
  
ئىسالمدا ئهقىل ئۇقۇمى

  
ــل        ــان يهردە ئهقى ــهرىئهت بولمىغ ــۇكهممهل ش ــسمى؛ م ــر قى ــهرىئهتنىڭ بى ــل ش ئهقى

ــدۇ     ــهرىئهت بولماي ــۇ ش ــان يهردىم ــل بولمىغ ــۇكهممهل ئهقى ــدەك، م ــهرىئهت، . بولمىغىنى ش
ــۆز       ــۇنالرنى ئ ــارلىق مهزم ــگهن ب ــۈننىتىدە كهل ــۇلۇلالھنىڭ س ــابى ۋە رەس ــڭ كىت ئالالھنى

  . ئىچىگه ئالىدۇ

  ىل دېگهن نېمه؟ئهق

قهدىمكــى ئىــسالم ئــالىملىرى ئهقىلنــى تهبىئىــي بــار بولغــان ئهقىــل ۋە تهجــرىبىلهر  
تهبىئىـي بـار    . ئاساسىدا ئېرىشىلگهن ئهقىلدىن ئىبارەت ئىككى قىسىمغا ئايرىغـان ئىـدى         

بولغان ئهقىل ئىدراك، چۈشىنىش، ئىشالرنى تهبىئىيال ياخشى ئورۇنداش قاتارلىق ئهقلىـي           
  .مانا ماقالىمىزنىڭ تۈپ تىمىسى. كۆزدە تۇتاتتىئىقتىدارنى 

. تهبىئىي ئهقىل شهرىئهت بهلگىلىگهن مهسئۇلىيهتلهرنى ئىجرا قىلىشنىڭ نىگىـزى        
كىمىكــــى بىــــر قىــــسىم ئهقلىــــي . ئهقىلــــسىزالرغا شــــهرىئهتته مهســــئۇلىيهت يــــوق

ــۇ قېلىــپ قالغــان تهبىئىــي قــابىلىيىتىگه     قابىلىيىتىــدىن ئايرىلىــپ قالغــان بولــسا، ئ
  .ۇناسىپ ھالدا مهسئۇلىيهتنى ئادا قىلىدۇم

ئهقىل بېرىلگهن، ئهمما ئۇنى سـاغالم ئىـستىمال قىاللمىغـان، پرىنـسىپلىرىغا چىـن              
ــهنمهيدۇ   ــى چۈش ــشىلهر دىنن ــان كى ــشهنمهيدۇ . ئهمهل قىلمىغ ــا ئى ــۇالر  . ئۇنىڭغ ــېكىن ئ ل

ــا، دىننــى چۈشــهنمىگهنلهر، ئۇنى    ــشلهتمىگهن بولغاچق ــدا ئى ــارى ھال ــا ئهقلىنــى ئىختىي ڭغ
ھهرقانـداق كىـشى پهقهت     «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيـدۇ    . ئىشهنمىگهنلهر قاتارىدا جازالىنىدۇ  

) نىــڭ ئــايهتلىىرى ئۈســتىدەهللا ا(نىــڭ ئىرادىــسى بولغانــدىال، ئانــدىن ئىمــان ئېيتىــدۇ، هللا ا
  ]١[»ئازابقا گىرىپتار قىلىدۇهللا پىكىر يۈرگۈزمهيدىغانالرنى ا

ۈزمىگهنلهرگه بىرىدىغان جازاسى بىلهن ئىسالمنىڭ     شۇڭا ئالالھ تائاالنىڭ ئهقىل يۈرگ    
رىسالىـــــسىگه ئىـــــشهنمهيدىغانالرنىڭ جازاســـــىنى ئوخـــــشاش قىلىـــــپ بهلگىلىـــــشى 

كىمنــى ھىــدايهت قىلمــاقچى هللا ا«: ئــالالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ . ئهجهبلىنهرلىــك ئهمهس
ڭهيتىـپ  يهنى ئۇنىڭ قهلبىنى ئىمانغـا كې     (بولسا، ئۇنىڭ كۆكسىنى ئىسالم ئۈچۈن ئاچىدۇ       

ئىمان (كىمنى ئازدۇرماقچى بولسا، ئۇنىڭ كۆكسىنى شۇنچه تارايتىۋېتىدۇكى،        هللا ، ا )بېرىدۇ
هللا ئۇنىڭغا گويا ئاسمانغا چىقشتىنمۇ قىيىن تۇيۇلىدۇ، ئىمان ئېيتمىغـانالرنى ا         ) ئېيتىش

  ]٢[»مۇشۇنداق ئازاباليدۇ

ان قۇرئــان كهرىمــدە، ئهقىلنىــڭ چۈشــىنىش ۋە ئهقىــل يۈرگــۈزۈش مهقــسهت قىلىنغــ 
ــار    ــۈرىگه ئاساســهن بىــر نهچــچه خىــل مهنىلىــرى ب بۇالرنىــڭ بىــر قىــسمى  . شــهيئىنىڭ ت

  :تۈۋەندىكىلهردىن ئىبارەت
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ــ١ ــاالمنى  ـ ــۆزنى(ك ــىنىش) س ــدۇ  : چۈش ــداق دەي ــاال مۇن ــالالھ تائ ــۆمىنلهر  («: ئ ــى م ئ

يهھۇدىيالرنىڭ ئىمان ئېيتىشىنى ئۈمىـد قىالمـسىلهر؟       ) دەۋىتىڭالر ئارقىلىق !جامائهسى
نىڭ كاالمىنى ئاڭالپ چۈشـهنگهندىن كېـيىن، ئـۇنى    هللا بۇكى ئۇالردىن بىر گۇرۇھ ئادەم ا     ھال

شۈبهىـسىزكى، سـىلهرنى چۈشهنـسۇن دەپ،       «،  ]٣[»ئۆزگهرتىـۋەتتى ) قهستهن(بىلىپ تۇرۇپ   
يهنى قۇرئان كهرىمنى ئهرەبچه قىلىـشنىڭ  ] ٤[»ئۇنى ئهرەبچه قۇرئان قىلىپ نازىل قىلدۇق 

اتقان ئاشــۇ كىــشىلهرنىڭ پىكىــر يۈرگۈزىــشى ۋە چۈشىنىــشى ســهۋەبىنى بــۇ تىلــدا ســۆزلهۋ
  .ئۈچۈن ئىكهنلىكىنى بايان قىلدى

ئـى ئهھلـى    «: ئالالھ تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ      : ـ سۆزدە قارىمۇ قارشىلىقنىڭ بولماسلىقى    ٢
ــاب ــاراالر  ! (كىتــ ــۇدىيالر ۋە ناســ ــى يهھــ ــسىدا    ) يهنــ ــراھىم توغرىــ ــۈن ئىبــ ــېمه ئۈچــ نــ

ــ(مۇنازىرىلىشىـــسىلهر؟  ــان قىلىـــسىلهر؟ ئىبراھىمنـ ــدا دەپ گۇمـ ) ى ئۆزەڭالرنىـــڭ دىنىـ
ســۆزۈڭالرنىڭ . (ھــالبۇكى، تهۋرات بىــلهن ئىنجىــل ئىبراھىمــدىن كېــيىن نازىــل بولــدى 

ئىبـراھىم يهھـۇدىي ئىـدى يـاكى ناسـارا          ] ٥[»چۈشهنمهمـسىلهر؟ ) ئاساسسىز ئىكهنلىگىنى 
ــستىيان( ــا    ) خىرى ــاكى ناس ــا ي ــراھىم يهھۇدىيلىقق ــا ئىب ــگهن كىــشى گوي رالىققا ئىــدى دې

تهۋەلىكته ۋۇجۇدى مۇقهددەم ئىدى، لېكىن ئۇ ئىككىسىگه كېـيىن يىتىـشىۋالغان دېـگهن             
نـى  هللا ئـۇالر ا  «: بۇ نوقتا ئالالھ تائاالنىڭ مونۇ ئايتىدە يورىتىلىـدۇ       . كىشىگه ئوخشاش ئىدى  

ھېچ كىـشىگه ھـېچ     هللا ا«: ئۆز ۋاقتىدا ) يهنى يهھۇدىيالر (ھهقىقىي رەۋىشته تونۇمىدى، ئۇالر     
ئـى  ). (يهنـى ۋەھىينـى ۋە پهيغهمبهرلهرنـى ئىنكـار قىلـدى          (دېـدى   » نازىل قىلمىـدى  نهرسه  

مۇســا ئېلىــپ كهلــگهن ۋە كىــشىلهرگه نــۇر، ھىــدايهت بولغــان «ئېيتقىنكــى، !) مــۇھهممهد
ــارچه قهغهزلهرگه كۆچــۈرۈپ، بىــر        ــارچه ـ پ ــۇ كىتــابنى پ كىتــابنى كىــم نازىــل قىلــدى؟ ئ

سـىلهرگه ئـۆزەڭالر    !) ئى يهھـۇدىيالر  . (ىسىلهرقىسمىنى ئاشكارىالپ، كۆپ قىسمىنى يوشۇر    
. »)نازىــل قىلــدى(هللا ا) بــۇ قۇرئــاننى(ۋە ئاتــا ـبوۋاڭالر بىلمىــگهن نهرســىلهر بىلدۈرۈلــدى،   

ئوينـاپ  ) يهنـى قااليمىقـان سـۆزلىرىدە     (ئاندىن ئـۇالرنى تهرك ئهتكىنكـى، ئـۇالر باتىللىرىـدا           
دەپ “ هيغهمبهرلىكىگه ئىـشىنىمىز بىز مۇسانىڭ پ”ئالالھ تائاالنىڭ بۇ سۆزى     ] ٦[»يۈرسۇن

سـىلهرنىڭ ئـالالھ    ”بىلجىراليدىغان يهھۇدىالرغا قارىتىلغـان؛ يهنـى ئـايهت كهرىـمه ئۇالرغـا             
تائــاال مۇســاغا تهۋراتنــى نازىــل قىلــدى، دەپ بولــۇپ، ئــالالھ ئىنــسانالرغا ھــېچ نهرســه نازىــل  

. اتقاندەك تويغۇ بىرىدۇ  دەۋ“ قىلمىغان دېگهن سۆزىڭالر بىرـ بىرىگه قارىمۇ قارشى ئهمهسمۇ؟       
هللا ا«: ئــالالھ تائــاال مۇنــداق دەيــدۇ : دەلىــل ۋە ھــۆججهتلهرنى چۈشــىنىش يــاكى ئــاڭقىرىش 

 -سىلهرگه ئۆزەڭالردىن بىر مىسال كهلتۈرىدۇ، بىز سىلهرگه رىزىـق قىلىـپ بهرگهن مـال               
مۈلــۈككه قۇللىرىڭالرنىــڭ شــېرىك بولۇشــىغا، ئــۇ بارىــدا ئۇالرنىــڭ ســىلهر بىــلهن بــاراۋەر   

دىـــن قورققانـــدەك قورقۇشـــقا )يهنـــى ئـــازاد كىـــشىلهر(ولۇشـــىغا، ئـــۇالردىن ئـــۆزلىرىڭالر ب
غا شېرىك بولۇشىغا    هللا بۇنىڭغا رازى بولمىغان ئىكهنسىلهر، مهخلۇقاتنىڭ ا     (رازىمۇسىلهر؟  

  چۈشىنىدىغان قهۋم ئۈچۈن ئايهتلهرنى مۇشۇنداق تهپسىلىي بايان ) قانداق رازى بولدۇڭالر؟
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يهنــى (ئىــرادە قىلــسا، ســىلهرگه ئــۇنى هللا ئهگهر ا«: يهنه مۇنــداق دەيــدۇ، ]٧[»قىلىمىــز
سـىلهرگه بىلـدۈرمهس    ) مهن ئـارقىلىق  (مـۇ ئـۇنى     هللا تىـالۋەت قىلمـاس ئىـدىم، ا      ) قۇرئاننى
ئىلگىـرى ئـۇزۇن زامـان تـۇردۇم،        ) يهنى قۇرئان نازىل بولۇشتىن     (ئاراڭالردا ئۇنىڭدىن   . ئىدى

ــۇ قۇرئاننىــڭ پهقهت ا  ( ــان ب ــۆجىزە بولغ ــشكه  هللا م ــانلىقىنى بىلى ــل بولغ ــدىن نازى ) تهرىپى
  ]٨[»دېگىن» ئهقلىڭالرنى ئىشلهتمهمسىلهر؟

كىـشىلهرنى ياخـشى    «: ئـالالھ تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ       : سۆزنىڭ ئهمهلگه ئويغۇن بولىـشى    
نـى ئوقـۇپ   )يهنـى تهۋرات (ئىشقا بۇيرۇپ ئۆزەڭالرنى ئۇنتۇمسىلهر؟ ھالبۇكى، سـىلهر كىتـاب     

: شـۇئهيب ئېيتتـى   «: شـۇنىڭ ئۈچـۈن يهنه مۇنـداق دەيـدۇ        ] ٩[»هرتۇرىسىلهر، چۈشهنمهمسىل 
ــم « ــى قهۋمىـ ــت     ! ئـ ــهن پاكىـ ــا روشـ ــارىم ماڭـ ــۇ، پهرۋەردىگـ ــپ بېقىڭالرچـ ــى (ئېيتىـ يهنـ

مهن شۇنداق نېمهتلهرنـى ئاتـا      (ۋە كهڭتاشا ھاالل رىزىق ئاتا قىلغان تۇرسا،        ) پهيغهمبهرلىك
ســىلهرگه قىلىــش مهنئــى  ) مــدىم؟قىلغــان پهرۋەردىگارىمنىــڭ ئهمــرىگه خىالپلىــق قىال 

ــايمهن، مهن پهقهت     ــشنى خالىم ــۇ قىلى ــىنى ئۆزەمم ــان نهرس ــىلهرنى(قىلغ ــدىن ) س قولۇم
نىــڭ يــاردىمى بولغانــدىال مــۇۋەپپهقىيهت هللا كېلىــشىچه تۈزەشــنىال خــااليمهن، مهن پهقهت ا

ۇ ئهممـا بـ    ] ١٠[»غـا تـايىنىمهن ۋە ئۇنىڭغـا يـۈزلىنىمهن        هللا ا) ھهممه ئىـشتا  (قازىنااليمهن،  
يهردىكــى قــارىمۇ قارشــىلىقالرنى تــوغرىالش ئهمهلنــى ســۆزگه ئويغۇنالشــتۇرۇش ئــارقىلىقال 

بۇ ئايهتتىكى ئهيىبلهش ياخشىلىققا بۇيرۇشقا ئهمهس،بهلكـى، ئـۆزلىرىنى         . ۋۇجۇدقا چىقىدۇ 
چـۈنكى، ياخـشىلىققا بـۇيرۇش ياخـشى ئىـش، ئۇنىڭغـا            . ئونتۇپ قالغانلىقىغا قارىتىلغاندۇر  

بىر . ئهمهل قىلماسلىقى ئۇنىڭدىكى گۈزەللىككه تهسىر يهتكۈزەلمهيدۇ     چاقىرغۇچىالرنىڭ  
كىشى بىرسىنى ئىخالسمهنلىككه چاقىرىشى مـۇمكىن، گهرچه ئـۆزى ئىخالسـتىن يىـراق        

ئهۋالدلىرىنى تاماكـا چهكمهسـلىككه يـاكى ھـاراق ئىچمهسـلىككه دەۋەت قىلغـان              . بولسمۇ
ئۇنىڭـدىن ئهپـسۇسلىنىپال بولـدى      ) گهرچه ئۆزى شۇ ئىشالر بىـلهن شۇغۇلالنـسىمۇ       (كىشى  

  .قىلغان ياكى ئۇالرنى توسىمىغان كىشىگه قارىغاندا ياخشىدۇر

ـــ مــاددى يــاكى مهنىــۋى بولىــشىدىن قهتئىــي نهزەر مهنپهئهتلىــك ئىــشالرنى تــالالپ،  ٣
ــۇرۇش   ــراق ت ــشالردىن يى ــانلىق ئى ــدۇ    : زىي ــداق دەي ــاال مۇن ــالالھ تائ ــته ئ ــۇ ھهق ــا «: ب دۇني

ويــۇن، غهپلهتتىــنال ئىبــارەت، تهقۋادارلىــق قىلــدىغانالر ئۈچــۈن      تىرىكچىلىكــى پهقهت ئ
: ئالالھ تائاال يهنه مۇنداق دەيـدۇ     ] ١١[»چۈشهنمهمسىلهر؟) بۇنى(ئهلۋەتته ئۇ دۇنيا ياخشىدۇر،     

سـىلهرگه  ) يهنـى قۇرئـاننى  (سىلهرنىڭ شان ـ شهرىپىڭالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان كىتـابنى   «
  ]١٢[»چۈشهنمهمسىلهر؟) ۇنىب. (ھهقىقهتهن نازىل قىلىپ بهردۇق

ـ نهق كىلىشى كۆرىنىـپ تۇرغـان ئـازراق پايـدىنى يىتىـپ كىلىـشى كۈتىلىۋاتقـان                 ٤
سـىلهرگه قانـداق نهرسـه      «: ئـالالھ تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ       : چوڭ مهنـپهئهتكه قۇربـان قىلىـش      

ــسۇن،  ــۇ(بېرىلمىـ ــا  ) ئـ ــىدۇر ۋە دۇنيـ ــدىغان نهرسـ ــدىكى پايدىلىنىـ ــا تىرىكچىلىكىـ  دۇنيـ
نىـــڭ دەرگاھىـــدىكى ســـاۋاب ئهڭ ياخـــشىدۇر، ئهڭ هللا ىنىـــڭ زىننىتىـــدۇر، اتىرىكچىلىك

  بۇ ئايهتنى يهنه باشقا ئهقىلنىڭ زىكرى كهچمىگهن بىر ] ١٣[»باقىيدۇر،چۈشهنمهمسىلهر؟

  

٣  



  

  

نىـڭ يولىـدا جىهـاد      هللا سـىلهرگه ا  ! ئـى مـۆمىنلهر   «: قىسىم ئايهتلهرمۇ كۆچلهندۈرىـدۇ   
ــ    ــشقا يۇرت ــسه، نېمى ــالر دېيىل ــشقا چىقىڭ ــا   قىلى ــدۇ؟ دۇني ــايرىلغىڭالر كهلمهي ۇڭالردىن ئ

بىـلهن تېگىشىـشكه رازى بولـدۇڭالرمۇ؟ دۇنيـا ھاياتىـدىن           ) بهخت(ھاياتىنى ئاخىرەتتىكى   
بهھــــرىمهن بولــــۇش ئاخىرەتنىــــڭ نېمهتلىــــرى بىــــلهن سېلىــــشتۇرغاندا، ئهرزىــــمهس  

  ]١٤[»نهرسىدۇر

ــېلىش  ٥ ــى ئـ ــوغرا ئىبرەتلهرنـ ــسىلهردىن تـ ــ ھادىـ ــدا : ــ ــاال مۇنـ ــالالھ تائـ ــدۇئـ : ق دەيـ
يهنــى شــهھهر خارابىــسىنىڭ  (ئۇنىڭــدىن )ئىبــرەت قىلىــپ(چۈشــۈنىدىغان قهۋم ئۈچــۈن «

  ]١٥[»روشهن نىشاننى ھهقىقهتهن قالدۇردۇق) ئىزلىرىدىن

بىـز سـهندىن ئىلگىـرى      «: ئـالالھ تائـاال مۇنـداق دەيـدۇ       : ـ تارىختىن ئىبرەت ئـېلىش    ٦
ىلىـپ، ئۇالرغـا ۋەھيـى قىلـدۇق،        پهقهت شهھهر ئاھالىسىدىن بولغان ئهرلهرنى پهيغهمـبهر ق       

يهر يۈزىدە سـهير قىلىـپ يـۈرۈپ ئۆزلىرىـدىن          ) يهنى پهيغهمبهرگه چىنپۈتمىگۈچىلهر  (ئۇالر  
ئىلگىرىكىلهرنىــڭ ئاقىۋىتىنىــڭ قانــداق بولغــانلىقىنى كۈزەتمىــدىمۇ؟ ئــاخىرەت يــۇرتى  

  ]١٦[»تهقۋادارلىق قىلغانالر ئۈچۈن ئهلۋەتته ياخشىدۇر، سىلهر چۈشهنمهمسىلهر

ئـالالھ تائـاال   : ـ كائىناتقا ئاالقىدار ئايهتلهرنىڭ كۆرسىتىش ئـوبىكىتلىرىنى بىلىـش    ٧
ــدۈزنىڭ   «: مۇنــداق دەيــدۇ ئاســمانالرنىڭ ۋە زېمىننىــڭ يارىتىلىــشىدا، كــېچه بىــلهن كۈن

ــۈرگهن       ــۈزۈپ ي ــزدا ئ ــىلهرنى ئېلىــپ دېڭى ــدىلىق نهرس ــشىلهرگه پاي ــشىدە، كى نۆۋەتلىشى
 بهرگهن، ئۆلگهن زېمىننى تىرىلدۈرىدىغان يـامغۇردا، يهر    بۇلۇتتىن ياغدۇرۇپ هللا كېمىلهردە، ا 

يۈزىگه تارقىتىۋەتكهن ھايۋاناتالردا، شامال يۆنۈلۈشـلىرىنىڭ ئۆزگىرىـپ تۇرۇشـىدا، ئاسمانــ            
هللا ا(زېمىن ئارىسىدا بويسۇندۇرۇلغان بۇلۇتالردا، چۈشىنىدىغان كىـشىلهر ئۈچـۈن، ئهلـۋەتته            

الــله «: يهنه مۇنــداق دەيــدۇ ] ١٧[»بــاردۇردەلىلــلهر ) نىــڭ بىرلىكىنــى كۆرســىتىدىغان  
ئــاينى بويــسۇندۇرۇپ بهردى، يۇلتۇزالرمــۇ اللهنىــڭ  ســىلهرگه كېچىنــى، كۈنــدۈزنى، كــۈننى، 

ئهمــرى بىــلهن بويــسۇندۇرۇلغاندۇر؛ چۈشــىنىدىغان قهۋم ئۈچــۈن بۇنىڭــدا نۇرغــۇن دەلىلــلهر 
  ]١٨[»بار

شۈبهىـسىزكى،  «:  بولـۇش  ـ كىشىلهرگه، بولۇپمۇ پهيغهمبهرلهرگه ياخشى مۇئامىلىـدە      ٨
ــايلىرى (ســــېنى ھــــۇجرىالر  ــۇ جــ ئارقىــــسىدىن ) يهنــــى پــــاك ئاياللىرىڭنىــــڭ تۇرالغــ

يوقىرىقىالرنىڭ ھهممىسى ئالالھ    ]١٩[»توۋاليدىغانالرنىڭ تولىسى ئهقىلسىز كىشىلهردۇر   
بـۇنى ھهمـمه بىـردەك      . تائاالنىڭ بارلىق ئىنسانالرغا ئاتا قىلغان ئهقلىي قۇدرەتلىرىدىندۇر      

ئهقىلگه ئـاداش بولماسـلىق ئهقىلـسىزلىك ئىكهنلىكىنىمـۇ ئېتىـراپ           . اپ قىلىدۇ ئېتىر
يــــوقىرىقى ئــــايهتلهردە بايــــان قىلىنغانــــدەك ئهقىلغــــا مۇۋاپىــــق ئىــــش . قىلىــــشىدۇ

  .قىلمىغانلىقىنى ئېتىراپ قىلسىمۇ كۇپايه
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ر ئهمما شۇ نهرسىنى ئهستىن چىقارماسلىق الزىمكى، قۇرئان كهرىمنىڭ ئهقىلگه دائى         
قۇرئـان كهرىمـدە يهنه نۇرغـۇن       . بايانلىرى ئهقىل سۆزى كهلـگهن ئـايهتلهرگىال خـاس ئهمهس         
  . ئايهتلهر ئىنسانالرنىڭ ئهقلىي قۇدرەتلىرىگه ئىشارە قىلىدۇ

قۇرئان كهرىم مۇسۇلمانالرنىڭ ئهقلىي ئۆلچهم ئېلىشىغا يارىدەم بىرىدىغان ئايهتلهرنى         
  ....يىتهرلىك دەرىجىدە ئۆز ئىچىگه ئالغان

ئالالھ تائاال بىز ئۇيغۇر مۇسـۇلمانلىرىنى ئهقىللىرىمىزنـى تـوغرا ھهقىقهتـكه يېـتىش              
  .يولىدا ئىشلىتىشكه مۇيهسسهر قىلسۇن

   

  . ـ ئايهت١٠٠يۇنۇس سۈرىسى  ] ١[

  . ـ ئايهت١٢٥ئهنئام سۈرىسى  ] ٢[ 

  . ـ ئايهت٧٥بهقهرە سۈرىسى  ] ٣[

  . ـ ئايهت٢يۇسۇف سۈرىسى  ] ٤[

  . ـ ئايهت٦٥ سۈرىسى ئال ئىمران ] ٥[

  . ـ ئايهت٩١ ئهنئام سۈرىسى  ] ٦[

  . ـ ئايهت٢٨رۇم سۈرىسى  ] ٧[

  . ـ ئايهت١٦يۇنۇس سۈرىسى  ] ٨[

  . ـ ئايهت٤٤بهقهرە سۈرىسى  ] ٩[

  . ـ ئايهت٨٨ھۇد سۈرىسى  ] ١٠[

    .ـ ئايهت٣٢ئهنئام سۈرىسى  ] ١١[

    .ـ ئايهت١٠ئهنبىيا سۈرىسى  ] ١٢[

    .ـ ئايهت٦٠قهسهس سۈرىسى  ] ١٣[

    .ـ ئايهت٣٨تهۋبه سۈرىسى  ] ١٤[

  . ـ ئايهت٣٥ئهنكهبۇت سۈرىسى  ] ١٥[

    .ـ ئايهت١٠٩يۇسۈف سۈرىسى  ] ١٦[ 

    .ـ ئايهت١٦٤بهقهرە سۈرىسى  ] ١٧[ 

  . ـ ئايهت١٢نهھىل سۈرىسى  ] ١٨[

  . ـ ئايهت٤ھۇجۇرات سۈرىسى  ] ١٩[
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