەكتە.

( ئۇرۇشى  ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان خەندەك ) ئەھزاپ - 20
ئايەتلەردە  - 40 - 37ۋە  5 - 4 ،يىلى شەۋۋال ئېيىدا - 5ھىجرى 

تىلغا ئېلىنغان ۋەقەلەر شۇ يىلى زۇلقائىدە ئېيىدا يۈزبەرگەنىدى. 
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 - 29 - 28رەسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان 
ئايەتلەر، بولۇپمۇ ئۆي ئوچاقلىق بولۇش مەسىلىسىدە نەبىگە چەك 

فىيە بىلەن توي قىلغان مەزگىلى ەھەزرىتى س ئايەت - 52غان قويۇل
 بولغان خەيبەر فەتھىدىن كېيىن نازىل بولغان بولسا كېرەك.

سۈرە ئالىئىمران  سمانغا نىسبەت قىلىنغان تەرتىپتەھەزرىتى ئو
مۇمتەھىنە سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ يەر توغرا ئەمەستەك  -

ئەھزاپ سۈرىسىنىڭ ئالدىغا قويغىلى تۇرىدۇ. ئالىئىمران سۈرىسىنى 
يىلىدا  - 3بولمايدۇ. چۈنكى ئالىئىمران سۈرىسى ھىجرى 

يۈزبەرگەن ئۇھۇد سۈرىسىدۇر. بۇ ئىككى سۈرە ئارىسىدا باشقا 
شى كېرەك. ئىبن ئابباسقا نىسبەت قىلىنغان تەرتىپتە ۇسۈرىلەر بول

 نۇر سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ تىزىلىشمۇ توغرا -ھەشر 
تاالق سۈرىسى ئارىسىغا  -ئەمەس. بىزنىڭچە بولغاندا مۇجادىلە 

 تىزىش مۇۋاپىقتەك تۇرىدۇ. 
قۇرئاندا ئىجتىمائىي مەسلىلەر ئەڭ كۆپ تىلغا ئېلىنغان 
سۈرىلەردىن بىرسى ئەھزاپ سۈرىسىدۇر. تېمىالر شەخسى، 
ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلەر ۋە ھۆكۈملەرنى تەشكىل قىلىدۇ. بۇ 

تىنىڭ سىياسىي پىشىپ يېتىلىش جەريانى بىلەن ئىسالم جامائى
مۇناسىۋەتلىكتۇر. چۈنكى مۇشرىك ئىتتىپاقداش قوشۇنىنىڭ 

ئىسالم جامائىتى ئۈچۈن بىر  ۇشىخەندەك ئۇرۇشىدا مەغلۇپ بول
بىر كۈنى سەھەردە  ېئاللىقنىىسى ئىدى. بۇ رنۇقتتارىخىي بۇرۇلۇش 

دا جەڭ تىنسىز ھال -دۈشمەننىڭ قارارگاھنى تاشالپ، ئۈن 
ئەمدى نۆۋەت » مەيدانىدىن چېكىنىپ كەتكەنلىكىنى كۆرگەندە 

 دېگەن رەسۇلۇلالھمۇ توغرىاليدۇ.« سىلەردە! 
سۈرە ئومۇمىي جەھەتتىن كىشلىك مۇناسىۋەتنى قانداق 

 شەكىللەندۈرۈش بىلەن مۇناسىۋەتلىك.  
 ابى ئەڭ كۆپ ئىشلىتىلگەن بۇ سۈرەخىت« ئى نەبى! » قۇرئاندا 
بىلەن باشلىنىدۇ. ئىجتىمائىي  خىتابدا نەبىگە بىۋاستە ھال
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كىشى  ۇشىدىن قەتئىينەزەربېسىمنىڭ ئېغىرلىقى قانچىلىك بول
» ئالالھ قا بويسۇنۇشى كېرەك. ئالدى بىلەن رەسۇلۇلالھقا 

ئاگاھالندۇرۇشى بېرىلىدۇ. « مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن ئىش قىل! 
يسۇنماسلىققا بۇيرۇلغان ئاندىن كاپىرالرغا ۋە مۇناپىقالرنىڭ رايىغا بو

»  ئەمرى« ئۇالرغا ئىتائەت قىلما!  »ھالدا سۆز باشلىنىدۇ. بۇ 
مەنىسىنى « كۈنتەرتىپنى ئۇالرنىڭ بەلگىلىشىگە يول قويما! 

           بىلدۈرىدۇ. ئايەتنىڭ داۋامى مۇنداق: 

َ ََكَن  نه اّلِله
ِ
لَْيَك َمْن َرب ََك ا

ِ
هَبْع َما يُوََح ا ْ 2َبًْيا )َملُوَن خَ عْ َما تَ بَ َوات ( َوتََوكه

َ َوَكيًًل ) َ َوَكَفى َِبّلِله  (3عَََّل اّلِله
ىڭ تەرىپىدىن ۋەھيى قىلىنغان نەرسىگە )يەنى ەببساڭا ر» 

ھەقىقەتەن قىلغان ئەمەلىڭالردىن تولۇق هللا قۇرئانغا( ئەگەشكىن. ا
(  ساڭا هللا )قا يۆلەنگىن، اهللا ( ا ھەممە ئىشىڭدا خەۋەرداردۇر. )

 (.  3 - 2« )  بولۇشقا يېتەرلىكتۇر ھامىي
قۇرئاننىڭ ئىنساننىڭ ئىچكى دۇنياسىغا مۇناسىۋەتلىك بولغان، 
كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدىغان بايانىدىن بىرسى بۇ سۈرىدە يەر 

/ ئىككى  ئادەمنىڭ ئىچىدە ئىككى يۈرەك ھەر قانداقهللا ا» ئالىدۇ: 
ەقىقەتنىڭ بىر ھ» (. بۇ ئارقىلىق  4« )  ياراتقىنى يوق ۋىجدان

ئىما قىلىنغان. شۇنداق، ھەقىقەت بىردۇر. ھەر « بولىدىغانلىقى 
قانداق بىر كىشىنىڭ ئىككى ئانىسى، ئىككى دادىسى بولمايدۇ، بۇ 

» ىرسىنى ئاللىق. ئۆزى تۇغمىغان بېكۆز يۇمغىلى بولمايدىغان بىر ر
ئۇنى تۇغۇپ دۇنياغا كەلتۈرگەن بىر  دېگۈچى« قىزىم، ئوغلۇم 

ڭ بارلىقىدىن ئىبارەت ھەقىقەتنى ئۆزگەرتەلمەيدۇ. ئانىنى
« ۈچۈن ئانامغا ئوخشايسەن سەن مەن ئ» بىرسىنىڭ ئايالىغا 

(.   4ھەرگىزمۇ ئايالىنى ئۇنىڭ ئانىسىغا ئايالندۇرمايدۇ )  دېيىشى
ىر كىشىنى ئۆزىنىڭ ئاتىسى پۇشتىدىن بولمىغان ب بېراۋنىڭ

ئاللىقنى ېىن ئىبارەت رئاتىسىنىڭ بارلىقىد دېيىشى ئۇنىڭ بىر ئۆز
 (.  5يوق قىاللمايدۇ ) 
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 رتىپ بار بولغان فىترى ھەقىقەتنىتىن تايەنى، يارىتىلىش
ئېغىزدا ئېيتىلغان سۆزلەر بىلەن ئۆزگەرتكىلى بولمايدۇ. 
شەيئىلەرنىڭ ھەقىقىتى بولىدۇ. بىزنىڭ سۆزلىرىمىز ئۇ ھەقىقەت 

ئىگە بولمىسا  بىلەن بىردەكلىككە ئىگە بولسا توغرا، بىردەكلىككە
خاتادۇر. شەيئىلەرنىڭ ھەقىقىتىنى بىزنىڭ سۆزلىرىمىز 

لىمەيدۇ. خاتا چۈشەنچىلەرنىڭ جەمئىيەتتە بىردەك قوبۇل بەلگى
خالىي قىلمايدۇ. ئەجدادالرنىڭ  قىلىنىشى ئۇنى خاتا بولۇشتىن

 .ئانىسى بولۇپ قالمايدۇ« ئايالى » ئەنئەنىسى مۇشۇنداق دەپ 
 پۇشتىدىن بولغان باال بولۇپ قالمايدۇ. بېقىۋالغان بالىمۇ ئۆز

ھەقىقەتكە ساداقەت ئەلچىلىك / رەسۇللۇق ئەنئەنىسىنىڭ 
(. بۇ ئەنئەنىگە ۋارىسلىق قىلغان مۇئمىنلەرگە  8 - 7شۇئارىدۇر ) 

ھەر دەۋردە جەڭ ئېالن قىلىنغان. ھاياتى بەدىلىگە ھەقىقەت 
ش بولۇپ تەرەپتە تۇرۇش، كاپىر ۋە ئىككى يۈزلىمىچىلەرگە ئوخشا

 (. 20 - 9قالماسلىق ئۇ مۇئمىنلەرنىڭ بۇرچىدۇر ) 
رەسۇل بۇ مەسىلىدە ئەڭ تىپىك ئۆرنەك بولۇپ، ھەقىقەتكە 
ساداقەت كۆرسىتىشتە مۇئمىنلەرمۇ ئەلچىلەردەك بولۇشى كېرەك 

(. ئالالھ رەسۇلىنىڭ بۇ ئۈلگىلىك رولىنى بايان  46 - 45؛ 27 - 21) 
 ئالماقتا: ئورۇنقىلغان ئايەت بۇ سۈرىدە 

نٌَة َلَمنْ   َ ُأْسَوٌة َحس َ َ يَ  ََكَن لَقَْد ََكَن لَُْكْ َِف َرُسوَل اّلِله  َوالَْيْوَم ْرُجو اّلِله

َ كََثًْيا َخَر َوَذَكَر اّلِله  اْْل َ
نى هللا نى، ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە اهللا سىلەرگە ـ ا»  

«  دۇركۆپ ياد ئەتكەنلەرگە ـ رەسۇلۇلالھ ئەلۋەتتە ياخشى ئۈلگى
 (21  .) 

ئالالھ رەسۇلىنىڭ ئۇ مىسلىسىز ئۆرنەكلىك رولى تارىخىي 
ىدىن خەندەك ئۇرۇشىدىن بۇرۇن نامايەن بولغان ئىدى. نۇقت

لىرى ئىشارەت ىنسۈرىدە نەبەۋى ئۆرنەكلىكنىڭ تارىخىي كارت
(. ئاندىن رەسۇلۇلالھنىڭ ئۆرنەكلىكىنى ھاياتىغا  22قىلىنىدۇ ) 
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ۇنۋانىغا اليىق ئ« ساھابە » ئۈلگە قىلغان ۋە تەدبىق قىلغان، ئۆزىگە 
رەسۇلۇلالھنىڭ ئەڭ ياخشى ھەمراھلىرىنىڭ تىلالرغا داستان  بولغان

 مەيدانى ئەبەدىيلەشتۈرۈلگەن:  

ْم َمْن َلْيِه َفِمن ْه  ّلِلاَ عَ د وا اِمَن اْلم ْؤِمِننَي رَِجال  َصَدق وا َما َعاهَ 
َتظِ   يَّلا وا تَ ْبدِ دال  ر  َوَما بَ َقَضى ََنَْبه  َوِمن ْه ْم َمْن يَ ن ْ

قا بەرگەن ئەھدىنى ئىشقا هللا مىنلەرنىڭ ئىچىدە اۇئم» 
ئۆزىنى كىشىلەر بار. ئۇالرنىڭ بەزىسى يىگىت ئاشۇرغان نۇرغۇن 

كۈتمەكتە، نۆۋىتىنى ، بەزىسى ئالالھ قا ئاتاپ ساداقىتىنى كۆرسەتتى
 (. 23« )  ھەرگىز ئۆزگەرتكىنى يوق ۋەدىسىنىئۇالر 

ڭ ئاياللىرىمۇ ئۆزىنىڭ ئۆرنەكلىك رولىنى رەسۇلنى
ئۇنتۇماسلىقى، ئۆزىگە اليىق بولغاننى قىلىشى كېرەك. خۇددى 
ئەلچىلەر مۇئمىنلەرگە ئۆرنەك بولغاندەك، ئەلچىلەرنىڭ ئاياللىرىمۇ 

شى كېرەك. چۈنكى بىر ۇمۇئمىنلەرنىڭ ئاياللىرىغا ئۆرنەك بول
ائىلىنىڭ ئۆرنەك شى يېتەرلىك بولمايدۇ، ئۇكىشىنىڭ ئۆرنەك بول

شى شەرت. قۇرئان ئىبراھىم ئائىلىسى ۋە ئىمران ئائىلىسىنى ۇبول
ئۆرنەك قىلىپ كۆرسەتكەنىكەن، بۇالرنى باشالمچى بولۇپ ئۆزىگە 

بۇ  ،شىۇئۆرنەك قىلغۇچىالر يەنىال رەسۇلۇلالھنىڭ ئائىلىسى بول
رەسۇلنىڭ ئۆيىدە  ىك رولغا ماس كەلمەيدىغان ئىشالرئۈلگىل

تەقدىردە جازاسى قالماسلىقى كېرەك. مەيلى ئەر ياكى يۈزبەرگەن 
ئايال بولسۇن، قارشى چىقىش جازاغا، ئىتائەت مۇكاپاتقا اليىقتۇر 

 (28 - 36  .) 
ئىنسان  ۋە ئۆيلىرى ئۈستىدىنرەسۇلۇلالھنىڭ ئاياللىرى 

مۇئمىننىڭ ئۆيى ۋە ئۇ ئۆيدە ئولتۇرىدىغان » ئەقلىگە كەلگەن 
دېگەن سوئالغا مۇنداق « شى كېرەك؟ ۇبول مۇئمىن بىر ئائىلە قانداق

 بېرىلگەن: جاۋاب



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 648 ~ 

َج الَْجاَهلَ  ًَلَة َوأ َتَ ْْلُوَّل َوأَ يهَة اَوقَْرَن َِف بُُيوَتُكنه َوََل تََّبهْجَن تََّب  نَي َقْمَن الصه

ُ لَ  هَما يُرَيُد اّلِله ن
ِ
َ َوَرُسوََلُ ا ََكَة َوَأَطْعَن اّلِله َ اَب َعْنُْكُ ُيْذهَ الزه  ْجَس َأْهَل الَْبيْتَ لر 

َ ( َواْذُكْرَن َما يُْتََّل َِف بُُيوَتكُ 33َويَُطه ََرُُكْ تَْطهًَْيا ) َ  َوالَْحُْكَ نه َمْن أ َََّيَت اّلِله نه اّلِله
ِ
َة ا

 (34ََكَن لََطيًفا َخَبًْيا )
قائىدىنى ئۇنتۇماڭالر،  -ىكى ۋاقىتتىمۇ ئەدەپ ئۆيلىرىڭالرد» 

چىقىپ  ياسىنىپگە ئوخشاش رىدىكىئىلگىرىكى جاھىلىيەت دەۋ
ئوقۇڭالر،  نى اليىقىداناماز !ماڭالرجىنسىيىتىڭالرنى نامايەن قىل

ئى  !ئىتائەت قىلىڭالر رەسۇلىغاقا ۋە ئۇنىڭ هللا زاكات بېرىڭالر، ا
سىلەردىن گۇناھنى ساقىت هللا نىڭ ئائىلىسىدىكىلەر! ائالالھ رەسۇلى

يدۇ. ئۆيلىرىڭالردا قىلىشنى ۋە سىلەرنى تامامەن پاك قىلىشنى خاال
ەت ھېكم ، ) بولۇپمۇ ئۇالردىكى ( نىڭ ئايەتلىرىهللا ائوقۇلىۋاتقان 

رنى بىلگۈچىدۇر، ھەقىقەتەن سىرالهللا ڭالر، ائۈستىدە ئەقىل يۈرگۈزۈ
 (. 34 -33« )  ھەممىدىن خەۋەرداردۇر

رەسۇلۇلالھنىڭ يېقىنلىرى بىلەن بولغان شەخسى  سۈرىدە
قا باغالنغان بولۇپ، ھەزرىتى ىپپرىنسمۇناسىۋەتلىرىمۇ بەلگىلىك 

ئەگەر رەسۇلۇلالھ ۋەھىيدىن بىر قىسمىنى » ئائىشەنىڭ 
 - 40 - 37دېگەن « يوشۇرماقچى بولغان بولسا، ئۇ بۇالر بوالتتى 

ئايەتلەر ئارىسىدا بايان قىلىنغان شەخسىي ئۆرنەك ئارقىلىق، 
ر ئەنئەنىنىڭ قالدۇقلىرى سۈپۈرۈپ تاشلىنىدۇ. ھەمدە ئازادگەردىلە

ئىيەتتىكى ئىجتىمائىي ئورنى ئازاد قىلىنغان قۇلالر (نىڭ جەم )
يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ. بۇ ۋەقە رەسۇلۇلالھنىڭ ھاممىسىنىڭ قىزى 
بولغان زەينەپ بىنتى جاھشنى بېقىۋالغان بالىسى زەيد بىن ھارىسە 
بىلەن نىكاھلىشى ئىدى. زەينەپ مەككىدىكى ئابرويلۇق بىر 

بولۇپ، رەسۇلۇلالھ ئۇنىڭ بىلەن بېشىنى ئائىلىگە تەۋە ھۆر ئايال 
قوشۇپ قويغان زەيد بىن ھارىسە ئازاد قىلىنغان بىر قۇل ئىدى. 
گەرچە زەينەپ رازى بولمىسىمۇ، ماقۇل بولۇشقا مەجبۇر بولغان بۇ 
نىكاھ ئوڭۇشلۇق داۋامالشمىغان. زەينەپ ئاجرىشىپ كەتكەندىن 
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 ينەپ بىنتى جاھشغا ئالغانىدى. زەكېيىن، رەسۇلۇلالھ ئۇنى نىكاھى
ياشقا كىرگەن بولۇپ،  36ھەزرىتى نەبى بىلەن توي قىلغاندا 

پەرزەنتى يوق بىر تۇل ئايال ئىدى. ئۇ ئېرى زەيد بىن ھارىسە 
بىلەن سۆيۈملۈك رەسۇلۇلالھنىڭ سۆزىنى يىرالمىغانلىقى ئۈچۈن 
توي قىلغان بولۇپ، ئەسلىدە ئۇنىڭ كۆڭلىدە رەسۇلۇلالھ بار ئىدى. 

يېشىغىچە بارلىق  35 لالھ بىلەن توي قىلىش تەمەسىدەلۇئۇ، رەسۇ
ھەزرىتى زەينەپ تالىپلىرىنى رەت قىلىپ كەلگەن. رەسۇلۇلالھنىڭ 

ھەم بىر جاھىلىيەت ئەنئەنىسى بولغان  بىلەن توي قىلىشى
لماسلىقتەك بېقىۋالغان بالىلىرىنىڭ ئاياللىرى بىلەن توي قىال

ئىسالم  چىلىقىنىڭ ئورنىغاھەم تەبىقە ئايرىم ئادەتكە خاتىمە بېرىش
ھەمدە ھەزرىتى زەينەپنىڭ قالغان  قېرىنداشلىقىنى دەسسىتىش

 كۆڭلىنى ئېلىش ئۈچۈن ئىدى.
ان تەرىپىدىن لەرگە قارىماستىن، بۇ ۋەقەنىڭ قۇرئسەۋەببۇ 

رەسۇلۇلالھ ھېچ خالىمايدىغان بىر ئىش  ئەبەدىيلەشتۈرۈلىشى
ۋەھىينىڭ  ىشىنىڭەقەنىڭ قۇرئاندا ئورۇن ئېلئىدى. لېكىن بۇ ۋ

ئىالھىي مەنبەسىگە قارىتىلغان بارلىق ئېتىرازالرنى بىكار 
قىلىدىغان بىر تەرىپىمۇ بار. بۇنىڭدىن باشقا ھېچقانداق بىر ئەقلى 

بۇ ئايەتلەر ۋەھىي مەنبەسىنىڭ  لىل بولمىغان تەقدىردىمۇدە
 ئىالھىي ئىكەنلىكىگە دەلىل بولۇپ يېتىپ ئاشىدۇ.

شخەۋەر ۇخ» ۋە « شېھىت » ىنىڭ رەسۇلۇلالھنىڭ ۋەزىپىس
ئىكەنلىكى بۇ سۈرىدە بايان قىلىنىدۇ. شېھىت « بەرگۈچى 

بولۇشتۇر. « ئۈلگە ۋە ئۆرنەك » بولۇشنىڭ قۇرئاندىكى مەنىسى 
يەنى، ھاياتىنى ئىمانىغا شاھىت قىلىش ۋە ياشىغان دەۋرىنىڭ 
شاھىدى / گۇۋاھچىسى بولۇشتۇر. بۇ ئىككى رولنىڭ داۋامى 

 الالھ قا چاقىرغان دەۋەتچى ۋە ئەتراپىنى يورۇتىدىغان بىرسۈپىتىدە ئ
مانا بۇالرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان  قەندىل بولۇشتۇر... شېھىت بولۇش

 بىر ۋەزىپىدۇر، رولدۇر:  
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 ً َنه َأْرَسلْنَاَك َشاَهًدا َوُمبَْش َ
ِ
َا النهَِب  ا َ ََّي َأُّي  َ وَ ( 45َذيًرا )ا َون َّل اّلِله

ِ
َداَعًيا ا

ذْ 
ِ
اًجا ُمَنًْيا )َِب  (46َنَه َوََكَ

شخەۋەر ۇخ، شاھىت! سېنى بىز ھەقىقەتەن نەبىئى » 
دەۋەت قا  هللانىڭ ئىزنى بىلەن اهللا چى، ئاگاھالندۇرغۇچى، ابەرگۈ

«  نۇرلۇق چىراق قىلىپ ئەۋەتتۇقئەتراپىنى يورۇتقۇچى قىلغۇچى ۋە 
 (45 - 46 .) 

تىمائىي سۈرىنىڭ داۋامىدا رەسۇلۇلالھنىڭ ۋە ئائىلىسىنىڭ ئىج
مۇناسىۋەتلىرىنى يېڭىدىن بەرپا قىلىدىغان ئايەتلەر بايان 

 37بەزى شەرئى ۋە ئەخالقى بەلگىلىمىلەر بېكىتىلگەن )  .قىلىنغان
نىڭ ىۋە تەربىيە قائىدىلىرىگە كىش پئەدە جتىمائى(. ئى 59 -

رى ئاغدۇرۇلغان. بۇالر ئارىسىدا مۇئمىنلەرنىڭ ىدىققەت نەز
ى مېھماندارچىلىقتا رىئايە قىلىشى كېرەك رەسۇلۇلالھنىڭ ئۆيىدىك

ئەخالق قائىدىلىرى ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ  - پبولغان ئەدە
لىرى بايان پرىنسىپئەخالق  - پئائىلىسىدىكىلەرگە قارىتىلغان ئەدە

 (.   53قىلىنغان ) 
ساالت » قۇرئاندا ئالالھ نىڭ ۋە پەرىشتىلەرنىڭ رەسۇلۇلالھقا 

بايان قىلىنىدۇ. « سەللۇنە ( ) يۇ -) ياردەم ( قىلغانلىقى 
مۇئمىنلەردىنمۇ ياردەملىرىنى بۇ ئىالھىي ياردەم بىلەن 

ئەسلىدە ئېلىش  ەلەپ قىلىنىدۇ. بۇ ئىالھىي تەلەپبىرلەشتۈرۈش ت
ئۈچۈن ئەمەس، بەخش ئېتىش ئۈچۈن قويۇلغان بىر تەلەپتۇر. 

ئېلىش ئۈچۈن تەلەپ  ندىدىن بىر نەرسە تەلەپ قىلغاندائالالھ بە
يدۇ. ئەكسىچە ئاتا قىلىش / بەخش ئېتىش ئۈچۈن تەلەپ قىلما

قىلىدۇ. بۇ يەردىمۇ سۆز مۇشۇ مەنىدە. ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى بىلەن 
بۇ ئايەتتە  ) رەھمەت ئوقۇش ( ئەدەبىياتىئوتتۇرىغا چىققان ساالۋات 

 ئەمىر قىلىنغان ياردەمنىڭ باشقا بىر شەكلى سۈپىتىدە پەيدا
ھەرگىزمۇ ئېغىزدىكى سۆزگە  ىبولغان. لېكىن بۇ ياردەم تەلىپ

تەلىپى « ئەمەلىي ھەرىكەت » چۈشۈرۈپ قويغىلى بولمايدىغان بىر 
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بولۇپ، ئايەتتە مۇئمىنلەردىن تەلەپ قىلىنغان ياردەم ئەسلىدە 
ئەمەلىي ھەرىكەت بىلەن ياردەم قىلىشنى كۆرسىتىدۇ، ئاغزاكى 

رى پېئىللى« سەللۇ » ۋە « يۇسەللۇنە » ياردەمنى كۆرسەتمەيدۇ. 
 بۇنىڭ دەلىلىدۇر. ئۇ ئايەت تۆۋەندىكىچە: 

َ َوَمًَلئََكتَُه يَُصل وَن عَََّل النهَِب َ ََّي أَ  نه اّلِله ِ
َا ا يَن أ َمَ اُّي  َ نُوا َصل وا عَلَْيَه َّله

 َوَسل َُموا تَْسَلميًا
 نەبىگەھەقىقەتەن  ىرىپەرىشتىلۋە ئۇنىڭ هللا اشۈبھىسىزكى، » 
ڭالر ۋە ياردەم قىلىگە نەبىي مۇسىلەر مىنلەر!ۇئئى م .قىلىدۇ ياردەم

قا پۈتۈنلەي تەسلىم  هللائىتائەت قىلىشتا ) ئۇ ئۆرنەك بولغاندەك ( 
 (.  56« ) بولۇڭالر 

« لەر ۋە رەسۇلىنى رەنجىتكەن هللا» بۇ ئايەتتىن كېيىن كەلگەن 
تەلەپ قىلىنغان بۇ ياردەمنى قىلىشنىڭ بىلەن مۇناسىۋەتلىك ئايەت 

الر ھەققىدە توختالغان بولۇپ، يۇقىرىدىكى ئورنىغا چوماق بولغان
رەسۇلىغا  ئىزاھاتىمىزنى تەستىقلىماقتا. بۈگۈننىڭ مۇئمىنى ئالالھ

غا «قۇرئان » ئۇ ئامانەت قويۇپ كەتكەن  بولغان ياردەم بۇرچىنى
نىڭ ھايات شەكلى بولغان ساداقەت كۆرسىتىش ۋە ئالالھ رەسۇلى

ئىبارەت سۈننەتنى ئۆزىنىڭ ھاياتىغا تەدبىقالشتىن  قۇرئاننى
 تىرىلدۈرۈش بىلەن ئادا قىلىشى كېرەك.   

ئىيەتتە ئالالھ رەسۇلىنى ۇۋاتقان شۇ جەمقۇرئان نازىل بول
سەللىك بىلەن تولۇپ ىرەنجىتكەن ئىككى يۈزلىمىچى ۋە قەلبى ك

يامانلىق قىلغۇچىالر يامانلىقتىن باشقا » كەتكەن كىشىلەرگە 
. ئەسلىدە كىم نېمە ئەسلىتىدۇ قانۇنىيىتىنى« نەرسىگە ئېرىشمەيدۇ 

 ئالالھ نىڭ اليىق نەتىجىگە ئېرىشىدىغانلىقى شۇنىڭغا قىلغان بولسا
ئالالھ نىڭ ئۆزگەرمەس  سۈننىتىدۇر. ئالالھ نىڭ سۈننىتى

 قانۇنىدۇر:

َد  يَن َخلَْوا َمْن قَْبُل َولَْن َُتَ َ َ َِف اَّله نهَة اّلِله نهةَ لَ س ُ َ تَ س ُ  ْبَديًًل  اّلِله
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نىڭ هللا نىڭ ئۆتكەنكى ئۈممەتلەرگە تۇتقان يولىدۇر، اهللا بۇ ا» 
«  ھېچقانداق ئۆزگىرىش تاپالمايسەنسۈننىتىدە  /تۇتقان يولىدا 

 (62  .) 
ۋاتقان چوڭ ئازاپ تىلغا ئېلىنىدۇ ۈئىنكارچىالرنى كۈت سۈرىدە

ھەزرىتى  يەرگە كەلگەندە ئۈممەتى مۇسانىڭ (. سۆز بۇ 68 - 63) 
ەتى مۇھەممەدنىڭمۇ سادىر قىلماسلىقى مۇساغا قىلغانلىرىنى ئۈمم

مىنلەر! سىلەر مۇساغا ئازار قىلغان ۇئئى م» تەلەپ قىلىنىدۇ: 
 (.  69« ) ! كىشىلەر )يەنى بەنى ئىسرائىل( دەك بولماڭالر

ئى » بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى ناھايىتى ئوچۇق ۋە روشەن بولۇپ، 
  دېيىلمەكتە. « مۇھەممەد ئۈممىتى يەھۇدىيلەشمەڭالر! 

» سئۇلىيەت تۇيغۇسىغا ئىگە ھەر ئىنساننىڭ غايىسى مە
كېيىنكىلەرگە يەتكۈزۈش  نى خىيانەت قىلماي«ھىي ئامانەت ئىال
خىيانىتىنىڭ  الھىي ئامانەتكە خىيانەت قىلغۇچىشى كېرەك. ئىۇبول

دەپ « ئامانەت ئايىتى » بەدىلىنى ئېغىر شەكىلدە ئۆتەيدۇ. قۇرئاندا 
 يەر ئالغان:ئاتالغان ئۇ ئايەت بۇ سۈرىدە 

َماَواَت َواْْلَْرَض وَ  َنه َعَرْضنَا اْْلََمانََة عَََّل السه
ِ
َملَْْنَا اَل فَأَبنَْيَ الَْجبَ ا  َأْن َيْ

هُه ََكَن َظلُوًما ن
ِ
نَْساُن ا

ِ
لَهَا اَْل وًَل  َوَأْشَفْقَن َمْْنَا َوَْحَ  ََجُ

شۈبھىسىزكى، بىز ئامانەتنى ئاسمانالرغا، زېمىنغا ۋە تاغالرغا » 
ئۇنى  .ئامانەتكە خىيانەت قىلىشتىن قورقتىتەڭلىدۇق، ئۇالر 

(  ئۆزىگە ئىنسان ھەقىقەتەن ). لېكىن ئىنسان ئۈستىگە ئالدى
 (.  72« ) بولۇپ چىقتى  زۇلۇم قىلغۇچى، نادان

 

 تاالق سۈرىسى
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ئاجرىشىش، ئۈزلىشىش » سۈرە بىرىنچى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 
كەلىمىسى بىلەن ئاتالغان. « الق تا» مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « 

 يەنى:
ئۇالرنىڭ  ىلەر ئايالالرنى تاالق قىلساڭالر! سنەبىئى » 

ئىددىتىگە )اليىق پەيتتە يەنى پاكلىق ھالىتىدە( تاالق قىلىڭالر. 
 !)نەسەب ئارىلىشىپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن( ئىددەتنى ساناڭالر

لىكىڭالرنى كار ئىكەنجاۋابدىن ئالدىدا قىلمىشلىرىڭالر ىڭالرەببر
 (.  1« ) ئۇنتۇماڭالر! 

ئايەتتىكى ئەمىرنىڭ مۇھاتابى ئايالىنى تاالق قىلغان ئەرلەر 
ئايال  ق ھوقۇقىنى ئىشلەتكەن ۋاقىتتابولۇپ، مۇئمىن ئەرلەرگە تاال

ھوقۇقىنى نەزەردە تۇتۇش ئەمىر قىلىنماقتا ۋە  -كىشىنىڭ ھەق 
سى ئىكەنلىكى بۇنىڭ ئالالھ ئالدىدىكى مەسئۇلىيەتنىڭ بىر پارچى

ئەسكەرتىلمەكتە. سۈرىگە ئىسمى بېرىلگەن بىرىنچى ئايەتنىڭ 
تاالق » مەزمۇنى نەزەردە تۇتۇلغاندا، بۇ سۈرىنىڭ ئىسمى 

 مەنىسى ئىپادىلەيدۇ. « مەسىلىسىدە مەسئۇلىيەتچان بولۇش 
سۈرىنىڭ بۇ ئىسىم بىلەن ئاتىلىشى ۋاقىتنىڭ ئۆتىشىگە 

 ئەگىشىپ شەكىللەنگەن. 
قىسقا » سۈرىنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسەن  بىن مەسئۇد ئابدۇلالھ

 دەپ ئاتىغان. بۇ ئىسىم« ل قۇسرا سۇرەتۇن نىسائى -نىسا سۈرىسى 
 -ئايالالر ھەق » مەزكۇر سۈرىنى خۇددى نىسا سۈرىسىگە ئوخشاش 

 مەسىلىسى ئۈستىدە توختالغان سۈرىلەر قاتارىغا تىزىدۇ. « ھوقوقى 
. قىيىننى ئېنىق بەلگىلەش سۈرىنىڭ قاچان نازىل بولغانلىقى

ئايەتلىرىنىڭ  - 234 - 228بەقەرە  ئايەتلىرىنىڭ - 7 - 1سۈرىنىڭ 
ئىبن مەسئۇدنىڭ بۇ  ھەقىقىتىگە يېشىمى / ئىزاھاتى ئىكەنلىكى

سۈرىگە قويغان ئىسمىنى بىرلەشتۈرسەك، سۈرىنىڭ ھىجرەتتىن 
 - 4كېيىنال نازىل بولۇشقا باشلىغان بەقەرە سۈرىسى ۋە ھىجرى 

 - 49ھەتتا ئەھزاپ  ىل بولۇشقا باشلىغان نىسا سۈرىسىىلىدا نازي
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ئايەت بىلەن بولغان مۇناسىۋىتىنى دىققەتكە ئالغان ۋاقتىمىزدا، 
سۈرىنىڭ يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان سۈرىلەردىن كېيىن نازىل 

ەن بۇ سۈرە بولغانلىقى مەلۇم بولماقتا. ئەھزاپ سۈرىسى بىل
الردىمۇ خىتابلالھقا قارىتىلغان رەسۇلۇ ئارىسىدىكى ئوخشاشلىق

 - 1ئايىتى بىلەن بۇ سۈرىنىڭ  - 50لىقىدۇ. ئەھزاپ ېكۆزگە چ
 قىلىنماقتا. خىتابدەپ « ئى نەبى! » ئايىتىدە 

بەييىنە  -سۈرە قەدىمكى تەرتىپلەرنىڭ ھەممىسىدە ئىنسان 
سۈرىلىرى ئارىسىغا تىزىلغان بولۇپ، بۇ ئورۇن بىزنىڭچە مۇۋاپىق 

ئىنسان سۈرىسى مەككىدە، ھەتتا مەككىدە نازىل  ئەمەس. چۈنكى
ئالىدۇ.  ئورۇنبولغان دەسلەپكى ئۈچتەنبىرى سۈرىلەرنىڭ ئىچىدە 

 ل بولۇش ۋاقتى ۋە ماكانى ھەققىدەقۇرئان سۈرىلىرىنىڭ نازى
ساھابىلەر ئىچىدە ئەڭ نوپۇزلۇق شەخس بولغان ھەم سۆزىنى 

ىبن مەسئۇد ھ ئھېچكىم ئالدىراپ رەت قىاللمايدىغان ئابدۇلال
ئىنسان سۈرىسىنىڭ قىيامەت سۈرىسىدىن بۇرۇن  رەزىيەلالھۇئەنھۇ

 - 5ياكى  4نازىل بولغانلىقىنى ئېيتقان. بۇ سۈرىنىڭ رىسالەتنىڭ 
ئىنسان  قىنى كۆرسىتىدۇ. بۇنداق بولغاندايىلىدا نازىل بولغانلى

سۈرىسىنىڭ تۇنجى تەرتىپلەردىكى ئورنى ۋە نازىل بولۇش تارىخى 
ھ ئىبن مەسئۇدنىڭ گۇۋاھلىقى، سۈرىنىڭ مەزمۇنى ۋە ئابدۇلال

باالغىتىمۇ نامايەن قىلغان ئاالھىدىلىكى نەزەردە تۇتۇلغاندا، 
تەرتىپتىكى ئورنى بىلەن نازىل بولغان ۋاقىت ئارىسىدا تەخمىنەن 

يىللىق بىر پەرىق ئوتتۇرىغا چىقماقتا. بۇ دەۋر پەرقى نەزەردىن  15
ىك ئەمەس. دەسلەپكى ساقىت قىلغۇدەك دەرىجىدە كىچ

مەزگىلدىكى تەرتىپلەرنىڭ تاالق سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا تىزغان 
يىلى رەبىئۇلئەۋۋەل ئېيىدىن بۇرۇن  - 4بەييىنە سۈرىسى ھىجرى 

نازىل بولغان بولسا كېرەك. يىغىپ ئېيتقاندا، تاالق سۈرىسىنىڭ 
بەييىنە سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلىشىنى  -تۇنجى تەرتىپلەردە ئىنسان 
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مائىدە  -ئەھزاپ  ىلى بولمايدۇ. بىزنىڭچە بولغانداىزاھلىغئ
 سۈرىسىنىڭ ئارىسىغا تىزىلسا مۇۋاپىق بولىدۇ. 

يىلىدا نازىل  - 6ياكى  5بۇ يىپ ئۇچىغا ئاساسەن سۈرە ھىجرى 
 بولغان دېيىشكە بولىدۇ.

سۈرىنىڭ ئىككى مەقسىتى بار. بىرىنچىسى، ئاجرىشىپ 
ېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىش، ھەتتا كەتكەن ئايالنىڭ ئۇۋالچىلىققا ق

ئىچكىرلەپ تەھلىل قىلغاندا، ئاجىزالرنى مۇشتۇمزورالرنىڭ 
ئىككىنجىسى، ئۈزلەشكەن ئايالالرنىڭ  .زۇلۇمىدىن قوغداش

بنىڭ ساپلىقىنى ئىددەت مەسىلىسىنى چۆرىدىگەن ئاساستا، نەسە
ھەم ئاجرىشىپ كەتكەن ئايالالرغا قارىتىلغان  ھىمايە قىلىش

ىر تۆھمەت ۋە بۆھتاننىڭ ئالدىنى ئېلىشنى مەقسەت بولغۇسى ب
 قىلماقتا. 

» بىرىگە  -چىشى بۇ ئىككى جىنىسنى بىر  -ۋەھىي ئەركەك 
بەخش ئېتىدىغان ئىككى ئامىل سۈپىتىدە « تەسەللىي 

مېھرى » تونۇشتۇرىدۇ. بۇ بىر مەقسەت بولۇپ، بۇ مەقسەت پەقەت 
چىقىدۇ ن ۋۇجۇدقا بىلە« مەرھەمەت / شەپقەت » ۋە « مۇھەببەت  -

بۇ مۇناسىۋەتنىڭ يوللۇق ئىكەنلىكىنى  (. نىكاھ رىشتى 21) رۇم، 
بىلدۈرىدۇ. بىراق بىر جۇپ ئارىسىدىكى تەبىئىي مايىللىق تۈگىگەن 
ۋە نىكاھ رىشتىنى ئۈزۈش زۆرۈر بولۇپ قالغان ئەھۋال ئوتتۇرىغا 

» يول قويۇلغان. « مەجبۇرىي » چىققان بولسا، بۇنىڭغىمۇ 
مانا  مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان تاالق« ش ىش / خېتىنى بېرىئۈزلىش

 بۇ ئىجازەتنىڭ ئىسمىدۇر. 
ئاللىقىدىن بىرى. ۋەھىي بۇ ېئاجرىشىش ھاياتنىڭ ئاچچىق ر

ئاللىقنى نەزەردىن ساقىت قىلمايال قالماستىن، ئۇۋالچىلىقنىڭ ېر
ئايەتلىرىدە  - 7 - 1پەيدا بولۇپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدۇ. سۈرە 

بۇ ئاچچىق  قىدە بەلگىلىمىلەر قويغان. ۋەھىيجرىشىش ھەقئا
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ھەر دەۋرنىڭ  بېشىدىن ئۆتكۈزگۈچىلەر ئۈستىدىن ئاللىقنىېر
 شخەۋەر بېرىدۇ:ۇچىلىقتا قالغان كىشىلىرىگە مۇنداق خقىيىن

َعْل ََلُ َمْخَرًجا ) َ ََيْ تََسُب َومَ مَ ( َويَْرُزقُْه 2َوَمْن يَتهَق اّلِله ْن ْن َحْيُث ََل َيْ

ُبُه ) َ فَهَُو َحس ْ ْ عَََّل اّلِله  (3يَتََوكه
ئالدىدىكى مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى بىلەن هللا كىمكى ا» 

ئۇنىڭغا هللا ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇ. اهللا ىدىكەن، اھەرىكەت قىل
 (. 3 - 2« )  ئويلىمىغان يەردىن رىزىق بېرىدۇ

ئاجراشقان ئايالالرنىڭ قايتىدىن توي »  ئايىتى - 4سۈرىنىڭ 
مەنىسىنى « شى كېرەك بولغان مۇددەت ۇىلىشى ئۈچۈن كۈتۈپ تۇرق

مەسىلىسى ھەققىدە توختىلىدۇ. سۈرىدە « ئىددەت » بىلدۈرىدىغان 
بۇ مەسىلىنىڭ تىلغا ئېلىنىشىغا ئۆز دەۋرىدە ئايالالرغا قارىتىلغان 

بولغان. چۈنكى ئەرلەر تاالق  سەۋەبزۇلۇمنىڭ ئالدىنى ئېلىش 
ىم قىلىپ، ئۇالرنىڭ قايتىدىن تۇرمۇشلۇق قىلغان ئايالالرغا بېس

شىغا توسالغۇلۇق قىلىدىغان بولۇپ، بۇنىڭغا تاالق قىلىنغان ۇبول
ئايالنىڭ ھامىلە بولۇش ئېھتىماللىقىنى باھانە قىالتتى. ئۇالرنىڭ 
ئەسلى مەقسىتى نەسەپ ساپلىقىغا كاپالەتلىك قىلىش ۋەياكى 

سلۇب بىلەن پۇشتىغا ئىگە چىقىش ئەمەس ئىدى. ئۇالر بۇ ئۇ
 ، بەزىسى ئۈزلىشىپ كەتكەن بولسىمۇسابىق ئايالىدىن ئۆچ ئېلىشنى

بەزىسى  ،قىلىپ تۇتۇپ تۇرۇشنى« زاپاس » سابىق ئايالىنى 
ئۆزىنىڭ ئەرلىك مەسئۇلىيىتىدىن قۇتۇلۇپ، ئايالىنى قۇل ئورنىدا 
ئىشلىتىشنى مەقسەت قىالتتى. قۇرئان بۇ زۇلۇمغا خاتىمە بېرىپ، 

ا بەلگىلىمىلەرنى بېكىتكەن. بۇنى پرىنسىپالرنى ئۇنىڭغا قارىت
بولۇشنى « تەقۋا / مەسئۇلىيەتچان » بەلگىلىگەندە ئەرلەرگە 

  كەن:    ئەسكەرت
ئالدىدىكى مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى بىلەن ئەمەل هللا كىمكى ا» 

هللا ئۇنىڭ ئىشىنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇ. ئەنە شۇ اهللا ىدىكەن، اقىل
ئالدىدىكى هللا ۆكمىدۇر، كىمكى انىڭ سىلەرگە نازىل قىلغان ھ



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 657 ~ 

ئۇنىڭ هللا ىدىكەن، امەسئۇلىيەت تۇيغۇسى بىلەن ھەرىكەت قىل
 - 4« )  گۇناھلىرىنى يوققا چىقىرىدۇ، ئۇنىڭغا كاتتا ساۋاب بېرىدۇ

5 .) 
ڭ ھەققىنى ھىمايە سۈرىنىڭ زۇلۇمغا ئۇچرىغان ئايالالرنى

بايان تۆۋەندىكى ئايەتتە ناھايىتى يارقىن ھالدا  قىلغان مەزمۇنى
 قىلىنماقتا:

وهُ َأْسَكنُوُهنه َمْن َحْيُث َسَكنُُْتْ َمْن ُوْجَدُُكْ َوََل تُضَ  ُقوا عَلَْْيَنه نه َلُتَضي َ ار 

ٍل فَأَنَْفُقوا عَلَْْيَنه َحَّته يََضْعنَ  ْن ُكنه ُأوََلَت َْحْ
ِ
لَ َوا نْ  َْحْ

ِ
وُهنه  َأْرَضْعَن لَُْكْ فَأ َتُ هُنه فَا

ُُتْ ُأُجوَرُهنه َوأْ  ْن تََعاََكْ
ِ
 ُأْخَرى َضُع ََلُ  فََسَتُْ تََمُروا بَيْنَُْكْ َبَمْعُروٍف َوا

(  ئاياللىرىڭالرنى ئىددەت ئىچىدىكى ئۇالرنى )» 
قۇدرىتىڭالرنىڭ يېتىشىچە ئۆزۈڭالر ئولتۇرۇۋاتقان جايىڭالرنىڭ بىر 

غا بېسىم قىلىپ جاندىن قىسمىدا ئولتۇرغۇزۇڭالر، ئۇالر
قەدەر  يەڭگىگەنگە ئەگەر ئۇالر ھامىلدار بولسا تويغۇزىۋەتمەڭالر.

(  بالىلىرىڭالرنى ئۇالرنى تەمىنلەڭالر، ئەگەر ئۇالر سىلەر ئۈچۈن )
( ھەققىنى بېرىڭالر،  ئېمىتىش ئېمىتىپ بەرسە، ئۇالرنىڭ )

 ئەگەر .ئۆزئارا مەسلىھەتلىشىڭالر) بالىنىڭ كېلەچىكى ھەققىدە ( 
يەنى  لىشەلمىسەڭالر، ئۇنى )كې ) بالىنى ئېمىتىش مەسىلىسىدە (

 (.  6« )  ( باشقا بىر ئايال ئېمىتسۇن بالىنى
دۇنيا ۋە ئاخىرەت سائادىتىنىڭ  سۈرىنىڭ كېيىنكى بۆلىكى

ئاچقۇچى بولغان ۋەھىي ۋە ئۇنى بىزگە يەتكۈزگەن نۇبۇۋۋەت / 
ئالالھ  (. ئەگەر بىر ئەقىل 11 - 8ئەلچىلىك بىلەن مۇناسىۋەتلىك ) 

شتە ىنىن ئىبارەت بۇ مەسىلىگە ئارلىشىشىنى چۈشنىڭ ئاجرىشىشتى
ا غ« ئىنسان » قېينىلىۋاتقان بولسا، ئۇنىڭغا يەر ۋە زېمىننى 

ئۇنى ئۆز مەيلىگە  بويسۇندۇرۇپ بەرگەن ئالالھ نىڭ
 بېرىلگەن: جاۋابۋەتمەيدىغانلىقىنى ئەسكەرتىش ئارقىلىق ۇقوي
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َواٍت َوَمَن اْْلَ  ْبَع ََسَ ي َخلََق س َ َ ُ اَّله َ ْرَض َمثْلَهُاّلِله ْمُر بَيَْْنُنه تَََنهُل اْْلَ نه ي

 َ ٍء قََديٌر َوَأنه اّلِله َ عَََّل ُك َ َشْ ٍء َعلًْماَحاَط َبُك َ أَ  قَْد َلتَْعلَُموا َأنه اّلِله   َشْ
يەتتە ئاسماننى ياراتتى، زېمىننىمۇ ئاسمانالرغا ئوخشاش هللا ا» 

مرى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا نىڭ ئەهللا ( ياراتتى، ا يەنى يەتتە قىلىپ )
تۇرىدۇ،  ئۈزلۈكسىز ئەكس ئېتىپ جارى بولۇپھەر ۋاقىت 

نىڭ ھەممىگە قادىر هللا ( ا سىلەرگە بۇنى بىلدۈرۈشۈم )
نىڭ ھەممە نەرسىنى تولۇق بىلىدىغانلىقىنى هللا ئىكەنلىكىنى ۋە ا

 (. 12« )  بىلىشىڭالر ئۈچۈندۇر
خۇالسىلىگەندە، ئىنسان ئالالھ ئۈچۈن ئۆز مەيلىگە 

 ۋەتكىلى بولمايدىغان دەرىجىدە ئەتىۋارلىق بىر مەۋجۇدىيەتتۇر. ۇقوي

 

 مائىدە سۈرىسى

 
مەنىسىنى « ستىخان ائەرشتىن چۈشكەن ( د» ) مائىدە 
ئايەتلەر ئارىسىدا ھەۋارىيۇنالرنىڭ  - 114 - 112بىلدۈرىدۇ. 

ھەزرىتى ئىسانىڭ ھوزۇرىدا بايان قىلغان ئارزۇسى نەقىل 
ويۇلغان. ارزۇ سۈرىگە ئىسىم قىلىپ ققىلىنغان. ئەنە شۇ ئ

سۈرە ساھابىلەر دەۋرىدىال بۇ ئىسىم  ، بۇرىۋايەتلەرگە قارىغاندا
 (. بىلەن ئاتالغان ) ئىبن ھەنبەل

ئەھدىلەر، ۋەدىلەر » سۈرە بىرىنچى ئايىتىدە تىلغا ئېلىنغان ۋە 
كەلىمىسى بىلەنمۇ ئاتالغان. « ئۇقۇد » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « 

» مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان « قۇتقازغۇچى » باشقا  ئۇنىڭدىن
 .ئىسمى بىلەنمۇ ئاتالغان« مۇنقىزە 
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سۈرە مەدىنىدە ھۇدەيبىيە سۈلھىسىدىن كېيىن نازىل بولۇشقا 
باشلىغان بولۇپ، بىر قېتىمدىال نازىل بولماستىن، زامانغا يېيىلغان 

 .قەدەم نازىل بولغانلىقى ئېنىق -ئاساستا قەدەممۇ 
ۇشقا باشلىغان يىلى ۋە يىلالر ھەققىدە پەرقلىق نازىل بول

 -قاراشالر مەۋجۇت. قەدىمكى نازىل بولۇش تەرتىپلىرىدە سۈرە بىر 
بىرىدىن پەرقلىق ئورۇنغا تىزىلغان. ھەزرىتى ئوسمانغا نىسبەت 

تەۋبە  -ئورۇن، فەتىھ  - 112دە تەرتىپىقىلىنغان نازىل بولۇش 
 -ئورۇن، سەپ  - 108دە پىتەرتىسۈرىسى ئارىسىدا؛ ئىبن ئابباس 

دە تەۋبە سۈرىسىنىڭ تەرتىپىتەۋبە سۈرىسى ئارىسىدا؛ ئىمام جافەر 
ئارقىسىغا تىزىلغان بولۇپ، ئارقىدىن سانىغاندا ئىككىنجى سۈرە 

 .بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
ىنىڭ مەزمۇنى نەزەردە سۈر ،مكى تەرتىپلەردىكى بۇ ئورۇنقەدى

ۇرىدۇ. چۈنكى سۈرىنىڭ تازا مۇۋاپىق بولمىغاندەك ت تۇتۇلغاندا
 50 - 42(، بولۇپمۇ  71 - 42يەھۇدىيالرغا مۇناسىۋەتلىك بۆلىكى ) 

يەھۇدىي ئارىسىدىكى  -ئايەتلەر ئارىسىدىكى بۆلەكتە مۇسۇلمان  -
مۇناسىۋەتلەر ئېنىق چىقىپ تۇرىدۇ. قەدىمكى تەرتىپلەردە سۈرىنىڭ 

گىلى تىزىلغان ئورنىغا قارالغاندا، سۈرىنىڭ نازىل بولۇش مەز
يىلىغا توغرا كەلمەكتە، بۇ مەزگىلدە مۇسۇلمانالر  - 10ھىجرى 

بىلەن يەھۇدىيالر ئارىسىدا بۇنداق بىر مۇناسىۋەت يوق. بۇ، سۈرىدە 
تىلغان ئېلىنغان مۇناپىقالر ۋە ئۇالرغا مۇناسىۋەتلىك ئايەتلەر 

تىن جابەرى ئارقىلىق سەۋەبئۈچۈنمۇ ئوخشاش بىر ئەھۋال. بۇ 
 -دە سۈرە ئەھزاپ تەرتىپىبىر بىن زەيد يېتىپ كەلگەن جا

مۇمتەھىنە سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. بۇ ئورۇننى سۈرىنىڭ 
مەزمۇنى توغرىلىماقتا. بۇ سۈرىدە ھىجرەتتىن كېيىنال مۇسۇلمانالر 

مەدىنە ۋەسىقىسى / بېتىمى » بىلەن يەھۇدىيالر ئارىسىدا تۈزۈلگەن 
ئايەتلەر  - 71 - 42 ئىما قىلىنغان بۆلەكلەر مەۋجۇت. بولۇپمۇ« 

مۇئمىنلەر ۋە يەھۇدىيالر ئارىسىدا  ئارىسىدىكى بۆلەك بىلەن
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ھىجرەتتىن كېيىن تۈزۈلگەن مەدىنە ۋەسىقىسى ئارىسىدىكى 
ەگەر بۇ يىپ ئۇچىنى ئوخشاشلىق كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ. ئ

سۈرىنى ھىجرەتتىن كېيىنال نازىل بولۇشقا  ،ئاساس قىلساق
ارىسىغا تىزىشقا توغرا كېلىدۇ. بۇنداق بولغاندا، باشلىغان سۈرىلەر ئ

باشقا بىر مەسىلە ئوتتۇرىغا چىقىدۇ. يەنى ئۇنىڭدىن كېيىنكى 
بۇ ئەھۋالدا بۇ   مەزگىللەرنى ئىشارەت قىلغان باشقا بۆلەكلەر...

 تەرەپ قىلىشنىڭ بىردىنبىر چارىسىللەرنى مۇۋاپىق بىر ىمەس
ن، زامانغا يېيلغان ھالدا سۈرىنىڭ بىر قېتىمدىال نازىل بولماستى

توغرا بولغان  ىنى قوبۇل قىلىشتۇر. بىزنىڭچە بۇنازىل بولغانلىق
 .ئۇسلۇب

يۇقىرىدا تىلغا ئېلىپ ئۆتكىنىمىزدەك سۈرىنىڭ بىر قېتىمدىال 
نازىل بولمىغانلىقى ئېنىق. يۇقىرىدىكى بايانالرمۇ بۇنى 
 تەستىقاليدۇ. سۈرىنىڭ بىر قانچە بۆلىكى مەدىنە دەۋرىنىڭ

ئاخىرقى مەزگىلىدە نازىل بولغان بولسا كېرەك. ھەتتا بۇ ساھەدىكى 
نوپۇزلۇق شەخسلەرنىڭ بايانىغا ئاساسالنغاندا، قۇرئاندا ئەڭ 

ئالماقتا. ھەزرىتى  ئورۇنئاخىرىدا نازىل بولغان ئايەتلەر بۇ سۈرىدە 
ئائىشە ۋە ئىبن ئۆمەرگە نىسبەت قىلىنغان رىۋايەتلەرگە قارىغاندا، 

ۈرىسى قۇرئاننىڭ ئەڭ ئاخىرقى سۈرىسىدۇر. قۇرئاندىن مائىدە س
ئەڭ ئاخىرىدا نازىل بولغان ئايەتلەرنىڭ بۇ سۈرىدە ئورۇن 
ئالغانلىقى سەۋەبىدىن بەلكىم مۇشۇنداق دېيىلگەن بولسا كېرەك. 
رەبى بىن ئەنەسنىڭچە سۈرە ۋىدا ھەججىدە نازىل بولغان. ئەسما 

 - 3 ى ئېيتقان. مۇجاھىدنىڭچەغانلىقىنبىنتى يەزىد مىنادا نازىل بول
ئايەتنىڭ ئاخىرقى يېرىمى مەككىنىڭ فەتھى قىلىنىشىدىن كېيىن، 

ئايەتنىڭ ئەڭ  - 3باشقىالرنىڭچە ۋىدا ھەججىدە نازىل بولغان. 
ئاخىرىدا نازىل بولغان ئايەت ئىكەنلىكى بىردەك ئېتىراپ قىلىنغان. 

سوئالغا دېگەن « ئەڭ ئاخىرىدا نازىل بولغان ئايەت قايسى؟ » 
الر بېرىلگەن. بۇ ساھەدە نوپۇزلۇق شەخسلەردىن جاۋابپەرقلىق 



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 661 ~ 

بىرى بولغان ئبىن ئابباستىنمۇ پەرقلىق ئىككى رىۋايەت يېتىپ 
« ئايەت  بۇ ئەڭ ئاخىرقى» كەلگەن. بىراق مەزمۇنغا قارالغاندا، 

 :ئايىتىدۇر - 3مەزكۇر سۈرىنىڭ  دېگىلى بولىدىغان ئايەت

ْسًَلَم َدينًاَرَضيُت لَُْكُ وَ ْعَمَِت لَُْكْ َدينَُْكْ َوَأتَْمْمُت عَلَْيُْكْ نَ الَْيْوَم َأِْكَلُْت 
ِ
  اَْل

بۈگۈن سىلەرنىڭ دىنىڭالرنى پۈتۈن قىلدىم، سىلەرگە  »
نېئمىتىمنى تاماملىدىم، ئىسالم دىنىنى سىلەرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا 

 (. 3« ) تاللىدىم 
نى «امامالنغانلىقى ت» ، نېئمەتنىڭ «پۈتۈن » ئايەت دىننىڭ 

ئۇنىڭ جەۋھىرى ۋە  «پۈتۈن قىلىش » تا. بىر نەرسىنى بايان قىلماق
بىر پۈتۈن  ەرەپلىرىنىڭ تولۇق شەكىللىنىشىنىمۇناسىۋەتلىك ت

« تامامالش » ئوتتۇرىغا چىقىرىلىشىنى بىلدۈرىدۇ. بىر نەرسىنى 
ئۇنىڭ جەۋھىرى تامامالنغان بولسىمۇ، مۇناسىۋەتلىك قىسمىنىڭ 

تولۇقالنمىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئالالھ دىنىنى ھەر  تېخى
كېيىن دىنغا بىر  ،تىنسەۋەبجەھەتتىن مۇكەممەهللاشتۈرگەن. بۇ 

» نەرسىلەرنى قوشۇپ قويۇش ) بىدىئەت ( رەسۇلۇلالھ تەرىپىدىن 
 پ ئاتالغان. چۈنكى بۇ خىل قىلمىشزااللەت ( دە« ) ئازغۇنلۇق 

رەت ئىالھىي بۇيرۇققا قارشى دىننىڭ پۈتۈن قىلىنغانلىقىدىن ئىبا
چىققانلىق مەنىسىنى ئىپادىلەيدۇ. لېكىن نېئمەت پۈتۈن 
قىلىنمىغان، تامامالنغان، نېئمەتنى تامامالش ۋەزىپىسى بۇ 
ئۈممەتنىڭ ئالىملىرىنىڭ، يېتەكچىلىرىنىڭ ۋە رەھبەرلىرىنىڭدۇر. 
ئىلىم ساھەسىدە ئىجتىھاد، مۇجادىلە ساھەسىدە جىھاد، قەلب 

مۇجاھەدە ) نەپسىگە قارشى كۆرەش قىلىش (، ھايات  ساھەسىدە
ساھەسىدە جەھد ) كۈچىنىڭ يېتىشىچە تىرىشىش ( بىلەن بۇ 

 .ۋەزىپە ئادا قىلىنىدۇ
مائىدە سۈرىسى بەلگىلىمىلەر ۋە دىققەت قىلىشقا تىگىشلىك 
رامكىالر بەلگىلەنگەن سۈرە بولۇپ، قۇرتۇبى پەقەت بۇ سۈرىنىڭ 

پەرزنى ئېنىقالپ چىققانلىقىنى ئېيتقان.  19 ئۆزىدىال تىلغا ئېلىنغان
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سۈرە، ئىنساندا ئۆزىنى باشقۇرغان ۋە بەلگىلىمىلەرگە رىئايە قىلغان 
ئاساستا ياشاش ئېڭىنى شەكىللەندۈرۈشنى مەقسەت قىلماقتا. 

چېگرا بولمىسا، چەكسىزلىك بولىدۇ، ئىنسان  -چۈنكى بىر چەك 
 .پ قويىدۇىتىچەكسىزلىك ئىچىدە ئۆزىنى يوق

بەندە ئارىسىدىكى ئەھدىگە ۋاپا قىلىش  -سۈرە ئالالھ 
ھارام  -ھەققىدىكى تەلىمات بىلەن باشلىنىدۇ. غىزانىڭ ھاالل 

زدىن كەلمەيدۇ، ۇدائىرىسىنى بەلگىلەپ بېرىدۇ. پەقەت جانال بوغ
زدىن كېلىدۇ. ھاالل ۋاپادار، ھارام ۋاپاسىزدۇر. ۇشەيتانمۇ بوغ

چىقىدىغان ھارام يەرنى  زدىن كىرگەن ھەر ھارام لوقماۇبوغ
چىقىش ئۈچۈن ھارام جاينى  ئىزدەيدۇ. ھارامدىن كەلگەن كىرىم

 .ئىزدەيدۇ
قۇرئان ھارامنىڭ ھاالل قىلىنىشى ھەققىدە بىر قېتىم توختالسا، 
ھااللنىڭ ھارام قىلىنىشى ھەققىدە ئون قېتىم توختىلىدۇ. بۇ 

نغانلىقى غىر تۈرىدىكى ھايۋانالرنىڭ ھاالل قىلىىتىن سۈرە سسەۋەب
ھەققىدىكى خەۋەر بىلەن باشلىنىدۇ. ئۆز دەۋرىدە يەھۇدىيالر ۋە 
مەزكۇر رايۇندىكى باشقا مەدەنىيەتلەردە ئۆز مەيلىچە بەزى 
ھااللالرنى ھارام قىلىدىغان ئادەت بار ئىدى. بۇ ھۆكۈملەر مەزكۇر 

ئەمەلدىن قالدۇرۇشنى مەقسەت قىلىدۇ. « ھارامالرنى » خاتا 
 :تى بۇ ھەقىقەتنى بايان قىلىدۇئايى - 4سۈرىنىڭ 

ي َ   َباُت يَْسأَلُونََك َماَذا ُأَحله لَهُْم قُْل ُأَحله لَُْكُ الطه
( نېمىلەرنىڭ  يېمەك ـ ئىچمەكتىن ئۇالر سەندىن ئۆزلىرىگە )

سىلەرگە پاك » ئېيتقىنكى،  .ھاالل قىلىنغانلىقىنى سورايدۇ
ھاالل قىلىندى نەرسىلەر ۋە ياخشى بولغان نەرسىلەرنىڭ ھەممىسى 

 ( »4 .) 
يۇقىرىدا كۆرۈلگەندەك، ئايەت ھااللالرنى ساناپ ئۆتمەيدۇ. 
ئومۇمىي دائىرىنى بەلگىلەش بىلەن كۇپايىلىنىدۇ. ئىسالم 
فىقىھىنىڭ مۇناسىۋەتلىك ھۆكۈملىرىمۇ بۇ ئايەتلەرنى ئاساس 
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قىلغان ھالدا بەلگىلەنگەن. بۇ پرىنسىپقا ئاساسالنغاندا شەيئىلەردە 
تىن ھارام سەۋەبئازادە بولۇش بولۇپ، بۇ  -مەقسەت ئەركىن ئەسلى 

قىلىنغان نەرسىلەر تىلغا ئېلىپ ئۆتۈلىدۇ، ھاالل قىلىنغان 
نەرسىلەر تىلغا ئېلىنمايدۇ. بىر نەرسە چەكلەنمىگەن بولسا، ئەركىن 

 .قويۇپ بېرىلگەن بولىدۇ
ئىچمىكىنىڭ  -نىڭ يېمەك كىتابئايىتىدە ئەھلى  - 5سۈرىنىڭ 

اللىرىنىڭ ھاالل قىلىنغانلىقى بايان قىلىنغان. بۇنىڭدىن، ۋە ئاي
ئەھلى دەپ تونۇشتۇرغان يەھۇدىيالر ۋە  كىتابقۇرئاننىڭ 

خىرىستىيانالر ئۈچۈن ئاالھىدە بىر بەلگىلىمىنى بىكىتكەنلىكىنى 
 :ۋالغىلى بولىدۇۈكۆر

يَن ُأوتُ  َ َباُت َوَطَعاُم اَّله ي َ لَُْكْ َوَطَعاُمُْكْ  تَاَب َحلٌّ كَ وا الْ الَْيْوَم ُأَحله لَُْكُ الطه

َ َحلٌّ لَهُْم َوالُْمْحَصنَاُت َمَن الُْمْؤَمنَاَت َوالُْمْحَصنَاُت مَ  وا الَْكتَاَب َمْن يَن ُأوتُ َن اَّله

تَيْتُُموُهنه ُأُجوَرُهنه ُمْحَصَننَي غَْْيَ مُ  َذا أ َ
ِ
 تهَخَذي َأْخَداٍن َوَمنْ نَي َوََل مُ َساَفحَ قَْبَلُْكْ ا

َخَرةَ يَ  َُلُ َوُهَو َِف اْْل َ ميَاَن فَقَْد َحَبطَ ََعَ
ِ
 لَْخاََكَينَ َمَن ا ْكُفْر َِبَْل

بۈگۈن سىلەرگە پاك نەرسىلەر ھاالل قىلىندى، كىتاب  »
( نىڭ تامىقى سىلەرگە  يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر بېرىلگەنلەر )

نلەردىن ھااللدۇر ۋە سىلەرنىڭ تامىقىڭالر ئۇالرغا ھااللدۇر، مۇئمى
بولغان ئەفىفە ئايالالرنىڭ، سىلەردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگەنلەر 

( دىن بولغان ئەفىفە ئايالالرنىڭ  يەنى يەھۇدىيالر ۋە ناساراالر )
مەھرىنى بەرسەڭالر، ئىپپەتلىك بولغىنىڭالر ۋە ئاشكارا ـ يوشۇرۇن 

(، ئۇالر  ئۇالرنى ئالساڭالر پاھىشىنى كۆزلىمىگىنىڭالر ھالدا )
ىلەرگە ھااللدۇر، كىمكى ئىماننى ئىنكار قىلىدىكەن، ئۇنىڭ س

( يوققا چىقىرىلىدۇ، ئاخىرەتتە ئۇ زىيان  نىڭ ساۋابى ئەمەلى )
    (. 5« ) تارتقۇچىالردىن بولىدۇ 

ئۇالرنىڭ » ئايەتنىڭ ئاخىرىدا مەلۇم بولغاندەك بۇنىڭ سەۋەبى 
ئىنكار  كىم ئىماننى» تۇر. چۈنكى «ئىماننى ئىنكار قىلماسلىق 

ماسلىقى تەلەپ ئىنكار قىلىن«. قىلسا ئەمەلى بىكار بولۇپ كېتىدۇ 
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ئايەتنىڭ نازىل بولۇش سەۋەبىدىنمۇ مەلۇم  قىلىنغان بۇ ئىمان
بولغىنىدەك يەھۇدىي ۋە خىرىستىيانالرنىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان 

ىدا نۇقتۋە ئىچىگە باشقا نەرسىلەر قوشۇلۇپ كەتكەن ئىمانىدۇر. بۇ 
قۇرئان يەھۇدىي » ڭ ئەقلىگە مۇنداق بىر سوئال كېلىدۇ: كىشىنى

ۇچرىغان ئىمانىنى ئىنكار ۋە خىرىستىيان بىرسىنىڭ بۇزغۇنچىلىققا ئ
ئىماننى ئىنكار قىلغانلىق دەپ تىلغا ئالىدۇ. ئۇنداقتا  قىلىشنى

مۇئمىننىڭ ئىمانىنى ئىنكار قىلىشنىڭ ۋابالى قانچىلىك ئېغىر 
 «. بوالر؟

، قۇرئانغا دېيىش غان ساۋاق: مۇئمىننى تەكفىرئالىدىبۇنىڭدىن 
 .ئاساسەن ئىماننى ئىنكار قىلغانلىق بولىدۇ

سۈرىدە غىزا مەسىلىسى تەۋھىدنى چۆرىدىگەن ئاساستا قايتا 
ىلغا ئېلىنغان ھەر تېمىدىن ت خىرتىلغا ئېلىنىدۇ. سۈرىدە باشتىن ئا

ى بولغان تەۋھىدكە پرىنسىپسۆز ئىسالمنىڭ ئەڭ چوڭ  كېيىن
 .لىدۇكې

ئايەتنىڭ ئاخىرقى  - 3قۇرئاندا ئەڭ ئاخىرىدا نازىل بولغان 
سۈرىنىڭ دەسلەپكى بۆلىكى نازىل بولغان مەزگىل ھەققىدە  قىسمى

رەسۇلۇلالھ  «بۈگۈن » يىپ ئۇچى بەرمەكتە. ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان 
ۋاپات بولۇشتىن تەخمىنەن ئىككى ئاي بۇرۇنقى ۋىدا ھەججىنى 

 .كۆرسەتسە كېرەك
رئاندا تاھارەت ۋە تەيەممۇمنىڭ قانداق ئېلىنىدىغانلىقى قۇ

 ئورۇنھەققىدە تەپسىلىي مەلۇمات بېرىلگەن ئايەتلەر بۇ سۈرىدە 
 :ئالىدۇ. بۇ ئايەتلەر تۆۋەندىكىچە

َّل 
ِ
ًَلَة فَاْغَسلُوا ُوُجوَهُْكْ َوأَيَْديَُْكْ ا َّل الصه

ِ
َذا قُْمُُتْ ا

ِ
يَن أ ََمنُوا ا َ َا اَّله ََّي َأُّي 

ْن الْ 
ِ
ههُروا َوا ْن ُكْنُُتْ ُجنًُبا فَاطه

ِ
َّل الَْكْعَبنْيَ َوا

ِ
َمَراَفَق َواْمَسُحوا َبُرُءوَسُْكْ َوَأْرُجلَُْكْ ا

ُُتُ الن ََساَء فَََّلْ  ُكْنُُتْ َمْرََض َأْو عَََّل َسَفٍر َأْو َجاَء َأَحٌد َمنُْْكْ َمَن الْغَائَطَ َأْو ََلَمس ْ
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مُ  ُدوا َماًء فَتََيمه ُ َُتَ ًبا فَاْمَسُحوا َبُوُجوَهُْكْ َوَأيَْديُْكْ َمنُْه َما يُرَيُد اّلِله وا َصَعيًدا َطي َ

 َلَيْجَعَل عَلَْيُْكْ َمْن َحَرجٍ َولََكْن يُرَيُد َلُيَطه ََرُُكْ َوَلُيَُته َنْعَمتَُه عَلَْيُْكْ لََعلهُْكْ تَْشُكُرونَ 
ئوقۇماقچى  ناماز )(  سىلەر تاھارەتسىز بولۇپ مىنلەر! )ۇئئى م »
( تۇرغىنىڭالردا، يۈزۈڭالرنى يۇيۇڭالر، قولۇڭالرنى  بولۇپ

جەينىكىڭالر بىلەن قوشۇپ يۇيۇڭالر، بېشىڭالرغا مەسھى قىلىڭالر، 
پۇتۇڭالرنى ئوشۇقۇڭالر بىلەن قوشۇپ يۇيۇڭالر، ئەگەر جۇنۇپ 

(، ئەگەر كېسەل  يەنى غۇسلى قىلىڭالر بولساڭالر پاكلىنىڭالر )
(، ياكى سەپەر ئۈستىدە  سۇ زىيان قىلىدىغان بولسا ر )بولساڭال

(، ياكى سىلەرنىڭ بىرسىڭالر  سۇ تاپالمىساڭالر بولۇپ )
( بولساڭالر،  يەنى تاھارەت سۇندۇرغان ھاجەتخانىدىن كەلگەن )

غۇسلى  ياكى ئاياللىرىڭالر بىلەن يېقىنچىلىق قىلغاندىن كېيىن )
، پاك تۇپراقتا تەيەممۇم قىلىڭالر( سۇ تاپالمىساڭالر،  تاھارەت ئۈچۈن

سىلەرگە هللا ئۇنىڭ بىلەن يۈزۈڭالرغا، قولۇڭالرغا مەسھى قىلىڭالر، ا
شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن هللا مۇشەققەتنى خالىمايدۇ، لېكىن ا

(  ئىسالم شەرىئىتىنى بايان قىلىش بىلەن سىلەرنى پاك قىلىشنى، )
 (. 6« ) ۇ نېمىتىنىڭ ھەممىسىنى سىلەرگە بەخش ئېتىشنى خااليد

قۇرئاننىڭ ئادالەت ھەققىدىكى تەلىماتلىرىدىن بىرسى بۇ 
 :ئالغان ئورۇنسۈرىدە 

َ ُشهَ اَمنَي ّلَِله يَن أ ََمنُوا ُكونُوا قَوه َ َا اَّله نَ لَْقْسَط وَ َداَء َِب ََّي َأُّي  رََمنهُْكْ ش َ أ َُن ََل ََيْ

هقُ ْقَوى وَ قَْوٍم عَََّل َأَله تَْعَدلُوا اعَْدلُوا ُهَو َأْقَرُب َللته   ات
ِ
َ ا َ َخَبٌْي َبمَ وا اّلِله  ا تَْعَملُونَ نه اّلِله

ئۈچۈن ھەق تەرەپتە تۇرۇپ ئادالەتنىڭ هللا ئى مۇئمىنلەر! ا »
(  ئۇالرغا سىمۋولى بولۇڭالر، بىرەر قەۋمگە بولغان ئۆچمەنلىكىڭالر )

( ئادىل  دۈشمىنىڭالرغا ئادىل بولماسلىقىڭالرغا سەۋەب بولمىسۇن، )
(  يەنى ئۇالرغا ئۆچمەن تۇرۇپ ئادىل بولۇشۇڭالر ر، بۇ )بولۇڭال

ئالدىدىكى مەسئۇلىيىتىڭالرنى هللا تەقۋادارلىققا ئەڭ يېقىندۇر، ا
 (. 8« ) ھەقىقەتەن قىلمىشىڭالردىن خەۋەرداردۇر هللا ئۇنتۇماڭالر، ا
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چېگراالر بەلگىلەنگەن ۋە رىئايە قىلىشقا  -ئىالھىي چەك 
 ىنغان بىرىنچى بۆلەكتىن كېيىنقىلالر بايان پرىنسىپتېگىشلىك 

بايان يەھۇدىيلىشىش ۋە خىرىستىيانلىشىش خەۋىپىگە يۆتكىلىپ، 
بەنى ئىسرائىل تارىخىدىن بىر قاتار يەھۇدىيلىشىش ئۆرنىكى 
بېرىلىدۇ. ئۇنىڭدىن باشقا ئىسەۋى مۇئمىنلەرنىڭ 
خىرىستىيانلىشىش جەريانىنىڭ مەنتىقىسىنى كۆرسىتىپ بەرگەن 

 - 34ئايەتتىن باشالنغان تېما  - 12ن قىلىنىدۇ. داۋالىرىمۇ بايا
ىدا بەنى ئىسرائىل ئۈچۈن نۇقتئايەتكىچە داۋاملىشىدۇ. بۇ 

بەلگىلەنگەن ۋە ئىنسان ھاياتىنىڭ مۇقەددەسلىكىنىڭ ئەڭ يارقىن 
ھەر دەۋرنىڭ مۇئمىنلىرى  رىنسىپنىڭئىپادىسى بولغان بۇ پ

ەندىكى تۆۋ چكە ئىگە بىر تەلىمات ئىكەنلىكىئۈچۈنمۇ كۈ
 بايانالردىن مەلۇم بولماقتا:

هُه مَ  ائَيَل َأن َْكَ
ِ
غَْْيَ نَْفٍس أَْو َل نَْفًسا بَ ْن قَتَ َمْن َأْجَل َذَِلَ َكتَبْنَا عَََّل بََِن ا

يًعا َوَمْن أَ  هَما قَتََل النهاَس ََجَ ه ْحيَاهَ فََساٍد َِف اْْلَْرَض فَََكَن يًعا َما أَْحيَا النهاَس َجََ ا فَََكَن

نه َكَثًْيا وَ 
ِ
نَاَت ُثه ا  فُونَ  َِف اْْلَْرَض لَُمَْسَ بَْعَد َذَِلَ  ْْنُمْ مَ لَقَْد َجاَءِْتُْم ُرُسلُنَا َِبلَْبي َ

(  يەنى قابىلنىڭ ھابىلنى ناھەق ئۆلتۈرگەنلىكى شۇ )» 
 :( ئىسرائىل ئەۋالدىغا ھۆكۈم قىلدۇقكى تەۋراتتا سەۋەبتىن )

ياكى يەر يۈزىدە كىمكى ناھەق ئادەم ئۆلتۈرمىگەن 
بۇزغۇنچىلىق قىلمىغان بىر ئادەمنى ئۆلتۈرسە، ئۇ پۈتۈن 
ئىنسانالرنى ئۆلتۈرگەندەك بولىدۇ، كىمكى بىر ئادەمنى تىرىلدۈرسە 

(، ئۇ پۈتۈن  يەنى قۇتقۇزسا ياكى ھايات قېلىشىغا سەۋەبچى بولسا )
 .ئىنسانالرنى تىرىلدۈرگەندەك بولىدۇ

( مۆجىزىلەرنى  شانلىق راستال )لىرىمىز بەنى ئىسرائىلغا ەسۇلر
يەنى ئىسرائىل  ئېلىپ كەلدى، شۇنىڭدىن كېيىن ئۇالرنىڭ )

( زېمىندا  كۇفرىدا، ئادەم ئۆلتۈرۈشتە ( تولىسى ) ئەۋالدىنىڭ
 (. 32« )  ھەددىدىن ئاشقۇچىالردىن بولدى
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ئادەمنىڭ ئىككى ئوغلى ھەققىدىكى قىسسىمۇ ئىنسان ھاياتىغا 
ىلمىش ئىكەنلىكى دائىرىسىدە بايان قەست قىلىشنىڭ يامان ق

ئادەمنىڭ ئىككى ئوغلىنىڭ  (. ئەسلىدە 31 - 27قىلىنىدۇ ) 
ئادەم باللىرىنىڭ قىسسىسىدۇر. بۇ قىسسىدە جىنايەت  قىسسىسى

ھەسەت ۋە » بىلەن ئاخىرالشقان دۈشمەنلىكنىڭ ئارقا پەردىسىدە 
ش ياتماقتا. ئۇنىڭ تەكتىدە دۇنياغا بېرىلىپ كېتى« قىزغىنىش 

ياتىدۇ. ئەگەر قابىل دۇنيا مېلىغا رىشتە باغلىمىغان بولسا ئىدى، 
ئىلكىدىكى نەرسىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىسىنى قۇربان قىلغان، 
قۇربانلىقى قوبۇل قىلىنغان بوالتتى. ئەگەر قۇربانلىقى قوبۇل 
قىلىنغان بولسا ئىدى، قىزغانچۇقلۇق قىلمىغان ۋە بۇ جىنايەتنى 

ىدىغان باسقۇچقا كىرمىگەن بوالتتى. بۇ بول سەۋەبسادىر قىلىشىغا 
تە. جەرياننىڭ ئەڭ بېشىدا دۇنيالىقالرغا بېرىلىپ كېتىش كەلمەك

يەھۇدىيلىشىش مايىللىقىنىڭ ئەڭ  دۇنيالىقالرغا بېرىلىپ كېتىش
تىپىك ئاالمىتىدۇر. بۇ ئايەتنىڭ داۋامىدىمۇ يەھۇدىيلىشىپ 

لەر ) ئىسا كەتكەن بەنى ئىسرائىل ۋە خىرىستىيانالشقان ئىسەۋى
ئۈممىتى ( ھەققىدە بايانالر بېرىلىپ، ئۇالرنىڭ ئۆزلىرىگە نازىل 

 - 41قىلىنغان ۋەھىي بىلەن ھۆكۈم قىلمىغانلىقى بايان قىلىنىدۇ ) 
47  .) 

بۇ ئارقىلىق بۇ ئىككى تائىپىنىڭ سەمىمىيەتسىزلىكى 
ئۇالر مۇئمىنلەرنى ئۆزلىرىگە دەۋەت قىلىدۇ، » تەكىتلەنگەن ۋە 

الرنىڭ ئەمرى بىلەن ئىش كىتابزلىرى ئۆزىگە بېرىلگەن لېكىن ئۆ
 رنى ئۆزىگە دەۋەت قىلىشتىن بۇرۇنقىلمايدۇ. ئۇالر باشقىال

 دېيىلمەكتە. « لىرىغا ھۆرمەت قىلسۇن! كىتابئۆزىنىڭ 
يەھۇدىيلىشىش ۋە خىرىستىيانلىشىش ئۆرنەكلىرى بايان 

دەپ « ! ئى ئىمان ئېيتقانالر» قىلىنغاندىن كېيىن، مۇئمىنلەرگە 
قىلىش بىلەن بىۋاستە ۋە ۋاستىلىق ھالدا يەھۇدىيلىشىش ۋە  خىتاب

خىرىستىيانلىشىشقا قارشى ئېلىنىدىغان تەدبىرلەر كۆرسىتىپ 
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(. ئاندىن سۆز يەنە يەھۇدىي ۋە  69 - 51ئۆتۈلىدۇ ) 
خىرىستىيانالرغا قايتىدۇ. قۇرئاننىڭ قەيىرىدە سۆز يەھۇدىي ۋە 

ياماننى ئايرىش  -يەردە ياخشى  خىرىستىيانالرغا كەلسە، ئۇ
ئۇسلۇبىنى كۆرىمىز. بۇ ئۇسلۇب بۇ يەردىمۇ ئورۇن ئالغان. قۇرئان 
مۇھاتابىدا تالالپ ئايرىيااليدىغان بىر ئەقىل بەرپا قىلىشنى مەقسەت 
قىلىدۇ، ھەرگىزمۇ ھەممىنى قارا قويۇق بىر تاياقتا ھەيدەيدىغان 

ۇب مەزكۇر سۈرىدىمۇ مۇئامىلىگە يېشىل چىراق ياقمايدۇ. بۇ ئۇسل
دېگۈچىلەرنى باشقىالردىن « بىز ناساراالردىن » كۆرۈلىدۇ. قۇرئان 

 مۇنداق ئايرىيدۇ:

يَن أ ََمنُوا الَْْيُ  َ يَن أَ وَد وَ لَتََجَدنه َأَشده النهاَس عََداَوًة َلَّله َ ُكوا َولَتََجَدنه اَّله ْشَ

ينَ  َ يَن أ ََمنُوا اَّله َ ًة َلَّله َنه َأْقَرَبُْم َمَوده
ِ
َ  قَالُوا ا يَسنَي َذَِلَ َبأَ  َصاَرىن ُرْهَباًَن وَ نه َمْْنُْم َقس َ

وَن ) تَْكَّبُ ُْم ََل يَس ْ  82َوَأَّنه
ِ
ُعوا َما ُأنْزََل ا َذا ََسَ

ِ
ُسوَل تََرى َأعْ ( َوا يُض ُيَْنُْم تَفَ َّل الره

هنَا أ َمَ  َ يَُقولُوَن َرب ا َعَرفُوا َمَن الَْحق  ْمعَ َممه اَهَديَن )مَ اْكُتبْنَا ا فَ نه َمَن اله َما ( وَ 83َع الشه

َ َونَْطَمعُ  َ َوَما َجاَءََن َمَن الَْحق  اَلَحنَي ب نَا َمَع الْقَْوَم الْدَخلَنَا رَ َأْن يُ  لَنَا ََل نُْؤَمُن َِبّلِله صه

(84) 
يەھۇدىيالر ۋە مۇشرىكالرنىڭ  پۈتۈن ئىنسانالر ئىچىدە

شمەن ئىكەنلىكىنى چوقۇم مىنلەرگە ھەممىدىن قاتتىق دۈۇئم
دېگەن  « بىز ناسارا»  . يەنە ئىنسانالرنىڭ ئىچىدەبايقايسەن

مىنلەرگە ھەممىدىن يېقىن ۇئكىشىلەرنىڭ دوستلۇق جەھەتتە م
، ناساراالرنىڭ نىڭ سەۋەبىبۇ. ئىكەنلىكىنىمۇ چوقۇم بايقايسەن

( تەكەببۇرلۇق قىلمايدىغان  ھەقنى قوبۇل قىلىشتا ) ئىچىدە
 راھىبالر بولغانلىقى ئۈچۈندۇر.  ۋە ئۆلىماالر

ىدا نازىل قىلىنغان قۇرئاننى ئاڭلىغان چاغلىر رەسۇلغائۇالر 
ئۇالرنىڭ كۆزلىرىدىن ياش  ھەقىقەتنى تونۇغانلىقلىرىدىن

 ئۇالر ئېيتىدۇ: .قويۇلغانلىقىنى كۆرىسەن
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ڭنى، رەسۇلۇ رەببىمىز، بىز ئىمان ئېيتتۇق، بىزنى ) »
هللا غۇچىالر قاتارىدا قىلغىن. بىز نېمىشقا ا( ئېتىراپ قىل كىتابىڭنى

قا، بىزگە كەلگەن ھەقىقەتكە ئىشەنمەيلى؟ ھالبۇكى، بىز 
(  جەننەتكە ىمىزنىڭ بىزنى ياخشى كىشىلەر قاتارىدا )ەببر

 (. 84 - 82)  « نى ئۈمىد قىلىمىزىكىرگۈزۈش
دېگۈچىلەرنى مۇشرىكالردىن « بىز ناساراالردىن » قۇرئاننىڭ 
دىن ئايرىم تۇتقانلىقى ناھايىتى ئېنىق. لېكىن ۋە يەھۇدىيلەر

ناسارا » باشقا ئايەتلەردە  دېگۈچىلەر« بىز ناساراالردىن »  بىزنىڭچە
قلىق ئېلىنغان خىرىستىيانالردىنمۇ پەردەپ تىلغا « ۋە ناسرانىيۇن 

« ئىسەۋى » ئەمەس، ئۇالرنى « خىرىستىيان » بىر گۇرۇپتۇر. بۇالر 
ق. نەجاشى مانا بۇ ئىسەۋىلەردىن ئىدى. دەپ ئاتاش تېخىمۇ مۇۋاپى

ھەم ئالالھ رەسۇلىغا ۋە  دېدى« بىز ناساراالردىن » ا ھەم شۇڭ
قۇرئانغا ئىمان ئېيتتى. نەجاشىنىڭ ھەبەشىستان مۇھاجىرى 
بولغان مۇسۇلمانالرنىڭ قىلغان نامىزىنى قىلىدىغانلىقىنى ئاڭلىغان 

ۇرۇنقىدىن ياكى بىلىدىغانالر چىقمىدى. نەجاشىنىڭ ئۆزىنى ب
باشقىچە سۈپەتلىگەنلىكىگە شاھىت بولغانالرمۇ بولمىدى. بۇ 

دېگۈچىلەر قاتارىدىن « بىز ناساراالردىن » كىملىكى بىلەن ئۇ 
بىز »  زىل بولۇش سەۋەبى رىۋايەتلىرىدىنئىدى. بۇ ئايەتنىڭ نا

 12دېگەن گۇرۇپپىنىڭ ھەبەشىستاندىن كەلگەن « ناساراالردىن 
ئۆلىمالىرى ئىكەنلىكى مەلۇم بولماقتا. كىشىلىك ئىسەۋى دىن 

مەككىدە بۇ ئېتىقادقا ۋەكىللىك قىلىدىغان ئۈچ كىشى بار ئىدى. 
ئۇالر ۋەرەقە بىن نەۋفەل، ئۇبەيدۇلالھ بىن جاھش ۋە ئوسمان بىن 

 سۇفياننىڭ قىزى ئۇممۇ ھەبىبەنىڭ ھۇۋەيرىس. ئەبۇ
نىڭ ۇبەيدۇلالھ بىن جاھشرەسۇلۇلالھتىن بۇرۇنقى ئېرى بولغان ئ

يۇقىرىدىكى ئىككى كىشىدىن پەرقلىق بولغان. بۇ زات  ئاقىۋىتى
ھەبەشىستانغا ھىجرەت قىلغان مۇھاجىرالر ئارىسىدىن ئورۇن 
ئېلىش شەرىپىگە نائىل بولغان. لېكىن ھەبەشىستاندا ھاراققا 
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بېرىلىپ كەتكەن بولۇپ، كېيىن تەسلىسچى خىرىستىيانالر ) ئۈچ 
ىغا كىرىپ كەتكەن ۋە بۇ ئېتىقادى ئىالھ ئېتىقادىدىكى ( ئېتىقاد

 ئۈستىدە ئۆلگەن. 
 ئايەتتە سۈرە ھاالل غىزا مەسىلىسىگە قايتىدۇ ۋە ئارقىدىنال - 87
(. بۇ  89كەلمەس قەسەملەرنىڭ كاپارىتىنى تىلغا ئالىدۇ )  -كەلسە 

زدىن ۇئىككىسى ئارىسىدىكى ئوخشاشلىق ھەممىگە مەلۇم. غىزا بوغ
دۇ. شۇڭا ئىنسان مەيلى غىزا ياكى كىرىدۇ، سۆز ئېغىزدىن چىقى

قەسەم بولسۇن، بۇالردا مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن ھەرىكەت قىلىشى 
كېرەك. ئاندىن ۋەھىي ھاراق، قىمار ۋە بۇنىڭغا ئوخشاش ھەر خىل 
التارىيە ئويۇنلىرى ۋە ئالالھ تىن غەيرىگە قۇربان قىلىنغان 

ڭدىن كېيىن (. ئۇنى 91 - 90لىقالر ئۈستىدە توختىلىدۇ ) نقۇربا
سۆز ھەج جەريانىدا ئوۋ ۋە ئوۋ ئوۋالش ئۈستىدىن ھەج ئىبادىتىگە 

(. بۇ بۆلۈمدە ساختا مۇقەددەسلەر بىلەن  97 - 94كەلتۈرۈلىدۇ ) 
 مۇناسىۋەتلىك جاھىلىيەت ئەنئەنىسى ئۈستىدە توختىلىدۇ.

قەدىمدىن تارتىپ ئەنئەنە شەكلىدە  ئايىتى - 103سۈرىنىڭ 
ان ۋە گۆشى ھاالل بولغان ھايۋانالرنى بەزى داۋام قىلىپ كېلىۋاتق

نالرنى دەپ ئاتاپ، ئاندىن ئۇ ھايۋا« ئاتاق » لەر بىلەن سەۋەب
تىغا چىقىرىۋېتىش ئەنئەنىسى ھەققىدە يارىتىلىش مەقسىتىنىڭ سىر

توختىلىدۇ. بۇ خىل ھايۋانالرنىڭ گۆشىدىن، سۈتىدىن، يۇڭىدىن، 
دىالنغىلى بولمايتتى. تېرىسىدىن، خۇالسەكاالم، ھېچنىمىسىدىن پاي

ئالالھ قويغان  اختا مۇقەددەسلىك ئەسلىدەھالبۇكى، بۇ س
) مەراتىبۇل ۋۇجۇد (گە خىالپ ئىدى. مانا بۇ  تەرتىپىمەۋجۇدىيەت 

« تەقلىدچىلىككە » ۋە « ىككە كور ئەنئەنىچىل» ىدا قۇرئاننىڭ نۇقت
   : ئالماقتا ئورۇنشى تۇتقان پوزىتسىيىسىنى بىلدۈرىدىغان ئايەت قار

َّل 
ِ
ُ َوا َّل َما َأنَْزَل اّلِله

ِ
َذا َقيَل لَهُْم تََعالَْوا ا

ِ
 وا َحْسبُنَا َما َوَجْدَنَ ُسوَل قَالُ  الره َوا

  َُّيْتَُدونَ ا َوََل عَلَْيَه أ ََِبَءََن َأَولَْو ََكَن أ ََِبُؤُهْ ََل يَْعلَُموَن َشيْئً 
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ە بايان قىلغان ھۆكۈمگ رەسۇل ۋەنازىل قىلغان هللا ئۇالرغا ا
ە ئاتا ـ بوۋىلىرىمىزنىڭ دىنى بىزگ » ئەمەل قىلىڭالر دېيىلسە، ئۇالر:

دەيدۇ. ئۇالرنىڭ ئاتا ـ بوۋىلىرى ھېچ نەرسە بىلمەيدىغان «  كۇپايە
توغرا يولدا بولمىغانالردىن بولۇپ قالغان بولسىمۇ ئۇالرغا ۋە 

 (. 104ئەگىشەمدۇ؟ ) 
ھەر  ۇناسىۋەتلىك ئايەتلەرنىڭ مەقسىتىۋەسىيەت بىلەن م

سىز قالماسلىقىنى كاپالەتكە ئىگە چاق -قانداق نەرسىنىڭ ئىگە 
چاقىسىز  -ك ئىگە ۈمۈل -(. چۈنكى مال  108 - 106قىلىشتۇر ) 

بولۇپ قالماقتا. خاراكتېرى ئاجىز ۋە  سەۋەبگۇناھقا  قالغاندا
ھەقسىزلىككە مايىل ئىنسانالرنىڭ كۆزى ھەر دائىم ئىگىسى يوق 

. رجىنايەت ۋە گۇناھقا تەرغىپنىڭ بىر تۈرىدۇككە تىكىلىدۇ. بۇ ۈمۈل
قۇرئاننىڭ مىراس ۋە ۋەسىيەتكە ئەستايىدىللىق بىلەن مۇئامىلە 

 قىلىشىنىڭ ئارقا پەردىسىدە مانا بۇ ئامىل ياتماقتا. 
ك ھەققىدىكى ۋەسىيەتتىن ھەقىقەتنىڭ ۈمۈل -ئاندىن سۆز مال 

يۆتكىلىدۇ.  ك مىراسىدىن رىسالەت مىراسىغاۈمۈل -ۋەسىيىتىگە، مال 
رىسالەت مىراسىغا خىيانەت قىلىپ، ئۆزىگە ئەۋەتىلگەن رەسۇلنى 

» ئىالھالشتۇرغان خىرىستىيانالر ئۈستىدىن ئۈممەتى مۇھەممەدكە 
 - 109دەيدۇ ) « خىرىستىيانلىشىپ قېلىشتىن ھەزەر ئەيلەڭالر! 

 115 - 112(. سۈرىگە ئىسىم قىلىپ قويۇلغان ئايەتلەر بولغان  118
 ئالىدۇ. ئورۇنەر بۇ ئاخىرقى بۆلەكتە ئايەتل -

ئالالھ قۇرئاندا ھەزرىتى ئىسادىن بىر سوئال  ىدانۇقتمانا بۇ 
   بېرىلىدۇ:  جاۋابسورايدۇ ۋە ئارقىدىن مۇنداق 

لَهَنْيَ 
ِ
َي ا ُذوَِن َوُأم َ َ ُ ََّي َعيََس ابَْن َمْرمَيَ َأَأنَْت قُلَْت َللنهاَس اَّته ْذ قَاَل اّلِله

ِ
َوا

ْن ُكْنُت َمْن ُدونَ 
ِ
ٍ ا ْبَحانََك َما يَُكوُن َِل َأْن أَقُوَل َما لَيَْس َِل َِبَق  َ قَاَل س ُ  اّلِله

ُم الُْغُيوَب  هَك َأنَْت عًَله ن
ِ
قُلُْتُه فَقَْد عََلْمتَُه تَْعََّلُ َما َِف نَْفَِس َوََل َأعََّْلُ َما َِف نَْفَسَك ا

َله َما َأَمْرتََِن 116)
ِ
ْم ( َما قُلُْت لَهُْم ا َ َرّب َ َوَربهُْكْ َوُكْنُت عَلَْْيَ  َبَه َأَن اْعُبُدوا اّلِله
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ٍء  ْم َوَأنَْت عَََّل ُك َ َشْ َقيَب عَلَْْيَ ا تََوفهْيتََِن ُكْنَت َأنَْت الره َشهَيًدا َما ُدْمُت َفَْيْم فَلَمه

ْن تَْغَفْر 117َشهَيٌد )
ِ
ُْم َعَباُدَك َوا َّنه

ِ
ْبُْم فَا ْن تَُعذ َ

ِ
هَك َأنَْت الَْعزَيُز الَْحَكمُي ( ا ن

ِ
لَهُْم فَا

(118) 
ئى مەريەم ئوغلى ئىسا! سەن كىشىلەرگە،  هللا: »ا اىتتۋاق مانا بۇ

نى قويۇپ مەن بىلەن ئانامنى ئىككى ئىالھ قىلىۋېلىڭالر، هللا ا
 ئىسا ئېيتتى: دېدى. « دېدىڭمۇ؟

شەنىڭگە اليىق ئەمەس نەرسىلەردىن سېنى پاك  ( رەببىم! ) »
ئېتىقاد قىلىمەنكى، ماڭا ئېيتىشقا تېگىشلىك بولمىغان دەپ 

سۆزلەرنى مەن ئېيتمايمەن، ئەگەر مەن بۇ سۆزنى ئېيتقان بولسام، 
ئۇنى سەن چوقۇم بىلىسەن. سەن مېنىڭ زاتىمدىكىنى بىلىسەن، 
مەن سېنىڭ زاتىڭدىكىنى بىلمەيمەن، سەن غەيبلەرنى ناھايىتى 

 ئوبدان بىلىسەن. 
سەن مېنى ئېيتىشقا بۇيرۇغان سۆزنى،  مەن ئۇالرغا پەقەت

قا ئىبادەت هللا ىڭالر بولغان اەببىم ۋە سىلەرنىڭ رەببيەنى، مېنىڭ ر
ئۇالرنىڭ  الرنىڭ ئارىسىدا بولغان مۇددەتتەقىلىڭالر، دېدىم. مەن ئۇ

ېنى قەبزى روھ قىلغىنىڭدىن ئىدىم، مگە شاھىت بولغان ئەمەللىرى
ىپ تۇرغان ئىدىڭ، سەن ئۇالرنىڭ ئەمەللىرىنى سەن كۆزىت كېيىن

ئۇالر  سەن. ئەگەر ئۇالرغا ئازاب قىلساڭھەممە نەرسىدىن خەۋەردار
سەن  ، ئەگەر ئۇالرغا مەغپىرەت قىلساڭسېنىڭ بەندىلىرىڭدۇر

«  ( غالىب، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇرسەن ئىشىڭدا )
 (116 - 118 .) 

ىڭ ئەسلىدە بۇ سوئال ھەزرىتى ئىسا ئۈستىدىن قۇرئان ۋەھىين
تۇنجى مۇھاتابى بولغان رەسۇلۇلالھتىن سورالماقتا. رەسۇلۇلالھ بۇ 
يەردىكى ئاگاھالندۇرۇشنى ھەقىقىتى بىلەن كۆرۈپ يەتكەن. بۇ 

 تىدە مۇنداق دېگەن:ىتىن ئۈممىتىگە ۋەسىيەت سۈپسەۋەب
گەندەك، ىنى ھەددىدىن زىيادە كۆككە كۆتۈرمەريەم ئوغل» 

ە كۆتۈرمەڭالر! شۇنى سىلەرمۇ مېنى ھەددىدىن زىيادە كۆكك
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بىلىڭالركى مەن پەقەت بىر بەندە. مېنى " ئالالھ نىڭ بەندىسى ۋە 
 بۇخارى (. « ) ئەلچىسى / رەسۇلى " دەڭالر 

 ئورۇن ئالغان ئايەتيۇقىرىدىكى بۆلەكنىڭ ئاخىرىدا 
رەسۇلۇلالھقا شۇنداق قاتتىق تەسىر كۆرسەتكەن بولۇپ، بىر 

چىدە بۇ ئايەتنى ئون نەچچە قېتىملىق نامىزىدا كۆز ياشلىرى ئى
 قايتا ئوقۇغان.  -قېتىم قايتا 

سۈرە ئالالھ نىڭ ئاسمانالرنىڭ ۋە يەرنىڭ مۇتلەق ھۆكۈمرانى 
 ئىكەنلىكى تەكىتلىنىش بىلەن ئاخىرالشقان:

َماَواَت َواْْلَْرَض َوَما َفَْينه َوُهَو عَ  َ ُمِْلُ السه ٍء قَ ََّل ُك َ ّلَِله  َديرٌ  َشْ
، زېمىننىڭ ۋە ئۇالردىكى پۈتۈن مەۋجۇداتنىڭ ئاسمانالرنىڭ» 

«  ھەر نەرسىگە قادىردۇرهللا قا مەنسۇپتۇر، اهللا پادىشاھلىقى ا
 (120 .) 

كۈندىلىك ھاياتقا مۇناسىۋەتلىك  خىرباشتىن ئا بۇ ئايەتنىڭ
ھۆكۈملەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان سۈرىنىڭ بىر پۈتۈن گەۋدىسى 

 بىلەن بولغان مۇناسىۋىتى مۇنداق: 
ىسىدىن ئىنسان بىلەن سېلىشتۇرغىلى نۇقتە ئۆمۈر ھەجىم ۋ

بولغان ئاسمانالر ۋە ك ۈبولمايدىغان دەرىجىدە چوڭ ۋە ئۇزۇن ئۆمۈرل
 نى قويغان ئالالھمىزانالر -بەلگىلىك قانۇن  زېمىن ئۈچۈن

ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى بويسۇندۇرۇپ بەرگەن ئىنسان ئۈچۈن 
رەمدۇ؟ ئاسمانالر ۋە قانۇن قويماي، ئۇنى ئىختىيارىغا قويۇپ بې

يۇ، ئىنسانالر  -زېمىن مەنسۇپ بولغان قانۇنالر بولىدۇ 
 بەلگىلىمىدىن خالىي ياشامدۇ؟ 

رگەن ئەھدە بىلەن باشالنغان خۇالسىلىگەندە، ئالالھ قا بە
 ئالالھ نىڭ ئەزىمى بىلەن ئاخىرالشقان. سۈرە

 

 سۈرىسى مۇمتەھانە
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« سىنالغان ئايال  »ئايەتنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسەن  - 10سۈرىگە 

 ئىسمى قويۇلغان:« مۇمتەھانە » مەنىسىنى بىلدۈرىدىغان 
مىن ئايالالر ھىجرەت قىلىپ ۇئمىنلەر! سىلەرگە مۇئئى م» 
 سىلەر يەنىال ،سىمۇئوبدان بىل ئۇالرنىڭ ئىمانىنىهللا اگەرچە كەلسە، 

 (. 10« )  ئۇالرنى سىناپ كۆرۈڭالر
 تەلەپپۇز قىلىنسا تەھانە شەكلىدەئەگەر سۈرىنىڭ ئىسمى مۇم

 ئىسمى ھەم سۈرىنىڭ مەزمۇنى بىلەنتوغرا تەلەپپۇز قىلىنغان ۋە 
 ھەم لەبزى بىلەن بىر پۈتۈن گەۋدىگە ئايالنغان بولىدۇ. 

 مەزمۇنىغا ماس بولمىغان شەكىلدە مۇمتەھىنە دەپ ،سۈرە
»  ،سۈرىگە نىسبەت قىلىنىپ ئاتالغان. بۇ ئەھۋالدا ئېمتىھان

 نىمەنىسى« ئېمتىھان سۈرىسى » ، يەنى «ە ئېمتىھان قىلغان سۈر
بۇ يەردە بىر خاتالىق  ئەگەر بۇ نەزەردە تۇتۇلغان بولسابىلدۈرىدۇ. 

بار دېمەكتۇر. چۈنكى فىرۇزئابادىنىڭ بايانىغا ئاساسەن سۈرىنىڭ 
بولۇپ، « ئېمتىھان سۈرىسى » ئۈچ ئىسمىدىن ئىككىنجىسى 

دۇ. مۇمتەھانەنىڭ بىۋاستە مۇشۇنداق دېيىلسە تېخىمۇ توغرا بولى
شىنى ئىبارە خاتالىقى دەپ قاراشقا بولىدۇ. ۇمۇمتەھىنە دەپ ئوقۇل

نى چۈنكى سۈرىنىڭ ئىسمىنى مۇمتەھىنە دەپ تەلەپپۇز قىلىش
يوق. مەزمۇنغا مۇۋاپىق بولغان  تەقەززا قىلىدىغان بىر مەزمۇن

 ئىسمى مۇمتەھانەدۇر.
تىلغا  مەزكۇر سۈرىدە ئۈچ قېتىم بۇنىڭدىن باشقا، بۇ سۈرە

كەلىمىسى بىلەنمۇ « سۆيگۈ / مۇھەببەت  -مەۋەددە » ئېلىنغان 
 (.  7، 1ئاتالغان )  

 سۈرىنىڭ نازىل بولۇشىغا سەۋەب بولغان ۋەقە مۇنداق:
يىلىدا ئەبۇ لەھەبنىڭ سارە ئىسىملىك مۇشرىك  - 4ھىجرى 

دېدىكى مەدىنىگە كېلىپ ياردەم سورايدۇ. ئۇنىڭغا ياردەم قىلىنىدۇ. 
ۇنىڭغا خاتىپ ئ ھۇدەيبىيەدىن كېيىن مەككىگە قايتقاندا لبۇ ئايا
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ئۆزى ھىجرەت قىلغان بولسىمۇ  بىر مەكتۇپ بېرىدۇ. خاتىپ
ىر ئانىسى، باللىرى ۋە قېرىنداشلىرى مەككىدە ھىمايىسىز قالغان ب

مەككىلىكلەر جاسۇسلۇق ئۈچۈن  كىشى ئىدى. مېنىڭچە، ئۇ ئايال
 لىنى قايمۇقتۇرغان ئىدى. ئەۋەتكەن ئايال بولۇپ، خاتىپنىڭ ئەق

لىتىدە ئۆلتۈرۈلگەن. بۇ ئايال كۇپرىدا چىڭ تۇرغان ۋە كاپىر ھا
بېرىلمىگەنلىكى ئۈچۈن « ئامانلىق » فەتىھتىن كېيىن  بۇ ئايالنىڭ

شى بۇ قاراشنى ۇئۆلتۈرۈلگەن ئىككى ئايالدىن بىرسى بول
يېرىڭالردىن » كۈچلەندۈرمەكتە. خاتىپنىڭ ئۇھۇد ئۇرۇشىدا 

ىسىگە دېگەن بۇيرۇق بىلەن ئوقچىالر تۆپ« ماڭالر ئايرىل
بۇيرۇققا خىالپلىق قىلىپ ئورنىدىن  يەرلەشتۈرۈلگەنلەر ئىچىدىن

ئايرىلغان كىشىلەردىن بىرى ئىكەنلىكى نەزەردىن ساقىت 
 كېرەك. ئۇ مەكتۇبدا مۇنداق يازغان: ىقىلىنماسلىق

ن رەسۇلۇلالھ كېچىدە تۇيۇقسىز كەلگەن سەلگە ئوخشايدىغا»  
رىڭالر ىقوشۇن بىلەن سىلەرگە قاراپ كېلىۋاتىدۇ، بۇنىڭدىن خەۋ

بولۇپ قالسۇن. ئالالھ قا قەسەم بولسۇنكى، ئۇ ئۆزى يالغۇز ھالدا 
سىلەرگە قاراپ ئاتالنغان تەقدىردىمۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا نۇسرەت ئاتا 
قىلىدۇ. چۈنكى ئۇ، ئالالھ نىڭ ئۇنىڭغا بەرگەن ۋەدىسىگە نائىل 

 لۇسى (.ئا« ) بولىدۇ 
ھەزرىتى  ۋەر تاپقاندىن كېيىنرەسۇلۇلالھ بۇ ئەھۋالدىن خە

ئەلى باشچىلىقىدا تۆت كىشىنى بۇ ئايالنى تۇتۇپ كېلىشكە 
ئەۋەتىدۇ. ئۇالر راۋزائى ھاھ دېگەن جايدا بۇ ئايالغا يېتىشىدۇ ۋە 
تەھدىد قىلىپ مەكتۇبنى تاپشۇرۇشقا مەجبۇراليدۇ. ئۇ ئايال 

ۇپ قويغان جايىدىن ئېلىپ ئۇالرغا ئامالسىز مەكتۇبنى يوشۇر
 تاپشۇرىدۇ. رەسۇلۇلالھ خاتىپنى چاقىرتىدۇ. خاتىپ:

ئى رەسۇلۇلالھ، مېنىڭ زىيىنىمغا ھۆكۈم بېرىشتە » 
ىشنىڭ ىن. مەن قۇرەيىشتىن ئەمەس، قۇرەيئالدىرمىغ

يالالنمىچىسى. سەن بىلەن بىرگە كەلگەن مۇھاجىرالرنىڭ 
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ار. ئۇالر مەككىدە قالغان كۆپىنچىسىنىڭ مەككىدە يېقىنلىرى ب
ئائىلىسىنى ھىمايە قىلىدۇ. ئەمما مېنىڭ ئائىلەمنى ھىمايە 
قىلىدىغان كىشىلەر بولمىغانلىقتىن، بۇ يول بىلەن ئۇالرنى 

ئىنكار  نداق قىلىشىم،ھىمايە قىلىشنى مەقسەت قىلدىم. بۇ
قىلغانلىقىم ياكى دىنىمدىن يۈز ئۆرىگەنلىكىم ۋەياكى 

غا رازى بولغانلىقىم ئۈچۈن قىلمىدىم رىپئىسالمدىن كېيىن كۇ
 دەيدۇ. « 

دەيدۇ ۋە ئۇنى ئەپۇ قىلىدۇ « راست گەپ قىلدى » رەسۇلۇلالھ 
 ) تابارى (. 

سۈرىنىڭ مەدىنىدە نازىل بولغانلىقى ھەققىدە ئۆلىماالر 
لەشتە ئىختىالپ بار. ھەمپىكىر. بىراق نازىل بولغان ۋاقتىنى بەلگى

بايان قىلىنغان خاتىپ  قىسمىدا سۈرىنىڭ كىرىش بۇ ئىختىالپ
مەككە فەتھى ھارپىسىدا يۈز بەرگەنلىكىنى قوبۇل  ۋەقەسىنىڭ

قىلىشتىن كېلىپ چىققان. بۇنىڭغا قارىغاندا، رەسۇلۇلالھ مەككە 
سەپىرى ئۈچۈن تەييارلىق قىلىۋاتقاندا، نىشاننى خەيبەر قىلىپ 
كۆرسىتىپ ھەربىي تاكتىك ئىشلەتكەنىدى. ھالبۇكى، خەيبەر 

ەككە فەتىھ قىلىنىشتىن بىر يىل بۇرۇن فەتىھ قىلىنغان. سۈرىگە م
( ھۇدەيبىيە سۈلھىسىدىن كېيىن يۈز  10ئىسمى قويۇلغان ۋەقە ) 

 بەرگەنىدى. 
ئەگەر سۈرىنىڭ مەككە فەتھى ھارپىسىدا نازىل بولغانلىقى 
قوبۇل قىلىنسا، سۈرىنى ئىچكى جەھەتتىن ھۇدەيبىييەدىن 

( دەپ ئىككى  9 - 1فەتىھتىن بۇرۇن ) ( ۋە  12 - 10كېيىنكى ) 
بۆلەككە ئايرىشقا توغرا كېلىدۇ. لېكىن سۈرىنىڭ ئاخىرىدىكى 

سۈرىنىڭ ئىچكى  ڭ يەنە كىرىشتىكى تېمىغا قايتىشىباياننى
 جەھەتتىن بىر پۈتۈن ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. 

مەككىلىكلەرنى  پ بىن ئەبى بەلتەئانىڭ مەكتۇبىنىخاتى
بىشارەت » ئاقىۋەت ھەققىدە ئالدىن بېرىلگەن  ۋاتقان مۇقەررەرۈكۈت
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دەپ قاراش مۇۋاپىق. مەكتۇبنى ئېلىپ ماڭغان ئايالنىڭ مەدىنىگە « 
يىلى كەلگەنلىكى ۋە ھۇدەيبىيە سۈلھىسى بىلەن  - 4ھىجرى 

دەپ « ھەربىي يۈرۈش » نەتىجىلەنگەن ئۆمرە ھەججىنى بىر 
يىلى  - 6رى قارىساق، سۈرىنى ھۇدەيبىيە يىلى دەپ ئاتالغان ھىج

 نازىل بولغان دېيىشكە بولىدۇ. 
نىسا؛ ئىبن ئابباس  -دە ئەھزاپ تەرتىپىھەزرىتى ئوسمان 

فەتىھ سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. ئالدىنقىسى  -دە نۇر تەرتىپى
كېيىنكىسىگە قارىغاندا بىر ئاز توغرىدەك تۇرىدۇ. بىزنىڭچە بۇ 

ىدۇر. مەزكۇر فەتىھ سۈرىسىنىڭ ئارىس -سۈرىنىڭ ئورنى مائىدە 
سۈرىنىڭ ئەھزاپ سۈرىسىدىن كېيىن نازىل بولغانلىقى تارىخىي 

 مەلۇماتالر بىلەن ئېنىق.  
سۈرە جەڭ ئەخالقى ھەققىدە توختىلىدۇ. بولۇپمۇ ئىسالم 
جامائىتى بىلەن كاپىرالر ئارىسىدىكى ھېسسى ۋە ئىجتىمائىي 

نى الرپرىنسىپمۇناسىۋەتلەر ھەققىدە رىئايە قىلىشقا تېگىشلىك 
ھەر دەۋر  چى ئايىتى(. سۈرىنىڭ بىرىن 3 - 1بەلگىلەيدۇ ) 

مۇئمىنلىرىنىڭ قۇلىقىدا چىڭ تۇرۇشى كېرەك بولغان تۈردىكى 
 ئايەتلەردىن بىرى:

َي َوعَُدوه  يَن أ ََمنُوا ََل تَتهَخُذوا عَُدو  َ َا اَّله ْم َِبلْ ْوَلَياَء تُ أَ ُُكْ ََّي َأُّي  لَْْيَ
ِ
َة َوقَْد لُْقوَن ا َمَوده

َّيه 
ِ
ُسوَل َوا رَُجوَن الره َ َُيْ  ْن تُْؤَمنُ أَ ُُكْ َكَفُروا َبَما َجاَءُُكْ َمَن الَْحق 

ِ
َ َرب َُْكْ ا ْن ُكْنُُتْ وا َِبّلِله

وَن  اًدا َِف َسَبيَِل َوابَْتغَاَء َمْرَضاَِت تََُس   َخَرْجُُتْ ََجَ
ِ
َة َوَأََن َأعََّْلُ بَ ْم َِبلَْموَ لَْيَْ ا َما ده

بَ له َسوَ َما َأعْلَْنُُتْ َوَمْن يَْفَعَْلُ َمنُْْكْ فَقَْد ضَ َأْخَفْيُُتْ وَ   يلَ اَء السه
مىنلەر، مېنىڭ دۈشمىنىمنى ۋە سىلەرنىڭ ۇئئى م» 

ئۇالرغا دوستلۇق سىلەر  !دۈشمىنىڭالرنى دوست تۇتماڭالر
يەنى  ئۇالر سىلەرگە كەلگەن ھەقىقەتنى )لېكىن  يەتكۈزىسىلەر،

قا ئىمان  هللاىڭالر اەببرپەقەت ، ىپكار قىل( ئىن ئىسالمنى، قۇرئاننى
نى ۋە سىلەرنى يۇرتۇڭالردىن رەسۇلىهللا ئېيتقىنىڭالر ئۈچۈن ا

سىلەر مېنىڭ يولۇمدا ۋە ) ئۆز ۋاقتىدا (  .ھەيدەپ چىقاردى
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قىلغان بىر جىھاد نەتىجىسىدە ) يۇرتۇڭالردىن ( رازىلىقىمنى تىلەپ 
نى باھانە قىلىپ فىترى رىشتى () ئەمما بۈگۈن  ئىدىڭالر. چىققان

مەن سىلەر يوشۇرغان ۋە ئاشكارىلىغان ئۇالرغا سىر بېرىۋاتىسىلەر. 
يەنى  نەرسىلەرنى بىلىپ تۇرىمەن، كىمكى شۇنداق قىلىدىكەن )

خەۋەرلىرىنى  ڭنىرەسۇلىهللا ئۇالرنى دوست تۇتۇپ، ئۇالرغا ا
« (، ئۇ ھەقىقەتەن توغرا يولدىن ئازغان بولىدۇ  يەتكۈزىدىكەن

 (1 .) 
بولغان  ىتى ئىبراھىمنىڭ ئەتراپىدىكىلەر بىلەنھەزر

ىدا نۇقتبىر مۇستەسنا ئەھۋالنى نەزەرگە ئالمىغاندا، بۇ  مۇناسىۋىتى
(. ئالالھ تەرىپىدىن مۇئمىنلەرگە ئۆرنەك قىلىپ  4ئۆرنەكتۇر ) 

ئۇنىڭ دادىسىغا  ن ئۇ ئۆرنەكتىكى مۇستەسنا ئەھۋالكۆرسىتىلگە
بېرىشى ۋە بۇت ياسىغۇچى دۇئا قىلىدىغانلىقى ھەققىدە ۋەدە 

ئۈستىدە ئۆلگەنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ، بۇ  رىدادىسىنىڭ كۇپ
ۋەدىسى سەۋەبىدىن ئۇنىڭغا مەغپىرەت تىلەش تەلىپىنى 

 توختاتماسلىقى ئىدى:  

ي َ بَْراَهمَي َواَّله
ِ
نٌَة َِف ا ْذ قَالُ َن َمعَ قَْد ََكنَْت لَُْكْ ُأْسَوٌة َحس َ

ِ
َنه بُ ُه ا ِ

َرأ َُء وا َلقَْوَمهَْم ا

َ َكَفْرََن َبُْكْ وَ  ا تَْعُبُدوَن َمْن ُدوَن اّلِله َ َمنُْْكْ َوَممه َ بََدا ب الَْبْغَضاُء َأبًَدا يْنَُْكُ الَْعَداَوُة وَ ْينَنَا َوب

بَْراَهمَي َْلَ 
ِ
َله قَْوَل ا

ِ
َ َوْحَدُه ا تَْغَفرَ َبيَه َْلَ َحَّته تُْؤَمنُوا َِبّلِله َمَن  َِلَ نه َِلَ َوَما َأْمَِلُ س ْ

لَْيَك َأنَبْ 
ِ
ْنَا َوا هنَا عَلَْيَك تََوُكه ٍء َرب َ َمْن َشْ  اّلِله

ِ
 َصْيُ لَْيَك الْمَ نَا َوا

( سىلەرگە  مىنلەرۇئم بىللە بولغان )بىلەن ئىبراھىم ۋە ئۇنىڭ 
 ھەقىقەتەن ئوبدان نەمۇنىدۇر، ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر قەۋمىگە: 

ويۇپ ئىبادەت نى قهللا ھەقىقەتەن بىز سىلەردىن ۋە سىلەر ا »
بىز سىلەرنىڭ الردىن ئادا ـ جۇدامىز، بارلىق نەرسەڭقىلىۋاتقان 

بىزنىڭ ) تۇرمۇش ئادىتىڭالرنى ( رەت قىلىمىز. سىلەر بىلەن 
قا هللا ئارىمىزدىكى ئاداۋەت ۋە ئۆچمەنلىك تاكى سىلەر يالغۇز بىر ا

 دېدى. «  ئىمان ئېيتقىنىڭالرغا قەدەر ئەبەدىي ساقلىنىپ قالىدۇ
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ئەلۋەتتە ساڭا  »ئىبراھىمنىڭ ئاتىسىغا ئېيتقان پەقەت 
نىڭ ئازابىدىن ھېچ نەرسىنى سەندىن هللا مەغپىرەت تىلەيمەن، ا

دېگەن سۆزىنى سىلەرنىڭ نەمۇنە «  دەپئى قىاللمايمەن
 :(سىلەر قىلىشقا تىگىشلىك ئىش  قىلىشىڭالرغا بولمايدۇ. )

ر ىمىز ساڭا تەۋەككۈل قىلدۇق، ساڭا قايتتۇق، ئاخىەببر » 
دەپ ) ئىلتىجا قىلىشتۇر ( «  قايتىدىغان جاي سېنىڭ دەرگاھىڭدۇر

 (4 .) 
مىللەتلەر / قەۋملەر ئارىسىدىكى ياخشى مۇناسىۋەتكە توسالغۇ 

ھەقىقەت ) ئىسالم (نى ئىنكار قىلىش  سەۋەببولغان ئەسلى 
ئەمەس، ئەكسىچە ئېتىقادقا قارىتا بېسىم قىلىش ۋە تاجاۋۇز قىلىپ 

ق ئېتىقادقا ئىگە مىللەتلەر ئارىسىدا ئۆز ئارا كىرىشتۇر. پەرقلى
دوستلۇق، مەرھەمەت، ياخشىلىق ۋە ئادالەتنى ئاساس قىلغان 
خوشنىدارچىلىق مۇناسىۋىتى قۇرۇشقا بولىدۇ. ئىسالمدا ئۇرۇشنىڭ 
يوللۇق بولغان ئىككى سەۋەبىنىڭ بارلىقىنى تۆۋەندىكى 

بېسىم قىلىش ۋە ۋالغىلى بولىدۇ. يەنى، ئېتىقادقا ۈئايەتلەردىن كۆر
لەر، سەۋەبماكانىدىن چىقىرىۋېتىلىش. بۇنىڭدىن باشقا  -يۇرت 

بولۇپمۇ پەرقلىق ئېتىقادقا ئىگە بولۇش ئۇرۇش باھانىسى 
بواللمايدۇ. پەرقلىق ئېتىقادقا مەنسۇپ كىشىلەر بىلەن ئۆزئارا 

   دوستانە مۇناسىۋەت قۇرۇشنى ئالالھ توسمايدۇ. 

َعلَ  ُ َأْن ََيْ يَن عَاَديْ  َعََس اّلِله َ ُ قََديٌر وَ ْْنُْم َموَ ُُتْ مَ بَيْنَُْكْ َوبنَْيَ اَّله ًة َواّلِله ُ ده اّلِله

يَن لَْم يُقَ 7غَُفوٌر َرَحمٌي ) َ ُ َعَن اَّله يَن َولَمْ ااَتلُوُُكْ َِف ( ََل يَْْنَاُُكُ اّلِله َ رَُجوُُكْ َمْن ل   َُيْ

لَْيَْ 
ِ
وُهْ َوتُْقَسُطوا ا َ َدََّيَرُُكْ َأْن تََّب  نه اّلِله

ِ
هَما يَْْنَاُُكُ 8 )لُْمْقَسَطنيَ اب  يَُ ْم ا ن

ِ
ُ َعَن ( ا  اّلِله

يَن َوَأْخَرُجوُُكْ َمْن َدََّيَرُكُْ  َ يَن قَاتَلُوُُكْ َِف ال  َ  ُروا عَََّل َوَظاهَ  اَّله
ِ
ه ا ْوُهْ ْخَراَجُْكْ أَْن تََول

اَلُموَن ) ههُْم فَأُولََئَك ُهُ الظه  (9َوَمْن يَتََول
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بىلەن  دىغان ئادەملەر دۈشمەن دەپ قارايسىلەر هللا بەلكىم ا» 
قادىردۇر،  بۇنىڭغا ()  هللا ،شى مۇمكىندوستلۇق پەيدا قىلىئاراڭالردا 

 ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر. هللا ا
ئۇرۇش دىنى ئېتىقاد سەۋەبىدىن )كۇففارالردىن( سىلەر بىلەن 

رتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقارمىغانالرغا قىلمىغان ۋە سىلەرنى يۇ
ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىشىڭالردىن، ئۇالرغا ئادىل هللا كەلسەك، ا

ئادىلالرنى هللا بولۇشۇڭالردىن سىلەرنى توسمايدۇ، شۈبھىسىزكى، ا
 دوست تۇتىدۇ. 

دىن ئۈچۈن سىلەر بىلەن ئۇرۇشقان، سىلەرنى هللا ا
ىرىشقا يۇرتۇڭالردىن ھەيدەپ چىقارغان ۋە سىلەرنى ھەيدەپ چىق

ياردەملەشكەنلەرنى دوست تۇتۇشۇڭالردىن سىلەرنى توسىدۇ، 
 (.  9 - 7« )  كىمكى ئۇالرنى دوست تۇتىدىكەن، ئۇالر زالىمالردۇر

يوللۇق  اننىڭ ۋەھىينىڭ ئۇرۇش مەسىلىسىدەقۇرئ بۇ ئايەتلەر
بولغان ئۇرۇشنىڭ دائىرىسىنى بەلگىلەپ بەرگەن ئايەتلەردۇر. بۇ 

ھىزىلەر بۇ ئايەتلەرگە ئاساسالنغان ھالدا مەسىلىدە بارلىق مۇال
 ئېلىپ بېرىلىشى كېرەك. 

ئىنكاردا چىڭ تۇرغان جۇپالر بىلەن بولغان  ئايەتلەر - 11 - 10
يدۇ. بۇ ۋەھىينىڭ ۇئاياللىق مۇناسىۋەتنى ئۈزۈشكە بۇير -ئەر 

ئېتىقاد ئەركىنلىكىگە ئەھمىيەت بەرگەنلىكىنىڭ بىر ئىپادىسى. 
ئىيىتىنىڭ جەمپ ئېيتقاندا، بۇ ئايەت ئىسالم ىدىن ئېلىنۇقتباشقا 

ئىمان ئاساسىدا قۇرۇلغان ئائىلە بىلەن يۇقىرى 
كۆتۈرۈلىدىغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ. بۇ ئارقىلىق مۇسۇلمان ئائىلىنىڭ 

ا. ئىسالم گۈهللانگەن بىر ۋۇجۇدقا چىقىشى مەقسەت قىلىنماقت
ئېلىش بۇ ئەمىرنى سۈيئىستىمال قىلغۇچىالرنىڭ ئالدىنى  مۇھىتتا

ى پرىنسىپ« بەيئەت / ساداقەت قەسىمى » ئۈچۈن، سۈرىدە 
 (.   12ئوتتۇرىغا قويۇلغان ) 
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سۈرىدە ئۈمىدسىزلىك ئىپادىسى بولغان يەھۇدىيالر ۋە ئۇالر 
ئۇالردىن قەلب  لىك مەقسەتتە ھەمكارالشقانالرنىڭبىلەن بەلگى

 (.  13رىشتىنى ئۈزۈشى تەۋسىيە قىلىنغان ) 
بىناسىنىڭ ۋۇجۇدقا « ئىسالم جامائىتى  »مانا بۇ شەكىلدە 

 چىقىشىدىكى ئاخىرقى كېسەك ئورنىغا قويۇلغان. 
 

 ەتىھ سۈرىسىف

 
سۈرە، ئىسالم بىلەن ئىنسانالر ئارىسىدىكى، بولۇپمۇ 

لىك توسالغۇالرنى ئاغدۇرۇپ تاشالپ، قەلبلەرگە ىپىسخولوگىي
ئىسمىنى  « فەتىھ » تۇتاشقان يولنى ئېچىشنى بىلدۈرىدىغان

 رىنچى ئايەتتىن ئالغان.بى
تۇنجى نەسىلنىڭ بۇ  رىدا نەقىل قىلىنغان بىر رىۋايەتبۇخا

سۈرىنى مەزكۇر ئىسىم بىلەن ئاتىغانلىقىنى كۆرسىتىپ 
بۇ سۈرىنىڭ بىر ئۇرۇش جەريانىدا ئەمەس،  بەرمەكتە.

كېلىشىمىدىن كېيىن نازىل  ھۇدەيبىيەدىن ئىبارەت تىنچلىق
تىن نېمىنىڭ نەزەردە « فەتىھ » ،بولغانلىقى نەزەرگە ئېلىنغاندا

ئىسمى  « فەتىھ » بۇ، قۇرئاندا تۇتۇلغانلىقى تېخىمۇ ئايدىڭلىشىدۇ.
بىلەن ئاتالغان بىردىنبىر سۈرە بولۇپ، بۇنداق بىر سۈرىنىڭ 

شى ناھايىتى مۇھىم ۇتىنچلىق كېلىشىمىدىن كېيىن نازىل بول
 شىۇئىسمىنىڭ قويۇل « فەتىھ » بۇ سۈرىگە ئەھمىيەتكە ئىگە.

ئىسالمدا فەتىھ مەقسىتىنىڭ زېمىن ئىشغالى ئەمەس، 
 ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىدۇ. « فەتھى قەلب/يۈرەك » ئەكسىچە

 ھۇدەيبىييە سۈلھىسىدىن كېيىن سۈرە مەدىنىدە نازىل بولغان.
مەدىنىگە قايتىش يولىدا نازىل بولغان بولۇپ، بۇ ئەھۋالدا سۈرىنىڭ 
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 لغانلىقى ئېنىق بولىدۇ.يىلىنىڭ ئاخىرىدا نازىل بو - 6 ھىجرى
گەرچە سۈرىنىڭ نازىل بولۇش تارىخى ئېنىق بولسىمۇ، تۇنجى 

ھەزرىتى  تەرتىپىلەردىكى ئورنى مەسىلىسىدە كۆپ پەرق بار.
دە تەرتىپىمائىدە، ئىبن ئابباس  - دە جۇمەتەرتىپىئوسمان 

تەۋبە، ئىمام  - دە سەپتەرتىپىنىسا، جابىر بىن زەيد  - ەنامۇمتەھ
 تەۋبە سۈرىسى ئارىسىغا تىزىلغان. - دە تەغابۇنتىپىتەرجافەر 

 - مىزدە مۇمتەھانەتەرتىپىبىزنىڭ ئىزاھاتلىق نازىل بولۇش 
 ئالماقتا. ئورۇنناسر سۈرىسى ئارىسىدا 

دەۋر ئارقا قىسقىچە سۈرىنىڭ نازىل بولۇش مۇھىتىدىكى 
 شى مۇنداق:ۈنۈكۆر

ا ارالمىغان ئانرەسۇلۇلالھ ۋە باشقا مۇھاجىرالر يىلالردىن بۇيان ب
ىدە ئۆزىنى كۈنى چۈشرەسۇلۇلالھ بىر  يۇرتىنى بەكمۇ سېغىنغانىدى.

ھرام باغلىغان ۋە يېنىدا قۇربانلىقلىرىنى ئالغان ېئ مەككە يولىدا
ئەلەيھى  شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ سەهللالالھۇ (. 27)  ھالدا كۆرىدۇ

 ئېيتقان خالىقرىئۆز ئۆمرىگە دەۋەت قىلىدۇ. نىمۇئمىنلەر ۋەسسەهللام
قەبىلىلەردىن  ( چۆل ئەرەبلىرى ) ئىتتىپاقداش بەدەۋى

 كارۋان كىشى بۇ دەۋەتكە ئاۋاز قوشىدۇ. 1500 - 1400(  11)  باشقا
ئەرەپ ئەنئەنىسىدە ئۇرۇش قىلىش ھارام بولغان ئايالردىن 

 ( ، مارت628 مىالدى ) يىلى زۇلقائىدەنىڭ بېشىدا - 6 ھىجرى
 ھرام بىلەن يولغا چىقىدۇ.ېرال ئالماي ئيانلىرىغا قىلىچتىن باشقا قو

تەلىپىنى رەت قىلىش  لېكىن مەككىلىكلەر مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ
ئۇرۇش قىلىش ھارام قىلىنغان ئاي ئەنئەنىسىنى  بىلەن بىرگە

كىشىلىك  200 دەپسەندە قىلىپ، خالىد بىن ۋەلىد قوماندانلىقىدا
بۇ  لغانداگە ئىككى كۈنلۈك مۇساپە قامەككى چەۋەنداز ئەۋەتىدۇ.

شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ ئۆمرە  خەۋەر رەسۇلۇلالھقا يېتىپ كېلىدۇ.
مەككە يولى ئارقىلىق  - ھەج كارۋىنىنى تىزلىك بىلەن جىددە

لومېتىر يىراقلىقتىكى ھۇدەيبىييەگە ئېلىپ ىك 20 كەبىگە
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رەسۇلۇلالھ  چۈنكى بۇ يەر مۇداپىئە ئۈچۈن مۇۋاپىق ئىدى. كېلىدۇ.
بۇ تاكتىكىنى ئىشلەتكەن بولۇپ، سان  ئۇھۇد ئۇرۇشىدىمۇ

مەيدان  جەھەتتىن ئۆزىدىن ئۈستۈن بولغان دۈشمەن بىلەن
ئارقا تەرىپى پۇختا بولغان جاينى ماكان  ئۇرۇشى قىلىشنىڭ ئورنىغا

تۇتۇپ، دۈشمەنگە تەڭ كەلگۈدەك بىر كۈچ بىلەن جەڭ قىلىشنى 
ى ئۆتەپ ئائىلىسى ئەزەلدىن بۇيان ئەلچىلىك ۋەزىپىس تاللىغانىدى.
ئۆزىگە بېرىلگەن ۋەزىپە ئۈچۈن  ەر بىن خەتتابكەلگەن ئۆم

خالىق ئېيتىپ، بۇ ئىشقا ئوسمان بىن ئەففاننىڭ تېخىمۇ اليىق رىئۆز
شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ ئوسمان بىن  ئىكەنلىكىنى ئېيتىدۇ.

ئەففاننى ئەسلى مەقسەتلىرىنى بىلدۈرۈش ئۈچۈن مەككىگە 
نىڭ مەككىدە ئۆلتۈرۈلگەنلىكى ئوسمان بىن ئەففان ئەۋەتىدۇ.

شۇنىڭ بىلەن رەسۇلۇلالھ يېنىدىكى  ھەققىدە خەۋەر تارقىلىدۇ.
ھەممە كىشىدىن ئەڭ ئاخىرقى بىر تامچە قېنى قالغىچە ئۇرۇش 

كېيىن  (. 18 ۋە 10)  قىلىدىغانلىقى ھەققىدە بەيئەت ئالىدۇ
ھەققىدىكى خەۋەرنىڭ  نىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكىھەزرىتى ئوسمان

مەككىلىكلەر خۇلەيس بىن  ئىكەنلىكى مەلۇم بولىدۇ.يالغان 
قايىل قىلىش  پ كېتىشكەئەلقەمنى مۇسۇلمانالرنى مەدىنىگە قايتى

ھرام ئىچىدە ېبۇ كىشى مۇسۇلمانالرنى ئ ئۈچۈن ئەۋەتىدۇ.
قۇربانلىقالر بىلەن كەلگەنلىكىنى كۆرۈپ، بىر ئېغىز گەپ 

كلەر توختىماستىن بۇ ئارىلىقتا مەككىلى قىلماستىن قايتىپ كېتىدۇ.
كىشىلىك مۇشرىك  40 تەخمىنەن ئېغۋاگەرچىلىك قىلىپ تۇرىدۇ.

قوشۇنى كېچىدە مۇسۇلمانالرغا باسقۇن قىلماقچى بولغاندا تۇتۇلۇپ 
رەسۇلۇلالھ ئۇالرنى جازالىماي، مەككىلىكلەرگە قايتۇرۇپ  قالىدۇ.
كىشىلىك بىر  80 ئۇنىڭدىن باشقا يەنە ئوخشاش ۋەقەگە بېرىدۇ.

 دۇچ كېلىدۇ. قوشۇنىك مۇشرى
شۇنىڭ بىلەن مەككىلىك مۇشرىكالر چىرايلىق مۇئامىلە 
قىلىشقا مەجبۇر بولىدۇ ۋە سۇھەيل بىن ئامر باشچىلىقىدا ئۈچ 
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بۇ ھەيئەت بىلەن ئالالھ رەسۇلى  كىشىلىك بىر ھەيئەت ئەۋەتىدۇ.
ئارىسىدا تۆت ماددىلىق تىنچلىق كېلىشىمى 

 كېلىشىمگە ئاساسەن: ئىمزالىنىدۇ.
 يىلغىچە ئۇرۇش بولمايدۇ. 10 ئىككى تەرەپ ئارىسىدا .1
سۈلھىدىن كېيىن، مەككىدىن مۇئمىنلەر تەرىپىگە ئۆتۈپ  .2

مۇئمىنلەر  كەتكەنلەر مەككىلىكلەرگە قايتۇرۇپ بېرىلىدۇ.
 ئارىسىدىن مەككە تەرەپكە ئۆتۈپ كەتكەنلەر قايتۇرۇپ بېرىلمەيدۇ.

ىتتىپاق قەبىلىلىرى ئۆزى خالىغان تەرەپ بىلەن ئ بئەرە .3
 تۈزۈش ئىختىيارىغا ئىگە.

سۈلھى تۈزۈلگەن يىلى مۇسۇلمانالر ئۆمرە قىلماي قايتىپ  .4
ئىككىنجى يىلى مەككىلىكلەر مەككىنى مۇسۇلمانالرغا ئۈچ  كېتىدۇ.

كۈن تاشالپ بېرىپ چىقىپ كېتىدۇ، مۇسۇلمانالر مەككىگە كىرىپ 
 ئۆمرە قىلىدۇ.

دەك كۆرۈنگەن بۇ قارىماققا مەككىلىكلەرنىڭ پايدىسىغا بولغان
ئەمەلىيەتتە مەدىنە ئىسالم دۆلىتىنىڭ مەككە مۇشرىكلىرى  سۈلھى

ھەممىدىن مۇھىمى، بۇ  تەرىپىدىن ئېتىراپ قىلىنىشى ئىدى.
ۋەھىينىڭ  كېلىدىغان تىنچ مۇھىت بارلىققاسۈلھى بىلەن 

بۇ، ئىنسان بىلەن  يۈرەكلەرنى فەتىھ قىلىشى ئۈچۈن زۆرۈر ئىدى.
ھېسسىي توسالغۇالرنىڭ ئاغدۇرۇپ تاشلىنىشى، ئىسالم ئارىسىدىكى 

دېگەن  « ماقۇل » بۇ سۈلھىگە ئىدى. « فەتىھ » يەنى بىر
كۈچنىڭ سۆزىدىن غالىپ  ،سۆزنىڭ كۈچىنىڭ رەسۇلۇلالھ

دېمىسىمۇ، بۇ سۈرە بۇ  كېلىدىغانلىقىغا ئىشىنەتتى.
 ان.دەپ ئىسىم قويغ « فەتىھ » ھەقىقەتكە

ېلىنغان تامالرنى ئاغدۇرۇپ بۇ سۈلھى قەلبلەرنىڭ ئالدىغا س
رىسالەتنىڭ  دەپ ئاتالغانىدى. « فەتىھ » تاشلىغانلىقى ئۈچۈن

يىللىق مەزگىلدە  20 باشلىنىشىدىن تارتىپ ئۇ ۋاقىتقىچە بولغان
قولغا كەلتۈرۈش نىسبىتى بۇ سۈلھىدىن  نىۋۇجۇدقا چىققان ئىنسان



 سۈرىلىرىنىڭ كىملىكىقۇرئان 

~ 685 ~ 

بۇ تىنچلىق  كېيىنكى ئىككى يىل ئىچىدە ھەسسىلەپ ئاشتى.
كېيىن، بۇ رايۇندىكى ئەڭ  تۈزۈلۈپ ئۈچ ئاي ئۆتكەندىن ىىشىمكېل

چوڭ يەھۇدىي قەبىلىسىنىڭ قەلئەسى خەيبەر فەتىھ 
 ئۆمرە » رەسۇلۇلالھ دەۋەتكە يول ئېچىش ئۈچۈن قىلىندى.

ئەسلى نىشان مەككىنىڭ فەتىھ  نى ۋەسىلە قىلغانىدى.«قىلىش
لېكىن ئۇنى ئەمەلگە ئاشۇرۇش ئۈچۈن  قىلىنىشى ئىدى.

ىمالدىكى خەيبەرنى فەتىھ قىلىپ بىخەتەر ھالغا كەلتۈرۈشى ش
ئالدى بىلەن  .بولغاننى تاللىدى قىيىنرەسۇلۇلالھ  كېرەك ئىدى.

تىنچ مۇھىتنى قولغا كەلتۈرۈش، ئاندىن خەيبەر زەپەرى ۋە ئاداققى 
ئىككى يىل ئۆتمەستىن مەككىلىكلەر  نىشان بۈيۈك فەتىھ ئىدى.

ر قەلئەسى بولغان مەككە فەتىھ كېلىشىمنى بۇزدى ۋە مۇشرىكال
بىر فەتىھ  « روشەن » ھەر ئىككىسى مۇبىن، يەنى قىلىندى.

بۇنىڭ  قان تۆكۈلمەستىن ۋۇجۇدقا چىقتى. بۇ فەتىھ چۈنكى ئىدى.
 يۈرەك فەتھى. -بىر ئىسمى بار ئىدى  يەككە

 وچۇق ئوتتۇرىغا قويۇلغان ھەقىقەتكىرىشىدە ئسۈرىنىڭ 
ەگە مەھكۇم قىلىپ قويغىلى فەتىھنىڭ پەقەت ھەربىي ساھ

بولمايدىغان دەرىجىدە كەڭ دائىرىگە ئىگە ئۇقۇم 
قەلبلەرنىڭ ئەبەدىي ۋە يىگانە ھەقىقەتنىڭ  قۇرئان ئىكەنلىكىدۇر.

روشەن  » يەنە بىر ئىسمى بولغان ئىسالمغا ئېچىلىش باسقۇچىنى
لەندۈرگەن چۈشەنچە بىلەن بۇ سۈرە شەكىل دەپ ئاتىغان. « فەتىھ

غان لالھ تەرىپىدىن ئىنسانغا قارىتىلساق، ۋەھىي ئابول قارايدىغان
 جىھاد ئىنساندىن ئالالھ قا يۈزلەنگەن فەتىھتۇر. ئىبادەت فەتىھتۇر.

ئىنساندىن  بايقاش ئىنساندىن ئىنسانغا يۈزلەنگەن فەتىھتۇر.

 تەبىئەتكە ۋە شەيئىلەرگە يۈزلەنگەن فەتىھتۇر.
 مۇنداق باشلىنىدۇ:سۈرە 

«  اتا قىلدۇقئغەلىبە  / تەن روشەن فەتىھساڭا بىز ھەقىقە »
 (1 .) 
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مۇبىن سۈپىتى ھەم ئۆزىدە  فەتىھ، يەنى فەتھى مۇبىن.روشەن 
 / ۇچىشتۇرغھەم باشقا نەرسىلەرنى ئايدىڭال ئوچۇق

ئىككى سۆز  ىنىكەلىم روشەنلەشتۈرگۈچى مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ.
 ھەم ققىلى بولغانلىقتىن ھەم ئۆتۈملۈقتومۇرىدىن تۈرلەپ چى

نۇزۇل سەۋەبىدە بايان قىلىنغاندەك  فەتھى مۇبىن ئۆتۈمسىزدۇر.
ا، بىلەن بىر ۋاقىتت شۇنىڭ روشەن ھالدا ئىنسان ۋە قەلب فەتھىدۇر.

ھەقىقەتنى باشقىالرغا يەتكۈزۈشتىكى توسالغۇالرنى  فەتھى مۇبىن
سائادىتىنىڭ يەنە  -ئىنسان بەخت  پ تاشلىغانلىقى ئۈچۈنسۈپۈرۈ

ىسالمنى ئۇنىڭدىن بىخەۋەر بولغان ئىنسانالرغا بىر ئىسمى بولغان ئ
 چۈشەندۈرۈپ يەتكۈزگەن بىر فەتىھتۇر.

فەتىھ  قۇدرەتنىڭ ئىگىسى - تۆۋەندىكى ئايەتتىكى كۈچ
 قىلىنىشقا اليىق بولغان دىلالرنىڭ ئىگىسى ئەمەسمۇ؟

ي ُهوَ  َ َكينَةَ  َأنَْزلَ  اَّله َ  َداُدواَلُيَْ  الُْمْؤَمَننيَ  قُلُوَب  َِف  السه مي
ِ
مْ  اَنً ا ميَاََّنَ

ِ
َ  َمَعا جُ  َوّلَِله

َماَواَت  نُودُ  ُ  َوََكنَ  َواْْلَْرَض  السه  َحَكميًا عََلميًا اّلِله
ئۇالرنىڭ هللا مۇئمىنلەرنىڭ ئىمانىغا ئىمان قوشۇلۇشى ئۈچۈن، ا

 دىللىرىغا تەمكىنلىكنى چۈشۈردى، ئاسمانالرنىڭ ۋە زېمىننىڭ
ە تەبىئەت پەرىشتىلەردىن، جىنالردىن، ھايۋانالردىن ۋ) 

نەرسىنى ھەر  هللانىڭدۇر، اهللا قوشۇنلىرى ا ( ھادىسىلىرىدىن بولغان
 (. 4« )  بىلىپ تۇرغۇچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر

رەسۇلۇلالھنىڭ ۋەزىپىسىنى ئۈچ كەلىمە بىلەن قىسقىچە بايان 
قىلغان تۆۋەندىكى ئايەتنىڭ تەپسىرى ئۈچۈن بىر جىلد ئەسەر 

 ۇ؟سىزچە يېتەرلىك بوالمد

َنه 
ِ
ا َشاَهًدا َأْرَسلْنَاكَ  ا ً  َونََذيًرا َوُمبَْش َ

گۇۋاھلىق  / بىز ھەقىقەتەن سېنى شاھىد !(ئى رەسۇل)» 
چى، خۇش خەۋەر بەرگۈ ( مىنلەرگە جەننەت بىلەنۇئم)  بەرگۈچى،

 (. 8« )  قىلىپ ئەۋەتتۇق ئاگاھالندۇرغۇچى(  كاپىرالرنى ئازابتىن) 
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 نازىل بولغان مەزگىلدە يۈزسۈرىنىڭ داۋامىدىكى ئايەتلەر 
رەسۇلۇلالھقا بەيئەت . بىر ئىما قىلىدۇ -بەرگەن ۋەقەلەرنى بىرمۇ 

 (. 10)  قىلغانالر ھەقىقەتەن ئالالھ قا بەيئەت قىلغان بولىدۇ
ئەلچىنى ئەۋەتكۈچىگە ئىتائەتتۇر، شۇنداق  ئەلچىگە بولغان ئىتائەت

ەرەست بەدەۋىيلەرنىڭ مەنپەئەتپ ئۇنىڭدىن كېيىنئەمەسمۇ؟ 
بەدەۋىيلەرنىڭ  (. 13 - 11دۇ ) ئىككى يۈزلىمىچىلىكى تىلغا ئېلىنى

ئىككى يۈزلىمىچىلىكى ھەقىقەتەن چوڭ، ئەمما ئالالھ نىڭ 
 (. 14ر ) مەغپىرىتى ۋە ئەپۇسى ئۇنىڭدىنمۇ چوڭدۇ

 ...رىزۋان بەيئىتى
مەككىگە  م بىلەن مەشھۇر بولغان بۇ بەيئەتبۇ ئىسى

نىڭ ئۆلتۈرۈلگەنلىكى ھەققىدىكى ئەۋەتىلگەن ھەزرىتى ئوسمان
ئۇ يەردە رەسۇلۇلالھ بىلەن . يالغان خەۋەر سەۋەبىدىن بولغانىدى

بىرگە بولغانالر جېنىنى ئالقىنىغا ئېلىپ، ئالالھ رەسۇلىغا بەيئەت 
دەۋرىمىزدە بەزىلەر چۈشەندۈرگەندەك ۋە ئېلىپ  بۇ بەيئەت. قىلدى

ىدىكى بەيئەت مەنىس « غىنبەيئەت قىل ۋە قۇتۇل » بېرىۋاتقان
جېنىڭنى ئالقىنىڭغا ئال ۋە ئۇنى ئېلىپ » . ئەكسىچە، ئەمەس

دەرۋەقە، شۇنداق  .بەيئىتى ئىدى «ي رەسۇلۇالھنىڭ ئالقىنىغا قو
ئالالھ مانا مۇشۇنداق بىر بەيئەت ئۈچۈن تۆۋەندىكى . بولدى

 :ئايەتنى نازىل قىلدى

ُ  َرَِضَ  لَقَدْ  ذْ  الُْمْؤَمَننيَ  َعنَ  اّلِله
ِ
َت  ُعونَكَ يَُبايَ  ا َجَرةَ  ََتْ مْ  َماَِف  فََعََّلَ  الشه  قُلُوَبَ

َكينَةَ  فَأَنَْزلَ  مْ  السه  قَرَيًبا فَْتًحا َوَأََثَبُمْ  عَلَْْيَ
ئاستىدا ساڭا  ( سايىسىخ ) دەرە(  ھۇدەيبىيىدە)  ئۆز ۋاقتىدا» 

هللا ا. ھەقىقەتەن رازى بولدىهللا بەيئەت قىلغان مۇئمىنلەردىن ا
هللا بىلىدۇ، ا ى (يەنى راستلىق بىلەن ۋاپان)  ئۇالرنىڭ دىلىدىكىنى

تەمكىنلىك چۈشۈرۈپ بەردى (  ئۇالر بەيئەت قىلىۋاتقاندا)  ئۇالرغا
 (. 18« )  ۋە ئۇالرنى يېقىن غەلىبە بىلەن مۇكاپاتلىدى



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 688 ~ 

 .، بىر سەلبى ئىككى قەھرىمانى باريبۇ سۈرىنىڭ بىر ئىجابى
قەھرىمانى ئىجابىي قەھرىمانى مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى؛ سەلبىي 

ئايەت مانا بۇ ھەقىقەتنى - 26. بولسا جاھىلىيەت غورۇرى ئىدى
ھىلىيەت غۇرۇرى مەسئۇلىيەت ئېڭى ۋە جا. بايان قىلىدۇ

ئۇ كۈندىن بۈگۈنگىچە ھېچ تۈگىمىگەن ۋە  ئارىسىدىكى كۆرەش
 .تۈگىمەيدۇ مۇبۇنىڭدىن كېيىن

 :سۈرىنىڭ ئاخىرقى ئىككى ئايىتى تۆۋەندىكىچە

ي ُهوَ  َ هَ  عَََّل  َرهُ َلُيْظهَ الَْحق َ  َوَدينَ  َِبلْهَُدى َرُسوََلُ  ْرَسلَ أَ  اَّله يَنُك َ َ َِب  َوَكَفى ال 

 َ دٌ  (28) َشهَيًدا ّلِله َ  َرُسولُ  ُمَحمه ينَ  اّلِله َ اءُ  الُْكفهارَ  عَََّل  اءُ َمَعهُأََشده  َواَّله  تََراهُْ  بَيَْْنُمْ  ُرَْحَ

َ  فَْضًًلَمنَ  يَبْتَُغونَ  ُْسهًدا ُركهًعا ميَاهُْ  َوَرْضَواَنً  اّلِله ُجودَ  َأثَرَ  َمنْ  ُوُجوَههَمْ  َِف  س َ َذلَ  الس 

يلَ  َِف  َوَمثَلُهُمْ  التهْوَراةَ  َِف  َِكَثَلُهُمْ  ْنَ
ِ
تَْغلَظَ َشْطأَهُ  َأْخَرجَ  َكَزْرعٍ  اَْل تََوى فَأ ََزَرُهَفاس ْ فَاس ْ

اعَ  يُْعَجُب  ُسوَقهَ  عَََّل   ره مُ  َلَيَغيظَ الز  ُ  فهاَرَوعَدَ الْكُ  َبَ ينَ  اّلِله َ لُوا أ ََمنُوا اَّله اَلحَ  َوََعَ االصه

 (29) َوَأْجًراَعَظميًا َمْغَفَرةً  َمْْنُمْ  َت 
ئوتتۇرىغا قويۇپ بىلدۈرۈش  ھەق دىننى پۈتۈنلەيهللا ا» 
ئەلچىسىنى توغرا يول يېتەكچىسى ۋە ھەق دىن بىلەن  ئۈچۈن

 .ىكتۇريېتەرلهللا گۇۋاھلىق بېرىشكە ا ( بۇنىڭغا ) ئەۋەتتى
نىڭ رەسۇلىدۇر، ئۇنىڭ بىلەن بىرگە بولغان هللا مۇھەممەد ا

ھەقنى ئىنكار قىلغۇچىالرغا قاتتىقتۇر،  / مۇئمىنلەر كۇففارالرغا
ئۆزئارا كۆيۈمچاندۇر. ئۇالرنى رۇكۇ قىلغان، سەجدە قىلغان ھالدا 

نىڭ پەزلىنى ۋە رازىلىقىنى تىلەيدۇ، ئۇالرنىڭ هللا ئۇالر ا .كۆرىسەن
دىنىڭ ئەسىرىدىن نىشانالر بار، ئەنە شۇ ئۇالرنىڭ يۈزلىرىدە سەج

تەۋراتتىكى سۈپىتىدۇر، ئۇالرنىڭ ئىنجىلدىكى سۈپىتى بولسا 
شاخ چىقارغان، كۈچلىنىپ چوڭايغان، ئاندىن ئۆز غولى  ) ئۇالر (

 ۇقلۇقى ۋە كۆركەم كۆرۈنۈشى بىلەنبىلەن ئۆرە تۇرغان، بولل
نىڭ هللا ئوخشايدۇ، ادېھقانالرنى مەمنۇن قىلغان بىر زىرائەتكە 

كۇففارالرنى خاپا  ) مۇئمىنلەرنى مۇنداق زىرائەتكە ئوخشىتىش (
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ئۇالرنىڭ ئىچىدىن ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى هللا قىلىش ئۈچۈندۇر، ا
 28« )  ئەمەهللارنى قىلغانالرغا مەغپىرەت ۋە كاتتا ئەجىر ۋەدە قىلدى

- 29 .)   

 

 نەسر سۈرىسى

 
مەنىسىنى « دەم زەپەر ئېنىق بولغان يار» سۈرىنىڭ 

 ئاساسەن قويۇلغان: بىلدۈرىدىغان ئىسمى بىرىنچى ئايىتىگە
 (. 1« ) ەندە،... نىڭ ياردىمى ۋە غەلىبىسى كەلگهللا ا» 

دېگەنلىك بولىدۇ. « ياردەم » ئۆز ئالدىغا يالغۇز كەلگەندە  نەسر
شەكلىدە « نەسرۇلالھ » بولۇپ  ىلېكىن ئالالھ ئىسمىغا ئېنىقلىغۇچ

مەنىسىنى « زەپەر ئېنىق بولغان ياردەم » سى مەنى ەلگەندە،ك
 -ئەن » ئايەتتۇر، يەنى  - 10بىلدۈرىدۇ. بۇنىڭ شاھىتى ئەنفال 

ئەگەر نەسرنىڭ مەنىسى «. پەقەت ئالالھ تەرىپىدىن كېلىدۇ  نەسر
بولغان بولسا ئىدى، ئالالھ قا خاس « ياردەم » ئادەتتىكى بىر 

يتتى. چۈنكى ھەر قىلىشنىڭ ھېچقانداق بىر ئەھمىيىتى بولما
ئىنسان باشقا بىر ئىنسانغا ياردەم قىالاليدۇ. لېكىن نەسر پەقەت 

ڭ بۇنى ئىنساننى ىغان بىر ياردەم بولىدىغان بولسائالالھ ال قىالاليد
زەپەرنىڭ ئېنىق بولغانلىقى »  ياردىمىدىن ئايرىپ تۇرغان پەرق

ن زەپەر ئېنىق بولغا» نىڭ مەنىسى «ئالالھ نىڭ نەسرى » دۇر. «
 دۇر. «ياردەم 

دەسلەپكى مۇسھاب ۋە تەپسىرلەردە سۈرە بۇ ئىسىم بىلەن 
دىن نەقىل قىلغان بىر ئاتالغان. بۇخارىنىڭ ھەزرىتى ئائىشە

ئىزاجەئە نەسرۇلالھى ۋەل » سۈرە بىرىنچى ئايىتى، يەنى  رىۋايىتىدە،
 بىلەن ئاتالغان.« فەتھ 
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 ئىسمى بىلەن ئاتىغان.« فەتىھ » تىرمىزى 
ئۇد، سۈرە رەسۇلۇلالھنىڭ ۋاپاتىنى ئىما قىلغانلىقى ئىبن مەس

 سۈرىسى دەپ ئاتىغان. « ۋىدا  -تەۋدى » ئۈچۈن 
 نەسر سۈرىسى قاچان نازىل بولغان؟

سۈرىنىڭ ئۇسلۇبى ۋە باالغىتى نەزەردە تۇتۇلغاندا، مەككىدە 
نازىل بولغان سۈرىلەر بىلەن ئوخشاش ئاالھىدىلىككە ئىگە. سۈرە 

ولغان دېگۈچىلەر ئىچىدىمۇ پەرقلىق قاراشالر مەدىنىدە نازىل ب
مەۋجۇت. سۈرىنىڭ نازىل بولۇش تارىخى ھەققىدە ئۈچ پەرقلىق 

 قاراش مەۋجۇت بولۇپ، بۇالر تۆۋەندىكىچە:
تىن كەلگەن رىۋايەتلەرگە تابارى ۋە تابەرانى ئىبن ئابباس .1

يىلىدا خەيبەردىن قايتىشتا نازىل بولغان  - 7ھىجرى  ئاساسەن
رەسۇلۇلالھنىڭ ۋاپاتىدىن ئىككى يىل » تادەدىن كەلگەن دەيدۇ. قا

رىۋايىتىمۇ بۇ قاراشنى دېگەن « بۇرۇن نازىل بولدى 
 كۈچلەندۈرىدۇ.

لىگە ىۋاھىدىنىڭ يەنە ئىبن ئابباستىن قىلغان نەق .2
 ھۇنەيىندىن قايتىشتا نازىل بولغان. ئاساسالنغاندا

ىبن بەززار، بەيھەقى ۋە ئىبن ئەبى شەيبە نەقىل قىلغان ئ .3
قارىغاندا، ۋىدا ھەججى كۈنلىرىنىڭ ئوتتۇرىدا  گەئۆمەر رىۋايىتى

نازىل بولغان، رەسۇلۇلالھ شۇنىڭدىن كېيىن ئۈچ ئاي ئۆمۈر 
 كۆرگەن. 

بۇ رىۋايەتلەردىن سۈرىنىڭ تېكستى بىلەن بىردەكلىككە ئىگە 
بولغىنى بىرىنچى رىۋايەتتۇر. چۈنكى ئۆتمۈش زامان پېئىلىنىڭ 

پېئىلنىڭ زامانىنى كېلىدىغان  شەرتى« ىزا ئ »بېشىدا كەلگەن 
زامانغا ئايالندۇرىدۇ. سۈرە كېلەچەككە ئائىت بىر خەۋەردىن 
بىشارەت بېرىدۇ. قالغان قاراشنى نەزەرگە ئالغان ۋاقتىمىزدا، ۋەقە 

 بولۇپ بولغان شەكىلدە قوبۇل قىلغانلىق بولىدۇ.
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 سۈرىدە زەپەر ئەخالقى ئاساس تېما قىلىنغان بولۇپ، سۈرە
كېلەچەككە مۇناسىۋەتلىك مۆجىزىۋى ۋە غەيبى بىر خەۋەر بىلەن 

ئاللىققا ئايلىنىشى مۇقەررەر ېشخەۋەر كېلەچەكتە رۇباشلىنىدۇ. بۇ خ
 ش بىشارىتى ئىدى:   ۇبولغان بىر زەپەرنىڭ ۋە فەتىھنىڭ خ

َ َوالَْفْتحُ  َذا َجاَء نَّْصُ اّلِله
ِ
 ا
 (. 1« ) دە،... نىڭ ياردىمى ۋە غەلىبىسى كەلگەنهللا ا» 

كۆرەشتە غالىپ بولۇش.  زەپەرنىڭ مەنىسى ناھايىتى روشەن:
ئۇنداقتا، فەتىھ نېمىنى بىلدۈرىدۇ؟ ئۇنىڭ مەنىسى ئىككىنجى 

 ئايەتتە بايان قىلىنماقتا:

َ َأفَْواًجا  َوَرَأيَْت النهاَس يَْدُخلُوَن َِف َديَن اّلِله
نىڭ دىنىغا كىشىلەرنىڭ توپ ـ توپ بولۇپ هللا ا» 
، ) سېنىڭ ۋەزىپەڭمۇ تامامالندى كىنى كۆرگىنىڭدەكىرگەنلى

 (. 2« ) دېگەنلىكتۇر ( ... 
بۇ ئايەتتە كېلەچەككە مۇناسىۋەتلىك مۆجىزىۋى ۋە غەيبى بىر 
خەۋەردىن بىشارەت بېرىلمەكتە. ئايەتتە بىشارەت قىلىنغان 

توپ بولۇپ ئىسالمغا  -خەۋەرگە ماس ھالدا كىشىلەرنىڭ توپ 
 -ئەلچىلەر يىلى » لىدا مەيدانغا كەلگەن. يى - 9ھىجرى  كىرىشى

لەر ئىسالمغا تەسلىم كىشى دەپ ئاتالغان بۇ يىلدا« ل ۋۇفۇد ئامۇ
توپ  -ئەرەپ يېرىم ئارىلىنىڭ ھەر تەرىپىدىن توپ  بولۇش ئۈچۈن

 بولۇپ مەدىنىگە كەلگەنىدى. 
خۇددى فەتىھ دۇر. «يۈرەك فەتھى » بۇنىڭ ئىسمى 

ىمۇ كۆرەشنىڭ مەقسىتى ئىسالم بۇ يەرد سۈرىسىدىكىگە ئوخشاش
الپ، بىلەن ئىنسان ئارىسىدىكى توسالغۇالرنى سۈپۈرۈپ تاش

ەنلىكى تەكىتلەنمەكتە. مانا بۇالر يۈرەكلەرنى فەتىھ قىلىش ئىك
 غاغالىپ قوشۇننىڭ باش قوماندانىبۇ  ېئاللىققا ئايلىنىۋاتقان ۋاقىتتار

دۇرۇش دىغان بىر ئاگاھالنتىكىنى تىترىىھەر مۇھاتابنىڭ يىل
 بېرىلىدۇ:    
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اِبً  هُه ََكَن تَوه ن
ِ
تَْغَفْرُه ا ْمَد َرب ََك َواس ْ ْح َِبَ ب َ  فَس َ

رەببىڭغا تەسبىھ ئېيتقىن، ھەمدى ئېيتقىن مانا بۇ ۋاقىتتا ( » ) 
ھەقىقەتەن تەۋبىنى بەك هللا ۋە ئۇنىڭدىن مەغپىرەت تىلىگىن. ا

 (.  3« )  قوبۇل قىلغۇچىدۇر
ئۆمرىڭىزنى سەرپ  -ئۆزىڭىزنى مانا بۇ زەپەر ئەخالقىدۇر. 

مەن »  ئۇتۇق قازىنىش. مانا بۇ ۋاقىتتا قىلىپ غەلىبە قىلىش ۋە
خۇددى فەتىھ  دېيىشنىڭ ئورنىغا« ىبە قازاندىم تىرىشتىم ۋە غەل

كۈنى بېشىنى تۆگىسىنىڭ لوكىسىغا تەگكىدەك دەرىجىدە ئېگىپ، 
سىز ئاغزىدىن ئۈزلۈك دىن ياشالر تۆكۈلىۋاتقان نەبىنىڭكۆزلىرى

دېيىشتۇر. « ئەستەغفىرۇلالھ » تۆكۈلىۋاتقان ئىستىغفارغا ئوخشاش 
قۇرئان ھەر مۇئمىندە شەكىللەندۈرمەكچى بولغان زەپەر  ،مانا بۇ

 ئەخالقى. 
زەپەرنى زالىمالرمۇ قازىنااليدۇ، لېكىن ئەخالقلىق زەپەرنى 

 پەقەت زەپەر ئەخالقىغا ئىگە بولغان كىشىلەر قازىنااليدۇ. 
 

 ۈرىسىھۇجۇرات س

 
ىسىنى بىلدۈرىدىغان ھۇجرات مەن« خانىلەر، ھۇجرىالر » 
ئايەتكە ئاساسەن قويۇلغان. سۈرە تۇنجى نەسىلدىن  - 4 ئىسمى

اتالغان. مەيلى سىيەر ۋەياكى ھەدىس تارتىپ مەزكۇر ئىسىم بىلەن ئ
بۇنىڭدىن باشقا بىر ئىسىم بىلەن ئاتالغانلىقى  مەنبەلىرىدە بولسۇن
 ق.ھەققىدە مەلۇمات يو

مەدىنە ئىسالم جامائىتىنى تەشكىل قىلغۇچى شەخس ياكى 
ئائىلىلەر بىر بەدەننىڭ ھۈجەيرىلىرىگە ئوخشاش ئىدى. بۇ 

سلىشىشىنى مۇھاپىزەت قىلىش ھۈجەيرىلەر ئارىسىدىكى توقۇلما ما
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پەقەت قانۇنالر ۋە بەلگىلىمىلەر كۇپايە قىلمايدۇ.  ئۈچۈن
قائىدىلىرىمۇ كېرەك.  ىگە مۇناسىۋەتلىك ئەدەبئەلەقئىجتىمائىي 

گەرچە سۈرىنىڭ كۆرۈنۈشتىكى ئىسمى ھۇجۇرات بولسىمۇ، 
ىگە مۇناسىۋەتلىك ئەلەقكۆرۈنمىگەن ئىسمى ئەسلىدە ئىجتىمائىي 

 ئەدەب قائىدىلىرىدۇر. 
 سۈرە مەدىنىدە نازىل بولغان. 

ئايەتتە تەمىم جەمەتى ھەيئىتىنىڭ زىيارىتى ئىما قىلىنغان.  - 4
يىلىدا  - 9دەپ ئاتالغان ھىجرى « ر يىلى ئەلچىلە» بۇ ۋەقە 

بولغان ۋەقەنىڭ  سەۋەبشىغا ۇئايەتنىڭ نازىل بول - 6بولغانىدى.  
فەتىھتىن كېيىن مۇسۇلمان بولغان بىر كىشىدۇر.  باش قەھرىمانى

يىلىدا  - 8بۇ مەلۇماتالر سۈرىنىڭ ئەڭ بالدۇر بولغاندا ھىجرى 
 نازىل بولغانلىقىنى كۆرسىتىدۇ.

قېتىمدا نازىل بولغان  - 3ارقىدىن سانىغاندا سۈرە ئ   
 سۈرىدۇر.

گەرچىلىكى ىئىسالم جامائىتىنىڭ ئادىم سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى
ۋە بۇ ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتلەردە رىئايە قىلىشقا تېگىشلىك 

خىتابى بەش قېتىم تىلغا « ئى ئىمان ئېيتقانالر! » پرىنسىپالردۇر. 
گەرچىلىك مۇناسىۋەتلىرى ىئادىم خىرباشتىن ئا رەئېلىنغان بۇ سۈ

قاراشالر ۋە  -ئاساسىدا شەكىللەنگەن ئەخالقى ۋە ھېسسى قىممەت 
 ئەخالق ھەققىدە توختىلىدۇ.  -ئەدەپ 

سۈرىدە ئەڭ باشتا ئالالھ رەسۇلى بىلەن ساھابىلەر  ۋەھىي
 ئەخالق ھەققىدە توختالغان: -ئارىسىدىكى ئەدەپ 

هللا ( دە بىر ئىش ۋە سۆز ھېچقانداق ) مىنلەر! سىلەرۇئئى م»   
 (. 1« ) غا ئۆتمەڭالر! ئالدى نىڭىئۇنىڭ ئەلچىسۋە 

ۋەھىي بۇ ئەدەبنى تەقۋانىڭ بىر پارچىسى سۈپىتىدە تىلغا 
ئەخالق قائىدىلىرىمۇ تەقۋانىڭ بىر  -ئالىدۇ. دېمەككى، ئەدەپ 

ئەخالقتىن ئىبارەت يەنە بىر  -پارچىسى. يەنى، تەقۋانىڭ ئەدەپ 
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تەلىماتىنى پەقەت « ئالدىغا ئۆتمەڭالر » يەتتىكى تەرىپىمۇ بار. ئا
ئەخالق ساھەسىگىال خاسالشتۇرىۋالغىلى بولمايدۇ. بۇ  -ئەدەپ 

ئەمىرنىڭ ئۆز ئىچىگە ئالغان دائىرىسى ناھايىتى كەڭ. ئالالھ ۋە 
ئۇنىڭ ئەلچىسىنىڭ ئالدىغا ئۆتۈش ھەددىدىن ئاشقانلىقتۇر. بۇ 

« ! دىن ئاشماڭالرىڭالرئى مۇئمىنلەر! ھەدد» ىدىن ئايەت نۇقت
 دېمەكتە. 

ھەددىنى بىلگۈچىلەر ئۆزىنى بىلگەنلەردۇر. ئۇنداقتا بۇ 
ئەمىرنى يەر يۈزىنىڭ ئەڭ قەدىمكى يېزىق شەكلىدىكى ھېكمىتى 

 ش كېرەك.ىنىشەكلىدە چۈش« ئۆزەڭنى بىل! » بولغان 
سۈرە رەسۇلۇلالھ ئۈستىدىن ھاياتنىڭ پەرقلىق ساھەلىرىدە 

ارىسلىق قىلغانالرغا قارىتا ھۆرمەت كۆرسىتىشنى ئۇنىڭ مىراسىغا ۋ
 (. 5 - 1تەۋسىيە قىلىدۇ ) 

جامائىتىنى شەكىللەندۈرگۈچى ئۇنىڭدىن كېيىن ئىسالم   
لەر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتلەر ھەققىدە توختىلىدۇ. يالغان شەخس
 -ئىسالم جامائىتىنىڭ بىر  پەيدا قىلغان ۋە يەتكۈزگەنلەرنى خەۋەر

ئىشەنچ ئۈستىگە قۇرۇلغان ئاساسىغا زىيان بىرىگە بولغان 
ىدا مەلۇمات / نۇقتيەتكۈزگۈچى ئۇنسۇر سۈپىتىدە كۆرسىتىدۇ. بۇ 

 نى ئەسلىتىپ ئۆتىدۇ:خەۋەر ھەققىدە ئەڭ ياخشى پرىنسىپ

ْن َجاَءُُكْ فَاَسٌق َبنَبَأ ٍ 
ِ
يَن أ ََمنُوا ا َ َا اَّله ه فَ ََّي َأُّي   اََلٍ َصيُبوا قَْوًما َِبَهَنُوا َأْن تُ تََبي

 فَُتْصَبُحوا عَََّل َما فََعلُُْتْ ََنَدَمنيَ 
 / مەسئۇلىيەتسىز مىنلەر! ئەگەر سىلەرگە بىر پاسىقۇئئى م» 

ئادەم بىرەر خەۋەر ئېلىپ كەلسە، )ئىشنىڭ ھەقىقىتىنى( بىلمەستىن 
بىرەر قەۋمنى رەنجىتىپ قويۇپ، قىلمىشىڭالرغا پۇشايمان قىلىپ 

 (. 6« )  رنى( ئېنىقالپ كۆرۈڭالرقالماسلىقىڭالر ئۈچۈن، )ئۇ خەۋە
قارىتا ئېلىنىدىغان ئەڭ ياخشى تەدبىر  گەللەرىبۇ خىل مەس

ئىمان قېرىنداشلىقىدۇر. مۇئمىنلەرنىڭ ئۆزئارا ئىختىالپى بىر ياقتا 
(. بۇ  9تۇرسۇن، توقۇنۇشۇپ قېلىشىمۇ ئېھتىمالدىن يىراق ئەمەس ) 
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ىلمىغانلىقى ۋە ئاللىقنى نەزەردىن ساقىت قېۋەھىينىڭ ھاياتنىڭ ر
ئاللىق ئاساسىدا شەكىللەندۈرۈگەنلىكىدۇر. مانا ېپرىنسىپالرنى بۇ ر

مۇشۇنداق ئەھۋالدا قانداق قىلىش كېرەكلىكى ھەققىدە يوليورۇق 
 ىنى تەكىتلەيدۇ: نۇقتبېرىدۇ. ئەمما ھەممىدىن مۇھىم بولغان بىر 

ْخَوةٌ 
ِ
هَما الُْمْؤَمنُوَن ا ن

ِ
 ا
 (. 10« )  دا( قېرىنداشالردۇرمىنلەر ھەقىقەتەن )دىنۇئم» 

بىلەن  خىتابئايەت بۇ ئاددى پرىنسىپنى شۇنداق كۈچلۈك 
ئېيتىدۇكى، كىشىگە خۇددى قېرىنداش بولغان ۋاقتىڭالردا ئاندىن 

 سىلەر دېگەندەك تۇيغۇ بېرىدۇ.ىمۇئمىن بولغان بول
 مۇسۇلمان قېرىنداش بواللىغىنىچىلىك مۇئمىن بولىدۇ...

 ىرى قېرىنداش بولغانلىقى ئۈچۈننلمۇئمىنلەرنىڭ ئىما
 خالىماي قېرىنداش بولۇشقا مەجبۇردۇر... -ئۆزلىرى خاالپ 

مۇئمىنلەرنى  ۇشىئىماننىڭ ئىمان بىلەن قېرىنداش بول
 قېرىنداش قىلىدۇ... 

ئۇنىڭدىن كېيىن قېرىنداشنىڭ قېرىنداش ئۈستىدىكى 
پ ىنىڭ ئارىسىنى تۈزەمەسئۇلىيىتى تىلغا ئېلىنىدۇ: قېرىنداشلىر

بۇ مەسئۇلىيەتتىن بىرسى. مۇئمىننىڭ مۇئمىننى مەسخىرە  قويۇش
قىلىپ، خور كۆرمەسلىكى قېرىنداشلىق مەسئۇلىيىتىنىڭ بىر 

(. مۇئمىننىڭ مۇئمىن ھەققىدە يامان گۇمان  11پارچىسىدۇر ) 
شى، ئەيىپلىرىنى ئىزدىمەسلىكى ۋە ۇ) سۇئىزان (دىن يىراق تۇر

ۇرچىنىڭ بىر پارچىسىدۇر قېرىنداشلىق ب سلىقىغەيۋەت قىلما
تقۇچى ( ەيۋەتنى مەنىۋىي ياۋايىلىق ) يىر(. بۇ ئايەت غ 12) 

غەيۋەت  قىلىدۇ. بۇ يەردە ھەقىقي مەنىدە، سۈپىتىدە قوبۇل
نى يېيىشى ىبىر پارچە گۆش نىڭغەيۋىتىنى قىلغۇچى دىنقىلغۇچى

نەزەردە تۇتۇلمىغان. ئەسلىدە غەيۋەتتە ھەقىقىي زىيان تارتقۇچى 
قىلىنغۇچى ئەمەس، بەلكى غەيۋەت قىلغۇچىدۇر. غەيۋەت  ەتغەيۋ

قىلىنغاندا، گەرچە غەيۋىتى قىلىنغۇچى نەخ مەيداندا بولمىسىمۇ، ئۇ 
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سورۇندا ئالالھ باردۇر. لېكىن غەيۋەت قىلغۇچى ئالالھ نىڭ ھازىر ۋە 
نازىر ئىكەنلىكىدىن ئىبارەت ھەقىقەتنى نەزەردىن ساقىت قىلىش 

غەيۋەتتىنمۇ چوڭ بولغان گۇناھنى  گۇناھىنى سادىر قىلىپ،
 ئۆتكۈزگەن بولىدۇ.

ىسى قىلىنىپ، نۇقتى چىقىش پرىنسىپ« ئىمان قېرىنداشلىقى » 
غا كېلىپ «ئىنسان قېرىنداشلىقى » سۆز تېخىمۇ كەڭ دائىرىدىكى 

 توختايدۇ. مانا بۇ پرىنسىپ تۆۋەندىكى ئايەتتە تىلغا ئېلىنغان:
نىڭ هللا غانلىرىڭالر بولمەسئۇلىيەتچان ھەقىقەتەن ئەڭ » 

يەنى كىشىلەرنىڭ  دەرگاھىدا ئەڭ ھۆرمەتلىك ھېسابلىنىسىلەر )
ئالدىدىكى  هللابىر ـ بىرىدىن ئارتۇق بولۇشى نەسەب بىلەن ئەمەس، 

 (. 13« )  ( بىلەن بولىدۇ مەسئۇلىيەت تۇيغۇسى 
ك ئۆلچىمىدۇر. تەقۋا / مەسئۇلىيەت ۈبىردىنبىر ئۈستۈنل تەقۋا

ك ئۆلچىمى يوقتۇر. ۈقانداق ئۈستۈنلتۇيغۇسىدىن باشقا ھېچ
 ۈك ئۆلچىمى قويۇشتەقۋادىن باشقا ھەر قانداق بىر ئۈستۈنل

كىمكى ئەسەبىيەتكە تەرغىپ قىلسا، ئۇ » ئەسەبىيەتتۇر. رەسۇلۇلالھ 
 ۇشىك ئۆلچىمى بولۈدېگەن. تەقۋانىڭ ئۈستۈنل« بىزدىن ئەمەس 

شىنى قارى تەقۋادار كىشىنىڭ ئۆزىنى باشقىالردىن ئۈستۈن دەپ
ۈك تەقۋا ئۆزىگە باشقىالردىن ئۈستۈنل بىلدۈرمەيدۇ. دېمىسىمۇ

تەقۋانىڭ يەنە بىر تەرىپىدۇر. كىچىك  بەرمەسلىكتۇر. كەمتەرلىك
پېئىل بولۇش تەقۋانىڭ بىر ئامىلىدۇر. كىبىر ۋە ھاكاۋۇرلۇق 

 تەقۋانىڭ ئۆلۈمىدۇر.
ئىسپاتالنغان ئىمان  سۈرىدە ئېغىزدىكى ئىمان بىلەن

پەرق تارىخىي بىر ئۆرنەك بىلەن كۆرسىتىپ ئارىسىدىكى 
ئۆتۈلگەن. يەنى، ئىمانى بوغىزىدىن تۆۋەنگە ئۆتمىگەن بەدەۋىيلەر 

(. بۇنىڭدىن ئىماننىڭ ئىچكى دۇنيادىكى  14مىسال قىلىنغان ) 
ئىسالم، ئىسالمنىڭ تاشقى دۇنيادىكى ئىمان ئىكەنلىكى مەلۇم 

انالرنىڭ ئىمانىدۇر. بولىدۇ. ئىمان قەلبنىڭ ئەمەلىدۇر، ئەمەل ئورگ
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ىدا ھەقىقىي مۇئمىنلەرنىڭ ئېنىقلىمىسى تىلغا ئېلىنىپ نۇقتبۇ 
 مۇنداق دېيىلگەن:   

َ َوَرُسوََلَ  يَن أ ََمنُوا َِبّلِله َ هَما الُْمْؤَمنُوَن اَّله ن
ِ
َ ُثه  ا َلهَْم وا َوَجاَهُدوا َبأَْمَواْم يَْرًَتبُ ل

َ ُأولَئَ  اَدقُونَ َوَأنُْفَسهَْم َِف َسَبيَل اّلِله  َك ُهُ الصه
 رەسۇلىغاقا ۋە ئۇنىڭ هللا ا مىنلەرۇئشۈبھىسىزكى، )ھەقىقي( م» 

ئىمان كەلتۈرگەن، ئاندىن  شەك كەلتۈرمىگەن، ماللىرى بىلەن، 
نىڭ يولىدا جىھاد قىلغانالردۇر، ئەنە شۇالر هللا جانلىرى بىلەن 

 (. 15)  « )ئىمان دەۋاسىدا( راستچىلالردۇر
ھەر جەھەتتىن بىر بەندە  كچى بولۇشئالالھ قا دىن ئۈگەتمە

 سادىر قىلىدىغان ئەڭ چوڭ تەربىيەسىزلىكتىن بىرسىدۇر:
 ئېيتقىنكى: » 

 (.  16«  ) سىلەر ئالالھ قا دىنىڭالرنى ئۆگەتمەكچىمۇ؟ 
كىشىنىڭ ئالالھ  اسالنغاندا، ئىمان ۋە تەسلىمىيەتقۇرئانغا ئاس

مۇسۇلمان قا ئەمەس، ئۆزىگە قىلغان ئەڭ چوڭ ياخشىلىقىدۇر. 
 ھ قا قىلىنغان ئىلتىپاتتەك قاراششىمىزنى خۇددى ئالالۇبول

پادىسىدۇر. چۈنكى مۇسۇلمان مۇسۇلمان بولمىغانلىقىمىزنىڭ ئى
ئالالھ قا شەرتسىز تەسلىم بولۇشتۇر. مۇسۇلمان بولۇشنى  بولۇش

ئۆزىنى ۋازكەچكىلى  ىلىنغان بىر ئىلتىپاتتەك كۆرگۈچىئالالھ قا ق
ارىغان بولىدۇ. ھالبۇكى، ئالالھ ئۈچۈن بولمايدىغان دەپ ق

ۋازكەچكىلى بولمايدىغان نەرسە يوقتۇر، ئەمما بەندە ھەرگىزمۇ 
ئالالھ تىن ۋازكېچەلمەيدۇ. قۇرئان بۇ ھەقىقەتنى ئۆز ئاغزى بىلەن 

  بايان قىلسۇن:

 
ِ
ُ ُْكْ بََل اْسًَلمَ يَُمن وَن عَلَْيَك َأْن َأْسلَُموا قُْل ََل تَُمن وا عََِله ا َأْن   يَُمن  عَلَْيُْكْ ّلِله

ْن ُكْنُُتْ َصاَدَقنيَ 
ِ
ميَاَن ا

ِ
 َهَداُُكْ َلًْل

 :)ئۇالرغا( .ئۇالر ساڭا مۇسۇلمان بولغانلىقىنى مىننەت قىلىدۇ
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سىلەر ماڭا مۇسۇلمان بولغانلىقىڭالرنى مىننەت قىلماڭالر،  »
سىلەرنى ئىمانغا هللا ، مىن( بولساڭالرۇئئەگەر سىلەر راست )م

 (. 17)  دېگىن«  ىدقىل ىپ سىلەرگە ئىلتىپاتقىل ھىدايەت
 

 تەھرىم سۈرىسى

 
مەنىسىنى « ھارام قىلىش، ھارام دەپ بىلىش » سۈرىگە 

ئىسمى بىرىنچى ئايەتكە ئاساسەن « تەھرىم » بىلدۈرىدىغان 
 قويۇلغان:

ئى نەبى! نېمە ئۈچۈن ئالالھ ساڭا ھاالل قىلغان نەرسىنى » 
ىلەش يۈزىسىدىن ھارام قىلىسەن؟ ئالالھ ئاياللىرىڭنىڭ رازىلىقىنى ت

 (.  1« ) ناھايىتى مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى مېھرىباندۇر 
« ھارام دەپ بىلگۈچى » ئايەتتىن مەلۇم بولغاندەك ھااللنى 

تىن رەببى ئۇنىڭغا ئازار تۈسىنى ئالغان سەۋەبرەسۇلۇلالھ بولۇپ، بۇ 
 بىر ئاگاھالندۇرۇش بەرگەنىدى. 

ىنىڭ ئۈچتەنبىرىنى تەشكىل قىلىدىغان بىرىنچى سۈرە، سۈر
دەپ ئاتالغان. چۈنكى « نەبى سۈرىسى » بۆلىكى سەۋەبىدىن 

سۈرىنىڭ ئالدىنقى ئۈچتەنبىر قىسمى رەسۇلۇلالھنىڭ كىشىلىكىنى 
 - 9ۋە  - 1شەكىللەندۈرمەكتە. بۇنىڭ ئەڭ يارقىن دەلىلى 

لۇلالھقا شەكلىدە بىۋاستە ھالدا رەسۇ« ئى نەبى! » ئايەتتىكى 
 قىلىنىشىدۇر.  خىتاب

 دەپمۇ ئاتالغان.« مۇتەھاررىم » سۈرە 
مەدىنىدە نازىل بولغان ئاخىرقى سۈرىلەردىن بىرى  سۈرە

بولۇپ، سۈرىنى تەشكىل قىلغان ئۈچ بۆلەك مەزمۇن جەھەتتىن بىر 
پۈتۈنلۈككە ئىگە بولغانلىقتىن، پەرقلىق زامانالردا نازىل بولغانلىقى 
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ر توغرا ئەمەس. سۈرىنىڭ نازىل بولۇش ۋاقتىنى ھەققىدىكى قاراشال
 ئېنىق شەكىلدە ئوتتۇرىغا قويۇش تەس.

ئالالھ سىلەرگە ) كەففارەت ( بىلەن قەسىمىڭالردىن » 
ئايەتنى  - 89مائىدە  ( ئايىتىنىڭ 2« ) بىلدۈرگەنىدى  چىقىشنى

ئىما قىلىۋاتقانلىقى نەزەرگە ئېلىنغاندا، سۈرىنىڭ مائىدە 
ىن نازىل بولغانلىقى مەلۇم بولماقتا. تۇنجى سۈرىسىدىن كېي

تەرتىپلەرنىڭ ھەممىسىدە ھۇجۇرات سۈرىسىنىڭ ئارقىسىغا 
يىلىغا توغرا  - 9ياكى  8تىزىلغان. بۇ تەخمىنەن ھىجرەتنىڭ 

كېلىدۇ. نازىل بولۇش سەۋەبىگە مۇناسىۋەتلىك رىۋايەتلەرمۇ بۇ 
 تارىخنى توغرىاليدۇ.

تەرتىپلىرىدە سۈرىنىڭ  ھەزرىتى ئوسمان ۋە ئىبن ئابباس
تەغابۇن سۈرىسىنىڭ ئالدىغا تىزىلىشى مۇۋاپىق ئەمەستەك تۇرىدۇ. 
چۈنكى تەغابۇن سۈرىسى مەزكۇر سۈرىدىن خېلى بۇرۇن نازىل 

تەۋبە سۈرىسى  -مىزدە ھۇجۇرات تەرتىپىبولغان. بىزنىڭ ئىزاھاتلىق 
 ئالماقتا.    ئورۇنئارىسىدا 

ىپى بەرپا قىلىش بولۇپ، سۈرىنىڭ مەقسىتى ئۆرنەك ئىنسان ت
ئارقىلىق  رولسۈرىدە رەسۇلۇلالھقا ئۆزىنىڭ رولى ئەسلىتىلىدۇ. بۇ 

ھەرىكىتىنىڭ ئىالھىي نازارەت ئاستىدا ئىكەنلىكى  -بارلىق ئىش 
ئالغان بۇ خىل  (. رەسۇلۇلالھ 2 - 1تەكىتلىنىدۇ ) 
قالغان ئۆمرىنىڭ ئىالھىي نازارەتتىن غەلبىلىك  ئاگاھالندۇرۇشالر

« شەخسى ھايات » ۈرىدە كەنلىكى مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. سئۆت
تارايتقىلى بولىدىغان ئەڭ يۇقىرى سەۋىيىدە  چۈشەنچىسى

كىچىكلىتىلگەن. قۇرئانغا رەسۇلۇلالھنىڭ قول تىقمىغانلىقىغا دەلىل 
» ئايەتلەر يېتەرلىكتۇر. بۇ  - 37ۋە ئەھزاپ  3 - 1سۈپىتىدە تەھرىم 

 دېگەنلىكتۇر. « رۇن ئىشلىرى يوق يوشۇ -رەسۇلۇلالھنىڭ مەخپىي 
» رەسۇلۇلالھ ئۈستىدىن ئۇنىڭ ئەڭ يېقىنلىرىنىمۇ  ئالالھ

( بولۇپ،  4 - 3دائىرىسى ئىچىگە ئالغان ) « ئۆرنەك بەرپا قىلىش 
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نەبىنىڭ ئاياللىرىنىڭ ئادەتتىكى ئايالالردەك مۇئامىلىدە 
ەندە ىغا كەلگنۇقت(. سۆز بۇ  5بواللمايدىغانلىقى تەكىتلەنگەن ) 

ىر چاقىرىق قىلىنىدۇ. بۇ ھەر دەۋرنىڭ مۇئمىنلىرىگە ئومۇمىي ب
ئائىلىنىڭ مەركىزى بولغان ئۆيلەرنى جەھەننەم ئەمەس،  چاقىرىق

    جەننەتنىڭ بىر تارمىقىغا ئايالندۇرۇش چاقىرىقىدۇر: 

يَن أ ََمنُوا قُوا َأنُْفَسُْكْ َوأَْهَليُْكْ  َ َا اَّله  نهاُس َوالَْحَجاَرةُ ال قُوُدَها ًرا وَ َنَ ََّي َأُّي 
مىنلەر! ئۆزۈڭالرنى ۋە باال ـ چاقاڭالرنى ئىنسان ۋە ۇئئى م» 

 (. 6« ) ! دوزاختىن ساقالڭالر تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان
ياتقان ياخشى ئەمەس، بەلكى يامانلىق بىلەن  ھەقىقىي ياخشى

تىن سۈرە سەۋەبئاكتىپ كۆرەش قىلغان ياخشىالردۇر. بۇ 
قىلىپ، ئۇنى ئاكتىپ  خىتابۋاستە ھالدا رەسۇلۇلالھقا بى

 (. 9يدۇ ) ۇياخشىالردىن بولۇشقا بۇير
سۈرىدە ھەزرىتى نۇھ ۋە ھەزرىتى لۇتتىن ئىبارەت ئىككى 

سۈپىتىدە تىلغا ئېلىپ « ئىبرەتى ئالەم » رەسۇلنىڭ ئاياللىرى 
ياخشى كىشىنىڭ يېقىنى » ( بولۇپ، بۇ ئارقىلىق  10ئۆتۈلگەن ) 

دېيىلمەكتە. « انلىقىنىڭ كاپالىتى ئەمەس بولۇش ياخشى بولغ
شۇنىڭ بىلەن بىرگە بۇ، ئايالى سەۋەبىدىن بىتەلەي بولغان ھەر 
دەۋرنىڭ مۇئمىن ئەرلىرىگە بىر تەسەللىيدۇر. ئۆتمۈشتىن 

ئاكتىپ كۆرەشنىڭ يارقىن  ۈگۈنگىچە كەلگەن ياخشى ئۆرنەكلەرب
ئاسيە ۋە  ئۈلگىلىرى بولۇپ كەلگەنىدى. پىرئەۋننىڭ مۇئمىن ئايالى
 مۇئمىنە» ھەزرىتى مەريەم ھەر دەۋرنىڭ مۇئمىن خانىملىرىغا 

سۈپىتىدە ئۈلگە قىلىپ كۆرسىتىلگەن. ئاسيە ئۆرنىكىمۇ «  مىسالى
يولدىشى سەۋەبىدىن بىتەلەي بولۇپ قالغان ھەر دەۋرنىڭ مۇئمىن 

 (.  12 - 11خانىملىرى ئۈچۈن بىر تەسەللىيدۇر ) 
 

 سۈرىسى تەۋبە
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ۇپ تەبۇك غازىتىغا قاتناشمىغان ئۈچ كىشىنىڭ ئۆزرىسىز تۇر

(  118 - 102چىن دىلدىن قىلغان تەۋبىلىرى بايان قىلىنغان ) 
 ئىسمى بىلەن ئاتالغان.« تەۋبە » سۈرە  بۆلەككە ئاساسەن بۇ

ئىبن ئابباس بۇ سۈرىنى مەزكۇر ئىسىم بىلەن ئاتىغان، 
سىم تىرمىزى سۇنەن ئىسىملىك ھەدىس توپلىمىدا سۈرىنى بۇ ئى

 بىلەن ئاتىغان. 
« بەرائە » سۈرىنىڭ كەڭ تارقالغان ئىسمىدىن يەنە بىرسى 

»  ىش قىسمىنى تەشكىل قىلغان بەرائەبولۇپ، سۈرىنىڭ كىر
« بىرسىدىن مۇناسىۋەتنى ئۈزگەنلىكنى ئېالن قىلىش، جاكارالش 

 مەنىسىنى بىلدۈرىدۇ. 
زەيد بىن سابىت ۋە ئەبۇ ھۇرەيرەدىن نەقىل قىلىنغان 

/  10يەتلەردىمۇ بۇ ئىسىم بىلەن ئاتالغان ) بۇخارى، ساالت، رىۋا
(. ئۇنىڭدىن باشقا، بۇخارى سەھىھىدە سۈرىگە بۇ ئىسىم  1347

 بىلەن ئايرىم ماۋزۇ ئاچقان. 
تەۋبە ئىسمىگە  پكى مەزگىللەردە بەرائە ئىسمىنىڭدەسلە

قارىغاندا كەڭ دائىرىدە ئىشلىتىلگەنلىكىنى ئېيتىش مۇمكىن. 
لى كۆپ تەپسىر مەنبەلىرىدە بۇ سۈرە بەرائە ئىسمى بىلەن چۈنكى خې

تىلغا ئېلىنغان. تەۋبە ئىسمى كۈنىمىزدە كەڭ دائىرىدە 
م بىلەن مەشھۇر بولغان. بىراق ىئىشلىتىلىشكە باشالنغان ۋە بۇ ئىس

ھازىرمۇ بەزى جايالردا بۇ سۈرە بەرائە ئىسمى بىلەن ئاتالماقتا. بۇ 
ەرىجىسىدە ۋە بەزى ئەسەرلەردە ھەر تىن مۇسھابالرنىڭ مۇندسەۋەب

ئىككى ئىسىم بىلەن ئاتالماقتا، ھەتتا بەزىدە بۇ ئىككى ئىسىم 
 بىرلىكتە تىلغا ئېلىنماقتا. 

ىلەن سۈرە تۇنجى نەسىل تەرىپىدىن ھەرخىل پەرقلىق ئىسىم ب
ېرىك ئىللىتىدىن قۇتقازغانلىقى ۋە ئاتالغان. يەنى، نىفاق ۋە ش

كافىرۇن « ) مۇقاشقىشە » نلىكى ئۈچۈن دېگە« تاخە » كاپىرالرنى 
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بولغان  سەۋەببىلەن بىرلىكتە ( ئىسمى بىلەن ئاتالغان. مۇناپىقالر 
؛ كاپىرالرنى «فادىھا » ۋەقەنى ئوتتۇرىغا چىقارغانلىقى ئۈچۈن 
ئىسمى بىلەنمۇ « ئازاب » جازاالش ھەققىدە توختالغانلىقى ئۈچۈن 

» ارىلىغانلىقى ئۈچۈن ئاتالغان. مۇشرىكالرنىڭ دىلىدىكىنى ئاشك
بەشىرسىنى  -ئەپتى  ؛ ئىككى يۈزلىمىچىلەرنىڭ ھەقىقى«مۇنەككىرا 

؛ نىفاق ئەھلىنىڭ «بەھۇس » كۆرسىتىپ بەرگەنلىكى ئۈچۈن 
ئانالىز ئېلىپ بارغانلىقى  دۇنياسىنى ئاشكاراليدىغان مەنىۋىئىچكى 

؛ ئۇنىڭدىن باشقا، مۇناپىقالرنىڭ سىرلىرىنى «ھافىرا » ئۈچۈن 
؛ مۇشرىكالرنىڭ «مۇبا شىرا » يىۋەتكەنلىكى ئۈچۈن يې

ئىسمى « مۇدەمدەمە » ھاكىمىيىتىگە خاتىمە بەرگەنلىكى ئۈچۈن 
بىلەنمۇ ئاتالغان. بۇالرنى نەزەرگە ئالغاندا، سۈرىنىڭ ئونغا يېقىن 

 ئىسمى بارلىقى مەلۇم بولماقتا. 
مەشھۇر ساھابە ئەبۇ ئەييۇب ئەل  ئىسمى« بەھۇس » سۈرىنىڭ 

ئىسملىرى « فادىھا ۋە مۇبا شىرا » سارىدىن نەقىل قىلىنىدۇ. ئەن
 ئىبن ئابباستىن نەقىل قىلىنغان.

تەۋبە سۈرىسىنىڭ مەدىنىدە نازىل بولغانلىقى ھەققىدە شۈبھە 
ل بولغانلىقى ھەققىدىكى يوق. بەزى ئايەتلەرنىڭ مەككىدە نازى

ەرىپىدىن ئەنئام سۈرىسىدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان ئۆلچەملەر ت قاراشالر
 رەت قىلىنماقتا.

ئەڭ ئاخىرىدا نازىل بولغان قۇرئان سۈرىسىدۇر. جابىر  بۇ سۈرە
بىن زەيد ئىبن ئابباستىن نەقىل قىلغان تەرتىپتە ئەڭ ئاخىرىغا 
تىزىلغان. لېكىن باشقا تەرتىپلەردە ئەڭ ئاخىرقى سۈرە سۈپىتىدە 

مائىدە  ئورۇندا - 113دە تەرتىپىئورۇن ئالمىغان. ھەزرىتى ئوسمان 
نەسر؛ ئىمام  -مائىدە  ئورۇندا - 109دە تەرتىپىنەسر؛ ئىبن ئابباس  -

نەسر سۈرىسى ئارىسىدا  -فەتىھ  قاتاردا - 112دە تەرتىپىجافەر 
ئالغان. بۇ تەرتىپلەر ئىچىدە ئەڭ توغرا بولغىنى جابىر بىن  ئورۇن
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دۇر. تەۋبە سۈرىسى تەھرىم سۈرىسىدىن كېيىن تەرتىپىزەيد 
 نازىل بولغان ئەڭ ئاخىرقى سۈرە ئۇنۋانىغا ئىگە. قۇرئاندا 

بىر  ىنىسۈربۇ  كىشىلەر بۇ ساھەدىكى مۇتلەق كۆپچىلىك
قېتىمدا نازىل بولغان دەپ قارايدۇ. سۈرىنىڭ ئىچكى قۇرۇلمىسى بۇ 
قاراشنى كۈچلەندۈرىدۇ. ھەزرىتى ئائىشەدىن نەقىل قىلىنغان بىر 

ىڭ بىر قېتىمدىال نازىل رىۋايەتتە، رەسۇلۇلالھنىڭ بەرائە سۈرىسىن
بولغانلىقىنى ئېيتقانلىقى بايان قىلىنغان. بۇ رىۋايەتمۇ سۈرىنىڭ 

نىڭ نازىل بولۇش مەزمۇنى بىلەن بىر پۈتۈنلۈككە ئىگە. سۈرى
كۆپچىلىك قوبۇل قىلغان قاراشنى ئاساس  مەزگىلى ھەققىدە

(  631يىلى ) مىالدى  - 9قىلغان ۋاقتىمىزدا، سۈرىنىڭ ھىجرى 
ئېيىنىڭ بېشى بىلەن زۇلقائىدەنىڭ ئاخىرىدا نازىل بولۇشقا شەۋۋال 

 باشلىغانلىقىنى ئېيتىشقا بولىدۇ.   
 بىسمىلالھ بىلەن باشالنمىغان بىردىنبىر سۈرە

قۇرئاندا بىسمىلالھ بىلەن باشالنمىغان  تەۋبە سۈرىسى
بىلەن « بىسمىلالھ » بىردىنبىر سۈرىدۇر. ئىبن مەسئۇد نۇسخسىدا 

ھەققىدىكى رىۋايەتنى مۇستەسنا دەپ قارىساق، بۇ  باشالنغانلىقى
قاراش ساھابىنىڭ ئورتاق قوبۇل قىلغان چۈشەنچىسى ۋە ئىزاھاتى 

(. بۇ ھەقتە پەرقلىق  173، 1بىلەن مۇناسىۋەتلىكتۇر ) ئىتكان، 
ئىزاھاتالر، قاراشالر ئوتتۇرىغا قويۇلغان بولۇپ، رازى بارلىق 

» ىغان. بۇ قاراشالرغا ىغا يىغىنچاقلنۇقتقاراشالرنى ئالتە 
ھەققىدىكى پەرقلىق قاراشالرنى « بىسمىلالھنىڭ ھۆكمى 

ياقىلىغان فىقىھ ئېقىملىرىنىڭ نەزىرىيىلىرىمۇ كىرگۈزۈلگەن ) بۇ 
 سۈرىسىدىكى مۇناسىۋەتلىك بايانالرغا قاراڭ (. « فاتىھە » ھەقتە 

بۇ خىل مەزھەبى قاراشالرنى بىر ياققا قويۇپ تۇرساق، 
بولمىغانلىقىنى  « بىسمىلالھ » ىدا نېمە ئۈچۈنسۈرىنىڭ بېش

ئىزاھالشقا تىرىشقان بارلىق قاراشالرنىڭ كۆرسەتكەن سەۋەبى 
 -سۈرە مەزمۇنىنىڭ بىر  ( )ئەنفال ۋە تەۋبە ئىككى ئوخشاشتۇر:
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ئوتتۇرىغا قويۇلغان بۇ  شىدۇر.ۇبىرى بىلەن مۇناسىۋەتلىك بول
ە پەرق بۇ مۇناسىۋەتنىڭ خاراكتېرى ھەققىد قاراشالر

ئۇبەي بىن كائابقا نىسبەت قىلىنغان بىر قاراشقا  كۆرسەتمەكتە.
ئاساسالنغاندا، ئالدىنقى سۈرە بولغان ئەنفال سۈرىسى كېلىشىم 
قىلىش بىلەن مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، بۇ سۈرە تۈزۈلگەن كېلىشىمنى 

قاراشقا قارىغاندا، بىر باشقا  ەيەن بۇزۇش بىلەن مۇناسىۋەتلىك.
دە ئىمان ئېيتقانالر ئۆزئارا ياردەم قىلىشقا ئەنفال سۈرىسى

تەۋبە سۈرىسى مۇئمىنلەرنى مۇشرىكالر بىلەن  چاقىرىلغان،
 سىياسىي ۋە ئەخالقى ساھەدە مۇناسىۋەتلەرنى ئۈزۈشكە چاقىرىدۇ.

ۈرىسى سل ئەنفا » ، ئىبن ئابباسنىڭئاساسالنغاندارىۋايەتكە 
يان  -سۈرىسىنى نېمە ئۈچۈن يانمۇ  بىلەن بەرائە

ھەر  رەسۇلۇلالھ» :ھەزرىتى ئوسمان ن سوئالىغادېگە « تىزدىڭالر؟
دېدى  « سۈرە نازىل بولغاندىن كېيىن، بۇنى شۇ يەرگە تىزىڭالر

بەرائە سۈرىسى قۇرئاننىڭ ئەڭ ئاخىرىدا نازىل  بەرگەن. جاۋابدەپ 
 بولغان سۈرىسىدۇر.

نى بەلگىلەشتىن بۇرۇن ۋاپات ئورنىرەسۇلۇلالھ ئۇنىڭ 
سۈرىنىڭ مەزمۇنى بىلەن ئەنفال سۈرىسىنىڭ مەزمۇنى  بۇ بولغان.

ئارقا  -شۇڭا ئىككى سۈرە ئارقىمۇ  بىرىگە ئوخشاپ كېتىدۇ. -بىر 
نېمە  » :دىنىيەنە ئىبن ئابباسنىڭ ھەزرىتى ئەل (. رازى ) تىزىلغان

دەپ « الھ يوق؟ ئەنفال بىلەن تەۋبە ئارىسىدا بىسمىل ئۈچۈن
چۈنكى " بىسمىلالھىر »  :ىڭھەزرىتى ئەلىن سورىغان سوئالىغا

رەھمانىر رەھىم " ئامانلىق بېرىشتۇر، بۇ سۈرە دەل ئۇنىڭ ئەكسىچە 
 جاۋابدەپ « ئۇرۇش ۋە كېلىشىمنى بىكار قىلىش ھەققىدە 

بەرگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ. لېكىن ھۇمەزە، مۇتەففىفىنغا 
ئوخشاش نۇرغۇن سۈرىنىڭ مەزمۇن ۋە خىتابىنىڭ تىل جەھەتتىن 

« بىسمىلالھ » ۇسلۇب ئىشلىتىلگەنلىكىگە قارىماستىن قاتتىق ئ
بىلەن باشالنغانلىقى ۋە ئۇرۇشقا بۇيرۇلغان ئايەتلەردىن تارتىپ 
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بىلەن « بىسمىلالھ » قۇرئاندىكى باشقا ئايەتلەرنى ئوقۇغاندىمۇ 
باشالشنىڭ جائىز ئىكەنلىكى ھەققىدە ئالىمالرنىڭ ئوخشاش 

ئالۇسى (. ئۇنىڭدىن باشقا، قاراشتا ئىكەنلىكى ھەممىگە مەلۇم ) 
بىرىگە  -قۇرئاندا نۇرغۇن سۈرە بايان قىلغان تېما جەھەتتىن بىر 

بىرى  -ئوخشاپ قالىدۇ. ئىزدىگەن ۋاقىتتا، مەزمۇن جەھەتتىن بىر 
ئەمەس.  قىيىنبىلەن مۇناسىۋەتلىك بولغان سۈرىلەرنى تېپىش 

ەرقىنىڭ يەنە كېلىپ بۇ ئىككى سۈرە ئارىسىدا يەتتە يىللىق زامان پ
 بارلىقىمۇ نەزەردىن ساقىت قىلىنماسلىقى كېرەك. 

« بىسمىلالھ » يۇقىرىدىكىلەر نەزەردە تۇتۇلغاندا، بېشىدا 
 اق ئىختىالپ بولمىغان بۇ سۈرىنىڭبولمىغانلىقى ھەققىدە ھېچقاند

باشالنغانلىقى ھەر خىل « بىسمىلالھسىز » نېمە ئۈچۈن 
ق بىر تېما سۈپىتىدە قاراشالرنىڭ ئوتتۇرىغا قويۇلىشىغا ئوچۇ

 مەۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ. 
كونا دۈشمەنلىرىنىڭ  تەۋبە سۈرىسىنىڭ پەردە ئارقىسىدا

ئىجتىمائىي ئورنى قايتىدىن كۆزدىن كەچۈرۈلگەنلىكى ياتىدۇ. 
ۈلگەن تىنچلىق ھۇدەيبىيەدە مۇشرىك مەككىلىكلەر بىلەن تۈز

ماستىن رەسۇلۇلالھ مۇتلەق غالىبىيىتىگە قارى كېلىشىمىدىن كېيىن
ئەھدىگە ۋاپا قىلىپ كەلگەن بولۇپ، مەككىلىكلەر مۇتلەق 
مەغلۇبىيىتىگە قارىماي كېلىشىمگە خىالپ بولغان ھەر خىل 

ۇلمانالرنىڭ ئىتتىپاقدىشى ھىيلىلەرنى ئىشلەتمەكتە ئىدى. مۇس
ر ئايمىقى ىمەككە مۇشرىكلىرىنىڭ ئىتتىپاقدىشى بەنى بەك خۇزائا

دىن ئۇرۇشتى. خۇزائا ئىتتىپاقدىشى بىلەن كونا قان داۋاسى سەۋەبى
بولغان مۇئمىنلەردىن ياردەم تەلەپ قىلدى. رەسۇلۇلالھنىڭ بۇ 

ۋە  سىمەككىنىڭ فەتھى ەلەپكە قايتۇرغان ئىجابىي جاۋابىت
ھۇنەيىن غازىتى بىلەن نەتىجىلەندى. بۇ ھەرىكەتنىڭ داۋامى 

يىلى رەجەپ ئېيىدا تەبۇك غازىتى بولدى.  - 9سۈپىتىدە ھىجرى 
ىسالم جامائىتىنىڭ ھەج ئۆمىكى / كارۋىنى ھەزرىتى ئەبۇ ئ
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نىڭ باشچىلىقىدا ھەج قىلىۋاتقانىدى. رەسۇلۇلالھ بۇ ىبەكر
سۈرىنىڭ بىرىنچى بۆلىكىنىڭ ئوچۇق ئاگاھالندۇرۇش 

ھەزرىتى ئەلىنى ھەج  ىنى مۇھاتابالرغا يەتكۈزۈش ئۈچۈنئىكەنلىك
ىلگەن بارلىق ئۆمىكىنىڭ ئارقىسىدىن مەككىگە ئەۋەتتى. بۇ، يېڭ

ئەگەر ئىسالم جامائىتى بىلەن بىرگە ياشىماقچى بولسا،  لەرگەتەرەپ
ئىسالمنىڭ ئۈستۈنلىكىنى ۋە ئىسالم ھاكىمىيىتىنى ئېتىراپ قىلىش 

لتىماتۇمى ئىدى. بۇ ۇۋە ئۇنىڭ بەلگىلىمىلىرىگە رىئايە قىلىش ئ
دائىرىدە ھەج ئىبادىتى ۋە ھەج رايۇنى شېرىك ئىزنالىرىدىن 

 ى. پاكالند
سۈرىنىڭ ئانا تېمىسى تەۋھىد، ئادالەت ۋە ئىسالم جامائىتىنىڭ 
بىخەتەرلىكى بولۇپ، سۈرە ئادالەت بىلەن بىخەتەرلىك ياكى ئەخالق 

قنىڭ قانداق ۇبىلەن بىخەتەرلىك ئارىسىدىكى زىل تەڭپۇڭل
ئىچىگە ئالىدۇ. ساقلىنىدىغانلىقى ھەققىدە نەسىھەتلەرنى ئۆز 

ەپتىن ئىسالمغا قارشى ئۇرۇش ئېالن بىر تەر بۇنىڭ ئۈچۈن سۈرە
قىلغان مۇشرىكالرغا قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش، يەنە بىر تەرەپتىن 
مۇئمىنلەرگە مۇناسىۋەتنى ئۈزۈش ھەققىدە بېرىلگەن تەلىماتالرنى 

 ئۆز ئىچىگە ئالغان ئايەتلەر بىلەن سۆز باشاليدۇ:   

يَن عَا َ َّل اَّله
ِ
َ َوَرُسوََلَ ا يُحوا َِف 1)ُمْْشََكنَي َن الْ َهْدُُتْ مَ بََراَءٌة َمَن اّلِله ( فَس َ

هُْكْ غَْْيُ ُمْعَجزَي َ  اْْلَْرَض َأْربََعَة َأْشهٍُر َواعْلَُموا َأن َ اّلِله ( 2َن ) ُمْخزَي الََْكَفرَي َوَأنه اّلِله

َ اْْلَ  َّل النهاَس يَْوَم الَْحج  ِ
َ َوَرُسوََلَ ا َ ْكَّبَ َوَأَذاٌن َمَن اّلِله َكنَي  بَرَيٌء َمَن الُْمْْشَ  َأنه اّلِله

هْيُُتْ  ْن تََول
ِ
ْن تُبُُْتْ فَهَُو َخْْيٌ لَُْكْ َوا

ِ
ه  فَاعْ َوَرُسوَُلُ فَا َ لَُموا َأن َ ُْكْ غَْْيُ ُمْعَجزَي اّلِله  َوبَْش َ

يَن َكَفُروا َبَعَذاٍب َأَلمٍي ) َ يَن عَاَهْدُُتْ 3اَّله َ َله اَّله
ِ
 َشيْئًا  يَْنُقُصوُكُْ مْ لَ  َمَن الُْمْْشََكنَي ُثه ( ا

ْم َعهَْدهُْ  لَْْيَ
ِ
وا ا َّل َولَْم يَُظاَهُروا عَلَْيُْكْ َأَحًدا فَأََتم 

ِ
ِتََ  ا ب   ُمده َ ُيَ نه اّلِله

ِ
 (4لُْمتهَقنَي )اْم ا

تۈزۈشكەن  كېلىشىمىنىڭ ئەلچىسۋە ئۇنىڭ هللا ا(  بۇ )» 
ىنى بىكار يەنى مۇئاھىد مۇشرىكالرغا قاراتقان ئادا ـ جۇدا بولۇش )

( يەر  مۇشرىكالر! ئەھدىنامە تۈزۈشكەن ئى ( ئېالنىدۇر. ) قىلىش
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( تۆت ئاي يۈرۈڭالر، بىلىڭالركى، سىلەر  خالىغىنىڭالرچە يۈزىدە )
هللا ا(  بىلىڭالركى ( دىن قېچىپ قۇتۇاللمايسىلەر، ) نىڭ ئازابى هللا )ا

خار  دا چىڭ تۇرغۇچى ۋە كېلىشىمگە خىيانەت قىلغۇچىالرنىرىكۇپ
تەرىپىدىن  رەسۇلىۋە ئۇنىڭ هللا ا( چوڭ ھەج كۈنىدە  بۇ . )ىدۇقىل

رەسۇلى ئالالھ قا ۋە ئۇنىڭ هللا اكىشىلەرگە چىقىرىلغان ئېالندۇركى، 
 خاس بولغان سۈپەت ) ئاالھىدىلىك (نى ئۇنىڭدىن غەيرىگە

بۇنىڭدىن دىن ئادا ـ جۇدادۇر. ئەگەر ( مۇشرىكالربەرگۈچىلەر ) 
گۇمراھلىقتا  لساڭالر، بۇ سىلەرگە )( تەۋبە قى كۇفرىدىن )كېيىن 

يۈز ئۆرۈسەڭالر،  چاقىرىقتىن( ياخشىدۇر، ئەگەر  كېتىۋېرىشتىن
 ( دىن قېچىپ قۇتۇاللمايسىلەر.  نىڭ ئازابى هللا )ابىلىڭالركى، 

قاتتىق ئازاب  قىلىشتا چىڭ تۇرغانالرغا تۋە خىيانە رىكۇپ
بىلەن  بىلەن بېشارەت بەرگىن. ئەمما مۇشرىكالر ئىچىدىكى سىلەر

مۇئاھىدە تۈزگەن، مۇئاھىدىگە ھېچقانداق خىالپلىق قىلمىغان، 
سىلەرگە قارشى ھېچقانداق ئادەمگە ياردەم بەرمىگەنلەرگە كەلسەك، 
ئۇالر بىلەن تۈزگەن بۇ مۇئاھىدىگە ئۇنىڭ ۋاقتى توشقانغا قەدەر 

 1« )  تەقۋادارالرنى دوست تۇتىدۇهللا رىئايە قىلىڭالر، شۈبھىسىزكى، 
- 4 ). 

تۈنلەي رەت قىلىش بىلەنال ئىالھى كاالمنى پۈ ەھىينىڭۋ
ئۇنىڭغا قارشى جەڭ ئېالن قىلغانالرغا قاراتقان بۇ  قالماي

ئېنىق بىر  مىنى بىر تاياقتا ھەيدىمىگەنلىكىماتۇمىدا، ھەمىلتۇئ
ئايەتتە ناھايىتى روشەن بايان قىلغان بولۇپ، بۇ  - 4ئۇسلۇبتا 

» نىڭ ئاخىرىدىكى كىشىنىڭ دىققىتىنى تارتىدۇ. ئايەت
ئۇنتۇماڭالركى، ئالالھ مەسئۇلىيەتچانلىق بىلەن مۇئامىلە 

دىنى،  جۈملىسى« ادارالرنى دوست تۇتىدۇ قىلغانالرنى / تەقۋ
ئىجتىمائىي ۋە سىياسىي... بارلىق مۇخالىپالرغا قارىتا مۇئامىلە 

مەسئۇلىيەت ئەخالقى » قىلغاندا، ئۇالرغا قاراتقان پوزىتسىيىدە 
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»  ىتلىمەكتە. بۇ ئاساسىي پرىنسىپشى كېرەكلىكىنى تەكۇنىڭ بول«
 بەرمەكتە.نەسىھەت دىن ۋەز «ھاكىمىيەت ئەخالقى 

شۈبھىسىز  ئايەت - 5يۇقىرىدىكى ئايەتلەردىن كېيىن كەلگەن 
قۇرئاننىڭ شىددەتلىك ۋە قاتتىق ئۇسلۇبى ئەكس ئەتكەن 

 ئايەتلەردىن بىرىدۇر:

َذا انَْسلََخ اْْلَْشهُُر الْحُ 
ِ
وُهْ َوُخُذوُهْ ُث َوَجْدتُمُ  َحيْ ُرُم فَاْقُتلُوا الُْمْْشََكنيَ فَا

ْن ًَتبُوا َوأَ 
ِ
وُهْ َواْقُعُدوا لَُهْم ُكه َمْرَصٍد فَا ًَلَة  قَاُمواَواْحُّصُ ََكَة فََخل  وَ الصه وا أ َتَُوا الزه

َ غَُفوٌر َرَحميٌ  نه اّلِله
ِ
 َسَبيلَهُْم ا
) كېلىشىم تۈزۈپ ئۇنىڭغا  الر، مۇشرىكبۇ مۆھلەت توشقاندا» 

 شۇ يەردە ئۆلتۈرۈڭالر، نى قەيەردە ئۇچراتساڭالرخىيانەت قىلغانالر (
ئەسىرگە ئېلىڭالر، قورشاڭالر، ئۇالرنىڭ ئۆتىدىغان يوللىرىنى 
كۆزىتىپ تۇرۇڭالر، ئەگەر ئۇالر تەۋبە قىلسا، ناماز ئوقۇسا، زاكات 

تەۋبە  هللا )ا بەرسە، ئۇالرنى قويۇپ بېرىڭالر، شۈبھىسىزكى،
 (. 5« )  ( مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، رەھىم قىلغۇچىدۇر قىلغۇچىالرغا

قۇرئاندىكى ئەڭ قاتتىق ئۇسلۇبتا بايان قىلىنغان بۇ ئايەتنىڭ 
قانداق ئاخىرالشقانلىقىغا دىققەت قىلىڭ! شۇنداق، مۇشۇنداق بىر 

( مەغپىرەت  تەۋبە قىلغۇچىالرغا هللا )اشۈبھىسىزكى، » ئايەت 
دەپ ئاخىرالشقان. ئىشلىتىلگەن «  ر، رەھىم قىلغۇچىدۇرقىلغۇچىدۇ

قولالنغان بىر تىبارى بىلەن مۇشۇنداق قاتتىق ئۇسلۇب ېتىل ئ
ئالالھ نىڭ چەكسىز مەغپىرەت قىلغۇچى،  ئايەتنىڭ ئاخىرىدا

چەكسىز مەرھەمەت قىلغۇچى ئىكەنلىكىنى ئەسلىتىلىپ ئۆتكەن 
ەرھىلەرنىڭ ھۇسنا، ئايەت ھەققىدىكى بارلىق ش -ئەسمائى 

دائىرىسىنى بەلگىلەپ بېرىشنى مەقسەت قىلىدۇ. ئەسما بىلەن 
ئاخىرالشقان بارلىق ئايەت ۋە بۆلەكلەرمۇ بۇ مەقسەتكە ئىگە. 
چۈنكى كائىناتنىڭ سىرى ئىنساندا، ئىنساننىڭ سىرى قۇرئاندا، 
قۇرئاننىڭ سىرى ئەسمادا، ئەسمانىڭ سىرى ئالالھ لەبزىدە، ئالالھ 

الالھ نىڭ زاتىدا مۇجەسسەملەنگەن. قۇرئاننىڭ لەبزىنىڭ سىرى ئ
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ا، ئايەتلەرنىڭ ئاخىرىدىكى سىرى ئەسمادا بولغانلىقىغا قارىغاند
ئۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنىڭ سىرىنى ئۆزىگە  ئەسما

مۇجەسسەملەشتۈرگەندۇر. قۇرئاندىكى تىل ئۇسلۇبى ئەڭ قاتتىق 
رەھىم ئالالھ نىڭ غەفۇر ۋە  غان ئايەت ھېسابالنغان بىر ئايەتبول

» ئىسمى بىلەن ئاخىرالشقان بولسا، بۇ ئارقىلىق مۇئمىن مۇھاتابقا: 
بۇ قۇرئان بىلەن ئەمەل قىلىشنى ھايات غايىسى قىلغان ئى 

ش ۋە تەدبىقالش جەھەتتە مۇنداق ىنىمۇئمىن! بۇ ئايەتلەرنى چۈش
ىنى نەزەردىن ساقىت قىلما: ئەپۇ ۋە مەرھەمەت! نۇقتئىككى 

ڭ تۇزكورلۇقالر، يامان گۇمانالر، ئۇنۇتما، ئۆزىگە ئەڭ چو
ۋاپاسىزلىقالر، ناشۈكۈرلۈكلەر قىلىنغان ئالالھ نىڭ مەرھەمىتى " 
ھەر نەرسىنى ۋە ھەر كىشىنى " ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. سەنمۇ قۇرئان 
ئەخالقى بىلەن ئەخالقالن ۋە بۇ چەكسىز ئەپۇ ۋە مەرھەمەتتىن 

ھىم ئىسمىدىن سەنمۇ ئۆزەڭگە چۈشكەن نېسىۋىنى ئال! غەپۇر ۋە رە
قولۇڭغا پۇرسەت كەلگەندە  لىك نېسىۋە چۈشكەنلىكىساڭا قانچى

دۈشمەنلىرىڭگە قانداق مۇئامىلە قىلىدىغانلىقىڭ بىلەن مەلۇم 
 دېمەكتە.« بولىدۇ! 

يۇقىرىدىكى  ئايەتتىن كېيىن كەلگەن ئايەت - 5دېمىسىمۇ 
 بايانالرنى توغرىاليدىغان ماھىيەتتە:  

ْن َأَحٌد َمَن الْ 
ِ
تََجاَرَك فَأََجْرُه َحَّته َوا َم ايَْسمَ  ُمْْشََكنَي اس ْ َ ُثه َأبَْلْغُه َع ّلََكَ ّلِله

ُْم قَْوٌم ََل يَْعلَُمونَ   َمأَْمنَُه َذَِلَ َبأََّنه
 ئەگەر مۇشرىكالردىن بىرەر كىشى سەندىن ئامانلىق تىلىسە،» 

پ غا قۇالق سېلىنىڭ كاالمىهللا ائۇ  ئۇنىڭغا باشپاناھ بولغىن. بەلكىم
( ئامان تاپىدىغان  جېنى، مېلى ئاندىن ئۇنى ) قېلىشى مۇمكىن.

 ،ئۇالرغا مۇشۇنداق مۇئامىلە قىلغىن !جايغا يەتكۈزۈپ قويغىن
( ئۇقمايدىغان   ئىسالم دىنىنىڭ ھەقىقىتىنى ئۇالر ) چۈنكى

 (. 6« )  قەۋمدۇر
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 قىلىنغان مەدىنە ئىسالم جامائىتىھاكىمىيەت بىلەن ئېمتىھان 
غا تايانغان بىر ھاكىمىيەت «ەت ئەخالقى ) تەقۋا ( مەسئۇلىي» 

ئەخالقى شەكىللەندۈرۈشى كېرەك ئىدى. تەۋبە سۈرىسىنىڭ 
بىرىنچى بۆلىكى بۇ ھەقىقەتنىڭ ئۆرنەكلىرى بىلەن تولۇپ 

 ېئال ھاياتتا شەكىللەندۈرۈش ئۈچۈنتاشماقتا. ھەتتا، بۇنى ر
ت تەكشۈرۈپ پا -ئىسالم جامائىتىنى قەتئىيلىك بىلەن ئۆزىنى پات 

امائىتىگە بىخەتەرلىك ئىسالم ج ۇيدۇ.  سۈرەتۇرۇشقا بۇير
ئادالەت ۋە ئەخالقى پرىنسىپ ئاساسىدا ھەل قىلىشنى  مەسىلىسىنى

تەۋسىيە قىلىدۇ. كېلىشىملەرگە رىئايە قىلىش، ھەتتا ئۇرۇش 
ئاستىدىمۇ ئەھدىنامىلەرگە رىئايە قىلىش بۇ پرىنسىپالرنىڭ ئەڭ 

ەرياغا دتىنسىز ئاققان  - (. بۇ بۆلەكتە ئۈن 16 - 8ئالدىدا كېلىدۇ ) 
ئىكەنلىكى ھەقىقىتى « ئېمتىھان » ئوخشايدىغان ھاياتنىڭ بىر 

ئانا تېما قىلىنغان. دوستمۇ، دۈشمەنمۇ ئېمتىھاندۇر. ھاكىمىيەتمۇ 
 ھەم شۇنداق. مۇھىم بولغان نەرسە ئېمتىھاندۇر، مۇخالىپەتمۇ

قالماي، دۈشمەن بىلەن پەقەت دوستلۇق ئېمتىھاندىنال ئۆتۈپ 
قىلىنغان سىناقتىنمۇ غەلبىلىك ئۆتۈش ۋە نەپسىنىڭ كەينىگە 
كىرىپ ھەرىكەت قىلماسلىق؛ پەقەت مۇخالىپەت بىلەنال ئەمەس، 

بۇ ئېمتىھاندىن  / كۈچ بېرىپ سىنالغان ۋاقىتتىمۇ ھاكىمىيەت
مولچىلىققىمۇ سەبىر  ئۆتۈش؛ يوقلۇققا سەبىر قىلغاندەكغەلىبىلىك 

 ئۇنىڭغا يېڭىلىپ قالماسلىقتۇر.قىلىپ، 
بەرپا قىلىدۇ  ئايىتى ئىجتىمائىي مىزاننى 37سۈرىنىڭ ئالدىنقى 
ن پەرقلىق ئىيەتنى تەشكىل قىلىدىغاۋە ئىجتىمائىي جەم

ئىسالم جامائىتىنىڭ مەۋجۇت بولۇش  ئېتىقادتىكى كىشىلەرگە
سەۋەبى بولغان ئاساسلىق پرىنسىپالردا يول قويۇلمايدىغانلىقى 

 ىتىنى بىلدۈرىدۇ.ھەقىق
ئالالھ قا شېرىك نىڭ مەسجىدلىرىنى ئاۋات قىلىشى هللا ا» 

پەقەت ئۆز  ئايەت - 17دېگەن « قوشقانالرنىڭ ئىشى ئەمەس 
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دەۋرىنىڭ قىڭغىر چۈشەنچىسىگىال ئەمەس، كۈنىمىزدىكى قىڭغىر 
قىلماقتا. يەنى شېرىك مەۋجۇت بولغان  خىتابچۈشەنچىلەرگىمۇ 

 يدىغانلىقى بايان قىلىنماقتا. ھەر يەردە ئىبادەت بولما
 توقايلىقالر -رى ولدا داۋام قىلمايدۇ، بۇ يول ئەگھايات تۈپتۈز ي

بىلەن تولۇپ تاشقان. مۇئمىننىڭ ئىمانى دائىم ئېمتىھان قىلىنىپ 
تۇرۇلىدۇ. ھەزرىتى ئادەمگە ئوخشاش ئىبلىس بىلەن، ھەزرىتى 

اش ئوت نۇھقا ئوخشاش تۇپان بىلەن، ھەزرىتى ئىبراھىمغا ئوخش
بىلەن، ھەزرىتى ئىسمائىلغا ئوخشاش جان بىلەن، ھەزرىتى ياقۇپقا 
ئوخشاش پەرزەنت ئوتى بىلەن، ھەزرىتى يۈسۈپكە ئوخشاش ئايال 

يەگە ئوخشاش ئېرى بىلەن، ھەزرىتى مۇساغا ىبىلەن، ھەزرىتى ئاس
ئوخشاش ھاكىمىيەت بىلەن، ھەزرىتى داۋۇدقا ئوخشاش سەلتەنەت 

اغا ئوخشاش قۇربان بولۇش بىلەن سىنىلىدۇ. بىلەن، ھەزرىتى يەھي
ھەر كىشىنىڭ يانغىندا قۇتقۇزۇپ چىقىدىغان نەرسىلىرىنىڭ 

ئۆزىڭىزگە خاس  قلىق بولىدۇ. مۇھىم بولغان نەرسەتىزىملىكى پەر
بولغان قۇتقۇزۇشقا تېگىشلىك نەرسىلەرنىڭ تىزىملىكىدۇر.  سىز 

شلىك بولغان ئۈچۈن يانغىندا ئەڭ باشتا قۇتقۇزۇپ چىقىشقا تېگى
نەرسە نېمە؟ ئىمانىڭىزمۇ، روھىڭىزمۇ، جىسمىڭىزمۇ، مېلىڭىز، 

تۇققانلىرىڭىزمۇ، قەبىلىڭىزمۇ، ئۆيىڭىزمۇ،  -ئايالىڭىزمۇ، ئۇرۇق 
سىز » ڭ ئارقىسىغا ئىشىڭىزمۇ؟ ئەسلىدە يۇقىرىدىكى سوئالنى

دېگەن سوئال ياتماقتا. « رلىك بولغان نەرسە نېمە؟ ئۈچۈن ئەڭ خەي
 جاۋابئايەت بۇ سوئال قانداق قىلساق توغرا  تۆۋەندىكى

 بېرەلەيدىغانلىقىمىزنى كۆرسەتمەكتە:  

ْخَوانُُْكْ َوأَ 
ِ
ْن ََكَن أ ََِبُؤُُكْ َوَأبْنَاُؤُُكْ َوا

ِ
تُُْكْ َوَأْمَواٌل ُْكْ َوَعَشْيَ ْزَواجُ قُْل ا

َشْوَن َكَساَدَها َوَمَساَكُن تَرْ  فُْتُموَها َوَُتَاَرٌة ََّتْ  َضْوََّنَ اْقََتَ
ِ
َ ا َأَحبه ا لَْيُْكْ َمَن اّلِله

 ُ هُصوا َحَّته يَأَِْتَ اّلِله ب اٍد َِف َسَبيََلَ فَََتَ ُ ََل َُّيَْدي الْقَ أَْمرََه وَ  بَ َوَرُسوََلَ َوََجَ ْوَم اّلِله

 الَْفاَسَقنيَ 
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ئەگەر سىلەرنىڭ ئاتاڭالر، ئوغۇللىرىڭالر،  »ئېيتقىنكى، 
ھەمدە  ـ تۇغقانلىرىڭالر ) قېرىندىشىڭالر، خوتۇنلىرىڭالر، ئۇرۇق

(، تاپقان پۇل ـ ماللىرىڭالر، ئاقماي قېلىشىدىن  ئۇالردىن باشقىالر
دىغان ئۆيلىرىڭالر سىلەر ىقورققان تىجارىتىڭالر، ياخشى كۆر

نىڭ يولىدا جىھاد هللا اىدىن ۋە رەسۇلنىڭ هللا اتىن، هللا ائۈچۈن 
ولسا سۆيۈملۈك ب / بارلىق تىرىشچانلىق كۆرسىتىشتىنمۇ قىلىشتىنمۇ

ياردەم  رەسۇلىغانىڭ هللا ايەنى شۇالر بىلەن بولۇپ كېتىپ،  )
چە ىكەلگ ىنىڭ ئەمرهللا ا(، ئۇ ھالدا سىلەر تاكى  بەرمىسەڭالر
/ مەسئۇلىيەتسىزلىك بىلەن مۇئامىلە  پاسىق قەۋمنىهللا اكۈتۈڭالر، 

 (. 24)  « ھىدايەت قىلمايدۇ توغرا يولغا باشلىمايدۇ / قىلغۇچىالرنى
رنى ئۆزىنى تەكشۈرۈپ تۇرۇشقا دەۋەت قۇرئان مۇئمىنلە

قىلغاندا، ئۇالرغا بەنى ئىسرائىلنىڭ يەھۇدىيلىشىش، ئىسەۋىلەرنىڭ 
خىرىستىيانلىشىش قەدەم باسقۇچلىرىدىن ئۆرنەكلەر كۆرسىتىدۇ 

يەھۇدىيلەشمەڭالر ۋە » مۇسۇلمانالرغا  ،(. بۇ 34 - 30) 
كتە ئاگاھالندۇرۇشى ئىدى. بۇ بۆلە« خىرىستىيانالشماڭالر! 

ستىيانلىشىش ئۆرنەكلىرىدىن سۆزنىڭ يەھۇدىيلىشىش ۋە خىرى
( دەپ مۇئمىنلەرگە  34« ) ئى ئىمان ئېيتقانالر! »  كېيىن

 قارىتىلغانلىقى بۇنىڭ دەلىلى. 
ئىقتىسادىي مەسئۇلىيەت بىلەن مۇناسىۋەتلىك بۆلەكتە، ئۆزىنى 
جامائەتنىڭ بىخەتەرلىك ۋەزىپىسىدىن خالىي تۇتماقچى بولغان 

يالرغا ئەخالقى مەسئۇلىيىتى، باشقۇرغۇچىالرغا كىرىمنىڭ با
تەقسىملىنىشىدە ئادالەتنى نەزەردىن ساقىت قىلماسلىق 

 (.  60، 35 - 34مەسئۇلىيىتى ئەسكەرتىلىدۇ ) 
جېنى ۋە مېلى بەدىلىگە  ئىسالم جامائىتىنىڭ ئەزالىرى

 مايدۇ. سۈرىدە بۇنداقئەقىدىسىنى ھىمايە قىلىشتا بوشاڭلىق قىالل
قاتتىق بىر تىل ئۇسلۇبى بىلەن تەنقىتلىنىدۇ. بۇالرنىڭ  قىلغۇچىالر

ئىسالم جامائىتى  ى يۈزلىمىچىلىكى ئېنىق بولغانالرئىچىدە ئىكك
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تەرىپىدىن كەسكىن ۋە ئېنىق بىر ئىپادە بىلەن چەتكە قېقىلىدۇ 
 (38 - 123 .) 

ئۇرۇش » تەۋبە سۈرىسىمۇ خۇددى ئەنفال سۈرىسىگە ئوخشاش 
ھەققىدە توختالغان سۈرىلەردىن بىرى بولۇپ،  «ئەخالقى 

مۇئمىنلەرگە ئالالھ يولىدا ئۇرۇش قىلىشنىڭ مۇئەييەن 
لىرى بارلىقىنى بىلدۈرىدۇ. ئالالھ يولىدىكى ئۇرۇش باشقا پرىنسىپ

ئۇرۇشالرغا ئوخشىمايدۇ. ئالالھ نامى بىلەن يولغا چىققاندا، بۇ 
تلەر بولىدۇ. بۇ سەپەرگە ئاتالنغۇچىالرغا يۈكلەنگەن مەسئۇلىيە

ش بىشارەت ۇمەسئۇلىيەتلەرنى ئادا قىلغۇچىالرغا جەننەت بىلەن خ
بېرىلىدۇ. بۇ مەسئۇلىيەتنىڭ ئەڭ ئالدىدا قوبۇل قىلىنغىدەك بىر 
ئۆزرە بولماي تۇرۇپ، ئالالھ يولىدىكى جىھاتتىن قېچىش كەلمەكتە. 

ىدە (. قەلب 80 - 73بۇ ئىككى يۈزلىمىچىلەر قىلىدىغان بىر ئىشتۇر ) 
كېسەل بولغان بەزىلەر ئالالھ يولىدا جىھادقا چىقماقچى بولغانالرغا 

دېگۈدەك دەرىجىدە « بۇ ئىسسىقتا ئۇرۇشقا چىقماڭالر! » 
بېرىدۇ:  جاۋابھاكاۋۇرلىشىپ كەتكەنىدى. قۇرئان ئۇالرغا مۇنداق 

 (. 81« )  جەھەننەمنىڭ ئوتى تېخىمۇ قىزىقتۇر» 
 -تتە نامايەن قىلىدۇ. نىفاقھەر ئىمان ئۆزىنى ئەمەلىي ھەرىكە

ئېتىقادتىكى ئىككى يۈزلىمىچىلىك ئىللىتىدۇر. بۇ كېسەلنى ئەڭ 
ياخشى شەكىلدە نامايەن قىلىدىغان ئامىل يەنىال ئەمەلىي 

ئېلىپ « روھى ئانالىزى » ھەرىكەتتۇر. بۇ سۈرە نىفاق ھەققىدە 
ا بارغان نادىر سۈرىلەردىن بىرى بولۇپ، مۇناپىقالرنى نەق مەيداند

تۇتۇۋېلىشنىڭ يوللىرىنى كۆرسىتىپ بېرىش بىلەن بىرگە، 
 تى ھەققىدە ئۆز دەۋرىدىن جانلىق ئۆرنەكلەرىنىفاقنىڭ تەبىئىي

بىۋاستە ھالدا رەسۇلۇلالھقا  خىتاب بېرىدۇ. مانا بۇ بۆلەك ئارىسىدا
قارىتىلىدۇ ۋە ئازارلىغان تۈستە تۆۋەندىكى ئىشنى قىلىشتىن 

 توسىدۇ:
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َّنهُ ََّل قَ  َأَحٍد َمْْنُْم َماَت َأبًَدا َوََل تَُقْم عَ َوََل تَُصل َ عَََّل 
ِ
َ ّْبََه ا ْم َكَفُروا َِبّلِله

 َوَرُسوََلَ َوَماتُوا َوُهْ فَاَسُقونَ 
سەن ئۇالرنىڭ ئارىسىدىن ئۆلگەن ھېچبىر ئادەمنىڭ » 

 .نامىزىنى چۈشۈرمىگىن، ئۇنىڭ قەبرىسى ئۈستىدىمۇ تۇرمىغىن
پاسىق  ۋە قىلدى رەسۇلىغا تۇزكورلۇقڭ نىهللا ۋە اهللا چۈنكى ئۇالر ا

 (.  84« )  ھالىتى بىلەن ئۆلدى
قۇرئاندا كۆپ ئۇچرايدىغان ياخشىنى ياماندىن ئايرىيدىغان 
ساپ ئەقىل بەرپا قىلىش ئۇسلۇبى بۇ سۈرىدىمۇ ئورۇن ئالغان. 
ئىككى يۈزلىمىچىنى ئىككى يۈزلىمىچى بولمىغانالردىن ئايرىش 

دىن چىقىرىدىغان خېلى كۆپ ساۋاق ئۈچۈن تۆۋەندىكى ئايەتلەر
 بار:

 َ َعَفاَء َوََل عَََّل الَْمْرََض َوََل عَََّل اَّله ُدونَ ََل يَن لَيَْس عَََّل الض  َما يُْنَفُقوَن   ََيَ

َننَي مَ  َ َوَرُسوََلَ َما عَََّل الُْمْحس َ َذا نََصُحوا ّلَِله
ِ
ُ ْن َسبَ َحَرٌج ا  غَُفوٌر َرَحمٌي يٍل َواّلِله

َذا َما َأتَْوَك َلتَْحَملَهُْم قُلَْت ( َوََل عَ 91)
ِ
يَن ا َ هوْ  َما َأْْحَ  َأَجدُ ََل ََّل اَّله ا لُُْكْ عَلَْيَه تََول

ُدوا َما يُ  ْمعَ َحَزًَن َأَله ََيَ  (92َن )ْنَفُقوَوَأْعُيُْنُْم تََفيُض َمَن اله
ئىنفاق قىلىش (، كېسەهللار،  يەنى ياشانغان بوۋايالر ئاجىزالر )
/ ) جىھادقا چىقىشقا (  تاپالمىغانالر نەرسە قىلغۇدەك ئۈچۈن سەرپ

 سادىق بولسىال رەسۇلىغانىڭ هللا قا ۋە اهللا ا خىراجەت تاپالمىغانالر
لمايدۇ، ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنى كارلىققا تارتىجاۋابئۇالر 

مەغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى هللا ئەيىبلەشكە يول يوقتۇر، ا
رنىمۇ ئەيىبلەشكە يول يوقتۇركى، مېھرىباندۇر. يەنە مۇنداق كىشىلە

( سەندىن ئۇالغ سوراپ كەلگەندە،  جىھادقا چىقىش ئۈچۈن ئۇالر )
«  مېنىڭ سىلەرنى تەمىنلەيدىغان ئۇالغلىرىم يوق »(  ئۇالرغا سەن )

( سەرپ قىلىدىغان نەرسە  جىھادقا چىقىشقا دېدىڭ؟ ئۇالر )
ككەن ھالدا تاپالمىغانلىقلىرى ئۈچۈن غەمكىن، كۆزلىرىدىن ياش تۆ

 (. 92 - 91، ئۇالرغا ئەيىبلەش يوقتۇر ) قايتىشتى
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كە بولۇپ، ىقۇرئاننىڭ بۇ مۇئامىلىسى ناھايىتى زىل ۋە ئىنچ
گىتىپال قالماستىن، شۇنىڭ ۆپەقەت ياخشىنى ياماندىن ئايرىشنى ئ

بىلەن بىرگە ئىككى يامان ئىچىدىن تېخىمۇ ئاز ناچار / يامان 
ۇ. بۇ بىزگە ھەزرىتى ئۆمەرگە نىسبەت گىتىدۆبولغاننىمۇ ئايرىشنى ئ

ئەقىللىق بولۇش ياخشىنى » قىلىنغان شۇ سۆزلەرنى ئەسلىتىدۇ: 
ياماندىن ئايرىش ئەمەس. بەلكى ئۇ، ئىككى يامان ئارىسىدىن 

 تۆۋەندىكى ئايەت«. رىپ چىقىشتۇر تېخىمۇ ئاز يامان بولغاننى ئاي
ى ئايرىشنى ئىككى يامان ئارىسىدا تېخىمۇ ئاز زىيانلىق بولغانن

 گىتىدىغان بىر نەسىھەت سۈپىتىدە ئوقۇلىشى كېرەك:ۆئ

ُ عَََّل ُدوَد َما أَ ُموا حُ اْْلَْعَراُب َأَشد  ُكْفًرا َوَنَفاقًا َوَأْجَدُر َأَله يَْعلَ  نَْزَل اّلِله

ُ عََلمٌي َحَكميٌ   َرُسوََلَ َواّلِله
ئىككى يۈزلىمىچىلىكتە ) باشقىالرغا كۇفرى ۋە  ئەئرابىالر» 

نازىل  رەسۇلىغاهللا ا چىڭ تۇرىدۇ. ) ئۇالر (تېخىمۇ قارىغاندا ( 
پ ىنىچېگرىسىنى بىلىش ۋە چۈش -ھايات شەكلىنىڭ چەك قىلغان 

بۇ ھەقىقەتنى هللا ا يېتىشتە باشقىالرغا قارىغاندا ئارقىدا تۇرىدۇ،
«  بىلگۈچىدۇر، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر ناھايىتى ياخشى

 (97 .) 
چەت » مۇئامىلە بىلەن « ىك / مەدەنىي شەھەرل» ئايەتتە 

»  مۇئامىلىسى سېلىشتۇرما قىلىنغان. بۇ ئايەت« ياقىالر / چۆل 
« شەھەرلىك / مەدەنىي »  ئەسكىنىڭ« چەت ياقىالر / چۆل 

چەت » تەر ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ. چۈنكى تياماندىن تېخىمۇ بە
لەن تىل ۋە ئازغۇن بولۇش بىنىڭ ئەسكىسى با«ياقىالر / چۆل 

 قوپال، قاالق ۋە تەربىيەسىز كېلىدۇ. بىرگە
ىغا نۇقتسۈرە بۇ بايانالردىن كېيىن سۆزنى شۇنداق بىر 

 ىدۇر:نۇقت« تاش دەل جايىغا قويۇلغان » كى، ئۇ ۇكەلتۈرىد

لَُْكْ َوَرُسوَُلُ َوالْمُ  ُ ََعَ لُوا فََسَْيَى اّلِله َّل عَاَلَم وَن َوَسَتَُ ْؤَمنُ َوقَُل اَْعَ
ِ
وَن ا د 

ئُُْكْ َبَما ُكْنُُتْ تَْعَملُونَ الْ  هَاَدَة فَُينَب َ  غَْيَب َوالشه
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( ئەمەهللارنى قىلىڭالر،  خالىغان ) »( ئېيتقىنكى،  ئۇالرغا )
مىنلەر كۆرۈپ ۇئى ۋە مرەسۇلنىڭ هللا ، اهللا قىلغان ئەمەلىڭالرنى ا

( بىلگۈچى  نەرسىلەرنى يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا ) . نىھايىتىدەتۇرىدۇ
قىلمىشىڭالرنى سىلەرگە هللا رگاھىغا قايتۇرۇلىسىلەر، انىڭ دە(  هللا )

 (. 105)  « خەۋەر قىلىدۇ
سۈرىدە پەقەت ئىككى يامان / زىيان ئىچىدىن ئەڭ ئاز يامان / 

گىتىدىغان ئايەتلەر ئورۇن ئېلىپال ۆزىياننى تالالپ ئايرىشنىال ئ
قالماستىن، يەنە ئىككى ياخشى ئىچىدىن تېخىمۇ ياخشىسىنى 

ئالىدۇ.  ئورۇنگىتىدىغان ئايەتلەرمۇ ۆيدىغانلىقىمىزنى ئقانداق ئايرى
ئىككى ياخشى ئارىسىدا تېخىمۇ ياخشى بولغىنى دائىم ئاكتىپ 
بولغان ياخشىدۇر. پاسسىپ ياخشى دائىم ئاكتىپ ياخشىدىن كېيىن 
تۇرىدۇ. بۇنىڭ تەبىئىي نەتىجىسى سۈپىتىدە ئەڭ چوڭ مۇكاپاتمۇ 

ۋەندىكى ئايەت بۇ ھەقىقەتنى لمەكتە. تۆىئاكتىپ ياخشىالرغا بېر
 بايان قىلماقتا:

َ اْشََتَى َمَن الُْمْؤَمَننَي َأنُْفَسهُْم َوَأْموَ  نه اّلِله
ِ
َن َِف ُم الَْجنهَة يُقَاَتلُوَبأَنه لَهُ الَهُمْ ا

َ فَيَْقُتلُوَن َويُْقتَلُوَن َوعًْدا عَلَْيَه َحقاا  يلَ ْوَراَة َوا الته َِف َسَبيَل اّلِله ْنَ
ِ
َوَمْن   َوالُْقْرأ َنَ َْل

ي َ وا َببَْيَعُْكُ اَّله تَبَْْشُ َ فَاس ْ َعَظمُي َذَِلَ ُهَو الَْفْوُز الْ ُُتْ َبَه وَ َِبيَعْ  َأْوََّف َبَعهَْدَه َمَن اّلِله

ا111) اَِئُوَن الره اَجُدونَ اَكُعوَن ( التهائَُبوَن الَْعاَبُدوَن الَْحاَمُدوَن السه َمُروَن  لسه اْْل َ

َ ُروَف َوالنهاُهوَن َعَن الُْمْنَكَر َوالَْحاَفُظوَن َلُحدُ َِبلَْمعْ  َ وَد اّلِله  (112 الُْمْؤَمَننَي ) َوبَْش َ
يولىدا جەڭ قىلغان، ئۆلتۈرگەن ۋە  هللاشۈبھىسىزكى، » 

ئۇالرنىڭ جانلىرىنى، ماللىرىنى   هللا مىنلەردىنۇئمئۆلتۈرۈلگەن 
ۋراتتا، ئىنجىلدا تە نىڭهللا ا بۇئۇالرغا جەننەتنى بېرىپ سېتىۋالدى. 

تىنمۇ بەك ۋاپا هللا اۋەدىسىدۇر، ۋەدىسىگە  بەرگەنۋە قۇرئاندا 
قىلغان بۇ سوداڭالردىن خۇشال  ئۇنداقتاقىلغۇچى كىم بار؟ 

 بۇ زور مۇۋەپپەقىيەتتۇر. مانا بولۇڭالر، 
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دەرھال پۈتۈن ۋۇجۇدى  قاچان بىر گۇناھ ئۆتكۈزۈپ قالسا بۇ،
 قىال هللاپەقەت  ،نىڭىالرتەۋبە قىلغۇچقا يۈزلىنىپ  هللابىلەن 

ئۇنىڭ ( ھەمدۇسانا ئېيتقۇچىالر،  قاهللا ا ، )نىڭئىبادەت قىلغۇچىالر
روزا رازىلىقىنى قولغا كەلتۈرۈشنى مەقسەت قىلغانالرنىڭ، 

پەقەت ئۇنىڭ  ئالدىدىال ئىگىلىپ، هللاپەقەت ، نىڭتۇتقۇچىالر
ئىشالرغا ۋە توغرا بولغان ، ياخشى نىڭسەجدە قىلغۇچىالرھوزۇىدىال 

نىڭ هللا ا، نىڭدەۋەت قىلىپ، يامان ئىشالردىن توسقۇچىالر
نىڭ بېكىتكەن هللا ايەنى  بەلگىلىمىلىرىگە رىئايە قىلغۇچىالر )

پەرزلىرىنى ئادا قىلىپ، نەھيى قىلغان ئىشلىرىدىن 
مىنلەرگە ۇئمشخەۋەرنى ۇبۇ خ .تىدۇرىقىيىنىڭ مۇۋەپپيانغۇچىالر (

 (. 112 - 111« )  گىنيەتكۈز
ئايىتىدىكى بىر جۈملە كىشىنىڭ دىققىتىنى  - 119بۇ سۈرىنىڭ 

» بۇ جۈملە  ،«سادىقالر بىلەن بىللە بولۇڭالر! » تارتىدۇ: 
شەكلىدىمۇ كېلىشى مۇمكىن ئىدى. ھەتتا « سادىقالردىن بولۇڭالر! 

ىدى. لېكىن شەكلىدىمۇ كېلىشى مۇمكىن ئ« سادىق بولۇڭالر! » 
« ە بولۇڭالر! سادىقالر بىلەن بىلل»  ئۇنداق شەكىلدە ئەمەس

شەكلىدە كەلگەن. بۇ ئىالھىي ئەمىر بىزگە ئەسلىتىدىغان نۇرغۇن 
ساداقەتنى  ىدا ساداقەت كېلىدۇ. سادىق بولۇشنەرسىلەرنىڭ بېش

ساقالپ قېلىشتىن ئوڭاي. ساداقەتنى ساقالپ قېلىش سادىق 
. بۇ قېينچىلىقنى يېڭىشنىڭ يولى سادىقالر بىلەن قىيىنبولۇشتىن 

. كىشى سادىقالرنىڭ ئىچىدە بولغاندا ساداقەتنى بىللە بولۇشتۇر
زدا ساقالپ قالغىلى بولىدۇ. ئۆز ئالدىغا يالغۇز بولغان ۋاقتىڭى

باشقىالر بىلەن بىرگە بولغاندا  سۇنىدىغان ساداقەت تېرىكىڭىز
تېخىمۇ كۈچلۈك بولىدۇ. سادىقىتىڭىزگە قارىتىلغان بۇزغۇنچىلىق 

ئۆزىڭىز يالغۇز قارشى خاراكتېردىكى ھەر خىل ۋەسۋەسىلەرگە 
تۇرالماسلىقىڭىز مۇمكىن. ئەمما سادىقالر بىلەن بىللە بولغاندا، 

 ئۇنىڭغا قارشى پۇت تىرەپ تۇرااليسىز.



نەسلىنىڭ يېڭىدىن بەرپا قىلىنىشى ئۈچۈن قۇرئان  

~ 718 ~ 

قۇرئان مۇئمىننىڭ ئىمانىنى ئاشۇرىدۇ، بۇنىڭدا قىلچىلىك 
شۈبھە يوق. لېكىن ئېنىق بولغان يەنە بىر نەرسە باركى، ئۇ بولسىمۇ 

پ كەتكەنلەرنىڭ كېسىلىنى تېخىمۇ قەلبىنى كېسەللىك قاپال
كۈچەيتىدۇ. بۇ قۇرئاننىڭ مۆجىزىۋى خۇسۇسىيەتلىرىدىن بىرى. بۇ 

دەپ ئاتايدۇ. قوشماق ۋە زىتلىق « مەسانى » ئاالھىدىلىكنى قۇرئان 
پەقەت يارىتىلغان شەيئىلەردىال ئەمەس، قۇرئاننىڭ مۇھاتابىنىڭ 

قىلىدۇ. قېنى بۇ مەيدانىغا ماس ھالدا ئۆز تەسىر كۈچىنى نامايەن 
 ئايەتنى ئوقۇپ باقايلى:

َذا َما ُأنْزَلَْت ُسوَرٌة فََمْْنُْم َمْن يَُقوُل َأي ُْكْ 
ِ
 َزاَدتْ  َوا

ِ
يُه َهَذَه ا َ ا اَّله َن أ ََمنُوا ميَاًَن فَأَمه

وَن ) تَبَْْشُ ميَاًَن َوُهْ يَس ْ
ِ
َ 124فََزاَدِْتُْم ا ا اَّله ْم َمَرٌض فَ ( َوَأمه  ْم َرْجًساَزاَدِتُْ يَن َِف قُلُوَبَ

َّل َرْجَسهَْم َوَماتُوا َوُهْ ََكَفُروَن )
ِ
 (125ا

 »نازىل قىلىنسا، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا:  پارچە( بىرەر  قۇرئاندىن )
دەيدىغانالر « ؟ قايسىڭالرنىڭ ئىمانىنى كۈچەيتتى (پارچە يەنى  بۇ )
ىڭ ( ئۇالرنپارچە يەنى  مىنلەرگە كېلىدىغان بولساق، بۇ )ۇئم .بار

( خۇشال  سۈرىنىڭ نازىل بولۇشىدىن ئىمانىنى كۈچەيتتى، ئۇالر )
 . بىرىگە يەتكۈزىدۇ -شخەۋەرنى بىر ۇ، بۇ خبولىدۇ

( غا كېلىدىغان  يەنى مۇناپىقالر دىللىرىدا كېسەل بارالر )
يەنى ئۇالر  ) ىدۇ( ئۇالرنىڭ كۇفرىغا كۇفرى قوشپارچە  بولساق، بۇ )

(، ئۇالر ىشىدۇ ، تېخىمۇ گۇمراھلەيدۇمۇناپىقلىقتا تېخىمۇ ئەزۋەيل
 - 124ىدۇ ) كاپىر پېتى ئۆلپاتقىقىدا  رىگېلىغىچە پاتقان كۇپ

125 .) 
بىر ئىكەنلىكى، باقىي، ھەر نەرسىنى » سۈرىدىكى ئالالھ نىڭ 

كۆرۈپ تۇرغۇچى، يىگانە نىجادكار، مەغپىرىتى چەكسىز، ئەڭ 
پ تونۇشتۇرغان دە« غۇچى قۇدرەتلىك، تەۋبىلەرنى دائىم قوبۇل قىل

پەقەت ئىنساننىڭ ئالالھ قا مۇھتاج ئىكەنلىكىنى  جۈملىلەر
ئىپادىلەپال قالماستىن، يەنە ئىنساننىڭ بەندىلىك شەرىپىگە ئىگە 
بىر مۆتىۋەر مەۋجۇدىيەت سۈپىتىدە ھۆر ۋە ئەركىن ئىكەنلىكىنىمۇ 
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لىك، «مەن » ۋاستىلىق شەكىلدە ئىما قىلىدۇ. بۇ، ئىنساننىڭ 
ئادەت ...  -ك، ئۆرپ ۈمۈل -يارەن، قەبىلە، مال  - تارىخ، دوست

قاتارلىق ئىچكى ۋە تاشقى بېسىمالردىن قۇتۇلۇش يولىنى ئېچىپ 
بېرىدىغان بىر ھۆرلۈك يولىدۇر. كىشى بۇ ھۆرلۈك ۋە خاتىرجەملىك 

مەنسەپ ۋەياكى باشقا  -پۈچەك، ئەمەل  -تۇيغۇسىنى كۈچ، پۇل 
لغان ئىتائەت ئەھدىسى ئۇسلۇب بىلەن ئەمەس، ئالالھ بىلەن قى

بىرسى سايىسىدە قولغا كەلتۈرىدۇ. ئەھدە تۈزگۈچى تەرەپلەردىن 
ئىنسان ئۈچۈن ھەرگىزمۇ ۋازكەچكىلى  ئالالھ بولغان بىر كېلىشىم

 بولمايدىغان بىر شەرەپ، ھۆرلۈك ۋە خاتىرجەملىك كاپالىتىدۇر.
سۈرە، ۋەھىي بىلەن مۇناسىۋەتلىك بۆلەكتىن كېيىن، ئالالھ 

نى ئالەملەرگە رەھمەتنىڭ تەجەللىسى قىلغان، چەكسىز رەسۇلى
شەپقەت ۋە مەرھەمەتنىڭ ئىپادىسى ماھىيىتىدىكى ئىككى ئايەت 

 بىلەن ئاخىرالشقان: 

 لَْيُْكْ َِبلُْمْؤَمَننيَ  َحرَيٌص عَ َنُت ْ عَ لَقَْد َجاَءُُكْ َرُسوٌل َمْن َأنُْفَسُْكْ َعزَيٌز عَلَْيَه َما 

ُ ََل  (128َرُءوٌف َرَحمٌي ) َِبَ اّلِله هْوا فَُقْل َحس ْ ْن تََول
ِ
 فَا

ِ
َله هُ ا

ِ
ُْت َوُهَو تَ َو عَلَْيَه ََلَ ا َوُكه

 (129َرب  الَْعْرَش الَْعَظمَي )
بىر ڭالردىن ىچى( شۈبھىسىزكى، سىلەرگە ئۆز ئ ئى ئىنسانالر! )

كەلدى. سىلەرنىڭ كۈلپەت چېكىشىڭالر ئۇنىڭغا ئېغىر  ئەلچى
( ھېرىستۇر،  ھىدايەت تېپىشىڭالرغا رنىڭ )تۇيۇلىدۇ؛ ئۇ سىلە

 مىنلەرگە ئامراقتۇر، ناھايىتى كۆيۈمچاندۇر. ۇئم
ساڭا ئىمان  )يەنە ئۇالر مانا بۇ ھەقىقەتنى كۆرۈپ تۇرۇپ، 

قىلىدۇ،  كۇپايەماڭا هللا ا »( يۈز ئۆرۈسە، سەن:  ئېيتىشتىن
 ئىشەنچئۇنىڭغا ھەر دائىم ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، 

تىن باشقا ھېچ ئەھەدىدىن هللا اقا يۆلەندىم، هللا ايەنى  دىم )قىل
(، ئۇ بۈيۈك  ئۈمىد كۈتمەيمەن ۋە ھېچ ئەھەدىدىنمۇ قورقمايمەن

 (. 129 - 128) دېگىن «  ىدۇررەببئەرشنىڭ 


