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 شهيتاننىڭ ئىنسانغا بولغان ئاداۋىتى
 

 نومۇرلۇق سوئال-13308     
 :وئالس     
شهيتان ههققىدە بهزى مهلۇماتالرنى بىلىۋېلىشىم ئۈچۈن ماڭا      

 . ياردەم بېرىشىڭالرنى سورايمهن؟
 : اۋاپج     
ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگار بولغان لهر هدهىيىبارلىق گۈزەل م     

شهيتان ئادەم ئهلهيهىسساالمغا سهجدە .  ئالاله تائاالغا خاستۇر
شهيتان . قىلمىغانلىقى ئۈچۈن ئالاله تائاال ئۇنى ئاسماندىن قوغلىدى

. نهپرىتىگه گىرىپتار بولدى-قىيامهت كۈنىگىچه ئالالهنىڭ لهنهت
ا ََِِنَّك رَِجفمٌ ﴿: بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ

ََ ْه ِِ ْه  مج ْه َّ ،  ََا َوِِ
يِن  ِ  اِلّ   يَوه

َ
! سهن جهننهتتىن يوقال«: تهرجىمىسى ﴾َعلَفهَك لَعهَِْ  ىَِ

سهن ههقىقهتهن قوغالندى بولدۇڭ، ساڭا ههقىقهتهن قىيامهتكىچه 
  ].ئايهتلهر-٧٨-٧٧سۈرە ساد . [دېدى» مېنىڭ لهنىتىم بولسۇن

ائاالدىن ئۆزىگه قىيامهت كۈنىگىچه مۆهلهت شهيتان ئالاله ت     
بۇ . بېرىشنى تهلهپ قىلدى، ئالاله تائاال ئۇنىڭغا مۆهلهت بهردى

ََ ﴿: ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ بهَعثجو ِ  �ج   يَوه
َ
ِِ ىَِ

نِامه
َ
ََ أ  ىِنَّك ،  ََا

ََ ََا
َْاِم�نَ  مج

ه
َن ال ماڭا كىشىلهر قايتا ‹‹: ئىبلىس: تهرجىمىسى ﴾ِِ

مۆهلهت ) يهنى قىيامهت كۈنىگىچه(رىلدۈرۈلىدىغان كۈنگىچه تى
سۈرە . [دېدى›› ساڭا مۆهلهت بېرىلىدۇ‹‹: ئالاله. دېدى›› بهرگىن
 ].ئايهتلهر-١٥-١٤ئهئراپ 
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يوقىلىشتىن خاتىرجهم بولغاندىن -شهيتان هاالك بولۇش      
بۇ . كېيىن گهدەنكهشلىك قىلىپ، ههددىدىن ئېشىشقا باشلىدى

اَطَك ﴿: اله تائاال مۇنداق دەيدۇههقته ئال مه ِصَ َج َ َّ ل َد عهعج
َ َ
وهَو�ه�َِ� أل

َ
ََ ََِبَما أ ََا

تَِقفمَ  سه مج
ه
مه ،  ال َِ مه وََعن َشَمائِِل َِ َمانِ

�ه
َ
مه َوَ�نه أ َِ ِف

ه
ل َْ نه  ِِ مه َو َِ ِدي

يه
َ
ِ أ

ن َ��ه ِِّ م  َج ّْ رََِ
َ
 مجّم َ

مه َشاِكِم�نَ  ۖ َثَهج
ه
ْ
َ
دج أ ِ

َ
َ 

َ
: ئىبلىس ئېيتتى« :تهرجىمىسى  ﴾َو 

يهنى ئادەم ئهلهيهىسساالم (سېنىڭ مېنى ئازدۇرغانلىقىڭدىن ئۇالر ‹‹
ئۈچۈن چوقۇم سېنىڭ توغرا ) ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدىغا ۋەسۋەسه قىلىش

ئاندىن ئۇالرغا چوقۇم ئالدىدىن، . يولۇڭ ئۈستىدە ئولتۇرىمهن
ئارقىسىدىن، ئوڭدىن، سولىدىن هۇجۇم قىلىمهن، ئۇالرنىڭ 

شۈكۈر قىلغۇچىالر ئهمهسلىكىنى ) نېمىتىڭگه(نىڭ كۆپچىلىكى
 ]. لهرئايهت-١٧-١٦سۈرە ئهئراپ [ ››كۆرىسهن

شهيتان بۇ سۆزنى ئېيتقان ۋاقتىدا، ئالاله تائاال ئۇنىڭغا مۇنداق      
َجوًرا﴿: دېدى وه ِّ  ًً مه َجَزا ُج ُج َّْم َجَزا ََ َّ َج مه ََِِ

َج ْه ِِ َمن رَِبَعَك  ََ َهَه�ه  ِززه ،  ا تَفه  َوايه
 َِ َوا

مه
َ ه
َجمه ِف األ

ه
َفهِلَك َورَِجلَِك وََشاِرْ ِِ م  َِ

لِ�ه َعلَفه جه
َ
رَِك َوأ م بَِووه َج ْه ِِ   َ تََععه ِن ايه َِ

مه  هج ِد وَِعده
َ
وه 

َ ه
مه ۚ  َواأل َِ

َّ ِعبَاِدي لََهَس لََك َعلَفه وًرا   ىِ مج
 وج

ّ
َج ىِ  مج الّيفهَعا هج ا يَِعدج َِ َو

 ٌَ َعا
ه
ل َّك  ۚ يج

َف  بَِم�ِ
َْ ِْفًال  َو ساڭا مۆهلهت (بارغىن «: تهرجىمىسى ﴾َو

كىمكى ساڭا ) يهنى ئادەم بالىلىرىدىن(، ئۇالردىن )بهردىم
. بېرىلگهن تولۇق جازادۇر) جهههننهم ساڭا ۋە ئۇالرغا(ئهگىشىدىكهن، 

ئۇالرنىڭ ئىچىدىن قوزغىتااليدىغانلىكى ئادىمىڭنى ئاۋازىڭ بىلهن 
غاتقىن، ئاتلىق ۋە پىيادە قوز) يهنى گۇناهقا چاقىرىشىڭ بىلهن(

قوشۇنىڭ بىلهن ئۇالرغا هۇجۇم قىلغىن، ئۇالرنىڭ ماللىرىغا ۋە 
-ۋەدىلهرنى بهرگىن) يالغان(بالىلىرىغا شېرىك بولغىن، ئۇالرغا 

. شهيتاننىڭ ئۇالرغا بهرگهن ۋەدىسى پهقهت ئالدامچىلىقتۇر
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بهندىلىرىم ئۈستىدىن سهن ) ئىخالسمهن(شۈبهىسىزكى، مېنىڭ 
پهرۋەردىگارىڭ ههقىقهتهن هامىي . انلىق قىاللمايسهنهۆكۈمر

 ].ئايهتلهر-٦٥-٦٤-٦٣سۈرە ئىسرا [ ».بولۇشقا يېتهرلىكتۇر
ۋاقىتتا شهيتان ئۆزىنىڭ ئادەم ئهۋالدلىرىغا بولغان  مانا بۇ     

ئالدى بىلهن ئادەم . ئاداۋىتىنى ئوچۇق ئېالن قىلدى ئۆچمهنلىك
 هتلىرىنى چىرايلىق كۆرسهتتى،مهسىي-ئهۋالدلىرىغا ئۇالرنىڭ گۇناه

هارام، ناچار قىلمىشالرغا قىزىقتۇردى، پهسكهشلىك ۋە -چهكلهنگهن
پۇجۇرغا بۇيرىدى، كۆپچىلىك كىشىلهر بۇنىڭغا ئالدىنىپ -پىسق
مهسىيهت، هارام -شهيتاننىڭ قۇتراتقۇلۇقى بىلهن گۇناه. كهتتى

: دەيدۇبۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق . ئىشالرغا گىرىپتار بولدى
﴿ َ�ِْ ِِ ؤه مج

ه
َن ال ِِّ  ََِم�ًقا 

ّ
ج ىِ  ُو بَعج ّّ ّْ ج ََا ََ مه ىِبهِلَسج  َِ

ّدَع َعلَفه َّ  ﴾َولََقده 
گۇمانىنى ) ئازدۇرۇشتىن ئىبارەت(ئىبلىس ئۇالرنى «: تهرجىمىسى

چۈنكى بىر تۈركۈم مۆمىنلهردىن باشقا . ههقىقهتهن ئىشقا ئاشۇردى
 . ]ئايهت-٢٠ۈرە سهبهئ س[ »ىئۇالرنىڭ ههممىسى ئىبلىسقا ئهگهشت

ئادەم ئهۋالدلىرى ئارىسىدا يۈز بېرىۋاتقان ئالالهقا شېرىك      
-بىرىگه بولغان دۈشمهنلىك، ئۆچ-كهلتۈرۈش، ئادەم ئۆلتۈرۈش، بىر

پاهىشه ئىشلىرىنىڭ كهڭ تارقىلىشى، ئايالالرنىڭ -ئاداۋەت، زىنا
ناش، بۇتالرغا يىرىم يالىڭاچ بولۇپ يۈرۈشى، هاراق ئېچىش، قىمار ئوي

چوقۇنۇش قاتارلىق چوڭ گۇناهالرغا يېقىنلىشىش قاتارلىق 
دىن بولۇپ، شهيتان لىرىئىشالرنىڭ ههممىسى شهيتاننىڭ قىلمىش

ئارقىلىق كىشىلهرنى ئالالهنىڭ يولىدىن  ئىشلىرىبۇ رەزىل 
توسۇش، بۇزۇقچىلىققا رىغبهتلهندۈرۈش بىلهن ئۇالرنى ئۆزى بىلهن 

يَا ﴿: بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. بارىدۇبىلله دوزاخقا ئىلىپ 
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نه َ�َمِل  ِِّ ٌس   ج رِجه
َ
زه 

َ ه
نَوابج َواأل

َ ه
َمَهِسج َواأل

ه
مج َوال َمه

ه
ْجوا ىِّمَما اْ َِ يَن ن ِ

ّ
ا اي ََ �ا

َ
َ

 ََ و ِلحج ّجفه مه  ُج لََعلّ�ج تَِِبجو َِ ََاجه َ يجوََِع بَ ،  الّيفهَعا
َ
َج أ مج ىِّمَما يجِم�دج الّيفهَعا َ�ج َْه

ِم اللّهِ  وََعِن الّوَالةِ 
ه
ك َِ مه َعن  ُج ّد ِسِ َوَ�وج

َمَه
ه
ِم َوال َمه

ه
ًَ ِف اْ َيا َغه

ه
َعَداَوَة َواَ

ه
ۖ  ال

 ََ و َج ْتَ ِا نتجم 
َ
له أ ََ هاراق ئىچىش، قىمار ! ئى مۆمىنلهر« :تهرجىمىسى ﴾ََ

غا ) يهنى چوقۇنۇش ئۈچۈن تىكلهنگهن تاشالر(ئويناش، بۇتالر 
پال ئوقلىرى بىلهن پال سېلىش شهيتاننىڭ ئىشى، چوقۇنۇش، 

پاسكىنا قىلىقالردۇر، بهختكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن شهيتاننىڭ 
شهيتان هاراق، قىمار ئارقىلىق ئاراڭالردا . ئىشىدىن يىراق بولۇڭالر

نى ياد ئالالهدۈشمهنلىك، ئاداۋەت تۇغدۇرماقچى، سىلهرنى نامازدىن ۋە 
) هاراقتىن، قىماردىن(سىلهر ئهمدى ئېتىشتىن توسماقچى بولىدۇ، 

 ]. ئايهتلهر-٩١-٩٠مائىدە سۈرە [ »يانمامسىلهر؟
ئالاله تائاال بىزنى شهيتانغا ئهگىشىپ كېتىشتىن      

َواِت ﴿: پ مۇنداق دەيدۇۇرۇندئاگاهال عج ْج وا   رَ�ِّبعج
َ
ْجوا   َِ يَن ن ِ

ّ
ا اي ََ �ا

َ
يَا َ

 َِ َْكمِ  ۚ الّيفهَعا مج
ه
ًِ َوال َيا َفحه

ه
مج بِال مج

ه
َِ ََِِنّ ج يَأ َواِت الّيفهَعا عج ْج ن يَ�ِّبعه  َِ  ﴾َو

شهيتاننىڭ كهينىگه كىرمهڭالر، ! ئى مۆمىنلهر«: تهرجىمىسى
سۆز (كىمكى شهيتاننىڭ كهينىگه كىرىدىكهن، شهيتان ئۇنى قهبىه 

 ]. ايهتئ-٢١سۈرە نۇر[» گه، يامان ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ) ههرىكهتلهر -
ئىنسان ئالالهنىڭ يولىدىن يۈز ئۆرۈگهندە، ئۇنىڭغا شهيتان ئىگه      

بۇ ههقته . يىتهكلهيدۇبولۇپ، ئۇنى ئازغۇنلۇق ۋە ههددىدىن ئېشىشقا 
مه ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ زاهج َِِم�َن رَؤج ََ

ه
َ ال ََ َْا الّيفَاِطَ� 

ه
رهَيل

َ
نّا أ

َ
لَمه رََم َ

َ
أ

ّزا
َ
بىزنىڭ شهيتانالرنى كاپىرالرغا «: ىسىتهرجىم ﴾أ

) يهنى مۇسهللهت قىلغانلىقىمىزنى(ئهۋەتكهنلىكىمىزنى 
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سۈرە [» .ۇقىزىقتۇرىد) گۇناهالرغا(بىلمهمسهن؟ شهيتانالر ئۇالرنى 
 ]ئايهت-٨٣مهريهم 

ئالالهنىڭ يولىدىن يۈز ئۆرۈپ، شهيتانغا ئهگىشىپ ماڭغانالر،      
. قۇچىالردۇرىرەتته چوڭ زىيان تارتئاخ-ئۆزىنى هاالك قىلىپ، دۇنيا

َِ ﴿: ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ و ن دج ِِّ ّا  ِِ ََ َو ِا الّيفهَعا ِِ ن َ�ّت َِ َو
ِبًَْا ِا انًا  َ سه ْج ِسَ  َْ َقده  ََ كىمكى ئالالهنى قويۇپ « :تهرجىمىسى ﴾اللّهِ  

زىيان ئوپئوچۇق ) دۇنيا ۋە ئاخىرەتته(شهيتاننى دوست تۇتىدىكهن، ئۇ 
 ].ئايهت-١١٩سۈرە نىسا [ »تارتقان بولىدۇ

. تهدبىرلهرنى قولالندى-شهيتان كىشىلهرنى ئازدۇرۇشتا تۈرلۈك چارە
نۇرغۇن كىشىلهرنى توغرا يولدىن ئازدۇردى، ئۇالرغا ناچار 
قىلمىشلىرىنى چىرايلىق كۆرسۈتۈپ،  ئاقىۋەتته ئۇالرنى ئۆزى 

نداقال شهيتانغا شۇ. ىدۇبىلهن جهههننهمگه بىرگه ئىلىپ كىر
بۇ ههقته ئالاله تائاال . ىدۇئاقىۋىتى يامان بولئهگهشكۇچىلهرنىڭ 

مه ﴿: مۇنداق دەيدۇ َِ ف
ِّْ مه َو�جَم هج وًرا ۖ يَِعدج مج  وج

ّ
َج ىِ  مج الّيفهَعا هج ا يَِعدج َِ ئَِك    َو ولَه 

ج
أ

ا َ�ِفًوا ََ ََ َ�ْه و دج ِ�َ 
َ
ّْمج َو  ََ مه َج َواهج

ه
أ ئۇالرغا شهيتان «: تهرجىمىسى ﴾َِ
يهنى (ۋەدىلهرنى بېرىدۇ ۋە ئۇالرنى خام خىيالغا سالىدۇ ) يالغان(

، شهيتان )ئهمهلدە ئىشقا ئاشمايدىغان ئارزۇالرنى كۆڭلىگه سالىدۇ
ئهنه شۇالرنىڭ بارىدىغان جايى . ئۇالرغا پهقهت يالغاننىال ۋەدە قىلىدۇ

» .جهههننهمدۇر، ئۇالر جهههننهمدىن قاچىدىغان جاي تاپالمايدۇ
 ].ئايهتلهر-١٢١-١٢٠سۈرە نىسا [

-ئادەم ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدلىرىغا بولغان دۈشمهنلىكى شهيتاننىڭ     
بولۇپ، ئالاله تائاال ئادەم ئهلهيهىسساالم  هزەلدىن تارتىپئاداۋىتى ئ

بىلهن ئايالى هاۋانى جهننهتته تۇرغۇزدى، شهيتان ئادەم 
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ئادەم . رسهتتىچىرايلىق كۆزىننهتلهپ ئهلهيهىسساالمغا خاتالىقنى 
سهمىمى دەپ ئويالپ ئۇنىڭغا -ئهلهيهىسساالم شهيتاننى راستچىل

شۇنىڭ بىلهن ئادەم ئۆز پهرۋەردىگارىغا ئاسىي  .ئىتائهت قىلدى
بولدى، ئالاله ئادەمنى جهننهتتىن چىقاردى، ئاندىن ئۇنىڭ 

ئالاله تائاال بىزنى شهيتانغا ئىتائهت  .تهۋبىسىنى قوبۇل قىلدى
مج ﴿: هالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇقىلىشتىن ئاگا ّْ�ج ِتَِ  َ�فه

َ
يَا بَِ� نَدَ   

ّْةِ  َ
ه
َن اْ ِِّ م  بََو�ه�ج

َ
َْ أ َم ْه

َ
َج َكَما أ ئى ئادەم «: تهرجىمىسى ﴾الّيفهَعا

جهننهتتىن ) ئازدۇرۇپ(ئاناڭالرنى -شهيتان سىلهرنىڭ ئاتا! بالىلىرى
 -٢٧ سۈرە ئهئراپ[» .چىقىرىۋەتكهندەك، سىلهرنىمۇ ئازدۇرمىسۇن

 ].ئايهتنىڭ بىرقسمى
ئاداۋىتىنى  شهيتان ئۆزىنىڭ ئىنسانالرغا بولغان ئۆچمهنلىك     

ئاشكارا قىلغان ۋاقتىدا، ئالاله تائاال بىزنى ئۇنىڭدىن ئاگاهالندۇرۇپ، 
ئۇنىڭغا قارشى جهڭ ئېالن قىلىشقا ۋە ئۇنى دۈشمهن تۇتۇشقا بۇيرۇپ 

مه عَ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ ََ لَ�ج َّ الّيفهَعا ّواىِ ُج َعدج و ِاج
ّ
َو ََاّ َ� ج  ۚ دج و ِحزه عج ىِّمَما يَده

َحاِب الّسِع�ِ  ّه نه أَ ِِ ونجوا 
َكج شهيتان ههقىقهتهن «: تهرجىمىسى ﴾ِِ

سىلهرگه دۈشمهندۇر، ئۇنى دۈشمهن تۇتۇڭالر، شهيتان ئۆزىنىڭ 
-٦سۈرە پاتىر [» .تهۋەلىرىنى ئههلى دوزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇ

 ].ئايهت
يتاننىڭ ۋەسۋەسىسى بىلهن قهلبىمىزدە گۇناه مهسىيهتكه شه     

يىقىنلىشىش ئىستىكى تۇغۇلغان هامان، ئالاله تائاالدىن 
شهيتاننىڭ يامانلىق ۋە ئازدۇرۇشىدىن هىمايه قىلىشىنى تىلهپ 

َن ﴿: ئۆزىگه سېغىنىشىمىزنى بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ ِِ َّْك  ََ ََ ا يَ ِّ َوِِ
تَ   ََايه

ٌ
َِ نَزهغ َعِلفمج ۖ  ِعاه بِاللّه ِ الّيفهَعا

ه
َو الّسِمفعج ال ئهگهر « :تهرجىمىسى ﴾ىِنّ ج هج



 

9 

يۇقىرىقى خىسلهتنى (شهيتان سېنى ۋەسۋەسه قىلىپ 
شهيتاننىڭ (قا سېغىنىپ ئالاله) ئۆزلهشتۈرمهسلىككه كۈشكۈرتسه

بهندىلىرىنىڭ (ههقىقهتهن  ئالالهپاناه تىلىگىن، ) شهررىدىن
بىلىپ ) ئىشلىرىنى(دۇر، ئاڭالپ تۇرغۇچى) سۆزلىرىنى
 ].ئايهت-٣٦سۈرە پۇسسىلهت [» .تۇرغۇچىدۇر

قىيامهت كۈنى راستچىللىق، سهمىمىيهت ۋە ئادالهتنىڭ       
كۈنىدۇر، بۇ كۈندە شهيتان ئۆزىنىڭ جىنايى قىلمىشلىرىنىڭ 
، ههممىسىنى ئېتىراپ قىلىدۇ، بارلىق ئىنسانالرنىڭ ئالدىدا

ىكهنلىكى، ئۆزىنىڭ راست ئ-ئالالهنىڭ ۋەدىسىنىڭ ههق
ۋەدىسىنىڭ بولسا، يالغان، كىشىلهرنى توغرا يولدىن ئازدۇرۇش 

تهنه قىلىنماستىن پهقهت -ئىكهنلىكى، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭغا تاپا
ئهگهشكهن كىشىلهرگه ماالمهت قىلىنىش كېرەكلىكىنى ئېالن 

شۇنىڭ بىلهن شهيتانغا ئهگهشكهن كىشىلهرنىڭ . قىلىدۇ
مان قىلىدۇ، لېكىن بۇ ۋاقىتتا پۇشايمان ههممىسى قاتتىق پۇشاي

َج لَّما ﴿: بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. پايدا بهرمهيدۇ ََ الّيفهَعا َوََا
مه  تج�ج لَفه ْه

َ
مه ََأ ِِّ َووََعدرا�ج َ

ه
مه وَعهَد اْ ُج َّ اللّهَ  وََعَد مج ىِ

مه
َ ه
ََ ِلَ  ۖ َجِاَ األ ََ ا  َِ َو

ٍَ ىِ  َعا
ه
ل ن يج ِِّ م  بهتجمه ِل َعلَفه�ج ََ تَ مه ََايه َ َدَعوهرج�ج

َ
 أ

ّ
وا  ۖ   جومج ِِ َول و

َََال رَلجومج
م َس�ج نفج

َ
ّ  ۖ أ ِِ ِ

ِه نتجم بِمج
َ
ا أ َِ مه َو �ج ِْ ِ

ِه نَا بِمج
َ
ا أ ِّ ۖ  َِ و تجمج

ه
ْ َ شه

َ
َفمهتج بَِما أ َُ  ّ ِِ ىِ

ن َعبهلج  مٌ  ۗ ِِ ِِ
َ
مه َعَااٌب أ َج َ َّ الّاالِِمَ� ل هندە ئىش پۈتك«: تهرجىمىسى ﴾ىِ

يهنى هېساب تۈگهپ، جهننهتىلهر بىلهن دوزىخىالر ئايرىلىپ (
ئىتائهت قىلغۇچىنى (ههقىقهتهن سىلهرگه  ئالاله :، شهيتان)بولغاندا

راست ) مۇكاپاتالش، ئاسىيلىق قىلغۇچىنى جازاالشتىن ئىبارەت
مهن سىلهرگه ). ۋەدىسىگه ۋاپا قىلدى(ۋەدىنى قىلغان ئىدى، 
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) ىش ساۋاب، جازا دېگهنلهر يوق، دەپ يالغانئۆلگهندىن كېيىن تىرىل(
خىالپلىق قىلدىم، سىلهرگه مېنىڭ ) ۋەدەمگه(ۋەدە قىلغان ئىدىم، 

هۆكۈمرانلىقىم بولغىنى يوق، مهن ) كۇفرىغا، گۇناهقا زورلىغۇدەك(
) دەۋىتىمنى(دەۋەت قىلدىم، سىلهر ) گۇمراهلىققا(سىلهرنى پهقهت 

ئهيىبلىمهڭالر، ئۆزۈڭالرنى قوبۇل قىلدىڭالر، شۇنىڭ ئۈچۈن مېنى 
ئهيىبلهڭالر، مهن سىلهرگه ياردەم بېرىپ سىلهرنى قۇتقۇزالمايمهن، 
سىلهرمۇ ماڭا ياردەم بېرىپ مېنى قۇتقۇزالمايسىلهر، مهن 

شېرىك ) ئىبادەتته(قا ئالالهسىلهرنىڭ بۇرۇن مېنى 
قىلغانلىقىڭالرنى ئېتىراپ قىلمايمهن، شۈبهىسىزكى، زالىمالر 

-٢٢سۈرە ئىبراهىم [ ».دەيدۇ ،ق ئازابقا دۇچار بولىدۇچوقۇم قاتتى
 ].ئايهت

 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر
 "ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسى"ئىبراهىم تۇۋەيجىرىنىڭ  ىبنئىشهيخ مۇههممهد [

 ].ىدىن ئىلىندىبكىتاناملىق 

    
 


