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Кереш сүз
Хөрмәтле укуч ылар, кул ыг ызг а алг ан әлег е китапта без мәсих
челәрнең (христианнарның) һәм яһүдләрнең Библ ия җыент ы
гын (Тәүрат, Зәбур, Инҗ ил) тәшк ил иткән изге текстлары белән
мөселманнарн ың изг е язмасы булг ан Коръәнне чаг ышт ырып,
мәгънә ягыннан үзара охшаш урыннарн ы берләшт ер ерг ә ты
рышт ык. Әлеге китапны басмага әзерләгәндә без Изге Язман ы
тәрҗемә итү институты тарафыннан нәшер ителгән «Библ ия и
Коран: параллельные места»* дип аталган рус телендәге хезмәт
тән файдаландык.
Тәгълимат и яктан да, тарих и яктан да бер‑берсеннән шак
тый аермалы булган, төрле диннәргә караган, шулай ук укучылар
тарафыннан да төрлечә кабул ителә торган әлеге изге текстларн ы
бер китапка туплап чыгарырга безне нәрсә этәрде соң?
Хәзерге вакытта Изге Китапны тәрҗемә итү институт ында
элеккеге СССР территориясендә көн күрүче, мөселман трад и
цияләренә нисбәтле халыклар телендә Библияне тулысынча яки
өлешчә тәрҗемә итү буенча 45 тән артык проект эшләп килә. Һәр
халыкның мәдәния тенә, аның дөньяга үзенчәлекле карашына, го
реф‑гадәтләренә таянмыйча сыйфатлы тәрҗемә була алмаганны без
яхшы аңлыйбыз. Шуңа күрә Библиянең тәрҗемәсе мөселманнарга
мөмк ин кадәр аңлаешл ы булсын өчен, без һәрвак ыт мәсихчеләр,
яһүдләр һәм мөселманнарн ың изге текстлары арасындаг ы бәйлә
нешне күрсәтергә тырышабыз. Беренче тапк ыр параллель рәвештә
нәшер ителгән әлеге текстларны чагыштырып уку шул текстларның
асылына төшенергә ярдәм итми калмас, дип уйлыйбыз. Ә тирәнтен
аңлау, табиг ый ки, сыйфатлырак тәрҗемә итәргә мөмк инлек бирә.
Библ ия гә тарих и‑тәнк ыйд и күзлектән чыг ып карауч ылар
белән килешмәүче мәсихчеләр һәм «Коръән, Аллаһ ы Тәгалә кебек
үк, дөн ья ярат ылганч ы булган инде» дип санауч ы мөселманнар
өчен әлеге изге текстларн ың төп чыганаклары һәм әдәби язмыш ы
* Библия и Коран: параллельные места. Составители М. Беерле-Моор,
А. Десн ицк ий, К. Казенин, Т. Майская. Москва: Институт перевода
Библии, 2005, 2012.
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турындаг ы сорау үзе үк хата кебек тоела. Алай да, изге язмалар ту
рындаг ы тәгълиматн ы, аларн ың тарих и һәм әдәби яктан бер‑бер
сенә бәйләнгән бул у мәсьәләсен кузгатмыйча, Библия һәм Коръән
белән кызыксын уч ылар текстлардаг ы үзара охшаш урыннарн ы
өйрән үдән файда гына табар дип уйл ыйбыз.
Әлеге китап, тирән һәм колачл ы анализга дәгъва итмәстән,
Библия белән Коръәндәге охшаш урыннарны тикшерүдә бер тәҗ
рибә бул ып тора. Китапн ы төзегәндә без Библ ия дә урын алган
вак ыйгаларга Коръән битләрендә тәңгәл кил үче текстларны сайлап
алган идек. Биредә эш әлеге басман ың Изге китапн ы (Библия не)
тәрҗемә итү инст ит ут ында әзерлән үендә генә түгел. Ни генә әйт
сәң дә, Библия Коръәнгә караганда элегрәк иҗат ителгән, өстәвенә
Коръән Библия дә тасфирланган вак ыйгаларның күбесе белән инде
тан ыш булган кешеләргә мөрәҗәгать итә.
Китапның эчтәлеген Библия дән һәм Коръәннән китерелгән,
бүлекләргә сал ынган өзекләр тәшк ил итә. Бүлекләрнең темат и
касын, шулай ук өзекләрне сайлауда субъект ивл ык катнашм ый
калмагандыр. Библ ия дә дә, Коръәндә дә Ибраһ им, Йосыф, Муса,
Гайсә – төп каһарманнар. Ә менә Библ ия дә телгә алынган Гедеон
гаскәре Коръәндә Тал ут патша гаскәре дип бирелә. Укуч ы игъ
тибар итми калмас: китапн ың күп кенә урыннарында Библия дә
телгә алынган бер өзек белән Коръәннең төрле урыннарыннан
китерелгән берн ичә өзек чаг ышт ырыла. Мон ың сәбәбе шунда ки,
Библия нең күпчелек китаплары тарих и хикәя ләү рәвешендә би
релгән, ә Коръән аятьләрен исә, каг ыйдә буларак, сюжет сызыг ы
түгел, ә бәлк и рух и темат ик а берләштерә. Хәер, шун ың киресе дә
очрый: мәсәлән, Йосыфк а баг ышланган урыннарн ы без Библия
дәге Ярат ылыш китабын ың берн ичә бүлегеннән укып беләбез, ә
Коръәндә исә Йосыф кыйссасы тул ысынча 12 нче сүрәдә бирелә.
Изге китапның һәр икесендә очраган каһарманнар турындагы
мәгъл үматтан тыш, әлеге җыент ыкта Аллаһ ы һәм галәм, азатлык
һәм җаваплылык, ир һәм хатын арасындагы мөнәсәбәтләр, тыныч
лык һәм суг ыш мәсьәләләренә каг ыл ышл ы параллель урыннар да
бар. Шуш ы темаларга баг ышланган өзекләрнең барсысын да әлеге
кечкенә китапта китерү мөмк ин түгел – без иң мөһ им саналган
нарына тукталып үтәргә тырышт ык.
Сүз дә юк, яһүдләр, мәсихчеләр һәм мөселманнар диненә ка
гылышлы башка чыганакларн ы чаг ышт ыру да күп кенә кызыклы
материа л бирә алыр иде. Мәсәлән, яһүдләрнең мидрашларында
һәм тарг умнарында без «Сөләйман патшага җеннәр буйсынган»
дип укыйбыз, Коръәндә дә шулай ук диелә. Әмма бар нәрсәне
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колачлап бетерү мөмк ин түгел, шуңа күрә бу китапта без Коръән
һәм Библ ия не чаг ышт ыру белән генә чикләндек. Киләчәктә бу
эшне башкалар дәвам итәр, тул ыланд ырыр дип өметләнәсе килә.
Мәгъл үм булганча, Коръән китабын тәрҗемә итүне ислам дине
бик өнәп бетерм и. Әмма әлеге басмада Коръән текстларын гарәп
телендә бирү үзен акламас иде. Изге язмалар текст ын чаг ышт ыру
да арадашчы ролен биредә татар теле башк ара. Коръәннән алын
ган өзекләр – XIX нчы гасырда Ногман и тәрҗемә иткән «Коръән
тәфсире»ннән*, Библ ия дән алынган өзекләр 2015 нче елда нәшер
ителгән «Изге Язма» китабыннан китерелә.
Әлеге басман ың азагында Коръәндә очраган гарәп алынма
лары сүзлеге бирелә.
Барлыкка килгән көненнән үк изге дип кабул ителгән Коръән
белән Библия арасындаг ы охшашл ык һәм аермал ыклар турында
күбрәк белергә теләүче укучылар өчен бу хезмәт файдал ы һәм кы
зыклы булыр дигән өметтә калабыз.
Изге Язманы тәрҗемә итү институты

* Коръән тәфсире. Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1992.
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Дөньяның яратылышы

Яратылыш 1
1 Әүвәл Аллаһ ы күкне һәм җир
не яратт ы.
2 Җ ир йө
з е әле су р әтс ез,
буп‑буш – төпс ез упк ын,
караңг ыл ык эченә чумган;
Аллаһ ын ың рух ы‑сул ыш ы
сулар өстендә гизә иде.
3 Аллаһ ы: «Якт ыл ык булсын!» –
дип боерд ы, һәм якт ыл ык
булды.
4 Ал
лаһ ы якт ыл ыкн ың яхш ы
бул уы н күрде һәм аны ка
раңг ылыктан аерд ы.
5 Якт ыл ыкн ы «көн» дип, караң
гыл ыкн ы «төн» дип атад ы.
Кич булды, иртә булды – бер
көн кичте.
6 Аллаһ ы: «Суларның уртасында
бер гөмбәз булсын, суларны
бер‑берсеннән аерсын!» –
дип боерды.
7 Нәкъ шу
лай булд ы: Аллаһ ы
гөмб әзне яратт ы. Гөмб әз
аст ындаг ы суларн ы гөмбәз
өстендәге сулардан аерд ы.
8 Ал
лаһ ы гөмбәзне «күк» дип
атады. Кич булды, иртә бул
ды – икенче көн кичте.
9 Аллаһ ы: «Күк аст ындаг ы су
лар бер урынга җыелсын да,
коры туфраклы ялан калк ып
чыксын!» – дип боерды, һәм
нәкъ шулай булд ы.
10 Ал
л аһ ы коры туфр ак яла
нын «җир» дип, җые лг ан
суларны «диңгез» дип атады.

16 сүрә
3 Ал
лаһ җир вә күкләрне хак
төзү белән төзеде, Ул – Ал
лаһ – мөшрикләр сыйфат
лаг ан тиңдәшлек сыйфат
ларыннан пакь.
3 сүрә
190 Дөреслектә, җир вә күкләр
нең төз елешендә һәм төн
илә көнн ең бер‑берс ен ә
хил аф бул ыш ынд а гак ыл
ияләренә Аллаһун ың бар
лыг ына һәм берлегенә ыша
нырг а, әлб әтт ә, көчле дә
лилләр бар.
21 сүрә
16 Без җир вә күк
не һәм ара
ларында булган нәрсәләрне
уйнап, бушка гына төземә
дек.
46 сүрә
3 Без җир вә күкләрне һәм алар
ның араларында булган нәр
сәләрне һәрьяклап дөресләп
төзедек, кыямәткә хәтле тор
сыннар өчен.
11 сүрә
7 Аллаһ җир вә күкләрне алт ы
көндә төзеде, аңа хәтле Алла
һуның гарше су өстендә иде...
21 сүрә
30 ...җир вә күкләр бергә кушыл
ган иделәр, Без аларн ы аер
дык вә һәр терек мәхл укн ы
судан халык кылдык. <...>
32 Без күк
не түшәдек мәхкәм
сакланмыш түбә итеп...
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Аллаһ ы боларның яхшы бу
луын күрде.
11 Ал
лаһ ы: «Туфрактан яшел
лекләр үсеп чыксын, төре
нә күрә орлык бирә торган
төрле үләннәр, җимешендә
үз төренең орл ыг ын өлгер
тә торган җимеш агачлары
үссен!» – дип боерд ы, һәм
нәкъ шулай булд ы.
12 Җир өстендә яшеллекләр, тө
ренә күрә орлык бирә торган
үләннәр, җимешендә үз төре
нең орлыгын өлгертә торган
җимеш агачлары үсеп чыкты.
Аллаһ ы мон ың яхш ы бул у
ын күрде. 13 Кич булды, иртә
булды – өченче көн кичте.
14‑15 Ал
лаһ ы: «Күк гөмбәзендә
җир йөзен якт ырта торган,
көнне төннән аера торг ан
яктыртк ычлар булсын! – дип
боерды. – Алар вак ыт, ел фа
сылы һәм көн исәбе галәмәт
ләрен күрсәтеп торсыннар».
Һәм нәкъ шулай булд ы.
16 Ал
лаһ ы ике бөек күк җисе
мен – зурысы көн белән, ке
чесе төн белән идарә итүче
якт ырт к ычларн ы һәм йол
дызларн ы яратт ы.
17‑18 Җир йөз ен якт ырт ып, көн
вә төн белән идарә итсен
нәр һәм яктылыкны караң
гылыктан аерып торсыннар
өчен, Аллаһ ы аларн ы күк
гөмб әз ен ә урн ашт ырд ы.
Һәм мон ың яхш ы бул уы н
күрде.

2 сүрә
29 Ул – Аллаһ – җирдәг е барча
нәрсәне сезнең өчен халык
кылды, соңра күкне төзергә
теләде һәм күкне җиде кат
итеп тергезде.
27 сүрә
61 Җирне селкенм и торг ан итеп
яраткан Аллаһ хәерлеме, дә
хи җир өстендә күп елгалар
кылды һәм җир өстенә бөек
таулар кылды һәм диңгездә
ике төрле су арасына пәрдә
кылд ы – бер‑берсенә ара
лашмаслар. Әйә Аллаһудан
башка таг ын бер илаһ бар
мы? Бәлк и мөшрикләр Ал
лаһун ың бер генә икәнен
белм иләр.
67 сүрә
3 ...Аллаһ хал ык кылг ан нәрсә
ләрдә үлчәүсезлекне күрмәс
сең. Күзеңне күтәреп күккә
карагыл: анда берәр ярыкны,
кимчелекне күрерсеңме?
16 сүрә
10 Аллаһ ы күкт ән яңг ыр яуд ы
рып сезгә елгалар бар итте вә
агачлар үстерде, вә шулардан
хайваннарыгызны ашатыр вә
эчертер булдыг ыз.
11 Вә ул су бе
лән безг ә иген,
зәйт үн агачы, хөрмә агачы,
йөз ем агачл ары вә башк а
төрле җимешләрне үстерер;
фик ерл и белг ән кешеләр
өчен бу әйтелгән нәрсәләр
вә Аллаһун ы тан у өчен дә
ресләр бар.
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Кич булды, иртә булды – дүр
тенче көн кичте.
20 Ал
лаһ ы: «Сулар тер ек җан
ияләре белән тулып ашсын,
җир йөзе өст ендә һәм күк
гөмб әз е аст ынд а кошл ар
очып йөрсен!» – дип боерды.
21 Һәм Аллаһ ы зур диңг ез җан
варларын, төрләренә карап
суда кайнашкан барлык җан
ияләрен, барл ык төр очар
кошларн ы яратт ы. Мон ың
яхш ы бул уы н күрде.
22 Аллаһ ы аларга Үзенең фатиха
сын бирде: «Үрчегез, ишәегез,
диңгез суларын тут ырыг ыз,
җир йөзендә кош‑корт үр
чегәннән‑үрчесен!» – диде.
23 Кич булд ы, иртә булд ы – би
шенче көн кичте.
24 Ал
лаһ ы: «Җир йөзе үзендә
төрле ток ымдаг ы җан ия
ләрен – кыргый хайваннар
ны, терлек һәм хәшәрәтләрне
булдырсын!» – дип боерд ы.
Һәм нәкъ шулай булд ы.
25 Ал
лаһ ы җир йөзендә төрле
ток ымдаг ы җан ияләрен –
кыргый хайваннарны, терлек
һәм хәшәрәтләрне яратт ы.
Моның яхшы бул уын күрде.
26 Ал
лаһ ы: «Кешене Үз сур ә
тебездә, Үзебезгә охшат ып
яратачакбыз, – диде. – Ке
ше диңг ездәг е бал ыкл ар,
күкт әг е кошл ар, җирдәг е
хайв аннар – җирдә хәр ә
кәт итүче барл ык тереклек
һәм хәшәрәтләр өст еннән,

Вә сезнең файдаг ызга кичне
вә көнне һәм ай вә коя шн ы
бар кылд ы һәм хәрәкәтлән
дерде – сез алардан файдала
насыз, вә йолд ызлар Аллаһ
әмере буенча хәрәкәт итәләр;
гак ыл ын эшләтә белгән ке
шеләр өчен Аллаһун ың бу
эшләрендә, әлбәттә, тирән
дәресләр бар.
6 сүрә
141 Ал
лаһу Тәг алә биек вә тү
бән агачл ы җимеш бакча
ларын вә хөрмә агачларын
һәм игеннәрне төсләр ен,
тәмнәрен төрлечә итеп, дә
хи зәйт үн, гранат агачларын
бер‑берсенә охшаган һәм ох
шамаган хәлләрендә хал ык
кылд ы; өлг ергәч һәрберсе
нең җимешләрен ашагыз һәм
уңышларын алганда тиешле
өлешен садака итеп бирегез!
Аллаһ биргән ризыкларн ы
бернинди юл белән әрәм‑шә
рәм итмәгез! Бит Аллаһ әрәм
итүчеләрне һич сөйм и.
6 сүрә
95 Шик
сез, Аллаһу Тәгалә вак
орл ыкл арн ы һәм җимеш
төшл әр ен яру ч ы, ягън и
җиргә салган һәр орл ыкн ы
үстерүче, Ул үлектән терене
чыгарыр вә теректән үлене
чыг арыр; бу эшләрне эш
ләүче – Аллаһуд ыр...
16 сүрә
5 Вә хайв аннарн ы хал ык кыл
ды, ул хайваннардан сезгә
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җир йөзе өстеннән хак им
лек итсен!»
27 Шулай итеп, Аллаһ ы кешене
Үз сурәтендә, Аллаһ ыга ох
шат ып яратт ы. Кешеләрне
ир‑ат һәм хат ын‑кыз итеп
яратт ы.
28 Аларга фат ихасын бирде: «Үр
чегез, ишәегез! – диде. – Җир
йөзен тут ырыг ыз, аны буй
сындырыгыз; диңгездәге ба
лыкларга, күктәге кошларга,
җир йөзендә хәрәкәт иткән
барлык җан ияләренә хуҗа
булыг ыз!»
29 Ал
лаһ ы әйтт е: «Менә, туф
ракта орл ыктан үсә торган
һәрбер үләнне, җимешендә
орлыгы өлгерә торган һәрбер
җимеш агач ын сезг ә тап
шыр ам: алар сезг ә ризык
булсын! – диде. –
30 Җир йө
зендәг е һәрбер хай
ванга, күктәге һәрбер кош
ка, үзендә тер еклек сул ы
шын тойган һәрбер җанварга
азык итеп яшел үлән насыйп
итәм». Һәм нәкъ шулай бул
ды.
31 Ал
лаһ ы Үзе яратк ан нәрсә
ләрне күздән кичерде һәм,
менә, һәр нәрс әнең гая ть
яхшы икәнлеген күрде. Кич
булды, иртә булды – алтын
чы көн кичте.
Яратылыш 2
1 Күк
нең һәм җирнең, андаг ы
бөтен нәрсәнең яратылышы
әнә шулай тәмамланд ы.

сөт, йон вә башк а файда
лар бар, вә бугазлап итләрен
ашыйсыз.
6 Ул хай
ваннарн ы иртә белән
кырга чыгарганда вә кич бе
лән өегезгә кайтарганда сезгә
зиннәт вә шатлыкт ыр.
7 Вә ул хайваннарга йөкләр төяп
ерак шәһәрләргә зур мәшә
кать белән төрле әйберләр
илтәсез; әлбәттә, Раббыг ыз
сезгә шәфкатьле вә рәх имле.
8 Янә сезг ә зиннәт өчен вә ат
ланыр өчен, йөк йөкләр өчен
ат, качыр, ишәкләрне яратты
һәм дә сез белмәгән нәрсә
ләрне халык кыла.
67 сүрә
15 Ул – Аллаһ – сезгә җирне йө
рергә уңай кылды, ул җирнең
җилкәсендә йөрегез, теләгән
җирендә яшәгез вә ул җир
нең хәләл ризыкларын аша
гыз; вә үлгәннән соң терелеп
бармак Аллаһу хозурынадыр.
6 сүрә
142 Янә хай
в аннардан йөкләр
күтәрә торган ын һәм йон
нарыннан түшәк ясала тор
ган ын хал ык кылд ы, вә
ашагыз‑эчегез Аллаһ ризык
ланд ырг ан хәләл‑пакь ри
зыклардан вә шайтан эзенә
иярмәг ез! Ул сезгә – ачык
дошман.
143 Ал
лаһу Тәгалә сезнең өчен
дүрт пар – сиг ез җенесне
хал ык кылды, аларн ы сезгә
хәләл итт е: куй‑сарыкт ан
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2‑3

Аллаһы Үз эшен җиденче көн
гә бетерде. Җиденче көнне
Ул мөбарәк кылды. Аны изге
бер көн итәрәк аерды. Чөнк и
Аллаһ ы, бөтен эшлисе, баш
карасы эшләрен тәмамлап,
ул көнне ял итте.

бер парн ы, кәҗ әд ән бер
парн ы. Әйт: «Аллаһ куй вә
кәҗә иркәкләр ен һәм ана
куйн ы вә ана кәҗәне хәрам
кылдымы? Яки куй вә кәҗә
карын ындаг ы бәр әннәрне
хәрам кылд ым ы? Әгәр бо
ларн ы хәрам кылган булса,
дәлилләрегезне миңа күрсә
тегез дөрес сөйләүчеләрдән
булсаг ыз», – дип.
144 Янә Ал
лаһ сезнең өчен ата
дөя не вә ана дөя не һәм үгез
белән сыерны халык кылды
һәм хәләл итт е. Әйт: «Ата
дөя не вә үгезне һәм ана дөя
белән сыерн ы яки аларн ың
карыннарындаг ы балалар
ны Аллаһ хәрам кылд ым ы?
Яки сез шаһ ит булд ыг ызм ы
Аллаһуның бу хакта васыять
әйт кән чаг ында...»
32 сүрә
4 Ал
лаһ җир вә күкләрне һәм
араларында булг ан нәрс ә
ләрне алт ы көндә яратт ы,
соңра Аның әмере гарешкә
беркетелде. Ий Коръән бе
лән гамәл кыл учылар, сезгә
Аллаһудан башк а файдал ы
хуҗа юк һәм шәфагать итә
чәк аять тә юк, әллә вәгазь
ләнм исезме?
5 Аллаһ үзенең әмер ен күкт ән
җиргә иңдерер, соңра ул әмер
яки тәдбир Аллаһуга менәр,
сез сан ый торган дөн ья ел
лары белән мең ел озынлык
таг ы бер көндә.
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Ярат учы вә тәдбир итүче Ал
лаһ яшеренне дә, ачыкны да
бел үче, һәр эштә җиң үче вә
рәх имледер.
7 Ул – Аллаһ – һәрнәрсәне күр
кәм итеп халык кылды...
50 сүрә
38 Тәхк ыйк, Без җирне вә күк
ләрне вә аларның араларын
да булган нәрсәләрне алт ы
көн эчендә төзедек, аларн ы
төзегәндә Безгә мәшәкать вә
авырлык ирешмәде.
7 сүрә
54 Тәхк ыйк, Раббыгыз – Аллаһ –
алт ы көн эчендә Җирне вә
Күкләрне төзеде, соңра бо
ерыгы гарешкә карарланды.
Аллаһу Тәгалә төн караңгы
сы белән көнне каплар, ул
төн көнне ашыг ып өст әр,
ягън и туктам ыйча бер‑бер
артл ы килеп торырлар; Ко
яш, Ай вә йолдызлар Аллаһ
әмере буенча йөриләр, агяһ
булыгыз! Халык кылмак, һәр
эшкә әмер бирмәк Алл аһ
эше түгелме? Барча галәмне
тәрбия итүче Аллаһ бәрәкәт
иясе булды.
55 Ал
лаһуг а зарыйл ык кыл ып
хаҗәтләрегезне сорагыз! Со
рауда чиктән чыг учыларн ы
Аллаһ, әлбәттә, сөйми...
56 Пәйгамбәрләр җибәреп исл ях
кылганнан соң Җир өстендә
бозыкл ык кылмаг ыз! Газа
быннан курк ып, рәхмәт ен
өмет итеп Аллаһуга гыйбадәт

кылыгыз һәм хаҗәтләрегезне
сораг ыз! Коръән юлы белән
изге гамәлләр кыл учыларга,
әлбәттә, Аллаһуның рәхмә
те якын.
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32 cүрә
6 Ярат уч ы вә тәдбир итүче Ал
лаһ яшеренне дә, ачыкны да
бел үче, һәр эштә җиң үче вә
рәх имледер.
7 Ул – Аллаһ – һәрнәрсәне күр
кәм итеп хал ык кылд ы вә
Адәм г‑мне балчыктан халык
кыла башлады.
8 Соңра нәселен хал ык кылд ы
бер тамчы судан.
9 Соңра Адәмне хал ык кыл ун ы
тәмам итт е, соңра Адәмне
җанл ы итт е үзе тел әг ән
рухн ы аңа өрү белән; вә
ишетмәк өчен сезг ә колак
яратт ы, вә күрмәк өчен күз
яратт ы, вә аңламак өчен
күңел яратт ы; бу әгъзалар
ның Раббысын а аз шөкер
итәсез.
23 cүрә
12 Тәхк ыйк, Без Адәмне саф бал
чыктан яратт ык.
13 Соңра Адәмнең нәселен ана
карын ында мән и кылдык.
14 Соң
р а мән ин е кат ы кан
итеп яратт ык, соңр а ул
кат ы канн ы чәйнәлг ән ит
кеби кыйлд ык, соңр а ул
итне сөя к итт ек, соңра ул
сөя ккә ит кидердек, соң
ра аны икенче төрле ха
лык итт ек, ягън и аңа җан
бирд ек, ярат у ч ыл арн ың
күркәмр әг е булг ан Алл аһ
олугъ булд ы.

аңа бакчаны саклап тору һәм
эшкәрт ү хезмәтен йөкләде.
16 Аңа әйтт е: «Бакчадаг ы телә
гән һәр агачн ың җимешен
ашарга рөхсәт,
17 әмма яхш ыл ыкн ы һәм яман
лыкны таныта торган белем
агачыннан ашама, чөнк и ул
агачн ың җимешен ашаг ан
көнне үк мотл ак үләч әк
сең», – диде.
18 Соңра Раббы Алла: «Адәмне
ялг ызын калд ыру әйбәт тү
гел, үзенә тиң бер ярдәмчене
яратачакм ын», – диде.
19 Раббы Алла җирдәг е хайв ан
нарның, күктәге кошларның
барчасын туфракт ан ярат
кан иде. Һәрк айсына нин
ди исем куш ылачаг ын күрү
өчен, Раббы Алла аларн ың
һәммәсен адәм хозурына ки
терде. Адәм кайсына нинд и
исем кушса, ул җан иясе шул
исем белән тан ылд ы.
20 Күк
т әг е кошл арг а, барл ык
кырг ый хайв ан һәм тер
лекләргә адәм исем кушт ы.
Әмма аның үзенә тиңдәш
бер генә ярдәмчес е дә юк
иде.
21 Раббы Алла адәмне кат ы йо
кыга талд ырд ы. Адәм йок
лап киткәч, аның кабырг а
сөя кләреннән берсен суы
рып алып, урынын ит белән
каплады.
22 Адәмнән алынган шул кабыр
га сөягеннән Раббы Алла бер

38 cүрә
71 Раббың фәрештәләрг ә әйтт е:
«Мин балчыктан Адәмне ха
лык кылачакм ын».
72 Аны ха
л ык кыл ып тәм ам
иткәч, аңа җан кертеп тер
гездем, фәрештәләр Адәмне
зурлап сәҗдәгә бард ылар.
73 Фәрештәләрнең барчасы берь
юл ы сәҗдә кылд ылар.
74 Мәгәр Иблис сәҗдә кылмады.
Тәкәбберләнде һәм кяфер
ләрдән булд ы.
75 Ал
лаһ ы Тәг алә әйтт е: «Ий
Ибл ис, Мин Үз кодр әт ем
белән яратк ан Адәмгә сәҗ
дә к ы л уд ан син е нәрс ә
тыйд ы? Тәк әбб ерләндең
ме? Яки бөекләрдән бул
дыңм ы?»
76 Ибл ис әйтт е: «Мин Адәмнән
хәерлерәкмен, чөнк и мине
уттан яратт ың, Адәмне исә
балч ыктан яратт ың».
77 Ал
л аһ әйтт е: «Алай булс а,
җәннәтт ән чык, тәхк ыйк,
син рәхм әт емн ән сөр ел
мешсең.
77 Әлбәттә, кыя мәт көненә чак
лы Минем сиңа ләгънәтем
дер».
2 сүрә
35 Вә Адәмг ә әйтт ек: «Үзең һәм
хатының җәннәттә торыгыз
һәм җимешләрен киңлек илә
теләгәнчә ашагыз, мәгәр ме
нә бу агачка якын бармагыз,
әгәр шун ы эшләс әг ез, за
лимнәрдән бул ырсыз».

КОРЪәН

ТӘҮРАТ

КОРЪәН
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Яратылыш 2
4 Җир вә күк
нең ярат ыл ыш ы
менә шулайдыр. Раббы Ал
ла җирне һәм күкне ярат
канда
5 җир йөз ендә әле берн инд и дә
куаклык, чирәм‑яшеллекләр
юк, чөнк и Раббы Алла җир
өст енә яңг ыр яуд ырмаг ан
һәм җирне эшкәрт ер өчен
кеше дә юк иде.
6 Шулай да җирдән булар күтә
релеп, бөт ен туфрак өст ен
дымландырып тора иде.
7 Раббы Алла адәмне туфрактан
яратт ы һәм аның борын ти
шекләренә тереклек сулышы
өрде. Адәм әнә шулай җан
иясе булды.
8 Раббы Алла көн чыг ыш ы та
рафында, Гадәндә, бер бак
ча булдырды һәм туфрактан
яратылган адәмне шунда ур
нашт ырды.
9 Раб
бы Алл а бакч ад а тәмле
җимешләр бирә торган төр
ле‑төрле гүзәл агачлар, бак
чан ың уртасында тереклек
агачы белән яхшылыкны һәм
яманл ыкн ы тан ыта торган
белем агачы да үстерде.
10 Бакчадаг ы туфракн ы суг ару
өчен, Гадәннән бер елга агып
чыга да дүрт ермакка аерыла
иде. <...>
15 Раб
бы Алла, адәмне Гадән
бакчасына урнашт ырганда,
ТӘҮРАТ
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хат ын‑кыз яратт ы һәм аны
адәм хозурына китерде.
23 Адәм әйтт е: «Менә минем сө
якләремнән алынган сөя к,
менә минем итемнән алын
ган ит. Аңа „хат ын‑кыз“
дие лер, чөнк и ул „ир“дән
алынды».
24 Шуңа күр ә ир кеше, атасын
һәм анасын калд ырып, ха
тынына кушылыр, һәм алар
икесе бер тән бул ыр.
Яратылыш 3
20 Адәм хат ынг а Һав а дип исем
кушт ы, чөнк и ул барл ык
адәм бал ал арын ың анасы
иде.

23 сүрә
19 Ул су белән сезгә хөрмә, йөзем
бакчаларын кылд ык, сез
нең өчен ул бакчаларда күп
җимешләр бар, аларн ы сез
ашыйсыз.
20 Дәх и Синай тавында үсә тор
ган зәйт үн агачын кылдык,
ашауч ылар өчен ул агач –
май һәм ризыкн ың төс ен
үзг әрт ә торг ан буяу чыг а
наг ыдыр.
2 сүрә
31 Ал
лаһ Адәмгә һәрнәрсәнең
исемнәрен өйрәтт е дә фә
решт әл әрг ә әйтт е: «Әгәр
дөрес сөйләүчеләрдән бул
саг ыз, Адәм белг ән исем
нәрнең барчасын әйтеп би
регез».
32 Фә
рештәләр әйтт еләр: «Ий
һәр кимчелектән пакь бул
ган Раббыбыз! Бездә һич
белем юк, мәг әр Син бел
дергәнне генә беләбез; Син,
әлбәттә, һәр нәрсәне бел үче,
хикмәт белән эш кыл уч ы
сың».
33 Аллаһ Адәмгә әйтте: «Фәреш
тәләргә исемнәрнең барча
сын әйтеп бир», – дип. Адәм
исемнәрнең барчасын әйтеп
биргәч, Аллаһ фәрештәләргә
әйтте: «Мин сезгә әйтмәдем
мени җирдәге вә күкләрдәге
яшерен нәрсәләрне беләмен
һәм сезнең ачык эшләгән вә
яшерен эшләгән эшләрегезне
дә беләмен дип?»

7 сүрә
189 Сез
не бер Адәм г‑мнән ха
лык кыл учы вә Адәмнең сул
кабыргасыннан хатыны Һа
ван ы бар итүче Аллаһ, шул
Һав а илә Адәмнең күңеле
карар тапсын өчен. Кайчан
Адәм Һавага якынлык кыл
ды исә, Һава җиңел йөкле
булд ы...

ТӘҮРАТ

КОРЪәН

КОРЪәН
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Күк белән җирне бар
иткән Аллаһыга дан

Зәбур 8
2 И Хуҗабыз Раббы! Бөектән‑бө
ектер исемең җир йөзендә,
шөһр әт ең күт әр елг әнд ер
күкләрдән югары!
3 Сабый һәм имчәк балалар те
леннән Син, Үзеңә мактау
лар яудырт ып, дошманн ың
вә үчленең авызын томала
дың.
4 Син бар ит
кән күкләр киң
лег енә, күк гөмбәзенә Син
утырт к ан Айга вә йолд ыз
ларга баксам,
5 үз‑үзе
мә сорау бир әм: «Син
шулай игът ибар күрсәткән
инсан кем ул?! Син шулай
кайг ырт к ан адәм бал асы
кем?!»
6 Кешене Син илаһ и затлардан
әллә ни ким яратмадың, дан
вә кадер‑хөрмәт таҗ ын ба
шына кигездең.
7 Ту
д ырган бар нәрсәң өстен
нән хак им итт ең аны, бар
нәрс әне аның аяк аст ына
салдың:
8 са
рыкларн ы, үгезләрне, да
ла‑кыр киекләрен,
9 күктәг е кошларн ы, диңг ездә
ге балыкларн ы, диңгез юл
ларын айкаган барл ык җан
ияләрен.
10 И Ху
җ аб ыз Рабб ы! Бөе к
тән‑бөе кт ер исем ең җир
йөзендә!
ЗӘБУР
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67 cүрә
15 Ул – Аллаһ – сезгә җирне йө
рергә уңай кылды; ул җирнең
җилкәсендә йөрег ез, телә
гән җирегездә яшәгез вә ул
җирнең хәләл ризыкларын
ашаг ыз...
24 cүрә
41 ...дөреслектә, Аллаһу Тәг алә
гә җирдә вә күкләрдә бул
ган мәхл укатлар тәсбих әй
терләр, канатларын һавада
җәйгәннәре хәлдә кошлар да
тәсбих әйтерләр. Тәсбих әй
түчеләрнең барчасы үзләре
нең намазларын вә тәсбихлә
рен белер булырлар. Аллаһу
Тәгалә ул мәхл ук атн ың ни
эшләгәннәрен бел үче.
42 Җир
дәг е һәм күкләрдәг е вә
аларның араларында булган
һәрнәрсә Аллаһ мөлкедер,
вә ахирәттә кайт у да Алла
һудадыр.
43 Әл
л ә күрм ис еңм е: А лл аһ
бол ытл арн ы куа р, соңр а
аларн ы бер‑берсенә кушар,
соңра аларн ы берс е өст е
нә икенчес ен кыл ыр, һәм
күр ерс ең, аларн ың арала
рыннан яңг ыр чыгар вә Ал
лаһ шул бол ытл ард ан тау
күпл ег енд ә боз иңд ер ер,
ул боз белән теләгән кеше
сен һәлак итәр вә теләг ән
кешесен котк арыр, вә шул

Маттай 6
26 Кошларг а караг ыз: алар чәч
миләр дә, урмыйлар да, аш
лыкн ы амбарларг а да сал
мыйлар, шулай да аларн ы
Күкт әг е Атаг ыз туенд ыра.
Ә сез кошлардан кадерлерәк
түгелме соң?
27 Кайсыгыз, кайгырганга карап,
үз гомерен бер сәгатькә булса
да озайта ала?
28 Кием өчен ник борч ыласыз?
Кыр чәчәкләренә караг ыз,
алар ничек үсәләр: эшләми
ләр дә, эрләм иләр дә.
29 Әмма сезгә әйтәм: хәтта Сө
ләйман патша да, никадәр
мәһабәт булмасын, аларның
берсе кадәр дә киенә алмаган.
30 Бүг ен кырда үсеп утырг ан, ә
ирт әг ә учакк а ташланасы
үләнне Аллаһ ы шулай ки
ендер ә икән, сезне ничек
киендермәсен ди инде, сай
иманлылар?
Зәбур 104
1 Раб
быга рәхмәтләр укыг ыз,
исемен яд итегез, эш‑гамәл
ләрен халыкларга җиткерегез!
2 Җыр
л аг ыз Аңа, мәдх ия ләр
җырлаг ыз, бөтен могҗ иза
ларын сөйләп бирегез!
3 Мөк атдәс исеме белән Аның
макт ан ыг ыз! Раббыг а йөз
тот уч ыл арн ың йөр әкләр е
куансын!
4 Раббыг а, Аның кодрәт енә сы
ен ыг ыз, Аның нурл ы йөзен
һәрчак эзләгез!

бол ыт яшененең якт ыл ыг ы
күзләрнең нурын бетерергә
якын бул ыр.
44 А л
л аһ көндезне вә кичне
алмашт ырыр берсен берсе
артыннан китерү белән, Ал
лаһуның бу эшендә гак ыллы
вә күзле кешеләргә гыйбрәт
ләр бар.
45 Ал
лаһ җир йөз ендә булг ан
барча җан иясен судан ха
лык кылд ы, ул хайваннар
ның кайб ерл әр е корс аг ы
өст ендә йөр ер вә кайб ер
ләре ике аяк өстендә йөрер,
Аллаһ Үзе теләгән мәхл ук
ларн ы хал ык кыл ыр, бит
Аллаһун ың һәрнәрсәгә кө
че җитә.
78 сүрә
6 Әл
лә җирне аларг а торырг а
яракл ы кылмад ымм ы?
7 Дә
х и селкенмәсен өчен тау
ларн ы җиргә кадак кылма
дымм ы?
8 Дәх и сезне ирле‑хат ынл ы итеп
хал ык кылд ык.
9 Дә
х и йок ын ы тәннәр ег езг ә
ист ирахәт кылд ык.
10 Дәх и төнне сезг ә пәрдә кыл
дык.
11 Дә
х и көндезне тереклег ег ез
өчен кәс еп кыл ырг а якт ы
кылд ык.
12 Дәх и өст ег ездә җиде кат мәх
кәм күкләрне бина кылдык.
13 Дәх и бик якт ырт уч ы һәм җы
лы бирүче коя шн ы хал ык
кылд ык.

КОРЪәН

ИНҖ ИЛ, ЗӘБУР
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Ул кылган гаҗәеп гамәлләрне,
могҗ изаларн ы, авызыннан
чыккан хөкемнәрне хәтере
гездә саклаг ыз,
6 әй сезләр, Аның кол ы Ибра
һим ток ым ы, Ул сайлаг ан
Ягък уб угыллары!
7 Ул – Раббы, безнең Аллабыз;
Үзенең хөкем карарларын Ул
бөтен җир йөзенә чыгара.
8 Үзе төзегән килеш үне Ул һәрчак
истә тота, меңнәрчә буы н
нарга биргән сүзен онытмый.
9 Бу килеш үне Ул Ибраһ им бе
лән төзегән, ант эчеп Исхак
белән ныг ыткан,
10 Ягък уб өчен – Кан ун, Исраи л
өчен мәңгелек Килеш ү итеп
куйган.
11 Раббы әйт кән: «Кәнган җирен
сезгә бирәм: хакыгызга тигән
милкегез булыр», – дигән.
12 Ул заман алар бик аз санл ы
кавем, Кәнган җирендә кил
мешәкләр,
13 бер ха
л ыктан – икенче ха
лыкк а, бер патш ал ыкт ан
икенче патшал ыкк а күчеп
йөрүчеләр иде.
14 Әмма Раббы аларн ы кыерсы
тырга бирмәгән, патшаларны
ачулан ып кисәткән:
15 «Каг ылмаг ыз Мин май сөрт
кән кешеләргә, пәйгамбәр
ләремә дә зарар салмагыз!» –
дигән.
16 Бер
з ам ан Ул алар җир енә
кытлык җибәрде, ризыктан
һичнәрсә калд ырмад ы.

Дәх и бол ытлардан бере ар
тыннан бере коел учы яңгыр
суы н иңдердек.
15 Ул су белән төрле икмәк ор
лыкл арын вә төрле үлән
нәрне,
16 агачларны, бер‑беренә уралып
үскән җимеш бакчаларын
үстермәклегебез өчен.
79 сүрә
27 Хал ык кыл уда сезнең ярат ы
луы г ыз чит енр әкме, әллә
күкне ярат у читенрәкме? Ул
күкне Аллаһ бина кылды.
28 Ул күкнең бөеклег ен бик юга
ры кылды, ул күкне һич ким
челексез төзеп тәмам итте.
29 Ул күк
нең кичен кар аңг ы
кылд ы вә аның көндез ен
якт ы кылды.
30 Мо
н ың соң ында Аллаһ то
рырг а яракл ы итеп җирне
түшәде.
31 Җирнең суы н һәм хайв аннар
утлый торган үләннәрне чы
гард ы.
32 Дәх и тауларн ы мәхкәм, сабит
кылды.
33 Сезг ә вә сезнең хайв аннары
гызга файда өчен.
80 сүрә
24 Кеше карасын ашаг ан ризы
гына.
25 Тәхк ыйк, Без аңа сун ы чын
кою белән койдык.
26 Соң
ра җирне чын яру илә
ярд ык та
27 ул җир
дә иген бөрт екләрен
үстердек.
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Әмма Ул алардан алда Йосыф
ны юллады – аны коллыкка
сат ып җибәрде.
18‑19 Аның әй
т к әннәр е раск а
чыкк анч ы, Раббын ың сүзе
аның хаклыгын раслаганчы,
Йосыфн ың аякларын – бо
гау, муен ын тимер муенса
кысып тора иде.
20 Ми
сыр патшасы, хал ыклар
хөкемдары, боерып, богавын
чиштерде, азат иттерде,
21 шун
нан аны үз иленә хуҗ а
кылды, булган бар милкенә
идарәче итеп куйд ы:
22 түр ә‑башл ыкларына фәрман
бирү, өлкәннәренә акыл өй
рәт ү хок ук ын тапш ырд ы.
23 Исраи л шулай Мисырга керде,
Ягък уб гаиләсе Хам илендә
җирләште.
24 Раббы анда Үз халк ын ишәйт
те, дошманнарыннан аларны
көчлерәк кылд ы.
25 Үзенең колларына – халк ына
карата мисырлыларда нәфрәт
уятты, мисырлылар күңеленә
мәкерле уйлар салд ы.
26 Шуннан Раббы Үзенең кол ы
Мусан ы, һәм сайлаган бән
дәсе Һарунн ы юллад ы,
27 алар аша Хам җи
р енә Үзе
нең могҗиза вә галәмәтләрен
күндерде:
28 Хам җи
ренә караңг ы иңде
реп, аны дөм караңг ылыкка
бат ырд ы, һәм мисырл ылар
Аның сүзенә каршы тора ал
мадылар.

Йөземне вә җыеп алган коры
җимешләрне,
29 дәх и зәйт үн, хөрмә агачларын
үстердек.
30 Дәх и күп агачл ы бакчаларн ы,
31 дә
х и төрле җимешләрне вә
печәннәрне үстердек.
43 сүрә
9 Әгәр син алардан «җирне вә
күкләрне кем халык кылды»
дип сорасаң, әлбәттә, алар
«барчасына Газиз вә Гал им
булучы Аллаһ халык кылды»
дип җавап бирерләр.
10 Ий кяф ерләр, Ул – Аллаһ –
сезнең өчен җирне яшәргә вә
йөрергә яракл ы итеп хал ык
итт е вә җир өст ендә сезгә
күп юлл ар кылд ы, шая ть
сәфәрләрегездә уңышларга
ирешерсез.
11 Вә Ул – Аллаһ – күкт ән ча
малап яңгыр иңдерәдер, шул
яңг ыр белән үлг ән җирне
терг ез еп һәрнәрс әне үст е
рәдер, үләннәр чыкк ан ке
би сез дә каберләрег ездән
чыгарсыз.
12 Вә Ул – Аллаһ – һәр нәрс әне
парл ы итеп хал ык кылд ы
вә сезгә утырып йөрү өчен
көймәләр вә дүрт аяклы хай
ваннар хал ык кылд ы.
13 Ул көймәләргә вә хайваннарга
сәүдә әйберләрегезне салып,
үзегез дә менеп утырмаклы
гыз өчен сезгә тапш ырыл
дылар, соңра менеп утырып
тынычлангач, Раббыгызның
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Агымсуларны кан дәрьясына
әверелдерде, балыкларын һә
лакәткә дучар итте.
30 Бөт ен җир өст е, патша сарай
ларына кадәр, гөберле бака
лар белән шыгрым тулд ы.
31 Раббы әмере белән һәр тараф
та чебен белән черк и өере
очып йөрде.
32 Раб
бы яңг ыр урын ына боз
яуд ырд ы, җир өст ендә ял
кынлы яшеннәрен яшьнәтте.
33 Йөзем бакчаларын, инҗ ир ку
акларын, андагы бар агачны
кырып бетерде.
34 Раббын ың әмер е белән кыр
ларн ы саранча чирүе басып
алды.
35 Алар андаг ы бар үлән‑чирәм
не, басудагы бар игенне ашап
бетерде.

нигъмәт ен зекер итәсез вә
әйт әс ез: «Бу нәрс әләрдән
безне файдаландыручы Ал
лаһ һәр кимчелектән пакь
тер, бу нәрсәләрне булд ы
рырга үзебез, әлбәттә, кадир
булмас идек.
14 Соң
ра без каберләребездән
кубарыл ып, әлб әттә, Раб
быбызга кайтачакбыз».
15 Мөшрикләр: җир вә күкләрне
Аллаһ халык кылды, дигән
нәреннән соң, мәхл уклар
ның бәгъзесен Аллаһуга шә
рик итәрләр, андый кешеләр
Аллаһун ың күренеп торган
нигъмәтләрен инк яр итеп
имансыз кал учылар.
30 сүрә
11 Аллаһ башлап кешеләрне юк
тан бар итәр, соңра, үлгәч
тергезеп, әүвәлге хәлләренә
кайтарыр, соңра хөкем ите
лер өчен Аллаһуга кайтары
лырсыз.
17 Аллаһ һәр эшендә кимчелек
тән пакь, кичкә керг әндә
вә таңга кергәндә намазлар
укып Аллаһуны мактап тәс
бихләр әйтегез!
19 Ул – Аллаһ ы – терекне үлек
тән чыгарыр, ягън и үлекне
тергезер, дәх и үлекне терек
тән чыгарыр, ягън и терене
үтер ер вә җирне, кыш ын
үлгәннән соң, язын яңг ыр
белән терелт ер, сез дә әнә
шулай терелеп каберләрегез
дән чыгарылмыш булырсыз.
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Дәх и Аллаһ ын ың кодрәтенә
дәләләт иткән нәрсәләрдән
берсе – асылыгыз Адәм г‑мне
туфрактан халык итте, соңра
сез кеше бул ып җир йөзенә
таралд ыг ыз.
21 Дә
х и Аллаһун ың кодрәтенә
дәлилләрдәндер сезнең өчен
Аллаһуның үзегездән хатын
нар яратмаклыгы, чөнк и Һа
ва Адәмнең кабыргасыннан
хал ык ителде, ул хат ыннар
белән өлфәтләнеп бергә яшә
вег ез өчен, дәх и ир белән
хатын арасында дуслык һәм
мәрхәмәтлек кылды; Аллаһу
ның бу эшләрендә фикерл и
белгән кешеләр өчен гыйбрәт
бард ыр.
22 Җир вә күк
ләрнең төз еле
ше вә телләрегез, төсләрегез
төрлечә бул уы Аллаһун ың
галәмәтләреннәндер; әлбәт
тә, Аллаһуның бу эшләрендә
белем ияләре өчен дәлилләр
бард ыр.
23 Дә
х и Аллаһун ың могҗ из а
ларыннанд ыр кичләрен вә
көндезләрен йоклап рәхәт
лән үегез вә көндезләрен Ал
лаһуның фазылыннан дөнья
ахирәтләрегезне кәсеп итү
ег ез; әлб әтт ә, бу эшләрдә
игът ибар белән тыңлауч ы
ларга Аллаһуның кодрәтенә
дәл илләр бард ыр.
24 Дә
х и Аллаһун ың могҗ из а
сынн анд ыр сезг ә яшенне
күрсәт үе, яшеннән курк ып,
20
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яңгырны өмет иткәнегез хәл
дә, һәм күктән яңг ыр иңде
реп үлг ән җирне терг ез үе,
Аллаһуның бу эшендә дә га
кыллы кешеләргә дәлил бар.
25 Дә
х и Аллаһун ың могҗ из а
сыннанд ыр җир вә күкнең
терәүсез Аллаһуның кодрәте
белән торулары; соңра Ис
рафил фәр ешт ә «каб ерлә
регездән чыг ыг ыз» дип бер
мәрт әб ә әйт с ә, шулв ак ыт
һич кичекмичә чыгарсыз.
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Яратылыш 2
25 Адәм дә, хат ын ы да шәп‑шә
рәләр, оял ун ың нәрсә икә
нен белмиләр иде.
Яратылыш 3
1 Раб
бы Алла яратк ан барл ык
кыр җанв арл арынн ан иң
мәкерлес е елан иде. Елан
хатыннан: «Аллаһ ы чыннан
да бакчадагы һичбер агачтан
җимеш ашамагыз дидеме?» –
дип сорад ы.
2 «Бакчадаг ы агачлардан җимеш
ашарга безгә рөхсәт бар, –
дип җаваплад ы хат ын. –
3 Әмма Аллаһ ы әйтте, бакча ур
тасындагы агачның җимеш
ләренә каг ылмаг ыз, аларны
ашамагыз, юкса үләрсез, ди
де».
4 Елан: «Юк, үлм исез, – диде. –
5 Чөнк и Аллаһ ы белә: ул агач
ның җимешен ашаган көнне
сезнең күзләрегез ачылачак,
яхш ыл ык белән яманл ык
ның ни икәнен белеп, Алла
һының Үзе кебек булачаксыз.
6 Ха
т ын әлег е агачн ың карап
торышка гүзәл, җимешенең
ризык өчен хуш бул уын күр
де. Белем бирү хасия тенә ия
булган агач хатынның нәфе
сен кузгатып, хатын агачтан
җимеш өзеп алып ашад ы,
иренә дә өзеп алып бирде –
ул да ашад ы.

7 сүрә
19 Аллаһ әйтт е: «Ий Адәм, үзең
вә хат ын ың Һава җәннәттә
торыгыз вә теләгән урыннан
ашаг ыз, әмма ошбу агачк а
якын бармаг ыз, әгәр якын
барсаг ыз, зал имнәрдән бу
лырсыз».
20 Аларга шайтан вәсвәсә кылды
аларн ың ябык гаурәтләрен
ачмак өчен һәм әйтте: «Ал
лаһ ы сезнең фәр ешт ә бу
луы г ызн ы теләмәг әне яки
җәннәттә мәңге калуыгызны
теләмәгәне өчен сезне ошбу
агачтан тыйд ы», – дип.
21 «Тәхк ыйк, мин сезг ә яхш ы
лыкн ы тел имен», – дип ант
итте Ибл ис.
22 Ал
дап аларн ы агачк а якын
китерде. Алар агачтан аша
дылар, гаурәтләре ачылд ы
вә җәннәт яфраклары белән
гаурәтләрен капларга ашык
тыл ар; аларг а Раббыл ары
кычк ырды: «Әллә Мин сезне
ошбу агачтан тыймадыммы?
Вә, тәхк ыйк, шайтан сезгә
ачык дошман, саклан ыг ыз,
дип әйт мәдемме?» – дип.
23 Адәм вә Һав а әйтт еләр: «Ий
Раббыбыз, үзебезг ә зол ым
кылдык, әгәр безне ярлыка
масаң һәм рәхмәт кылмасаң,
әлбәттә, бәхетсезләрдән бу
лачакбыз», – дип.
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Икес енең дә күзләр е ачыл
ды. Шәп‑шәрә икәнлекләрен
күрделәр. Инҗ ир яфракла
рыннан үреп, үзләренә бил
каплаг ычлары ясад ылар.
8 Җиләс көн иде, алар бакчада
йөргән Раббы Аллан ың та
выш ын ишеттеләр. Аңа кү
ренмәс өчен, адәм һәм аның
хатыны бакча агачлары ара
сына кереп пост ылар.
9 Раббы Алла адәмгә: «Син кай
да?» – дип эндәште.
10 Адәм: «Бакчада тавыш ыңн ы
ишеттем дә курк ып калдым.
Чөнк и мин шәрәмен, шуңа
яшерендем», – диде.
11 Раббы Алла: «Шәрә икәнеңне
сиңа кем әйтте? – дип сора
ды. – Мин җимешен ашама
дигән агачтан җимеш өзеп
ашадыңмы әллә?»
12 Адәм: «Яныма Син куйган ха
тын, ул агачтан җимеш өзеп
алып, миңа бирде, мин аны
ашадым», – дип җаваплады.
13 Раб
бы Алла хат ынг а әйтт е:
«Мон ы син ничек эшл и ал
дың?» Хат ын әйтте: «Мине
елан кот ыртт ы, шуңа аша
дым», – диде.
14 Раббы Алла еланг а болай ди
де: «Бу эшең өчен син җир
йөзендәг е барл ык хайв ан
нар, җәнлекләр карш ында
каһәр ияседер! Гомерең буе
карын ың өстендә шуы ш ып
йөрерсең һәм туфрак ашап
туен ырсың.

Аллаһ әйтте: «Ий Адәм белән
Ибл ис, бер‑берег езгә дош
ман булганыгыз хәлдә Җиргә
иңегез! Сезгә торачак урын
һәм әҗәлегезгәчә файдала
начак җай Җирдә».
25 Аллаһ әйтте: «Җирдә тереклек
итәрсез вә Җирдә үләрсез
һәм Җирдән чыгарылырсыз».
26 Ий Адәм балалары! Без сезг ә
киемнәр яратт ык, ул кием
нәр гаур әтләр ег езне кап
лар, янә мал яратт ык һәм
дә тәкъвалык киемен бирдек,
ул тәкъвалык – саклан у ки
еме хәерледер, ошбу зекер
ителг ән нәрс әләр Алл аһу
Тәгаләнең галәмәтләре, ша
ять, кешеләр вәгазьләнерләр.
27 Ий Адәм балалары! Ата‑ана
гызн ы җәннәттән чыгарган
кеби, шайтан сезне фетнәгә
салмасын, аларның киемнә
рен салд ырып гаурәтләрен
үзләренә күрсәтер өчен (ул)
аларн ы алдад ы. Тәхк ыйк,
шайт ан һәм аның гаскәре
сезне күр әләр, сез аларн ы
күрмәгән урыннан; әлбәттә,
шайтаннарн ы ышанмаучы
ларга дус кылдык.
2 сүрә
36 Ибл ис «бу агач җимешен аша
саг ыз, җәннәттә мәңг е ка
ласыз» дип аларн ы алдады,
алар Иблис сүзенә ияреп җи
мешне ашап алдандылар. Иб
лис аларны җәннәттән чыга
рып андаг ы нигъмәтләрдән

7
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Беренче кешеләрнең гөнаһлануы

Синең белән хат ын‑кыз ара
сына, синең ток ым ың бе
лән аның нәс еле арасын а
дошманлык җебе сузармын.
Аның нәселе баш ыңн ы су
гып ярыр, син исә аны үк
чәсеннән чагарсың».
16 Хат ынга исә Раббы Алла әйт
те: «Сине чиктән тыш кат ы
авырт уларга дучар итәчәк
мен: бал ан ы зур газ апл ар
чиг еп таб ач аксың. Күң е
лең иреңә тарт ыл ыр, ул исә
синең өст еңнән хак имлек
итәр», – диде.
17 Ә адәмг ә Раббы Алла болай
диде: «Менә синең арк ада,
хат ыныңның сүзен тыңлап,
Мин ашама дип кисәткән
агачның җимешен ашаганың
өчен, җир туфрагына Минем
ләгънәт ем төшт е. Гомерең
буе тамагыңа ризыкны җәфа
чигеп табарсың.
18 Туфрак сиңа тикән дә чүп үлән
үст ерер. Син кырг ый үлән
ашап туен ырсың.
19 Ярат ылм ыш туфраг ыңа кире
әйләнеп кайтканчыга кадәр,
син ашар икмәгеңне маңгай
тирен түгеп табарсың. Чөнк и
син үзең туфрак, туфрактан
яратылдың һәм янә туфракка
әверелерсең».

аерд ы. Моннан соң әйттек:
«Ий Адәм һәм Иблис, бер‑бе
регезгә дошман булганыг ыз
хәлдә җиргә иңег ез! Сезгә
җирдә торырл ык урын һәм
яшәү өчен кирәк нәрсәләр
бар, әҗәлегез җиткәнче яшә
гез».
37 Адәм гәләйһ ис‑сәлам тәүбәгә
ашыкт ы һәм Раббысы тара
фыннан өйрәткән тәүбә‑ис
тигъфар сүзләренә юлыкт ы
һәм тәүбә итеп Аллаһудан
гафу сорад ы, Аллаһ, тәүбә
сен кабул итеп, гөнаһын гафу
итте. Аллаһ тәүбәләрне кабул
итүче, рәх имле.
38 Без әйттек: «Барчаг ыз да җән
нәттән чыгып җиргә иңегез!
Әмма Минем сезгә туры юл
га күндерүче сүзләр, әлбәт
тә, килер, Минем сүзләремә
ияргән затка курк у һәм кай
гы булмас.
39 Иман
сызлар һәм аятьләре
безне ялган диючеләр – ут
әһелләредер, алар анда мәңге
кал ырлар».
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Кабилнең үз кардәше Һабилне үтерүе

Кабилнең үз кардәше
Һабилне үтерүе

Кабилнең үз кардәше
Һабилне үтерүе

Яратылыш 4
2 Тагы да соңрак Кабилнең энесе
Һабилне тудырд ы. Һабил –
сарыклар көт үче, Кабил исә
игенче булды.
3 Берникадәр вак ыт узгач, Кабил
җир җимешләре уңышыннан
Раббыга бүләк китерде.
4 Һабил дә үз көт үендә бер енче
бул ып туг ан мал‑туар үр
чеменнән берн ичәсен һәм
куй мае алып килде. Раббы
Һабилне һәм аның бүләген
кабул итте,
5 Кабилне һәм аның бүләген исә
кире какт ы. Кабил бик нык
рәнҗеде, ачуы ннан баш ын
түбән иде.
6 Раб
бы Кабилдән: «Нигә шу
лай рәнҗ исең? Ни өчен ба
шыңн ы түбән идең? – дип
сорады. –
7 Яхш ыл ык кылг ач, башн ы тү
бән ияргә димен и?! Яхш ы
лык кылмыйсың икән, гөнаһ
ишек төбендә посып торыр,
сине сагалар. Ә син аңардан
өстен бул!»
8 Эне
се Һабилг ә Кабил: «Әй
дә, кырга чыгабыз!» – диде.
Кырда чакта Кабил, энесе
Һабилг ә һөҗ үм итеп, аны
үтерде.
9 Раббы Кабилдән: «Энең Һабил
кайда?» – дип сорады. Кабил:
«Белм имен, энемнең җан

5 сүрә
27 Ий Мө
х әмм әт г‑м! А дәм
г‑мнең угыллары хак ында
гы хәб әрне хакл ык белән
укыг ыл... Ике егет корбан
чалд ылар, берсенеке, ягъ
ни Һабилнеке, кабул булды,
икенчесе – Кабилнеке кабул
булмад ы. Кабилнең көнче
лег е артт ы һәм әйтт е: «Ий
Һабил, мин сине, әлбәттә,
үтерәчәкмен», – дип. Һабил
әйтте: «Әлбәттә, Аллаһу Тә
галә тәкъв а кешеләрнекен
кабул итәдер», – дип.
28 Һа
бил Кабилгә әйтте: «Син
мине үтерергә кулыңны суза
торган булсаң да, мин сине
үтерергә кул ымн ы сузачак
түгелмен. Мин бөтен галәм
нәрне тәрбия итүче Аллаһ
газабыннан куркамын.
29 Әгәр мине үтерс әң, мин те
лимен минем гөн аһ ымн ы
һәм үз гөнаһ ыңн ы йөкләп
А лл аһуг а кайт уы ңн ы, бу
зол ым эшеңне эшләсәң, ут
әһеленнән булырсың. Ут га
забы – зал имнәргә тиешле
җәзадыр», – дип.
30 Нәфесе аңа гал иб булд ы, ягъ
ни нәф ес е Кабилне җиң
де, Һабилне үтер ерг ә аны
өст ер әде, Кабил Һабилне
үтерде вә хәсрәтлән үчеләр
дән булды.
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сакч ысы түг ел ич мин!» –
дип җаваплад ы.
10 Раббы: «Син ни кылд ың? –
диде. – Туфракт ан кардә
шеңн ең кан ыңг ыр аш уы
Миңа ишетелеп тора.
11 Инде син кардәшеңнең түк
кән кан ын эчәрг ә авызын
ачкан туфракның каргышын
алдың.
12 Эш
кәрт ә торг ан туфраг ың
моннан соң сиңа көч‑куәтен
бирмәс; җир йөзендә син го
мерең буе сөрелеп һәм качак
булып яшәрсең.
13 Кабил Раббыг а: «Җәз ам кө
чем җитмәс дәрәҗәдә авыр
җәзадыр, – диде. –
14 Бүг ен мине туг ан җир емнән
сөрәсең. Синең хозурыңнан
югал ып, мин горбәттә ка
чак бул ып яшәргә мәҗбүр.
Юлымда очраган теләсә кем
мине үтерә алачак.
15 Раббы әйтт е: «Кем дә кем Ка
билне үтерсә, аңардан җиде
ләтә арт ык үч алын ыр», –
диде. Шулай дип, Кабилне
беркем дә күреп үтермәсен
өчен, Раббы аны кисәт үле
галәмәт белән тамгалад ы.
16 Кабил, Раббысы хозурыннан
аерылып, Гадән бакчасының
көн чыг ыш ы тарафындаг ы
Нод төб әг енә барып җир
ләште.

Аллаһ Кабил янына бер карга
җиб әрде, ул карг а Кабил
гә җирне казып күрс әтт е,
ягън и Һабилнең гәүдәс ен
күмәргә өйрәтт е. Карг ан ы
күргәч, Кабил әйтт е: «Һай
миңа үкенеч! Карг адан да
көчсезрәк идем мәллә? Карга
белгәнне дә белмәдем, әгәр
белгән булсам, кардәшемнең
гәүдәсен ничә көннәр кү
тәреп йөрм ичә, үтерү белән
күмгән бул ыр идем», – дип.
Бу эшеннән соң үкен үчеләр
дән булд ы.
32 Кешеләр бер‑берсен үтергән
нәр е өчен бән и Исраи лг ә
хөкем итт ек: «Әгәр бер әү
кеше үтермәгән кешене яки
җир өстендә бозыклык кыл
маган кешене үтерсә, бөтен
кешеләрне үтергән кеби бу
лыр, бер кешене үлемнән
котк арса, бөтен кешеләрне
үлемнән котк арган кеби бу
лыр», – дип.
36 Кяферләрнең кул ында бөт ен
дөн ья байл ыг ы янә шун ың
чакл ы байл ык була калса,
Аллаһ газабыннан кот ыл у
өчен шул байл ыкн ы бирсә
ләр, кабул булмас иде. Алар
гад ыр рәнҗет үче газап.
31
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Нух һәм туфан сулары
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Нух һәм туфан сулары

Яратылыш 6
5 Раб
бы күрде ки, җир йөзен
дә адәм баласын азг ынл ык
баск ан, кешенең бөт ен кү
ңеле, уй‑фикере һәрв ак ыт
явызлыкта.
6 Раббы кешене бар итүенә үкен
де, бөтен йөрәге белән сыз
ланды.
7 Әйт
т е: «Дөн ья г а Үзем ярат
кан кешеләрне, хайваннар
ны, сөйрәл үче хәшәрәтләр
не, күкт әг е кошл арн ы –
һәмм әс ен җир йөз енн ән
юк итәм, чөнк и аларн ы
ярат уы ма Мин үкенәм», –
диде.
8 Раб
бы күңеленә фәк ать Нух
кына хуш килде.
9 Нух
н ың яшәү рәвеше болай
дыр: ул тугры, замандаш
лары арасында саф, Алла
һы юлынд а йөр үч е кеш е
иде.
10 Аның өч уг
л ы булд ы: Шем,
Хам вә Яфет.
11 Әмма Аллаһ ы хозурында җир
йөзе бозылган, явызл ыкк а
кереп баткан иде.
12 Аллаһ ы җир йөз ен күз еннән
кичерде һәм һәр нәрсәнең
тәмам бозылг ан ын күрде,
чөнк и адәм балалары туры
юлдан читкә тайп ылганнар
иде.
13 Ал
лаһ ы Нухк а әйтт е: «Бө
тен кешелек дөн ьясын юк
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71 сүрә
1 Тәхк ыйк, Без Нухн ы кавеменә
пәйг амб әр итеп җиб әрдек
«кавемеңне курк ыт Аллаһу
ның рәнҗет үче кат ы газабы
килмәс борын» дип.
2 Нух әйтт е: «Ий кав емем, тәх
кыйк, мин сезгә җибәрелгән
Аллаһ газабы илә ачык кур
кыт учы пәйгамбәрмен.
3 Аллаһуг а гына гыйбадәт кы
лыг ыз вә Аллаһудан курк ы
гыз, гөнаһлардан сакланыгыз
һәм дә миңа итагать итегез,
дип боерамын.
4 Әгәр минем боерыкн ы кабул
итеп тәүб ә итсәг ез, Аллаһ
гөнаһларыг ызн ы ярл ык ар
һәм сезне яшәт ер билг е
ләнг ән әҗәлег езг ә чакл ы.
Тәхк ыйк, Аллаһ билг елә
гән әҗәл әгәр килс ә, һич
кичектерелмәс. Әгәр шун ы
белсәгез!»
5 Нух әйт
т е: «Ий Раббым, ка
вемемне ислам диненә кич
ләрдә дә вә көндезләрдә дә
чак ырдым.
6 Минем чак ыруы м аларг а арт
тырмады, мәгәр хактан, ис
лам диненнән кач ун ы гына
артт ырды.
7 Ий Раб
бым, һәрк айчан мин
аларны Синең ярлыкавыңа,
гафу итүеңә чак ырсам, ми
нем сүземне ишетмәс өчен
бармакларын колакларына

итәчәкмен! – диде. – Чөнк и
кешеләр аркасында җир йөзе
явызлык белән тулд ы.
14 Гофәр агачыннан үзеңә көймә
яса. Эчен‑тышын сумалала,
көймәнең эчендә бүлмәләр
яса. <...>
16 Көймәнең өске өлешендә бер
терсәк киңлегендә ачыклык
калд ыр, ян ягыннан ишек
куй. Эчен аск ы, урта, өске
катлы итеп яса.
17 Шуннан соң Мин җир йөз ен
туфан суына батырачакмын,
күк аст ындаг ы барл ык җан
ияләрен юк итәчәкмен. Җир
йөзендә берн инд и тереклек
калмая чак.
18 Әмма Мин синең белән ки
леш ү төзим. Угылларың, ха
тын ың, киленнәрең белән
берлектә көймәгә кер.
19 Исән калсыннар өчен, һәрбер
ток ым җан иясеннән ата һәм
ана җенесле берәр парны үзең
белән көймәгә ал.
20 Төр
ле ток ымд аг ы кошл ар,
хайв анн ар, җирдә сөйр ә
лүчеләр – һәр төрдән ике
шәр‑икешәр бул ып – исән
кал у өчен, синең янг а ки
лерләр.
21 Син исә, үзең һәм башк алар
тукланыр өчен, төрлесеннән
кир әк кадәр азык ал, аны
яныңа тупла».
22 Нух Аллаһ ын ың барл ык бое
рыкларын җиренә җиткереп
үтәде.

тыкт ылар һәм киемнәренә
бөркәнделәр вә көферлек
тә дәвам иттеләр һәм кат ы
тәкәбберлән ү илә тәкәббер
ләнделәр.
8 Моннан соң мин аларн ы бик
каты кычк ырып чак ырдым.
9 Соң
ра исламга чак ыруы мн ы
ачык игълан кылдым вә яше
рен генә аулакта да өндәп
карад ым.
10 Һәм әйт
т ем аларг а: «Тәүб ә
итеп Раббыг ыздан ист игъ
фар кылыгыз, гафу сорагыз,
шикс ез, Ул – гөнаһларн ы
ярл ык ауч ы.
11 Вә сезгә күктән яңг ырны коеп
яуд ырыр.
12 Вә сезгә мал белән ярдәм итәр
һәм балалар биреп куәтләр,
дәх и җимеш үст ерә торган
бакчалар һәм елг алар би
рер»...
13 «Ни бул
д ы сезгә, Аллаһун ы
олугъ дип белмисез вә Аның
газабыннан курыкм ыйсыз.
14 Тәхк ыйк, Ул сезне халык (бар)
кылд ы, бер хәлдән икенче
хәлгә күчереп...
15 Әллә күрмисезме ничек халык
кылган Аллаһ кат‑кат итеп
җиде күкне,
16 вә ул күк
ләрдә айн ы якт ы
итеп, вә коя шн ы якт ыл ык
һәм җыл ыл ык бир үче ут
итеп.
17 Аллаһ сезне җирдән үст ерде,
ягън и Адәм җирдән хал ык
ителде.
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Яратылыш 7
1 Раббы Нухк а: «Бөт ен гаи ләң
бел ән берл ект ә көйм әг ә
кер, – диде. – Чөнк и бу бу
ын кешеләре арасында син
Минем хоз урымд а тугры
булдың.
2‑3 Җир йө
з енд ә ток ымн ары
сак л ан ып ка лс ын өчен,
чист а хайв анн ард ан ата
һәм ана җенесле җиде пар
ны, чиста булмаганнардан
шулай ук ата һәм ана җе
несле бер әр пар, кошлар
дан исә җид е парн ы үз
яныңа ал.
4 Чөнк и җиде көннән соң Мин
җир йөзенә кырык көн һәм
кырык төн буе тоташтан яң
гыр яуд ырачакм ын – Үзем
яраткан бар нәрсәне җир йө
зеннән юк итәчәкмен».
5 Раббын ың барл ык боерыкла
рын Нух җиренә җиткереп
үтәде.
6 Җир йөзен туфан каплый баш
лаган чакта, Нухка алты йөз
яшь иде.
7 Туфаннан кот ыл ып кал у өчен,
Нух үзе, аның белән бергә
хат ын ы, угыллары, килен
нәре көймәгә керделәр. <...>
10 Җи
д е көнн ән соң туф ан
купт ы.
11 Нух гомер енең алт ы йөз енче
елында, икенче айда, айның
унҗ иденче көнендә, нәкъ
шул көнне, күк кап улары
ачыл ып, төпсез упк ыннар

Нух һәм туфан сулары

Соңра сезне шул җиргә кайта
рыр вә сезне тергезеп җирдән
чыгарыр.
19 Аллаһ сезнең өчен җирне па
лас кеб ек йомш ак вә киң
кылды.
20 Ул җирнең олугъ вә киң юлла
рында йөрмәклегегез өчен».
Нух г‑мнең бу сүзләрен дә
кавеме инк яр иткәч, Аллаһу
га ялварды һәм дога кылды.
21 Нух әйтт е: «Ий Раббым, тәх
кыйк, алар гасый вә дошман
булд ылар һәм аларга мал ы
да, вә бал ал ары да ярдәм
бирмәя чәк, һич файд ан ы
артт ырмая чак залим кеше
гә, ягън и үзләренең кяфер
хуҗаларына иярделәр, ул за
лимнең мал ы вә балалары
хәср әтне вә газ апн ы гына
артт ырыр.
22 Вә хәй
лә‑мәкер кылд ылар,
олугъ булган мәкерне.
23 Вә олугълары әйтт еләр: «Әл
бәттә, сынымнарыгызга гый
бадәт кыл ун ы ташламаг ыз,
әлбәттә Вәд, Сүвагъ, Йәг ус,
Йәгук, Нәсер исемле сыным
нарыг ызн ы ташламаг ыз», –
дип...
24 Ий Раб
бым, тәхк ыйк, алар
күпләрне хак юлдан адаш
тырд ыл ар, бу зал имнәрг ә
артт ырма һичнәрсәне, мә
гәр адаш ун ы гына артт ыр».
25 Алар зур ха
т алары сәб әпле
туфан суларына бат ырыл
дылар вә утка кертелделәр,

эченнән җир йөзенә томалап
яңг ыр коя башлад ы.
12 Ул кырык көн һәм кырык төн
тоташтан яуд ы.
13 Яңг ыр башланган көнне Нух,
угыллары Шем, Хам, Яфет,
Нухн ың хат ын ы һәм өч ки
лене көймәгә кереп урнаш
тылар. <...>
16 Аллаһ ы кушк анча, һәр пар
ның берс е ата җенес ендә,
икенчесе ана җенесендә иде.
Раббы көймәг ә керг әннәр
арт ыннан ишекне япт ы.
17 Су күтәрел ү кырык көн дәвам
итте. Сулар, тәмам таш ып,
көймәне җир өстеннән юга
ры күтәрде.
18 Су ташк ын ы артк аннан арт а
барды, бөтен җирне капла
ды, көймә су өстеннән йөзеп
китте.
19 Шулк адәр артт ы ки, күк ас
тындаг ы барл ык биек‑биек
таулар су аст ында калд ы.
20 Су, тауларн ы ташк ын аст ын
да калдырып, алар өстеннән
унбиш терсәк югары күтә
релгән иде. <...>
23 Адәм ба
л асынн ан башл ап
хайваннарга кадәр, сөйрә
лүче хәшәр әтләрдән алып
очар кошларг а кадәр бар
лык җан ияләре үлемгә ду
чар булд ы; җир йөз ендәг е
бар нәрсә юкка чыкт ы. Фә
кать Нух һәм аның белән
берг ә көймәдә булг анн ар
гына исән калд ы.
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алар Аллаһ газабыннан ко
тыл ырга үзләренә ярдәмче
тапмад ылар.
26 Нух әйтт е: «Ий Раббым, җир
өстендә һич калд ырма, кя
ферләрне һәммәсен һәлак ит!
27 Әгәр Син аларны җир өстендә
тере калдырсаң, алар Синең
бәндәләреңне адашт ырыр
лар һәм алар яхш ы бала ту
дырмаслар, мәгәр явызны вә
хакн ы инк яр итүчене генә
туд ырырлар.
28 Ий Раббым, мине ярл ык аг ыл
вә мөэмин булган ата‑анам
ны ярл ык аг ыл һәм минем
өемә яки көймәмә мөэм ин
булып кергән кешене ярлыка
һәм дә барча мөэмин ирләр
не вә мөэм инә хат ыннарн ы
ярл ык а! Зал им кяферләргә
артт ырма һичнәрсәне, мә
гәр һәлак бул уларын гына
артт ыр!»
11 сүрә
25 Тәх
к ыйк, без Нухн ы үз ка
веменә пәйгамбәр итеп җи
бәрдек: әлбәттә, мин сезне
Алл аһ газ абы белән ачык
курк ыт уч ым ын.
26 «Башк а һичкемг ә түг ел, фә
кать Аллаһуга гына гыйбадәт
кылыгыз», – дип хәбәр бирә
мен, тәхкыйк, мин куркамын
сезгә кат ы газапл ы көннең
кил үеннән.
27 Кавемнең кяфер булган олугъ
лары әйтт е: «Ий Нух, син
безнең кеби адәмсең, бездән
26
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Су күтәрел ү таг ын йөз илле
көн дәвам итте.
Яратылыш 8
1 Ахыр
да Аллаһ ы, Нухн ы һәм
аның белән бергә көймәдә
булган барлык хайваннарны
исенә төшереп, җир өстенә
җил истерде. Сун ың арт уы
бетте.
2 Күк кап улары ябыл ып, төпсез
упк ыннар эченнән коеп яу
ган яңг ыр туктад ы.
3 Йөз дә ил
ле көн кичкәннән
соң, җир өстендәге сулар ки
ми башлады.
4 Җи
денче айн ың унҗ иденче
көнендә көймә Арарат тау
лары түбәсенә утырд ы.
5 Су
н ың ким үе унынч ы айг а
кадәр дәвам итте. Унынч ы
айн ың беренче көнендә тау
башлары күренде.
6 Кы
рык көн үтк әч, Нух үзе
ясаган көймәнең тәрәзәсен
ачт ы.
7 Тәрәзәдән бер козг ынн ы тыш
ка очырды. Козгын, җир өсте
сулардан арынганга кадәр,
бер очып кит еп, бер очып
кайт ып йөрде.
8 Җир өст еннән су кит еп бет
кәнме‑юкм ы икәнен белер
өчен, Нух күгәрченне очыр
ды.
9 Кү
г әрчен, аякларына кунар
җир тапм ыйча, Нух янына
көймәгә кире әйләнеп кайт
ты; чөнк и җир өстеннән су
китеп бетмәгән иде әле. Нух,

арт ык җирең юк, дәх и сиңа
ияргән кешеләр дә арабыз
да иң түбән кешеләрдер һәм
безгә караганда сездә дә бер
нинди арт ыклык күрмибез,
бәлк и без сезне ялганчылар
дип уйлыйбыз».
28 Нух әйтте: «Ий кавемем, белә
сезме, әгәр сөйләгән сүзлә
ремнең хаклыг ына Аллаһу
дан куәтле дәлилләрем булса,
янә Аллаһ сезг ә бирмәг ән
нигъмәт вә рәхмәтне миңа
бирсә, инде сез хак динне
мәкрүһ күрә торып, мин аны
сезгә көчләп кабул иттерергә
кад ир булырмынмы?
29 Ий кавемем, хак динне өйрәт
кәнем өчен мин сездән мал
сорам ыйм, сезг ә исламн ы
өйрәт үемнең әҗерен фәкать
Аллаһу Тәгалә үзе бирәчәк,
дәх и мин, иман китереп, ми
ңа ияргән кешеләрне ташлау
чы түгелмен, ул мөэминнәр
Раббыларына юлыгачакла
рын, әлбәттә, беләләр, лә
кин мин сезне бик над ан
кавемнәр дип күрәмен ки,
хак динне дә, Аллаһуга кай
тачаг ыг ызн ы да белмисез.
30 Ий ка
в емем, әгәр мин фә
кыйрьләрне янымнан ку
сам, ярд әм бир еп А лл аһ
газабыннан мине кем кот
карыр, шун ы уйлап вәгазь
ләнмисезме?
31 Мин сезг ә әйтм имен „минем
кул ымда Аллаһ хәзинәләре

куллары белән тәрәзәдән су
зыл ып, күг әрченне көймә
эченә, үз янына алд ы.
10 Нух таг ын җиде көн узг анн ы
көтеп торд ы да күгәрченне
янә тышк а очырд ы.
11 Кичен күг әрчен, томш ыг ына
яшь зәйт үн яфраг ы эләкте
реп, кире кайтты. Шуңардан
Нух җир өстендәге суларның
кимегәнлеген белде.
12 Җиде көн үткәннән соң, Нух
күгәрченне тагын очырды. Бу
юлы күгәрчен кире әйләнеп
кайт мады. <...>
15‑16 Аллаһ ы Нухк а: «Хат ын ың,
угылларың һәм киленнәрең
белән бергә көймәдән чык, –
диде. – 17 Синең белән бергә
яныңдаг ы барл ык төр җан
ияләре: кошлар, хайваннар,
җир өстендә сөйрәл үче хә
шәрәтләр – һәммәсе көймә
дән чыксыннар; чыгып, җир
йөзенә таралсыннар, үрчеп,
ишәеп, җир өст ен тут ыр
сыннар».
18 Нух үзенең хат ын ы, угыллары
һәм киленнәре белән бергә
көймәдән чыкт ы.
19 Җир йө
зендә хәрәкәт итүче
төрле токымдагы барлык җан
ияләре – хайваннар, кошлар,
хәшәрәтләр көймәне ташлап
чыкт ылар.
20 Раб
бы хөрмәт енә Нух бер
мәзб әх корд ы һәм, чист а
саналган хайван һәм кош
лар арасыннан берн ичәсен

бар вә яшертен эшләрне бе
ләмен һәм мин фәрештәмен“
дип. Һәм „сезнең күзегезгә
яман күр енг ән фәк ыйрь
ләрг ә Алл аһ рәхмәт кыл
мас, нигъмәт бирмәс“ дип тә
әйтм им, аларн ың күңеллә
рендәге иманн ы вә мәгъри
фәтне Аллаһ белә, әгәр мин
фәк ыйрьләрне кимсетсәм,
әлб әтт ә, зал имнәрдән бу
лырм ын».
32 Кяферләр әйттеләр: «Ий Нух,
тәхд ыйк, син безнең белән
бәхәсләштең һәм безнең бе
лән бәхәсләш үеңне бик күп
кылд ың, әгәр дөр ес сөй
ләүчеләрдән булсаң, вәгъдә
кылган газабыңны өстебезгә
китер».
33 Нух әйтт е: «Ул газ апн ы әгәр
теләсә, фәкать Аллаһ үзе ки
тер ер, газ ап килг әндә сез
Аллаһун ы гаҗ из кыла ал
массыз».
34 Әгәр мин сезне вәгазь кылыр
га теләсәм дә, минем вәгазем
сезгә һич файда бирми, әгәр
Аллаһ сезне азд ырырга те
ләсә – азд ырыр. Ул сезнең
Раббыгыз, ни теләсә – шуны
эшләр, вә ахырда Аңа кай
тарыл ырсыз».
35 Яки алар бу сүзләрне Мөхәм
мәт Аллаһуга ифтира кылып
ялган сөйли диләрме? Ә син
аларга әйт: «Әгәр ифтира кы
лып ялган сөйләсәм, бит гө
наһ ы да үземә булыр, ләк ин
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сайлап алып, ут өстендә ян
дырып корбан китерде. 21 Хуш
истән күңеле булган Раббы
үза лд ына әйтт е: «Кешеләр
аркасында җир йөзен бүтән
нәгъләтләмәя чәкмен, – ди
де. – Чөнк и кешенең йөрә
гендә туа торган явызлыклар
аның балачаг ыннан ук ки
лә; инде терек дөн ья н ы, бу
юлы эшләгәнем кебек, кабат
үлемгә дучар итмәя чәкмен.
22 Дөн ья н ың киләчәк яшәе
шендә чәч ү дә, уру да булыр,
суык та, эссе дә бул ыр, җәй
дә, кыш та бул ыр, көн дә,
төн дә булып торыр».
Яратылыш 9
1 А л
л аһ ы Нухн ы һәм аның
угылларын мөбарәк кыл ып
әйтте: «Үрчегез, ишәегез, җир
йөзен тут ырыг ыз! – диде. –
2 Җир
дәг е хайваннар, күктәг е
кошлар, җир өст ендә сөй
рәл үче барлык хәшәрәтләр,
диңгездәге балыклар – һәм
мәсе сездән курк ып‑калт ы
рап торсыннар. Барысын да
сезнең хөкемгә тапш ырам.
3 Җирдә хәр әкәт иткән һәрб ер
җанл ы нәрсә, яшел чирәм
кебек үк, сезнең өчен ризык
бул ыр; аларн ың һәммәсен
сезгә бирәм.
4 Әмма канлы итне, ягъни җаны
бар итне ашамаг ыз!
5 Сезнең җан ыг ыз яшерелгән үз
каныгыз түгелсә дә, гаеплене
Мин җавапка тартачакмын.

мин сез эшли торган гөнаһлы
эшләрдән бизүчемен».
36 Дәх и Нухк а вәх и булд ы: «Си
нең кавемеңнән иман ките
рәселәр иман кит ерделәр,
инде калганнары иман ки
термәсләр, аларның кылган
кабахәт эшләр е өчен кай
гырмаг ыл!
37 Вә көймә яса, Безнең күз ал
дыбызда һәм Безнең өйрәт ү
ебез белән, ләк ин мөселман
булмаган кешеләр өчен Безгә
дога кылмаг ыл „аларн ы га
заптан котк ар“ дип, чөнк и
ул зал имнәр туфан суы на
бат ып һәлак булачаклар».
38 Нух көй
мә ясый башлад ы,
һәрк айчан олугълары Нух
янынн ан үтеп китс әл әр,
«пәйгамбәр балтачы булган»
дип төрлечә көлеп, мәсхәрә
кылып үтәләр иде. Нух әйт
те: «Бүген сез безне мәсхәрә
кылсаг ыз, иртәгә без сезне
мәсхәрә кылырбыз, сез мәс
хәрә кылган кеби.
39 Кемг ә рисв ай кыл уч ы газ ап
килг әнен тиздән белерс ез
һәм кемг ә мәңг елек газ ап
булачаг ын белерсез!»
40 Без
нең газ ап белән әмер е
без килеп, хәтта җирдән су
кайнап чыга башлагач, әйт
тек: «Ий Нух, һәр хайваннан
ирле‑хат ынл ы итеп бер әр
пар һәм иман китергән ке
шеләрне вә өй җәмәгатеңне
көймәгә алып кер, мәгәр алар

Һәр хайв аннан хисап ала
чакм ын. Кешенең җан ына
кул сузган һәр бәндәдән үч
алачакмын.
6 Кеше кан ын койг ан адәмнең
үз кан ы да кеше кул ыннан
коел ыр. Чөнк и кешене Ал
лаһ ы Үз сурәтендә яратт ы.

хак ында Аллаһудан „алар
кяферлек кылд ылар“ дигән
сүз булган бер хат ын ың илә
бер угълың көймәгә кермәс
ләр». Әмма Нухка бик аз ке
шеләр иман китерделәр.
41 Нух әйтт е: «Көймәгә бисм ил
лаһ әйт еп керег ез, бу көй
мәнең йөреше һәм туктавы
Аллаһ теләг е белән бул ыр,
дип әйтег ез! Тәхк ыйк, ми
нем Раббым мөэм иннәрне
ярлыкаучы вә рәхмәт итүче».
42 Ул көймә аларн ы күт әр еп
таулар кеби зур дулк ыннар
эчендә йөрер. Көймәгә кер
мичә бер читтә торуч ы угъ
лын чак ырд ы: «Ий угъл ым,
безнең белән көймәгә кер,
кяферләрдән булмаг ыл».
43 Угълы әйтте: «Бу судан тау ба
шына чыгып котылырмын».
Нух әйтт е: «Бүг ен А лл аһ
газабыннан котк аруч ы юк,
сине тау да котк ара алмас,
мәг әр Аллаһ рәхмәт кыл
ган кешеләр генә көймәг ә
менеп кот ыл ырлар», – дип.
Соңра арал арын а дулк ын
төшеп аларн ы аерд ы вә ка
рышк ан угъл ы суг а бат ып
һәлак булд ы.
44 Вә Аллаһ тарафыннан әйт ел
де: «Ий җир, суы ңн ы кип
тер вә күк, суы ңн ы туктат
гыл», – дип. Су кимеде, һәлак
буласы кешеләр тәмам һәлак
булып бетте вә көймә Җудий
тавына барып туктад ы, вә
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әйт елде: «Зал им кешеләр
гә Аллаһуның рәхмәтеннән
ераклыкт ыр», – дип.
45 Нух нида кыл ып әйтт е: «Ий
Раббым, угълым минем җә
мәгат емнән, „җәмәгат еңне
котк арырм ын“ диг ән хак
вәгъдәң бар вә Син хәк им
нәрнең дә хәк имерәгесең».
46 Аллаһу Тәгалә әйтте: «Ий Нух,
угълың синең җәмәгатеңнән
түг ел, тәхк ыйк, угъл ыңн ы
миннән соравың, ягъни аңа
дога кыл уың яхшы эш түгел,
белм ичә, дәл илсез миннән
сор ам аг ыл, әлб әтт ә, мин
сине наданнардан булмас
ка өндимен».
47 Нух әйтт е: «Ий Раббым, сиңа
сыгынамын, мине саклагыл
үзем белмәгән нәрсәне Син
нән сораудан, әгәр Син ми
не ярлыкамасаң һәм рәхмәт
кылмасаң, әлбәттә, мин һәлак
бул учылардан булырмын».
48 Әй
т елде: «Ий Нух, Безнең
тарафтан имин булып көй
мәдән төш вә сиңа һәм синең
белән булг ан мөэм иннәр
гә күп бәрәкәт булган хәл
дә көймәдән төшег ез, дәх и
сезнең нәселдән булган бер
өммәтне дөнья да файдалан
дырырбыз, соңрак, азг ан
нары өчен, аларг а Бездән
рәнҗет үче газап ирешер».
36 сүрә
41 Янә Без адәм балаларын һәм
аларн ың төрле әйберләрен
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диңгезләрдә йөри торган ко
рабл арг а йөкләдек, ягън и
шулай тәкъд ир кылд ык.
42 Янә Без кешеләр утырып йөр
сеннәр өчен корабк а охша
ган нәрсәләрне, суда, һавада
һәм корыда йөри торган күп
нәрсәләрне хал ык кылд ык,
ягън и тәкъд ир кылд ык.
43 Әгәр без кешеләрне суг а ба
тырырг а теләсәк, әлбәттә,
батырырбыз, аларны котка
рырга ярдәмче табылмас һәм
бат ып һәлак бул удан котка
рылмаслар.
44 Мәг әр Аллаһудан рәхмәт йө
зеннән суга батырылмаслар,
Аллаһ билгеләгән гомерләре
беткәнче яшәсеннәр өчен.
33 сүрә
7 Без пәй
г амб әрләрдән «өм
мәтләрег езгә шәригать хө
кемнәр ене ирешт ер ег ез»...
дип гаһед алд ык, шулай ук
синнән, Нух, Ибраһим, Муса
вә Мәрья м угъл ы Гайсәдән
гаһед алд ык, вә Без ул пәй
гамбәрләрдән йөкләтелгән
бурычларыг ызн ы үтәүләре
өчен кат ы антларын алд ык.
66 сүрә
10 Аллаһ мисал итеп зекер ит
те хакн ы инк яр итүче кя
ферләргә Нух пәйгамбәрнең
хатынын вә Лут пәйгамбәр
нең хат ын ын. Бу ике хат ын
Безнең изг е колл арыбыз
ның кул аст ында иделәр, бу
ике хатын үзләренең ирләре
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булган пәйгамбәрләргә хыя
нәт иттеләр, ирләренә зарар
китерергә теләделәр. Бу ике
хат ыннан ирләре булган бу
ике пәйгамбәр Аллаһ газа
быннан һичнәрсәне җибәрә
алмадылар, ягъни пәйгамбәр
булсалар да, хыя нәтче ха
тыннарын Аллаһ газабын
нан коткара алмадылар. Вә
аларга «утка керүчеләр белән
бергә утка керегез» дип әй
телде.
6 сүрә
6 Әл
лә күрм иләрме? Алардан
элек күпме кяферләрне һә
лак кылдык...
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Яратылыш 11
1 Башланг ычт а бөт ен кешеләр
бер телдә, бер шивәдә сөй
ләшәләр иде.
2 Алар, көн
ч ыг ыштан хәрәкәт
итеп, Шинар үзәнлег ендә
үзләренә урын табып, шун
да җирләштеләр. 3 Бер‑бер
ләр енә: «Әйдәг ез, кирпеч
суг ып, утт а янд ырыйк! –
диделәр. Таш урын ын а –
кирпеч, изв есть урын ын а
җир сумаласы куллана баш
ладылар.
4 Соң
ра әйтт еләр: «Җир йөзе
буйлап сибелеп бетм ик һәм
исемебезне данга күмик ди
сәк, үзебезгә бер шәһәр тө
зеп, башы күкләргә тиярдәй
биек манара торг ызыйк!» –
диделәр.
5 Раб
бы, адәм балалары төзи
башлаган шәһәрне һәм мана
раны күрү өчен, күктән иңде
6 һәм бо
лай диде: «Менә, бо
лар барысы да бер телд ә
сөйләш үчеләр, бер кав ем
кешеләре, әнә нәрсә эшл и
башлаг аннар. Инде болар
уйлаг ан эшләреннән кире
кайт мая чак.
7 Шуңа күрә, түбән иңеп, теллә
рен буташт ырыйк, сөйләш
кәндә, берсе‑берсен аңламас
булсыннар».
8 Шу
лай дип, Раббы адәм ба
лаларын җир йөз е буйлап

40 сүрә
36 Фирг ав ен үзенең вәзирләр е
нә әйтте: «Ий Һәман, миңа
бик биек манара яса, шая ть,
мин ул манара белән күкнең
юлына вә ишекләренә ире
шермен.
37 Һәм анда Мусан ың Аллаһ ы
сын а юлыг ырм ын, чөнк и
Мусан ың „Аллаһ бер генә“
диг ән сүз е ялг ан дип уй
лыйм», – дип. Фирг ав ен
нең явыз эшләр е дә, явыз
сүзләре дә зиннәтле күренде,
кешеләрне хак туры юлдан
тыйд ы. Фирг ав еннең хәй
лә‑мәкере үзенә хәсрәттән
вә һәлакәттән башк а нәрсә
булмад ы.
28 сүрә
38 Фир
гавен әйтте: «Ий җәмә
гать, сезнең өчен миннән
башк а илаһ бар дип белм и
мен, ий Һәман, кирпеч янды
рып минем өчен бер биек ма
нара төзе, шаять, мин югары
менеп Мусан ың Аллаһусын
күрермен вә хәлен белермен,
тәхк ыйк, миннән башка Ал
лаһ бар дип әйт үендә мин
Мусаны ялганчылардан дип
уйл ыйм», – дип.
26 сүрә
128 Әл
лә сез, мөшрикләр, һәр
калк у урынга тәкәбберләнеп
файдасыз биналар төзисезме
башкаларны кимсетер өчен.
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чәчте, алар бу шәһәрне тө
зүдән туктадылар.
9 Шунл ыктан шәһәр Бабил дип
аталд ы. Чөнк и Раббы адәм
балаларының сөйләмә телен
шунда буташтырды, аларны
шуннан торып җир йөзе буй
лап чәчте.

Янә дөнья да мәңге яшәү өме
те белән төрле биек биналар
ясыйсызмы?
46 сүрә
24 Алар үзләренә газап алып ки
лә торган болытн ы күргәч,
бу болыт безгә яңг ыр алып
килә, диделәр. Һуд әйтт е:
«Бәлк и ул сез ашыкт ырып
сораг ан газ абыг ызд ыр ки,
анда рәнҗет үче кат ы газап
бард ыр.
25 Ул җил Ал
л аһун ың әмер е
бел ән һәрн әрс ән е һәл ак
итәр», – дип. Ул җил килеп
һәммәләрен вә һәрнәрсәне
һәлак итте, бу җилдән соң
карасаң, өйләреннән баш
ка нәрсә күренмәс иде. Без
ышанмаг ан явызларг а әнә
шулай җәза бирәбез.
7 сүрә
137 ...Фирг авен үзе вә кавеме тө
зегән биналарн ы һәм күтә
реп ясаган бакчаларын һәлак
иттек.
10 сүрә
19 Пәйг амб әр килг әнче дөн ья
дагы кешеләр бер генә төрле
иде, ягън и бар да мөшрик
иделәр, Мөхәммәт г‑м кил
гәч, берс е мөэм ин, берс е
мөшрик – икегә бүленделәр.
Залимнәрне газап кылуда га
запны кичектерү белән Раб
быңн ың вәгъдәсе булмаса
иде, Коръән хөкемнәрендә
ихтыйлаф кылышкан кеше
ләрне Аллаһ һәлак итәр иде.
КОРЪәН
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Ибрамның ата‑бабалар
җирен ташлап китүе

Ибраһимның ата‑бабалар
җирен ташлап китүе

Яратылыш 11
27 Те
рахн ың нәсел шәҗәр әсе:
Терах – Ибрамн ың, Нахор
ның һәм Һаранн ың атасы
иде. Һаранн ың Лут исемле
бер углы булд ы.
28 Һаран, атасы Терах исән чакта
ук, туг ан җирендә – кил
дан иләрнең Ур шәһәрендә
вафат булд ы.
29 Ибрам белән Нахор исә өйлә
неп яшәделәр. Ибрам хат ы
нын ың исеме Сарая, Нахор
хат ын ын ык ы Милкә иде.
Милкәнең һәм Искәнең ата
сы – Һаран иде.
30 Са
рая, кысыр кал ып, бала
тапмады.
31 Терах, үзенең угл ы Ибрамн ы,
оныг ы Лутн ы (Һаранн ың
угл ын) һәм киленен – Иб
рам хатыны Сараяны ияртеп,
Кәнган җиренә күчеп кит ү
нияте белән килданиләр шә
һәре Урдан юлга чыкты. Әмма
Харанга җиткәч, туктал ып,
алар шунда торып калдылар.
Яратылыш 12
1 Раб
бы Ибрамг а әйтт е: «Тор
ган җиреңне, туг аннарың
ны, атаң йорт ын калд ыр,
Мин күрсәтәчәк җиргә күчеп
кит! – диде. –
2 Син
н ән Мин бөе к ха л ык
туд ыр ач акм ын, сине мө

19 сүрә
41 Ибраһ им г‑мнең Коръәндәг е
хәбәрен зекер ит! Ул гая ть
дөрес сүзле изге пәйгамбәр
булд ы.
42 Ибраһ им әйтт е: «Ий атам, ни
өчен ишетми, күрми һәм си
ңа файда да, зарар да иреш
терә алм ый торган нәрсәгә
гыйбадәт кыласың?
43 Ий атам, Ал
л аһуд ан миң а
гыйлем вә дәл илләр килде,
ул гыйлем вә дәлилләр син
дә юк, миңа ияр, туры юлга
күндерермен!
44 Ий атам, шайт анг а гыйбадәт
кылма, чөнк и шайтан Алла
һуга гөнаһк яр булд ы.
45 Ий атам, сине Аллаһ газ абы
тот уыннан куркамын, ул ва
кытта газап эчендә шайтанга
якын бул ырсың».
46 Иб
р аһ имн ың атасы әйтт е:
«Ий Ибраһ им, син безнең
илаһларыбыздан баш тар
тасыңм ы? Әгәр ул эшеңне
туктатмасаң, әлбәттә, мин
сине ташлар белән атармын.
Мине ялг ыз калд ырып күп
вак ытк а кит!»
47 Иб
раһ им г‑м әйтт е: «Ярый,
алай булса, сәламәт вә ты
ныч бул, мин сине мәҗбүр
итмәм, синең өчен Раббым
нан гафу итүен сорарм ын,
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бар әк кыл ач акм ын, исе
меңн е шөһр әтл е итәч әк
мен; син фат их а‑бәр әк әт
иясе булачаксың.
3 Си
ңа изг елек теләг әннәрг ә
Мин изг ел ек эшл әя ч әк
мен, сине каһәрләгәннәргә
ләгънәтемне яудырачакмын.
Җир йөзендәге халыкларның
һәммәсе синең аша фат иха
алачак».
4 Иб
рам, Раббысы боерганча,
юлг а чыкт ы. Лут та аның
бел ән к ит т е. Хар анн ан
чыг ып китк ән вак ыт ын
да, Ибрамг а җитмеш биш
яшь иде.
5 Ха
т ын ы Сарая һәм берт уган
энесенең углы Лут белән бер
гә Ибрам, Харанда тупла
ган бар мал‑мөлкәтен алып
һәм кул аст ындаг ы барл ык
хезмәтчеләрен ияртеп, юлга
чыкт ы һәм Кәнганга барып
җитте.
6 Ул, илне буйга кичеп, Шәкем
дәг е Мөре имәнлег е дигән
җирг ә килеп тукт ад ы. Ул
зам анд а анд а кәнг ан иләр
яши иде.
7 Раббы, Ибрамн ың карш ысын
да пәйда бул ып: «Менә бу
җирләрне Мин синең ток ы
мыңа бирәм», – диде. Раб
бысы пәйда булг ан төшкә
Ибрам мәзбәх ясад ы.
Яратылыш 17
5 Моннан соң синең исемең
дә Ибрам түгел, ә Ибраһ им

чөнк и Ул догаларымн ы ка
бул итә иде.
48 Инде үзег езне вә Аллаһудан
башк а мәгъбудл әр ег езн е
ташлап китәмен. Мин Раб
быма дога кыламын, Раббы
ма кылг ан дог аларымн ың
кире кайтарылмавын өмет
итәмен».
49 Ибраһ им г‑м мөшрикләрдән
вә Аллаһудан башканы тот
кан мәгъбудләреннән аеры
лып киткәч, Без аңа Исхакны
вә аның угъл ы Ягък убн ы
бирдек вә барын да пәйгам
бәр кылдык.
50 Вә Без алар
г а рәхмәт еб ез
дән мал вә бал ал ар һәм
пәйг амб әрлек бирдек, дә
хи аларга һәрбер дин әһеле
карш ында яхш ы вә дөр ес
сөйләүче тел бирдек, һәр
дин әһеле аларн ы макт ап
сөйл и.
21 сүрә
71 Ибраһ им белән Лутн ы үзебез
бөтен галәм өчен бәрәкәтле
кылган Шам җиренә күче
реп зал им кавемнәреннән
котк ардык.
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бул ыр. Чөнки Мин сине
күп хал ык л арн ың нәсел
атасы итәчәкмен.
Кунакларының Ибраһимга
улы туасын хәбәр итүләре

Кунакларның Ибраһимга
улы туасын хәбәр итүләре

Яратылыш 18
1 Көн
дезг е челлә бер вак ытта
Мәмре имәнлегендәге үзенең
чатыры ишеге төбендә утыр
ган Ибраһ имн ың алд ында
янә Раббы пәйда булд ы.
2 Иб
р аһ им, баш ын күт әр еп,
күзләр ен йөртт е һәм кар
шысында өч ир басып тор
ган ын күрд е. Күрг әч тә,
чат ыр ишег е төб ен д әг е
урын ыннан җәһәт торып,
тег еләрнең карш ыл арын а
ашыкт ы һәм, баш ын җиргә
кадәр иеп:
3 «И ху
җ а әфәндем! Әгәр кү
ңелеңә хуш килсәм, кол ың
яныннан читләтеп үтмә, –
диде. –
4 Бе
раз су кит ереп, аяклары
гызн ы юарлар; шуш ы агач
күләгәсендә ял итеп алыгыз.
5 Ә мин аша
рыг ызг а икм әк
алып килермен, йөр әклә
регезгә дәрман бул ыр, сез –
мин колыг ызн ың кунакла
рыд ыр. Аннан юлыг ызн ы
дәвам итәрсез». Юлчы адәм
нәр: «Ярый, шул ай эшлә,
әйт кәнеңчә булсын», – ди
деләр.
6 Ибраһ им чат ырг а таба – Са
расы янына ашыкт ы. Аңа:

51 сүрә
24 Сиңа ирештеме Ибраһ им пәй
гамбәрнең хөрмәтле кунак
ларын ың хәбәре?
25 Ул ку
наклар Ибраһ им хозу
рына кергәч сәлам бирделәр,
Ибраһ им да аларг а сәл ам
бирде һәм күңеленнән, болар
ят кунаклар, тан ым ыйм ын,
диде.
26 Иб
раһ им, кунакларга кайда
барг ан ын белдерм ичә, ха
тын ы янына аш хәзерләргә
китт е, бераз вак ыт үткәч,
симез бозау итен китерде.
27 Ул итне кунакларн ың алла
рына якын куйды, кунаклар
исә ашамадылар, чөнк и алар
фәрештә иделәр, ләк ин Иб
раһ им белм и иде. Ибраһ им
кунакларга, ашамыйсызмы,
диде.
28 Ку
наклар ашамаг ач, Ибра
һимн ың күң ел ен ә курк у
төшт е, ихт имал, бу кеше
ләр начар ния т белән кил
гәннәрдер, дип уйлад ы. Ку
наклар үзләренең фәрештә
икәнне белдереп Ибраһимга,
курыкма, диделәр һәм зур
гал им бул арак бер ир ба
ла белән Ибраһ имга сөенеч
бирделәр.
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«Өч үлчәм сыйфатл ы оннан
тиз генә камыр куй да төче
икмәк пешер», – диде.
7 Аннан үзе сыер көт үенә таба
китте, симез‑көр һәм яхш ы
бер бозаун ы сайлап алып,
хезм әтчес ен ә тапш ырд ы.
Хезмәтче адәм ашыга‑ашыга
боз ау итеннән табын ашы
әзерләде.
8 Әзерләнг ән азыкн ы Ибраһ им
сөт һәм май белән берлектә
кунаклар алд ына табынг а
кит ер еп куйд ы. Кунаклар
ашаганда, үзе аларн ың ян
нарында агач күләг әсендә
басып торды.
9 Ку
наклар Ибраһ имнан: «Ха
тын ың Сара кайда соң?» –
дип сорадылар. Ибраһим: «Ул
монда, чатыр эчендә», – дип
җавап бирде.
10 Ку
н акл ард ан берс е әйтт е:
«Киләсе елн ы нәкъ шуш ы
вак ытта яныңа кабат килә
чәкмен, – диде. – Ул вак ыт
ны инде хат ын ың Саран ың
бер угл ы бул ыр». Ә Сар а
артк ы якт а, чат ыр ишег е
ышыг ында, мон ың сүзлә
рен ишетеп торд ы.
11 Иб
р аһ им белән Сар а кар
тайганнар, инде олы яшьтә
иделәр. Сарада күрем кил ү
гадәте тукталган иде.
12 Сара үза лд ына көлеп: «Карт
лык көнемдә кая инде миңа
андый бәхет‑юаныч насыйп
булсын?! – дип уйлад ы. –
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Кунакларн ың сүзен ишетеп,
Ибраһ имн ың хат ын ы Сара
кунаклар алдына тавышла
нып чыкт ы вә йөзенә суг ып
әйтт е: «Мин бала тапм ый
торг ан карч ыкм ын, мин
дә кайдан бала булсын», –
дип.
30 Фә
рештәләр әйтт еләр: «Без
әйт к әнчә, Раббың А лл аһ
әйтт е, тәхк ыйк, Ул – Ал
лаһ – эшне белеп эшләүче вә
һәрнәрсәне бел үче», – дип.
15 сүрә
52 Ку
н акл ар Ибраһ им янын а
кергәч сәлам бирделәр, алар
фәрештәләр иде, Ибраһ им:
«Мин сездән куркамын», –
диде.
53 Фәр ешт әләр әйтт еләр: «Син
бездән курыкма, без сиңа
шатл ыкл ы хәбәр китердек,
сездән бер гал им бала ту
ачак».
54 Ибраһ им г‑м әйтт е: «Гаҗәп,
сез миңа карт көнемдә ба
ла белән сөенеч бирәсезме?
Нинд и гаҗәп нәрсә белән
хәбәр бирәсез!»
55 Фә
рештәләр әйтт еләр: «Без
сиңа булачак хак хәбәр бе
лән сөенеч бирәбез, син өмет
өзүчеләрдән булма!»
56 Иб
р аһ им әйтт е: «Әлб әтт ә,
мөэмин бәндә Раббысының
рәхмәтеннән өмет өзмәс, мә
гәр адашк ан кешеләр генә
өмет өзәрләр».

Хуҗ ам‑әфәндем дә анд ый
яшьтән узган».
13 Раб
бы Ибраһ имнан: «Сара
ни өчен: „Картл ык көнемдә
кая инде миңа бала табу?!“ –
дип көлеп җибәрде? – дип
сорады. –
14 Раб
бы өчен мөмк ин булма
ган нәрсә бармыни?! Киләсе
елн ы билгеләнгән вак ытк а
Мин синең яныңа әйләнеп
килгәндә Сараның бер углы
булыр».
15 Сара курк ып калг ан иде. Ул:
«Мин көлмәдем», – дип ак
ланып маташты. Әмма Раббы
әйтте: «Юк, көлдең», – диде.
16 Кунаклар, урыннарыннан то
рып, Сәд үмгә таба юл алды
лар. Ибраһ им аларн ы озата
китте.
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Ибраһимның Сәдүм
шәһәренә Аллаһыдан
мәрхәмәт соравы

Ибраһимның Сәдүм
шәһәренә Аллаһыдан
мәрхәмәт соравы

Раббы әйтте: «Эшләргә җы
енг ан эшемне ниг ә Миңа
Ибраһ имнан яшерерг ә?! –
диде. –
18 Иб
раһ им нәс еленнән һич
шиксез бөек һәм куәтле ха
лык яралачак һәм җир йөзен
дәге халыкларн ың һәммәсе
аның аша фат иха алачак.
19 Үзенең угылларына һәм өй җә
мәгатенә Раббы юлын күн
дерсен дип, аларн ы тугры
һәм гадел булырга өйрәтсен
дип, һәм аңа биргән вәг ъ

11 сүрә
74 Ибраһ им г‑мнән курк у беткәч
һәм аңа бала булачагы белән
шатл ыкл ы хәбәр дә булгач,
Лут кавеме хак ында безнең
белән бәхәсләшәдер...
75 Тәхк ыйк, Ибраһ им шәфкатьле
вә Аллаһудан курк ып әһ‑вәһ
итүче һәм тәүбә белән Алла
һуга кайт уч ы.
76 Җәбраи л г‑м әйтт е: «Ий Иб
раһ им! Лут кавеме турында
бәх әсл әш үд ән тукт аг ыл,
тәхк ыйк, Раббыңнан аларга
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дәмне үтәр өчен, Ибраһимны
сайладым Мин».
20 Ахырда Раббы әйтт е: «Сәд үм
белән Гамура явызлыкка бат
кан, гөнаһлары бик авырдыр.
21 Шун
д а иңеп, Миң а килеп
ирешкәннең дөресме‑түгел
ме, гөнаһлары бармы‑юкмы
икәнен беләчәкмен».
22 Юл
ч ылар, кузг ал ып кит еп,
Сәд үмг ә таб а юнәлделәр.
Әмма Ибраһ им Раббын ың
хозурында калд ы.
23 Иб
раһ им, Аңа якынлаш ып:
«Син тәкъван ы да яман бе
лән бергә юк итәрсеңме? –
дип сорады. –
24 Бәлк и, бу шәһәрдә илле тәкъ
ва кеше бард ыр. Шул илле
тәкъвага мәрхәмәт күрсәт
мичә, алар яшәг ән җирне
юк итәрсеңмен и?
25 Мондый эш Синнән ерак тор
сын. Яманн ы да, тәкъван ы
да бер тиң күреп, тәкъван ы
яман кеше белән бергә һәлак
итүең мөмк ин түгел! Бөтен
дөньяның Хөкемчесе мондый
гаделсезлеккә юл куймас!»
26 Раб
бы әйтт е: «Әгәр Сәд үм
шәһәрендә тәкъва илле адәм
табылс а, Мин бу урынн ы
исән‑имин ка лд ыр ач ак
мын», – диде.
27 Ибраһ им: «Менә мин, туфрак
вә көл бер адәм, Син Ху
җа‑Хак имем белән сөйләшеп
сүз әйтергә җөрьәт итәм, –
диде. –

газап белән әмер килде, шик
сез, аларга газап кил үчедер,
инде ул кил үче газап алардан
һич тә кире китмәс.
29 сүрә
31 Җи
б әр елг ән фәр ешт әл әр
Ибраһ имга шатл ык хәбәре
илә килгәч, ул фәрештәләр
әйттеләр: «Без бу Лут шәһә
ренең халк ын һәлак итүче
без, тәхк ыйк, ул шәһәрнең
халк ы имансыз зал им бул
дылар», – дип.
32 Ибраһ им әйтт е: «Бит ул шә
һәрдә Лут пәйгамбәр бар».
Фәрештәләр әйттеләр: «Без
ул шәһәрдә кемнәр барлыгын
яхш ы беләбез, әлбәттә, без
Лутн ы вә аңа ияргән мөэ
миннәрне котк арачакбыз,
мәгәр хатынын коткармабыз,
чөнк и ул газапта кал учылар
җөмләсеннән булды».
15 сүрә
57 Ибраһ им фәрештәләрдән со
рады: «Миңа сөенеч бирүдән
башка таг ын нинди эшегез
бар, ий илчеләр!?»
58 Фә
рештәләр әйтт еләр: «Аз
ган, чиктән чыкк ан кяфер
хал ыкн ы һәлак итәр өчен
җибәрелдек Без.
59 Мәгәр Лутн ы өй җәмәгате бе
лән һәлак итмәбез, барчасын
котк арырбыз.
60 Мә
г әр Лутн ың хат ын ы аз
гынн ард ан, шун ың өчен
кяферләр белән бергә һәлак
булачак».
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Бәлк и, тәкъвалар иллегә ту
лып җитмәс, биш кешег ә
кимрәк булыр. Шул биш ке
шегә ким булган өчен, бөтен
шәһәрне харап итәрсеңме?»
Раббы: «Әгәр анда кырык
биш тәкъва кешене тапсам,
шәһәрне харап итмәя чәк
мен», – дип җавап бирде. <...>
31 «Инде менә янә Син Хуҗа‑Ха
кимемнән сорарг а җөрьә т
итәм, – диде Ибраһ им. –
Әгәр анда егерме генә тәкъ
ва кеше табылс а?» Раббы:
«Егерме генә кеше булганда
да, шәһәрне харап итмәя
чәкмен», – дип җавап бирде.
32 «Таг ын бер мәртәбә авыз ачып
сүз әйт кәнем өчен ачулан
ма, Хуҗ а‑Хак имем, – диде
Ибраһ им. – Бәлкем, анда
тәкъвалардан ун гына кеше
табылыр?» Раббы: «Унау гы
на булганда да, шәһәрне юк
итмәя чәкмен», – диде.
33 Шулай дип, Раббы Ибраһ им
белән әңгәмәсен тәмамлады
да китеп барды. Ибраһ им да
чат ырына кире кайтт ы.

51 сүрә
32 Фәр ешт әләр: «Без бозыкл ык
кыл учы кавемне һәлак итәр
өчен җибәрелдек,
33 алар өст енә балч ыкт ан ясал
ган ташл арн ы яуд ырм ак
өчен,
34 ул ташлар Раббың хозурында
чиктән чыг ып азган кавем
нәрне үтерү өчен хәзерлән
гән», – диделәр.
35 Без чы
г ард ык ул шәһәрдән
Лут кавеме эченнән мөэмин
булган кешеләрне.
36 Лут пәйгамбәр кавеме шәһәр
ләрендә бер генә мөселман
йорт ын тапт ык, ягън и Лут
пәйгамбәр йорт ы гына мө
селман йорт ы иде».

Лутның Сәдүм шәһәреннән
качып котылуы

Лутның Сәдүм шәһәреннән
качып котылуы

Яратылыш 19
1 Кичке якт а әлег е ике фәр еш
тә Сәд үмг ә килеп җитт е.
Бу вак ыт Лут шәһәр кап
кас ы янынд а утыр а иде.
Юлчыларны күрүгә, ул кар
шыларга дип аяг үрә баст ы

11 сүрә
77 Ил
че фәр ешт әләр еб ез Лут
хозурына килг әч, Лут фә
рештәләр хак ында кайг ыга
калд ы, чөнк и фәрештәләр
бик чибәр егетләр кыяфә
тендә килделәр. Лут аларның
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һәм җиргә кадәр башын иеп
сәлам бирде.
2 Ан
нары: «Әфәнделәрем, ко
лыг ызн ың өенә рәх им ите
гез, – диде. – Аякларыгызны
юарсыз, бездә төн кун ып,
иртәгесен янә юлыгызны дә
вам итәрсез». Фәрештәләр:
«Юк, без урамда төн куна
чакбыз», – диделәр.
3 Ләк ин Лут бик нык кыст аг ач,
алар өйгә керделәр. Лут та
бын җәйде, төче кам ырдан
икмәк пешерде. Фәрештәләр
ашадылар.
4 Кунаклар йокларг а әле ятма
ганнар да иде, шулвак ыт Сә
дүмнең бөт ен тарафыннан
җыелган ир халк ы, олысын
нан алып кечес енә кадәр,
Лутн ың өен чолгап алд ы.
5 Лутн ы чак ырып, алар: «Сиңа
төн кунарга кергән адәмнәр
кайда? – дип сорад ылар. –
Чыксыннар, нинди икәннә
рен тат ып белик».
6 Лут, алар янына чыг ып, үз ар
тыннан өенең ишеген бикләп
куйды.
7 «Кардәшләрем, зинһ ар, яман
лык эшләмәгез, – диде ул. –
8 Менә, минем ир күрмәгән ике
кызым бар; яныг ызг а шу
ларн ы чыгарам, алар белән
теләгәнегезне эшләгез; әмма
бу адәмнәргә тимәгез, чөнк и
алар минем өй кунакларым».
9 Ләк ин сәд үмлеләр аңа: «Мон
дарак кил! – диделәр. Әйтте

фәрештә икәнлекләрен бел
мәде, хәтт а алар хак ынд а
күкр әг е кысылд ы, күңеле
сынды вә әйтте: «Бу көн авыр
көн, ни булыр инде». Лутның
бер явыз хатыны: «Лутка бик
чибәр кунак егетләре килде,
барып файдаланыгыз», – дип
залимнәр арасына хәбәр та
ратт ы.
78 Әле
г е азган хал ык Лут өенә
йөг ер ешеп килде, моннан
элек тә алар яман эшләрне
кылд ылар. Аларн ың яман
эшләре шул: яшь егетләр
не кызлар итеп куллан ыр
лар иде. Лутн ың кунаклары
янына йөгерешеп кил үләре
шуның өчен иде. Лут аларга
әйтт е: «Ий кав емем, менә
минем сезгә кызларым, ни
кахлап алыг ыз да якынлык
кыл ыг ыз, алар сезне гөнаһ
тан пакьләрдер. Аллаһудан
курк ыгыз, хәләл бар чагында
хәрамнан сакланыгыз, мине
кунакларым хак ында рис
вай кылмаг ыз! Әллә сезнең
араг ызд а бу яман эшнең
кабахәтлеген бел үче бер ир
юкмы? Әгәр арагызда гак ыл
лы ир булса, сезне бу эштән
тыяр иде».
79 Әйтт еләр: «Ий Лут, үзең бе
ләс ең, синең кызл арыңд а
безнең хаҗәтебез юк, дәх и
безнең нәрсә теләгәнебезне
дә беләсең ки, без синең ку
накларыңн ы телибез».

ләр: – Бу адәм бирегә читтән
килгән бер килмешәктер, ә
үзен әнә нинд и хуҗ а итеп
саный! Хәзер без сине кунак
ларыңа караганда да яманрак
эшкә дучар итәрбез». Шулай
дип, Лутка таба якынлашты
лар һәм өйгә бәреп кермәкче
булдылар.
10 Әм
ма ишектән кунак адәм
нәрнең куллары сузыл ып,
Лутны өй эченә тартып керт
теләр дә ишекне эчтән бик
ләп куйдылар,
11 ә ишек каршына җыелганнар
ны, олысыннан алып кече
сенә кадәр, һәммәсенең күз
ләрен сук ырайт ып, ишекне
таба алмастай хафалы хәлгә
төшерделәр.
12 Әле
г е ике кунак Лутк а әйт
теләр: «Синең монда таг ын
кемнәр ең бар? Кия в еңме,
угылларың, кызларыңм ы –
кем генә булса да, якын ти
ешле һәммә кешеңне шәһәр
дән читкә алып чык!
13 Чөн
к и без бу шәһәрне юк
итәчәкб ез. Бу шәһәр хал
кын ың явызл ыклары Раб
быга ишетелде. Раббы без
не шәһәрне юк итәргә дип
җибәрде».
14 Лут, өен
нән чыг ып, үзенең
кызларын хат ынл ыкк а ала
сы кияү егетләрг ә: «Торы
гыз, бу җирне ташлап ките
гез! – диде. – Чөнк и Раббы
бу шәһәрне юк итәчәк». Әмма
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Лут әйтте: «Әгәр минем сезгә
куәтем җитсә иде, яки бер
куәтле җәмәгатькә мөрәҗә
гать итәргә көчем булса иде,
әлбәттә, мин сезне ни эш
ләргә белер идем».
81 Фә
рештәләр әйтт еләр: «Ий
Лут, без Раббыңн ың илче
ләребез, кавемең сиңа һич
зарар кыла алмас, син кич
нең бер вак ыт ында өй җә
мәгатеңне алып чыг ып кит,
сездән һичберегез аерыл ып
калмасын, мәгәр зал имнәр
ягына авышкан хатыныңны
алып чыкма, тәхк ыйк, кя
ферләргә килә торган газап
хатыныңа да ирешер. Дөрес
лектә, бу кяферләрнең газап
кыл ын ырга вәгъдәләре таң
вак ыт ыд ыр, әллә таң якын
түгелме?» Җәбраи л г‑м шә
һәрләрен канат ы белән кү
тәр еп аннары әйләндер еп
җирг ә ташл ад ы, һәммәс е
һәлак булд ылар.
27 сүрә
54 Лут
н ы хәт ерләг ез, кав еме
нә ул әйтт е: «Әйә сез бик
яман фәх еш эшн е кыл а
сызм ы, җитмәсә, яшерм и
чә бер‑берег езг ә күрс әт еп
эшл исез.
55 Әйә сез ха
т ынн арн ы куеп
күп ирләргә якынл ык кы
ласыз, бәлк и сез эшегезнең
ахыры ничек бул ач аг ын ы
уйлам ый торган җаһ ил ка
вемсез».
80
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Лут кавеменең җавабы булма
ды, мәгәр Лутның җәмәгатен
шәһәр ег ездән чыг арыг ыз,
тәхк ыйк, алар ирләрнең ар
тына якынлык кылудан пакь
адәмнәрдер, дигән сүзләре
булд ы.
57 Без Лут
н ы вә аның әһелен
котк ардык, мәгәр хат ын ын
коткармадык, бәлк и газапта
кал учылардан итеп тәкъдир
итт ек. Чөнк и ул хат ын аз
ган кавемгә яшерен ярдәм
итүче иде.
58 Алар
ның өстенә яңг ыр уры
нына таш яуд ырд ык, пәй
гамбәр җибәреп Аллаһ га
забы бел ән курк ыт ып та
курыкм аг ан кав емнәрнең
яңгыры нинди яман яңгыр
дыр.
51 сүрә
32 Фәр ешт әләр: «Без бозыкл ык
кыл учы кавемне һәлак итәр
өчен җибәрелдек,
33 алар өстенә балчыктан ясалган
ташларны яудырмак өчен,
34 ул ташлар Раббың хозурында
чиктән чыг ып азган кавем
нәрне үтерү өчен хәзерлән
гән», – диделәр.
35 Без чы
г ард ык ул шәһәрдән
Лут кавеме эченнән мөэмин
булган кешеләрне.
36 Лут пәйгамбәр кавеме шәһәр
ләрендә бер генә мөселман
йорт ын тапт ык, ягън и Лут
пәйгамбәр йорт ы гына мө
селман йорт ы иде.

кияү егетләргә Лутн ың сүз
ләре шаярт у бул ып тоелд ы.
15 Таң бе
ленг әч, фәр ешт әләр
Лутн ы ашыкт ыр а башл а
дыл ар: «Хат ын ыңн ы һәм
яныңдаг ы ике кызыңн ы ал
да тизрәк моннан кит! – ди
деләр. – Юкса гөнаһл ы шә
һәр белән бергә син дә һәлак
булырсың».
16 Лут ак
р ын кыйм ылд ад ы.
Шуңа күрә әлег е адәмнәр,
Раббының Лутка булган ми
һербанл ыл ыг ына тая н ып,
аны һәм хат ын ы белән ике
кызын култ ыклап алд ылар
да шәһәр читенә алып чык
тылар.
17 Шә
һәр читенә чыг ып җит
кәч, а дәм н әрн ең берс е
Лутк а әйтт е: «Җан ыңн ы
котк арыйм дис әң, тизр әк
кач монн ан, арт ың а бо
рыл ып карама, бер җирдә
дә туктал ыш ясама! – ди
де. – Таул ар арасын а ка
чып, җан ыңн ы котк арып
кал». <...>
25 бу шә
һәрләрне, анда яшәү
челәрне, бөтен тирә‑юньне
туфрактагы үсемлекләре бе
лән бергә юк итте.
26 Лут
н ың хат ын ы исә, юлд а
барганда, арт ына борыл ып
карады да шунд ук тоз бага
насына әверелде.
27 Иб
раһ им, таң белән торып,
өнендә Раббы хозурында ба
сып торган урынга китте.

56
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Сәд үм белән Гам уран ы, бө
тен тир ә‑юньне күз еннән
кичереп, шун ы күрде: җир
өстеннән һавага мич морҗа
сыннан чыккан сыман төтен
күтәрелә иде.
29 Шу
лай булд ы ки, бөт ен бу
тирә шәһәрләрен юк итәр
гә җыенганда, Аллаһ ы Иб
раһ имн ы хәт ерендә тотт ы
һәм һәлак ителәсе шәһәр
дә яшәг ән Лутн ы һәлакәт
мәйд ан ынн ан читк ә чы
гарды.

11 сүрә
82 Аларг а газ ап белән әмер еб ез
килгәч, шәһәрләрен аст ын
өскә әйләндердек һәм алар
өст енә таш яуд ырд ык, ул
ташлар кыздырылган булыр.

Ибраһимның Аллаһыга
корбан китерүе

Ибраһимның Аллаһыга
корбан китерүе

Яратылыш 22
1 Шу
л ай булд ы ки, бу ва
кыйг ал ард ан соң Алл аһ ы
Ибраһ имн ы сынап карар
га тел әд е һәм аңа: «Иб
раһ им!» – дип өн салд ы.
«Мин тыңл ыйм!» – дип
җавап бирде Ибраһ им.
2 Аллаһ ы әйтт е: «Бердәнбер сө
екле угл ың Исх акн ы ал да
Мориа җиренә юл тот, Мин
сиңа күрсәткән тауга барып
җиткәч, корбанл ык учаг ы
өстендә угл ыңн ы корбанга
китер!» – диде.
3 Ибраһ им иртән таң белән тор
ды, ишәген иярләде, корбан
лык учаг ы өчен утын ярд ы
да, углы Исхакны һәм үзенең
ике колын ияртеп, Аллаһ ы
күрсәткән җиргә карап, юл
га чыкт ы.

37 сүрә
99 Вә ул әйтте: «Раббым әмер ит
кән урынга күчеп китәмен,
әлбәттә, Раббым мине бара
сы җиремә җиткерер...
100 Ий Раб
бым, миңа бер изг е
бала бирг ел, миңа ярдәмче
булсын!»
101 Без Ибраһ имг а бер ир бала
белән шатл ык хәбәрен бир
дек, ул бала кечкенә чагында
гал им, олугъ хәлендә йом
шак күңелледер.
102 Ул ба
ла җиде яшенә җитеп
атасы илә йөри башлаг ач,
Ибраһим әйтте: «Ий угълым,
мин төшемдә Аллаһ тара
фыннан сине корбан итеп
чал ырг а боерылам ын, уй
лап күр – бу эшкә ничек ка
рыйсың? Угълы... әйтте: «Ий
атам, ни белән боерылг ан
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Сәфәрнең өченче көнендә Иб
раһ им ерактан ук билгелән
гән таун ы күрде.
5 Иб
раһ им үзе белән килг ән
колл арг а: «Сез шуш ынд а
ишәк янында кал ып торы
гыз, без исә малаем белән
тауг а барып сәҗдә кыл ып
киләбе»з, – диде.
6 Шулай дип, корбанл ык учаг ы
өчен әзерләнгән утынны уг
лы Исхакка күтәртте дә, ку
лына пычак һәм утлы чыраг
алып, икәве бергә тауга таба
киттеләр.
7 Ис
х ак, атасын а сүз кат ып:
«Әтием!» – диде. «Әйе, уг
лым!» – диде Ибраһ им. Ис
хак: «Менә утын да, ут та бар,
ә корбанл ык бәрәне кайда
соң?» – дип сорад ы.
8 «Уг
л ым, корбанл ык бәрәнен
Аллаһ ы Үзе боерыр», – диде
Ибраһ им. Алар шулай икәве
бергә юлларын дәвам иттер
деләр.
9 Аллаһ ы күрсәткән тауга килеп
җиткәч, Ибраһим корбанлык
учаг ы өчен урын әзерләде,
шул урынга утын агачларын
тезеп өйде дә кул‑аяклары
бәйләнг ән Исх акн ы утын
өеме өстенә сузып ятк ырд ы
10 һәм, уг
л ын суя р өчен дип,
пычакл ы кул ын алг а таба
сузды.
11 Әмма шулчак Раббын ың фә
рештәсе күкләрдән өн салып:
«Ибраһ им! Ибраһ им!» – дип

булсаң, шуны эшлә, мин Ал
лаһ хөкеменә риз ам ын, бу
эштә мине, Аллаһ теләс ә,
сабыр итүчеләрдән табар
сың», – дип.
103 Безнең әмерне икесе дә риз а
бул ып кабул итт еләр, һәм
(Ибраһ им аны) яны белән
ятк ызды.
104 Кулына пычак алуга Без кыч
кырдык: «Ий Ибраһ им,
105 төшеңдә күргән Безнең әмер
не тасдыйк кылдың, үтәгән
хөк ем енд ә булд ың». Әнә
шулай үзебезгә итагать ит
кән яхш ы мөэминнәрне из
ге җәзалар белән нигъмәт
либез.
106 А л
л аһ ун ың «изг е бал аң
ны корбан итеп чал» дигән
әмере, әлбәттә, зур һәм авыр
сынаудыр.
107 Без аңа... корбан итеп буг аз
лар өчен җәннәттән бер зур
тәкә бирдек.
108 Ях
ш ыл ыг ы белән искә алу
өчен дөньяга соңыннан кил
гәннәргә Ибраһимның яхшы
әсәрләрен калдырдык.
109 Ул Иб
раһ имг а барча галәм
сәлам әйтер.
110 Яхш ы эшләрне кыл уч ыга без
шулай изгелек итәбез.
111 Ибраһ им Безнең хак мөэм ин
колларыбыздандыр.
112 Дә
х и Исх акн ы бирәчәг ебез
белән шатлыклы хәбәр бир
дек, Ул Исхак изгеләрдән вә
пәйгамбәрләрдән булды.

эндәште. «Әйе, тыңлыйм!» –
дип җавап бирде Ибраһ им.
12 Фә
рештә әйтт е: «Сузылг ан
кул ыңн ы кире ал, угл ыңа
берн и дә эшләмә! – диде. –
Инде Мин белдем: син Алла
һыдан куркасың, Аны хөрмәт
итәсең, Минем хакк а үзең
нең бердәнбер угл ыңн ы да
корбан итәргә әзерсең икән».
13 Иб
раһ им, баш ын күт әр еп,
тирә‑ягына күз ташлады һәм
арткы яктагы әрәмәлектә мө
гезе эләгеп чәбәләнгән бер
сарык тәкәсен күрде. Ибра
һим, барып, сарык тәкәсен
алып килде дә углы урынына
корбанга китерде.
14 Шун
н ан соң Ибр аһ им бу
урынга «Аллаһы Үзе боерыр»
дип исем кушты. Хәзер әйте
лә торган «Аллаһ ы тавында
боерыл ыр» диг ән гыйбар ә
шуннан килә.
15 Раб
бын ың фәрештәсе, күк
ләрдән янә өн сал ып, Иб
раһ имг а икенче мәрт әб ә
эндәште.
16 Әйт
т е: «Раббы белдерде ки,
Үз Затымнан ант итәм, диде,
үзеңнең бердәнбер углыңны
кызганмыйча, бу эшкә бар
ган ың өчен,
17 Мин сиңа фат их а өст енә фа
тиха бирәчәкмен, нәсел ва
рисларыңн ы күкт әг е йол
дызлар һәм диңгез ярында
гы ком бөртекләре сан ынча
ишәйтәчәкмен. Синең нәсел
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Ибраһ имга вә Исхакк а эш
ләрендә вә нәселләрендә бә
рәкәт бирдек, вә аларн ың
нәселләреннән килгән кеше
ләрнең бәгъзеләре көферлек
вә бозыклык белән үзләренә
ачык зол ым итүчеләрдер.
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варисларың дошманнарың
ның шәһәр‑калаларын үзлә
ренә милек итәчәк.
18 Ми
нем өн‑авазымн ы ише
теп, Мине тыңлаганың өчен,
җир йөзендәге халыкларның
һәммәсе синең ток ымың аша
фат иха алачак», – диде.
19 Шун
нан соң Ибраһ им кол
хезмәтчеләр е янын а кил
де. Алар белән бергә кайтыр
юлг а чыг ып, Беер‑Шебаг а
юнәлде һәм шунда яшәргә
калды.

Сәд үм патш асы Ибр амг а:
«Адәмнәрне миңа калд ыр,
мал‑мөлкәтне үзеңә ал», –
диде.
22 Ләк ин Ибрам Сәд үм патша
сына әйтте: «Раббыга, җир
не‑күкне бар иткән Аллаһ ы
Тәгаләгә кул ымн ы күтәреп
ант итәм: 23 синеке булг ан
мөлкәттән бер нәрсәне, хәтта
җепне яки аяк киеме кае
шын да алмая чакм ын. Син
кемг әдер: „Мин Ибрамн ы
бае тт ым!“ – дип әйт ерлек
булмасын. 24 Ләк ин угланнар
ашаг ан өлеш моңа керм и.
Шулай ук минем белән бар
ган адәмнәр – Анер, Эшк үл
һәм Мәмре – үз өлешләрен
алсыннар».

Ий Раббыбыз! Икебезне дә
Үзеңә итагать итүче мөсел
маннардан кыл һәм нәселе
бездән дә мөселман булган
җәмәгатьне насыйп ит һәм
безг ә хаҗ гамәлләр ен өй
рәт вә тәүбәләребезне кабул
итеп гөнаһларыбызн ы гафу
ит! Син, әлбәттә, тәүбәләр
не кабул итүче, рәх имлесең.
129 Ий Раб
быбыз! Бездән соң
нәселебезгә үзләре арасын
нан пәйг амб әр күндер! Ул
пәйг амб әр өйр әт ер аларг а
Синең китабыңны һәм... бө
тен хөкемнәрен һәм пакьләр
аларны мөшриклектән, бид
гать гамәлләрдән һәм хәрам
нәҗесләрдән. Ий Раббыбыз!
Шиксез, Сиңа тиңдәш юк,
көч‑кодрәт иясесең һәм һәр
эшне мәсл ихәтле кыл уч ы
сың.
130 Иб
раһ им г‑м тотк ан ислам
диненнән һичкем баш тарт
мас, мәгәр үз‑үзенә ахмаклык
кылган җаһил кеше генә баш
тарт ыр. Шиксез, Ибраһ им
г‑мне Үзебез дөньяда Имамга
һәм пәйгамбәрлеккә сайла
дык, һәм ул ахирәттә изгеләр
белән җәннәттә бул ыр.
131 Ибраһ им г‑мгә Раббысы әйт
те: «Аллаһуга итагать итеп
чын мөселман бул!» Ибра
һим г‑м әйтте: «Бөтен галәм
нәрне тәрбия ләүче Аллаһуга
итагать итеп чын мөселман
булд ым», – дип.

21

Ибрам һәм Изге җир

Ибраһим һәм Изге җир

Яратылыш 14
17 Ке
дорлаг омерн ы һәм аның
якл ы патшаларн ы тар‑мар
итеп кайтып килгәндә, хәзер
Патша үзәне дип йөртелгән
Шаве җирендә Ибрамны Сә
дүм патшасы карш ылад ы.
18 Ал
лаһ ы Тәг аләнең рух ан ие
булган Салим патшасы Мә
лик‑Садыйк та Ибрамны ик
мәк һәм шәраб белән каршы
алды.
19 Изг елек теләп әйтт е: «Җир
не‑күкне бар иткән Аллаһ ы
Тәгалә бәндәсе Ибрамны мө
барәк кылсын!
20 Дошманнарыңны кулыңа тап
шырг ан Алл аһ ы Тәг аләг ә
мактау‑шөкерләр яусын!»
Ибр ам үзен д ә булг ан бар
мал‑мөлкәтнең уннан бер
өлешен Мәл ик‑Сад ыйкк а
бүлеп бирде.

2 сүрә
125 Янә хәт ерләг ез! Кәгъб әт ул
лан ы кешеләрг ә кайт ач ак
урын итеп кылдык... Шулай
ук Кәгъбәт улланы кешеләр
гә имин урын итеп кылдык.
Инде Ибраһ им г‑м аяк бас
кан урынны намаз укый тор
ган урын итеп алыг ыз!..
126 Янә хә
т ерл әг ез Ибр аһ им
г‑м нең әй т к ән ен: «И й
Раббым, бу Мәккә шәһәрен
имин кыл һәм Аллаһуга вә
ахир әт көненә ышан уч ы
ларн ы төрле җимешләр бе
лән ризыкланд ыр...»
127 Иб
р аһ им илә Исмәг ыйль
Кәгъб әт улл ан ың ниг ез ен
күт әрг әч: «Ий Раббыбыз!
Эшеб езн е кабул ит! Син
ишет үче һәм күңелләрне
бел үчесең», – дип дога кыл
дылар.
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Ибраһим г‑м угылларына ва
сыять әйтте һәм әмер бирде:
«Ий угылларым, шиксез, Ал
лаһ сезгә ислам динен ирекле
итте. Дөрес һәм ныклап Ал
лаһ динен тотыг ыз! Динегез
була торып, кяфер булмагыз,
мөселман булып яшәп, мө
селман булып үлегез!» Ягък уб
г‑м дә угылларына шул ук
сүзләрне әйтте...

КОРЪәН
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Йосыфның төшләре

Йосыфның төшләре

Яратылыш 37
2 Ягък убн ың яшәү рәв еше бо
лайдыр. Унҗиде яшьлек углы
Йосыф атасының хатыннары
Билһа һәм Зилпәдән туган
агалары белән берлектә көт ү
көтә һәм агаларының кырын
эшләре турында аталары Ис
раи лгә хәбәрләр җиткереп
тора иде.
3 Исраи л Йосыфн ы бүт ән бар
лык угылларыннан артыграк
ярата, чөнк и Йосыф аның
картл ык көнендә туган ба
ласы иде. Ул аңа төрле төс
тәге тук ымадан затл ы кием
ясаткан иде.
4 Аталарының Йосыфны үзләре
нә караганда артыграк ярату
ын күргәч, Исраи лнең өлкән
угыллары Йосыфк а нәфрәт
белән карый башлад ылар,
хәтт а аның белән дуст анә
сөйләшмәс булд ылар.
5 Бер
вак ыт Йосыф төш күрде
һәм төшен агаларына сөйлә
де. Шуннан соң агаларының
нәфрәтләре тагы да көчәйде.
6 Йосыф әйтт е аларг а: «Тыңла
гыз, мин сезгә күргән төшем
не сөйлим, – диде. –
7 Имеш, без барыбыз да кырда
көлтә бәйл ибез икән. Шул
чак мин бәйләгән көлтә җир
өст ен ә туп‑туры калк ып
утырд ы, ә сез бәйл әг ән

12 сүрә
3 Ий Мө
хәммәт г‑м! Без сиңа
Коръәнне вәх и итеп кыйс
саларн ың күркәмрәг ен хи
кәять кылабыз, гәрчә башта
ул кыйссалардан хәб әрсез
булсаң да.
4 Йо
сыф атасын а әйтт е: «Ий
атам, мин төшемдә күрдем:
унбер йолд ыз һәм ай белән
кояш көлеп миңа сәҗдә кыл
дылар».
5 Атасы әйтт е: «Ий угъл ым, син
төшеңне агаларыңа сөйлә
мә! Әгәр аларг а сөйләсәң,
хөсетләнеп сине һәлак итәр
өчен хәйлә корырлар, чөнк и
шайтан адәмнәргә ачык дош
ман, агаларыңн ы хәйләг ә
кот ырт ыр.
6 Раб
б ың сиң а я х ш ы төш
күрсәткән кеби, сине пәй
гамб әрл екк ә дә сайл ый
дыр вә сиң а төш юраун ы
өйр әт әд ер вә сиң а һәм
Ягък убн ың башк а бал а
ларын а да нигъм әтл әр ен
тәм ам итеп бир ер, мон
нан элек бабаларың Исхак
бел ән Ибр аһ имг а нигъ
мәт ен тәм ам итеп бирг ән
кеби, әлбәттә, синең Раб
бың кемг ә нәрс ә бир ерг ә
икәнлекне бел үче вә ки
рәгенчә эш кыл уч ы».
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көлт әләр, минем көлт әне
урат ып алып, аның алд ын
да сәҗдә кылд ылар».
8 А га 
л ар ы Йос ыфк а: «Син
безнең өст ән хак им бул
макч ы, безн е үзең ә буй
сынд ырмакч ым ы?!» – дип
риз асызл ык белдердел әр.
Күргән төше, сөйләгән сүз
ләр е өчен Йосыфн ы таг ы
да ныграк күрәлм ый баш
ладылар.
9 Йосыф, таг ын бер төш күр еп,
аны да агаларына һәм ата
сына сөйләде: «Менә, мин
тагын бер төш күрдем, – ди
де. – Имеш, коя ш, ай һәм
унбер йолдыз, сәҗдә кылып,
миңа баш иделәр».
10 Төшен атасына һәм агалары
на сөйләг әч, атасы ачула
нып әйтте: «Нәрсәне аңла
та синең күргән бу төшең?
Мин, анаң һәм агал арың
синең алд ың а килеп баш
иярг ә тиешл әр дис еңм е
ни?!» – диде.
11 Агаларын ың Йосыфт ан зар
лан ул ар ы арт а бар а иде.
Аталары исә боларн ың ба
рыс ын к ү ң ел ен ә са л ып
куйды.
Йосыф агаларының хәйлә
коруы
12

Тәхк ыйк, сорауч ыларг а Йо
сыф вә аның кардәшләре
нең кыйссаларында, әлбәттә,
гыйбрәтләр бар.

Иср аи л Йосыфк а: «Агал а
рың Шәкемгә көт ү карарга
киткәннәр иде, – диде. –
Син дә алар янына барып
кайт». Йосыф: «Ярый», – дип
җавап бирде. <...>
18 Йосыфн ың якынлаш ып ки
лүен ерактан ук күреп алгач,
агалары, аны үтерү өчен, үз
ара киңәш‑табыш итә баш
ладылар.
19 Бер‑берләренә: «Әнә төш хас
тасы килә, – диештеләр. –
20 Үте
рик тә мәетен берәр чо
кырга илтеп ташл ыйк. Әй
тербез, аны ертк ыч хайван
ашад ы, дия рб ез. Шунн ан
күр ерб ез: күрг ән төшл ә
реннән нәрсә килеп чыгар
икән», – диделәр.
21 Ру
бин, бу сүзләрне ишет еп:
«Юк, җан ына тим ибез!» –
дип, Йосыфн ы кардәшлә
ренең кара ния тләр еннән
йолып кал ырга тырышт ы.
22 «Кан кой
м аг ыз! – ди д е
ул. – Аны чүлд әг е бер әр
чок ырга ташлап калд ыры
гыз, әмма үзенә кул тидер
мәгез». Рубиннең теләге –
Йосыфн ы кардәшләре ку
лынн ан котк ар ып ка л у,
аны исән‑имин хәлдә ата
сын а кайт арып тапш ыр у
иде.
23 Яннарына Йосыф килеп җи
түгә, агалары аның өст енә
киг ән төсле‑чуа р киемен
салдырып алд ылар да,
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Йосыфн ың олугъ кардәшлә
ре әйттеләр: «Әлбәттә, Йо
сыфн ы вә аның кард әше
Бин ям инне атабыз бездән
арт ыграк сөя, без кәсепче
вә хезмәтчеләрбез, атабызны
да тәрбия л ибез; Йосыфлар
дан бер файда күрмәсә дә,
аларн ы бездән арт ык күрә
дер. Тәхк ыйк, атабыз безнең
хакта ачык ялг ышад ыр».
9 Агалары җыелып сөйләштеләр
вә бәгъз еләр е әйтт е: «Йо
сыфны үтерегез яки билгесез
бер урынга илтеп ташлаг ыз,
аннары атагызның йөзе сез
гә генә кал ыр, башк ага һич
карамас, шуннан соң тәүбә
итеп, яхш ы кешеләрдән бу
лырсыз».
10 Ара
л арынн ан берс е әйтт е:
«Йосыфн ы үтермәг ез! Аны
кое төбенә сал ыг ыз! Бәгъ
зе мөсафирләр аны табып
алырлар вә ерак җиргә алып
китәрләр, үзег ез дә тынар
сыз, әгәр шул эшне кыл ыр
булсагыз, шуннан да яхшы
сы булмас». Бу киңәшкә бар
да риза булып Йосыфны со
рарг а аталары янына кил
деләр.
11 Әйт
т еләр: «Ий атабыз, Йо
сыф хак ында ни өчен безгә
ышанм ыйсың? Без аңа фә
кать яхш ыл ык тел ибез.
12 Йосыфны иртәгә безнең белән
сахрага җибәр, төрле җимеш
ләр ашап, уйнап йөрер, без

13

Йосыф агаларының хәйлә
коруы

Беркөнне Йосыфның агалары
аталарының көт үен көтәргә
Шәкемгә киттеләр.
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култ ыг ынн ан тот ып, су
сыз‑коры бер коег а төрт еп
төшерделәр.

Йосыф

аны, әлбәттә, сакларбыз, аңа
бер зарар да ирешмәс».
13 Ата
л ары әйтт е: «Йосыфн ы
алып кит үег ез мине кайг ы
вә хәср әтк ә төшер ә, мин
аңард ан башк а сабыр итә
алм ыйм, аннары аны бүре
ашаудан да куркамын, вә сез
Йосыфтан гафил йөрерсез».
14 Әйтт еләр: «Әгәр без шул хәт
ле күп була торып аны бүре
ашаса, ул вак ытта без, әл
бәттә, хәсрәттә бул ырбыз,
Йосыфн ы бүредән ашатмак
безгә зур кимчелек булыр».
Кайчан Йосыфн ы алып кит
теләр, аны кое төбенә салыр
га итт ифак кылд ылар һәм
күлмәген салдырып үзен кое
төбенә төшерделәр, күлмәген
сорагач: «Унбер йолдыз, ай
вә коя ш бирсеннәр», – дип
көлделәр. Без Йосыфка вә
хи кылд ык: «Бу җәфалар
дан, әлбәттә, бер көнне ко
тыл ырсың да сиңа кылган
явызл ык л ар ын үзл әр ен ә
сөйләрсең», – дип; ләк ин
алар Йосыфка вәх и кылга
ныбызн ы сизмиләр.
16 Вә шул көнне кич белән ела
шып аталары янына кил
деләр.
17 Әйттеләр: «Ий атабыз, без Йо
сыфн ы әйберләребез янын
да калд ырып үзебез йөг ерү
ярыш ына киткән идек, без

баручы исмәг ыйлиләргә са
тып җибәрделәр.
29 Рубин чок ыр янына кабат ки
леп басты, карый – чок ырда
Йосыф юк, һәм ул өстен‑ба
шын ерт ып өзгәләнергә то
тынды.
30 Аннары, кардәшләр е янына
килеп: «Энебез чок ырда юк!
Инде мин нишлим? Кая ба
рыйм?» – диде.
31‑32 Шун
н ан соң алар, көт ү
дән бер кәҗә тәкәсе тот ып,
аны суеп, канына Йосыфның
парча киемен манч ыд ылар
да «Без менә нәрсә тапт ык.
Кара әле, бу синең угл ың
ның киеме түг елме икән?
Әллә юкм ы?» дигән сүзләр
белән бергә канга манч ыл
ган шул киемне аталарына
күндерделәр.
33 Ягък уб, киемне тан ып: «Бу –
минем угл ымн ың киеме, –
диде. – Йосыфымны ертк ыч
хайван ботарлаган булса ки
рәк!»
34 Ягъ
к уб хәсрәттән өстен‑ба
шын ертт ы, ерт ык‑порт ык
ка төренеп, угл ы өчен озак
көннәр кан‑яшь түкте.
35 Бар
л ык угылл ары, кызл а
ры, җыел ып, аны юат ырг а
тырышсалар да, ул тын ыч
лан ырг а теләмәде: «Угл ым
янын а, үлел әр айм аг ын а
хәсрәтем белән бергә китә
чәкмен», – дип, угл ы өчен
күз яше коюдан туктамад ы.

әйләнеп килгәнче Йосыфны
бүре ашаган, ий атабыз, син
безгә ышанм ыйсың, гәрчә
без дөрес сөйләсәк тә».
18 Йо
с ыфн ың күлм әг ен ял
ган канг а буя п аталарына
кит ер еп бирделәр. Атал а
ры әйтт е: «Юк, Йосыфн ы
бүр е ашамаг анд ыр, бәлк и
нәфесегез бер хәйләне сез
гә яхш ы итеп күрсәткәндер
дә сез аны кылгансыз, ин
де миңа күркәм сабырл ык
кир әк! Сезнең хәйләг езг ә
карш ы Аллаһудан ярдәм со
рыйм ын».
19 Йосыфн ы салг ан коег а якын
җиргә кәрван килде, су та
шучыларын коега су алырга
җибәрделәр, суч ы чиләг ен
коег а төшерде вә Йосыф,
чиләккә ябыш ып, коед ан
чыкты, су таш учы юлдашла
рына әйтте: гаҗәп бер мат ур
угылдыр, нинди сөенеч без
гә. Бу бала сатлык мал, үзебез
сатарбыз, дип сөйләштеләр,
ягън и коедан табылганл ы
гын бөтен кәрванга әйт м и
чә: «Кое янындаг ы кешеләр
Мисырга алып барып сатар
өчен бирделәр», – диделәр,
аларн ың кылг ан эшләр ен
Аллаһ бел үче.
20 ...Кәрванчылар Йосыфны Ми
сырга алып барып саттылар.
Йосыфн ы Мисыр патшасы
ның беренче вәзире Газиз
күп акчага сат ып алд ы.
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Йосыфны коллыкка сату

Йосыфны коллыкка сату
Шунн ан соң үзләр е ашар
га дип утырдылар. Шулчак
Гил ыг ад тар афынн ан бер
кәрван якынлаш ып килгә
не күренде. Дөя ләренә агач
саг ызы, бәлз әм һәм ладан
төя п, Мисырга баруч ы ис
мәгыйлиләр кәрваны иде бу.
26 Кар
дәшләренә Яһүдә болай
диде: «Энекәшебезне үтереп,
аның канын яшереп калудан
безгә ни файда?!
27 Без аны кәрванчы исмәгыйли
ләргә сатып җибәрик, җаны
на кул сузмыйк. Ул бит без
нең энекәшебез, кан кардә
шебез». Бүтәннәр Яһүдәнең
бу сүзләренә риза булдылар.
28 Мид ья н сәүдәг әрләр е якын
лашк ач, Йосыфн ы коедан
чыгарып, егерме көмеш бә
һасенә энеләр ен Мисырг а
25
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Йосыфн ы исә Мид ья н сәү
дәг әрләр е, Мисырг а алып
килеп, фирг авеннең сарай
хезмәтчесенә – җансакчылар
башл ыг ы Пот ифарг а кол
лыкка сатт ылар.

Йосыф

Йосыф үсеп бәл ягатькә иреш
кәч, Без аңа хикмәт вә белем
бирдек; әнә шулай яхшы эш
не эшләүчеләргә изг е җәза
бирәчәкбез.
23 Вә
зир хат ын ы Зөләйхә үз
өендә Йосыфт ан ялын ып
вә ялварып нәфесе теләгәнне
үтәвен таләп итте вә барча
ишекләрне бикләде һәм «ий
Йосыф, кил минем яныма,
мине мәхрүм итмә» диде.
Йосыф әйтте: «Бу эштән Ал
лаһуга сыгынамын, тәхкыйк,
тәрбиячем Газиз миңа хөрмәт
күрсәтте, торачак җиремне
күркәм кылд ы, инде мин
аңар ничек хыянәт итим! Бу
эшне кылсам, залимнәрдән

Пот иф ар үзенең өе белән
идарә итүне, барл ык хуҗа
лык эшләрен Йосыф кулына
тапш ырды.
5 Ху
җ ал ык эшләр е, өй белән
идарә итү вазифасы Йосыф
кул ын а тапш ырылг анн ан
соң, Йосыф хак ына Пот и
фарн ың өен Раббы мөбарәк
кылды, аның йортында һәм
кырларында башк арылг ан
барлык эшләргә бәрәкәт на
сыйп итте.
6 По
т ифар үз хуҗ ал ыг ындаг ы
бар нәрсәне шулай Йосыф
хөкеменә калд ырд ы, аша
ган ризыг ыннан башка бер
нәрсә турында да кайг ыр
тып уйламады. Йосыф зифа
буйл ы, төскә‑биткә чиб әр
егет иде.
7 Потифар хатынының Йосыфка
күзе төшеп: «Минем белән
йокла», – дип, аңа тәкъд им
ясады.
8 Әмма Йосыф баш тартт ы, ху
җабикәгә: «Менә, мин монда
булганга, хуҗа әфәндемнең
үз өендәг е эшләрдән бер
нинди кайгысы юк, ул бөтен
эшләрне минем кулга тап
шырды, – дип җавап бирде. –
9 Бу өйдә мин дә аның кебек үк
хуҗамын, – диде Йосыф. –
Чөнк и ул синнән кала бар
нәрсәне минем ихт ыярыма
куйд ы. Әмма син – аның
хат ын ы! Ничек инде мин,
шунд ый яманл ык эшләп,

бул ырм ын бит, әлбәттә, за
лимнәр Аллаһ газабыннан
кот ыла алмаслар».
24 Тәх
к ыйк, Йосыфн ы үзенә
якынл ык кыл ырг а теләде
Зөләйхә, вә Йосыф та Зө
ләйхәгә касд кылган бул ыр
иде, әгәр Раббысын ың га
ләмәтләрен күрмәгән булса,
ягън и шул вак ытта Аллаһ
аңа атасын күз алд ына ки
терде, әнә шулай галәмәт
күрсәтт ек Йосыфтан яман
вә фәхеш эшне җиб әрмәк
өчен, чөнк и ул безнең ихлас
колларыбыздан.
25 Икесе дә ишекләрг ә таба йө
герделәр. Йосыф Зөләйхәдән
кот ыл ыр өчен йөг ерде, Зө
ләйхә Йосыфн ы чыг армас
өчен артыннан йөгерде, Йо
сыфның күлмәген артыннан
тот ып үзенә тартт ы, күлмәк
ерт ылд ы. Йосыф ишекләр
гә килгәндә бикле ишекләр
Аллаһ кодрәте белән ачыла
бард ылар. Шулай куы ш ып
ишегалд ына чыксалар, Зө
ләйхәнең ире Газизгә очра
дылар. Зөләйхә үзенең ире
нә әйтте: «Синең хат ын ыңа
яман касд кылг ан кешег ә
җәз асы нәрс ә бул ыр? Әл
бәттә, төрмәгә бикләү яки
рәнҗет үче газап бул ыр».
26 Йо
сыф әйтт е: «Зөләйхә үзе
теләде минем аңа якынл ык
кыл уы мн ы. Йосыфн ың сү
зен дөр есләп, Зөләйхәнең
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Мисыр вәзире – Газиз – ха
тын ы Зөләйхәгә әйтте: «Бу
бал ан ың урын ын күрк әм
кыл, яхшы тәрбия лә, шаять,
без аңардан файда күрербез,
яки аны үзебезгә бала итәр
без». Сат ып алуч ы Газизгә
сөекле күрсәткәнебез кеби,
Йосыфн ы Мисыр җир енә
урнашт ырд ык, анда вәзир
кылмак вә төш юрау беле
мен өйрәтмәк өчен, Аллаһ Үз
эшендә галибдер, җиң үчедер,
теләгәнчә эш кылыр; ләк ин
күбр әк кешеләр белм иләр
Аллаһу Тәгаләнең зат ын вә
сыйфат ын.
Йосыф Мисырда; вәзир
хатыны

Йосыф Мисырда; Потифар
хатыны
Яратылыш 39
1 Йо
сыф Мисырг а кит ерелде.
Мисыр фиргавененең сарай
хезмәтчес е, җанс акч ыл ар
башлыг ы Пот ифар, аны ис
мәгыйлиләр кулыннан сатып
алды.
2 Раббы Йосыфн ы ташламад ы.
Йосыфн ың бөт ен эшләр е
уңышл ы чыга иде. Ул үзе
нең мисырлы хуҗасы өендә
яши башлады.
3 Өй хуҗ асы Йосыфк а Раббысы
химая итүен, ни генә эшләсә
дә, аның һәр эшен уңышл ы
кыл уын күрә иде.
4 Йосыф шулай, хуҗ асы күңе
ленә хуш килеп, аның хез
мәтчесе булып китте. Ахырда
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Аллаһ ы каршында үз өстемә
зур гөнаһ алыйм?!»
10 Ху
җ абикә һәркөн үзе белән
йокларга, якынлык кылыр
га чак ырса да, Йосыф аның
сүзен тыңламад ы.
11 Шу
лай булд ы ки, беркөнне
Йосыф үз эшләре белән өй
гә керде. Бу юлы өй эчендә
хуҗабикәдән башк а беркем
дә юк иде.
12 Хуҗ абикә янә: «Минем белән
йокларг а ят!» – дип, кул ы
белән Йосыфның киеменнән
эләктереп алд ы. Әмма Йо
сыф, өске киемен хуҗабикә
нең кулында калдырып, тиз
генә өйдән чыг ып йөгерде.
13 Хат ын, Йосыфн ың, өс киемен
ташл ап калд ырып, өйдән
чыг ып кач уын күргәч,
14 кычк ырып, йорт хезмәткәр
ләрен чак ырды һәм аларга:
«Менә, күрег ез! Бу гыйбри
адәм безне мыскыл итәр өчен
алып кайт ылган, – диде. –
Минем белән йокларга дип
килгән булган, ләк ин мин
әче тавыш белән кычк ырып
җибәрдем.
15 Шулай ачырг алан ып, әче та
выш белән кычк ыруы мн ы
ишеткәч, менә, киемен таш
лап калдырып, өйдән чыгып
йөгерде».
16 Хуҗ абикә, ире Пот ифар өйг ә
кайтканга кадәр, Йосыфның
өс киемен үз янында саклап
тотт ы.

кардәшләреннән бер сабый
шәһадәт бирде вә ул сабый
әйтте: «Әгәр Йосыфның күл
мәге ал яктан ертылган бул
са, Зөләйхә сүзе дөрес булыр,
Йосыф сүзе ялган булыр.
27 Әгәр Йосыфн ың күлмәг е арт
яктан ертылган булса, Зөләй
хә сүзе ялган булып, Йосыф
сүзе дөрес булыр».
28 Кайчан Зөләйхәнең ире Йо
сыф күлмәгенең арттан ер
тылганын күргәч, Зөләйхәгә
әйтте: «Бу эш синең хәйләң
икән, әлбәттә, сез хатынлар
ның хәйләсе олугъ».
29 Га
зиз әйтте: «Ий Йосыф, бу
эшт ән баш тарт, хал ыкк а
фаш итмә. Син, Зөләйхә,
тәүбә ит, миннән гафу со
ра гөнаһ ың өчен! Тәхк ыйк,
син хаталан учылардан бул
гансың». Бу эш Мисырг а
җәелде, хат ыннар бик күп
сөйләделәр.
30 Мисырда бер төрле хат ыннар
әйттеләр: «Газизнең хатыны
үзенең колыннан якынлык
кыл уын үтенгән вә аңа мә
хәббәте чиктән ашкан икән,
без ул Зөләйхәне ачык аз
гынл ыкт а күр әб ез, чөнк и
Газизне ташлап, колн ы сөя
башлаган».
31 Зөләйхә, ул хат ыннарн ың га
епләп сөйләгәннәрен ишет
кәч, аларн ы кунакка чак ы
рып кешеләр җибәрде вә алар
өчен яхш ы урыннар вә хуш

ТӘҮРАТ

КОРЪәН

68

Кайт кач, аңа бая г ыча сүзләр
белән хәлне сөйләп бирде:
«Монда син алып кайт к ан
гыйбри колың мине мыск ыл
итәргә теләде,
18 әм
ма мин әче тавыш белән
кычк ыргач, өс киемен мон
да калдырып, өйдән чыг ып
качт ы», – диде.
19 Үзенең кол ы өст еннән хат ы
нының зарлан уын ишеткәч,
Потифарның ачуы тәмам соң
чиккә җитте.
20 Йосыфны ул тотк ын итеп пат
шаның мәхбүсләре ята торган
зинданга япт ырд ы.

тәгамнәр әзерләде, кунаклар
килеп ашарга утыргач, һәр
берсенә үткен пычаклар бир
де вә әйтте: «Ий Йосыф, ул
хатыннар янына чык», – дип.
Хат ыннар Йосыфн ы күргәч
бик олугъ эш санад ылар вә
яннарына утыртырга теләде
ләр һәм, Йосыфтан күзләрен
ала алмыйча, тәгам кисәбез
дип кулларын кискәләп бе
терделәр вә әйттеләр: «Аллаһ
пакьтер, бу – кеше түгелдер,
бу – һичкем түгел, мәгәр хөр
мәтле фәрештәдер», – дип.
32 «Мине шун ың хак ында гаеп
вә шелтә кылган кол – шул
колд ыр, дөр ес, мин аның
белән якынл ык кыл ырг а
эстәдем, ләк ин ул теләмәде,
сакланд ы. – Соңра Зөләй
хә хат ыннардан үтенде, –
миң а якынл ык кыл ырг а
өндәг ез», – дип, ләк ин ха
тыннар бар да Зөләйхә те
ләг әнне теләделәр. Зөләй
хә әйтт е: «Әгәр мин әмер
кылганн ы эшләмәсә, ягън и
якынл ык кылмаса, әлбәт
тә, зинданга салдырырмын,
хурлыкка төшкән кешеләр
дән бул ыр».
33 Йосыф әйтте: «Ий Раббы! Ми
не чак ырган зинага караган
да миңа зиндан яхш ырак,
әгәр ул хатыннарның хәйлә
ләрен миннән үзең бетермә
сәң, ул вак ытта мин аларга
авыш ырм ын вә ярам аг ан
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эшне эшләп җаһ илләрдән
бул ырмын».
34 Йосыфн ың дог асын Раббысы
кабул кылды һәм Йосыфтан
ул хат ыннарн ың хәйләсен
җибәрде, дөреслектә, Ул –
сүзләрне ишет үче вә хәлләр
не бел үче.
Йосыфн ың күлмәг е артт ан
ерт ылг анл ыг ын вә сабый
балан ың шәһадәт биргәнен
һәм хатыннарның кулларын
кискәннәрен күргәч, Йосыф
ның гаебе юклыг ы барчала
рына да ачыкланды, шулай
булса да, азга гына Йосыфны
зинданга салырга булдылар.
36 Вә аның белән берг ә ике егет
тә зинданга керде. Берсе –
хәмер ясаучы, икенчесе ик
мәкче иде, алар төш күрде
ләр. Аларн ың берсе әйтт е:
«Мин төшемдә хәмер сык
канымны күрдем». Вә икен
чесе әйтт е: «Мин төшемдә
икмәк күтәреп йөргәнемне
күрдем, ул күтәргән икмә
гемнән кошлар ашый имеш.
Ий Йосыф, ул төшнең тәгъ
бире нәрсә, безгә сөйләп бир.
Тәхк ыйк, без сине яхшы ке
ше дип беләбез».
37 Йо
сыф әйтт е: «Мин сезг ә
башта, ашый торган ризык
ларыг ыз алдыг ызга килмәс
бор ын, ул риз ык л арн ың
нинди ризык икәнлеге белән

икмәкчегә – бик тә нык ачуы
чыкт ы,
3 һәм ул аларн ы сак аст ына ал
дырды: үзенең җансакчылар
башлыгы өе карамагындагы,
Йосыф яткан зинданга ябар
га кушт ы.
4 Җансакч ылар башл ыг ы бу ике
тотк ынга хезмәт күрсәт ү ва
зифасын Йосыфк а йөкләде.
Алар шулай берн ик адәр ва
кыт сак аст ында бергә бул
дылар.
5 Мисыр патшасын ың зинданга
ябылг ан әлег е шәрабч ысы
белән икмәкчесе һәр икесе
бер төндә үзенә аерым мәгъ
нәдәге төш күрделәр.
6 Ир
т ән Йосыф, алар янын а
кергәч, боларн ың бик нык
апт ырашк а кал уы н күрде.
7 Шун
н ан Йосыф үзенең ху
җас ы Пот иф ар өе зин
дан ынд а үзе белән берг ә
тотк ынл ык кич ер үч е бу
ике фирг ав ен сарае түр ә
сеннән: «Бүг ен сезнең ни
гә чырайл арыг ыз бик бо
ек?» – дип сорад ы.
8 Алар әйтт еләр: «Без төш күр
дек, тик төшләребезне юрау
чы кеше генә юк», – диделәр.
Йосыф: «Төш юрау Аллаһ ы
иркендә түгелме?! – диде. –
Миңа сөйләгезче!»
9 Баш шә
рабч ы күргән төшен
Йосыфка сөйләп әйтте: «Тө
шемдә мин бер йөзем агач ы
күрдем.

хәбәр бирермен, бу эшем вә
төшкә тәгъбир ясавым Раб
бымн ың өйрәт үе беләндер,
тәхк ыйк, мин Аллаһуга һәм
дә ахирәткә ышанмаган ке
шеләрне ташладым, алардан
киселдем.
38 Вә мин кер
дем ата‑бабала
рым Ягък уб, Исх ак, Ибра
һимнар диненә, Аллаһуг а
берәр мәхл укны тиңдәш итү
безнең өчен һич тә дөрес вә
лаек түгел. Ошбу хак диндә
бул уыбыз безгә вә башка ке
шеләргә Аллаһуның юмарт
лыг ы вә рәхмәте, ләк ин күп
кешеләр бу зур нигъмәт дип
белмиләр һәм Аллаһуга шө
кер итм иләр».
39 Йосыф әлег е төш күрүче ике
егетне башт а вәг азьләрг ә
тел әде һәм аларг а әйтт е:
«Ий зиндандаг ы ике иптә
шем! Ясалма күп илаһларга
гыйбадәт кыл у хәерлеме?
Яки һич тиңдәше булмаган
бөт ен мәхл укн ың хуҗ асы
вә кодрәт иясе бер генә Ал
лаһуг а гыйбадәт кыл у хә
ерлеме? Әлб әттә, бер генә
А лл аһуг а гыйб ад әт кыл у
хәерле.
40 Сез бер Ал
лаһуг а гыйбадәт
кылмыйсыз, мәгәр үзегез вә
аталарыг ыз Илаһ дип исем
бирг ән, һичн әрс әг ә яра
мый вә файда бирм и тор
ган сын ымнарг а гыйбадәт
кыл асыз, ул сын ымн арг а
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Йосыфның төшләрне юравы
Йосыф зинданга ябылса да,
Раббы аның янында булд ы,
мәрхәмәтен ирештереп, зин
данбашы күңелендә Йосыф
ка кар ат а рәх имле кар аш
уятт ы.
22 Зинданбашы Йосыфны төрмә
дәге барлык тотк ыннар өс
теннән карап торучы назыйр
итеп куйды. Тотк ыннарның
зиндандаг ы бөт ен эшләре
белән Йосыф җит әкчелек
итә иде.
23 Зинданбаш ы үзе Йосыф кул
аст ында эшләнә торган эш
ләрнең һичберсе белән кы
зыксынмады, чөнк и Йосыф
ның янында Раббы бул ып,
Раббы аның һәрб ер эшен
уңышлы кыла иде.
Яратылыш 40
1 Бу ва
к ыйг алардан соң бер
вак ыт Мисыр патшасын ың
шәрабчысы белән икмәкчесе
үзләренең хуҗалары алдында
гаепле булдылар.
2 Шун
л ыкт ан фирг ав енн ең
шул сар ай хезмәтчеләр е
нә – баш шәрабчы белән баш
20
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Аның өч ботагы бар иде. Агач
үсеп чәчәк атты, аннары тәл
гәш‑тәлгәш җимешләр өл
герде.
11 Мин фир
г ав еннең кас әс ен
кул ыма тотк анм ын имеш.
Агачт ан йөз ем тәлг әш ен
алып касәгә сыкт ым да ка
сәне фиргавенгә бирдем».
12 Йо
сыф шәрабч ын ың төшен
юрап әйтте: «Төшеңнең тәгъ
бире болайдыр: өч ботак –
өч көн ул;
13 өч көн
нән фирг ав ен сине
югары күтәрәчәк – элекке
ге урыныңа кире кайтарачак.
Электә фиргавеннең шәраб
чысы булгандагы кебек, син
янә фиргавен касәсен аның
кулына биреп тора башлая
чаксың.
14 Тик сиңа бер үтенеч! Эшлә
рең җайлангач, мине дә хә
тереңә төшер: игелек күр
сәтеп, минем хакта фирга
венгә сүз җиткер һәм мине
бу йортт ан чыг арырг а бу
лыш.
15 Мин – гый
бриләр иленнән
урлап кителгән кеше! Мин
бу илдә дә зинданг а ябып
куярдай берн инд и яман эш
эшләмәдем!»
16 Баш ик
мәкче, Йосыфн ың
төшне яхшы юравын күреп,
аңа: «Мин дә бер төш күр
дем, – диде. – Баш түбәмә
өсте‑өстенә өч үрмә кәрзин
куйганмын имеш.

гыйбадәт кыл ун ың дөрес
леге өчен Аллаһ һич дәлил
иңдергәне юк, бу хакта хө
кем итмәк фәкать Аллаһуга
гына хаст ыр, башка затн ың
хөкеме хөкем түгелдер, Ул –
Аллаһ – Үзеннән башк аг а
гыйб адәт кылм аск а әмер
кылд ы, бу исл ам дине –
хак дип, ләк ин күп кешеләр
белм иләр.
41 Ий зиндаг ы ике иптәшем, ин
де күргән төшегезгә тәгъбир
кылам: әмма берегез зиндан
нан чыгып әүвәлге урынын
да хәмер ясаучы булыр, әмма
икенчег езне асарлар вә ба
шын кошлар ашар». Егетләр:
«Без төш күрмәдек, уйнап
кына әйт кән идек», – ди
деләр. Йосыф әйтт е: «Сез
сорадыгыз – мин җавап бир
дем, әлбәттә, эш мин тәгъбир
кылганча булыр».
42 Егет
л әрд ән берс е кот ыл а
дип зан кылг ан ын а, ягъ
ни хәмерчегә Йосыф әйтте:
«Зинданнан чыккач, патшага
минем хаксыз зинданда ят
кан ымн ы сөйлә, мине чы
гарсын». Йосыфн ы патша
сына әйтергә егеткә шайтан
оныттырды, янә Йосыф ничә
еллар зинданда калды.
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Иң өстәге кәрзиндә фиргавен
өчен төрле нигъмәтләр, ик
мәкче пешергән ризыклар.
Менә шул ризыкларн ы ба
шым өстендәге кәрзиннән,
чук ып‑чук ып, кошлар алып
китәләр иде».
18 Йосыф икмәкчег ә җав ап би
реп әйтте: «Төшнең тәгъбире
болай: өч кәрзин – өч көн ул;
19 өч көн
нән фирг ав ен сине
дә югары күтәр әчәк – си
не агачка асып куя чак, күк
кошлары исә, чук ып‑чук ып,
синең тәнеңдәге итне аша
ячаклар».
20 Өч көннән, үзенең туг ан кө
ненд ә, фирг ав ен барл ык
сарай түрәләре өчен зур мәҗ
лес җыйды һәм алар алдын
да баш шәрабч ы белән баш
икмәкчене югары күтәрде –
21 баш шә
р абч ын ы элек к е
урын ына кайтард ы, һәм ул
әүвәлгечә фиргавен кул ына
касәсен биреп тора башлады,
22 ә баш ик
мәкчене, Йосыф
аларга юраганча, дарга асты.
23 Йосыфн ың тик үзен генә хә
тергә төшерүче булмады, баш
шәрабч ы аны тәмам оныт
кан иде.
17

Фиргавен күргән төшләр

Патша күргән төшләр

Яратылыш 41
1 Ике ел вак ыт кичкәннән соң,
фиргавен дә бер төш күрде.
Ул Нил елгасы ярында басып
тора имеш.

43
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Бервак ыт дусларына патша
әйтте: «Мин төшемдә җиде
симез сыер күрдем, аларн ы
җиде арык сыер ашый имеш,
дәх и җиде кипкән башак вә
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Йосыф

Менә, елга суыннан көр‑симез
бәдәнле җиде сыер чыкты да
яр буе камышлыгында утлап
йөри башлады.
3 Ул да бул
мад ы, алар арт ын
нан суд ан янә җиде сыер
чыкт ы. Болары гәүдәгә бик
тә арык‑ябык сыерлар иде.
Алар яр буенда утлап йөргән
көр‑симез сыерлар янына
килеп баст ылар да
4 тег еләрне ашарг а керешт еләр.
Арык‑ябык җиде сыер көр
һәм симез җиде сыерны ашап
бетергәндә, фиргавен йок ы
сыннан уянды.
5 Аннан ул таг ын йоклап китт е
һәм бу юлы башк а бер төш
күрде. Имеш, бер сабактан
тук‑симез орлыклы җиде ба
шак үсеп чыкт ы.
6 Шуның артыннан ук ач орлык
лы, көнчыгыш җилләреннән
тәмам куырылып беткән янә
җиде башак үсеп чыкт ы да
7 тук‑симез орл ыкл ы җиде ба
шакны йотып‑ашап бетерде.
Фиргавен, уянып, үзенең төш
күргәнлеген аңлад ы.
8 Ирт ән аның бөт ен җан ы‑ру
хы тын ычсыз иде. Ул, чап
кыннар җиб әреп, Мисыр
ның барлык акыл ияләрен,
тәгъбирчеләрне чак ырт ып
алды һәм аларга үзенең күр
гән төшләрен сөйләп бирде.
Ләк ин аңа төшләренең мәгъ
нәсен юрардай кеше табыл
мады.

җиде яшел башак күрдем. Ий
җәмәг ать, әгәр төш юрый
белс әг ез, минем төшемне
юраг ыз, тәгъбир итегез!»
44 Патшан ың дуслары әйтт еләр:
«Бу төш – саташ у гына, без
анд ый сат аш у төшләрнең
тәгъбирен белмибез».
45 Зин
д аннан чыкк ан хәмер
че, аңардан патшага әйтергә
үтенеп калг ан Йосыфн ың
сүзен күп еллардан соң исе
нә төшереп, патшага әйтте:
«Мине зинданга җибәрегез,
анн ан кайт ып бу төшнең
тәгъбирен сезгә сөйләрмен».
Җибәрделәр, Йосыф янына
бард ы.
46 «Ий дө
рес сөйләүче Йосыф!
Син безгә җиде симез сыер
хак ында җавап бир, ул симез
сыерларн ы җиде арык сыер
ашый, дәх и җиде яшел ба
шак вә җиде кипкән башак
хак ында безг ә җав ап бир.
Шая ть, мин Мисыр хал
кын а кайт ып җав абыңн ы
сөйләрмен, шая ть, алар да
кадереңне белеп зинданнан
чыгарырлар».
47 Йосыф әйтте: «Җиде ел тоташ
тан иген чәчегез, җиде елда
уңыш яхш ы бул ыр, алг ан
уңышн ы сукмыйча башаг ы
вә салам ы белән киб әндә
сакларсыз, мәгәр үзегез ашар
хәтле генә суг ып алырсыз.
48 Мо
н ың соң ынд а җиде ач
лык еллары килер, уңышлы
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Шулчак баш шәрабчы, сүз со
рап, фиргавенгә әйтте: «Мин
бүген үткәндәге гөнаһ ымны
хәтергә алырга мәҗбүрмен, –
диде. –
10 Без колларына ачуы чыг ып,
фиргавен мине һәм баш ик
мәкчене җансакч ылар баш
лыг ы йорт ындаг ы зинданга
япт ырган иде.
11 Бер үк төнне без икеб ез дә –
мин дә, ул да – һәркайсыбыз
үзенә аерым мәгънәдәге төш
күрдек.
12 Зинданда безнең белән берг ә
җансакчылар башл ыг ын ың
кол хезмәтчесе – бер гыйбри
егет утыра иде. Без күргән
төшләребезне аңа сөйләдек,
һәм ул һәркайсыбызның тө
шен үзенчә юрап бирде.
13 Аның юраг аннары барысы да
дөрескә чыкты: мин әүвәлге
хезмәтемә кайтарылд ым, ә
теге икмәкче дарга асылды».
14 Фир
гавен, Йосыфн ы тизлек
белән зинданнан чыгарып,
аны үз янына китертте. Са
кал‑чәчен алдырып, киемен
алыштыргач, Йосыф фирга
вен хозурына килде.
15 Фир
г ав ен аңа бол ай диде:
«Мин бер төш күрдем, әм
ма аны юрап аңл ат ырд ай
кеше юк. Ә синең турыда:
„Төшләрне ишет үгә үк юрый
белә“, – диләр».
16 Йо
сыф фирг ав енг ә җав ап
бир еп әйтт е: «Бу мин ем

җиде елда җыйган игеннә
регез җиде ачлык елларында
ашалып бетәр, мәгәр орлык
өчен саклаган аз гына иген
нәрегез кал ыр.
49 Соң
ра ачл ык еллардан соң
бер ел килер, ул елда яңгыр
лар явар, кешеләрг ә иген
нәр вә җимешләр үсәр, һәр
җәһәттән иркен булыр, җи
мешләр сыг ып, шәрабл ар
ясарлар».
50 Патша әйтте: «Ул төш юрауч ы
кешене зинданнан чыгарып
миңа китерегез!» Чак ыручы
илче Йосыф янына килгәч,
Йосыф илчегә әйтте: «Баш
патш аңа кайт ып әйт, ми
не күреп кулларын кискән
хат ыннарн ың миңа карата
фикерләрен белсен. Хат ын
нарн ың хәйләсе вә минем
хаксыз рәнҗетелгәнем ачык
лансын өчен! Тәхк ыйк, ми
нем Раббым аларның хәйлә
ләрен белә».
51 Пат
ш а әйтт е хат ынн арн ы
җыеп: «Йосыф хак ында фи
керег ез ничек, аның белән
якынл ык кыл ырга теләгән
вак ытыгызда гаеп аңардамы
яки сездәме?» Хатыннар әйт
теләр: «Аллаһ сакласын, без
Йосыфта бер явызлык та күр
мәдек, ул пакьтер. Газиз ха
тын ы Зөләйхә әйтт е, менә
хәзер хакл ык өскә чыкт ы,
Йосыфн ың миңа якынл ык
кыл уы н мин үзем эстәдем,
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Йосыф

Йосыф

кодрәтемдә түгел. Фиргавен
гә хәерле җавапн ы Аллаһ ы
Үзе ирештерер... <...>
26 Җиде симез сыер – ул җиде
ел димәктер; җиде тук башак
та – җиде ел ул. Мәгънәләре
бер үк.
27 Со
ң ынн ан пәйд а булг ан
җид е ач‑арык сые р һәм
көнч ыг ыш җилл әр енн ән
куы рыл ып бетк ән ач ор
лыкл ы җиде башак шулай
ук җиде елн ы белдерә һәм
җиде ел кытл ык бул асын
хәбәр итә.
28 Менә шун ың өчен мин: „Ал
лаһ ы фирг ав енг ә алд а ни
кыласын күрсәтеп бирде“, –
дип әйттем дә.
29 Шулай, бөтен Мисыр җирендә
җиде ел бөек мулл ык чоры
булачак.
30 Аннан соң җиде елл ык кыт
лык чоры башланачак, һәм
Мисыр иле тәмам бөлг ен
леккә төшеп, элекке муллык
еллары оныт ылачак.
31 Кытл ык чоры шулк адәр авыр
булыр ки, ачка интег үдән ил
дәге элекке муллык бөтенләй
хәтердән чыгачак.

әмма Йосыф хыянәт итмәде,
аның сүзләре хак».
52 «Ул ха
т ынн арн ың мин ем
дөреслег ем белән шәһ адәт
бирүләре – үзе юк чаг ында
хат ын ына хыя нәт итмәгән
легемне Газиз белсен өчендер
һәм хыянәтчеләрнең хәйлә
сен Аллаһ юлга салмаганлы
гын белсеннәр өчен.
53 Әмма шулай булса да, нәф е
семне дөр есләм им, чөнк и
нәфес явызлыкка өндидер,
мәгәр нәфес өндәгән явыз
эшләрдән кот ылыр Раббым
рәхмәт кылган кешеләр ге
нә. Әлбәттә, минем Раббым
ярл ыкаучы вә рәх имле».

Йосыфның югары дәрәҗәгә
ирешүе

Йосыфның югары дәрәҗәгә
ирешүе

32

Төшнең фиргавенгә ике тап
кыр кабатлан уы исә Алла
һын ың әмер е хак бул ун ы
күрсәтә. Тиздән Ул аны га
мәлгә ашырачак.

54

ТӘҮРАТ

Патша әйтте: «Китерегез миңа
ул Йосыфн ы, үземә юлдаш
итәрг ә аны төрмәдән чы
гарырм ын. Патш а Йосыф
белән сөйләшкәч, хак ыйкать
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Шунлыктан фиргавенгә, зи
рәк акыллы бер адәм табып,
аны Мисыр җирләре өстен
нән идарәче итеп кую мәс
лихәттер.
34 Фир
г авен мәмләкәтнең бө
тен өлкәләренә назыйрлар
куйсын. Алар уңд ырышл ы
җиде ел дәвам ында Мисыр
җирендә җитештерелгән бар
азык‑төлекнең биштән бер
өлешен җыеп барсыннар.
35 Шул мулл ык елларында һәр
төрле икмәкт ән җые лг ан
азык‑төлек нәрсәсе шәһәр
ләрг ә – фирг авен карама
гындагы саклык урыннарына
туплансын.
36 Бу азык‑тө
лек, сакл ык мал
буларак, Мисыр җирләре
нә ябырылачак җиде елл ык
кытл ык чоры ихт ыя җ ына,
ягън и мәмләк әтне ачл ык
һәлакәтеннән котк ару өчен
калдырылсын».
37 Бу мәс
л ихәт фирг авенгә вә
аның барлык хезмәтчеләренә
хуш килде.
38 Фирг авен үзенең барл ык хез
мәтчеләренә: «Аллаһ ын ың
Рух ын үзендә йөрт кән мон
дый кешене таг ын кайдан
табарга мөмк ин?!» – дип әй
теп куйды.
39 Йосыфк а исә фирг ав ен: «Ал
лаһ ы сиңа боларның һәммә
сен ачып биргән икән, ди
мәк, синдәй зирәк акылл ы
адәм бүтән юктыр, – диде. –

хәлне белгәч әйтте: «Бүг ен
син имин булг ан ың хәлдә
безнең янда торырсың».
55 Йо
сыф әйтт е: «Мине иген
челек эшләренә хуҗ а итеп
куй, әлбәттә, мин игеннәрне
үстерә һәм саклый беләмен,
яхш ы сакларм ын».
57 Әнә шулай Йосыфк а Мисыр
җирендә иркенлек бирдек,
ул җирдә кайда теләсә шун
да урнаш ыр. Рәхмәт ебезне
теләгән кешеләребезгә шу
лай бирәбез, изге гамәлләр
кыл уч ыларн ың әҗерен һич
җуймабыз.
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Йосыф

Син минем ил‑йорт ымн ың
идарәчесе булырсың. Бөтен
халк ым синең сүзне тыңлап
эш итәр. Синнән тик минем
тәхетем генә бөегрәк булыр.
41 Менә, мин сине бөтен Мисыр
җирләре өстеннән идарәче
итеп куям!» – дип, сүзен бе
терде фиргавен.
42 Шулай дип, фирг авен, үзенең
бармаг ыннан мөһер йөзеген
салып, аны Йосыфның бар
маг ына кигезде; аңа нәфис
җитеннән тегелгән киемнәр
бирде, муен ына алт ын чыл
быр муенса такт ы.
43 Аны үзе
нең икенче дәр әҗә
арбасына утыртырга кушты.
Юлда барг анда, Йосыфн ы
«Юл бирегез!» дигән сүзләр
белән каршылап һәм озатып
калырга тиешләр иде. Шул
рәвешчә, фиргавен Йосыфны
бөт ен Мисыр җирләре өс
теннән идарәче итеп куйды.
44 Йо
сыфк а фирг ав ен: «Мин
фирг ав енн ең сүз е: бөт ен
Мисыр мәмләкәтендә синең
рөхсәтеңнән башк а һичкем
кулын да, аяг ын да селкет
мәс!» – диде.
45 Фир
г ав ен Йос ыфк а Саф
нат‑Панеах дип исем кушты,
аңа Он шәһәренең каһ ине
Поти‑Пераның кызы Асенат
ны хатынлыкка алып бирде.
Йосыф шулай бөтен Мисыр
җирләр е буйл ап сәя хәт ен
башлады.

Йосыф

Мисыр патш асы фирг ав ен
хоз ур ын а килг әнд ә, Йо
сыф утыз яшьтә иде. Фир
гавен хозурыннан киткәч,
ул бөт ен Мис ыр җирл ә
рен арк ыл ыга‑буйга йөреп
чыкт ы.
47 Җиде ел муллык чорында туф
ракк а чәчелг ән һәр орл ык
бөртегеннән кушучлап уңыш
алынды.
48 Җи
д е ел эченд ә Йос ыф,
Мис ыр җир енд ә җит еш
кән һәрт өрле игеннән мул
уңыш җые п, шәһ әрл әр
нең сакл ык урынн арын а
азык‑төлек туплад ы; аерым
шәһәр тирәсендәге басулар
дан җыелганн ы шул шәһәр
эчендәг е амб арл арг а сал
дырды.
49 Тупланг ан ашл ык диңг ез ко
мыдай шулкадәр күп иде ки,
ахырда Йосыф аның исәбен
үк югалтт ы. <...>
56 Ачл ык бөт ен җирләрне биләп
алг ач, Йосыф, азык‑төлек
амбарларын ачт ырып, ми
сырлыларга икмәк сата баш
лады. Әмма кытл ык Мисыр
төбәкләрендә дә көчәйгән
нән‑көчәя бард ы.
57 Менә, бөт ен илләрдән кеше
ләр Йосыфтан икмәк сат ып
алырга Мисырга агыла баш
лад ы. Чөнк и ачл ык афәт е
бөтен җир йөзен каплап ал
ган иде.
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Яратылыш 42
1 Ягък уб, Мисырда икмәк бар
лыг ын белеп, угылларына:
«Сез нәрс ә бер‑бер ег езг ә
караш ып торасыз? – диде.
2 Аннары: – Мисырда, әнә, ик
мәк бар дип ишеттем. Исән
калыйк, үлмик дисәк, шунда
барып, икмәк сат ып алып
кайт ыг ыз», – дип өстәде.
3 Шу
лай итеп, Йосыфн ың ун
кардәше, икмәк сатып алыр
өчен, Мисырга юнәлде.
4 Әмма Ягък уб Йосыфның энесе
Бенья минне агалары белән
бергә җибәрмәде, ул‑бу бул
магае дип курыкт ы.
Йосыф белән агаларының
очрашуы

Йосыф белән агаларының
очрашуы

Мисырга икмәк сат ып алыр
га кил үчеләр арасында әнә
шулай Исраи лнең угыллары
да бар иде. Чөнк и Кәнг ан
җирендә дә ачлык хөкем сө
рә иде.
6 Йо
сыф исә, Мисырн ың баш
түрәсе сыйфатында, килгән
бар халыкка икмәк сата иде.
Йосыфның хозурына килгәч,
ун кардәше итагать белән аңа
баш иделәр.
7 Йо
сыф үзенең агаларын бер
күрүдә үк тан ыд ы, әмма та
ныганлыгын сиздермәде һәм
алар белән бик кырыс сөй
ләшт е. Сорад ы: «Сез кай
дан килдегез?» – диде. Теге
ләр: «Без Кәнган җиреннән,

Ачл ык елл ары башл анг ач,
Йосыфн ың агал ары Кән
ган шәһәреннән Мисырг а
ашл ык алырг а килделәр,
ашл ык сорар өчен Йосыф
янын а керд ел әр, Йос ыф
аларн ы тан ыд ы, әмма ага
лары Йосыфн ы тан ымад ы
лар...
59 Йосыф аларг а сәф әр җиһ аз
ларын хәзерләп һәрберсенә
бер дөя йөге ашлык биргәч
әйтте: «Атаг ыз янында кал
гач кече кардәшегезне миңа
алып килегез. Күрәсез бит,
мин үлчәүне хыя нәтсез, га
дел үлч имен һәм мөсафир
ләрне кабул итүчеләрнең
хәерлесемен.

икмәк сат ып алырг а кил
дек», – диделәр.
8 Йосыф үзе агаларын таныса да,
тегеләр аны тан ымад ылар.
9 Йо
с ыф, ага л ар ы тур ынд а
төшендә күрг әннәрне хә
тер ен ә төш ер еп, а ларг а:
«Сез – шымч ыл ар! Сез
монда мәмләкәтнең шәр ә
урынн арын кар арг а кил
гәнсез!» – диде.
10 «Юк, әфән
дебез, – диделәр
кардәшләр е. – Без, синең
колларың, монда икмәк са
тып алырга дип килдек.
11 Без – бер ата ба
л ал ар ы,
на м усл ы кеш ел әр, без
колл арыңн ың берк айч ан
шымчылык иткәннәре юк!»
12 Йо
сыф: «Түг ел! – дип кис
те. – Сез монда мәмләкәтнең
шәрә нокталарын күзәтергә
килгәнсез!»
13 Кардәшләре: «Без, синең кол
ларың, Кәнг ан җирендәг е
бер кешенең угыллары бу
лабыз, абыйл ы‑энеле уни ке
туган. Иң кече энебез әтиебез
янында калд ы, ә бер энебез
инде юк», – диделәр.
14 «Әйт әм бит, сез монда шым
чы булып килгәнсез! – дип
кабатлады Йосыф. – 15 Шуңа
күрә сез сынау үтәргә тиеш.
Фиргавеннең гомере белән
ант итәм: кече энег ез мон
да китерелгәнгә кадәр, сез
моннан берк ая да китә ал
мая чаксыз!
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Әгәр ул кардәшег езне алып
килмәсәг ез, миндә сезнең
өчен ашлык булмас һәм миңа
якын да килмәгез!»
61 Әйтт еләр: «Ярый, атасыннан
сорарбыз аны, әлбәттә, без
ул эшне эшли алабыз вә эш
ләрбез».
62 Йосыф үзенең хезмәтчеләр е
нә әйтте: «Боларның ашлык
өчен биргән акчаларын үз
ләренә белдермичә йөкләре
нә яшереп куегыз, өйләренә
кайт к ач ул акчаларн ы, ша
ять, табып һәм танып алыр
лар һәм шул акчалары белән,
шая ть, янә минем яным а
ашл ык алырг а килерләр».
Һәм хезмәтчеләр шулай эш
ләделәр.
60
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Араг ызд ан бер ег ез, өег ез
гә кайт ып, энег езне монда
алып килсен. Калганнары
гыз монда тот ык бул ып ка
лыр. Сөйләг ән сүзләр ег ез
хакмы, түгелме икәне менә
шунда ачыкланыр. Энегезне
алып килмисез икән, ул чак
ны, фиргавеннең гомере бе
лән ант итәм, сез чыннан да
шымчылар булып чыгасыз!»
17 Шу
лай дип, Йосыф аларн ы
өч көнгә сак аст ына куйд ы.
18 Өченче көнендә аларг а әйтт е:
«Исән каласыгыз килсә, мин
әйт кәнне эшләрсез, чөнк и
мин Аллаһ ыдан курк ам.
19 Әгәр нам усл ы кешеләр икән
сез, араг ыздан кем дә булса
берегез тот ык бул ып монда
калсын, ә башкаларыгыз ач
лыктан иза чиккән гаи лә
ләрегез өчен моннан икмәк
алып китәр.
20 Ә инде сүз ег езнең хакл ыг ын
исбатларга һәм үлемнән ко
тыл ып кал ырг а теләс әг ез,
кече энег езне минем хозу
рыма китерегез». Кардәшләр
күнделәр. <...>
25 Ан
нан соң таг ын әмер би
реп, кардәшләренең йөк кап
чыкларына икмәк тутыртты,
юлда ашарларына өлеш чы
гарып, икмәк бәһ асе өчен
алынган көмешне һәркайсы
ның капчыгына кире салып
куя рг а кушт ы. Барысы да
Йосыф кушканча эшләнде.

Йосыф

16

Йосыф кардәшләренең
өйләренә кайтып китүе;
аларның кабат Мисырга
әйләнеп килүе

Йосыф кардәшләренең
өйләренә кайтып китүе;
аларның кабат Мисырга
әйләнеп килүе

Кардәшләр, үзләр енең ик
мәкләрен ишәкләргә төя п,
кайт ыр юлга чыкт ылар.
27 Төн кунарг а тукт аг ан җирдә
кардәшләрнең берсе, ишә
генә азык бирү өчен, кап
чыг ын чиште һәм, капч ык
авызында ук үзенең икмәк
сатып алганда түләгән көмеш
акчаларын күреп,
28 кардәшләренә: «Менә, минем
көмешем үземә кире кайт
ты, капчыгымның авызында
ята!» – диде. Курк у‑аптырау
дан һәммәсенең йөрәге кы
сылып килде. Тетрәнә‑тет
рәнә, алар бер‑беренә: «Ал
лаһ ының безгә күрсәткән бу
хикмәтләре нәрсәне аңлата
икән?» – диештеләр.
29 Кәнг ан җиренә, Ягък уб яны
на кайт кач, алар үз башла
рынн ан үтк ән барл ык бу
хәлләрне аталарына сөйләп
бирделәр. <...>
35 Кап
ч ыкларн ы бушата баш
лаг ач, гаҗәп хәл: аларн ың
һәркайсының капчыгыннан
көмеш акча янч ыг ы килеп
чыкт ы. Үзләренең бу көмеш
акчал ы янч ыкларын күр
гәч, һәммәсе – угыллар да,
аталары Ягък уб та – тәмам
курк уга төштеләр.

Атал арын а кайт к ач әйтт е
ләр: «Ий атабыз, безгә хәзер
Мисырдан ашлык сатып алу
тыелд ы, ягън и ашл ык ху
җасы, кече кардәшег ез Би
ням инне алып килмәсәгез,
сезгә ашл ык бирм им, диде.
Биняминне безнең белән җи
бәр, ашлык алып кайтырбыз
һәм Бин яминне сакларбыз».
64 Ата
л ары әйтт е: «Бин ям ин
хак ынд а мин сезг ә ничек
ышаныйм? Моннан элек Йо
сыф хак ында ышанд ым да,
ә нәрсә эшләдегез? Шун ың
өчен аны сезгә бирмим, сак
лау йөзеннән Аллаһ хәерле
дер, Аңарга тапш ырд ым вә
Ул – шәфк ать итүчеләрнең
иң шәфк атьлерәге».
65 Йөкләрен ачк ач, ашл ык өчен
бирг ән акчаларын йөклә
рендә тапт ылар – үзләренә
кире кайтарылган. Әйттеләр:
«Ий атабыз, ялг ан сөйлә
мибез, ошбу акча – ашл ык
өчен бирг ән акчабыз кире
үзебезгә кайтарылган, Бин я
минне безнең белән җибәр,
Мисырга барыйк, өй җәмә
гатьләребезгә ашл ык алып
кайт ырбыз һәм Бин ям инне
дә сакл арбыз, әгәр Бин я
мин дә барса, бер дөя йөге
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Аталары Ягък уб угыллары
на әйтт е: «Сез мине угыл
ларымнан мәхрүм итт ег ез:
Йосыф юк, Шимун юк! Инде
менә Бенья м инне дә алып
китәргә телисез. Моның бар
авырлыг ы минем башк а тө
шәчәк!» – диде.
37 Атасы Ягък убк а җавап биреп,
Рубин әйтте: «Бенья м инне
кире алып кайт масам, ми
нем ике угл ымн ы үтер! –
диде. – Бенья м инне миңа
ышан ып тапш ыр, мин аны
сиңа һичш иксез кире алып
кайтачакмын!»
38 Ләк ин Ягък уб:
«Углымны сезнең белән җибәр
мәя чәкмен! – диде. – Абый
сы үлгәч, ул минем берүзе
калды. Әгәр барыр юлыгызда
бер‑бер хәл була калса, хәс
рәт‑кайгыдан сез минем чал
башымны гүргә кертәчәксез
бит!»
Яратылыш 43
1 Илдә ачл ык көчәйг әннән‑кө
чәя барды.
2 Мисырдан алып кайт к ан ик
мәк тотылып беткәч, Ягък уб
үзенең угылларына: «Мисыр
га барып, аннан тагын бераз
икмәк сат ып алып кайт ы
гыз», – диде. <...>

ашл ыкн ы арт ык алырбыз,
ашл ык хуҗ асы вәзир өчен
бер дөя йөг е бик аз нәрсә,
авырсынмас – бирер».
66 Аталары әйтт е: «Әлбәттә, Би
няминне сезнең белән җибә
рермен, сәламәт кайтарып
үземә тапш ырырг а Алл аһ
исеме белән ант итеп вәгъдә
биргәнегезгә чаклы». Бин я
минне сәламәт алып кайтып
тапш ырырг а вәгъдәләр ен
биргәч аталары әйтте: «Без
нең сөйләшкән сүзләребезне
Аллаһ күзәт үчедер».
67 Аталары әйтт е: «Ий угылла
рым, Мисырга җиткәч бары
гыз да бер капкадан кермәгез,
төрлегез төрле капкалардан
керег ез! Аллаһудан килгән
бәла‑каза хак ында берни бе
лергә дә, сезгә ярдәм итәргә
дә хәлемнән килмидер, һәр
эш өстеннән хөкем йөретмәк
Аллаһуга хаст ыр, шуңа баш
июдән башка чара юк, мин
Аллаһуга тәвәккәл иттем һәм
тәвәккәл итүчеләр Аллаһуга
гына тәвәккәл итсеннәр!»
68 Алар Мисырга җитеп, аталары
әйткәнчә, төрлесе төрле кап
кадан кергән заманда ата
лары Ягък убн ың сүзе алар
га Аллаһудан килг ән каз а
хак ында һич файда бирмә
де, мәгәр Ягък убн ың күңе
лендәге теләге генә үтәлде,
тәхк ыйк, ул – Без өйрәткән
нәрсәләрне бел үче, шун ың
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өчен балаларын шулай вәгазь
кылд ы, ләк ин күп кешеләр
белмиләр эшнең яшерен сер
ләрен.
Йосыфның агаларны
сынавы

Йосыфның агаларны
сынавы
Ягък убн ың угыллары, әлеге
бүләкләрне төяп һәм кулла
рына икеләтә күбрәк көмеш
акча алып, Беньямин белән
бергә Мисырга таба юл чык
тылар һәм, Мисырга барып
җиткәч, Йосыф хоз урын а
килделәр.
16 Ара
ларында Бенья м инне дә
күргәч, Йосыф үз өенең мө
диренә: «Бу кешеләрне ми
нем өйгә алып кайт. Аякл ы
малдан кирәк кадәр хайван
суеп, табын әзерлә, чөнк и
төшкелекне мин бүг ен бу
кешеләр белән бергә ашар
мын», – диде.
17 Мө
д ир, хуҗ асы кушк анча,
кардәшләрне Йосыфның өе
нә алып китте.
18 Кардәшләр үзләр ен Йосыф
ның өенә алып кит үләрен
нән тәмам каушап калганнар
иде. «Теге чакны без түләгән
көмеш акчаны капчыклары
бызг а кир е сал ып җиб әрү
белән бәйле эш инде бу! –
диешт еләр алар. – Йорт ы
на алып кайт к ач, безгә һө
җүм итеп, бездән кол ясарга,
ишәкләребезне алып калыр
га тели, күрәсең!»

Бар да җыел ып Йосыф яны
на керделәр... һәм Йосыф
Бин ям инг ә үзен тан ытт ы,
мин синең кардәшең Йо
сыфмын, дип кочаклады вә,
кардәшләрең безгә кылган
начарлыклары өчен кайгыр
маг ыл, Аллаһ безне ташла
мад ы, диде.
70 Агаларын ың нәрс әләр ен хә
зерләг әч, ягън и ашл ыкла
рын үлчәп дөя ләрг ә йөк
ләгәч, Йосыф Бин ям иннең
йөг енә бер алт ын савытн ы
яшереп куйд ырд ы, вә шул
хәлдә юлг а чыг ып китт е
ләр, соңра Йосыфн ың хез
мәтчеләреннән берсе артла
рыннан барып: «Ий кәрван
кешеләре! Сез патшаның са
выт ын урлагансыз», – дип
кычк ырд ы.
71 Йосыфн ың агалары кычк ы
ручыга каршы килеп: «Нәрсә
югалтт ыг ыз?» – дип сора
дылар.
72 Әйтт еләр: «Патшан ың савы
тын югалтт ык, аны табып
китергән кешегә бер дөя йөге
ашлык бирелә вә ул ашлык
ны тапшырырга мин өстемә
алам ын».
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Йосыфның өй капкасы янына
килеп җиткәч, туктап, алар
мөдиргә сүз кушт ылар.
20 Әйттеләр: «Хуҗабыз әфәнде, –
диделәр, – без инде элек тә
монда икмәк сат ып алырга
бер килгән идек.
21 Кай
т ыр юлд а төн кун арг а
туктап, капч ыкларыбызн ы
чишеп җиб әрс әк, күрдек
ки, без түләгән көмеш акча
һәрк айсыбызн ың капч ыг ы
авызында ята. Без бу көмеш
акчаларны тулысы белән сез
гә кире алып килдек.
22 Кул ыбызда таг ын икмәк са
тып алыр өчен алып килгән
башка көмешебез дә бар. Теге
юлы капч ыкларыбызга кө
мешне кем салган булгандыр,
без белмибез».
23 Мөд ир әйтт е: «Тын ыч бул ы
гыз: курк ырг а урын юк, –
диде. – Капч ыкларыг ызда
табылган ул хәзинәне сезгә,
мөгаен, үз Аллаг ыз, атаг ыз
ның Алласы насыйп иткән
дер. Тег е юлы сез түләг ән
көмешне мин тул ысынч а
алдым». Шулай дип, мөд ир
алар янына Шим унны алып
чыкт ы.
24 Аннан соң кардәшләрне Йо
сыфн ың өенә алып керде,
аякларын юарга су китерде,
ишәкләренә азык бирде.
25 Кар
д әшләр өйлә вак ыт ы
на Йосыф кайт ышк а үзлә
ренең бүләкләрен әзерләп
19

Йосыф

Әйтт еләр: «Үзег ез беләс ез,
валлаһ и, без Мисыр җире
нә бозыклык кылырга кил
мәдек һәм без караклар да
түгелбез».
74 Артларыннан кил үчеләр әйт
теләр: «Әгәр, урл ам ад ык,
диг ән сүзег ез ялг ан булса,
ягъни савыт сездән табылса,
урлаучын ың җәзасы нинди
бул ыр?»
75 Әйт
т ел әр: «Аның җәз ас ы
шул бул ыр ки, савыт кем
йөгеннән табылса, шул кеше
үзе патшага кол бул ыр. За
лимнәргә без, мөселманнар,
шундый җәза бирәбез. Йөк
ләрен тент ү өчен барын да
борып Йосыф алдына алып
килделәр.
76 Йо
сыф Бин ям иннән баш
ка кардәшләр енең йөклә
реннән башлад ы тент үне,
соңр а савытн ы Бин ям ин
йөгеннән табып алды. Шу
лай итеп Бин ямин, урлаган
исем ен к үт әр еп, Йос ыф
к ул ынд а ка лд ы. Кард ә
шен алып кал ыр өчен Без
Йос ыфк а ш ул а й хәй л ә
кылд ырд ык, Мисыр пат
шас ын ың дин е хөк ем ен
чә, Йосыф кардәшен алып
кал ырг а кад ир түг ел иде...
Үзебез теләгән кешене гый
лем вә хикмәт белән дәрә
җәл әрг ә күт әр ерб ез, һәр
белем иясе кешедән өст ен
белемле кеше булыр.

куйдылар. Төшкелекне ашау
монда булачагын аларга инде
хәбәр иткәннәр иде.
26 Йо
сыф кайт к ач, алар аның
янына керделәр һәм, башла
рын җиргә кадәр иеп, алып
килгән бүләкләрне Йосыфка
тапш ырдылар.
27 Кар
дәшләреннән хәл‑әхвәл
белешкәннән соң, Йосыф:
«Сез сөйләгән карт әтиегез
исән‑иминме, сәламәт яши
ме әле?» – дип сорад ы.
28 «Атабыз, синең колың, сау‑сә
ламәт, исән‑имин яши», –
дип җавап бирделәр Йосыф
ның кардәшләре һәм, янә
сәҗдәг ә кит еп, башларын
җиргә орд ылар.
29 Күзләр ен йөрт еп һәм үзенең
берт уган энесенә, әнисенең
төпч ек угл ы Бенья м ин
гә туктал ып, Йосыф: «Сез
миңа сөйләгән кече энег ез
шуш ым ы инде? – дип со
рад ы, анн ары өст әп: – И
угл ым, Аллаһ ы сиңа кара
та миһербанл ы булсын!» –
диде.
30 Туг ан энесенә булг ан мәхәб
бәт хисләреннән күңеле ту
лып, Йосыфн ың күзләренә
яшь тыг ылд ы, һәм ул, эчке
бүлмәг ә кер еп, шунда күз
яшьләрен түкте.
31 Аннары, күзен‑битен юып һәм
ныгаеп, янәдән туганнары
янына чыкт ы да: «Ашарг а
китерегез!» – дип боерд ы.
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Кардәшләре әйттеләр: «Бин я
мин урласа урлар шул, аларда
ул гадәт бар, моннан элек
аның кардәше Йосыф та ур
лаган иде». Йосыф аларн ың
сүзләр енә җав ап бирм ичә
күңелендә саклад ы вә кү
ңеленнән әйтте, сез Йосыф
ка караг анда яманраксыз,
сезнең миңа ялг ан ялалар
япк ан ыг ызн ы Аллаһу Тә
галә белә.
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Йосыфн ың аш табын ы үзе
нә аерым, кардәшләренеке
үзләренә аерым, шулай ук
Йосыф хезмәтендәге мисыр
лыларн ың да ашау табын ы
аерым куелг ан иде. Чөнк и
мисырл ыларг а гыйбриләр
белән бергә утырып ашарга
ярам ый, мисырл ылар өчен
бу мәкруһ санала иде.
33 Йосыф карш ысында кардәш
ләре яшь буенча – өлкәнен
нән кечегә таба тезеп утыр
тылганнар иде. Алар тирән
бер гаҗәпсенү белән бер‑бер
сенә караш ып алд ылар.
34 Йосыф аларг а ризык арт ын
нан ризык җибәрттерә тор
ды. Бенья м ин алд ына ку
елг ан азык абыйл арын ың
һәркайсынык ына караганда
биш өлеш артыграк иде. Шу
лай ашап‑эчеп, алар Йосыф
хозурында хуш вак ыт ки
черделәр.
Яратылыш 44
1 Йосыф үзенең йорт мөд иренә
әмер биреп әйтте: «Бу адәм
нәрнең капчыкларына үзлә
ре күтәрә алган кадәр икмәк
тут ыр, – диде. – Түләг ән
көмешләрен дә һәрк айсы
ның капч ыг ы авызына са
лып куй.
2 Ә иң ке
чесенең капч ыг ына,
икмәк өчен түләгән акчасы
белән бергә, минем менә бу
көмеш кас әмне дә урнаш
тыр». Мөдир үз хуҗасын ың

әмер ен җир енә җиткер еп
үтәде.
3 Иртәг есен, якт ыргач, кардәш
ләргә, ишәкләрен алып, юлга
чыгарга рөхсәт ителде.
4 Алар шә
һәрдән чыг ып җи
тәр‑җитмәс, Йосыф үзенең
мөд иренә: «Бар, артларына
төш! – диде. – Куы п җитеп,
аларга әйт: „Ни өчен сез ях
шыл ыкк а яманл ык белән
җавап бирдегез? 5 Хуҗа әфән
демнең шәраб эчә торг ан,
шул ук вак ытта фал да ача
торган касәсен урлап кит
кәнсез? Бик тә начар эш бу!“»
6 Мөд ир, юлч ыларн ы куы п җи
теп, әлег е сүзләрне кабат
лады.
7 Аңа җа
в ап бир еп, юлч ылар
әйттеләр: «Хуҗабыз әфәнде
нигә әле безгә шунд ый сүз
ләр сөйли? – диделәр. – Юк,
без, синең колларың, андый
нәрс әне эшл и алм ыйбыз.
<...>
9 Без колларыңн ың бер әрсендә
урланган нәрсә табылса, аңа
үлем булсын, калганнарыбыз
исә хуҗ абыз әфәндегә кол
булып кал ыйк!»
10 Мөд ир: «Яхш ы, сез әйт кәнчә
булсын, – диде. – Касә кем
дә табылса, ул кеше – миңа
кол, калганнарыгыз исә азат
булыр».
11 Юлч ылар йөкләр ен тиз генә
җиргә төшереп, һәркайсы үз
капчыгының авызын чиште.
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Мөд ир кардәшләрнең өлкә
неннән башлап кечесенә ка
дәр һәммәсенең капч ыг ын
тикшереп чыкты. Касә Бень
ямин капчыгыннан табылды.
13 Кар
дәш туганнар кайг ыдан
өс‑башларын ерттылар һәм,
йөкләрен ишәкләренә тө
яп, шәһәргә кире әйләнеп
кайтт ылар.

Йосыфка әйттеләр: «Ий газиз,
аның өйдә карт атасы бар,
аның урынына безнең бере
безне алып кал, аны җибәр!
Тәхк ыйк, без сине игелек
кыл учы дип беләбез».
79 Йосыф әйтт е: «Аллаһ сакла
сын урламаган кешене алып
кал удан, савытн ы кем йө
геннән тапт ык, фәкать шул
кешене генә алып калабыз,
башка кешене алып калсак,
зал имнәрдән булырбыз».
80 Би
н ям инн е алуд ан өмет
сез булг ач, аулакта киңәш
итәр өчен аерылып чыкт ы
лар. Олугълары әйтте: «Бе
ләсезме, Бин ям инне сәла
мәт кул ын а тапш ырырг а
атаг ыз сездән Аллаһ исеме
белән гаһед алд ы, вә мон
нан элек Йосыф хак ынд а
чиктән тыш кылган идегез
инде, ни күзебез белән вә
ни бит ебез белән атабызг а
кайт ып күренербез? Мисыр

булып калыр, ә калганнары
гыз исән‑имин килеш атагыз
янына кайт ып китәрсез».
18 Яһүдә, Йосыфка таба якынрак
килеп: «Әфәндем, колыңа сүз
әйтергә рөхсәт ит! – диде. –
Сүзем өчен кол ыңа ачуы ң
кабармасын, чөнк и син үзең
дә фиргавендәй кешесең.
19 Син әфәндем тег е чакн ы без
колларыңнан: „Атаг ыз яки
тагын берәр кардәшегез бар
мы?“ – дип сорад ың.
20 Син әфәндегә без сөйләп бир
дек: „Карт атабыз белән аның
картлык көнендә туган тагын
бер угл ы – безнең иң кече
энебез бар, – дидек. – Кече
энебезнең бер анадан туган
абыйсы да бар иде, тик ул
үлде дә, кече энебез берүзе
калд ы. Атабыз аны бик тә
ярата“, – дидек.
21 Син исә без колларыңа әйт
тең: „Аны минем янга алып
килег ез, үз күзләрем белән
күрим“, – дидең. <...>
30 Хә
зер синең кол ың, безнең
атабыз янына әйләнеп кай
тып, яныбызда кече энебез
булмаса, кече углының җаны
белән үз җан ын бер күреп
яшәгән
31 атабыз, төпчек угл ын ың юк
лыгын абайлап, шундук егы
лып үләчәк, һәм без шулай
итеп атабызның кайгылы чал
баш ын гүргә илтеп тыкк ан
булабыз.

җиреннән бер адым да ат
лам ыйм ын, ягън и кайт
мыймын атамнан кайт ырга
рөхсәт булганга чакл ы яки
Бин ям ин хак ында Аллаһу
дан бер хәерле хөкем бул
ганч ы, Ул – Алл аһ – хә
кимнәрнең хәерлесе»...
81 Йосыф әйтт е: «Атаг ыз янына
кайт ыг ыз, аңа әйт ег ез: ий
атабыз, угъл ың бер савыт
урлад ы, без фәк ать белг ә
небез һәм күргәнебез белән
шәһадәт бирәбез ки, Бин я
миннең йөгеннән бер алтын
савыт чыкты, без гаепне белә
алм ыйбыз.
82 Безг ә ышанмасаң, без булг ан
Мисыр шәһәре кешеләрен
нән сорагыл һәм безгә очра
ган вә хәлләребезне күргән
кәрван кешеләреннән сора
гыл! Без, әлбәттә, бу сүзләрне
дөрес сөйл ибез».
83 Ата
лары әйтт е: «Юк, дөрес
сөйләмисез, бәлк и нәфесегез
бер яман эшне яхш ы итеп
күрс әткәндер дә, ә сез ул
эшне Бин ямингә япкансыз,
инде миңа күркәм сабырлык
лязимдер. Аларн ың барча
сын Аллаһ миңа китерер дип
өмет итәмен. Шиксез, Ал
лаһу Тәгалә аларн ың кайда
икәнен белә һәм белеп хөкем
йөртә».
84 Ягък уб г‑м ачулан ып алардан
китте вә әйтте: «Йосыфым
өчен ни олугъ хәср әт!» Вә
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Беньяминны тоткын итеп
калдыру

Йосыфның кече туганы –
тоткын

Яһүдә үзенең кардәшләре бе
лән бергә Йосыфн ың өенә
килеп кергәндә, Йосыф өйдә
иде әле. Кардәшләр аның
каршысында йөзт үбән җиргә
капландылар.
15 «Сез үзег езнең ни кылг ан ы
гызн ы беләс езме? – диде
Йосыф аларг а. – Миндәй
кешеләрнең фал ачу белән
дә шөг ыльләнгәнен сез, әл
бәттә, белергә тиеш идегез».
16 «Син әфәнде алд ында акла
ныр өчен, без ни әйтә алыйк
та, нәрсә аңлата алыйк?! –
диде Яһүдә. – Аллаһ ы си
нең колларыңда гаеп тапты.
Инде менә капч ыг ында ка
сә табылган кардәшебез дә,
аның белән бергә без дә –
һәммәбез синең колларың
булабыз».
17 Ләк ин Йосыф: «Юк, мин ан
дый эшкә бармая чакмын, –
диде. – Капч ыг ында кас ә
табылг ан кеше миндә кол
14
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Мин, синең колың, кече энем
не исән‑имин сакларга атам
карш ында үз өстемә җавап
лылык алдым, атама: „Әгәр
аны сиңа кире алып кайтма
сам, мин гомерем буе синең
алда гаепле бул ырм ын“, –
дидем.
33 Шуңа күрә мин, синең колың,
үтенәмен: энем урынына кол
итеп монда мине калд ыр,
ә ул үзенең абыйлары бе
лән берлектә атабыз янына
кайтсын.
34 Юк
са энемнән башк а миңа
атам янына ничек кайт мак
кирәк?! Аның афәтле язмы
шын күрер өченме?»

кат ы хәср әт белән Йосыф
өчен елап, ике күзенә ак тө
шеп сукыраймыш иде, шулай
булса да, һичкемгә зарлан
мад ы, сабыр итте.
85 Әйт
т еләр: «Ий атабыз, вал
лаһ и, син һаман Йосыфн ы
сөйлисең, болай булсаң аның
өчен сырхау бул ырсың яки
һәлак булырсың!»
86 Аталары әйтте: «Тәхк ыйк, мин
кайг ымн ы вә саг ыш ымн ы
Аллаһуга шикаять кыламын,
сезгә түгел, Аллаһ белдерүе
белән мин сез белмәгән нәр
сәләрне беләмен».

Агаларына Йосыфның үзен
танытуы

Агаларына Йосыфның үзен
танытуы

32

Яратылыш 45
1 Йо
сыф, күңелендә таш ыг ан
уй‑хисләрдән үз‑үзен тыя ал
мыйча, янында басып торган
чит кешеләргә: «Чыг ып ки
тег ез моннан!» – дип кыч
кырд ы. Шунл ыкт ан, үзен
кардәшләренә тан ытк анда,
аның янында читләрдән ин
де бер кеше дә юк иде.
2 Ул кат ы тавыш белән елап җи
бәрде, аның елаган тавышын
хәтта мисырлылар да ишет
теләр, хәб әр е исә шунд ук
фиргавен йорт ына да барып
җитте.
3 «Мин – Йосыф! – дип белдерде
ул кардәшләренә. – Әтием

Алар, Мисырг а барып, Йо
сыф янына кереп әйттеләр:
«Ий газиз! Безгә вә өй җә
мәг атьләр еб езг ә бик кат ы
ачл ык ирешт е, менә сезг ә
төрл е акч ал ар кит ерд ек,
саф көмешт ән генә кит е
рергә көчебез җитмәде, ак
чабызг а кар ат а безг ә аш
лык үлчәп бир һәм мөмк ин
булса садак а итеп тә бир...
Әлбәттә, Аллаһ садак а би
рүчеләргә изге җәзалар би
рер...»
89 Әйт
т е: «Беләс езме, хәт ер е
гездәме? Йосыфка вә аның
кардәше Бин ямингә җаһ ил
лек белән ниләр кылдыгыз?»

исән‑саум ы?» Ләк ин кар
дәшләре авыз ачып сүз әйтә
алмадылар, чөнк и алар тә
мам аптырап калганнар иде.
4 «Ми
ңа якынрак килег ез», –
диде Йосыф. Кардәшләр е
якынл ашк ач: «Сезнең та
рафтан Мисырг а сат ылг ан
Йосыф мин! – дип өстәде. –
5 Лә
к ин мин е монд а сат ып
җибәрүегез өчен хәсрәт чи
геп, үкенеп газапланмаг ыз.
Чөнк и сез инсаннарның го
мерләрен саклап кал у өчен,
Аллаһ ы мине монда сездән
алданрак күндерде.
6 Җир йө
зендә инде менә ике
ел кытлык хөкем сөрә. Алда
тагы биш елы бар. Ул биш ел
эчендә чәч ү дә, уру да бул
мая чак.
7 Аллаһ ы сезнең нәсел‑ток ым
нарыгызны җир йөзендә кал
дырыр өчен һәм җаннары
гызн ы бөек афәттән йол ып
алыр өчен, алдан ук күндерде
мине монда!
8 Димәк, мине монда җиб әрүче
сез түгел, ә Аллаһ ыдыр! Ал
лаһы мине монда фиргавенгә
киңәшче ата, аның бөт ен
ил‑йорты белән идарә итүче
хуҗа, бөтен Мисыр мәмлә
кәт е җирләр енә хөкемд ар
итеп кылд ы!
9 Тизр әк атам янына кайт ыг ыз
да аңа, угл ың Йосыф болай
диде, диег ез: „Аллаһ ы ми
не бөтен Мисыр мәмләкәте
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Сорад ылар: «Син әллә Йо
сыфмы?» Йосыф әйтте: «Әл
бәттә, мин Йосыфмын, ошбу
минем кардәшем Бин ям ин
дер, тәхк ыйк, Аллаһ безгә
нигъмәт вә дәрәҗәләр бирде.
Берәү, Аллаһуга тәкъвал ык
кыл ып, баш ына килгән бә
ла‑казаларга сабыр итсә, әл
бәттә, Аллаһ яхшы эшләрнең
әҗерен җуйм ый».
91 Курк ып калт ырап әйтт еләр:
«Ий Йосыф, валл аһ и, си
не Аллаһ безг ә ихт ыя рл ы
вә баш кылд ы, шиксез, без
хаталан учылардан булдык».
92 Йо
сыф әйтт е: «Бүг ен сезне
гаепләп битәрләү юк, мин
сезне хөкем итм им. Кылган
гөнаһларыг ызн ы Аллаһ яр
лыкасын, Ул бик шәфкатьле
вә рәх имле!
93 Ми
н ем ошбу күлм әг емн е
алып атамн ың йөзенә ябы
гыз, шуннан соң атамн ың
күзләре ачыл ыр, күрә баш
лар, вә атамн ы һәм барча
җәм әг атьл әр ег езн е җыеп
Мисырг а минем хозурыма
килегез!»
94 Угыл
ларн ың кәрв ан ы Ми
сырдан чыг ып киткәч, ата
лары Ягък уб Кәнгандә әйтте:
«Әгәр, картл ыг ыннан сата
шып сөйл и, дип гаепләмә
сәг ез, мин сезгә бер хәбәр
әйтәм ки, мин Йосыф угъ
лымның исен сизәмен, исән
икән».
90
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җирләренә хөкемдар кылды;
вак ытн ы сузм ыйча, яныма
килеп җит!
10 Син Гөшен җирләрендә яшәр
сең; үзең дә, угылларың да,
угылларыңның балалары да,
мал‑туар көт үләрең һәм кул
астындагы бар нәрсәң минем
янәшәмдә булырсыз.
11 Йор
т ың‑гаи л әң бөлм әс ен
өчен, мин барысын эшләр
мен, сине монда карап‑ри
зыкл анд ырып торырм ын.
Чөнки әле тагын биш ел кыт
лык дәвам итәчәк“.
12 Барыг ыз алд ында, энем Бень
яминнең күз алд ында сезгә
мин әйткән, минем авызым
нан чыккан сүзләр бу!
13 Ата
ма сез минем Мисырда
нинди шөһрәт казан уымны,
үзег ез күрг әннәрнең бөт е
несен сөйләп бир ег ез һәм
атамн ы тизрәк монда алып
килегез!» <...>
21 Ис
раи лнең угыллары нәкъ
шулай эшләрг ә булд ылар.
Фиргавеннең әмерен үтәп,
Йосыф үзенең кардәшләре
нә арбалар бирде, юл өчен
җитәрлек азык‑төлек белән
тәэмин итте.
22 Һәрк айсына, алышт ырып ки
яр өчен, бер кат кием бирде...
<...>
24 ...Йосыф аларг а: «Юлда гауг а
чыгармаг ыз!» – дип калд ы.
25 Йосыфн ың кардәшләр е шу
лай, Мисырн ы калд ырып,

Йосыф

Янындагылар әйттеләр: «Вал
лаһ и, син искечә һаман Йо
сыф белән саташасың, белеп
сөйләмисең».
96 Кәрв ан Кәнг ан җир енә кай
тып җиткәч, күлмәкне кулы
на тотып, шатлыклы Йосыф
хәбәрен китерүче бер углы,
атасы янына кереп, күлмәк
не атасын ың йөз енә куй
ды, һәм атасын ың күзләре
ачылды, күрә торган булды.
Шулвак ыт Ягък уб г‑м әйт
те: «Мин сезгә әйт мәдемме
Алл аһ белдерүе белән сез
белмәгән нәрсәләрне белә
мен дип?»
97 Угыллары әйтт еләр: «Ий ата
быз! Тәхк ыйк, без хатал ык
кылд ык вә гөн аһл ы бул
дык, инде безне гафу ит!
Һәм безнең өчен Аллаһудан
ярл ык ау өстәг ел!» Аталары
әйтт е: «Әлб әтт ә, мин сез
нең өчен Аллаһудан истигъ
фар кыл ырм ын. Тәхк ыйк,
Ул – Аллаһ – ярлыкаучы вә
рәхмәт итүче».
99 Ба
рып җитеп Мисыр шәһә
ренә кергәндә Йосыф кар
шы алд ы һәм ата‑анасын
кочаклад ы вә әйтт е: «Һәр
бәла‑казадан имин булг ан
хәлдә, Алла теләсә, Мисыр
шәһәренә керегез!»
100 Йо
сыф үзенең мәнзилендә
ата‑анасын хөрмәтләп тәхет
кә утыртты, аннары Йосыф
ны зурлап шөкер йөзеннән

Кәнган җиренә, аталары Ягъ
куб янына әйләнеп кайт
тылар.
26 Ягък убк а:
«Йосыф исән! – дип белдерде
ләр. – Ул хәзер бөтен Мисыр
мәмләкәтенең хөкемдары!» –
диделәр.
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барчасы сәҗдәгә егылдылар,
вә Йосыф әйтте: «Ий атам,
күп еллар элек күрг ән тө
шемнең тәэвиле ошбуд ыр,
тәхкыйк, Раббым бу төшемне
дөрес кылд ы вә, тәхк ыйк,
Раббым миңа ихсан кылд ы,
мине зинданнан чыгару бе
лән вә сезне сахрадан Ми
сырга кит ерү белән минем
белән кардәшләрем арасында
шайтан вәсвәсә белән дош
манлыкны салганы соңында,
тәхк ыйк, Раббым теләг ән
нәрсәсен шәфкать белән кы
луч ы; әлбәттә, Ул бел үче вә
тиешенчә эш кыл уч ы.
Ягъкуб гаиләсенең Мисырга
күченүе

Ягъкуб гаиләсенең Мисырга
күченүе
Ягък уб тор ат ашт ай кат ып
калг ан иде, угылларын ың
сүзләр енә аның ышанасы
килмәде.
27 Угыл
л ары аңа, Йосыфн ың
бөтен әйткән сүзләрен кабат
лап, аңлатырга тырыштылар.
Бары шуннан соң һәм, үзен
Мисырга алып китәр өчен,
Йосыф җибәргән арбаларны
күргәч кенә, аталары Ягъ
кубка җан керде.
Яратылыш 46
1 Ягъ
к уб, үзенең бар мал‑мөл
кәт ен алып, юлг а чыкт ы.
Беер‑Шебада тукт ап, ата
сы Исх акн ың А лл ас ын а
баг ышлап, корбаннар ки
терде.

Йа Раббым! Син миңа Ми
сыр байл ыг ын бирдең вә
төш юраун ы өйр әтт ең. Йа
Раббым, Син җир вә күк
ләрне ярат уч ысың, дөн ья
да һәм ахирәттә Син миңа
ярдәмчесең. Йа Раббым, мө
селман хәлемдә җан ымн ы
ал һәм мине изге кешеләргә
тоташт ыр!»
102 Ий Мө
хәммәт г‑м, бу Йо
сыф кыйсс асы сиң а гаи б
хәбәрләрдән, Без аны сиңа
вәх и кылабыз; Йосыфн ың
кардәшләр е хәйлә кыл ып
Йос ыфн ы кое г а са л ыр
га киңәш иткән вак ытла
рында син алар янында юк
идең...
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Төнл ә исә Иср аи лн ең күз
алд ында Аллаһ ы күренеп:
«Ягък уб! Ягък уб!» – дип өн
салд ы. «Мин тыңл ыйм!» –
дип җавап бирде Ягък уб.
3 Аллаһ ы әйтт е: «Мин – Алла
һы, атаңның Алласымын! –
диде. – Курыкма, Мисырга
күчеп кит! Мин анда синнән
бөек бер халык туд ырачак
мын.
4 Мин Ми
сырг а синең белән
бергә барам. Соңра сине ан
нан алып чыг уч ы да Мин
булырмын. Йосыф үз кулла
ры белән синең күзләреңне
йомдырыр». <...>
28 Ягък уб, Яһүдәне Йосыф яны
на җибәреп, Гөшенгә бару
юлын алдан белешеп куй
ган иде. Алар Гөшенгә килеп
җитәрәк,
29 Йосыф та, арбасын җиктереп,
атасы Исраи лне карш ылар
өчен, Гөшенгә килде. Атасын
күрүг ә ул, атл ыг ып, аның
муенына барып сарылды һәм
кочаг ында бик озак үксеп
елады.
30 «Инде үләргә дә була: йөзеңне
күрдем, син исән!» – диде
Исраи л Йосыфк а.
31 Йосыф үзенең кардәшләренә
һәм атасының өй җәмәгате
нә болай диде: «Мин, барып,
фирг авенгә хәбәр ирешт е
рим: „Кәнг ан җирләрендә
яшәгән кардәшләрем белән
атамн ың бөтен өй җәмәгате
2

Йосыф

Ләк ин син никадәр тырыш
саң да, күп кешеләр иман
китермәсләр.
104 Иман ки
т ерүләре өчен син
алардан дөн ья малын сора
мыйсың, ул Коръән барча
галәм (өчен) вәгазьдән башка
нәрсә түгел.
105 Җир
дә вә күкләрдә күпме
галәмәтләр бар – Аллаһуның
барл ыг ына һәм берлег енә
шуларн ы күреп‑үтеп йөри
ләр, ләк ин гыйбрәтлән үдән
баш тарталар, һич игътибарга
алм ыйлар.
106 Аларн ың күбр әг е иман ки
термәсләр, мәгәр иман ки
терсәләр, кемне яки нәрсәне
дә булса Аллаһуг а тиңдәш
кыл ып мөшрик булырлар.
107 Әйә алар имин бу
л ырлар
мы Аллаһун ың көйдерг үче
газабы аларга кил үдән яки
искәрмәстән кыя мәт көне
кил үдән имин булырлармы?
108 Ий Мөхәммәт г‑м! Әйт: «Бу
Коръән күрсәткән юл – ми
нем юлымдыр, мин шул юл
белән күреп‑белеп кешеләрне
Аллаһуг а чак ырам ын һәм
миңа ияргән мөэминнәр шул
юл белән барып, күреп‑белеп
кешеләрне Аллаһуга чак ы
ралар, вә Аллаһу Тәгаләне
һәр кимчелектән пакь дип
беләмен һәм мин мөшрик
ләрдән түгелмен».
109 Син
н ән элек җ иб әрг ән
пәйг амб әрл әр еб ез дә үз

минем янг а күчеп килде
ләр“, – дип әйт им.
32 Аңа сез
нең сарык асрауч ы
лар, көт үчеләр бул уыг ызн ы
аңлатыйм. „Алар вак һәм эре
терлект ән барл ык мал‑ту
арл арын, булг ан бар мөл
кәтләрен үзләре белән алып
килделәр“, – дип әйт им».
Яратылыш 47
2 Кардәшләреннән бишесен Йо
сыф үзе белән алып килгән
иде, аларн ы фиргавен хозу
рына кертеп баст ырд ы.
3 Йо
сыфн ың кардәшләреннән
фиргавен: «Шөг ылег ез ни
дән гыйбарәт?» – дип сора
ды. Йосыфның кардәшләре:
«Ата‑бабаларыбыз кебек, без
колларың да көт үчеләр, са
рыклар асрыйбыз», – дип
җавап бирделәр. <...>
7 Йосыф үзенең атасы Ягък убны
да фиргавен хозурына алып
килде. Ягък уб фирг авенг ә
хәер‑фат ихасын бирде. <...>
11 Йосыф шулай атасы Ягък уб
белән үзенең кардәшләрен
Мисырга урнаштырды; фир
гав еннең боерыг ынд а әй
телгәнчә, аларг а илнең иң
яхшы өлешеннән – Рәмесес
төб әг еннән җир биләмәсе
бирде.
12 Атасы Ягък убн ы, үзенең кар
дәшләрен һәм Ягък уб ток ы
мындаг ы һәр гаи ләне бала
лары санынча Йосыф икмәк
белән тәэм ин итте.

шәһәрләр еннән ирләрдер.
Без аларг а аятьләр еб езне
вәх и кыладыр идек. Югый
сә фәр ешт ә түг ел иделәр.
Әллә алар җир өстендә сә
яхәт кыл ып йөрм иләрме?
Әгәр йөрсәләр, күрер иде
ләр әүвәлг е кяф ерләрнең
ахыр ы нич ек булг ан ын.
Иман кит ер еп А лл аһ уг а
тәкъв ал ык кылг ан кеше
ләргә ахирәт йорт ы хәерле
дер, әллә шун ы аңл ый ал
мыйсызм ы?
110 Хәтта ки әүвәлг е пәйгамбәр
ләр, өммәтләренең иманг а
кил үләр еннән өметләр ен
өзс әләр вә кяф ерләрнең,
болар пәйгамбәр түг елләр,
ялг анч ыл ар, диг әнн әр ен
белсәләр, ул пәйгамбәрләр
гә Безнең ярдәмебез килер
булд ы, теләг ән кешеләр е
безне һәлакәттән коткарыр
быз, вә кяферләргә Безнең
газабыбыз килсә, һич кире
кайтарылмас.
111 Сөйләнг ән ошбу Йосыф г‑м
кыйссасында, әлбәттә, га
кыл ияләренә гыйбр әтләр
бар. Коръән – Аллаһ исе
менн ән сөйл әнг ән ялг ан
сүз түг ел, әлб әтт ә, Алл а
һу Тәг аләнең Үзенең сүз е,
Үзеннән элек иңдер елг ән
кит апларн ы дөр есләп иң
дерг ән хак кит апт ыр вә
һәрнәрс әнең хөкемен бә
ян итеп иңдерелмештер; вә
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Йосыф

Ягъкубның вафаты һәм
аның васыяте

Ягъкубның вафаты һәм
аның васыяте

Шул рәв ешчә, Йосыф Ми
сырдаг ы җир мәйданнарын
да фиргавен өчен сат ып ала
башлады. Һәрбер мисырл ы
ачлык кытлыг ыннан үзенең
җир кисәген сатт ы. Илдәге
бөтен җир мәйдан ы шулай
фиргавеннеке булд ы. <...>
27 Исраи л ток ым ы шулай Ми
сыр мәмләкәт енең Гөшен
өлкәсендә җир биләп яши
башлад ы. Шунда алар, үр
чеп, нәселләрен ишәйттеләр.
Яратылыш 48
21 Аннары, Йосыфка мөрәҗәгать
итеп: Инде мин үләм, – диде
Ягък уб. – Әмма Аллаһы сез
нең янда калачак. Ул сезне
ата‑бабаларыг ыз туфраг ына
кире кайтарачак.
22 Кардәшләреңнекеннән аерма
лы буларак, мин сиңа өстәмә
таулы җир биләмәсе – Шә
кемне калдырам, заманында
мин аны амориләрдән ук‑җә
ям һәм кылыч ым белән яу
лап алган идем.
Яратылыш 49
1 Ягък уб, угылларын янына җы
еп, әйтте: «Бирегә җыелыгыз,

2 сүрә
131 Ибраһ им г‑мгә Раббысы әйт
те: «Аллаһуга итагать итеп
чын мөселман бул!» Ибра
һим г‑м әйтте: «Бөтен галәм
нәрне тәрбия ләүче Аллаһуга
итагать итеп чын мөселман
булд ым», – дип.
132 Ибраһ им г‑м угылларына ва
сыять әйтте һәм әмер бирде:
«Ий угылларым, шиксез, Ал
лаһ сезгә ислам динен ирекле
итте. Дөрес һәм ныклап Ал
лаһ динен тотыг ыз! Динегез
була торып, кяфер булмагыз,
мөселман булып яшәп, мө
селман булып үлегез!» Ягък уб
г‑м дә угылларына шул ук
сүзләрне әйтте...
133 Ий яһүдләр! Ягък уб пәйг ам
бәр үлер алдында сез аның
янында идег езме? Ул сезгә
сез әйткән сүзләрне әйттеме?
Юк, әйтмәде. Менә ул угыл
ларын җыеп әйтте: «Мин үл
гәннән соң нәрсәгә гыйбадәт
кылырсыз?» Угыллары әйтте:
«Син үлгәч синең илаһ ыңа
вә аталарың Ибраһ им, Ис
мәгыйль, Исхакларның ила

сезне ниләр көтәсен әйтә
чәкмен! 2 Җыел ыг ыз, Ягъ
кубн ың угыллары, атаг ыз
Исраи лнең сүзен колак са
лып тыңлаг ыз!» <...>
29‑30 Ягъ
к уб, үзенең угыллары
на бое рыкл ар бир еп, бо
лай диде: «Озаклам ый мин
халк ымн ың ата‑бабал ары
белән куш ылачакмын. Ми
не ата‑бабаларым янына –
Кәнг ан җир ен ә, Мәмр е
янындаг ы Махпела кырын
да урнашкан мәгарәгә алып
кайт ып дәфен кылыг ыз. Ул
мәг ар әне, каб ерлек өчен,
шул кыр белән берлектә ба
бам Ибраһ им хосусый ми
лек итеп хитт и Эфроннан
сат ып алган иде.
31 Ан
да Ибраһ им белән берг ә
аның җәмәгате Сара, Исхак
белән аның җәмәгате Рәбика
дәфен кыл ынган. Хат ын ым
Лия не дә мин шунда дәфен
кылдым.
32 Элек
тә андаг ы бу кыр һәм
мәг ар ә хитт иләр кул ында
иде.
33 Ягъ
к уб, үзенең угылларына
җиткерәсе боерыкларын, ва
сыя тьләрен әйтеп бетереп,
ятаг ына сузыл ып ятт ы һәм,
җан тәслим кыл ып, үз хал
кын ың ата‑бабалары белән
куш ылды.
Яратылыш 50
12 Ягък убн ың угыллары шулай
атал ары әйт еп калд ырг ан
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Ул арада кытлык, көчәеп, шул
дәрәҗәгә җитте ки, бөтен өл
кәләрдә икмәкнең әсәре дә
калмады. Мисыр һәм Кәнган
җирләре тәмам зәг ыйфьлә
неп‑корып киптеләр. <...>

Йосыф

иман кит ерг ән кешеләрг ә
һидая ть һәм рәхмәт булсын
өчен иңдерелде.

20

98

99

һына гыйбадәт кыл ырбыз,
Ул – Аллаһ – тиңдәше юк,
бер генә илаһтыр. Без – Аңа
буйсын уч ы мөс елманнар
быз».
134 Зе
кер ителг ән пәйг амб әр
ләр һәм аларн ың өммәтлә
ре дөн ья дан үтеп киттеләр,
кәсеп иткән сәваблары һәм
гөн аһл ары үзләр енә. Сез
нең дә кәсеп иткән сәваб
ларыг ыз һәм гөнаһларыг ыз
үзег езг әдер. Аларн ың эш
ләг ән эшләр еннән сорал
массыз.
40 сүрә
32 Ий ка
вемем, өстег езгә кыя
мәт көненең кил үеннән кур
кам ын, ул көндә кешеләр
кычк ырыш ырлар.
33 ...сез
не Алл аһ газ абынн ан
саклауч ы да булмас, Аллаһ
берәүне хак юлдан адаштыр
са, аны туры юлга керт үче,
әлбәттә, булмас.
34 ...элек мог
җ из ал ар бел ән
Йосыф пәйг амб әр килде,
ләк ин сез аның кит ерг ән
хак могҗ из аларыннан да
им шиклән үче булдыгыз, ул
үлгәч хәтта, Йосыфтан соң
Аллаһ пәйгамбәр җибәрмәс,
дидегез. Сезне адашт ырган
кеби, Аллаһ ачык дәлилләрне
күрә торып аны инк яр итү
чене вә чиктән үтүчене хак
юлдан адашт ырыр.
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боерык‑васыя т ьне җиренә
җиткереп үтәделәр. <...>
15 Ата
л ары ваф ат ынн ан соң,
Йос ыфн ың кард әшл әр е,
үзара кайг ырыш ып: «Әгәр
Йосыф, безгә кинә тот ып,
эшләгән бөтен явызл ыкла
рыбыз өчен бездән үч алыр
га теләс ә, нишләрб ез?» –
диештеләр.
16 Һәм Йосыфк а хәб әр күндер
деләр: «Вафат ы алд ыннан
атабыз үзенең васыя т ендә
болай дип боерд ы:
17 „Йо
сыфк а әйт ег ез: кардәш
ләрең сиңа күп явызлыклар
эшләсә дә, син аларн ың га
еп һәм гөнаһларын кичер“.
Инде син безләрне – атаң
табынган Аллаһ ын ың кол
ларын кичер ә күр», – ди
деләр.
Бу хәбәрне ишеткәч, Йосыфның
күзләре яшькә манч ылд ы.
<...>
19 Йо
сыф: «Курыкмаг ыз, мин
А лл аһ ы урын ынд а түг ел
бит! – дип җавап бирде алар
га. –
20 Сез миңа яманл ык эшләрг ә
теләгән булсагыз да, Аллаһ ы
сез теләгән яманл ыкн ы ях
шылыкка әверелдерде: менә,
күр ег ез, күпме хал ыкн ың
тормыш ы, исәнлеге саклап
калынды.
21 Шу
ң а к үр ә кур ыкм аг ыз!
Сезне дә, бал ал арыг ызн ы
да карап‑ризыкл анд ырып

торырмын». Шулай дип, Йо
сыф үзенең кардәшләрен тә
мам тынычландырды, алар
ның күңелләренә хуш ки
лердәй сүзләр сөйләде. <...>
26 Йосыф йөз дә ун яшендә ва
фат булды.
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Муса

Муса

Муса

Исраил халкы Мисыр
коллыгында

Исраил халкы Мисыр
коллыгында

Чыг ыш 1
6 Йосыф үзе... һәм әлег е буы н
ның барлык кешеләре дә үлеп
бетә,
7 ә ис
раи л иләр үрчеп‑ишәеп,
аларның саны артканнан‑ар
та бара. Шул рәвешле, алар
бөтен Мисыр җире буйлап
таралалар.
8 Вак ытлар үтеп, Мисыр тәхе
тенә Йосыф турында берн и
белмәүче патша килә.
9 Үзенең халк ына ул болай дип
әйтә: «Караг ыз, исраи лиләр
бездән күбрәк тә һәм безгә
караганда көчлерәк тә!
10 Безг ә, бик әйб әт уйлап, алар
белән нәрсәдер эшләргә ки
рәк. Югыйс ә исраи л иләр,
таг ын да ишәеп, яу‑фәлән
булган очракта, дошманна
рыбызг а куш ыл ып, безг ә
карш ы суг ыш ырга һәм без
дән аерылып китәргә мөм
киннәр».
11 Шуңа күр ә мисырл ылар, ис
раи лиләрне авыр эш белән
интектерү максатыннан, алар
өст еннән назыйрл ар бил
геләделәр һәм, фиргавенгә
мал‑мөлкәт туплау өчен, Пи
том һәм Рәмесес шәһәрләрен
төзергә мәҗбүр иттеләр.
12 Әм 
м а м ис ы рл ы л ар ис
раи л ил әрн е нинд и ген ә

28 сүрә
3 Без сиңа Муса белән фиргавен
хәбәрләреннән хаклык белән
укыйбыз иман китергән ка
вемнәр өчен.
4 Дөреслектә, фирг ав ен Мисыр
җир ендә олугъланд ы, дә
хи Мисыр халк ын үзенең
хезмәт ендә төрле дәр әҗә
ләргә бүлде, алардан Ягък уб
балаларын хурлар иде, кыз
балаларын калдырып, ир ба
лаларын бугазлат ыр иде, ул
фиргавен күп бозыклык кы
луч ы фасикълардан булды.
5 Фир
г ав ен кул ында изелг ән
Ягък уб бал ал арын котк а
рып, аларга рәхмәт итәргә
һәм аларны имамнар итәргә,
һәм дә фиргавен байлыгына
варислар итәргә теләдек.
6 Янә фирг авенгә, Һәмәнгә һәм
аларның гаскәрләренә үзләре
курыкк ан Мусан ы күрс ә
терг ә теләдек һәм аларн ы
яхшы җиргә урнашт ырырга
теләдек...
7 сүрә
127 Фирг ав ен кав еменнән олы
лары әйттеләр: «Ий фирга
вен! Мус ан ы вә аның ка
вемен җир өст ендә бозык
лык кылсыннар һәм сиңа
вә сын ымнарыңа гыйбадәт
кыл ун ы куйсынн ар өчен

авырлыкларга дучар итсәләр
дә, тег еләр артк аннан‑арта
гына бардылар һәм ил буйлап
һаман күбр әк таралд ылар.
Мисырл ылар исраи л иләр
дән таг ын да ныграк курк а
башладылар,
13 шуңа күр ә, һич кызг анм ый
ча, аларн ы эшләргә мәҗбүр
иттеләр.
14 Мисырлылар, алардан балчык
издереп, кирпеч сукт ырып,
кырлардаг ы бөтен эшләрен
эшләтеп, тормышларын ая
ныч хәлгә төшерделәр – ис
раи лиләр нинд и генә эштә
булмасын, аларга карата ми
һербансыз кыланд ылар.
15 Шифра һәм Пуга исемле гый
бри кендек әбиләренә Мисыр
патшасы болай диде:
16 «Гыйбри хат ын‑кызларга бала
табарга ярдәм иткәндә, яңа
туган сабыйн ың нинд и җе
нестән бул уы н караг ыз: ир
бала булса – үтерег ез, кыз
бала туса – калд ырыг ыз!»
17 Әмма кендек әбиләр е Алла
һыдан курка һәм Аны хөрмәт
итә иделәр, шуңа күрә Ми
сыр патшасы әмерен тың
ламадылар – ир балаларн ы
исән калд ыра бард ылар.
18 Мисыр патшасы, кендек әби
ләрен үз янына чак ырт ып:
«Ни өчен сез болай эшлисез?
Ни өчен яңа туган ир бала
ларны исән калдырасыз?» –
дип сорад ы.
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аларны калдырасыңмы? Ягъ
ни үтерергә кирәк», – диде
ләр. Фиргавен әйтте: «Тиздән
кыз балаларын калдырып ир
балаларын үтер ерб ез, без,
әлбәттә, алардан өстенбез,
көчлебез», – дип.
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Кендек әбиләре фиргавенгә:
«Гыйбри хатын‑кызлар Ми
сыр хат ын‑кызлары кеб ек
түгел, алар тазалар һәм, без
барып җиткәндә, балаларын
инде туд ырган булалар», –
дип җавап кайтард ылар.
20‑21 Кендек әбиләре Аллаһ ыдан
курыкк анг а һәм Аны хөр
мәт иткәнгә күрә, Ул аларга
игелек күрсәтт е – гаиләле
итте. Исраи л иләр исә арт
каннан‑арта бард ы.
22 Ахыр чиктә, фирг авен үзенең
барлык халк ына әмер бирде:
«Гыйбриләрнең яңа туг ан
ир балаларын Нил елгасына
ташлаг ыз, ә кыз балаларын
исән калдырыг ыз».
19

Бераздан фиргавен кызы елга
га су коенырга килде... Кыз,
камыш арасындагы кәрзинне
күреп, бер хезмәтчесенә аны
алып килергә кушт ы.
6 Кәрзинне ачуга, фиргавен кы
зы, анда елап яткан сабыйны
күреп, аны бик кызг анд ы.
«Бу – гыйбри бала», – ди
де ул.
7 Са
быйн ың апасы, фирг авен
кызы янына килеп: «Сабый
ны күкрәк сөте белән туен
дырырг а һәм аны тәрбия
ләргә берәр гыйбри хатынны
табып кит еримме?» – дип
сорады.
8 «Бар, ки
т ер», – диде фирг а
вен кызы. Сабыйн ың апасы
китте һәм балан ың анасын
алып килде.
9 «Бу сабыйн ы ал да миңа аны
имезеп үстереп бир, – диде
фиргавен кызы...
10 Бала үсә төшкәч, ул аны фир
гавен кызына бирде; ә кыз
исә аны үз баласы кебек ка
бул итте. Ул аңа Муса дигән
исем кушты һәм әйтте: «Чөн
ки мин балан ы судан үзем
тарт ып чыгард ым», – диде.

аларн ың гаскәрләр е үзлә
ренең башларына җитәчәк
Мусан ы тәрбия ләп үст ерү
белән хаталык кылдылар, бу
эшнең ахырын белмәделәр.
9 Фирг авен хат ын ы фирг авенгә
әйтт е: «Бу бала минем дә,
синең дә күз нурыбыз бу
лыр, аны үтермәг ез, чөнк и
шул вак ытта аны үтерергә
теләгәннәр иде. Шаять, без
гә файда итәр яки без аны
үзебезгә бала итеп алырбыз».
Ләкин алар бу эшнең ахырын
белмәделәр.
10 Му
сан ың фирг авен кул ына
төшкәнен белгәч, анасының
күңеле кайг ыдан бушанд ы.
Хәтт а Мус а үзенең угъл ы
икәнлеген белдерергә якын
булд ы, Безнең вәх игә ыша
нучы булсын өчен күңеленә
иман куәтен салмасак, әл
бәттә, алдан ыр иде.
11 Мусан ың анасы балан ың ту
ган апасы Мәрья мгә әйтте:
«Муса арт ыннан бар, бәл
ки бер әр хәб әр алып кай
тырсың». Мәрья м Мусан ың
сандыгы кая кит үен ерактан
күрде, әмма фиргавен җәмә
гате берсе дә бу эшне белм и
иделәр.
12 Вә Без... имезүче хат ыннарн ы
имүдән Мусаны тыйдык; күп
хат ынн арн ы алып килде
ләр Мусаны имезергә, ләк ин
(бала) берсен дә кабул итмә
де. Мәрья м фиргавеннәргә
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Чыг ыш 2
1 Леви ыруг ыннан булган бер ир
шул ук ыругтан бер хатынга
өйләнде.
2 Ха
т ын, балаг а узып, ир ба
ла тапт ы һәм, мат урл ыг ына
сокланып, аны өч ай яшереп
асрады.
3 Алг а таба да баласын яшер еп
тот у мөмк ин булмагач, ул,
камыш кәрзин алып, аны су
мала белән сылад ы да шуңа
сабыен салды, аннары кәр
зинне елга буендагы камыш
лар арасына куйд ы.
4 Са
быйн ың апасы исә, аның
белән нәрсә булыр икән дип,
ерактан күзәтеп торд ы.

28 сүрә
7 Мусан ың анасына «балаң Му
саны имез, әгәр үтерүләрен
нән курыксаң, Мусаны Нил
дәрьясына сал, батар дип ку
рыкма һәм кулыңнан кит ү
енә кайг ырмаг ыл, Без аны
сиңа кайтарачакбыз вә аны
пәйгамбәрләрдән кылачак
быз» дидек...
8 Фир
г авен җәмәг ат е, таң ат
кач, Мусан ы дәрья дан та
бып алды – бармаг ын имеп
ятад ыр иде; Аллаһ бу эшне
эшләде Мус а фирг ав енг ә
дошман һәм кайг ы булсын
өчен. Дөреслектә, фиргавен
һәм аның вәзире Һәмән вә
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әйтте: «Әйә мин сезгә бер өй
нең җәмәгатен күрсәт имме,
ул хатын сезнең өчен баланы
имезеп тәрбияләр; һәм ул җә
мәгать балага яхш ы нәсый
хәт бирүчеләрдер», – дип...
13 Мусан ы анасына кайт ард ык,
баласын күреп күзе шатлан
сын һәм көенмәсен һәм дә
А лл аһун ың вәгъд әс е хак
икәнне белсен өчен, ләк ин
күбрәк кешеләр Аллаһуның
эше вә вәгъдәсе хак икәнне
белм иләр.
14 Муса үсеп, куә ткә җит еп, га
кылы вә буе тигезләнгәч, ул
Мусага шәригать хөкемнәрен
һәм белем бирдек, әнә шулай
Безг ә итаг ать иткәннәрг ә
изге җәза бирәбез.

Янә әйтте: «Ий Раббым, мине
ярлыкаганың өчен мине сак
лаг ыл, кяферләргә ярдәмче
булмасам иде».
18 Соң
ра Муса Мисыр шәһә
рендә курыккан хәлдә, ми
ңа ни була инде дип, хөкем
көтеп калд ы; кичә... Муса
дан ярдәм сораг ан кеше...
янә Мус ад ан ярдәм сора
ды. Муса ярдәм сорауч ыга
әйтте: «Син ачык бер азг ын
кеше икәнсең, кичә бер ке
шене миннән үтерттең, бү
ген дәх и үтертмәкче була
сыңм ы?»

Ә анысы: «Безнең өстән сине
башл ык һәм хөкемче итеп
куйдылармы әллә?! Мисыр
лын ы үтергән кебек, мине
дә үтерерг ә тел исеңме?» –
диде. Мус а курк а калд ы,
«Минем нәрсә эшләгәнем
не барысы да белә икән», –
дип уйлад ы.
15 Му
сан ың нәрс ә эшләг әнен
белгәч, фиргавен аны үтер
терг ә теләде, ә Мус а исә,
фирг ав еннән кач ып, Ми
дьян җиренә юл тотт ы. Ан
да ул бер кое янына килеп
утырды.
16 Мидьянда бер каһ иннең җиде
кызы бар иде; алар, атала
рын ың сарыкларын сугару
өчен, әлеге кое янына кил
деләр дә улакл арг а су ту
тырдылар.
17 Әмма берн ичә көт үче, килеп,
кызл арн ы куы п җиб әрде.
Муса исә, урын ыннан то
рып, кызларны яклап чыкты
һәм аларн ың терлекләренә
су эчерде.
18 Кыз
лар өйләр енә кайт к ач,
атал ары Рег уи л алард ан:
«Ниг ә бүг ен иртә кайтт ы
гыз?» – дип сорад ы.
19 Кызлары аңа: «Көт үчеләр без
не куарга теләгән иде, әмма
ниндидер бер мисырл ы як
лап калд ы, хәтт а безг ә су
алып бирде һәм сарыклары
бызга эчерде», – дип җавап
кайтарды.
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Мусаның Мисырдан качып
китүе
Үсеп җитк әч, Мус а берв а
кыт үз халк ы арасына чык
ты һәм аның авыр хезмәт
башкаруын күрде. Шунда ул
бер мисырл ын ың үз халк ы
кешесен – гыйбрине кый
навын күреп алд ы.
12 Як‑ягына карад ы да, беркем
дә юкл ыг ын күрг әч, әлег е
мисырл ын ы, үтереп, комга
күмеп куйды.
13 Икенче көнне Муса ике гыйб
ринең сугыш уын күрде. Рән
җетүчедән сорады: «Син нигә
үзеңнең якыныңны кыйный
сың?» – диде.
11

17
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Мусага да вә Мусадан ярдәм
сорауч ыг а да дошман бул
ган кыбтыйны Муса тотарга
теләгәч, кыбт ый әйтте: «Ий
Муса, мине үтерергә тел и
сеңме, бит кичә бер кешене
үтерг ән идең, син Мисыр
җирендә кеше үтереп залим
бул ырга тел исең, әмма тө
зәт үчеләрдән бул ырга телә
мисең».
20 Бер ир шә
һәр урт асынн ан
бик ашыг ып Мус а янын а
килде һәм әйтте: «Ий Муса,
кыбтыйлар сине үтерергә ки
ңәш итәләр, син бу шәһәрдә
торма, чык, мин сиңа яхш ы
киңәш бирүчеләрдәнмен».
21 Арт ымнан куа чыг арлар дип
курка‑курка Муса шәһәрдән
чыкт ы: «Ий Раббым, мине
фиргавеннең залим кавемен
нән котк ар», – диде.
22 Муса Мәдйән шәһәренә юнәл
де, ләк ин юлн ы белм идер
иде, әйтте: «Шая ть, Раббым
Мәдйәнгә бара торган юлга
күндерер», – дип.
23 Мәд
йәннең кое суы на җит
кәндә ул кое янында хай
ваннарны эчерүче бер җәмә
гатьне күрде, дәх и аларн ың
артында ике хатынны күрде,
алар хайваннарына су эчер
ми иделәр, Муса әйтте: «Ни
булд ы сезг ә, хайв аннары
гызга су эчерм исез?» Ул ике
кыз әйттеләр: «Алд ыбызда
гы көт үчеләр хайваннарыны
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Кызларына Рег уи л: «Кайда
ул кеше? Сез аны нишләп
калд ырд ыг ыз? Чак ырыг ыз,
безнең белән бергә ашап ал
сын», – диде.
21 Муса бу кешедә кал ырг а риз а
булд ы, һәм Рег уи л үзенең
Сиппора исемле кызын Му
сага кия үгә бирде.
22 Сиппора, балага узып, ир бала
тапты, һәм Муса аңа Гершом
диг ән исем бирде. Шуш ы
чит‑ят җирдә үзе килмешәк
булганга күрә, углын ул шу
лай атады.
23 Күп ва
к ытлар узд ы. Мисыр
патшасы үлде, ә исраи лиләр
авыр эштән зар елад ылар,
сыкрандылар. Аларның фө
рья длары Аллаһ ыга барып
иреште.
24 Ал
лаһ ы аларн ың сыкран у
ларын ишетт е һәм Ибр а
һим, Исх ак, Ягък уб белән
төзегән килеш үен исенә тө
шерде –
25 Исраи л халк ының газап чиг ү
ен күреп, аларны кызганды.

эчереп китмичә без эчерми
без, һәм безнең атабыз бик
карт кешедер, шул сәбәпле
хайваннарн ы эчерергә чыга
алмый». Коеның чиләге бик
зур бул у сәбәпле кызлар ко
едан су ала алм ыйлар иде,
фәк ать башк а көт үләрдән
калган сун ы эчерәләр иде.
24 Муса коедан су тарт ып кыз
ларның куйларына су эчерде,
соңра китеп күләгәгә утыр
ды һәм әйтте: «Ий Раббым,
миңа диндә изгелектән бир
гән нәрс әң өчен мин фә
кыйрь булд ым, ашарым а
юк», – дип...
25 Ул ике кыз
н ың бере оял ып
кына йөрегәне хәлдә Муса
янына килде, атам сине ча
кырад ыр безнең куйларн ы
эчерт үеңнең хак ын бирмәк
өчен, диде. Мус а кызл ар
ның атасы Шөгәеб пәйгам
бәр янына килгәч, баш ын
нан кичкән вак ыйгаларн ы
сөйләде. Шөгәеб әйтте: «Ий
Муса, курыкма, зал им ка
вемнәрдән бүген котылдың».
26 Ике кызн ың берсе әйтт е: «Ий
атам, бу кешене хак ын түләп
көт үчелеккә ал, тәхк ыйк,
син хак түләп алган кеше
ләрнең хәерлесе, куә тлесе
һәм әманәтле булганыдыр»...
27 Шөгәеб әйтте: «Мин ошбу ике
кызның берсен сиңа никах
ламакны телим, куйларымны
сигез ел көт үең бәрабәренә.

Аллаһның Мусага Исраил
халкын Мисырдан алып
чыгарга боеруы

Аллаһының Мусага Исраил
халкын Мисырдан алып
чыгарга боеруы

Чыг ыш 3
1 Муса үзенең кайнатасы – Ми
дья н каһ ине Итерон ың вак
терлекләрен көтә иде. Бер
вак ыт ул, сарыкларын чүлгә
алып кит еп, Аллаһ ы тавы
Хореб янына килеп чыкт ы.
2 Шун
д а янып торг ан күг ән
куаг ы эчендә аның алд ын
да Раббы фәрештәсе пәйда
булд ы. Муса куакн ың яну
ын, әмма һич янып бетмә
вен күрде. 3 Шулчак ул: «Ни
өчен куак дөрләп яна, әмма
янып бетм и? Мин бу сәер
күренешне якынрак барып
карыйм әле», – дип уйлады.
4 Раббы, Мусан ың куа кн ы ка
рарга кил үен күреп, куак ара
сыннан аңа: «Муса! Муса!» –

20 сүрә
9 Си
ңа Мусан ың хәб әре кил
деме?
10 Хат ын ы белән юлда барг анда
караңг ы кичт ә ерект а бер
ут күрде, хат ын ына әйтт е:
«Мин ут күрдем, шул җир
дә торыг ыз. Шая ть, мин ул
җирдән якт ырт уч ы ут алып
килермен яки анда юл өйрә
түчеләрне табармын». Чөнк и
алар караңгыда юлларыннан
адашк ан иделәр.
11 Ут яны
на килг әне заманда
Аллаһ тарафыннан: «Ий Му
са, – дип нида кыл ынд ы. –
12 Синең Раббың, әлбәттә, Мин
мен, башмакларыңн ы сал,
чөнк и син Тува исемле мө
катдәс чок ырдасың.
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Әгәр ун елга тутырсаң, ансы
синең изг елег еңдәндер, ун
ел хезмәт ит, дип сине мә
шәкатьләргә теләмим, вәгъ
дәдә торуда һәм йомшаклык
кыл уда, Аллаһ теләсә, мине
изгеләрдән табарсың».
28 Муса әйтте: «Ошбу шарт синең
белән минем арабыздад ыр,
ике мөддәтнең кайсын гы
на үтәсәм дә, арттыру белән
мине димләү булмасын яки
зол ым итү булмасын, ош
бу сөйләш үләребезгә Аллаһ
шаһ иттер».
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дип эндәште. «Мин монда
мын», – дип җавап кайтарды
Муса.
5 «Якын кил
мә, – диде Алла
һы, – аяк киемеңне сал, чөн
ки син басып торган урын –
изгедер.
6 Мин – синең ата‑бабаларың
ның Алласымын; Ибраһ им,
Исхак һәм Ягък убның Алла
сы!» Муса, Аллаһыга карарга
курк ып, йөзен каплад ы.
7 Раббы әйтте: «Халк ымның Ми
сырда газап чиг үен күрдем,
назыйрларн ың җәбереннән
ничек сыкран уы н ишеттем.
Мин әлег е хал ыкн ың ачы
кайг ысын беләм.
8 Шу
ңа күрә аны мисырлылар
колл ыг ыннан азат итәрг ә
дип иңдем: әлеге хал ыкн ы
Мин, шул җирд ән алып
чыг ып, иркен һәм уңд ы
рышл ы, сөт вә бал агып
торг ан якл арг а алып ба
рачакм ын. Анда төрле ха
лыклар: кәнг ан иләр, хит
тиләр, амориләр, фәризи
ләр, хиввиләр һәм явүсиләр
яши.
9 Әйе, Ис
раи л халк ын ың ял
варуы Миңа иреште, шулай
ук мисырлыларн ың аларн ы
ничек изүен дә күрдем.
10 Менә Мин хәзер сине фирг а
вен янына җибәрәм. Бар һәм
Минем халк ымны – Исраи л
халк ын – Мисыр җиреннән
алып чык!»

Муса

Мин сине пәйг амб әрлеккә
ихт ыяр кылдым, сиңа вәх и
ителмеш сүзләрне ишет!
14 Дө
реслектә, Мин – Аллаһ,
колл ык кыл ырг а яракл ы
Илаһ мәгәр Мин генә, Миңа
гына гыйбадәт кыл вә Мине
зекер итәр өчен намаз укы!
15 Тәх
к ыйк, кыя мәт киләчәк,
аның кайчан булачагын яше
рүне тел им, соңра, вак ыт
җиткәч, кыя мәтне булд ы
рырмын, һәрбер кеше тыры
шып эшләгән изг е эшенең
яки явыз эшенең җәзасын
алсын өчен».
26 сүрә
10 Раббың Мусаг а нида кыл ып
әйтте: «Залим булган кавем
гә бар...
11 Алар фиргавен кавемедер, алар
мәхл укка табыналар, Алла
һудан курыкмыйлармы?»
12 Муса әйтт е: «Йа Раббы, мине
ялг анг а тотарлар дип кур
кам ын.
13 Миңа ышанмаулары сәб әпле
күңелемнең тараймаклыгын
нан вә телемдә төен бул у
сәб әпле аңл ат а алм авым
нан куркамын, миңа ярдәм
че итеп кардәшем Һарунн ы
җибәр!
14 Дәх и алар хозурында минем
гөнаһ ым бар... үземне үте
рерләр дип куркамын».
15 Аллаһ әйтт е: «Юк, үтермәс
ләр, барыг ыз икәү Минем
аятьләрем белән, Без сезнең
13
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Муса исә Аллаһ ыга болай ди
де: «Фиргавен янына барып,
Исраи л халк ын Мисыр җи
реннән алып чыг арг а мин
кем соң?!»
12 «Мин синең янәшәңдә булыр
мын! – диде Аллаһы. – Сине
Мин җиб әрг әннең исбат ы
шул булыр: халыкны Мисыр
җиреннән алып чыккач, сез,
бу тауга килеп, Миңа табы
нырсыз!»
13 Муса исә: «Әгәр мин, барып,
Исраи л халк ына: „Мине сез
нең ата‑бабаларыгызның Ал
ласы җибәрде“, – дисәм, ә
алар миннән: „Аның исеме
ничек соң?“ – дип сораса,
мин нәрсә дип җавап кай
тарырмын? – диде.
14 Ал
л аһ ы Мус аг а бол ай дип
җавап бирде: «Мин – Мәңге
Бул уч ы. Исраи л халк ына:
„Сезнең янга мине Мәңге Бу
лучы җибәрде“, – дип әйт».
Чыг ыш 4
1 Шун
да Муса: «Әгәр Исраи л
халк ы миңа ышанмаса, сү
земне тыңл ам ас а, „Раббы
синең алда пәйда булмад ы“
дисә, нәрсә эшләрмен?» –
дип сорад ы.
2 Раб
бы Мусадан: «Синең ку
лыңда нәрсә ул?» – дип со
рад ы. «Юл тая г ым», – дип
җавап кайтард ы Муса.
3 «Та
я г ыңн ы җиргә ташла», –
диде Раббы. Мусан ың тая к
ны җиргә ташлавы булд ы,

белән берг әб ез, сүз ег езне
ишетәбез.
16 Фирг ав енг ә барыг ыз вә, без
бөт ен галәмнәрне тәрбия
ләүче Аллаһуның рәсүлебез,
17 без
нең белән Ягък уб бала
ларын җибәрмәклегең өчен
килдек», – диегез.
20 сүрә
19 Ал
лаһ әйтте: «Ий Муса, та
яг ыңн ы ташлаг ыл җиргә».
20 Муса тая кн ы җиргә ырг ытт ы.
Ул тая к җиргә төш ү белән
корсаг ында ашыг ып йөрүче
зур елан булд ы.
21 Ал
лаһ әйтт е: «Ий Муса, бу
еланн ы тот ып ал, курыкма.
Без аны әүвәлг е халәт енә
кайтарырбыз...
22 Ин
де уң кул ыңн ы сул кул
тык астына сук: ул кулыңны
култыгыңнан чыгар – күзне
чагылдыра торган булып, үзе
зарарсыз булыр; галәмәт си
нең пәйгамбәрлегеңә икенче
галәмәт булган ы хәлдә.
23 Бу эшне кылд ык синең пәй
гамбәрлегеңә олугъ галәмәт
не кешеләргә күрсәтмәкле
гебез өчен.
24 Фирг ав ен янына барып аны
хак дингә өндәгел, ул чиктән
тыш азд ы, хәтт а: „Мин –
илаһ“, – дия башлад ы».
25 Муса әйтте: «Йа Раббы, күкрә
гемне киң кыл залимнәрнең
каршылыгына сабыр итәргә.
26 Вә эш
ләремне миңа җиңел
кыл.
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таяк шундук еланга әверелде.
Муса еланнан читкә сикерде,
4 ләк ин Раббы аңа: «Кул ыңн ы
суз да еланны койрыгыннан
тотып ал», – диде. Мусаның,
кулын сузып, еланны койры
гыннан тот ып алуы булд ы,
елан аның кулында шунд ук
янә тая кка әверелде.
5 Раббы әйтте: «Менә шулай эш
лә, шул чаг ынд а кешеләр
ата‑бабалары Раббы Алла
сының, Ибраһим, Исхак һәм
Ягък уб Алласын ың, синең
алда пәйда бул уы на ыша
нырлар».
6 Раб
бы Мус аг а таг ын шун ы
әйтт е: «Кул ыңн ы куен ыңа
тык». Муса кулын япанчасы
аст ына тыкт ы. Ә инде кире
чыг арг анда, кул ы йог ыш
лы тире авыруыннан кардай
агарган иде.
7 «Хә
зер кул ыңн ы яңадан ку
ен ыңа тык», – диде Раббы,
һәм Муса янә кул ын куе
нына тыкт ы, ә кул ын ки
ре алганда, тәненең башк а
урыннары кебек, ул сәп‑сә
ламәт иде.
8 Аннары Раббы: «Әгәр кешеләр
бер енче могҗ из аг а ышан
масалар, икенче могҗ изаны
күрсәткәч ышанырлар, – ди
де. –
9 Әгәр ин
де ике могҗ изага да
ышанмасалар һәм сине тың
ламасалар, Нил елгасыннан
бераз су ал да җирг ә түк;

Муса

Вә телемнән төенне чиш, сөй
ләш үдә тотлыг уымны бетер.
28 Тың
лаг ан кешеләр сүземне
аңласыннар өчен...
29 Ми
ңа үз әһелемнән бер яр
дәмче бир.
30 Кардәшем Һарунн ы.
31 Аның бе
лән минем куәтем
не... ныг ыт.
32 Вә ми
ңа аны пәйгамбәрлек
эшемдә ярдәмче иптәш кыл.
33 Си
ңа күп тәсбих әйтмәкле
гебез өчен.
34 Вә Сине күп зекер итмәкле
гебез өчен.
35 Тәхк ыйк, Син безнең хәлләр
не күреп беләсең».
36 Аллаһ әйтт е: «Ий Муса! Тәх
кыйк, сиңа сораган нәрсә
ләрең бирелде.
37 Ий Муса, ошбулар сиңа икен
че мәртәбә ингам итүебездер.
38 Беренче мәртәбә инг ам итүе
без сиңа вәх и иткән нәрсәне
анаңа вәх и итүебез булды.
39 Сине табутка салып Нил дәрь
ясына агызырга анаңа вәх и
итт ек вә, зарар тидерм ичә
корыг а чыг ар, дип Нилг ә
вәх и итт ек Минем дошма
ным вә Мусан ың дошман ы
фирг ав ен алсын өчен. Ий
Муса, Үземнән сиңа мәхәб
бәт салдым ки, һәркем, хәтта
фиргавен сине сөйде, Минем
күз алд ымда тәрбия ител
мәклегең өчен».
40 ...Му
сан ы судан алгач, күк
рәк сөт ен имез ү өчен күп

җиргә тиюгә, су шундук кан
га әверелер».
10 Әмма Муса Раббыга әйтте: «И
Хуҗа‑Хак имем! Мин элек тә
мат ур итеп сөйләм и идем,
хәзер дә, Син Үзеңнең колың
белән сөйләшеп торганда да
шулай. Мин тотлыг учан һәм
сакаумын».
11 Раббы аңа әйтте: «Кешегә тел
не кем бир ә?! Кешене кем
телсез яки чукрак ясый ала?!
Кешене кем сукыр яисә күзле
итә?! Мин, Раббы, түгелме?!
12 Хә
зер бар; син сөйләг әндә,
Мин сиңа ярдәм итәрмен һәм
нәрсә әйтергә кирәклегенә
өйрәтермен».
13 Му
са исә Раббыг а: «Әй Ху
җа‑Хак имем, зинһ ар өчен,
башк а бер әүне җиб әр!» –
диде.
14 Шулчак Раббы ачулан ып әйт
те: «Леви ыруг ыннан Һарун
синең туг ан ың түг елме?!
Мин аның сүзгә оста икә
нен беләм. Ул инде сине кар
шыл арг а чыкт ы һәм сине
күрүенә шат бул ыр.
15 Һарунг а син нәрс ә сөйләрг ә
кирәклеген әйтерсең. Нәрсә
сөйләргә кирәклег ен Мин
сезг ә әйт ермен һәм нәрс ә
эшләргә икәнен өйрәтермен.
16 Һа
рун исә синең урын ыңа
халык белән сөйләшер. Ул –
синең авызың, ә син аның
өчен Аллаһ ы кебек бул ыр
сың.

хат ыннарн ы чак ырып име
зеп карад ылар, ләк ин Му
са һичберсен кабул итмәде.
Шул вак ытта Мусан ың кыз
кардәше фиргавен йорт ына
килде, ул әйтте: «Бу сабыйны
тәрбия ләп үстерү өчен яхшы
хатыннан хәбәр биримме?» –
дип. Соңра Мусаның анасын
алып килделәр. Муса, әлбәт
тә, үз анасын кабул итте. Без
сине үз анаңа кайт ард ык,
сине күреп анаңның күзләре
карарлансын (шатлансын) вә
тын ычлан ып кайг ысы бет
сен өчен. «Ий Муса, син бер
имансыз кыбтыйны үтердең,
бу эшеңнең җәзасын алудан
Без сине котк ард ык вә сине
төрле мәшәк атьләргә төше
реп сынад ык. Син Мәдйән
кавеме эчендә Шөгәеб пәй
гамбәр янында ун ел тордың,
соңра пәйг амб әр бул ырг а
тәгаенләнгән вак ытта Ми
сырга килдең, и Муса!
41 Тур та
вына килгән вак ытта
Мин сине пәйгамбәрлеккә
ихт ыяр иттем.
42 Ин
де, ий Муса, үзең вә кар
дәшең Һарун Мин биргән
могҗ из ал ар белән фирг а
венне вә аның кавемен хак
дингә өндәргә барыг ыз вә
Минем зекеремдә иренмә
гез!
43 Вә
газьләр өчен икег ез фир
гавенгә барыг ыз, чөнк и ул
чиктән тыш азд ы.
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Кешеләргә могҗ изалар күр
сәт ү өчен, үзең белән юл та
яг ыңн ы ал». <...>
19 Муса әле Мидья нда чакт а ук
Раббы аңа: «Мисырга кайт,
сине үтерергә теләгән барча
кешеләр инде үлделәр», – ди
гән була. <...>
21 Аннары Раббы Мусаг а әйтт е:
«Мисырга кайт к ач, Минем
кодрәтем белән тудырылган
барлык могҗ изаларны фир
гав ен алд ында күрс әт ерг ә
онытма. Ә Мин аның йөрә
генә кирелек салырмын, һәм
хал ыкк а ул китәргә рөхсәт
итмәс.
22 Фиргавенгә, Раббы болай дип
әйтә, диген: „Исраи л – Ми
нем беренче угл ым;
23 Мин си
ңа, угл ымн ы Миңа
табын ырг а җиб әр, дидем.
Син җибәрмәдең, һәм хәзер
Мин синең беренче углыңны
үтерәчәкмен“». <...>
27 Раббы Һарунг а: «Чүлг ә Муса
ны каршыларга бар», – диде.
Шуннан Һарун китт е һәм
Аллаһ ы тавында Муса белән
очрашт ы, күрүг ә, Мусан ы
үбеп алды.
28 Муса аңа Раббы әйтергә куш
кан барл ык сүзләрне һәм
нинд и могҗ из алар күрс ә
терг ә бое рг анн ы сөйл әп
бирде.
29 Шун
нан Муса белән Һарун
исраи л иләрнең барл ык өл
кәннәрен җыйд ылар.

Муса

Фирг авенг ә йомшак, яхш ы
сүзләр сөйләгез, шая ть, вә
газьләнер яки Аллаһ газа
быннан курк ыр».
45 Әйтт еләр: «Ий Раббыбыз, без
куркабыз фиргавен ашыгып
безгә газап бирер яки явыз
эшне эшләвен арттырыр», –
дип.
46 Аллаһ әйтт е: «Ий Муса, ку
рыкм аг ыз; әлб әтт ә, Мин
сезнең белән, фирг ав енг ә
сөйләгән сүзләрегезне ише
тәмен һәм күр әмен, сезне
саклармын.
47 Барыг ыз, ул фирг ав енг ә әй
тег ез: «Без икебез дә сине
хак динг ә өндәү өчен җи
бәрелгән Раббы пәйгамбәр
ләребез. Ягък уб балаларын
безнең белән җибәр, аларны
төрлечә газаплама. Без сиңа
Раббыбыз тарафыннан күн
дерелгән рәсүлләр икәнле
геб езг ә могҗ из алар белән
килдек, Аллаһун ың сәламе
без күрсәткән хак юлга кер
гән кешеләргәдер.
48 Дө
р еслект ә, Аллаһ газ абы,
пәйгамбәрләрне ялганга то
тып, хаклыктан баш тарткан
кешеләргә, дип безгә Алла
һудан вәх и килде».
49 Фир
г авен әйтт е: «Ий Муса!
Сезнең Раббыг ыз кем?»
50 Муса әйтте: «Безнең Раббыбыз
Үзе халык кылган мәхл укла
рына һәрнәрсәне бирде, соң
ра Үзе биргән нәрсәләрдән
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Раббының Мусага әйткән бар
лык сүзләрен Һарун халыкка
җиткерде һәм алар алдында
могҗ изалар кылд ы.
31 Кешеләр Муса белән Һарун
га ышанд ылар; аларн ың га
запларын Раббының күрүен
һәм Раббын ың аларн ы кай
гырт уын белгәч, исраи лиләр
Раббыга баш иделәр, сәҗдә
кылдылар.
Чыг ыш 5
1 Муса белән Һарун, фирг ав ен
янына барып, менә нәрс ә
диделәр: «Исраи лнең Раб
бы Алласы сиңа: „Минем
хөрмәткә бәйрәм ясасыннар
өчен, халк ыма чүлгә чыгарга
рөхсәт ит“, – дип әйтә».
2 Фир
г ав ен исә: «Кем соң ул
Раббы?! Нишләп әле мин
аны тыңл арг а һәм исраи
лиләрне җибәрергә тиеш?!
Мин Раббын ы белм им һәм
исраилиләргә китәргә рөхсәт
итмим!» – диде.

файдаланырга кешеләргә юл
күрсәтте, ислам диненә дә
юл күрсәтте».
51 Фир
г ав ен әйтт е: «Әүв әлдә
үлеп китк ән кешел әрнең
хәлләре ничек, алар икенче
дөн ья өчен гыйбадәт кыла
лар иде».
52 Му
са әйтт е: «Аларн ың хәл
ләрен белмәк Аллаһ хозу
рындад ыр, ләүхелмәхфузда
язылм ыш. Минем Раббым
сүзендә вә эшендә һич ха
таланм ый һәм һичнәрсәне
онытмас.
53 Ул – Ал
лаһ – җирне сезг ә
түшәк кылд ы, җир өстендә
сезгә юллар кылд ы вә сезгә
күктән яңгыр иңдерде. Аллаһ
әйтт е: „Яңг ыр белән сезгә
җирдән күп төрле үсемлекләр
чыгард ык.
54 Без чы
г арг ан ризыклардан
яхш ыларын ашаг ыз вә хай
ваннарга яракл ысын аларга
ашат ыг ыз! Алл аһун ың бу
эшләрендә гак ыл ияләренә
гыйбрәтләр бар.
55 Без сезне җирдән яраттык һәм
үтереп янә җиргә кайтара
быз вә һәм кыямәт булганда
икенче мәртәбә сезне җирдән
чыгарабыз “».
26 сүрә
18 Фир
г авен әйтт е: «Ий Муса,
син сабый чаг ыңд а бездә
тәрбия ләндең түг елме, вә
гомереңнән бездә... ел тор
дың.
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Һәм кыласы эшеңне кылдың
...син минем биргән нигъмә
темне инк яр итүчесең».
20 Му
са әйтт е: «Ул эшне мин
эшләдем, ләк ин шәригать
не белмәв ем сәб әпле мин
адашкан идем.
21 Сез
дән курк ып качт ым, вә
Раббым миңа шәригать хө
кемнәрен бирде вә мине рә
сүлләрдән кылды.
22 Син миңа миннәт иткән нигъ
мәт ул шундый нигъмәттер,
Ягък уб балаларын үзеңә кол
ясап, ир балаларны бугазла
выңдыр, үлемнән кал у өчен
мин синең тәрбия ңә төш
кәнмен».
23 Фиргавен әйтте: «Галәмнәрне
тәрбия итүче ул нинди зат?»

Мус а әйтт е: «Ул – җирне,
күкләрне һәм алар арасын
да булг ан нәрсәләрне тәр
бия итүче, әгәр бу хак сүзгә
ышансаг ыз».
25 Фир
г ав ен Мусан ың сүзлә
ренә ышанмаган хәлдә үзе
нең тирәсендәге дусларына
әйтт е: «Әллә ишетм исезме
Мус ан ың сүзл әр ен, мин
аңа Раббысы хак ында сорау
бирдем, ул җав ап кайт ар
ды», – дип.
26 Муса әйтт е: «Ул Аллаһ – сез
нең Раббыг ыз вә атаг ызның
Раббысыдыр».

Сезнең хал ык бик күбәйде, ә
сез аларн ы эштән аермак
чы!» – дип әйтте.
6 Исраи л иләр өст еннән күз әт
челек итүче назыйрларга һәм
җитәкчеләргә фиргавен шул
көнне үк әмер бирде:
7 «Элек сез, кир
печ суг у өчен,
салам бирә идегез, хәзер инде
саламн ы үзләре барып тап
сыннар.
8 Алар су
гарга тиешле кирпеч
саны элеккечә калсын, киме
мәсен. Алар ялкауландылар,
шуңа күр ә үз Аллаларына
корбан кит ерү өчен җибә
рүемне сорыйлар.
9 Күбрәк эшләргә мәҗбүр итегез,
ул чаг ында алар эшләрләр
һәм ялган сүзләрне тыңла
маслар». <...>
19 Исраи л иләрнең җитәкчеләре
«Сугылган кирпечнең көндә
лек күләме кимемәскә тиеш!»
дигәнне ишеткәч, үзләренең
бәлагә таруларын аңладылар.
20 Фирг ав ен яныннан чыкк ач,
алар үзләрен көтеп торуч ы
Муса белән Һарунны очрат
тылар.
21 «Без
не фирг ав ен һәм аның
күзәтчеләре нәфрәтенә ду
чар иткән өчен, Раббы сезгә
җәза бирсен! Сез фиргавенне,
аның хезмәтчеләрен безг ә
дошман ясад ыг ыз һәм, без
не үтерү өчен, аларга кылыч
тотт ырд ыг ыз», – диделәр
алар Муса белән Һарунга.
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Муса белән Һарун фиргавен
янында

Муса белән Һарун фиргавен
янында
«Гыйб р ил әр А лл ас ы без
гә күр енде, – дип җав ап
бирд е Һар ун бел ән Му
са. – Зинһар, Раббы Алла
бызга корбан китерү өчен,
безг ә өч көнл ек сәф әр
гә чүлг ә чыг арг а рөхс әт
ит. Әгәр мон ы эшләм ибез
икән, Ул безне үтерер: без
йә бер әр авыруд ан үләр
без, йә кыл ычт ан һәл ак
бул ырбыз».
4 Ә Мисыр патшасы: «Муса, Һа
рун! Ни өчен халыкка эшләр
гә комачаулыйсыз? Барыгыз,
эшләгез!
3
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Фиргавен әйтте: «Сезгә рәсүл
итеп җибәрелгән Муса, әл
бәттә, җенледер».
28 Муса әйтте: «Ул Аллаһ – мәш
рикъның вә мәгърибнең һәм
алар арасындаг ы нәрсәләр
нең Раббысыд ыр, әгәр аң
ласаг ыз».
29 Фир
г авен әйтт е: «Әгәр син
миннән башканы илаһ (итеп)
тотсаң, мин сине төрмәг ә
бикләүчеләрдән булырмын».
30 Му
са әйтт е: «Әгәр пәйг ам
бәрлег емә ачык дәл илләр
кит ерс әм дә, ул эшне эш
ләрсеңме?»
31 Фирг ав ен әйтт е: «Әгәр дөр ес
пәйгамбәр булсаң, дәлилең
не китер».
32 Муса тая г ын җиргә ташлад ы,
шуннан соң ул йөрүче зур
елан булд ы.
33 Вә кул ын култ ыг ына тыг ып
чыгарды, караучыларга күзне
чаг ылд ырырл ык ак бул ып
чыкт ы.
34 Фир
г ав ен әйтт е: «Бу Мус а
барыг ыздан да остарак си
херчедер.
35 Үзенең сихере белән сезне Ми
сыр җир еннән чыг арырг а
тел идер, – үзенең олугъла
рына, – миңа нинд и әмер
бир әс ез, шун ы кыйл ыр
мын», – диде.
36 Олугъ
лары әйтт е: «Мусан ы
вә кардәше Һарунны бикләп
куй вә сихерчеләрне чак ы
рырга кешеләр җибәр.

5
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Муса кабат Раббыга мөрәҗә
гать итт е: «Йа Хуҗ а‑Хак и
мем, нигә Син Үз халк ың
ны шунд ый бәл аг ә дуч ар
кылдың? Нәрсәгә дип мине
бирегә җибәрдең?
23 Мин, фирг ав енг ә барып, аңа
Синең исемеңнән сөйләп
бирдем, һәм ул шул вак ыт
тан бирле халыкны җәберли
башлады. Син бит, халыкка
ярдәм итү өчен, бернәрсә дә
эшләмәдең!»
Чыг ыш 6
1 Шун
нан соң Раббы Мусаг а
әйтте: «Фиргавен белән нәр
сә эшләвемне син менә хәзер
күрерсең. Мин аңа карш ы
Үземнең кодрәтемне юнәл
термен, һәм ул Минем хал
кыма китәргә рөхсәт итәчәк,
хәтт а үзе үк аларн ы куы п
җибәрәчәк, чөнк и Мин аңа
Үземнең кодрәтемне кулла
нырмын».
Чыг ыш 7
1 Раббы исә Мусаг а: «Фирг авен
өчен Мин сине Аллаһы кебек
итәрмен, ә Һарун синең пәй
гамбәрең булыр, – диде. –
2 Сиңа нәрсә боерсам, барысын
да туганың Һарунга әйт, ә ул,
Исраи л халк ына бу җирдән
чыгарга рөхсәт итсен өчен,
фиргавенгә җиткерер.
3 Мин исә фир
г ав енне кир е
ләндер ермен, ә соң ыннан
Мисырда бик күп могҗ иза
лар тудырырмын.

Муса

Алар сиңа Мусадан да остарак
сихерчеләрне алып килсен
нәр».
38 Һәм билг еләнгән вак ытк а си
херчеләр җыелдылар.
39 Кешеләрг ә әйт елде: «Җыел
дыгызмы ике якның кылган
эшләрен карарга?»
40 Җыелг ан мөшрикләр әйтт е
ләр: «Әгәр сихерчеләр Муса
ны җиңсәләр, шаять, сихер
челәргә иярербез».
42 Фиргавен әйтте: «...әгәр Муса
ны җиңсәгез, минем якын
нарымнан булырсыз».
43 Муса аларга әйтте: «Сез әүвәл
ташлаг ыз ташларг а диг ән
нәрсәләрегезне».
44 Һәм си
х ерч ел әр арк анн а
рын вә тая кларын ташла
дылар вә әйттеләр: «Фир
гавен олугъл ыг ы белән ант
итеп әйтәбез, әлбәттә, без
Мус ан ы җиң әч әкб ез», –
дип.
45 Соң
ра Муса тая г ын җирг ә
ташлады, шулвак ыт зур елан
булд ы да тег еләрнең сихер
белән елан итеп күрсәткән
арк ан вә тая кларын чәйнәп
ашап бетерде.
46 Бу хәл
не күргәч сихерчеләр
Аллаһуга сәҗдәгә егылд ы
лар.
47 Әйтт еләр: «Галәмнәрне тәр
бия итүче Алл аһуг а иман
китердек.
48 Ул Аллаһ – Мусан ың вә Һа
рунн ың да Раббысыдыр».
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Ләк ин фиргавен ул чагында да
тыңларга теләмәс. Шуннан
соң Мин, Үземнең кодрәтем
белән мисырл ылар өст енә
курк ын ыч җәз алар җиб ә
реп, Үз гаскәремне – халк ым
Исраи лне Мисыр җиреннән
алып чыгарм ын». <...>
8 Раб
бы Мус а белән Һарунг а
әйтте:
9 «Фир
г ав ен сездән могҗ из а
күрсәт үне таләп итсә, Һа
рунга әйт, ул үзенең юл та
яг ын җиргә ташласын, һәм
тая к фиргавен күз алд ында
еланга әверелер».
10 Муса белән Һарун фирг ав ен
янына бардылар һәм, Раббы
нәрсә кушк ан булса, шун ы
үтәделәр. Һарунның таякны
җиргә ырг ыт уы булды, таяк
фиргавен һәм аның хезмәт
челәре күз алд ында еланга
әверелде.
11 Шуннан соң фирг авен үзенең
акыл ияләрен һәм тылсым
чыларын чак ырып кит ер
де, һәм Мисыр сихерчеләре
тылсымнары белән Һарун
кылганн ы кылд ылар:
12 тая кларын җирг ә ташлаула
ры булды, һәр тая к шунд ук
еланг а әверелде, әмма Һа
рунн ың тая г ы тег еләрнең
барл ык тая кл арын йот ып
бетерде.
13 Фирг ав ен исә һаман кирелә
нә бирде. Барысы да Раббы
әйт кәнчә булд ы: фиргавен

Фирг ав ен әйтт е: «Әллә сез
мин рөхс әт бирүдән элек
Мусага иман кит ерәсезме?
Әлбәттә, сихер белемендә ул
сезнең олугыгыздыр, сезгә аз
гына өйрәткән, шуның өчен
ул сезне җиңде; бәс минем
җәзамн ы тиз белерсез, сез
нең уң кул ыг ызн ы вә сул
аяг ыг ызн ы кис әрмен һәм
барч ал арыг ызн ы да асар
мын», – дип.
50 Иман ки
т ерг ән сихерчеләр
әйтт ел әр: «Ий фирг ав ен,
син кыйлган эштән безнең
иманыбызга зарар юк, үлгәч
без Раббыбызга кайтабыз, Ул
безгә әҗерен бирер.
51 Ши
рек вә сихердән булг ан
хат ал арыбызн ы, әлб әтт ә,
Раббыбыз ярлыкар дип өмет
итәбез, Мусага беренче без
иман китергәнебез өчен».
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Муса белән Һарунн ы тың
лаудан баш тартт ы.
Мисырга Аллаһы җибәргән
җәзалар

Мисырга Аллаһы җибәргән
җәзалар

Раббы шуннан Мусага әйтте:
«Фиргавеннең йөрәг е йом
шарм ый, хал ыкк а китәргә
рөхсәт бирми ул.
15 Иртә белән фиргавен Нил ел
гасы буена чыгар, син, шун
да барып, аны көт. Еланга
әверелгән теге тая г ыңн ы да
үзең белән ал
16 һәм фиргавенгә болай дип әйт:
„Раббы, гыйбр
 иләр Алласы,
мине синең янга җибәреп,
Миңа табын у өчен халк ыма
чүлгә чыгарга рөхсәт ит, дип
әйтергә кушкан иде. Ләк ин
син моңарч ы Аны тыңла
мадың.
17 Шунл ыктан Раббы болай дип
әйтә: хәзер син Минем Раббы
икәнемне белерсең! Менә,
кул ымд аг ы тая г ым белән
Нил елгасына суг уым булыр,
су канга әверелер.
18 Андагы балык үлеп бетәр, елга
сасый башлар, һәм мисыр
лылар аннан су эчә алмас“».
19 Раббы болай дәвам итт е: «Һа
рунга әйт, ул үзенең таяк тот
кан кулын Мисырдаг ы бар
лык елгалар, арыклар, күлләр
һәм һәр сусаклаг ыч өстенә
сузсын, аның шулай эшләве
булыр – шунд ук барча сулар
канга әверелер. Мисырн ың

7 сүрә
127 Фирг ав ен кав еменнән олы
лары әйттеләр: «Ий фирга
вен! Мус ан ы вә аның ка
вемен җир өст ендә бозык
лык кылсыннар һәм сиңа
вә сын ымнарыңа гыйбадәт
кыл ун ы куйсынн ар өчен
аларн ы калдырасыңмы?» –
диделәр. Фирг ав ен әйтт е:
«Тизд ән кыз ба л а л ар ын
калд ырып, ир бал ал арын
үтер ерб ез, без, әлб әтт ә,
алард ан өст енб ез, көчле
без», – дип.
128 Муса үзенең кавеменә әйтт е:
«Аллаһудан ярдәм сораг ыз
һәм зал имнәрнең зол ым ы
на чыд аг ыз! Бит җир Ал
лаһу Тәгаләнеке, җиргә Ул
Үзе теләгән бәндәсен хуҗ а
кыл ыр, эшнең ахырындаг ы
шатлык вә уңыш тәкъва мө
эм иннәргә».
129 Муса кавеме әйтте: «Ий Муса!
Без син килгәнче дә бу фир
гавен кавеменнән күп золым
күрдек һәм син килг әч тә
золым күрмәктәбез», – дип.
Муса әйтте: «Раббыг ызн ың
сезн ең дошм анн ар ыг ыз
ны тиздән һәлак итмәклеге
өметле һәм алар урын ына
сезне хәл иф ә итм әклег е,

һәр җирендә кан булыр. Хәт
та агач һәм таш савытлардагы
су да канга әверелер».
20 Муса белән Һарун Раббын ың
кушканын үтәделәр. Һарун
ның фиргавен вә аның хез
мәтчеләре күз алд ында, та
ягын күтәреп, Нил елгасына
суг уы булды – бөтен су канга
әверелде.
21 Нилдаг ы бал ыклар үлде, һәм,
андаг ы су сасып, мисырл ы
лар аннан су эчә алмадылар.
Мисырның һәр җирендә кан
иде.
22 Ми
сыр тылсымч ыл ары, үз
сихерләрен кулланып, шуны
ук эшләделәр. Фиргавен, ки
реләнеп, Муса белән Һарун
ны тыңлаудан баш тартт ы.
Һәммәсе дә Раббы әйткәнчә
булды.
23 Фир
г ав ен, Муса белән Һа
рунн ың кылг ан эшләренә
игътибар бирмичә, борылып,
өенә кайт ып китте.
24 Барл ык мисырл ылар елг а су
ын эчә алмадылар һәм эчәргә
су табу максат ы белән Нил
ярлары буйлап коелар ка
зыдылар.
25 Раббын ың Нил елг асына су
гуына җиде көн узд ы.
Чыг ыш 8
5 Раббы янә Мусаг а әйтт е: «Һа
рунга әйт, юл тая г ы тотк ан
кулын елгалар, арыклар, күл
ләр өст енә сузып, Мисыр
өстенә бак алар җибәрсен».
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Аллаһ сезне күзәтер, ничек
эш кыл ырсыз икән!»
130 Тәхк ыйк, фирг ав ен кав емен
ачл ык белән вә бакча җи
мешләрен уңышсыз итү бе
лән бәлаләндердек, вәгазьлә
неп иман китерсеннәр өчен.
131 Әгәр алар
г а шатл ык, бай
лык килсә: «Бу безгә тиешле,
үзебезнең яхшылыгыбыздан
килде, әгәр яманлык ирешсә,
бу яманлык Муса белән аның
иярченн әр енн ән», – дип
шомланырлар. Агяһ булыгыз,
аларн ың шомлан улары Ал
лаһу хозурында, әмма аларга
ирешкән яманлык үзләренең
кәсебе өчен Аллаһудан ире
шә, ләк ин күбесе Аллаһудан
ирешә дип белмәсләр.
132 Фир
гавен кавеме кяферләр
әйтт еләр: «Безне сихерләр
өчен берәр галәмәт китерсәң
дә, без барыбер сиңа ышан у
чы кешеләр түгелбез».
133 Аларга су баск ынын, саранча,
бет, бак аларн ы һәм кан җи
бәрдек, боларн ы аерым‑ае
рым ачык галәмәтләр итеп
җибәрдек. Бу галәмәтләрне
күрг әннең соң ында да тә
кәбб ерләнеп, азг ан кяф ер
кавеме булд ылар.
134 Алар
г а Аллаһун ың газ абы
килгәндә әйттеләр: «Ий Му
са! Безнең өчен Раббыңа до
га кыл, Ул сиңа «дога кыл»
дип әмер иткәне өчен! Әгәр
безнең өстебездәге газапн ы
КОРЪәН
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Һарун үзенең кул ын Мисыр
сулыклары өстенә сузды, һәм
шунд ук бакалар, чыгып, бө
тен Мисырны каплап алды
лар. <...>
16 Раб
бы Мус аг а әйтт е: «Һа
рунг а әйт: „Тая г ыңн ы су
зып, туз анл ы җирг ә сук!“
Шул чаг ынд а бөт ен Ми
сырдаг ы тузан черк игә әве
релер».
17 Алар нәкъ шулай эшләделәр
дә. Һарунн ың, тая к тотк ан
кулын сузып, тузанлы җиргә
суг уы булды, бөтен Мисыр
да тузан бөртекләре черк игә
әверелде дә, кешеләрне һәм
терлекне черк и сырып ал
ды. <...>
24 Раббы шулай эшләде дә. Ми
сыр җирен бин иһая күп че
беннәр каплап алд ы, алар
фиргавен өенә дә, аның хез
мәтчеләре яшәгән өйләргә
дә кереп тулды. Чебен чирүе
бөтен Мисырн ы һәлакәткә
төшерде.
Чыг ыш 9
6 Икен
че көнне Раббы шулай
эшләде дә: мисырлыларның
бар терлеге үлеп бетте, ә Ис
раи л халк ының бер генә хай
ван ы да үлмәде.
7 Фирг ав ен, белешер өчен, ке
шеләр җибәрде, һәм, дөрес
тән дә, Исраи л халк ын ың
бер генә хайван ы да үлмә
гән иде. Шулай да фиргавен
карш ы торуы н дәв ам итт е

җибәрә алсаң, әлбәттә, сиңа
иман китерербез һәм Ягък уб
балаларын да синең белән,
әлбәттә, җибәрербез», – дип.
135 Муса догасы арк асында алар
дан газапн ы алсак, киләсе
газ ап вак ыт ында, шул ва
кытта алар гаһедләрен сын
дыралар – сүзләрендә тор
мыйлар.
136 Аларны суга батырып алардан
үчебезне алдык, аятьләребез
не ялган диеп аннан гафил
булганнары өчен...

һәм Исраил халк ына китәргә
рөхсәт бирмәде.
8 Раб
бы Муса белән Һарунг а:
«Мичтән, уч тут ырып, көл
алыг ыз, һәм фирг авен күз
алд ынд а Мус а шул көлне
күккә сибеп җибәрсен.
9 Көл шунда, туз анг а әйләнеп,
бөт ен Мис ырн ы капл ап
алыр, һәм илдәге барча ке
шеләр вә хайваннар тәнендә
эренле чуа н ялк ынсын уы
башлан ыр», – диде.
10 Му
са белән Һарун, мичтән
көл алып, фиргавен каршына
килеп баст ылар. Мусан ың
көлне күккә сибеп җибәрүе
булды, кеше һәм хайваннар
тәнендә эренле чуан ялк ын
сын уы башланд ы.
11 Тыл
сымч ылар Муса янына
чыга алмадылар, чөнк и алар,
барлык мисырл ылар кебек,
эренле чуан белән капланган
иделәр. <...>
22 Раббы Мусаг а әйтт е: «Кул ың
ны күккә суз, һәм шунд ук
бөтен Мисырда боз ява баш
лар. Кешеләрне, терлекләрне,
Мисыр җирендәг е барл ык
үсемлекләрне боз сугар».
23 Мусаның тая кны күккә сузуы
булд ы, Раббы, күкләр күк
рәт еп, боз җибәрде, җиргә
яшен төшерде. Бөтен Мисыр
өстенә Раббы ишеп боз яу
дыра башлад ы.
24 Боз яуд ы, яшен яшьнәде – ил
буларак Мисырн ың ниг езе

ТӘҮРАТ

КОРЪәН

ТӘҮРАТ

6

122

123

Муса

салынган көннән алып мон
дый көчле бозн ың яуг ан ы
юк иде әле.
25 Ми
сыр кырларынд аг ы бар
нәрсәне – кешеләрне, тер
лекләрне һәм үсемлекләрне
боз харап итте, хәтта агач
ларн ы сындырып бетерде.
26 Ба
ры тик исраи л иләр яши
торган Гөшен җирендә генә
боз яумады.
Чыг ыш 10
12 «Ми
сыр җир енә кул ыңн ы
суз, – диде Раббы Мусага, –
җир өстен саранча басып ал
сын да басу‑кырларда боз
суг удан исән калган барча
үсемлекне ашап бетерсен».
13 Мусаның таякны сузуы булды,
Раббы Мисыр җиренә көчле
көнчыг ыш җилен җибәрде.
Җил, көн буе вә төн буе исеп,
иртәнге якта саранча алып
килде.
14 Саранча бөтен җир өстен кап
лап алд ы – шун ың кадәр
саранчан ың моңарч ы бул
ган ы юк иде һәм киләчәктә
дә булмас.
15 Бар җирне саранча басып ал
ганлыктан, җир өсте кап‑ка
ра булды. Саранча басу‑кыр
ларда боз суг удан исән кал
ган барлык үсемлекләрне һәм
агачлардагы барлык җимеш
ләрне ашап бетерде. Бөтен
Мисыр илендә агачларда һәм
үсемлекләрдә яфрак әсәре
калмады.

Муса

Фирг авен ашыг ыч рәвештә
Муса белән Һарунн ы үзенә
чак ырт ып алд ы һәм әйтте:
«Раббы Аллаг ызга һәм сез
гә карш ы килеп, мин гөнаһ
эшләдем». <...>
21 Аннары Раббы Мусаг а әйтт е:
«Кул ыңн ы күккә суз, һәм
шулчак Мисыр җире өсте
нә дөм караңг ылык төшәр!»
22 Му
с ан ың күккә кул сузуы
булд ы, бөтен Мисыр өстен
тоташ караңг ыл ык каплап
алды.
23 Өч көн буе кешеләр бер‑бер
сен күрә алмад ы һәм өйлә
реннән чыкмад ы, ә исраи
лиләр яшәгән төбәк яп‑якты
булды.
24 Фиргавен яңадан Мусан ы ча
кырып алд ы да: «Барыг ыз,
Раббыг а табын ыг ыз! Үзе
гез белән бал ал арыг ызн ы
да алыг ыз, тик вак һәм эре
терлегегезне калдырыгыз», –
диде.
Чыг ыш 12
29 Төн уртасында Раббы Мисыр
җирендә беренче бул ып ту
ганнарның барысын да – тә
хеттәге фиргавеннең беренче
углыннан башлап, зиндан
дагы тотк ынның беренче уг
лына кадәр үтерде. Беренче
бул ып туган барл ык иркәк
терлек тә үтерелде.
30 Ул төнне фиргавен, аның хез
мәтчеләре һәм барча мисыр
лылар уяу иделәр – бөт ен
16
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Мисыр җирендә кычк ырып
елаган тавышлар ишетелеп
торды, чөнк и һәр йортта кем
дә булса үлгән иде.
Исраилиләрнең Мисырны
ташлап китүе

Исраилиләрнең Мисырны
ташлап китүе

Шул төнне фирг ав ен Муса
белән Һарунн ы чак ырып
алд ы да әйтт е: «Үзег ез дә,
исраи л иләр дә минем хал
кымнан аерыл ып кит ег ез!
Сораганыгызча, Раббыгызга
барып табын ыг ыз!
32 Сез сораг анча булсын: үзег ез
белән вак һәм эре терлегегез
не алыгыз да китегез! Ә миңа
хәер‑фатихагызны бирегез!»
33 Мисырл ылар да, Исраи л хал
кын ың Мисыр җир еннән
тизрәк кит үен сорап: «Югый
сә барыбыз да һәлак булачак
быз», – диделәр.
34 Шуннан соң исраи л иләр ка
мырлары әчеп өлг ермәг ән
күәс чиләкләрен кием‑са
лымга төрделәр дә җилкә
ләренә куеп алып киттеләр.
35 Алар, Муса кушканча, мисыр
лылардан көмеш вә алт ын
әйберләрен һәм кием‑салым
сорадылар.
36 Раббы мисырлылар күңелендә
Үз халк ына карата кызган у
хисе уятт ы, һәм алар исраи
лиләр сораган барлык әйбер
ләрне бирделәр. Исраи лиләр,
шулай итеп, мисырлыларны
талап киттеләр.

10 сүрә
87 Му
са илә Һарунга вәх и кы
лып әйтт ек: «Кав емег езг ә
Мисырда өйләр хәзерләг ез
вә ул өйләрегездә мәсҗидләр
кылыгыз һәм намазларыгыз
ны шул өйләрегездә үтәгез,
вә мөэминнәрне шатландыр,
аларга дөнья да һидаять, ахи
рәттә җәннәт булачак».
88 Муса әйтт е: «Ий Раббым! Ке
шеләрне аздырмак өчен фир
гавенгә вә аның олугълары
на дөн ья да зиннәт һәм мал
биргәнсең. Ий Раббыбыз, син
аларн ың малларын ы һәлак
итеп, күңелләрен каралт ки,
һәлак итүче газапны күрми
чә иман кит ермәслек бул
сыннар».
89 Аллаһ әйтт е: «Тәхк ыйк, сез
нең догаларыгыз кабул ител
де, боерылган эшегездә туры
торыг ыз һәм хакн ы белм и
торган наданнарга һич ияр
мәгез».
26 сүрә
52 Без Мусага вәх и кылдык: «Ка
вемең белән Мисырдан чы
гып кит, әлбәттә, фиргавен
гаскәре белән арт ыг ыздан
куа чыгачак», – дип.
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Чыг ыш 13
17 Фир
г ав ен Исраи л халк ына
Мис ырд ан кит әрг ә рөх
сәт иткәч, Аллаһ ы аларг а
пелешт иләр җир енә илт ә
торган кыск а юлдан барыр
га ирек бирмәде, чөнк и Ул:
«Исраи л иләргә суг ыш ырга
туры килсә, алар, кире уй
лап, Мисырга әйләнеп кай
тырга мөмк ин», – дип әйтте.
18 Шу
ңа күрә Аллаһ ы аларн ы
урау юлдан, чүл аша Камыш
лы диңгезгә алып китте. Ми
сыр җир еннән чыкк анд а,
Исраи л халк ын ың кул ында
инде суг ыш коралы бар иде.
19 Йо
сыфн ың сөя кләрен Муса
үзе белән алд ы, чөнк и кай
чанд ыр берв ак ыт Йосыф:
«Аллаһ ы сезгә ярдәмен күр
сәткәч, минем сөякләремне
бу илдән алып чыгарсыз», –
дип, исраи л иләрне ант ит
тергән була.
20 Сук
көттән чыкк ач, Исраи л
халкы, чүл кырыендагы Этам
дигән җирдә туктал ып, ча
тырлар корд ы.

Фиргавен шәһәрләргә гаскәр
җыюч ыларн ы җибәрде.
54 Фир
г авен әйтт е: «Мусан ың
гаскәре безнекенә караганда
аз гаскәрдер.
55 Алар безне ачуландыра торган
эш кыйлд ылар.
56 Без, әлб әтт ә, аларн ы куарг а
хәзерләнәбез», – дип.
57 Һәм без фиргавенне вә гаскәр
не бакчалардан вә елгалардан
чыгард ык.
58 Вә ал
т ын‑көмеш вә башк а
байл ыкл ард ан һәм яхш ы
урыннан чыгард ык.
59 Әнә шу
лай Без аны кызык
иттек, алар байл ыг ына һәм
урыннарына Ягък уб балала
рын хуҗа кылд ык.
60 Һәм фирг ав ен белән гаскәр е
коя ш чыкк ан вак ытта Муса
арт ыннан куы п киттеләр.
61 Фиргавен гаскәре белән Муса
гаскәре бер‑берсен күргән
нәре заманда, Муса гаскә
реннән берсе курк ып: «Фир
гав ен арт ыбызд ан җитт е,
тәхк ыйк, куы л ып тот ыл
дык», – диде.
62 Муса әйтте: «Юк, безгә ирешә
алмаслар, чөнк и Раббым ми
нем иләдер, әлбәттә, котыла
торг ан юлг а күндер ер», –
дип.
63 «Тая г ың илә диңг езг ә сук», –
дип Мусаг а вәх и кылд ык,
бәс диңгездән 12 юл ачылды,
һәр ике юл арасында зур тау
кеби бөек су булд ы.
53

ТӘҮРАТ

КОРЪәН

127

Муса

Муса

Вә фирг ав ен гаскәр ен шул
тау кеби сулар арасына якын
китердек.
65 Вә Мусан ы һәм аның белән
булганнарның барчасын кот
кард ык.
66 Соңра шул суг а фирг ав енне
гаскәре белән бергә батырып
һәлак иттек.
67 «Мин – Ал
лаһ» дигән фир
гавеннең гаскәре белән су
га бат ып һәлак бул уы нда,
әлбәттә, гак ылл ы кешеләр
өчен гыйбрәт бард ыр. Ми
сыр халк ының күбрәге Аңар
иман китермәс булдылар.
68 Си
нең Раббың әнә шул ай
дошманнарыннан үч алучы
вә дусларына рәхмәт итү
чедер.
Диңгез кичү

Диңгез кичү

Чыг ыш 14
3 «Фирг авен: „Исраи л иләр чүл
дә адаш ып йөриләр, барыр
җирләре юк“, – дип уйласын.
4 Мин фиргавенне янә үҗәтлән
дерермен, һәм ул аларны куа
чыгар, ә Мин аны һәм аның
гаскәрен җиңәрмен дә, Ми
ңа дан килер. Шул чаг ында
мисырлылар Минем Раббы
бул уымны танырлар». Исра
ил халк ы шулай эшләде дә.
5 Ми
с ыр патш ас ын а, ягън и
фиргавенгә «Исраи л халк ы
качт ы» дигән хәбәр иреш
кәч, аның һәм хезмәтчеләре
нең исраи лиләр турындаг ы

10 сүрә
90 Бән и Исраи лне дәрья арк ы
лы үткәрдек, тәкәбб ерлек
вә дошманл ык белән алар
артыннан фиргавен вә аның
гаск әр е куы п чыкт ыл ар.
Бән и Исраи л өчен ачылган
су арал ыг ын а кер еп бат а
башлаг ач, фирг авен әйтт е:
«Иман китердем, гыйбадәт
кыл ырга яракл ы Илаһ юк,
мәг әр бән и Иср аи л иман
китергән Аллаһу Тәгалә ге
нәдер вә мин мөселманнар
данм ын».
91 Аллаһ әйтт е: «Хәзер иман ки
терәсеңме? Башта Аллаһуга

фикерләр е кинәт үзг әрде:
«Нәрсә эшләдек без?! Ник
исраилиләргә китәргә рөхсәт
бирдек?! Безнең хәзер эшләр
гә хезмәтчеләребез калмады
бит», – диеште алар. <...>
8 Раббы шулчак Мисыр патша
сын ың, ягън и фиргавеннең
кирелеген кузгатт ы, һәм ул
батыраеп китеп барган исра
илиләрне куа чыкт ы.
9 Мисырл ылар – фирг ав еннең
барл ык атлары, арбалары,
җайдаклары һәм суг ышч ы
лары – исраилиләрне Пи‑Һа
хирут янында, Багал‑Сефон
каршындагы диңгез ярында
куып җиттеләр. Тегеләрнең
нәкъ чат ырлар корып яткан
чаклары иде. <...>
15 Шул
чак Раббы Мусага әйт
те: «Син әле нишләп Мине
ярдәмгә чак ырасың? Исра
ил халк ына әйт – алга бар
сыннар.
16 Син исә юл тая г ыңн ы күт әр
һәм кул ыңн ы диңг ез өсте
нә суз, шулчак сулар ике
гә аерылыр да, хал ык, коры
җирдән баргандай, диңгезне
кичәр.
17 Мин ми
сырл ыларн ы кире
ләндерермен, шуңа күрә алар
сезнең арттан куа барырлар,
ә Мин фирг ав енне, аның
барл ык гаскәрен арбалары
һәм җайдаклары белән бер
гә җиңәрмен дә, Миңа дан
килер». <...>
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гасый булдың һәм бозыклык
кыл уч ылардан идең.
92 Сездән соң киләчәк кешеләргә
гыйбрәт булсын өчен тәне
гезне бүген су өстенә чыга
рабыз». Ләк ин кешеләрнең
күбрәге Безнең гыйбрәтлә
нерлек аятьләребездән га
филләр, һич вәгазьләнмиләр.
17 сүрә
103 Фир
г ав ен Мус а г‑мне вә
Ягък уб балаларын Мисыр
җиреннән куы п җиб әрер
гә теләде, Без аны һәм дә
аның белән бергә булганнар
ны һәммәсен суга бат ырып
һәлак иттек.
104 Фир
г ав енне һәм аның ка
вемен һәлак иткәч Ягък уб
балаларына әйтт ек: «Фир
гавен сезне куып чыгарырга
теләгән җирдә хәзер инде сез
торыг ыз! Кыямәт көне кил
сә, барчагызны каберләрегез
дән кубарып мәхшәр җиренә
кит ер ерб ез, анда мәгъл үм
бул ыр, кем яхш ы, кем яман
икәнлеге».
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Муса диңг ез өст енә кул ын
сузд ы, һәм, таң атып кил
гәндә, диңгез әүвәлге хәленә
кайтт ы. Мисырлылар судан
кач ып йөг ерергә тот ынд ы
лар, әмма Раббы, селкеп тө
шергән сыман, аларн ы дул
кын эченә ырг ытт ы.
28 Су, ка
бат үз урын ына кай
тып, Исраил халкы артыннан
куы п килгән фирг авеннең
барлык гаскәрен, арбаларын
һәм җайдакларын күмеп кит
те. Аларн ың берсе дә исән
калмады!
Чүлдә сыналу

Чүлдә сыналу

Чыг ыш 13
21 Көндезен Раббы, бол ыт баг а
насы булып, алар алдыннан
юл күрсәт еп бард ы, төнлә
исә, ут баганасы бул ып, ба
рыр юлл ар ын якт ыртт ы.
Шуңа күрә алар көндез дә,
төнлә дә юлларын дәвам итә
алдылар.
22 Бол ыт баганасы – көнозын, ә
ут баганасы төне буе алардан
аерылмады.
Чыг ыш 16
2 Чүлдә бар хал ык Муса белән
Һаруннан зарланд ы.
3 «Раббын ың кул ы безне Мисыр
җирендә үтерсә, яхшырак бу
лыр иде, – диде алар. – Анда,
ичмаса, ит сал ынган казан
янында утырдык, туйганчы
ашадык. Ә сез безне шуш ы
чүлг ә алып килдег ез, һәм

2 сүрә
57 Ий Ягък уб балалары! Бол ыт
ны Без сезгә күләгә кылдык
һәм сезгә күктән ширбәт вә
кош итен иңдердек, ашаг ыз
Без биргән хәләл һәм пакь
ризыкларн ы! Без аларга зо
лым кылмадык, ләк ин алар
үзләренә золым кылдылар.
58 Янә: «Әри
хә шәһәр енә ке
рег ез», – дип әйткәнемне
дә хәтерләгез! Ягъни кырык
елдан соң, Муса үлгәч, Ягъ
куб балаларына Әрихә шә
һәренә керерг ә Аллаһудан
әмер булды. Шәһәргә кергәч,
анда ризыкларны киңлек бе
лән теләгәнчә ашаг ыз, шә
һәр капк асыннан кергәндә
баш иеп, түбәнчелек белән
керег ез һәм «хаталарыбыз
ны гафу ит, Раббым» дип

биредә без барыбыз да ачтан
үләчәкбез».
4 Шулчак Раббы әйтт е Мусаг а:
«Караг ыз аны: Мин сезг ә
күктән икмәк яудырырмын.
Халык көн саен чыксын һәм,
көненә күпме кирәк булса,
шуның кадәр генә җыйсын.
Минем Кан ун буенча гамәл
кылырларм ы икән дип сы
намакчым ын аларн ы. <...>
12 Мин Исраи л халк ын ың зар
ланган ын ишеттем. Аларга
болай дип әйт: „Бүг ен кич
сез ит ашарсыз, ә иртән ик
мәк белән туен ырсыз һәм
шул чаг ында Минем Раббы
Аллаг ыз бул уы мн ы аңлар
сыз“».
13 Шул кич
не бүдәнәләр өере
очып килеп исраи лиләр ста
нын каплап алды, ә иртәге
сен станның әйләнә‑тирәсе
нә чык төште.
14 Чык кү
тәрелгәч, чүлдә юка
катлам булып бәскә охшаган
нәрсә ятып калд ы.
15 Мо
н ы күр еп, иср аи л ил әр
бер‑берсеннән:
«Бу ни соң?» – дип сорашт ы
лар, чөнк и аларның мондый
нәрсәне әлегәчә күргәннәре
юк иде. Муса аларга әйтте:
«Бу – икмәк; аны сезгә Раббы
җибәрде». <...>
21 Ашый алган күләмдә кешеләр
һәр иртәдә икмәк җыйдылар;
көндезг е эсседә исә ризык
эреп юкка чыга иде.
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әйт ег ез! Шулай кылсаг ыз,
хата эшләрегезне ярл ык ар
быз. Яхшы эшләрне кыл учы
мөэминнәргә нигъмәтләре
безне бик тиз артт ырырбыз.
59 Ягъ
к уб балалары арасында
булг ан зал имнәр шәһәрг ә
керг әндә үзләр енә зол ым
кылд ыл ар, ягън и шәһ әр
капк асыннан кергәндә Ал
лаһудан әмер ителгән сүз
не әйт м ичә, башк а сүзг ә
алышт ырд ылар, ягън и шә
һәргә кергәндә Аллаһудан
гафу сорап, тәүбә итеп керер
урында, шайт ан өйр әткән
сүзне әйтеп, тәкәбберләнеп
кердел әр. Ул зал имн әрг ә
явызл ык кылганнары өчен
күктән рисвай итүче газап
иңдердек.
60 Янә шун ы хәт ерләг ез, Муса
үзенең кавеме өчен Аллаһу
дан су сорад ы, Без Мусага
әйттек: «Тая г ың белән таш
ка сук», – дип. Муса тая г ы
белән ташк а сукт ы, таштан
12 чишмә акт ы, чөнк и алар
12 кабилә иделәр. Һәр каби
лә үзенең чишмәсен белде.
Аллаһ биргән ризыклардан
ашаг ыз, эчег ез, әмма җир
өст ендә бозыкл ык кыл ып
йөрмәгез, дип әйтелде аларга
Аллаһудан.
61 Янә әйтт ег ез: «Ий Муса, без
бертөрле генә ризыкка сабыр
итә алм ыйбыз, безнең өчен
Раббыңа дог а кыл, җирдә
КОРЪәН
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Саннар 11
4 Хал ык арасындаг ы төрле мил
ләт кешеләре аш тал ымл ый
башл ад ы, һәм алар белән
берг ә исраи л иләр дә елап
зарл ан ырг а тот ынд ыл ар:
«Безне кем ит белән туен
дырыр?!
5 Без Мисырда вак ытта бушлай
ашаган балыкларн ы, кыяр,
кавыннарн ы, ялпак суг ан,
башлы суган һәм сарымсак
ларн ы искә төшерәбез.
6 Инде хәлсезләнеп бетт ек без,
ашарга бернәрсә юк, күз ал
дыбызда манна гына». <...>
10 Муса һәр гаи ләнең үз чат ыры
алд ында яшь түг үен ишет
те. Раббының моңа бик нык
ачуы кабарды, Муса да бор
чуга төште.
11 Муса Раббыга әйтте: «Ни өчен
Син мине – Үз колыңны га
запл ыйсың? Ни өчен мин
Синең күз алдыңда шәфкать
казанмадым һәм нигә Син
бөтен халыкның авырлыгын
минем өст емә йөкләдең?»
<...>
23 Раб
бы Мусаг а әйтт е: «Әллә
Раббын ың кул ы кыск а дип
уйлыйсыңмы?! Сиңа әйткән
сүзем торм ышк а ашырм ы,
юкм ы икәнен хәзер күрер
сең». <...>
31 Ме
нә Раббы җил кузг атт ы,
һәм шул җил диңгез ягыннан
бүдәнәләр очыртып китерде.
Станның һәр тарафында, бер

үсә торган нәрсәләрдән: кы
яр, сарымсак, суган һәм вак
орл ыклардан сорап». Муса
аларга әйтте: «Аллаһ биргән
әүвәлг е яхш ы ризыкларн ы
үзегез сораган начар ризык
ларга алыштырасызмы? Шә
һәрг ә керег ез, сез сораг ан
нәрсәләр анда булыр». Алар
га авыр эшләр, хурлык, мес
кенлек вә Аллаһуның ачулы
каһәре йөкләтелде. Аларга бу
җәзалар Аллаһудан тиешле
булд ы. Аның аятьләрен ин
кяр иткәннәре һәм пәйгам
бәрләрне хаксыз үтергәннәре
өчен, дәх и бу җәзалар аларга
тиешле булды Аллаһуга гө
наһлы булганнары һәм сыз
ган сызыктан чыкк аннары
өчен.
20 сүрә
80 «Ий Ягъ
к уб балалары, тәх
кыйк, Без сезне дошманыгыз
фиргавеннән коткардык вә
Тур тавы(ның)... уң ягыннан
сезгә Тәүратны вәгъдә иттек
вә сезгә ашарга күктән шир
бәт һәм кош итен иңдердек.
81 Без бирг ән ризыклардан ях
шыс ын ашаг ыз, көфр ан
нигъмәт итеп гөнаһ эшләүдә
чиктән узмагыз, югыйсә сез
гә ачуым тияр, берәүгә Ми
нем ачуым иңсә, тәхк ыйк, ул
кеше һәлак булыр.
82 Тәүб ә итеп иман кит ерг ән вә
Коръән юлы белән изге га
мәлләр кылган, соңра туры

көнлек юл ераклыгында, әй
ләнә‑тирәдә ике терсәк ка
лынлыгында өем‑өем булып
бүдәнәләр ята иде.
32 Ха
л ык исә шул көнне һәм
төн буе, шулай ук икенче
көнне бүдәнә җыйд ы. Иң
аз дигәндә дә һәрк айсы ун
хомер бүдәнә җыйд ы һәм
аларн ы стан тир әл и җәеп
таратт ы.
33 Әмма кешеләр, итне авызла
рына алып, чәйнәп йотарга
да өлг ермәделәр – Раббы
ның хал ыкк а ачуы кузг а
лып, аларга Ул үләт зәхмәте
җибәрде.
Чыг ыш 17
1 Раб
б ы кушк анч а, Иср аи л
халк ы, бер урыннан икенче
урынга күчә‑күчә, Син чүле
буйлап алга атлад ы. Чат ыр
лар корып, алар Рефид им
дә тукталд ылар, әмма анда
эчәргә су булмад ы.
2 Хал ык янә, Мусан ы гаепләп:
«Безгә эчәргә су бир», – дип
таләп итте. «Сез әле нишләп
мине гаеплисез? – диде Му
са. – Ни өчен сез Раббын ы
сын ыйсыз?» <...>
4 Муса Раббыг а ялв арып әйтт е:
«Бу халык белән миңа ниш
ләргә хәзер? Озакламый алар
миңа таш атар!»
5 Раббы Мусаг а әйтт е: «Үзең бе
лән берничә Исраи л өлкәнен
иярт еп һәм Нил елг асына
сукк ан тая г ыңн ы тот ып,

юлг а күнелеп үлг әнче хак
юлда таза торган кешеләрне
Мин, әлбәттә, ярл ык ауч ы
мын».
7 сүрә
160 Без Ягък уб балаларын уни
ке кабиләгә бүлдек вә Му
сан ың кавеме су сораганда
Без Мусаг а вәх и кылд ык:
«Таягың белән ташка сук», –
дип. Ул таштан унике чишмә
акт ы, тәхк ыйк, һәр каби
лә үзенең чишмәсен белде;
аларны кояш кыздырмасын
өчен бол ыт белән күләг ә
ләдек һәм ширбәт илә кош
итен иңдердек вә: «Ашаг ыз
Без биргән яхшы ризыклар
дан», – дидек. Алар Безг ә
зол ым кылмад ылар, ләк ин
ризыкл ар хак ынд а Алл аһ
хөкеменә хыя нәт итеп, үз
ләренә зол ым иттеләр.
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халык алдына чык та юлың
ны дәвам ит.
6 Мин исә Хо
ребтаг ы кыя ба
шында синең карш ыда ба
сып торырмын. Таягың белән
кыяга сугуың булыр, шундук
аннан су бәреп чыгар, һәм
кешеләр сусыннары канган
чы эчәрләр». Муса Исраи л
өлкәннәре күз алдында нәкъ
шулай эшләде дә.
Чыг ыш 15
27 Шуннан алар Элимг ә килеп
җитт еләр. Анд а уни ке су
чыг ан аг ы һәм үсеп утыра
торг ан җитмеш хөрмә ага
чы бар иде. Алар, чат ырлар
корып, су янында урнаш
тылар.
Синай тавында

Синай тавында

Чыг ыш 19
16 Өченче көнне иртән тауга куе
бол ыт төшт е, күк күкр әп,
яшен яшьнәде һәм бырг ы
ның колак ярг ыч тавыш ы
ишетелде – стандаг ы халык
курка калды.
17 Шулв ак ыт Муса кешеләрне,
Аллаһ ы белән очраш ырг а
дип, станнан алып чыкт ы,
һәм алар тау итәг е янына
килеп баст ылар.
18 Синай тавы төт енг ә күмелде,
чөнк и Раббы тауга ут эчендә
төште. Таудан, мичтән чык
кан сыман, төт ен бөркелә
иде. Тау тоташтан селкенеп
торды.

7 cүрә
142 Мусаны Тур тавында утыз ки
чә вә утыз көн тотмак белән
вәгъдә кылдык, вә ул утыз
көнне янә ун көн куш ып
тәмам итт ек, Раббысын ың
вәгъдәсе кырык кичтә тәмам
булды. Муса Тур тавына кит
кәндә кардәше Һарунга әйт
те: «Кавемем арасында минем
урынымда кал һәм аларның
эшләрен төзек кыл вә бо
зыкл ык кыл уч ылар юлына
кермә!»
143 Му
с а вәг ъд ә к ы л ынг ан
урын ыбызг а килг әч, Раб
бысы аңа сөйләде, ягън и
сөйләшт еләр, Муса Алла

Бырг ы тавыш ы көчәйг ән
нән‑көчәя бард ы. Шулчак
Муса Аллаһ ыга мөрәҗәгать
итте, һәм Аллаһ ы, күк күк
рәтеп, аңа җавап кайтард ы.
Чыг ыш 24
18 Муса, тауга күтәрелеп, бол ыт
лар эченә керде; әлеге тауда
ул кырык көн һәм кырык
төн булды.
Чыг ыш 33
18 Шулчак Муса Раббыг а әйтт е:
«Зинһар өчен, миңа Үзеңнең
шөһрәтеңне күрсәт».
19 Раб
б ы җав ап кайт ард ы:
«Си н ең а л д ы ң д а М и н
Үземн ең бар шөһр әт ем
не күрс әт ермен; Үземнең
„Раббы“ диг ән исемемне
игълан итәрмен. Кемгә те
ләсәм, шуңа шәфк ать күр
сәтермен; кемне кызганыр
га теләс әм, шун ы кызг а
нырмын.
20 Әм
ма Минем йөземне күрә
алмассың, чөнк и Мине күр
гән кеше исән кала алмый».
21 Раб
бы таг ын әйтт е: «Менә,
Минем янымда бер урын бар.
Син шушы урында – кыя да
басып торырсың.
22 Минем шөһр әт ем шул туры
дан узганда, Мин сине кыя
ярыг ын а яшер ермен һәм,
шөһр әт ем узып киткәнче,
сине Үз кулым белән каплап
торырмын.
23 Соңыннан кулымны алырмын,
һәм син Минем арк амн ы
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һын ы күрергә теләп әйтте:
«Ий Раббым! Миңа күрен,
мин Сиңа карыйм», – дип.
Алл аһ әйтт е: «Юк, Мине
күрә алмассың, ләк ин тау
га караг ыл, әгәр тау уры
нында тора алса, Мине кү
рерсең». Мусан ың Раббысы
тауга һәйбәт нурын төшер
гәч, таун ы кис әкләр кыл
ды, вә Мус а һуш ы кит еп
егылд ы; Мус а гак ыл ын а
килгәч әйтте: «Ий Раббым!
Сине һәрбер кимчелектән
пакьсең дип беләмен, Си
ңа тәүбә иттем вә мин өм
мәтем арасында иң әүвәлге
мөэм инмен».
144 Ал
л аһ Мус аг а әйтт е: «Ий
Муса! Кешеләргә пәйгамбәр
итеп җибәрергә вә Үзем бе
лән сөйләшергә сине ихтыяр
кылдым. Без биргән китапны
куәт белән тот вә Без биргән
нигъмәтләргә шөкер итүче
ләрдән бул».
145 Му
с аг а Тәүр ат такт а л а
рында һәрнәрс әне язд ык,
вәг азьн е вә һәрн әрс ән е
бәя н итт ек, аны ал ку
әт белән һәм кавемеңә дә
Тәүр ат бел ән гам әл кы
лырг а бое р, Тәүр атн ың
күркәмрәк хөкемнәрен ал
сыннар! Мин сезгә тиздән
к үрс әт ерм ен фас икъл ар
йорт ы җәһ әннәмне, Тәү
рат хөкемнәрен бозып фа
сикъ булмаг ыз!
КОРЪәН
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күрерсең, әмма йөземне кү
рә алмассың».
Чыг ыш 24
1 Шун
нан соң Раббы Мусаг а:
«Син үзең, Һарун, Над аб,
Абиһу һәм җитмеш Исраи л
өлкәне тауга күтәрелегез дә
еракт ан гына Миңа табы
ныг ыз.
2 Әмма Раббы янына Муса үзе
генә якынлашсын, ә калган
нар моны эшләмәсен. Халык
исә аның белән тауга менәргә
тиеш түгел», – диде.
3 Му
са, хал ык янын а барып,
Раббын ың барл ык сүзлә
ре һәм кан уннары турында
сөйләп бирде, һәм барысы
да бертавыштан: «Без Раб
бын ың барл ык сүзл әр ен
үтәрбез», – дип җавап кай
тарды.
4 Раб
бын ың барл ык сүзләрен
Муса язып алды, ә иртәгесен
ирт үк торып, тау итәг ендә
мәзбәх төзеде һәм Исраи л
нең һәр ыруг ыннан бер таш
исәбеннән унике таш утыр
тып куйды.
5 Ан
нары Муса Исраи л егет
ләрен корбанл ык мал алып
килерг ә җиб әрде. Бу егет
ләр тулаем янд ыру корбан
нары китерделәр һәм үгез
ләрн е, тат ул ык корб ан ы
буларак, Раббыг а тәкъд им
иттеләр.
6 Муса, бу хайваннарн ың кан ын
алып, ярт ысын кас әләрг ә

Муса

Муса тауг а барг анда кав е
ме эченнән җитмеш ирне
үзе белән алды. Ул ирләрне
зилзилә тотк ач, ягън и Ал
лаһун ың тауга төшкән ну
ры белән көеп үлгәч, Муса
әйтт е: «Ий Раббым! Әгәр
ул ирләрне вә мине һәлак
итәрг ә тел әс әң, әлб әтт ә,
аларн ың миңа юлдаш бул у
ларыннан элек һәлак итәр
идең. Йа Раббы! Безләрдән
гак ылс ызл ар кылг ан эш
өчен безне һәлак итәрсең
ме? Аларн ың Сине күрер
гә теләүләр е Үзең теләг ән
бер фетнә сынаудыр, аның
белән Үзең теләг ән кеше
не адашт ырырсың вә Үзең
теләг ән кешене һидая тькә
салырсың. Син генә безнең
ярдәмчеб езс ең, безне яр
лык а вә рәхмәт кыл! Син
ярл ык ауч ыларн ың иң хә
ерлесесең!
156 Йа Раб
бы! Безгә һидая тьле
күркәм торм ышн ы насыйп
ит! Һәм ахир әтт ә күрк әм
торм ышн ы бир! Тәхк ыйк,
без Син ең хөк емн әр ең ә
итаг ать итт ек, туры юлы
ңа күнелдек! Аллаһу Тәгалә
әйтте: «Үзем теләгән кешегә
газ абымн ы ирешт ер ермен
һәм рәхмәт ем дә киңдер,
һәрнәрсәне сыйд ырд ы. Ул
рәхмәт ебезне көфердән вә
Аллаһ хөкемнәрен бозудан
сакланучы тәкъва кешеләргә

салд ы, ә калг ан ярт ысын
мәзбәхкә чәчрәтте.
7 Муса төргәккә язылг ан Киле
шүне хал ыкк а укыд ы, һәм
кешеләр: «Без Раббының бар
лык сүзләр ен үтәрб ез һәм
Аңа буйсын ырбыз», – ди
деләр.
8 Шул
чак Муса корбан кан ын
халык өстенә чәчрәтте һәм
әйтте: «Бу – Раббының сез
нең белән төзегән Килеш үне
раслауч ы кан. Шуш ы бар
лык сүзләр – Килеш үнең
нигезе».
9 Шуннан соң Муса, Һарун, На
даб, Абиһу һәм Исраи лнең
җитмеш өлкәне тауга күтә
релделәр
10 һәм шунда Исраи л Алласын
күрделәр. Аның аяклары ас
тында зәңгәр якуттан ясал
ган, аяз күк төсендә басма
сыман бер нәрсә бар иде.
11 Исраи лнең башл ыклары Ал
лаһ ыны күрделәр, әмма Ал
лаһ ы, кул ын сузып, аларга
зыя н кит ермәде, һәм алар
ашадылар, эчтеләр.
12 Раб
бы Мусаг а: «Минем ян
га тауг а күтәрел һәм шун
да кал. Мин Үземнең кан ун
һәм боерыкларымн ы, ике
таш тактага язып, хал ыкк а
җиткерү өчен, сиңа бирер
мен», – диде.

бик тиз бирербез, ул тәкъва
кешеләр зәк ятләрен бирер
ләр һәм Безнең аятьләребез
гә ышан ырлар.
157 Укый‑яза бел
мәг ән рәс ү
леб ез – Мөх әмм әт г‑мгә
и ярг ән кеш ел әрг ә рәх
мәт еб ез иреш ер, кулл а
рынд аг ы Тәүр ат, Инҗ ил
кит апл ар ынд а рәс үлн ең
сыйф атл ар ы язы лг ан ын
таб арл ар, Мөх әмм әт г‑м
аларн ы гөн аһл ы эшл әр
дән тыя р вә сәв абл ы эш
ләрг ә өнд әр, яхш ы‑пакь
нәрс әл әрне аларг а хәл әл
кыл ыр, зар арл ы‑пычр ак
нәрс әл әрн е а ларг а хә
рам кыл ыр, алард а бул
ган авырл ыкн ы вә диннә
рендәг е кат ы хөкемнәрне
алард ан бет ер ер, рәс үлг ә
ышан ып аны зурл ас ал ар
вә аңа ярдәм итсәләр һәм
ул кит ерг ән һид ая ть як
тыл ыг ы булг ан Коръә н
хөк емн әр ен ә и ярс әл әр,
алар – өст енлек табуч ы
лар».
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112 сүрә
1 Әйт, әй Мө
х әмм әт: «Ул –
Алл аһ – һич тиңдәше вә
охшашы булмаган ялгыз бер
генә Аллаһудыр».
17 сүрә
22 Ахи
р әт дәр әҗәләренә ире
шерг ә тел әс әң, «А лл аһу
ның тиңдәше бар» дип игъ
тик ад итмә! Әгәр мөшрик
булс аң, җәннәт нигъмәт
ләр енн ән мәхр үм бул ып
җәһәннәмдә рисвай бул ып
утырырсың.
23 Ал
л аһ хөкем итт е вә әмер
бирде: фәкать Аллаһуга гы
на гыйбадәт кыйлырга һәм
ата‑анага игелек итәргә. Әгәр
син исән чакта аларның бер
се яки икесе дә картл ыкк а
ирешсәләр, син аларга «уф»
та димәг ел вә каһәрләмә,
кәефләрен җибәрмә, бәлк и
аларга һәрвак ыт йомшак вә
мөлаем сүзләр сөйләгел!
24 Вә аларг а шәфк ать итеп, рә
хим канатларыңн ы җәйгел!
Вә әйт: «Ий Раббым! Алар
мине кечкенә чаг ымда мәр
хәмәт белән үст ерг әннәр е
кебек, Син дә аларга дөн ь
яда һәм ахирәттә шәфк ать
кыйл!»
25 Күңелләрег ездә нинд и ния т
ләр вә теләкләр барын Ал
лаһ белә, әгәр күңелләрегез
яхшы булса, Аллаһ, әлбәттә,

«Якын ыңн ы рәнҗетмә һәм
талама. Ялч ыңа хезмәт ха
кын түләүне икенче көнгә
калдырма».
Зәбур 118
36 Йө
рәг емне күрсәтмәләреңә
таба юнәлт, хәрәм малга ым
сындырма мине.
Лүк 12
15 Шуннан соң һәммәсенә мөрә
җәгать итеп: «Караг ыз аны,
һәртөрле комсызлыктан сак
ланыгыз, чөнк и кешенең го
мере мал‑мөлкәтенең күпле
генә бәйләнмәгән», – диде.
Яратылыш 9
6 «Кеше кан ын койг ан адәмнең
үз кан ы да кеше кул ыннан
коел ыр. Чөнк и кешене Ал
лаһ ы Үз сурәтендә яратт ы».
Левиләр 24
17 «Әгәр бе
рәр кеше кемне дә
булса үтерә икән, аны үлем
җәзасы көтә».
Чыг ыш 20
13 «Кеше үтермә.
14 Зина кылма.
15 Урлашма. <...>
17 Баш
к а бер әүнең өенә, ха
тын ына, ир яки хат ын‑кыз
колына, үгезенә яки ишәге
нә – гом умән, кеше малына
нәфесеңне сузма».
Левиләр 19
11 «Урлашмаг ыз, ялг анламаг ыз,
иптәшегезне алдамагыз. <...>
35 Озын
л ык, авырл ык һәм кү
ләмне үлчәгәндә, гадел бу
лыг ыз.

тәүбә итеп төзәлгән кеше
ләрне гафу итәдер.
26 Дәх и якын кардәшләрнең вә
мескеннәрнең вә мөсафир
ләрнең хакларын бир! Әмма
малыңны тиешсез җирләргә
исраф итмә!
27 Тиешсез урынга малн ы исраф
итүчеләр, әлбәттә, шайтан
кардәшләредер, шайтан Раб
бысына кяфер булд ы.
28 Мохт аҗ кешеләр килеп син
нән ярдәм сораганда синең
бирергә һичнәрсәң булмаса,
«Раббым рәхмәт итеп нигъ
мәт бирс ә, сезг ә дә бир ер
идем» дип алардан йөз дүн
дерсәң, ул вак ытта йомшак
сүзләр әйтеп күңелләрен та
барга тырыш!
29 Мох
таҗларга садак а бирүдә
кул ыңн ы муен ыңа баглап
куйма, сараннар кыяфәтен
дә шулай ук кулыңны бөтен
ләй ачып җиб әрмә, ягън и
үзеңә калд ырм ыйча биреп
бетермә, әгәр киемеңә хәтле
биреп бет ерсәң, ул вак ыт
та яланг ач хәлеңдә үзеңне
шелтәләп, хәсрәтләнеп уты
рырсың.
30 Тәхк ыйк, Раббың теләгән ке
шесенә киң ризык биреп бай
кыл ыр вә теләгән кешесен
фәк ыйрь кыл ыр; әлб әттә,
Ул бәндәләрен күрә вә хәл
ләрен беләдер. Шуның өчен
фәк ыйрь кеше хәсрәтләнмә
сен, сабыр итсен!
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Кан ун 6
4 «Тыңла, Исраи л халк ы! Раббы
Аллабыз – бердәнбер Раббы.
5 Раб
бы Аллаг ызн ы бөтен йө
рәгегез, җаныгыз белән, бар
көчегезгә ярат ыг ыз».
Чыг ыш 20
12 «Ата‑анаңн ы хөрмәт ит. Шу
лай эшләсәң, Раббы Аллаң
сиңа бирәсе җирдә гомерең
озын булыр».
Чыг ыш 21
15 «Ата
сына яки анасына кул
күтәрг ән һәркемнең җәза
сы – үлемдер».
Левиләр 19
32 «Чәч
ләр е чал арг ан өлк ән
нәр алд ында урын ыг ыздан
торыг ыз, карт кешегә хөр
мәт күрсәтегез. Аллаг ыздан
курк ып, Аны хөрмәт итегез.
Мин – Раббы».
Левиләр 19
9 «Иген к ы
р ыг ызд а у ңыш
җыйг ан вак ытта, басун ың
читенә кадәр җиткереп ур
маг ыз һәм ург анн ан кал
ган баш акл арн ы да җый
маг ыз.
10 Бак
ч аг ызд аг ы йөз емне дә
соңг ы җим еш ен ә кад әр
җыймаг ыз һәм җирг ә ко
елг анн ар ын да алм аг ыз:
аларн ы фәк ыйрьләргә һәм
килмешәкләрг ә калд ыры
гыз. Мин – сезнең Раббы
Аллаг ыз». <...>
ТӘҮРАТ
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Үлчәүләрегез, герләрегез һәм
башк а үлчәү әсбапларыг ыз
дөрес булырга тиеш. Мин –
сезне Мисырдан алып чык
кан Раббы Аллаг ыз».
Гыйбрәтле сүзләр 16
18 Горурл ык – һәлакәткә, масаю
хурлыкка илтә.
19 Тый
нак рухл ы фәк ыйрьләр
белән аралаш у тәкәбберләр
белән табыш бүлеш үдән ях
шырак.
Чыг ыш 20
3 «Сездә Миннән башка аллалар
булмасын.
4 Үзегезгә һичн инди потлар яса
магыз. Югарыда, күктә, һәм
түб әндә, җирдә, яисә җир
асты суларында булган нәр
сәләрг ә охшат ып, сын‑су
рәтләр ясамаг ыз.
5 Алар
г а табынм аг ыз, сәҗдә
кылмаг ыз, чөнк и Мин, сез
нең Раббы Аллаг ыз, бары
тик Үземә генә тугры булып
кал уны таләп итүче Затмын.
Миннән йөз чөерг ән ата
ларын ың гөн аһл ары өчен
өченче, дүрт енче буы нгача
балаларына җәза бирүчемен.
6 Ә Мине яратк ан һәм әмерлә
ремне үтәгәннәрнең меңен
че буынына кадәр мәрхәмәт
күрсәт үчемен».
36
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Фәк ыйрь бул уд ан курк ып
балаларыг ызн ы үтермәг ез!
Балаларыгызны да, үзегезне
дә Без ризыкландырырбыз,
әлбәттә, үз балаларын үте
рүләре гафу ителм и торган
хатадыр, зур гөнаһт ыр.
33 Аллаһ үтерүне хәрам иткән ке
шене үтермәгез! Мәгәр үтерү
тиеш булса гына үтерег ез...
Берәү хаксыз зол ым белән
үтерелс ә, үтерелг ән кеше
нең вәлисенә ихтыяр бирдек,
теләс ә үтерүчене үтерс ен,
теләсә үтермичә мал алсын,
теләсә гафу итсен! Ләк ин бу
эшләрдә чиктән үтмәсен, бер
кеше урын ына ике кешене
үтермәсен, яки мал алса, ти
ешлесеннән артык алмасын!
Тәхкыйк, ул варис Аллаһудан
ярдәм бирелмеш булды.
34 Ятим
нәр мал ын а да якын
бармаг ыз, ягън и аларн ың
малыннан аз гына да файда
ланмагыз, мәгәр ятимгә фай
да итү юлы белән аның ма
лына катнашыг ыз яки ятим
тәмам үсеп гак ылг а утыр
ганч ы аның мал ына якын
бармагыз! Вә гаһедләрегезне
һәм вәгъдәләрегезне үтәгез,
бозмагыз! Чөнк и гаһедләрен
бозган кешеләр кыямәт көн
не соралачаклардыр.
35 Дәх и үлчәг әндә үлчәүләрег ез
дөрес булсын, тигез үлчәгез
вә дөрес үлч и торган гадел
миз анн ар бел ән үлч әг ез!

Гадел үлчәсәгез, үзегезгә хә
ерледер вә ахыры да күркәм
бул ыр.
36 Вә дәл илең, белемең булма
ган нәрс әг ә иярмә, ягън и
дәл илсез гамәл дә кыйлма,
хөкем дә итмә, фәтва да бир
мә! Аллаһ биргән колак, күз,
күңел – боларн ың һәрбер
сеннән кыя мәт көнне со
рау бул ыр, аларн ы сәвабл ы
урыннарга гына кулланыгыз!
37 Җир өс
тендә зураеп күкрәк
киер еп йөрмә! Чөнк и син
никадәр зурайсаң да, җирне
ерт ырг а хәлеңнән килмәс
һәм ник адәр зурайсаң да,
таулар хәтле зурая алмассың!
38 ...Аллаһ тыйг ан эшләрне эш
ләүче кеше явызлыг ы белән
Аллаһ хозурында яман кеше
саналд ы.
39 Ош
бу хөкемнәр Аллаһун ың
хикмәтеннән сиңа вәхи ител
гән хөкемнәрдер. Аллаһ яны
на таг ын бер нәрсәне Аллаһ
итеп алма! Әгәр ул эшне эш
ләсәң, Аллаһуның рәхмәтен
нән киселгән булырсың һәм
шелтәләнгән хәлдә җәһән
нәмгә ташлан ырсың.
Үгез бозау сыны

Үгез бозау сыны

Чыг ыш 32
1 Инде күп вак ыт узып та, Му
саның һаман да таудан төш
мәвен күргәч, кешеләр Һарун
тир әс енә җые лд ыл ар һәм
аңа: «Әйдә, безг ә аллалар

7 сүрә
148 Муса тауга киткәч, кавеме ал
тын‑көмештән бозау ясад ы,
ул бозауның тавышы бар иде,
бозау шулай ясалган иде –
аңарга җил кереп, эченнән
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яса, алар безнең алдан бар
сынн ар. Безне Мисырд ан
алып чыккан Мусага нәрсә
булганн ы белм ибез», – ди
деләр.
2 Һарун хал ыкк а әйтте: «Хат ын
нарыг ызга, угылларыг ызга
һәм кызларыгызга кидергән
алтын алкаларны салдырып,
миңа алып килегез».
3 Шуннан соң бар хал ык, алт ын
алк аларын сал ып, Һарунга
алып килде.
4 Һа
р ун хал ыкт ан алт ынн ы
алды, аны эретеп койд ы да
кискеч ярдәмендә үгез бозау
сынын ясады. Шулчак халык
әйтте: «Әй Исраи л ток ым ы!
Сине Мисыр җиреннән алып
чыккан аллаң менә шушы!»
5 Һарун, мон ы күреп, бозау кар
шында мәзб әх төз еде һәм
әйтт е: «Иртәгә Раббы хөр
мәтенә бәйрәм бул ыр».
6 Икенче көнне хал ык, бик иртә
торып, тулаем янд ыру кор
баннары һәм тат ул ык кор
баннары китерде; соңыннан
барысы утырып ашап‑эчте дә
күңел ачарга кереште.
7 Шул
чак Раббы Мусага: «Тиз
генә түб әнг ә төш, Мисыр
җиреннән алып чыккан хал
кың бозылды! – диде. –
8 Минем әмерләремнән алар бик
тиз тайпылдылар, үзләренә
үгез бозау сынын коеп, шуңа
табындылар һәм корбаннар
китерделәр, һәм халык әйтте:

тавыш чыга иде. Әллә алар
күрмиләрме: бозау алар бе
лән сөйләшм и һәм аларн ы
туры юлга күндерергә дә көче
җитм и. Гаҗәп, һичнәрс ә
гә ярамаг ан нәрс әне илаһ
тотт ылар һәм шун ың өчен
зал им булдылар.
149 Аларның кулларына сугылгач
һәм, шиксез, адашканлыкла
рын белгәч, әйттеләр: «Әгәр
безгә Раббыбыз рәхмәт кыл
маса һәм гөнаһларыбызн ы
ярлыкамаса, әлбәттә, һәлак
бул учылырдан булырбыз!»
150 Му
са, кавеме янына ачу вә
кайгы белән кайткач, әйтте:
«Мин киткәч нинди кабахәт
эш эшләгәнсез! Раббыг ыз
ның эшендә ашыкт ыг ыз
мы? Аллаһ вәгъдә кылг ан
кырык көнне көтәргә күп
сендег езме?» Вә ачуы ннан
кул ындаг ы Тәүрат тактала
рын ташлад ы һәм кардәше
Һарун г‑мнең сак ал ыннан
тот ып үзенә тартт ы. Һарун
әйтте: «Ий анам улы кардә
шем! Тәхкыйк, бу кавем мине
зәг ыйфькә санад ы һәм бо
зау ясауларыннан тыйганым
өчен мине үтерә башлад ы,
минем өчен дошманнарн ы
шатланд ырма вә мине за
лим кавемнәр җөмләсеннән
санама!»
151 Муса әйтте: «Йа Раббы! Мине
вә кардәшем Һарунны ярлы
ка вә безне рәхмәтеңә кергез!

„Әй Исраи л ток ым ы! Сине
Мисыр җиреннән алып чык
кан аллаң менә шуш ы!“»
9 Раббы Мусаг а янә әйтт е: «Кү
рәм ки, бу хал ык үзсүзле.
10 Хәзерг ә син Мине калд ырып
тор. Ачу‑ярсуы мн ан Мин
аларн ы кырып бет ер әм, ә
соң ыннан синнән бөек ха
лык булдырам».
11 Әмма Муса Раббыдан, үз Ал
ласыннан ялварып сорад ы:
«Әй Раббы, Үзеңнең бөек
көчең, кодрәтле кул ың бе
лән Мисыр җиреннән алып
чыккан халк ыңа ник шулай
ачулысың?
12 Нишләп әле Син мисырл ы
ларга: „Раббы Үз халк ын усал
ният белән – тауларда һәлак
итеп, җир йөз еннән юкк а
чыг арыр өчен, Мисырд ан
алып киткән икән“, – дип
әйтергә юл куясың?! Ярсу
ыңны чәчмә, үзгәрт карарың
ны, Үз халк ыңа афәт белән
янама!
13 Кол
ларың Ибраһ им, Исх ак
һәм Исраи лне исеңә төшер –
аларг а Син Үз Зат ыңн ан:
„Нәселег езне күктәг е йол
дызлар сан ынча ишәйт ер
мен. Вәгъдә иткән шуш ы
җирләрнең бөтенесен нәсел
варисларыгызга мәңгелек би
ләмә итеп бирермен“, – дип
ант иттең».
14 Шуннан Раббы Үзенең кара
рын үзгәртте, һәм хал ыкк а

Син рәх им кыл уч ыларн ың
иң рәх имлесесең!»
152 Боз аун ы Аллаһ (итеп) тот у
чыларга дөнья да Аллаһуның
ачуы вә хурлык иреште. Әнә
шулай җәза кылачакбыз «Ал
лаһун ың тиңдәше бар» дип
ифт ира кыл уч ыларн ы.
153 Бозык эшләрне эшләүчеләр,
тәүбә итеп гамәл кыл у нияте
белән Коръәнг ә иман ки
терсәләр, шун ың соң ында
Раббың, әлбәттә, ярлыкаучы,
рәх имле.
154 Мусан ың ачуы басылг ач, әү
вәлдә атып ташлаган Тәүрат
такталарын кулына алды. Ул
Тәүратта Аллаһудан курык
кан кешеләр өчен һидаятькә
күнелү тәртипләре һәм Алла
һуның рәхмәте язылган иде.
20 сүрә
83 Аллаһ әйтт е: «Ий Муса, каве
меңне калд ырып ялг ыз ки
лергә сине нәрсә ашыкт ыр
ды?» Чөнк и Муса Тур тавына
барганда үзе белән 70 кеше
алг ан иде, тауг а җиткәндә
аларн ы арттарак калд ырып
үзе алданрак бард ы.
84 Му
с а әйтт е: «А лар минем
эземнән килделәр, әмма мин
үзем, йа Раббы, Синең риза
лыг ыңн ы эстәп ашыкт ым».
85 Аллаһ әйтт е: «Ий Муса, син
киткәннән соң кав емеңне
бәлаләндердек, Сам ири за
лим, бозауга табынд ырып,
аларн ы адашт ырд ы».
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кыл ын ас ы афәт булм ый
калды.
15 Ә Муса исә, боерыклар языл
ган әлег е ике таш тактан ы
алып, таудан төште. Бу таш
ларн ың ике ягына да бое
рыклар язылган иде.
16 Бу таш так
таларн ы Аллаһ ы
Үзе ясап, әлеге боерыкларны
Үзе уеп язган иде. <...>
19 Стан
г а якынлашк ач, Муса
үгез боз ау сын ын һәм би
еп йөрүче хал ыкн ы күрде.
Шунда Муса, ачуыннан яр
сып, тау итәг ендә тактала
рын җиргә атып бәрде, һәм
алар чәлпәр әмә килеп ва
тылды.
20 Аннары Муса алар ясаган үгез
бозау сын ын алд ы да утк а
салд ы һәм алт ынн ы, көл
хәленә китереп, суга сибеп
җибәрде, шуннан соң Исра
ил халк ын шул сун ы эчәргә
мәҗбүр итте. <...>
25 Му
с а күрде ки, Һарун кул
аст ында исраи л иләр тыеп
булмас дәрәҗәдә йөгәнсез
ләнг ән, дошманнарын сө
ендер еп, тәмам мәсхәр әг ә
калган.
26 Му
са стан капк асы алд ына
баст ы да әйтт е: «Кем Раб
бы арт ыннан барырга тел и,
шулар минем янга килсен!»
Барча левиләр Муса янына
җыелдылар.
27 Му
с а а ларг а әйтт е: «Ис
раи лн ең Рабб ы А л л ас ы

Муса

Муса, кавеме эшләгән эш өчен
кайг ырып вә ачулан ып, ка
веме янына кайтт ы. Әйтте:
«Ий кавемем, Раббыгыз сезгә
„Тәүрат бир әм“ дип яхш ы
вәгъдә кылды түгелме? Мин
сезгә, кырык көннән кайтам,
дип вәгъдә биреп киттем, әл
лә сезгә шул кырык көн бик
озын вак ыт булдымы? Яки
Аллаһун ың ачуы вә газабы
иңүен теләдегезме? Тәхк ыйк,
Аллаһуга гына гыйбадәт кы
лырбыз, дип миңа бирг ән
вәгъдәгезгә хилафлык кыл
дыг ыз».
87 Ка
в еме әйтт е: «Без синең
вәгъдәңә үз ихтыярыбыз илә
хилафлык кылмадык, ләк ин
Мисырдан чыккан вак ыты
бызда Мисыр хат ыннары
ның бизәк әйберләрен алган
идек, ул биз әкләрне һәм
мәсен утк а сал ып эретт ек,
Самири да Җәбраи л атының
эзеннән алган туфракны ут
ка салды».
88 Һәм Сам ири шул эрег ән би
зәкләрдән бозау чыгарды, ул
бозау сурәтендә бозау тавы
шы бар иде, һәм Самири вә
аның иярченнәре әйттеләр:
«Менә бу сезнең вә Мусаның
илаһыдыр», – дип; вә бозауга
гыйбадәт кыла башладылар
һәм: «Боз ау үзенең илаһ ы
икәнлег ен Мус а онытт ы,
тауга илаһ эзләп китте», –
диделәр.

бол ай ди: „Һәрк айс ыг ыз
кыл ыч ын ассын да стан
ның бер очынн ан икенче
очын а узсын һәм үзенең
туган ын, дуст ын, якын ын
үтерсен“».
28 Левиләр Мусан ың боерыг ын
үтәделәр, һәм шул көнне өч
мең чамасы кеше һәлак бул
ды. <...>
30 Икен
че көнне ирт ән Му
са хал ыкк а әйтт е: «Гөн а
һыг ыз зур сезнең! Әмм а
мин хәз ер Раббы янын а
мен әм, бәлк и, гөн аһ л а
рыг ызн ы кичер үен үтенә
алырм ын!»
31 Муса, Раббы янына әйләнеп
кайт ып, әйтт е Аңа: «Әйе,
бу халык зур гөнаһ эшләде.
Алар үзләренә алтыннан ал
ла ясадылар.
32 Хә
з ер Син аларн ың бу гө
наһ ын кичерсәң иде! Әгәр
кичермисең икән, Үзең язган
китаптан исемемне сызып
ташла».
33 Раббы Мусаг а: «Кит абымнан
Мин Үземә карш ы гөн аһ
эшләүчеләрнең исемнәрен
сызам.
34 Хә
з ер исә юлг а кузг ал һәм
Мин әйт кән урынга хал ык
ны ияртеп кит, ә Минем фә
решт әм алд ыңн ан барыр.
Вак ыт ы җитк әч, кылг ан
гөнаһлары өчен Мин алар
га җәз а бир ермен», – дип
җавап кайтард ы.
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Аллаһ әйтә: «Әйә алар белми
ләрме: бу бозау аларга һич
нәрсә сөйләмәс, әгәр бозау
ның үзенә сөйләсәләр, җавап
бирмәс вә аларга файда ки
терергә дә, зарар китерергә
дә кад ир булмас».
90 Муса таудан кайт мас борын
Һарун әйткән иде: «Ий каве
мем, сез ошбу бозау белән бә
лаләндегез, зинһар, аңа гый
бадәт итмәгез, хак ыйкатьтә,
сезнең Раббыг ыз – рәхмәт
иясе Аллаһу Тәгаләдер, миңа
иярег ез вә минем әмеремә
итагать итегез!»
91 Кавеме Һарунг а әйтт е: «Муса
кайтк ангача бозауга гыйба
дәт кыл удан туктамабыз».
92 Муса, кайт кач, Һарунга әйтте:
«Ий Һарун, кавемең бозауга
табын ып азган вак ытта
93 миңа иярүдән сине нәрсә тый
ды? Югыйсә минем әмеремә
карышт ыңм ы?»
94 Муса ачуланд ы вә Һарунн ың
сак ал ыннан тартт ы. Һарун
әйтте: «Ий анамн ың угъл ы,
сак ал ымнан тотмаг ыл һәм
башымнан да тотмагыл, алар
минем сүземне тыңламады
лар, әгәр мин алар белән су
гышсам яки аларны ташлап
китсәм, алар төрле фирк ага
бүленерләр дә, „Ягък уб ба
лаларын ник аерд ың“ дип
әйт үеңнән һәм „минем сү
земне тотмадың“ дип ачула
нуы ңнан курыкт ым».
89
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Күзәтчеләрнең Кәнган
җиренә баруы

Күзәтчеләрнең Кәнган
җиренә баруы

Саннар 13
1 Ан
нары хал ык, Хас ер отт ан
кузгалып, Паран чүленә җит
те һәм шунда чат ырларын
корып урнашт ы.

5 сүрә
20 Му
сан ың үз кав еменә әйт
кән сүзләр еннән гыйбр әт
алыг ыз! Әйтт е: «Ий кав е
мем, А лл аһ сезг ә бирг ән

Раббы Мусага әйтте:
«Исраи л иләрг ә Мин бирәсе
Кәнган җирләрен карап кай
тыр өчен, кешеләр җибәр –
һәр ыругтан берәр җитәкче
барсын.
4 Муса, шулай итеп, Раббы күр
сәтмәсе буенча, шул кеше
ләрне Паран чүленнән Кән
ганга җибәрде. <...>
26 Әле
г е җирләрне үз күзләре
белән күрг ән исраи л иләр
кыр ык көнн ән соң кир е
кайтт ылар.
27 Па
р ан чүленд әг е Кад ыш
ка – Муса, Һарун һәм Ис
раи л халк ы янына әйләнеп
кайт к ач, күзәтчеләр бөт ен
күргән‑белгәннәрен аларга
сөйләп бирделәр, шул җир
дән алып кайт к ан җимеш
ләрне күрсәттеләр.
28 Алар Мусаг а: «Син җиб әрг ән
якларда булдык без, – диде
ләр. – Ул җирдә чынлап та
сөт вә бал ага икән, менә ул
җирнең җимешләре.
29 Әмма ул җирдә яшәүче хал ык
көчле, шәһәрләре ныгытыл
ган һәм бик зур; без анда
Анак угылларын да күрдек.
30 Амалык ыйлар – Нәгебтә, хит
тиләр, явүсиләр һәм амори
ләр – таулы илдә, ә кәнгани
ләр исә диңгез буйларында
һәм Үрд үн елгасы тирәсендә
яши».
31 Мусан ы әйләндереп алган ха
лыкны тынычландырмакчы
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Халык ясаган үгез бозау сы
ны өчен, ягъни Һарун эшләп
биргән сын өчен, Раббы ис
раи лиләргә җәза җибәрде.

Муса Самиридән: «Ник бозау
ясад ың?», – дип сорады.
96 Са
м ири әйтт е: «Ягък уб ба
лалары күрмәг ән нәрс әне
мин күрдем, ул – Җәбраи л
фәрештәдер, аның атын ың
аяг ы эзеннән бер уч туфрак
алд ым, ул туфракн ы утт а
эрегән бизәкләр өстенә ыр
гытт ым да бозау булды, шу
лай эшләргә нәфесем яхш ы
күрде».
97 Муса Сам ириг ә әйтт е: «Бар,
арабыздан кит, ләк ин һич
кемгә катнаша алмассың һәм
сиңа һичкем килә алмас, дө
нья дагы газабың өстенә ахи
рәттә дә сиңа газап вәгъдә
ителг ән ки, аннан кот ыла
алмассың. Ий Сам ири, ка
ра: „минем илаһ ым“ дигән
бозавыңны утта яндырабыз,
соңра көлен күккә очырабыз!
98 Бәлк и барчаг ызның да гыйба
дәт кылырга тиешле булган
илаһыгыз Аллаһу Тәгаләдер,
Аңардан башка һичбер илаһ
юк, мәгәр Ул Үзе генә. Аның
белеме һәрнәрсәдән киң бу
лып, вөҗ үдтә бар нәрсәне
белеме эченә сыйдырды».
95

146

2

3

147

ниг ъмәтләрне хәт ерләг ез!
Аллаһ арагызга күп пәйгам
бәрләр күндерде, үзег ездән
сезгә патшалар кылд ы һәм
галәмдә һичбер кавемгә бир
мәг ән ниг ъмәтләрне сезг ә
бирде...»
21 Му
с а әйтт е: «Ий кав емем,
Аллаһ билгеләгән һәм сез
нең өчен файд асы булг ан
Әрихә шәһәр енә кер ег ез,
Аллаһ әмерен үтәүдән баш
тарт маг ыз, артк а борыл ып
китмәгез! Әгәр баш тартса
гыз, әлбәттә, нигъмәтләрдән
коры кал ып, хәсрәтлән үче
бул ып әверелерсез».
22 Әле
г е курк ак кабилә баш
лыклары әйттеләр: «Ий Му
са, Әрихә шәһәрендә көчле,
бат ыр кавем яши, без алар
дан курк абыз, шул сәбәпле
шәһәрг ә һич тә кермәб ез,
хәтта ул кавем чыг ып кит
кәннәренә чаклы. Әгәр алар
шәһәрдән чыг ып китсәләр,
без, әлбәттә, шәһәргә керү
чебез», – дип.
23 Ка
билә башл ыкл арынн ан
Аллаһ нигъмәтләгән икесе
әйттеләр: «Кяферләрдән ку
рыкмаг ыз, Аллаһуга тәвәк
кәл итеп шәһәр капкасыннан
керегез! Әгәр шәһәр капк а
сыннан керсәгез, кяферләрне
җиңәрсез. Аллаһуга тәвәккәл
кылыгыз һәм шәһәргә кере
гез, әгәр Аллаһун ың ярдәм
бирәчәгенә ышансаг ыз».
КОРЪәН

Муса

булып, Кәлеб: «Әйдәгез, һө
җүм итеп, ул җирне басып
алыйк, бездә көч җитәрлек
бит!» – диде.
32 Әмма аның белән берг ә бар
ганнар: «Без ул хал ыкк а һө
җүм итә алм ыйбыз, чөнк и
алар бездән көчлерәк», – ди
деләр
33 һәм үз
ләр е кар ап кайт к ан
җир турынд а исраи л иләр
арасында яман хәбәр тара
та башлад ылар: «Без карап
кайткан ул җир үзендә яшәү
челәрне йота икән, һәм анда
яшәүчеләрнең барысы да зур
гәүдәлеләр.
34 Без анда әзмәвердәй кешеләр
күрдек (Анак угыллары әз
мәверләр ток ымыннан иде).
Алар янында без чикерт кә
ләр кебек кенә идек. Алар
да безне шундый итеп күр
деләр».
Саннар 14
6 Кән
г ан җирен карап кайт у
чылардан Нун угл ы Ешуа
һәм Ифунн и угл ы Кәлеб,
өсләрендәге киемнәрен ер
тып,
7 Ис
раи л халк ына: «Без карап
кайт к ан җирләр иск иткеч
яхш ы.
8 Әгәр Раб
бы бездән канәгать
булс а, сөт һәм бал агып
торган шул җиргә алып ба
рып, аны безг ә бир ер. Ул
шунд ый җир ки, анда сөт
вә бал ага.

Муса

Кяф ерл әрд ән курк уч ыл а
ры әйттеләр: «Ий Муса, без
Әрих ә шәһ әр ен ә, әлб әт
тә, мәңг е кермәбез, шәһәр
халк ы анда торган вак ытта.
Ий Муса, үзең һәм Раббың
барыг ыз, шәһәр кяф ерлә
ре белән икәү суг ыш ыг ыз!
Ә без шуш ы урында карап
утырабыз», – дип.
25 Муса әйтте: «Ий Раббым, мин
фәк ать үземә һәм кардәшем
Һарунга ихтыярлымын, баш
кага һич сүзем үтмидер. Ий
Раббым, фасикъ белән безнең
аран ы аер», – дип.
26 Ал
л аһ әйтт е: «Инде алар
га Әрихә шәһәренә керүне
кырык елг а чакл ы хәр ам
кылдым. Кырык ел үтмичә
анда керә алмаслар, хәйран
бул ып сахрада адаш ып йө
рерләр. Ий Мус а, фасикъ
кавем өчен кайгырма, инк яр
кылсалар, җәзасы үзләренә
дер», – дип.
24
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Тик Раббыга каршы баш күтәр
мәгез һәм ул җирдә яшәүче
халыктан курыкмагыз, чөн
ки без аларн ы икмәк аша
гандай ашап бетерәчәкбез.
Аларның яклаучысы юк ин
де, ә Раббы – безнең белән,
шун ың өчен алардан кур
кырга кирәкми», – диделәр.
10 Әмма кешеләр: «Аларн ы таш
атып үтерергә кирәк!» – ди
де. Шулвак ыт Очраш у чаты
рында исраи лиләр алдында
Раббы шөһрәт е пәйда бул
ды. <...>
26 Раб
бы Муса белән Һарунг а
әйтте:
27 «Бу явыз ха
л ык кайчанг ача
Миннән зарл ан ыр икән?!
Миннән зарланганда, исра
ил иләрнең нәрсә дип сук
ран ул арын ишет әм Мин.
<...>
34 Сез ул җирне кырык көн карап
йөрдег ез, һәм шул көннәр
хисабынча, һәр көн өчен бер
ел исәбеннән, ягъни кырык
ел дәвамында, гөнаһларыгыз
өчен михнәт чигәчәксез. Ме
нә шуннан соң инде Минем
тарафтан кире каг ыл ун ың
нәрсә икәнлег ен яхш ы бе
ләчәксез.
35 Мин – Раббы, һәм Миңа кар
шы баш күт әрг ән бу явыз
хал ыкк а нәкъ әйт кәнемчә
эшләячәкмен; бу чүлдә алар
ның һәммәсе һәлак булачак
һәм үлеп бетәчәк».
9
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28 сүрә
76 Тәхк ыйк, Карун Муса кав е
меннән вә аңа иман китер
гән кешеләрдән иде, Ягък уб
балаларына золым итте һәм
байлыгы белән олугъланды;
Без аңа күп байлык бирдек
ки, аның хәзинә сарайлары
ның ачк ычларын күтәрмәк
куә т ияләре булг ан җәмә
гатькә дә авыр бул ыр иде.
Кавеме Карунга әйтте: «Ма
лың күплеге белән мактанып
шатланма, тәхк ыйк, Аллаһ
мал белән шатлан учыларны
сөймидер.
77 Бәлк и Аллаһ бирг ән малн ы
Алл аһ юлын а бир еп ахи
рәтне кәсеп ит, дөн ья дан үз
өлешеңне онытма, ахирәтең
өчен гамәл кыл, Аллаһ сиңа
ихсан кылып мал биргән ке
би, син дә мохтаҗ кешеләргә
малыңнан бир, җир өстендә
явызл ык белән фәсадл ык
кыйл ып йөрмә, тәхк ыйк,
Аллаһ фәсадч ыларн ы сөй
мидер».
78 Ка
рун әйтт е: «Миңа бу мал
белемемнең күплеге өчен би
релде», – дип. Аллаһ әйтте:
«Галим булса, белмиме мон
нан элек Аллаһ күпме җәмә
гатьне Аңа карышк аннары
өчен һәлак итт е; ул һәлак
булган кешеләр куәттә Ка
руннан артыграк вә җыйган

әмм а алар: «Синең алд ы
ңа бармыйбыз! – дип җавап
кайтарды. –
13 Безне сөт вә бал агып торг ан
җирдән алып чыг ып, чүлдә
үтерергә ния т коруы ң җит
мәгәнме?! Инде хәзер безнең
өстән хак имлек итмәкче бу
ласыңмы?!
14 Син без
не сөт вә бал агып
торг ан җиргә алып барма
дың, безг ә кырл ар, йөз ем
бакчалары бирмәдең. Син
бу кешеләрне алдарга тел и
сеңме?! Синең алд ыңа бар
мыйбыз без!»
15 Муса, бик нык ачуы чыг ып,
Раббыга әйтте: «Алар китер
гән бүләкләргә күзеңне дә
салма. Мин аларн ың һич
берсенә явызлык эшләмәдем,
һичберсенең хәтта ишәг ен
дә алмадым».
16 Ко
рахк а Муса: «Иртәгә син
үзең дә, барча тарафдарларың
да Раббы алд ында бул ыг ыз.
Һарун да шунда килер.
17 Ике йөз ил
ле юлбашч ын ың
һәммәсе үзенең сумала‑май
лар көйр әт ү савыт ын ал
сын да, эченә хуш исле су
мала‑майлар сал ып, Раббы
карш ына китерсен. Син дә
үзеңнең савыт ыңн ы алып
кил, Һарун да алып килер».
<...>
23 Раббы Мусаг а болай диде:
24 «Ха
л ыкк а әйт: „Корах, Да
тан һәм Абирамн ың торак

маллары күбрәк иде, фәсад
чы залимнәр кыямәт көнен
дә гөнаһларыннан соралмас
лар, хисапсыз җәһәннәмгә
керерләр».
79 Карун беркөнне йөгән‑иярлә
ре алт ын белән зиннәтлән
гән атк а атлан ып кавеменә
чыкт ы, дөн ья тер еклег ен
генә теләүчеләр әйтт еләр:
«Карунга бирелгән байл ык
кеби безгә дә бирелгән булса,
нинд и яхш ы бул ыр иде, ул
Карун дөн ья га олуг насыйп
иясе», – дип.
80 Белем бирелмеш кешеләр дө
ньяны сөючеләргә әйттеләр:
«Үкенеч булсын сезгә, иман
китереп изге гамәлләр кыл
ган кешеләргә Аллаһ вәгъдә
иткән җәннәт ниг ъмәтләре
Карунг а бир елг ән малдан
хәерлер әкт ер, ул җәннәт
кә ирешмәс һичкем, мәгәр
сабыр итеп Аллаһ юлында
яшәгән хак мөэминнәр ире
шерләр», – дип.
81 Без ул Карунн ы һәм йорт ын
җирг ә йотт ырд ык, чөнк и
Карун, байл ыг ына тая н ып,
Мусаны күп җәберләде. Шул
вак ытта Аллаһудан башк а
Карунга ярдәм бирүче булма
ды, һәм җир астына кит үдән
үзен‑үзе дә сакл ый алмад ы.
82 Әле күптән түг ел генә Карун
ның дәрәҗәсен өмет итүче
кешеләр Карунн ың йорт ы
белән җир астына киткәнен
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Корахның баш күтәрүе

Карунның баш күтәрүе

Саннар 16
1 Ле
ви угл ы Коһ ат туд ырг ан
Исһарн ың угл ы Корах һәм
Рубин ыруг ынн ан Элиа б
угыллары Датан вә Абирам
белән Пелет угл ы Он
2 Мусага каршы баш күтәрделәр.
Исраи л халк ын ың ике йөз
юлбашч ысы да аларг а ку
шылды. Әлеге юлбашчылар
халык арасында дан казан
ган, дәрәҗәле кешеләр иде.
3 Му
са белән Һарунг а карш ы
чыгып, алар әйттеләр: «Җи
тәр сезгә! Халк ыбызның һәр
кешесе изгедер, һәм Раббы –
халык арасындадыр. Ни өчен
сез үзегезне Раббы халк ын
нан өстен куясыз?!»
4 Мон ы ишеткәч, Муса йөзе бе
лән җиргә капланд ы.
5 Корахк а һәм аның тарафдар
ларын а ул: «Ирт әг ә таңд а
Раббы кемнең Анык ы һәм
изге бул уын, кемгә Раббыга
якынлаш ырга яравын күр
сәтер. Раббы кемне сайлап
алс а, шул Аңа якынл аш а
алыр... <...>
11 Син һәм синең тарафдарларың
Раббыга каршы баш күтәрә
сез. Һарунга нәрсә булган,
сез нигә аңа карата ризасыз
лык белдерәсез?!»
12 Аннары Муса Элиаб угылла
ры Датан белән Абирамн ы
чак ырырг а кеше җиб әрде,
ТӘҮРАТ

150

151

Муса

Муса

урынн арынн ан читк әр әк
китегез“».
25 Му
са торд ы да Датан белән
Абирамга таба юнәлде, аның
артыннан Исраи л өлкәннәре
дә иярде.
26 Муса хал ыкк а: «Бу яман ке
шеләрнең чат ырларыннан
ерактарак торыг ыз һәм, гө
наһлары арк асында һәлак
булмас өчен, аларн ың һич
нәрсәсенә дә каг ылмаг ыз».
27 Корах, Датан һәм Абирам ча
тырларыннан хал ык читкә
китт е. Дат ан һәм Абирам
исә хат ыннары, угыллары
вә кечкенә балалары белән
чат ырлары алд ына чыг ып
баст ылар.
28 Муса әйтт е: «Менә хәз ер сез,
бу эшләрне башк ару өчен,
мине Раббы җибәргәнне бе
лерсез – мин бит боларн ы
үз теләгем белән эшләм им.
29 Әгәр алар бар
л ык кешеләр
кебек табиг ый үлем белән
үлеп китсә һәм аларн ың яз
мыш ы башк алар язм ыш ы
кеб ек булс а, димәк, мине
Раббы җибәрмәгән дигән сүз.
30 Әмма инде Раббы, гадәтт ән
тыш хәл кылып, җир ярылса
һәм аларны бар мөлкәте бе
лән бергә йотса, алар тереләй
үлеләр дөн ьясына убыл ып
төшсә, димәк, болар – Раб
быны кире каккан кешеләр».
31 Мусан ың шуш ы сүзләрне әй
теп бетерүе булд ы, тегеләр

күреп тордылар вә әйтер бул
дылар: «Гаҗәп бу эш безгә
шөбһәле булды, Аллаһ, сы
нар өчен, теләгән бәндәсенә
киң ризык вә теләгән бәндә
сенә тар ризык бирер икән,
әгәр Аллаһ, без теләгәнчә,
Карун малы кеби малны без
гә дә биргән булса, әлбәттә,
без дә Карун белән бергә җир
аст ына киткән булыр идек;
вәй, Карунның эше үкенечле
булд ы! Аллаһ ыга карыш ып
көфран нигъмәт кыл учылар
Аллаһ газ абыннан кот ыла
алмаслар икән ләбаса», – дип
әйттеләр.
83 Без ахи
р әтне, иман кит е
рүдән вә Аллаһуг а итаг ать
итүдән олугъланмаган һәм
җир өстендә бозыклык фә
сад кыйлмаган хак мөэмин
нәр файдасына кыл ырбыз,
эшенең ахырындаг ы уңыш,
ахирәттәг е бәхет Аллаһуга
карыш удан гөнаһл ы бул у
дан саклан учы мөэминнәр
гәдер.
84 Бе
рәү Аллаһ риза бул ырдай
яхш ылык белән барса ахи
рәткә, аңа Аллаһу хозурында
хәерлерәк күбрәк нигъмәт
бул ыр, берәү күп гөнаһ бе
лән яман кеше булып барса,
анд ый кешеләр фәк ать бо
зык эшләренә карш ы кат ы
хөкем, каты газап белән җә
залан ырлар.

нең аяк астында җир ярылып
та китте;
32 һәм, авызын ачып, аларн ың
үзләрен, гаи ләләрен, Корах
ның барлык тарафдарларын
һәм бөтен малларын йотт ы.
33 Алар бар мөлкәт е белән бергә
үлеләр дөн ьясына тереләй
убыл ып төшт еләр; упк ын
авызы ябылд ы, һәм алар,
шуш ылай итеп, хал ык ара
сыннан юк булд ылар.
34 Әйләнә‑тир әдәг е бар хал ык,
тег еләрнең ачы тавыш ын
ишет үгә: «Безне дә җир йот
магае!» – дип кычк ыра‑кыч
кыра качып киттеләр.
35 Хуш исле сумала‑майлар ки
тергән теге ике йөз илле ке
ше дә Раббы иңдергән уттан
һәлак булд ы.
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I Патшалар 8
4‑5 Шуннан Исраи л өлкәннәре,
җыелып, Шем уи л янына Ра
маһк а килделәр һәм: «Үзең
олыгайдың инде, угылларың
исә синең юлыңнан тайпыл
дылар; димәк, безнең өстән
патша билгеләсәң, кулайрак
булыр иде, башка халыклар
да кабул ителгәнчә, безнең
белән патша идарә итсен», –
диделәр.
6 Өл
кәннәрнең «Безнең өстән
патша куй, безнең белән ул
идарә итсен» дигән сүзләре
Шем уи лгә ошамады, һәм ул
Раббыга дога белән мөрәҗә
гать итте.
7 Раб
бы аңа болай дип җавап
бирде: «Халык сүзенә колак
сал, алар кушканның бары
сын да эшлә, чөнк и аларның
әлеге гамәлләре синнән түгел,
ә бәлк и нәкъ менә Миннән
баш тартулары хак ында сөй
ли; алар үзләре өстеннән Ми
нем патшалык итүне теләми.
8 Мин аларн ы Мисырдан алып
чыккан көннән башлап бү
генг әчә хал ык һаман үзе
некен эшл и – Мине читкә
тиб әреп, башк а илаһларг а
табына. Синең белән дә нәкъ
шулай ук эш кыл улары.
9 Димәк, аларн ың гоз еренә ко
лак сал, әмма үзләре өстен
нән идарә итәчәк патшаның
ТӘҮРАТ
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246 Муса пәйгамбәрдән соң Ягъ
куб балаларыннан бер җә
мәгатьнең хәлен белдеңме?
Алар үзләренең пәйгамбәре
Юшагъ г‑мгә әйттеләр: «Без
гә патша билг елә, без аңа
буйсын ып Алл аһ юлынд а
кяф ерләр белән суг ыш ыр
идек», – дип. Юшагъ әйтте:
«Әгәр сезг ә суг ыш фарыз
ителсә, ихтимал, сугышмас
сыз, карыш ырсыз», – дип.
Алар әйтт еләр: «Безг ә ни
булг ан Аллаһ юлында су
гышмаск а? Чөнк и без шул
кяферләр тарафыннан йорт
ларыбыздан чыгарылдык һәм
балаларыбыздан аерылдык;
әлб әтт ә, суг ыш ач акбыз».
Кайчан аларга кяферләр бе
лән суг ыш у фарыз ителде,
алар суг ыштан баш тартт ы
лар, мәгәр бик азлары баш
тартмады, гайрәт белән су
гышты. Аллаһ сугыштан баш
тарт кан залимнәрне белә.
247 Пәйгамбәрләре әйтте: «Аллаһ
сезгә Талутны патша кылды».
Алар пәйгамбәргә әйттеләр:
«Кайда инде ул Тал утка без
нең өстән патша бул у, патша
бул у өчен без хаклырак, чөн
ки Тал утка малдан байлык
бирелмәгән». Пәйгамбәрләре
әйтте: «Аллаһ сезгә Тал утны
патшалыкка ихтыяр кылды.

хок уклары турында аларн ы
алдан ук кисәтеп куй».
I Патшалар 10
17 Шем уи л бөтен Исраи л халк ын
Миспага – Раббы карш ына
чак ырып китерде
18 һәм Исраи л угылларына болай
дип мөрәҗәгать итте: «Исра
илнең Раббы Алласы болай
дип әйтә: „Мин, Исраи лне
Мисырдан алып чыгып, сез
не мисырл ылар һәм сезне
зол ымл ыкк а салган башк а
патшал ыклар җәбереннән
йолып алд ым.
19 Бүг енг е көндә исә сезне бә
ла‑казалардан йолып алган,
кайгы‑хәсрәтләрдән коткар
ган Аллаг ыздан йөз чөереп,
юк, безнең өстән патша куй,
дип сорыйсыз. Инде шулай
икән, ыругларга бүленеп, нә
сел‑нәсел бул ып Раббыг ыз
карш ына килеп басыг ыз“».
20 Шуннан Шем уи л Исраи лдәге
бөтен ыругларн ы чак ырып
алды һәм, нәт иҗәдә, Бень
ямин ыруг ы сайланд ы.
21 Аннары, Бенья м ин ыруг ына
кергән нәселләрне аерым‑ае
рым үз янына чак ырганнан
соң, Матри нәс еленә тук
талд ылар; ахырдан Кыйш
углы Шаул сайланды. Әмма
Шаулн ы эзл и башлаганнар
иде – таба алмад ылар.
22 Алар: «Ша
ул бирегә килде
ме соң?» – дип, Раббыдан
сорад ылар. Раббы: «Монда

Патша бул у өчен бай бул у
шарт түг ел, бәлк и гак ыл
лы, гал им бул у шарт. Аллаһ
үзенең байл ыг ын теләг ән
бәндәсенә бирер, Аллаһ –
киңлек һәм белем иясе».
248 Пәйгамбәрләре әйтт е Тал ут
ның Аллаһудан билгеләнгән
патша икәнлеген: «Аллаһу
дан бер сандык килер, аның
эчендә күңелләрег ез карар
(шатлык) табардай нәрсәләр
булыр – Муса илә Һарунның
гаи ләләре калд ырган Муса
г‑мнең тая г ы, чалмасы, ча
пан ы һәм башк а нәрсәләр
булыр, ул сандыкны фәреш
тәләр алып килер. Аллаһудан
сезгә бу сандыкның кил үен
дә, шиксез, Тал утның патша
икәнлегенә галәмәт бар, әгәр
бу галәмәтнең Алл аһуд ан
бул уына ышансаг ыз...»
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ул, олаулар арасына кереп
поскан», – дип җавап бирде.
23 Йөг ереп барып, Шаулн ы кач
кан җиреннән алып чыкты
лар. Үзен әйләндереп алган
төркем уртасында басып кал
ган Шаул бөтен кешедән бер
башка биегрәк иде.
24 Җы
елган хал ыкк а Шем уи л:
«Күр әс езме, Раббы кемне
сайлап алды?! Бөтен хал ык
арасында аңа тиң бул ырдай
кеше юк!» – диде. Бар халык
шунда: «Яшәсен патша!» –
дип кычк ырып җибәрде.
25 Шем уи л хал ыкк а патша ида
рәсенең хок ук‑кагыйдәләрен
аңлатты; аңлатканнарын ки
тапка теркәп куйгач, китап
ны Раббы карш ына илт еп
салды да халыкк а өйләренә
таралыш ырга кушт ы.
26 Ша
у л да үз өенә – Гибг аг а
юнәлде; күңелләренә Аллаһы
кагылып узган кыю йөрәкле
ир‑егетләр дә аның арт ын
нан иярде.
27 Әмма җәнҗал сөючеләр: «Ни
чек итеп бу кеше безне кот
кара алыр икән?!» – дип,
үзләренең канәгатьсезлеген
белдерделәр һәм Шаулга бү
ләкләр китерүдән баш тарт
тылар, ләк ин Шаул болар
ның берсен дә игът ибарг а
алмады.
I Патшалар 6
13 Бәйт‑Шемеш халк ының үзән
дә бодай урып ятк ан чаг ы

иде. Раббы сандыгын күреп,
алар бик сөенделәр.
14 Арба Бәйт‑Шемешт ә яшәүче
Ешуа атл ы адәмнең басуы
на килеп җитт е дә зур бер
таш янында туктап калд ы.
Бәйт‑Шемеш халк ы, арбаны
утынга чапкалап, сыерларны
тулаем яндыру корбаны була
рак Раббыга багышлады. <...>
19 Раб
бы санд ыг ы эченә күз
салган өчен, Аллаһ ы шун
да Бәйт‑Шемешнең җитмеш
кешесен үтерде. Шул сәбәп
ле халык кычк ырып еларга
тот ынды, чөнк и Раббын ың
җәзасы аяусыз иде.
20‑21 Шу
ш ы вак ыйг ад ан соң
Бәйт‑Шемеш халк ы: «Әле
ге Изг е Аллаһ ын ың, Раб
бын ың хозурында кем тора
алыр икән?! Ул бездән соң
кем янына барыр?» – дип,
Кыръят‑Ягаримгә үзенең ил
челәрен җибәрде. Илчеләр,
алар янына килеп: «Пелешет
халк ы Раббы сандыгын кире
кайт ард ы. Килеп, үзег езг ә
алып китегез аны», – диде.
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Хак имнәр 7
2 «Су
г ышч ыларың арт ык күп
синең, – диде Гидеонга Раб
бы, – алар кулына мидьяни
ләрне тапшыра алмыйм мин.
Югыйсә исраи л иләр: „Без
үзеб езне үз көчеб ез белән
коткардык“, – дип, Минем
алда борыннарын чөеп йө
рер иде.
3 Халк ыңа җиткер: курк ып һәм
калт ырап торуч ылар Гил ы
гад тауларын ташлап өенә
кайт ып китс ен!» Шунн ан
егерме ике мең гаскәри кай
тып китте, ун меңе исә су
гыш кырында калд ы.
4 «Халк ың һаман да күп әле, –
диде Гидеонга Раббы, – алар
ны чишмә буена алып кил,
шунда Мин сиңа сайлап би
рермен...
5 Гидеон үзенең кешеләрен чиш
мә буена алып килгәч, Раббы
аңа: «Сун ы эт кеб ек ялап
эчүчеләр бер якк а бассын,
тезләнеп эчүчеләр икенче
якка бассын», – диде.
6 Сун ы ялап эчүчеләрнең сан ы
өч йөз булд ы; калг аннары
исә сун ы тезләнгән килеш
учына алып эчте.
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2 сүрә
249 Тал ут гаскәр белән шәһәрдән
чыг ып сәф әрг ә киткәндә
гаскәргә әйтте: «Аллаһ сезне
бер елга белән сын ый, мин
әйт кәнчә эш кылыг ыз, шул
елгадан су эчкән кеше мин
нән аерылып калыр, фәкать
су эчмәгән кеше генә минем
белән суг ышк а барыр, яки
учы белән алып бер мәртәбә
генә эчкән кеше миңа юлдаш
булыр». Әмма күбесе елгадан
туйганчы су эчтеләр, мәгәр
бик азлары гына эчмәде. Та
лут һәм аның белән бергә су
эчм ичә калган мөэм иннәр
арасыннан кайберләре шул
елг ан ы үтеп киткәч әйтт е:
«Кяфер гаскәренә безнең кө
чебез җитмәс, Җал утка һәм
аның гаскәренә карш ы то
ра алмабыз, чөнк и аларн ың
сан ы бик күп, әмма безнең
сан ыбыз бик аз». Ахирәттә
Аллаһ ыг а юлыг ачакларын
белг ән гал им мөэм иннәр
әйтт еләр: «Күп вак ытта аз
санда булган мөэминнәр Ал
лаһ ярдәме белән күп санда
булган кяферләрне җиңделәр
түг елме?..» Аллаһ ы Тәг алә
суг ышларда бат ырлык күр
сәткән чыдамлы мөэминнәр
белән бергә.

I Патшалар 17
4 Гәт шә
һәр ендә яшәүче, буе
алт ы терсәк вә бер карыш
булган Галиат атлы көрәшче
пелештиләр арасыннан алга
чыкт ы.
5‑6 Аның башында – җиз очлым,
өст ендә – бал ык тәңкәлә
ре сыман итеп эшләнг ән,
авырлыгы биш мең шәк ылга
тәңгәл бак ыр көбә, аяг ын
да – бак ырдан коелган тез
каплагычлары, аркасында –
кыска сапл ы сөңге.
7 Сөңг есенең сабы тук у күшәсе
сыман, тимер очл ыг ы исә
алт ы йөз шәк ылга тиң иде.
Корал йөрт үчесе, Галиатның
калкан ын тот ып, аның ал
дыннан атлад ы. <...>
49 Ан
н ары кул ын бишт әр енә
тыг ып бер таш алд ы да те
ге ташатк ыч каеш ярдәмен
дә Гал иатк а том ырд ы. Таш
нәкъ аның маңг аена туры
килеп яньчеп керде, һәм
Гал иат йөз е белән җирг ә
ауды.
50 Шул рәвешле, Давыт, Пелешет
баһадирын ташатк ыч вә бер
таш ярдәмендә җиңеп, аны
теге дөньяга озатты; алышка
чыкканда, Давытның кулын
да кылыч юк иде.
51 Шуннан Давыт йөгереп килеп
Галиат өстенә аяг ын куйд ы

2 сүрә
250 Мө
эм иннәр Җал утк а һәм
аның гаскәренә якын кил
гәч әйттеләр: «Ий Раббыбыз,
безгә сабырл ык, бат ырл ык
бир һәм аякларыбызны нык
беркет һәм кяфер кавемен
җиңәргә ярдәм бир».
251 Аз санда булг ан мөэм иннәр,
Аллаһ ы ярдәме белән, күп
санда булган кяфер гаскәрен
җиңделәр, һәм Давыт кя
ферләрнең башлыгы Җал ут
ны үтерде. Аллаһ ы Давытк а
байл ык һәм пәйг амб әрлек
бирде һәм аңа үзе теләг ән
нәрс әләрне өйр әтт е. Әгәр
Аллаһ кешеләрне якламаса
иде, әлб әтт ә, җирдәг е ке
шеләр һәммәсе һәлак булыр
иделәр. Ләк ин Аллаһ барча
галәмнәр мәхл угына рәхмәт
иясе.
252 Бу сөйләгән кыйссалар – Ал
лаһун ың аятьләре, ий Мө
хәммәт г‑м, аны сиңа хаклык
белән укыйбыз, әлбәттә, син
рәсүлләрдән.
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һәм, аның кын ыс ынн ан
кылычын тарт ып чыгарып,
башын чабып өзде. Баһадир
ларының җан бирүен күргәч,
пелешт иләр кача башлад ы.
Сарыклар турында
гыйбрәтле хикәя

Сарыклар турында
гыйбрәтле хикәя

II Патшалар 12
1 Бер
көн Раббы Давыт янына
Натанн ы җибәрде, һәм ул,
Давыт янына килеп, болай
диде: «Бер шәһәрдә ике ке
ше яшәгән, аның берсе бай,
икенчесе ярлы булган.
2 Бай
н ың вак һәм эре терлег е
бих исап күп икән.
3 Яр
л ын ың исә үзе сат ып ал
ган сарык бәрәненнән баш
ка нәрсәсе булмаган. Әлеге
бәрән аның балалары белән
бергә үскән; хуҗасы аны кы
зы урын ына бакк ан. Сарык
бәр әне хуҗ асы ашаг анн ы
ашаган, аның савыт ыннан
эчкән һәм аның күкрәгендә
йоклаган.
4 Беркөн бай янына бер юлч ы
килг ән дә, бай кеше, әле
ге юлч ыг а ашарг а әзерләр
өчен, үзенең сарыг ын яисә
үгезен суярга кызган ып, те
ге ярлын ың бәрәнен чалган
һәм бусагасына аяк баск ан
юлчы адәмгә ризык хәстәр
ләгән».
5 Да
вытн ың әлег е байг а бик
нык ачуы чыг ып, Натанг а
ул: «Раббы Үзе шаһ итт ыр:

38 сүрә
17 Ий Мө
хәммәт г‑м, аларн ың
үз зар арл арын а сөйләг ән
сүзләренә сабыр ит! Безнең
колыбыз Давытны сөйлә, ул
гыйбадәттә куә т иясе иде,
көн аша рузә тотып гыйбадәт
кыл ыр иде; вә һәр мәкрүһ
эшләрдән тәүбә итеп Алла
һуга кайт учыдыр.
18 Без Давыт пәйгамбәргә зекер
дә тауларн ы иярттек, аның
белән бергә иртә вә кич тәс
бих әйтерләр иде.
19 Вә кошларн ы да зекердә аңа
иярттек, һәммәсе аның яны
на җыелып тәсбих әйтерләр
иде. <...>
21 Ий Мөхәммәт г‑м, сиңа ике
дәгъв ач ын ың Давыт яны
на хөкем иттерергә килгән
хәбәрләре ирештеме? Алар
килеп михрабтан мәсҗиднең
эченә үттеләр.
22 Алар кеше сур әт ендә Давыт
янына кергәч, Давыт, бу ке
шеләр кайдан керделәр, дип
курк а калд ы, чөнк и ишек
ләрдә көчле сакч ылар бар
иде. Кеше сурәтендәг е фә
решт әләр әйтт еләр: «Син

мон ы эшләгән кеше үләргә
тиеш!
6 Кылг ан гамәле вә миһербан
сызлыг ы өчен бәрән бәясен
аңардан дүртләтә түләтергә
кирәк!» – диде.
7 Шунда Нат ан Давытк а: «Әле
ге кеше – син ул! – диде. –
Исраи лнең Раббы Алласы
менә нәрсә ди: „Мин сине,
башыңа май сөртеп, Исраи л
патшасына ихтыяр кылдым,
Мин сине Шаул кул ыннан
йолып алд ым.
8 Мин си
ңа әфәндеңнең йор
тын, хат ыннарын бирдем,
Исраи л белән Яһүдә пат
шалыгын сиңа тапшырдым;
әгәр болар аз тоелган булса,
тагын да күбрәк өстәп бирер
идем.
9 Раббы сүзенә илт ифат итм ичә,
ни өчен син шунд ый яман
лык кылдың? Хитти Урияне
син, аммон иләр кыл ыч ын
нан үтерт еп, аның хәләл
җефетен үзеңә хат ынл ыкк а
алдың.
10 Мин куш
к анн арн ы санг а
сукм ыйч а, хитт и Урия 
нең хат ын ын үзеңә алг ан
өчен, синең йорт ың өстен
дә мәңге кыл ыч эленеп то
рыр“.
11 Раббы таг ын болай ди: „Бә
хетс езлекне Мин сиң а үз
йорт ыңда бирермен. Синең
күз алд ыңда, хат ыннарың
ны синнән тарт ып алып,

ТӘҮРАТ
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безд ән курыкм а, без ике
дәгъв ач ыл арбыз, бер еб ез
икенчебезгә зол ым итмеш
тер, арабызны хаклык белән
хөкем ит, безгә зол ым итмә
һәм бу эшебездә безне туры
юлга сал!»
23 Алар
н ың берсе әйтт е: «Ме
нә бу иптәшем диндә ми
нем кардәшемдер, аның 99
сарыг ы бар, минем исә бер
генә сарыг ым бар, шул бер
сарыг ыңн ы миңа бир, дип
минем белән низаг кыла, вә
сүзендә мине җиңде, минем
ни әйтергә дә хәлем калма
ды», – дип.
24 Давыт әйтт е: «99 сарыг ы була
торып синең бер сарыгыңны
сорап сиңа золым иткән. Ур
такл ык илә эш кыл уч ылар,
әлбәттә, бер‑берсенә золым
итәрләр, мәгәр иман китереп
изге гамәлләр кылган мөэ
миннәр золым итмәсләр, лә
кин анд ый кешеләр азд ыр».
Фәр ешт әләр, бу сүзләрне
ишеткәч, Давыт үз зарарына
хөкем итте дип, күккә ашты
лар. Давыт эшне аңлад ы: бу
ике фәрештәнең аны сынар
өчен һәм тәнбиһ итәр өчен
килгәннәрен белде, Раббы
сыннан гафу сорады вә сәҗ
дәгә китте һәм тәүбә итте.
25 Яр
л ык ан ырг а теләгән хата
сын гафу иттек, вә кыя мәт
көнендә аңа Безгә якын бул у
һәм күркәм урын бард ыр.
КОРЪәН
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Давытның иманы

Давытның иманы

Зәбур 97
8 Елг а‑дәрья лар алк ышлап кул
чапсын, таулар гөрелдәшеп
сөенсен.
Зәбур 148
7 Раббыны данлаг ыз, әй җир йө
зендәгеләр, диңгездәге җан
варлар, төпсез чоңг ыллар,
8 яшен‑ял
к ыннар, боз бөртек
ләре, төтен‑болытлар, Раббы
сүзен гамәлгә ашыруч ы да
выллы җилләр,
9 барл ык таулар һәм калк ул ык
лар, барлык җимеш вә эрбет
агачлары,

21 сүрә
78 Вә Давыт илә Сөләйманн ы да
хәтерләгез: бер кешенең иге
нен башка кешенең куйлары,
кич белән кер еп, ашап вә
таптап юкка чыгарган иде
ләр; шул хакта алар икесе
хөкем иттеләр, вә без алар
ның хөкеменә шаһит булдык.
79 Иген ха
к ында дөр ес хөкем
итүне Сөләйм анг а аңл ат
тык... Аларн ың һәр икесенә
файдалы белем вә шәригать
хөкемнәрен бирдек вә Давыт
ка тауларн ы һәм кошларн ы

киек‑җәнлек вә терлек‑хай
ваннарның һәр төре, сөйрә
лүчеләр вә канатлы кошлар.
Зәбур 108
1 И Ал
лаһ ы, Сиңад ыр мактау
сүзләрем! Җавапсыз калма!
2 Чөн
к и яманнар, мәкерлеләр
миңа карш ы авызларын ач
тылар, минем өскә ялган яу
дыралар.
3 Нәфр әт тул ы сүзләр е чолг ап
алды мине, миңа каршы сә
бәпсез суг ыш ачт ылар.
4 Ях
ш ы мөнәсәбәт емә карш ы
миңа яла ягалар, ә мин һа
ман догадам ын.
5 Яхш ыл ыг ыма – явызл ык, дус
лыгыма нәфрәт белән җавап
кайтаралар,
6 минем турыда әйтәләр: «Раббы
аны яман бер адәм кул ына
тапшырсын, уң ягында аның
яла ягучы утырсын,
7 мәхкәмәдә ул гаепле дип та
былсын, догасы гөнаһ булып
саналсын... <...>
17 Кар
г ау‑каһәрләүне үз итт е
ул – каһәре аның үз башына
төшсен! Хәер‑фатиха бирергә
теләмәде – фат ихадан мәх
рүм ителсен!
18 Карг ау‑каһәрләү аның өс ки
еме булсын, су кебек эченә
керсен, зәйт үн мае кебек сө
якләренә сеңсен!
19 Әй
дә, өст енә киг ән киеме
булсын ул аңа, билен бәйл и
торган бер пута булсын!» –
диләр.

Тәүрат, ЗӘБУР
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якын ыңа бирермен, һәм ул
көпә‑көндез алар белән ятып
йоклар.
12 Син мон ы яшерт ен эшләдең,
мин исә бөт ен Исраи л ал
дында, көн күзендә эшләр
мен“».
13 «Раб
бы карш ында гөнаһ ым
чиксез минем!» – диде Да
выт Натанга. Аңа җавап итеп
Натан: «Раббы синең гөна
һыңн ы кичер ә, җан ыңн ы
кыймый, – диде. –
14 Лә
к ин шуш ы ялг ыш гамә
лең белән син дошманнары
ңа Раббын ы санламаск а юл
куйдың; шун ың өчен синең
туачак углың үләр».
15 Шуннан Натан үз өенә юнәл
де. Раббы исә Урия хат ын ы
тапк ан балага зыя н салд ы,
һәм сабый авырый башлады.
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Ий Давыт, Без сине җир өс
тенә хәл иф ә кылд ык, ке
шел әр арас ынд а хак л ык
илә хөкем ит, нәфес һава
ңа иярмә, әгәр иярсәң, ул
нәф ес сине Алл аһ юлын
нан адашт ырыр. Бит Аллаһ
юлыннан адашканнаргадыр
кат ы газап, кыя мәт көнне
булачак хисапн ы оныт ып,
фарыз, ваҗ иб гамәлләрне
калд ырып хәрам эшләрне
эшләгәннәре өчен.

10
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иярттек, Давыт белән бергә
тәсбих әйтерләр иде. Вә Без
бу әйтелгәннәрне барын да
эшләдек.
80 Вә Давытка сезнең өчен сугыш
киемнәре тегәргә өйрәттек,
ул киемнәр белән сезне кы
лыч зарарыннан сакламак
өчен. Әйә сез шун ың өчен
шөкер итәсезме?
34 сүрә
10 Без Да
выт пәйг амб әрг ә үз
юмартл ыг ыбызд ан башк а
кешел әрг ә кар аг анд а ар
тыкл ыкн ы бирдек; тавыш ы
мат ур иде, тимер аның ку
лында камыр кеби йомшарыр
иде. Аллаһ әйтте: «Ий таулар
белән кошлар, Давыт белән
берг ә тәсбихләр әйт ег ез».
Без аның кул ында тимер
не йомшак кылд ык, утсыз
ни теләсә, тимердән шун ы
ясыйд ыр иде.
11 «Ий Давыт, ислам гаскәрләре
нә тимердән сугыш киемнәре
яса вә ул киемнәрне һәрбер
ирнең тәненә яраклаштырып
яса, һәм, ий мөселманнар,
һәммәләрегез дә изге гамәл
ләр кыл ыг ыз вә яхш ы эш
ләр эшләгез! Әлбәттә, Мин
сезнең кылган эшләрегезне
күрүчемен».
5 cүрә
78 Бә
н и Исраи лнең кяферләре
Давыт һәм Мәрья м угъл ы
Гайс ә теле белән ләгънәт
ителделәр... Бу җәза аларга
КОРЪәН
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Миңа яла ягуч ыларга, явыз
сүзләр белән җан ымн ы әр
нет үчеләргә Раббыдан җәза
нәкъ үзләре әйт кәнчә бул
сын!
21 Ә Син, Хуҗ а‑Раббым, мөк ат
дәс исемең хак ына, Үз исе
мең хак ына миңа ярдәм ит,
мәрхәмәтең, игелегең хакына
коткар мине!
22 Мин би
чара бер мазл ум вә
фәкыйрьмен, эчемдә йөрәгем
яралы минем.
23 Эреп югала барг ан күләгә ке
бек мин юкка чыгам; мине,
чикерткәдәй, селкеп төшер
деләр.
24 Ура
за тот ып, тезләрем хәл
сезләнде, мае бетеп, бәдәнем
сулыкт ы.
25 Ке
ше көлкесенә калган бер
зат булдым, мине күрделәр
исә, башларын чайк ыйлар.
26 И Раб
бы Аллам, ярдәм ит,
мәрхәмәтең хак ына котк ар
мине!
27 Бел
с еннәр бу эшт ә Синең
кул ың уйн аг анн ы, мон ы
бары Син, Раббым, эшлә
гәнне!
28 Алар ләгъ
нәтләс ен, ә Син
мине мөбар әк кыл! Миңа
баш калк ыт уч ылар рисвай
булсыннар, ә минем күңел
гә – колың күңеленә – сөе
нечләр тулсын!
29 Миңа яла ягучылар мәсхәрәгә
уралсыннар, кием итеп хур
лыкка төренсеннәр!

тиешле булды зур гөнаһлары
һәм хакл ык чиг еннән үтеп
киткәннәре өчен.
79 А лар үз
л әр е кыл а торг ан
бозык эшләрдән, бат ыйль
игът ик атлардан бер‑берсен
тыймад ылар, нинд и яман
лыкт ыр аларн ың эшләре.
4 сүрә
163 ...һәм Давытка – Зәбур исемле
китап бирдек.
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Мин Раббыга чиксез рәхмәт
ләр яудырырмын, халык ара
сында Аны данларм ын,
31 чөн
к и Ул – фәк ыйрь‑юк
сылн ың уң ягында торуч ы,
аны гаепләүчеләрдән ара
лаучы.
30
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Сөләйман патша

Сөләйман патша

Сөләйман патша

Сөләйман һәм Шеба
мәликәсе

Сөләйман һәм Сәба
мәликәсе

III Патшалар 10
1 Шеба мәл икәсе, Раббы исемен
данлаган Сөләйман хак ын
да ишетеп, авыр‑четерекле
сораулар белән сынар өчен,
аның хозурына килде.
2 Ие
русал имгә ул шакт ый зур
мал‑мөлк әт алып килг ән
иде: дөя ләргә хуш исле су
мал а‑майл ар, байт ак кү
ләмдә алт ын вә кыйммәт
ле‑затл ы ташл ар төя лг ән
иде. Ул, Сөләйман янына
килеп, күңелендә йөрт кән
бар уй‑фикерләре белән ур
таклашт ы.
3 Мәл икәнең һәммә сүзенә Сө
ләйман аңлатма бирде; сорау
лар арасында патша ачыклык
кертә алмаган бер генә авыр
нәрсә дә очрамад ы.
4 Шеба мәл икәсе Сөләйманн ың
акыл‑зиһенен, ул салган са
райн ы,
5 патша өстәлендәг е ризык‑ни
гъм әтл әрне, түр әл әр енең
яшәү рәв ешен, хезмәтче
ләр енең әдәплелег ен һәм
аларн ың өс‑баш ын, патша
шәрабчыларын, Раббы йор
тында патша китергән кор
баннарн ы күрг әннән соң,
Шеба мәликәсе гаҗәпләнеп
6 сүзен башлад ы: «Синең эш‑га
мәлл әр ең, акыл‑зиһ ен ең
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27 сүрә
20 Сөләйман шул арада һөдһөд
кош ын югалтт ы һәм әйт
те: «Миңа ни булды: һөдһөд
кош ын күрм имен, яки ул
югал ып киттеме?»
22 Аз гына вак ыт үткәч һөдһөд...
Сөләйман янына килде вә
әйтте: «Ий патшам, мин ерак
җиргә барып син белмәгәнне
белдем вә Сәба шәһәреннән
сиңа хак булг ан яңа хәбәр
белән килдем.
23 Мин Бәлк ыйс исемле бер ха
тын патшан ы тапт ым, вә ул
хат ынга патшаларга бирелә
торган һәрнәрсә бирелгән,
дәх и аның зиннәтләнгән бик
зур тәхете бардыр.
24 Вә ул хат ынн ы һәм кав емене
Аллаһудан башк а коя шк а
сәҗдә кыл уч ылар тапт ым,
шайтан аларг а коя шк а та
бын ул арын яхш ы эш дип
күрсәткән, шайтан аларн ы
хак дингә керүдән тыйган,
инде алар хак дингә күнел
мәсләр».
25 Янә һөд
һөд әйтт е: «Ий ке
шеләр, агяһ булыг ыз, җиргә
яңг ырн ы куш ып төрле ри
зыклар чыгаручы Аллаһуга
гыйбадәт кылмаск а нәрс ә
булг ан, янә Ул – Аллаһ –
күңелләр ег ездәг е яшер ен

турында үз җиремдә ишет
кәннәрем хак дөрес икән.
7 Бир ег ә килеп үз күз ем белән
күрм ичә, мин ул сүзләрг ә
ышанып бетмәгән идем, бак
саң, синең хакта мин күргән
кадәрнең ярт ысын да әй
тмәг әннәр икән. Синдәг е
зиһен‑акыл вә мал‑мөлкәт
мин ишеткәнг ә караг анда
байтакка күбрәк.
8 Синең кешеләр ең нинд и бә
хетле! Көннең‑көнендә синең
карш ыңда торып гак ылл ы
сүзләреңне ишет үче хезмәт
челәрең нинд и бәхетле!
9 Син
нән разый бул ып, сине
Исраи л тәхет енә утырт к ан
Раббы Аллаңа шөкраннар
яусын! Раббы, Исраи л хал
кына булг ан мәңг елек мә
хәбб әт ен раслап, гаделлек
белән хөкем кылсын өчен,
син е патш а итеп куйг ан
икән».
10 Шуннан патшаг а бүләккә ул
йөз егерме талант алтын, күп
итеп хуш исле сумала‑май
лар вә зинн әтл е ташл ар
тапш ырды; Шеба мәл икәсе
Сөләйман патшага бүләк ит
кән сыман хуш исле сума
ла‑майларн ың әле моңарч ы
күрелгәне юк иде.
11 (Офирдән алт ын алып кайт
кан Хирам кораблары шулай
ук аннан бик күп күләмдә
бәк ам агач ы һәм зиннәтле
ташлар да төя п кайтт ы.

уйларыгызны һәм телләрегез
сөйләгән сүзләрегезне белер.
26 Ул Аллаһудан башк а илаһ юк,
мәгәр Ул гына вә Ул олуг га
решнең Раббысыдыр», – дип.
27 Сөләйман әйтт е: «Ий һөдһөд,
тиз карарбыз, китергән хә
бәрең дөресме яки ялганчы
лардан булд ыңм ы.
28 Менә бу хат ымны алып барып
алларына сал, соңра читкә
рәк китеп карап тор, ничек
җавап бирерләр». Һөдһөд хат
ны илтеп алларына салд ы.
29 Бәлк ыйс хатн ы алг ач әйтт е:
«Ий җәмәгать, миңа бер ях
шы хат ташланм ыш булд ы.
30 Ул хат Сөләйманнанд ыр һәм
ул хатта: „Рәхмәтле, рәх имле
булг ан Аллаһ исеме белән
әйтәмен.
31 Ми
ңа тәкәбберлек итмәг ез,
итагать иткәнегез хәлдә миңа
килегез“, – дип язылган иде».
32 Бәлк ыйс янә үзенең янында
гыларга әйтте: «Ий җәмәгать,
ошбу эш хосусында нинд и
киңәшегез вә хәйләгез бар,
миңа әйт ег ез, мин бер эш
хак ында карар чыгарм ыйм,
мәг әр сезнең белән берг ә
булганда гына карар чыга
рам ын».
33 Бәл
к ыйсн ың ярдәмчеләр е
әйттеләр: «Без куәт ияләребез
вә суг ышта кат ы бат ырл ык
ияләребез, шулай булса да,
эш сиңа тапшырылмыштыр,
уйлап кара: суг ыш ырг ам ы
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Патша әлег е агачтан Раббы
йорты һәм үзенең сарае өчен
терәү баганалары эшләтте,
шулай ук җырч ылар өчен
гөслә һәм арфа да ясатт ы.
Бүг енг е көнг ә кадәр аның
кадәр агачн ың берк айчан
кайтк ан ы да, күрелгәне дә
булмый.)
13 Сөләйман патша үз кул ы бе
лән бүләк иткән әйберләр
дән тыш Шеба мәликәсе үзе
теләгән һәм сораган һәммә
нәрсәне аңа бүләк кылд ы.
Шуннан мәликә үзенең хез
мәтчеләре белән үз җиренә
юл алды.

яки килешерг әме, ни әйт
сәң – без хәзербез, сүзеңнән
чыкмыйбыз».
34 Бәлк ыйс әйтт е: «Әгәр патша
лар бер шәһәргә һөҗ үм белән
керс әләр, ул шәһәрне җи
мерәләр һәм хөрмәтле олуг
кешеләрен иң түбән вә хур
итеп калдыралар, патшалар
әнә шулай кылырлар.
35 Мин Сө
ләйманг а бүләкләр
белән илчеләр җибәрәмен,
соңра карарм ын, илчеләр
нәрсә белән кайтырлар, ми
нем бүләг емне кабул итеп
алырлармы, юкмы»...
36 Илчеләр бүләкләре белән Сө
ләйм ан хоз урын а килг әч,
Сөләйман әйтте: «Миңа мал
белән ярдәм итәсезме? Алла
һу миңа биргән пәйгамбәр
лек вә патшалык (Ул) сезгә
биргән малдан хәерлерәктер,
бәлк и сез ошбу бүләкләрегез
белән үзегез мактан ырсыз».
37 Бү
ләкләр алып килг ән ил
чегә Сөләйман әйтте: «Бар,
бүләкләреңне алып кайт ып
Бәлк ыйска тапшыр, без, әл
бәттә, аларга гаскәр белән
барабыз, безнең гаскәребез
гә карш ы торырга аларн ың
так ат е булмас, без аларн ы
Сәба шәһәреннән хур итеп
чыг арырбыз, һәм аларн ың
игът ибары калмас»...
38 Сөләйман әйтт е: «Ий җәмә
гать, Бәлк ыйсн ың тәхет ен
миңа кем китерә, алар минем

яныма килеп иман китереп
мөселман булганнарына чак
лы?..»
39 Җен та
ифәсеннән гыйфрит
әйтт е: «Син утырг ан уры
ныңн ан торг анч ы мин ул
тәхетне алып килермен, ул
тәх етне сәл ам әт хәленд ә
алып килергә мин, әлбәт
тә, кад ирмен», – дип.
40 Аллаһ кит абын яхш ы белг ән
бер зат әйтте: «Син бер якка
башыңны борып яңадан ал
дыңа караганыңча ул тәхетне
алып килермен». Сөләйман
баш ын күт әр еп күккә ка
рад ы, яңадан алд ына кара
са, алд ында тәхетне күрде.
Сөләйман тәхетне алд ында
күргәч әйтт е: «Бу тәхетнең
шулай тиз кил үе Раббым
ның фазылыннандыр, шөкер
итәрме яки көферлек кылыр
мы дип мине сынар өчен
дер. Берәү шөкер итсә, үзе
өчен шөкер итәдер вә берәү
нигъмәткә көферлек итсә,
тәхк ыйк, Раббым байд ыр,
аның шөкер итүенә мохтаҗ
түгелдер».
41 Сө
ләйман әйтт е: «Тәхетнең
тышк ы күренешен үзгәрте
гез, карарбыз: ул Бәлк ыйс
үзенең тәхетен танырмы яки
тан ым ауч ыл ард ан бул ыр
мы?»
42 Бәл
к ыйс Сөләйман янына
килг әч, аңа әйт елде: «Си
нең тәхетең шундый идеме?»
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Бәлк ыйс әйтте: «Бу тәхет ми
нем тәхеткә охшаган, минем
тәхет ем булса кирәк, ошбу
хәлдән элек Аллаһуның код
рәтенә, синең пәйгамбәрле
геңә безг ә дәл ил бирелеп,
без, иман китереп, мөселман
булган идек.
43 Сөләйман Бәлк ыйсн ы – Ал
лаһуд ан башк а – коя шк а
гыйбадәт кыл удан тыйд ы,
чөнк и Бәлк ыйс элек кяфер
ләр кавеменнән иде.
44 Бәл
к ыйск а Сөләйман тара
фыннан: «Шул пыяла сарайга
кер!» – дип әйтелде. Бәлкыйс
сарайга кергәндә пыя лан ы
сизмәде, суга керәм дип уй
лад ы һәм аяк балт ырларын
ачты. Аннары Сөләйман әйт
те: «Син уйлаганча тирән су
түгел, бәлк и су өстендә ял
тыравыклы пыя ладан ясаган
идәндер». Бәлк ыйс әйтт е:
«Ий Раббым, коя шка табы
нып үземә золым иттем, инде
барча галәмне тәрбия итүче
Аллаһуг а Сөләйман белән
бергә иман китереп мөсел
ман булдым», – дип.
Сөләйманның зирәклеге һәм
кодрәте

Сөләйманның зирәклеге һәм
кодрәте

III Патшалар 4
21 Сөләйман патша Фырат елга
сыннан алып Мисыр чигенә
һәм пелештиләр җиренә ка
дәр булган патшал ыкларн ы
биләп торды. Алар һәммәсе,

38 сүрә
30 Вә Без Давытк а Сөләйманн ы
һиб ә кылд ык, нинд и хуш
бәндәдер ул Сөләйман, ул
һәрвак ыт тәүбә тәсбих белән
Аллаһуга кайт учыдыр.

Сөләйманг а бүләкләр ки
тереп, гомер буе аңа хезмәт
күрсәттеләр.
22 Сөләйманг а кит ерелә торг ан
көндәлек азык‑төлек түбән
дәгедән гыйбарәт иде: утыз
кор сыйфатлы бодай оны һәм
алтмыш кор эре итеп тарт
тырылган он,
23 аран
да симерт елгән ун баш
һәм көт үлектә йөргән егерме
баш сыер; боланнар, тау һәм
кыр кәҗәләре, симертелгән
кош‑корттан тыш тагын йөз
баш сарык.
24 Чөн
к и ул Типс ахт ан алып
Газага кадәр – Фырат елга
сының бирге ягындагы барча
патшалар өст еннән идар ә
итте, шулай ук әйләнә‑ти
рәдәге барча илләр белән дә
дус‑тат у яшәде.
25 Сөләйман идарә иткән дәвер
дә, Яһүдә һәм Исраи л халк ы,
Даннан алып Беер‑Шебага
кадәр, хәсрәт күрмичә, һәр
кайсы үзенең йөзем куаг ы,
үзенең инҗ ир агачы төбендә
тын ыч гомер кичерде.
26 Сө
ләйманн ың арбаг а җиг ә
торган атлары өчен дүрт мең
араны булып, унике мең арба
йөрт үчесе бар иде.
27 Билг еләнг ән айда өлкә баш
лыкларын ың һәрк айсы Сө
ләйман патшаг а һәм аның
белән табын бүлешкән ке
шеләргә җитәрлек күләмдә
азык‑төлек китереп торд ы;
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Икенде намазына хәтле Сө
ләйманга Аллаһн ың рәхмә
теннән гаи пт ән атл ар би
релде, ул атлар бик җиңел,
бик тиз йөрүче һәм күр е
нештә бик тә мат ур атлар
дыр...
32 Сөләйман үкенеп әйтте: «Мин
атлар мәхәббәтенә авыш ып
Раббымн ың зекере булг ан
намазны кичектердем, хәтта
коя ш баед ы;
33 ул атларны миңа китерегез», –
диде; атларны китергәч, Сө
ләйман муеннарыннан һәм
аякларыннан сыйпад ы.
34 Тәх
к ыйк, Без Сөләйманн ы
патшал ыг ын алмак белән
бәлаләндердек... аның көрси
енә бер гәүдәне... утырттык,
соңра Сөләйман тәүбә итте,
Аллаһуга кайтт ы.
35 Әйт
т е: «Ий Раббым, мине
ярл ык аг ыл вә миннән соң
һичк емг ә лае к булм аг ан
олугъ патш ал ыкн ы миң а
биргел, тәхк ыйк, Син һәр
нәрсәне һибә кыл ып бирү
чесең».
36 Сө
ләйманг а җилне ирекле
кылд ык, ул җил аның бое
рыг ы белән теләгән җиргә
йомшак кына барыр иде.
37 Дә
х и диңг ез төб енә төшеп
энҗ е‑мәрҗ ән ташл ар ын
чыг ар а торг ан җенн әрн е
вә биек биналар ясый тор
ган җеннәрне аңа буйсын
дырд ык.
31
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җиг ү атлары һәм башк а төр
атлар өчен арпа белән са
ламн ы да һәрк айсы үз нәү
бәтендә тиешле урынга та
шыды.
29 Сө
ләйманга Аллаһ ы зирәк
лек, гая ть үткер зиһен һәм
тирән гак ылны диңгез буен
дагы ком бөртегедәй мулдан
биргән иде.
30 Аңар
даг ы зир әклек көнч ы
гышн ың һәм Мисырн ың
барча акыл ияләренекеннән
өстен булды.
31 Ул җир йө
зендәг е барча ке
шедән, шул исәптән эзрахлы
Этаннан да, Мах ул угылла
ры Һеман, Кәлкөл вә Дар
дадан да зирәгрәк иде; аның
исеме әйләнә‑тирәдәг е ха
лыклар арасынд а мәшһүр
булды.
32 Үз гомер ендә ул, өч мең гый
брәтле хикәя сөйләп, мең дә
биш җыр чыгард ы;
33 Ливанда үсә торган эрбет ага
чыннан башлап дивар ярык
ларыннан баш төртә торган
һүссөпкә кадәр бөтен үсем
лекләр, шулай ук хайв ан
нар, кошлар, сөйрәл үчеләр
вә балыклар хак ында сөйләп
калдырды.
34 Сөләйманн ың зир әклег е ха
кынд а ишет еп‑белг әннәр
барл ык мәмл әк әтл әрд ән,
җир йөз ендәг е бөт ен пат
шалыклардан аны тыңларга
килә торганнар иде.
28
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Башк а шайтаннарн ы, кеше
ләрг ә зар арл ары тимәс ен
өчен, бер урынга җыеп кул
ларын муеннарына богаула
дылар.
39 Ий Сө
ләйман, бу әйт елг ән
нәрсәләр сиңа биргән нәрсә
ләребездер, теләгән кешеңә
теләг ән нәрсәңне бир яки
һичнәрс ә бирм ичә үзеңдә
сакла, ул нәрсәләрдә сиңа
хисап юкт ыр.
40 Дәх и ул Сөләйманг а хозуры
бызда Безгә якын бул у һәм
кайта торг ан күркәм урын
бард ыр.
19 сүрә
78 Ул... әллә яшерен эшләрне бе
лә торган булдымы яки мал
лары вә балалары кайтарып
биреләчәге белән Аллаһудан
гаһед алдымы?
79 Юк, ул... яше
р ен эшне дә
белм әд е һәм А л л аһ уд ан
гаһед тә алмад ы! Әлбәттә,
Без аның әйт кән сүзләрен
язарбыз һәм ахирәттә җә
за бирербез, имансыз бул
ган ы өчен булг ан газ абы
на янә газабн ы артт ырыр
быз.
80 Вә «кыя мәттә миңа бирелер»
дигән малына вә балалары
на башкан ы варис итәрбез,
Безнең хозурыбызг а ялг ыз
килер.
81 Мөшрикләр Аллаһудан башка
илаһлар тотт ылар үзләренә
дәрәҗә булсын өчен.

III Патшалар 11
1 Сөләйман патшан ың, фирг а
вен кызыннан башка, тагын
бих исап күп чит мәмләкәт
хат ын‑кызларына гыйш к ы
төште. Алар арасында Мәаб,
Аммон, Эдом, Сид ун, Хит
кызлары да бар иде.
2 Алар ха
к ында Раббы Үзенең
Исраил халкын: «Ул кызларга
өйләнмәгез, юкса алар йөрә
гегезне үзләренең илаһлары
на аударыр», – дип, алдан
кисәтеп куйган була. Әмма
Сөләйманн ың гыйш к ы тө
шеп, күңеле шуларга беректе.
3 Сөләйманның хат ыннары ара
сында җиде йөз патша кызы
вә өч йөз кән из әк бул ып,
әлеге хат ыннар аның күңе
лен аздырд ы.
4 Сөләйман олыг ая төшкәч, ха
тыннары аның күңелен баш
ка илаһларга аударды; аның
йөр әг е, атасы Давытн ык ы
сыман, үзенең Раббы Алла
сына тугры булып калмады.
5 Сөләйман Сид ун алиһәсе Аш
торетка һәм аммон иләрнең
җирәнгеч илаһ ы Милк үмгә
табына башлад ы.
6 Сөләйман, шул рәвешле, Раб
бы күзенә ятышсыз күренгән
гамәлләр кылд ы, атасы Да
выт сыман, ахыргача Раббы
юлында кала алмад ы.
7 Ие
рус ал имнән көнч ыг ыш
ка табарак бер калк ул ык
та Сөләйман мәабиләрнең
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82

Юк, алар уйлаганча булмас!
Сын ымнары аларн ың гый
бадәтләрен инк яр итәрләр
һәм мөшрикләргә дошман
бул ырлар.
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җирәнг еч илаһ ы Кемошк а
һәм аммониләрнең җирәнгеч
илаһ ы Мол ыхк а баг ышлап
гыйбадәт кылу урыны ясады.
8 Шул рә
в ешле ул, хуш исле
сумала‑майлар көйрәтеп, үз
илаһларына корбан китерүче
чит мәмләкәт хат ыннары
ның һәммәсе өчен шунд ый
урыннар булдырд ы.
9‑10 Ике тапк ыр Сөләйман яны
на иңгән, башк а илаһларга
табынмаск а боерган Исра
илнең Раббы Алласыннан
йөз чөергән өчен, Раббының
Сөләйманга нык ачуы чык
ты, чөнк и ул Раббы боерык
ларын үтәмәде.
11 Шун
нан Раббы Сөләйманга
болай диде: «Синең әнә шул
эшләрең өчен, Минем белән
төзегән килеш үне саклама
ган һәм Минем каг ыйдәлә
ремне үтәмәгән өчен, патша
лыкн ы синең кулдан алып,
хезмәтчеңә тапш ырырм ын.
12 Лә
к ин атаң Давыт хак ын а
Мин мон ы син исән чакта
эшләмәм – Мин аны си
нең углың кулыннан тартып
алырмын.
13 Мин аңар
дан бөт ен патша
лыкны алмам, колым Давыт
хак ына һәм Үзем сайлап ал
ган Иерусалим хак ына Мин
синең угл ың кул ында Ис
раи лнең бер ыруг ын гына
калдырырмын».
Тәүрат
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III Патшалар 18
21 Шун
н ан Ильяс, җые лг ан
хал ык янына чыг ып: «Та
гын күпмегә кадәр сез ике
аяг ыг ызга да чатанлап йө
рергә җыенасыз? – диде. –
Әгәр Раббын ы Аллаһ ы дип
тан ыйсыз икән – Аңа ия
рег ез; әгәр инде Баг алн ы
алл а дип беләс ез икән –
аның арт ыннан барыг ыз».
Хал ык аңа бер кәл имә сүз
катмады.
22 Аннары Ильяс аларг а болай
дип әйтте: «Мин – Раббы
ның исән калган бердәнбер
пәйгамбәре. Багал пәйгам
бәрләренең сан ы исә дүрт
йөз илле кешедер.
23 Хә
з ер безг ә ике үгез боз ау
кит ерс еннәр; алар, боз ау
ның берс ен сайл ап алып,
аны кисәкләргә бүлсеннәр
дә утын өстенә салсыннар,
әмма учакн ы кабызмасын
нар; мин дә, икенче бозауны
әзерләп, аны утын өст енә
сал ырм ын, ләк ин учакн ы
кабызмам.
24 Шун
нан сез үзег езнең ила
һыг ызн ың исемен атарсыз,
мин исә Раббы исемен ча
кырырмын. Безнең догалар
кабул кыл ынг анн ы белде
реп, учакка ут салган алла –
хак дөрес Аллад ыр. Хал ык
аның белән килешеп: «Яхшы,

37 сүрә
123 Вә Ильяс та Аллаһ тарафын
нан җибәрелгән пәйгамбәр
ләрдәндер.
124 Ка
в еменә: «Аллаһудан ку
рыкм ыйсызм ы, Аңа гыйба
дәт кылм ыйсыз, – диде. –
125 Сезне вә һәрнәрсәне күркәм
сурәттә хал ык кыл уч ы Ал
лаһун ы куеп, Бәгел исемле
сын ымга табынасызм ы?
126 Ул – Аллаһ – сезнең Раббы
гыз вә әүвәлге бабаларыгыз
ның Раббысыд ыр».
127 Алар Ильясн ы ялг анг а тот
тылар; үзләре вә сынымнары
җыел ып утта бул ырлар.
128 Мәг әр Аллаһун ың ихласл ы
коллары утк а кермәсләр.
129 Без Ильяск а соң ыннан кил
гәннәрнең телләрендә яхшы
сүз калд ырд ык.
130 Ул сүз Ильяск а сәлам булсын
димәкләредер.
131 Гөнаһт ан саклан ып изг е га
мәлләр кыл уч ыл арг а әнә
шулай изгелек итәбез.
132 Дөреслектә, Ильяс безнең хак
мөэмин колларыбыздан иде.
6 сүрә
85 Янә Зәкәрия не, Яхъян ы, Гай
сәне, Ильясн ы һид ая тькә
салд ык, алар һәммәсе из
геләрдән.
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шулай булсын», – дип җавап
бирде. <...>
36 Кичке корбан кит ерер вак ыт
җиткәч, Ильяс пәйг амб әр
якын килеп болай диде: «И
Раббы, Ибраһ им, Исхак һәм
Исраи л Алласы! Синең Ис
раи л Алласы бул уы ңа һәм
минем – Синең колыңның –
боларны Синең куш уың бу
енча эшләвемә бөтенесе менә
хәзер шуш ында инансын
нар!» <...>
38 Нәкъ шулчакн ы Раббы ут иң
дерде, һәм ялк ын шунд ук
корбанн ы да, утынн ы да,
ташларн ы да, җирне дә ян
дырып бетереп, чок ырдаг ы
сун ы да киптерде.
39 Шуш ы хәлне күрүг ә, бар ха
лык йөзт үбән җиргә каплан
ды һәм: «Раббы – Аллаһы Ул,
Раббы – Аллаһ ы Ул!» – дип
тәк рарларга тот ынд ы.
40 «Багал пәйгамбәрләрен тот ы
гыз, берсе дә кач ып кот ы
ла алмасын», – диде шунда
Ильяс хал ыкк а, һәм тег е
ләрне тотып алдылар. Анна
ры Ильяс, аларн ы Кыйшон
инешенә таба алып кит еп,
шунда чәнчеп үтерде.
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Яхәзк ыл 37
1 Мин үз өс
т емдә Раббын ың
кул ын тойд ым, һәм Раббы
Рух ы мине, шәһәрдән чыга
рып, үзән уртасына китереп
баст ырды. Әлеге үзән сөя к
ләр белән тул ы иде.
3 Раб
бы миңа әйтт е: «И адәм
углы! Бу сөякләргә җан өреп
буламы?» – диде. Мин: «Йа
Хуҗ а‑Раббым! Мон ы Син
генә беләсең», – дидем. <...>
10 Мин Ул куш
к анча пәйг ам
бәрлек иттем – аларга сулыш
килде, җан керде, һәм алар,
күп санл ы гаск әр бул ып,
аякларына торып баст ы.
11 Раб
бы миңа: «И адәм угл ы!
Ошбу сөя кләр – бөтен Ис
раи л халк ы. Мен ә, алар:
„Сөя кләребез кибеп бетте,
өметебез үлде, киләчәг ебез
юк“, – ди.
12 Шуңа күрә пәйгамбәрлек итеп
аларг а, Хуҗ а‑Раббы болай
дип әйтә, диген: „Менә, Мин
сезнең каберләрегезне ачам
һәм сезне, Үземнең халк ым
ны, каберләрег ездән куба
рып, Исраи л җиренә кай
тарам.
13 Ка
берләрег езне ачып, сезне
шуннан чыгаргач, и халк ым,
сез Минем Раббы икәнемне
белерсез.
14 Сезгә Үземнең Рух ымн ы сал
гач, сезг ә җан кер ер, һәм

2 сүрә
259 Янә ке
шеләре үлгән, йорт
лар ы җим ер елг ән шәһ әр
яныннан үтеп баруч ы Гозә
ер г‑мнең хәле белән тан ы
шыгыз! Шәһәрнең өсте‑аска
килгәнне күреп Гозәер г‑м
әйтте: «Кешеләр шәһәр бе
лән бергә һәлак булганнар
инде, боларн ы Аллаһ ничек
тергезсен?» – дип. Гозәер г‑м
шәһәрдән үтеп ерак киткәч,
Аллаһ аны үтерде, йөз ел үт
кәч тергезде һәм: «Ий Гозәер,
үлеп күпме ятт ың?» – диде.
Гозәер г‑м әйтте: «Үлеп бер
көн яки бер көннән азрак
ятт ым». Аллаһ әйтт е: «Ий
Гозәер, бер көн түгел, ә йөз
ел ятт ың, кара ашый тор
ган ризыгыңа һәм эчә торган
эчемлегеңә – сасымаганнар,
һәм ишәг еңә кара», – дип.
Гозәернең үзе белән алг ан
ризыг ы һәм эчемлеге йөз ел
буена ятып бозылмаган, әм
ма ишәкнең кояшта агарган
сөя кләре генә калг ан иде.
Боларн ы күреп Гозәер г‑м
гаҗәпләнде. Аллаһ Гоз әер
г‑мгә: «Сөя кләрне җыеп,
аларга ит кундырып һәм тире
үстереп ишәкне тергезгәне
безне карап тор», – диде. Ий
Гозәер! Үлгәннән соң терел ү
гә ышан ыр өчен кешеләргә
дәл ил булсын дип кылд ык
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сезне үз җирег езгә урнаш
тырырмын, шуннан Минем
Раббы икәнемне белерсез.
Мин моны әйттем һәм шулай
эшләя чәкмен». Бу – Раббы
сүзе».

сиңа бу эшне. Ишәкнең те
релгәнен күргәч Гозәер әйт
те: «Мин хәзер Аллаһун ың
һәрнәрсәгә көче җиткәнен
беләмен», – дип.
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Юныс 1
1 Амиттай угл ы Юныск а Раббы
шуш ы сүзләрне ирештерде:
2 «Ни
нев әг ә юл ал, шул бө
ек шәһәргә барып, халк ын
кисәт! Чөнк и Миңа андаг ы
явызлыклар турында хәбәр
килеп иреште».
3 Әм
ма Юныс, Раббыдан кач
макчы булып, капма‑каршы
якка китеп бард ы. Яфу шә
һәренә килеп төшкәч, Тар
шишка баруч ы бер корабк а
юлыкт ы. Юл бәһасен түләп
корабка утырды да, Раббыдан
ераграк кит ү өчен, Таршиш
ка юл тотт ы.
4 Ләк ин Раббы диңг ез өст ендә
шундый көчле җил кузгат
ты ки, коточк ыч давыл ку
бып, кораб җимерелер хәлгә
килде.
5 Диңг езчеләрнең котлары алы
нып, һәммәсе үз илаһ ына
ялварды. Корабны җиңеләй
тү өчен, алар йөкне диңгез
гә ырг ыт ырга тот ынд ылар.
Юныс исә кораб төбенә тө
шеп ятт ы да тирән йок ыга
талды.
6 Кораб башл ыг ы, Юныс яны
на төшеп: «Нишләп йоклап
ятасың? Тор! Илаһыңа ялвар!
Бәлк и, хәлебезгә керер дә,
һәлак булмабыз», – диде.
7 Диң
г езчеләр: «Әйдәг ез, жи
рәбә салып белик: бу бәлагә

37 сүрә
139 Вә Юныс та Безнең җиб әр
гән пәйгамбәрләребездәндер.
140 Юныс, иман кит ермәг ән ка
вемен ташлап, кешеләр белән
тулган зур көймәгә керде.
141 Көймә кузг алмад ы, шул сә
бәпле кешеләр «арабызд а
качк ан кеше бард ыр» дип
шобага салд ылар һәм, шо
баг а Юныск а чыг ып, аны
диңгезгә ташлад ылар.
142 Аны дәрх аль бер зур бал ык
йотты, вә ул Аллаһ рөхсәтен
нән башк а кавемен ташлап
киткәне өчен үзен үзе шел
тәл идер.
143 Әгәр Юныс: «Һич юк
т ыр
илаһ, мәг әр Син генә, йа
Раббы, мин Сине һәр ким
челект ән пакьс ең дип бе
ләм, мин, әлб әттә, Синең
рөхс әт еңнән башк а кит еп
үземә зол ым итүчеләрдән
булдым», – дип әйтмәсә иде.
144 Әл
б әттә, бал ык карын ын
да Юныс кешеләр терелеп
каберләреннән кубарылган
көнгә чакл ы торыр иде.
145 Без аны берн и
к адәр бал ык
карын ында торг аннан соң
сырхау булганы хәлдә корыга
чыгарып ташлад ык...
146 Вә аның янында киң яфрак
лы агач үстердек...
147 Без аны йөз мең
ле яки йөз
меңнән арт ыгр ак кешеле
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кем арк ас ынд а тар ыд ык
икән?» – диешә башлад ы
лар. Жирәбә салд ылар, һәм
ул Юныска чыкт ы.
8 Шуннан соң Юныска: «Сөйләп
бир: бу бәла кем арк асын
да баш ыбызга төште? – ди
деләр. – Шөг ылең нинд и?
Кайдан киләсең? Ватан ың
кайда? Кайсы хал ыктан бу
ласың?»
9 «Мин гый
бриләрдән, – дип
җавап бирде Юныс. – Диң
гезне һәм җирне яраткан Күк
Алласына, Раббыга табына
мын».
10 Диң
г езчеләргә ул Раббыдан
кач уын да әйтте. Диңгезче
ләр бик нык курк уга төште
ләр һәм Юныстан: «Ни өчен
шулай эшләдең?» – дип со
радылар.
11 Диңг ез таг ы да кат ырак ярсы
ганга күрә, Юныстан алар:
«Диңгез тынсын өчен, сине
нәрсә эшләт ик?» – дип со
радылар.
12 Юныс: «Тот ыг ыз да диңг езг ә
атыг ыз мине, – дип җавап
бирде. – Шулвак ыт диңг ез
тынар. Мин беләмен: бу ко
точк ыч давылга сез минем
аркада эләктегез».
13 Диң
г езч ел әр, аның сүз
ләр ен ә кар ам ыйч а, коры
җирг ә җит ү өчен, ишкәк
ләре белән кат ырак ишәр
гә керештеләр, әмма фай
дасы тимәде, чөнк и диңгез

шәһ әрг ә пәйг амб әр итеп
җибәргән идек.
148 Һәм бу юлы һәм
мәсе иман
китерделәр, вә Без дә алар
ны билгеләнгән әҗәлләренә
чаклы малларыннан файда
ландырдык, тыныч яшәттек.
21 сүрә
87 Юнысн ы да хәт ерләг ез, ачу
ланып кавеменнән аерылып
китт е, ул уйлад ы, кавемен
ташл ап киткән өчен Без
нең аңа хөкем булмас, дип.
Ул караңг ыда, ягън и балык
эчендә, дог а кыл ып әйтт е:
«Йа Аллаһ, Синнән башк а
һич илаһ юк, мәгәр Син генә,
Сине һәр кимчелектән пакь
дип беләмен, Синең рөхсә
теңнән башк а кав емемне
ташлап кит үем белән үземә
золым итүчеләрдән булдым».
88 Аның дог асын кабул итт ек вә
аны кайг ысыннан котк ар
дык, әнә шулай мөэминнәр
не коткарабыз.
10 сүрә
98 Юныс г‑м кавеменнән башк а
һичб ер кав емнең газ апн ы
күргәч кенә китергән иман
нары файда бирмәде. Чөнк и
Юныс кавеме иман китергәч,
алардан дөнья газабын бетер
дек вә әҗәлләре җиткәнче
(малларыннан) файдалан
дырдык...
4 сүрә
163 Ий Мө
х әмм әт г‑м! Сиң а
Коръәнне вәх и кылдык Нух

ярсый‑ярсый дулавын дә
вам итте.
14 Раббыга мөрәҗәгать итеп: «Йа
Раббы, ялварып сорыйбыз, –
диде алар. – Шушы адәмнең
җан ы өчен һәлак булмасак
иде. Безне гаепсез адәмнең
үлеме өчен гөнаһл ы итмә.
Син, Раббы, инде теләг ә
неңне эшләдең!»
15 Шу
лай дип, алар Юнысн ы
диңг езгә тот ып атт ылар –
ярсыган диңгез шунд ук ты
нычланды.
16 Бу хәл
дән соң диңг езчеләр,
Раббыдан курк ып, Аңа кор
бан китерделәр һәм нәзерлә
рен әйттеләр.
Юныс 2
1 Шун
нан соң Раббы бер зур
бал ыкк а Юнысн ы йотарг а
кушт ы. Юныс өч көн вә өч
төн шул бал ыкн ың кары
нында булд ы.
2 Юныс ба
л ыкн ың карын ын
нан Раббы Алласына... дога
кылды. <...>
11 Шун
н ан Рабб ы ба л ыкк а
Юнысны коры җиргә косып
чыгарырга кушт ы.
Юныс 3
1 Раббы Юныска икенче мәртәбә
сүзен ирештерде:
2 «Ни
невәгә юл ал! Шул бөек
шәһәргә барып, Мин куш
канча, халк ын кисәт!»
3 Юныс, Раббын ың сүз ен үтәп,
Нинев әг ә китт е. Нинев ә
шундый бөек бер шәһәр иде

пәйгамбәргә һәм аннан соң
килгән пәйгамбәрләргә вәх и
кылг ан ыбыз кеби, вә Иб
раһ им, Исмәг ыйль, Исхак,
Ягък уб, Гайсә, Әюб, Юныс,
Һарун, Сөләйман пәйгамбәр
ләргә вәхи кылганыбыз кеби;
һәм Давытк а Зәбур исемле
китап бирдек.
6 сүрә
86 Дә
х и Исмәг ыйл ьне, Әлйә
сәгъне, Юнысн ы вә Лутн ы
һидая тькә салд ык, үз зама
наларында бөтен дөн ья ке
шеләреннән аларн ы дәр ә
җәдә арт ык кылд ык.
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ки, аны карап чыг у өчен өч
көн вак ыт кирәк иде.
4 Бер енче көнне Юныс, шәһәр
буйлап йөреп, халыкны үгет
ләде: «Кырык көннән соң
Нинев ә җимер еләчәк!» –
диде.
5 Ни
невәлеләр Аллаһ ы сүзенә
ышандылар һәм олысыннан
кечесенә кадәр уразага кер
деләр, тәүбәгә килгәннәрен
күрс әт еп, тупас тук ымаг а
төренделәр.
6 Ни
невә патшасына бу хәбәр
килеп ирешкәч, ул, тәхетен
нән торып, өстеннән патша
киемнәрен салд ы да, тупас
тук ымага төренеп, көл өсте
нә утырды.
7 Шуннан соң патша Нинев әдә
түб әндәг е фәрманн ы игъ
лан итте: «Патша һәм аның
түр әләр енең боерыг ы ни
гезендә кешеләргә дә, хай
ваннарг а да – сыерм ы ул,
сарыкм ы – ашарг а‑эчәрг ә
рөхсәт ителми!
8 Бөт ен кеше һәм хайв ан тупас
тук ыма ябынсын. Һәркайсы
чын күңелдән Аллаһ ыга ял
варсын, явызлык һәм җәбер
кыл удан ваз кичсен.
9 Кем белә, бәлк и әле, Аллаһ ы,
күңеле йомшарып, уеннан
кайт ыр, ачулан удан туктар
һәм безне һәлак итмәс».
10 Ал
лаһ ы, аларн ың гамәллә
рен – явызлык кыл удан тук
тауларын күргәч, хал ыкн ы

кызганд ы һәм алар өст енә
җибәрергә вәгъдә иткән бә
ла‑казасын җибәрми калды.
Юныс 4
1 Мон ы күреп, Юныс бик гарь
ләнде, аның ачуы чыкт ы.
2 Раббыг а ул шунд ый дог а кыл
ды: «И‑и Раббы, шуш ылай
буласын өйдә чакта ук әйт
мәдеммени?! Шуңа күрә Тар
шишк а качмакч ы булд ым
да инде, чөнк и белә идем:
Син кызган учан вә рәх имле,
түзем‑сабыр вә үтә мәрхә
мәтле, бәла‑каза җибәрергә
дигән уеңнан кире кайт учан
Алласың.
3 И‑и Раб
бы, инде хәз ер җа
нымн ы ал, чөнк и минем
өчен үлем яшәүдән яхш ы
ракт ыр».
4 Раб
бы әйтт е: «Синең шулай
ачулан ырга ни хак ың бар?!»
5 Юныс шә
һәрдән чыкт ы да,
көнчыг ышк а таба юл алып,
бер урынга килеп утырд ы.
Шунда ул үзенә куыш ясады
һәм, күләгәгә утырып, шәһәр
белән ниләр буласын көтә
башлады.
6 Раб
бы Алла, Юнысн ың баш
өстенә күләгә төшереп, уңай
сыз хәлен җиңеләйтер өчен,
бер үсемлек үстерде. Юныс
моңа бик сөенде.
7 Әм
ма икенче көнне таң ат
канда Аллаһ ы бер кортн ы
җибәрде, һәм шул корт үсем
лекне кимереп корытт ы.
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Кояш чыккач, Аллаһы көйдер
геч көнчыг ыш җиле истер
де. Юнысн ың баш ын коя ш
шундый кыздырд ы ки, эссе
суг удан ул һуштан язар хәл
гә җитте. «Болай яшәгәнче,
үлүең яхш ырак», – диде ул,
үзенә үлем теләп.
9 Ләк ин Аллаһ ы Юныск а әйтте:
«Үсемлек корг анг а, шулай
ачуы ң чыкт ым ы?» «Әйе, –
диде Юныс, – бик каты ачу
ым чыкты. Шуңа күрә үләргә
телим дә».
10 Шунда Раббы Юныск а әйтт е:
«Син үзең карап үст ермә
гән үсемлекне кызганасың.
Ул бер төндә тишелеп үсте,
икенче төндә юкка да чыкты.
11 Ә Мин ничек итеп Ниневәне,
шул бөек шәһәрне кызган
мыйм ди?! Бу шәһәрдә, күп
санл ы хайв аннарн ы сана
маганда, йөз егерме меңнән
арт ык бәхетсез кеше яши».
8
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Әюб 1
12 Шун
д а Раббы бол ай диде:
«Ярый, бүг еннән аның бар
мөлкәте синең кулыңда, тик
аның үзенә генә тимә». Шай
тан аннары Раббы яныннан
китеп бард ы. <...>
20 Шулчак Әюб урын ыннан си
кереп торды да, өс киемнәрен
ерт к алап, чәчен кырыкт ы.
Аннары башын җиргә орып
сәҗдә кылд ы
21 һәм әйтт е: «Мин әнкәм кары
ныннан шәрә килеш туган
идем, шәрә килеш китәрмен
дә. Раббы бирде, Раббы алды:
Раббыг а макт ау‑шөкерләр
яусын!»
22 Шунд ый хәлләрг ә тарып та,
Әюб гөнаһ кылмад ы – Ал
лаһ ын ы гаепләмәде.
Әюб 2
6 Раббы шайтанга әйтте: «Ярый,
бүгеннән ул синең кулда, тик
аның гомерен генә өзмә».
7 Шун
нан соң шайтан, Раббы
яныннан китеп, Әюбне ба
шыннан аяг ынача шеш‑ку
тыр белән каплап алд ы.
8 Әюб, шеш‑кут ырларын кырып
тазартмакчы булып, кулына
чүлмәк ват ыг ы алд ы да көл
өеменә утырд ы.
9 Хат ын ы аңа: «Син әле һаман,
күңелем саф минем, дип үз
сүзеңдә нык торасыңмы? Ал
лаңны каһәрлә дә үл!» – диде.

38 сүрә
41 Янә колыбыз Әюб пәйгамбәр
не сөйлә; Әюб Раббысына
дог а илә мөр әҗәг ать итт е:
«Ий Раббым, мине шайтан
авырл ык вә кат ы мәшәк ать
илә тотт ы, мал ымн ы вә ба
лаларымны һәлак итте». Әюб
күп еллар сырхау булды, һич
нәрсәсе калмад ы, ул һаман
сабыр итт е, зекердән тук
тамад ы.
42 «Ий Әюб, аягың илә җир
гә
тип», – дип әйтелде; типкән
нән соң салк ын чишмә, юы
нырга кайнар чишмә чыкты.
Кайнар чишмәдә юынд ы,
салкын чишмәдән эчте, шун
да ук сәламәтләнеп әүвәлге
куәтен тапт ы.
43 Вә Без Әюбкә балаларын ике
өлеш арттырып бирдек, Без
дән аңа рәхмәт булсын өчен
вә гак ыллы кешеләргә вәгазь
булсын өчен.
44 Ий Әюб, бер уч салам алып
хат ын ыңа сук, Аллаһ исеме
илә әйткән антыңны үтәми
чә гөнаһл ы бул ып калма...
Без Әюбне бәла‑каз аг а вә
сырх ауг а сабыр итүче тап
тык...
21 сүрә
83 Вә Әюб
не дә хәтерләг ез, ул
Раббысына дога кылды: «Ий
Раббым, мине сырхау вә ка
тылык тотты, вә Син рәхмәт
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Әюб 3
1‑2 Шун
нан Әюб, сүз башлап,
дөньяга килгән көненә ләгъ
нәт укыды: <...>
11 «Ник
ләрг ә мин үле бул ып
тумаганм ын, һәм тугач та,
никләр генә үлмәгәнмен?»
Әюб 42
10 Әюб үзенең дуслары хак ына
дога кылганнан соң, Раббы
Әюбкә мулл ыг ын элеккегә
караганда ике тапк ыр күбрәк
итеп кайтарып бирде.
11 Аның янына барл ык ир һәм
кыз туганнары, элекке дус
лары җыелдылар, аның өен
дә бергәләп мәҗлес корып
утырд ыл ар, Рабб ы тар а
фынн ан җиб әр елг ән бар
лык бәла‑казалар өчен аны
кызгандылар һәм юаттылар;
һәрберсе бер кесита көмеш
һәм алт ын алк а бүләк итте.
12 Раббы Әюбнең калг ан гоме
рен әүвәлгегә караганда да
ныграк фат их алад ы: хәзер
аның унд үрт мең кәҗә һәм
сарыгы, алты мең дөясе, мең
пар эш үгезе һәм мең ишәге
бар иде.

итүчеләрнең иң рәх имлесе,
миңа рәхмәт ит».
84 Без аның догасын кабул иттек
вә аңарда булган сырхау һәм
бәлане җибәрдек вә аңар өй
әһелләрен кайтарып бирдек
вә балаларын, малларын ике
өлеш артт ырып бирдек Үз
хозурым ыздан рәхмәт йө
зеннән вә Аллаһ колларына
гыйбрәт булсын өчен.
4 сүрә
163 Ий Мө
х әмм әт г‑м! Сиң а
Коръәнне вәх и кылдык Нух
пәйгамбәргә һәм аннан соң
килгән пәйгамбәрләргә вәх и
кылг ан ыбыз кеби, вә Иб
раһ им, Исмәг ыйль, Исхак,
Ягък уб, Гайсә, Әюб, Юныс,
Һарун, Сөләйман пәйгамбәр
ләргә вәхи кылганыбыз кеби;
һәм Давытк а Зәбур исемле
китап бирдек.
6 сүрә
84 Иб
р аһ имг а – Исх акн ы вә
аның угълы Ягък убн ы бир
дек, һәрб ерс ен һид ая тькә
салдык вә Ибраһ имнан элек
Нухны һидаятькә салдык һәм
Ибраһ им нәселеннән – Да
вытны, Сөләйманны, Әюбне,
Йосыфны, Мусаны, Һарунны
һидая тькә салдык һәм чын
иманл ы, изг е гамәлле ке
шене әнә шулай һидая тькә
салачакбыз.
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Лүк 1
5 Яһү
д ия дә Һируд патша ида
рә иткән заманда, Абия нә
селеннән булган рухан илар
төркемендә Зәкәрия атл ы
бер рухан и яши иде. Аның
хатыны Элисабет тә рухани
лар нәселеннән бул ып,
6 алар икесе дә Раббы әмерләрен
һәм Ул кушк аннарн ы төгәл
үтәүче тәкъвалардан иде.
7 Ин
де олы яшькә җиткән бу
икәүнең, Элисаб ет балаг а
уза алмаганлыктан, балала
ры юк иде.
8 Зәкәрия төркеме үз нәүб әт ен
дә Аллаһ ы хозурында руха
ни хезмәт е башк арг ан бер
көнне,
9 ру
х ан иларда кабул ителг ән
чә жир әб ә сал ып, Раббы
йорт ынд а хуш исле сума
ла‑майлар төтәсләү Зәкәри
ягә чыкт ы.
10 Ал
лаһ ы йорт ында хуш исле
сумала‑майлар көйрәткәндә,
бар халык тышк ы якта дога
кылып торд ы.
11 Шул
в ак ыт Зәкәрия алд ын
да, хуш исле сумала‑майлар
көйр әтә торг ан мәзб әхтән
уң якта, Раббы фәрештәсе
пәйда булд ы.
12 Фәр ешт әне күрг әч, Зәкәрия
бик нык курыкт ы.
13 Фәрештә исә аңа: «Курыкма,
Зәкәрия, синең догаң килеп

19 сүрә
2 Тү
б әндә укыл ач ак аятьләр
Раббыңн ың кол ы Зәкәри
яг ә Аның рәхмәт енең бә
янедер.
3 Зә
кәрия г‑м теләг ән нәрсә
сен сораг анд а Раббысын а
яшерен тавыш белән нида
кылд ы.
4 Әйт
т е: «Ий Раббым, минем
сөягем зәг ыйфьләнде вә ба
шым ак чәчләр белән тулды,
вә мин, ий Раббым, Сиңа
кылган догамнан кире кайта
рылучы булмадым, һәрвак ыт
догамн ы кабул кылд ың.
5 Үл
гәнемнән соң вәл и бул ып
калачак кемсәләрнең золым
ител үләреннән куркамын, ә
минең хатыным бала тудыр
мый торг ан кысыр булд ы,
Үзеңнең фазыл ыңнан миңа
бер изге угыл биргел!
6 Ул угыл миңа варис бул ыр вә
Ягък уб балаларына варис бу
лыр, вә, Раббы, ул угълымны
Үз карш ыңда разый кыл!»
7 «Ий Зәкәрия, Без сине сөенде
рәбез бер угыл белән, аның
исеме Яхъядыр. Моннан элек
ул исемдә һичкемне кыл
мад ык».
8 Әйт
т е Зәкәрия: «Йа Раббы,
ничек минем угълым булыр
икән, хәлбук и хатыным кы
сыр, үзем картлыкның ахыр
чигенә җиттем?»
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иреште, – диде. – Хат ын ың
Элисабет сиңа ир бала ту
дырачак, син аңа Яхъя дип
исем кушарсың.
14 Ул си
ңа сөенеч һәм шатл ык
китерер, аның туу ы на күп
ләр куан ыр,
15 чөн
к и Раббы карш ында ул
бөек булыр, шәраб һәм исер
ткеч эчемлекләр эчмәс, ана
сын ың карын ында вак ытта
ук Изге Рух белән сугарылыр.
16 Ис
раи л балаларын ың күбе
сен ул Раббыга, аларн ың үз
Алласына кире кайтарыр.
17 Ильясн ык ы кеб ек рухк а һәм
кодрәткә ия бул ып, Раббы
алдыннан барыр, аталарн ы
һәм балаларн ы тат улашт ы
рыр, Аллаһ ыга буйсынмас
ларны тәкъвалар юлына бо
рыр һәм Раббының кил үенә
халыкн ы әзерләр».
18 Зәкәрия фәрештәдән: «Моның
шулай буласын мин ничек
белермен? – дип сорад ы. –
Мин инде карт, хатыным да
олы яшьтә».
19 «Мин – Аллаһ ыга хезмәт итү
че Җәбраи лмен, – диде аңа
фәрештә, – һәм мине Ул шу
шы куанычлы хәбәрне сиңа
җиткерү өчен җибәрде.
20 Ва
к ыт ы җиткәч, мин әйт
кәннәр чынга ашар. Ә хәзер,
минем сүзләремә ышанмаган
өчен, әйткәннәрем тормыш
ка ашканчы, телсез бул ыр
сың һәм сөйләшә алмассың».

Яхъя

Аллаһ әйтте: «...Раббың болай
әйтт е: карт көнег ездә сез
дән бала китерү Миңа бик
җиңел, тәхк ыйк, Мин сине
халык кылдым Яхъядан элек,
син ул вак ытта һичнәрсә тү
гел идең».
10 Зәкәрия г‑м әйтте: «Йа Раббы,
хатынымның балага калган
лыг ын белдереп миңа бер
галәмәт бир!» Аллаһ әйтте:
«Галәмәт сиңа шул бул ыр,
чирләмәгән хәлеңдә тоташ
тан өч көн кешеләр белән
сөйләшә алмассың».
11 ...мих
рабт ан чыг ып кав еме
янына барды – сөйләшә ал
мыйдыр иде, иртә вә кичке
намазл арн ы укырсыз дип
кав еменә ишар әт илә аң
латт ы.
3 сүрә
38 ...Раб
бысына ялв арып дог а
кылды. Әйтте: «Ий Раббым,
рәхмәтеңнән миңа бер бала
биргел! Шиксез, Син минем
догамн ы ишетәсең».
39 Зәкәрия михрабта намаз укып
торг анд а Җәбр аи л килеп
кычк ырд ы: «Ий Зәкәрия,
дөреслектә, Аллаһ сине Яхъя
исемле изге угыл белән шат
ланд ыра... Яхъя кавеме ара
сында хөрмәтле вә олуг бу
лыр... изге пәйгамбәрләрдән
бул ыр».
40 Зәкәрия әйтт е: «Ий Раббым,
миңа кайдан угыл булсын,
дөреслектә, миңа картл ык
9
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Халык, Аллаһ ы йортында Зә
кәриянең тоткарлануына ап
тырап, аны көтә бирде.
22 Зә
кәрия исә, Аллаһ ы йор
тынн ан чыкк ач, сөйләшә
алмад ы, һәм кешеләр аңа
илаһ и күренеш ирешкәнен
аңлад ылар. Ул алар белән
ишарәләр ярдәмендә аңлаш
ты һәм телсез килеш кала
бирде. <...>
76 «Һәм син, са
бый, Алл аһ ы
Тәгаләнең пәйгамбәре дип
аталырсың, чөнк и, Раббыга
юлны әзерләп, Аның алдын
нан барырсың,
77 Аның халк ына, гөнаһларыг ыз
кичер елг әч, сезне кот ыл у
көтә, дип белдерерсең.
78 Аллабызн ың шәфк ат е таш ып
тора, һәм шуңа күрә безгә
югарыдан таң кояшы иңәчәк;
79 караңг ыда һәм үлем күләг ә
сендә утырганнарга яктылык
бирү өчен, аякларыбызн ы
тын ычл ык юлына юнәлт ү
өчен киләчәк Ул».
80 Ә ба
ла үсә һәм рух и якт ан
ныг ый бирде. Ул, Исраи л
халк ына күренер вак ыт җит
кәнче, чүл якларында гомер
сөрде.

иреште, хатыным да бала ту
дырмаучыдыр». Аллаһ әйтте:
«Әнә шулай Аллаһу Тәгалә
теләгәнен кыл ыр».
41 Зәкәрия әйтт е: «Ий Раббым,
хатынымның йөкле бул уына
миңа бер галәмәт бир». Ал
лаһ әйтте: «Синең кешеләр
белән сөйләшә алмавың сиңа
галәмәт бул ыр, кешеләр бе
лән өч көн сөйләшә алмас
сың, мәгәр ишарәт белән ге
нә сөйләшерсең... Раббыңны
күп зекер ит вә көндезләрен
һәм кичләрен намаз укы!»
21 сүрә
89 Вә Зәкәрия не дә хәт ерләг ез,
Раббысына дога кылып әйт
те: «Йа Раббым, мине ба
ласыз ялг ыз калд ырма, бит
Син варисларн ың иң хәер
лесесең!»
90 Аның до
г асын кабул итт ек
вә аңа Яхъян ы бирдек, вә
аның хатыны бала тудырмый
торг ан иде, туд ыра торг ан
кылдык, алар яхшы эшләргә
ашыг уч ы булд ылар, вә Без
нең хозурыбызда булган сә
вабк а кызыг ып һәм курк ып
дога кылалар иде, һәм Бездән
даи м курк уч ы булд ылар.
19 сүрә
12 «Ий Яхъя! Ал Тәүратн ы нык
лап, куә т белән!» Вә Без
Яхъяга сабый чаг ында хик
мәт, гыйлем бирдек.
13 Без Яхъя
г а бирдек рәх имле
бул уны... пакьлекне бирдек.
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Вә ул Аллаһудан курк уч ы
тәкъва булды.
14 Вә ата‑анасына изг елек итүче
иде, вә ул Аллаһуга гөнаһк яр
булмад ы һәм тәкәбб ерлек
кылмады.
15 Вә Яхъяг а туг ан көнендә вә
үлг ән көнендә һәм дә ка
бердән кубарылг ан көндә
Аллаһудан сәламнәр булды.
6 сүрә
84 ...изге гамәлле кешене әнә шу
лай һидая тькә салачакбыз.
85 Янә Зәкәрия не, Яхъян ы, Гай
сәне, Ильясн ы һид ая тькә
салд ык, алар һәммәсе из
геләрдән.
86 Дә
х и Исмәг ыйл ьне, Әлйә
сәгъне, Юнысн ы вә Лутн ы
һидая тькә салдык, үз зама
наларында бөтен дөн ья ке
шеләреннән аларн ы дәр ә
җәдә арт ык кылдык.
87 ...алар
н ы Без сайлад ык һәм
туры юлга күндердек.
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Сөенечле хәбәр

Сөенечле хәбәр

Лүк 1
26‑27 Элисаб ет балаг а узып, ал
тынч ы ай киткәч, Аллаһ ы
Җәбр аи л фәр ешт ән е Гә
лиләя өлкәсендәг е Насара
шәһәренә, Мәрья м исемле
гыйффәтле кыз янына җи
бәрде. Әлег е Мәрья м Да
выт нәселеннән булган Йо
сыф атл ы кешег ә ярәшел
гән иде.
28 Мәрь
я м янына килеп, фә
рештә: «Иминлек сиңа! Ал
лаһ ының мәрхәмәтен кабул
итүче син. Раббы синең бе
лән!» – диде.
29 Мәрь
я м исә бу сүзләрнең
мәгънәс ен аңл арг а тыры
шып кыенсын ып калд ы.
30 Фә
р ешт ә аңа: «Кур ыкм а,
Мәрья м! Аллаһ ы сиңа мәр
хәмәт кылд ы.
31 Син буй
г а узарсың һәм Ир
Бала табарсың, Аңа Гайс ә
дип исем кушарсың.
32 Ул бөек бул ыр, Аны Хак Тә
галәнең Углы дип йөртерләр.
Раббы Алла Аңа борынг ы
бабасы Давытн ың тәхет ен
бирер,
33 Ул Ягъ
к уб халк ы өст еннән
мәңг е патшал ык итәр, һәм
патшалыг ын ың ахыры бул
мас», – диде.
34 Мәрь
я м исә фәр ешт әд ән:
«Ничек шул ай бул а алыр

3 сүрә
42 Фә
рештә әйтт е: «Ий Мәрь
ям, дөреслектә, Аллаһ сине
сайлад ы вә сине гөнаһтан
пакьләде һәм бөт ен дөн ья
хат ыннарыннан сине өстен
кылд ы.
43 Ий Мәрья м, Раббыңа итаг ать
кыл һәм рөк үгъ, сәҗдә кы
лып намаз укуч ылар белән
намаз укыг ыл!
44 Бу Мәрья м кыйссасы Коръ
ән иңмәс борын синең өчен
яшерен иде, инде вәх и белән
белдерәбез: мәсҗ ид Әкъса
мөселманнары шобага өчен
каләмнәрен суга салганда,
син алар арасында юк идең
һәм Мәрья мн е тәрб ия г ә
алыр өчен тарт ышк ан ва
кытларында да яннарында
юк идең.
45 Җәбраи л әйтт е: «Ий Мәрья м,
Аллаһ сине бер бала белән
шатландырадыр. Ул бала ата
сыз, Аллаһун ың „бар бул“
дип әйт үе белән бул ыр, ул
баланың исеме Гайсә, Мәрь
ям угълы, булыр, ул бала дө
нья да һәм ахирәттә дәрәҗә
иясе вә Аллаһуга якыннар
дан бул ыр».
47 Мәрья м әйтт е: «Ий Раббым,
миңа бала кайдан булсын,
чөнк и миңа ир затының ку
лы тигәне юк». Аллаһ әйтте:
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икән? – дип сорады. – Мин
бит әле кия үдә түгелмен!»
35 «Изг е Рух иңеп, сине Аллаһ ы
Тәг аләнең кодрәт е каплап
алачак, шуңа күрә синнән
туачак Бала изге бул ыр һәм
Аллаһ ы Углы дип аталыр, –
дип җавап бирде фәрештә. –
36 Менә, кардәшең Элисаб ет тә
картайган көнендә балага уз
ды, ул ир бала көтә. Кешеләр
аның турында, авырг а уза
алмый, дип әйтәләр иде, ә ул
инде алт ынчы аен авырл ы,
37 чөнк и Аллаһ ы булд ыра алма
ган эш юк».
38 Шуннан Мәрьям: «Мин – Раб
бы бәндәсемен, син ничек
әйт с әң, шулай булсын», –
диде. Һәм фәр ешт ә аның
яныннан китеп бард ы.
Маттай 2
13 Алар кит ү белән, Раббы фә
рештәсе Йосыфның төшендә
күренеп: «Баланы анасы бе
лән алып, Мисырга кач. Мин
сиңа әйткәнгә кадәр, шунда
кал, чөнк и Һируд Балан ы
табып үтерергә ния тл и», –
диде.

«Әнә шулай Аллаһ Үзе телә
гән нәрсәне хал ык кыл ыр.
Бер нәрсәне булдырырга те
ләсә фәкать: „Бул!“ – дияр,
ул нәрсә Ул теләгәнчә бар
бул ыр».
48 Ал
лаһ Гайсәгә язу белемен,
шәриг ать хөкемнәр ен һәм
Тәүрат, Инҗ ил китапларын
өйрәтте.
49 Вә Ягъ
к уб балаларына рә
сүл кылды. Гайсә пәйгамбәр
булгач, Ягък уб балаларына
әйтте: «Мин сезгә Раббыгыз
дан пәйгамбәрлег емә ачык
дәл илләр һәм галәмәтләр
белән килдем. Ул галәмәт
ләрнең берс е: балч ыкт ан
кош сурәте ясармын да аңа
өрермен, Аллаһ әмер е бе
лән кош бул ып очар. Янә
Аллаһ әмере белән сук ыр
ларн ы күзле итәрмен, ала
тәнле кешеләрне сәламәт
ләндерермен һәм үлекләрне
тергезермен. Янә мин сезгә
нәрсә ашаган ыг ыздан, өй
ләрег ездә яшереп саклаган
нәрсәләрегездән хәбәр итәр
мен. Бу нәрсәләрдә, әлбәт
тә, минем пәйгамбәрлегемә
тасд ыйклауч ы галәмәтләр
бар, әгәр хаклыкка ышан у
чылардан булсаг ыз».

Гайсәнең тууы
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Лүк 2
1 Шул көн
нәрдә Рим кайсары
Авг уст үз кул аст ынд аг ы
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19 сүрә
22 ...Мәрья м Гайс әг ә йөкле бул
ды һәм корсаг ындаг ы йөген

барлык җирләрдә хал ык са
нын исәпкә алырга фәрман
бирде.
2 Хал ык сан ын исәпкә алу бе
ренче тапк ыр узд ырыл ып,
Сүрия өлкәсе белән ул за
манда Квирин и идарә итә
иде.
3 Тер
кәл ү өчен, һәркем үз нә
селенең шәһәренә кайтырга
тиеш иде.
4 Да
выт нәселеннән булг анг а
күрә, Йосыф та Гәлиләя дәге
Насара шәһәреннән Яһүд и
ягә, Давыт шәһәре саналган
Бәйт‑Лехемгә китте.
5 Исемлеккә теркәлер өчен, Йо
сыф үзенә ярәшелгән Мәрь
ям белән берг ә бард ы. Бу
вак ытта Мәрьям авырлы иде.
6 Бәйт‑Лехемдә чакт а Мәрья м
нең бала табар вакыты җитте.
7 Мәрья м үзенең беренче Бала
сын – Ир Бала тапты. Ул Аны
биләде дә утл ыкк а салд ы,
чөнк и аларга кунак йортын
да урын табылмад ы.
8 Әлеге төндә шул тирәдә берни
чә көт үче кырда сарыкларын
саклый иде.
9 Ки
нәт кенә алар карш ын
да Раббы фәрештәсе пәйда
бул ып, әйләнә‑тирә Раббы
шөһрәтеннән балк ып китте.
Көт үчеләр бик нык курык
тылар.
10 Фәрештә исә аларг а: «Курык
магыз! Мин сезгә куанычлы
хәбәр – бөт ен хал ык өчен

күтәреп, кавеменнән аеры
лып ерак җиргә китте.
23 Бала табун ың авырл ыг ы ки
терде ул Мәрья мне хөрмә
агачының кәүсәсенә. Мәрьям
әйтте: «Бу хәлне күрмәс бо
рын үлгән булсам ни бул ыр
иде һәм үлеп онытылып бет
кән булсам».
24 Мәрьямнең урыныннан түбән
җирдән Җәбраи л кычк ырды:
«Ий Мәрьям, кайгырма, тәх
кыйк, Раббың аяк аст ында
чишмә кылд ы.
25 Ий Мәрья м, хөрмә агач ын ың
кәүсәсеннән тотып үзеңә та
ба селкет, төшерер сиңа яңа
өлгергән хөрмә җимешен.
26 Ул хөрмәне аша һәм чишмә
суы н эчкел, ул угъл ың Гай
сә белән күзең карарлан ып,
кайг ың бетсен! Әгәр бер ке
шене... балаң хак ында син
нән сорар күрсәң әйт: „Мин
Аллаһ ризасы өчен һичкем
белән сөйләшмәскә нәз ер
әйттем...“»
27 Гайсәне тудыргач кавеме яны
на күт әр еп килде. Кав еме
әйттеләр: «Ий Мәрьям, яра
маган олугъ эш белән кил
дең.
28 Ий Һарунн ың кыз кардәше,
атаң Гимран яман юлда түгел
иде, анаң да азгын түгел иде».
29 Мәрья м, угъл ы Гайс ә белән
сөйл әш ерг ә ишар әт ит
те. Алар әйтт еләр: «Безне
мәсхәрә итәсең, бишектәге
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зур шатлык алып килдем, –
диде. –
11 Бүг ен Давыт шәһәр ендә сез
нең Коткаручыгыз – Мәсих,
Хак им туды!
12 Сез
г ә менә шунд ый билг е:
утл ыкта ятк ан биләүле Ба
лан ы күрерсез».
13 Кинәт фәр ешт ә янында күк
гаскәре – күп санлы фәреш
тәләр күренде, һәм алар:
14 «Күк
ләрдәг е Аллаһ ыг а дан!
Аллаһ ы илт ифат күрсәткән
кешеләргә җирдә иминлек
булсын!» – дип Аллаһ ын ы
данладылар.
15 Фә
р ешт әл әр күкк ә күт ә
релг әнн ән соң, көт ү ч е
ләр бер‑берсенә: «Әйдәг ез
Бәйт‑Лехемгә барыйк, анда
ниләр булганны, Раббы әйт
кәннәрне күрик», – диделәр.
16 Алар, ашыг ып, Бәйт‑Лехемгә
килделәр һәм анда Мәрья м
белән Йосыфн ы, утл ыкт а
яткан Балан ы күрделәр.
17 Балан ы күрг әннән соң алар
Аның хак ында үзләренә әй
телгән сүзләрне башкаларга
да сөйләделәр.
18 Көт үчеләр сөйләг әнне ишет
кән кешеләрнең барысы хәй
ран калды.
19 Мәрьям исә боларның һәммә
сен күңеленә сал ып куйд ы
һәм шул хакта уйлап йөрде.
20 Ишет
к ән һәм күрг ән бар
лык нәрс әләр өчен Алл а
һын ы данлап һәм мактап,

сабый бала белән ничек сөй
ләш ик?»
30 Гайсә аларның сүзләрен ишет
кәч әйтте: «Мин Аллаһу Тә
галәнең колымын, Ул миңа
китап бирде һәм мине пәй
гамбәр итте.
31 Кайда гына булсам да, кеше
ләр өчен мине мөбарәк‑фай
дал ы итт е вә миң а нам аз
укырга әмер итте һәм зәк ят
бирергә әмер итте терек бул
ган вак ыт ымда.
32 Янә анама изг елек итүче кыл
ды, мине тәкәбберлән үче вә
Үзенә гөнаһ кылмауч ы ит
мәде.
33 Туг ан көнемдә вә үлг ән кө
немдә һәм кабердән куба
рылган көнемдә Аллаһудан
миңа сәламдер».
34 Ошбу сүзләрне сөйләүче ке
ше Мәрьям угълы Гайсәдер,
насара ихтыйлаф итә торган
сүзләр арасыннан хак сүз
ләрне сөйләде.
35 Бала туд ырмак Аллаһуг а ла
ек булмады, Ул бала тудыру
кимчелег еннән пакь! Әгәр
бер нәрс ән е булд ыр ырг а
теләсә, ул нәрсәгә фәк ать:
«Бул!» – дип әйтер, ул нәрсә
шунд ук булыр.
36 Тәхк ыйк, Аллаһ минем һәм
сезнең дә Раббыг ыз, Аңа
гыйбадәт итег ез! Аллаһ ыга
гыйбадәт кыл у, Коръән өй
рәт үе буенча дин тот у туры
юлд ыр.

көт үчеләр үзләр енең мал
лары янына кайтт ылар. Ба
рысы да фәрештә әйт кәнчә
булды.
21 Сиг ез көн үтеп, Балан ы сөн
нәткә утырт у вак ыт ы җит
кәч, Аңа Гайсә дигән исем
кушт ылар. Әнкәсе Мәрья м
авырг а узг анч ы ук, Балаг а
фәр ешт ә әнә шул исемне
кушкан иде.

ИНҖ ИЛ

КОРЪәН

194

Мәрьям ирсез бала тудыргач,
кешеләр араларында ихтый
лаф иттеләр, ни каты үкенеч
хакны инк яр итүчеләргә, га
забы каты, куркынычы олугъ
булган кыя мәт көненең ки
лүеннән.
38 Алар безнең хозурыбызга кил
гән көннәрендә яхш ы ише
терләр вә яхш ы күрерләр,
ләкин Аллаһуга карышып за
лим булган кешеләр ул көндә
ачык адаш у‑алдан удад ыр.
39 Газ ап киләчәг е белән хөкем
ителгән хәсрәтле көн белән
аларны курк ыт! Алар газап
ның кил үеннән гафләттә
ләр, алар иман кит ер әчәк
түгелләр.
40 Әлб әтт ә, Без җирг ә вә җир
дән булган һәр нәрсәгә варис
бул ырбыз вә ахирәттә алар
Безгә кайтарыл ырлар.
37

Гайсәнең сүзләре

Гайсәнең сүзләре

Маттай 11
5 «...сук ырлар янә күр ә, аксак
лар йөри, махаул ылар таза
рына, чукраклар ишетә, үл
гәннәр терелә һәм фәк ыйрь
ләрг ә Яхш ы хәб әр игълан
ителә».
Маттай 5
17 «Минем хакта, Муса кан ун ын
яки пәйгамбәрләр язганнар
ны юкка чыгарырга килгән,
дип уйламаг ыз. Мин юкк а
чыгарырга дип түг ел, баш
карырга дип килдем!»

3 сүрә
49 Вә Ягъ
к уб балаларына рә
сүл к ы лд ы. Гайс ә пәй
гамб әр бул г ач, Яг ък у б
бал ал арын а әйтт е: «Мин
сезг ә Рабб ыг ызд ан пәй
гамб әрл ег ем ә ачык дә
лилл әр һәм га л әм әтл әр
белән килдем. Ул галәмәт
ләрнең берс е: балч ыкт ан
кош сур әт е ясарм ын да
аңа өрермен, Алл аһ әме
ре белән кош бул ып очар.
Янә А лл аһ әмер е бел ән
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Марк 2
27 «Кеше шимбә көн өчен түг ел,
ә бәлк и шимб ә көн кеше
өчен ярат ылган...»
Марк 7
15 «Ке
ше эченә читтән кергән
һичнәрсә аны нәҗесл и ал
мый, кир ес енчә, эченнән
чыкк ан нәрс ә кешене нә
җесли».
Маттай 5
1 Ха
л ык төркемнәр ен күр еп,
Гайсә тауга менде. Ул утыр
гач, янына шәкертләре кил
деләр.
2 Гай
с ә аларг а гыйлем бир еп
сөйли башлады:
3 «Рух и якт ан фәк ыйрьләр бә
хетле, чөнк и Күкләр Патша
лыг ы аларн ык ы.
4 Хәс
рәт кичерүчеләр бәхетле,
чөнк и аларн ы юат ырлар.
5 Юашлар бәхетле, чөнк и алар
җирне мирас итеп алырлар.
6 Тәкъвал ыкк а ачыкк ан һәм су
саган кешеләр бәхетле, чөнки
аларн ың ул теләге үтәлер.
7 Шәф
к атьлеләр бәхетле, чөн
ки аларг а шәфк ать күрсә
телер.
8 Саф күңеллеләр бәхетле, чөнк и
алар Аллаһ ын ы күрерләр.
9 Тат ул ык урнашт ыруч ылар бә
хетле, чөнк и аларны Аллаһ ы
балалары дип атарлар.
10 Тәкъва булганнары өчен эзәр
лекләнгәннәр бәхетле, чөнк и
Күкләр Патшал ыг ы алар
нык ы.

сук ырл арн ы күзл е итәр
мен, ала тәнле кешеләрне
сәл ам әтл әнд ер ермен һәм
үлекләрне тергезермен. Янә
мин сезгә нәрсә ашаган ы
гыздан, өйләрегездә яшереп
саклаг ан нәрсәләрегездән
хәб әр итәрмен. Бу нәрс ә
ләрдә, әлбәттә, минем пәй
гамбәрлегемә тасд ыйклау
чы гал әм әтл әр бар, әгәр
хакл ыкк а ышан уч ылардан
булсаг ыз.
50 Мин
нән әүвәл иңдер елг ән
Тәүратн ы тасдыйк иткәнем
хәлдә һәм сезгә хәрам бул
ган нәрсәләрнең кайберлә
рен хәләл иткәнем хәлдә,
Раббыг ызд ан гал әм әтл әр
белән сезгә пәйг амбәр бу
лып килдем. Шулай булгач,
Аллаһудан курк ыг ыз, миңа
итагать итегез һәм карыш у
дан саклан ыг ыз.
51 Дөреслектә, Аллаһ ы мине дә,
сезне дә тәрбия кыл учыдыр.
Тәрбия че булган Аллаһуга,
әлб әтт ә, гыйбадәт кыл ы
гыз! Бит Аллаһуг а итаг ать
итү һәм Аңа гына гыйбадәт
кыл у – иң туры юл».
25 сүрә
63 Аллаһун ың яхш ы бәндәләр е
җир өстендә тәртип белән вә
түбәнчелек белән йөрерләр,
әгәр аларн ы җаһ илләр ки
рәкмәгән сүзләр белән хитаб
итсәләр, аларга карш ы гө
наһтан пакь сүзне әйтерләр.
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Кешеләр сезне Минем аркада
хурлаганда, эзәрлекләгәндә
һәм сезгә каршы төрле явыз
лык эшләгәндә, сез бәхетле.
12 Шатлан ыг ыз һәм куа н ыг ыз,
чөнк и күкләрдә сезгә әҗе
ре зур булачак. Сезгә кадәр
яшәгән пәйгамбәрләрне дә
шул ай эзәрлекләг әннәр».
<...>
34 «Ә Мин әйт әм: бөт енләй дә
ант итмә! Күк белән дә ант
итмә, чөнк и ул – Аллаһ ы
ның тәхете.
35 Җир белән дә ант итмә, чөн
ки ул – Аллаһ ының аяк басу
урыны. Иерусалим белән дә
ант итмә, чөнк и ул – бөек
Патшан ың шәһәре». <...>
38 «Сез „Күзг ә – күз“ һәм „теш
кә – теш“ диелгәнне ишет
тегез.
39 Ә Мин сез
г ә әйт әм: үзеңә
явызл ык кыл уч ыга карш ы
килмә. Уң яңаг ыңа сукк ан
кешегә сул яңагыңны да куй.
40 Берәрсе сине хөкемгә тарт ып,
күлмәг еңне алырга теләсә,
аңа өске киемеңне дә бир».
Маттай 6
1 «Тәкъва эшләрегезне кешеләр
гә күрсәт үдән саклан ыг ыз.
Югыйсә Күктәге Атаг ыздан
әҗер алмассыз.
2 Шу
ңа күр ә, сәдак а бирг ән
дә, ул хакта кычк ырып йөр
мә. Кешеләр аларга мактау
яуд ырсын дип, гыйбадәт
ханәләрдә һәм урамн ард а

21 сүрә
105 Тәү
рат соң ында Давытн ың
Зәбурында язд ык: «Дөрес
лектә, җәннәт җиренә Ми
нем изг е колл арым варис
бул ырлар», – дип.
39 сүрә
74 Һәм җәннәткә кергән кешеләр
әйт ерләр: «Алл аһуг а мак
тау булсын, Ул безгә биргән
вәгъдәсендә торд ы вә безне
җәннәт җиренә хуҗа кылды,
хәзер без җәннәтнең теләгән
җирендә торабыз, ул җәннәт
ни хуш, ни яхш ы урынд ыр
изг е гамәлләр кыл уч ылар
өчен».
42 сүрә
40 Явызл ык илә зол ым итүчег ә
үзе зол ым иткән хәтле генә
җәз а бир елә, әгәр мәзл ум
кеше залимне гафу итсә һәм
араларын исл ях кылса, бу
эшнең әҗер е Алл аһ хоз у
рында сакланыр, әмма Аллаһ
хаксыз зол ым итүчеләрне
сөйм идер.
2 сүрә
224 Ий мөэм иннәр! Ант ыг ызн ы
Аллаһуга сылтау кылмаг ыз,
ягъни гөнаһлы эшләрне эш
ләр өчен вә яхш ы эшләрне
эшләмәс өчен Аллаһ исеме
илә ант итмәгез... Бит Аллаһ
барча сүзләрне ишет үче һәм
һәр нәрсәне бел үче.
16 сүрә
126 Әгәр бер ке
шег ә, үч алып,
газап бирергә теләсәгез, ул
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икейөзлеләр шулай эшлиләр.
Сезг ә хак сүз әйт әм: алар
тул ысынча әҗерләр ен ал
дылар.
3‑4 Ләк ин син фәк ыйрьгә сәдака
биргәндә, ярдәмең яшерен
эшләнсен өчен, сул кул ың
уң кулыңның ни эшләгәнен
белмәсен. Яшерен кылынган
һәммә эшне күрүче Атаң си
ңа әҗереңне бирер.
5 До
га кылганда, икейөзлеләр
кебек булмагыз. Алар, бары
сы да күрсен дип, гыйбадәт
ханәләрдә һәм юл чат ында
басып дог а кыл ырг а яра
талар. Сезгә хак сүз әйтәм:
алар тул ысынча әҗерләрен
алдылар». <...>
19 «Җирдә үзегезгә байлык җый
маг ыз. Анда аны көя тапый,
ул тут ыг а, караклар урлап
чыга».
21 «Хәзинәң кайда булса, күңе
лең дә шунда бул ыр». <...>
25 «Шуңа күрә, Мин сезгә әйтәм:
җан асрар өчен, нәрсә белән
тукланыйм һәм нәрсә эчим,
тәнемне каплар өчен, нәр
сә киим дип борч ылмаг ыз.
Җан – ризыктан, тән кием
нән мөһ имрәк түгелме соң?
26 Кошларг а караг ыз: алар чәч
миләр дә, урмыйлар да, аш
лыкн ы амбарларг а да сал
мыйлар, шулай да аларн ы
Күкт әг е Атаг ыз туенд ыра.
Ә сез кошлардан кадерлерәк
түгелме соң?» <...>

кешегә газап бирегез, ул сез
гә газап биргән хәтле генә!..
Әгәр үч алмыйча сабыр итеп
калсагыз, бу бик тә хәерледер
сабыр итүчеләр өчен!
127 Са
быр итү хәе рле булг ач,
сабыр ит! …фәк ать Аллаһу
Тәгалә сабырлык куәтен бир
сә генә сабыр итә алырсың!
Һәм кяферләрнең исламг а
килмәгәннәре өчен үзеңне
кайг ыга салма вә аларн ың
хәйлә‑мәкерләр е өчен кү
ңелең тарыкмасын!
2 сүрә
271 Әгәр садак аларыг ызн ы күр
сәт еп, әйт еп бирс әг ез, ул
күркәм эш. Әгәр яшерт ен
бирсәгез, ул эш сезнең өчен
таг ын да яхш ырак. Бу ях
шыл ыкл арыг ызн ы Алл аһ
гөнаһларыг ызг а кәффар әт
кыл ыр. Бит Аллаһ сезнең
кылган яхшы эшләрегездән
хәбәрдар.
4 сүрә
142 Әл
бәттә, монафикълар Ал
лаһун ы алд ыйбыз дип уй
лыйлар, Аллаһ исә аларн ы
дөн ья д а һид ая тьт ән, ахи
рәтт ә җәннәтт ән мәхр үм
итеп алдаучыдыр. Әгәр мо
нафикълар намазг а торса
лар, кешеләрг ә рия лан ып,
ялк аулан ып кына торалар,
күңелләре карарлан ырл ык
итеп Аллаһун ы зекер итми
ләр, ләк ин гафил күңел бе
лән бик аз гына зекер итәләр.
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«Шулай итеп: „Ни ашарбыз,
ни эчәрбез, ни киярбез?“ –
дип борчылмаг ыз.
32 Мәҗ үсиләрнең төп кайгылары
шулд ыр. Ә боларн ың һәм
мәсенә мохтаҗ бул уыг ызны
Күктәге Атаг ыз белә.
33 Барыннан да бигрәк Аллаһ ы
ның Патшал ыг ын һәм га
дел ихт ыярын эзләг ез, һәм
боларн ың барысы да сезгә
насыйп ителер.
34 Ир
т әг ә бул ач ак көн өчен
борч ылм аг ыз. Ул үзе ха
кында үзе кайг ырт ыр. Һәр
көннең үз мәш әк атьл әр е
җитәрлек».
Маттай 7
1 «Берәүне дә хөкем итмәгез, сез
не дә Аллаһ ы хөкем итмәс.
2 Нинд и хөкем белән хөкем ит
сәгез, сез дә шунд ый хөкем
белән хөкем ителерсез. Нин
ди үлчәм белән үлчәсәг ез,
сезгә дә шундый үлчәм белән
үлчәп бирелер.
3 Ничек син туг ан ың күз ендә
ге чүп бөртег ен күрәсең, ә
үз күзеңдәг е бүрәнәне сиз
мисең?
4 Үз кү
зеңдә бүрәнә булганда,
син ничек туганыңа: „Күзең
дәге чүпне алыйм әле“, – дип
әйтә аласың?
5 Ике
йөзле! Элек үз күзеңдәг е
бүрәнәне чыгар, аннары ин
де күзләрең яхш ырак күрер
һәм туган ыңн ың күзендәге
чүпне ала алырсың.

107 сүрә
4 Ни үке
неч вә һәлакәтлелек
ихлассыз намаз укучыларга.
5 Алар намазларыннан гафил
ләр, вак ыт ында укымаслар
һәм намазн ың рөкеннәрен
хөрмәт кылмаслар, намаз
ларын ың вак ыт ыннан ки
чег үенә кайг ырмаслар.
6 Әле алар укыг ан намазларын
да рия белән укырлар...
7 Ул рия че тиешле садак аларн ы
бирмәс...
3 сүрә
49 ...мин сезг ә нәрс ә ашаг ан ы
гыздан, өйләрегездә яшереп
саклаг ан нәрс әләр ег ездән
хәбәр бирермен.
29 сүрә
60 Күпме хайваннар, кошлар үз
ләренә ризык хәзерләп куя
алмыйлар, Аллаһ аларны да,
сезне дә ризыкландырадыр,
Ул – Аллаһ – сүзләрегезне
ишет үче, күңелләрегезне бе
лүчедер.
16 сүрә
79 Әллә ул гафил кешеләр һав а
даг ы кошларга карап гыйб
рәт алмыйлармы? Ул кошлар
күктә һава эчендә Аллаһ әме
ре белән очалар... Аллаһуның
бу эшендә дә гыйбрәтләр бар
иман китергән кешеләр өчен.
49 сүрә
12 Ий мө
эм иннәр, күп гөман
нан саклан ыг ыз, тәхк ыйк,
бәгъзе гөманда гөнаһ бардыр.
Вә кешеләрнең гаепләр ен
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Изг е нәрс әне этләрг ә бир
мәг ез: алар, сезг ә бор ы
лып, үзег езн е бот арл ар.
Энҗег езне дуңг ызл ар ал
дына сипмәгез: алар энҗе
гезне аякл ары белән тап
тарлар.
7 Сораг ыз – сезг ә бирерләр, эз
ләгез – табарсыз, шак ыгыз –
сезгә ачарлар.
8 Чөн
к и һәр сорауч ы ала, эз
ләүче таба һәм шак уч ыг а
ачалар.
9 Ара
г ыздан кайсыг ыз икмәк
сораучы углына таш тотты
рыр?
10 Ул балык сораганда, кайсыгыз
елан бирер?
11 Әгәр сез, явыз ке
шеләр бу
лып та, балаларыг ызг а ях
шы бүләкләр бирә беләсез
икән, Күкт әг е Атаг ызн ың
Үзеннән сораганнарга яхш ы
нәрс әләрне бирүе шөбһә
сездер.
12 Кешеләрнең сезг ә нәрс ә эш
ләүләрен теләсәгез, үзегез дә
аларга шун ы эшләгез. Муса
кан унының һәм пәйгамбәр
ләр язганнарн ың мәгънәсе
шундадыр.
13 Тар капк адан кер ег ез, чөнк и
һәл акәткә илт үче юл җи
ңел, капк асы да киң, һәм
күпләр шул капк ад ан ке
рәләр.
14 Ә торм ышк а керә торган кап
ка кысан, юлы тар, һәм аны
азлар гына таба.

тикшермәг ез, кеше гаебен
эзләмәгез, вә бәгъзегез бәгъ
зег езне гайб әт кылмасын!
Әллә сезнең берәрегез үлгән
кардәшенең итен ашаун ы
сөя рме? Сез, әлбәттә, аны
мәкруһ күрдегез, гайбәт сөй
ләүне дә шулай мәкруһ кү
регез! Аллаһудан курк ыг ыз,
гайб әт эшләр еннән тәүб ә
итегез! Шиксез, Аллаһ тәү
бә итеп төзәлгән кешеләрне
гафу итүче вә рәх имледер.
13 сүрә
29 Бит иман кит ер еп тә изг е га
мәлләр кылган кешеләргә,
шикс ез, шатл ык, хушл ык
вә туба агач ы аст ында кү
ләгәлән ү бул ыр вә күркәм
урыннар булыр.
90 сүрә
8 Әл
лә Без ул кешег ә ике күз
бирмәдекме?
9 Дәх и аны телле вә ике иренле
кылмадыкмы?
10 Дәх и кешене ике юлның бере
нә: йә һидая тькә, йә азг ын
лыкка күндердек түгелме?
11 Ул бөек таулардан үтмәде.
12 Ул бө
ек таулар юлын сиңа
нәрсә белдерде?
13 Ул юл – кол азат итмәкт ер.
14 Яки ач
л ык көннәр ендә аш
бирмәктер
15 якын кардәш булг ан ятимг ә.
16 Яки гая ть тә фәк ыйрь булг ан
мескенгә аш бирмәктер.
17 Янә хә
е рле эш: чын мөэ 
мин бул ып, мөэм иннәрне
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Яныг ызга сарык тиресе ябы
нып кил үче ялган пәйгам
бәрл әрд ән сак л ан ыг ыз:
эчен д ә ертк ыч бүр ел әр
алар.
16 Сез аларн ы җимешләренә ка
рап тан ырсыз. Күг ән куа
гыннан – йөзем, тигәнәктән
инҗ ир җыя ларм ын и?
17 Ме
нә шулай, яхш ы агач –
яхш ы җимеш, ә начар агач
начар җимеш бирә.
18 Ях
ш ы агач – начар җимеш,
начар агач та яхш ы җимеш
бирә алмый.
19 Яхш ы җимеш бирм и торг ан
һәр агачны, кисеп, утка таш
лыйлар.
20 Шу
лай итеп, ялган пәйгам
бәрләрне җимешләренә ка
рап тан ырсыз». <...>
24 «Шу
л ай итеп, сүзл әр емне
ишетеп, аларны үтәүче һәр
кем үзенең йорт ын таш өс
тенә салган акылл ы кешегә
охшаган.
25 Яңг ыр явып, елг алар таш ып,
көчле җилл әр исеп, шул
йортка ябырылган, әмма ул
җимерелмәгән, чөнк и таш
нигез өстенә сал ынган бул
ган ул.
26 Ә инде ишетеп тә, сүзләремне
үтәмәүче кеше үзенең йортын
ком өстенә төзегән акылсыз
кешегә охшаган.
27 Яңг ыр явып, елг алар таш ып,
көчле җилл әр исеп, шул
йортка ябырылган. Ул йорт

сабырл ы, чыдамл ы бул ырга
һәм үзара мәрхәмәтле, шәф
катьле бул ырга өндәүче ки
ңәш бирүче бул уд ыр.
14 сүрә
24 Бе
ләсеңме, «Ля Иләһә Ил
ләллаһ» сүзенә Аллаһ нинди
гаҗәп мисал китерә, ул сүз
яхшы үскән агач кебек, аның
там ырлары җирдә мәхкәм,
ботаклары күккә үрелгән...
9 сүрә
109 Әгәр берәү мәсҗ идне Аллаһу
дан куркып вә Аның ризалы
гын эстәп бина кылса, ягъни
динен Коръән өйрәт үе буен
ча дөрес итеп тотса, шулм ы
хәерле булыр? Яки бинасын
җимерелә торган яр өстенә
салган монафикъның бинасы
хәерлеме? Ягъни Коръәннән
башк а ялган динне тот уч ы
ның дине хәерлеме? Коръән
хөкемнәре йөрми торган мәс
җидләрне төзүчеләр мәсҗид
ләре белән бергә җәһәннәмгә
ишелеп төшәрләр, шулай ук
бидгатьләрдән төзелгән ба
тыйль динне тотучылар дин
нәре белән бергә җәһәннәмгә
ишелеп төшәрләр. Әлбәттә,
Аллаһ Коръән белән гамәл
кылмауч ы зал имнәрне һи
дая тькә салмас.
2 сүрә
264 Ий мөэминнәр! Биргән сада
каларыгызны миннәт кылып
яки рәнҗетеп биреп, сәва
бын югалтмаг ыз! Рия белән
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җимерелгән, һәм аның җи
мерел үе коточк ыч булган».
Маттай 19
24 «Таг ын сезг ә әйт әм: бай ке
шегә Аллаһ ы Патшалыгына
керүгә караганда, дөя гә энә
күзе аша үтү җиңелрәк».
Маттай 18
20 «Чөнк и икәү яки өчәү Минем
хакка җыелса, Мин дә алар
белән булачакм ын».
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биргән кешеләр – кяферләр
кеб ек, алар Аллаһуг а һәм
ахирәт көненә ышанмыйлар,
шулай да кешеләргә яхш ы
күренер өчен садак а бирә
ләр. Рия белән яки рәнҗет ү
белән бирелгән садак ан ың
мис ал ы – өст енә туфр ак
кунг ан шом а таш кеб ек,
яңг ыр суы туфракн ы юып
төшер ә дә, таш тап‑так ыр
бул ып, ялангач кала. Алар
биргән садакаларының әҗе
ренә ирешерг ә һич кад ир
булмаслар. Алар Коръән бе
лән гамәл кылмыйча кяфер
булган кешеләрне туры юлга
күндермәс.
265 Аллаһ риз ал ыг ын эстәп, сә
вабын өмет итеп һәм сәваб
булачаг ына күңелдән нык
ышан ып, Аллаһ күрсәткән
урыннарг а садак а бирүче
ләрнең мисалы – эре яңгыр
лы явым яуган калк у җир
дәг е бакча кебек. Ул бакча
башк а бакчаларга караган
да җимешне ике өлеш бирә.
Әгәр ул бакчага эре яңг ыр
яумаса, вак яңг ыр ява, һәр
хәлдә яумый калмас. Аллаһ
сезнең кылган эшләрегезне
күрүче.
7 сүрә
40 Бәгъзе кешеләр аятьләребезне
ялган диделәр вә аятьләре
без белән гамәл кыл удан тә
кәбберләнделәр, аларга күк
ишекләр е ачылм ас... һәм

җәннәткә кермәсләр, хәтта
дөя энә күзеннән чыкк ан
чы, ягъни дөянең энә күзен
нән чыг уы мөмк ин булмаса,
аларн ың да җәннәткә керүе
мөмк ин түгел. Зал имнәрне
әнә шулай җәза кыл ырбыз.
58 сүрә
7 Йә беләсеңме, тәхк ыйк, Аллаһ
җирдә вә күкләрдә булг ан
нәрсәләрне беләдер, булмас
өч кешенең яшерен сөйләш ү
ләре, мәгәр Аллаһ дүртенче
се бул ып сүзләрен тыңлар,
булмас биш кешенең яшерен
сөйләш үләре, мәгәр Аллаһ
алт ынч ысы бул ып сүзләрен
ишетер, дәх и болардан азрак
бер кеше, яки күбрәк алт ы,
җиде кеше сөйләшмәсләр,
мәгәр кайда гына булсалар
да, Ул – Аллаһ – алар бе
лән берг әдер, соңра алар
ның эшләг ән эшләреннән
хәбәр бирер кыямәт көнендә,
әлбәттә, Аллаһ һәрнәрсәне
бел үчедер.
Аллаһы һәм Гайсә

Аллаһы һәм Гайсә

Марк 8
27 Гайс ә Үзенең шәкертләре бе
лән Филип Кайсариясе шә
һәре тир әсендә урнашк ан
авылларга китте. Юлда бар
ганда, Ул шәкертләреннән:
«Кешеләр Мине кем дип бе
лә?» – дип сорад ы.
28 «Берәүләр Сине – Чумдыручы
Яхъя, икенчеләр – Ильяс,

3 сүрә
52 Гай
сә, мөшрикләрнең һаман
көферлекләрендә дәвам ит
кәннәр ен күрг әч: «Алл аһ
диненә миңа кем ярдәмче
була?» – диде. Гайсәгә ияр
гән мөэм иннәр: «Аллаһ ди
ненә без ярдәмче булабыз,
без Аллаһуга нык ышандык.
Аллаһуга итагать итүче хак
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кайберәүләр исә пәйгамбәр
ләрнең берсе дип исәпли», –
диде алар.
29 «Ә сез, сез Ми
не кем дип
беләсез?» – дип сорад ы Ул
алардан.
«Син – Мәсих», – дип җавап
бирде Петер.
30 Гайсә аларга Үзе хак ында бер
кемгә дә сөйләмәскә кушты.
Яхъя 15
26 Яхъя аларг а: «Мин чумд ыру
йоласын су белән башкарам.
Әмма арагызда сез белмәгән
Берәү тора,
27 Арт ымнан Кил үче нәкъ менә
Ул инде, ә мин Аның аяк
киеме каеш ын чишәргә дә
лаек түг елмен», – дип җа
вап бирде.
Яхъя 17
1 Гай
сә бу сүзләрдән соң күккә
күтәрелеп карап: «Атам! Ва
кыт җитте, – диде. – Угл ың
Сине данласын өчен, Углың
ны данла». <...>
19 «Алар да хак ыйкать белән изге
ителсеннәр дип, Үземне алар
хак ына изге итәм.
20 Мин алар өчен ге
нә түг ел,
аларн ың сүзе арк ыл ы Ми
ңа иман кит ерүчеләр өчен
дә үтенәм:
21 бө
т енес е бер булсын иде.
Атам, Син Миндә һәм Мин
Синд ә булг анд ай, Синең
Мине җиб әрг әнеңә дөн ья
ышансын өчен, алар да Бездә
булсыннар».

мөселман икәнлегебезгә ша
һит бул», – диделәр.
53 Ий Раббыбыз, Син иңдерг ән
кит апларг а ышанд ык һәм
пәйгамбәргә иярдек. Безләр
не Синең берлегең вә ислам
ның хаклыгы белән шәһадәт
бирүче мөселманнар белән
бергә кыл!
58 Ий Мө
хәммәт г‑м, Без си
ңа укыган кыйссалар синең
пәйг амб әрлег ең ә ишар әт
итүче дәлилләр. Вә Без вәх и
кылган сүзләр – барча хик
мәтләрне зекер итүче Коръән
кәримдер.
59 Гайсәнең атасыз хал ык кыл ы
нуы н ың мисалы Аллаһ хо
зурында Адәм г‑м кебектер.
Адәмнең тәнен балч ыктан
төзеде дә соңрак аңа: «Адәм
бул!» – дип әйт үе белән бул
ды.
60 Гайсә хак ында булган хак сүз
ләр Раббыңнан – шиклән ү
челәрдән булма!
61 Ачык дәлилләр килгәннән соң
берәү Гайсә хак ында синең
белән бәхәсләшсә, син аларга
әйт: «Без үзебез, балалары
быз һәм хат ыннарыбыз һәм
сез үзегез, балаларыг ыз һәм
хат ыннарыг ыз бер урынг а
җыелыйк, аннары Гайсә ха
кында кем ялг ан сөйләсә,
аңа А лл аһун ың ләгънәт е
булсын дип Аллаһудан со
рап бер‑беребезгә дога кы
лыш ырбыз», – дип.

Маттай 25
40 Пат
ш а аларг а җав абынд а:
«Сезгә хак сүз әйтәм: кеч
кенә туг аннарымн ың бер
сенә нәрс ә генә эшләг ән
булсаг ыз да, Миңа эшләгән
буласыз», – дип әйтер.
Филипп уйлыларга хат 2
5 Фикер йөрт үег ез Мәсих Гай
сәнекедәй булсын.
6 Табигате буенча Аллаһ ы булып
та, Ул Аллаһ ыга тиң бул уын
күрсәтергә тырышмад ы,
7 бар нәрс әдән Үз теләг е белән
баш тартт ы. Кол табиг а
те алып, Ул кешегә охшаш
булд ы. Кеше кыяф әт ендә
яшәп,
8 Ул Үзен тү
бәнсетте һәм үле
менә кадәр, хәтт а хачт аг ы
үлеменә кадәр, Алл аһ ыг а
күндәм булд ы.
9‑11 Шуңа күрә күктә, җирдә һәм
җир аст ында булганнарның
барысы да Гайсә исеме ал
дында тез чүксен, һәм Ата
быз Аллаһ ын ың дан ы өчен
һәрбер тел Гайсә Мәсихне
Хак им дип тан ысын өчен,
Аллаһ ы Аны барысыннан
да югары күтәрде һәм Аңа
бөт ен исемнәрдән бөегрәк
исем бирде.
Яхъя 1
1 Иң башта Сүз булг ан, Сүз Ал
лаһ ы белән булган, һәм Сүз
Аллаһ ы булган.
2 Сүз иң башт а ук Аллаһ ы бе
лән булган.

19 сүрә
33 «Туг ан көнемдә вә үлг ән кө
немдә һәм кабердән куба
рылган көнемдә Аллаһудан
миңа сәламдер».
34 Ошбу сүзләрне сөйләүче ке
ше Мәрьям угълы Гайсәдер,
насара ихтыйлаф итә торган
сүзләр арасыннан хак сүз
ләрне сөйләде.
35 Бала туд ырмак Аллаһуг а ла
ек булмад ы, Ул бала туд ыру
кимчелег еннән пакь! Әгәр
бер нәрс ән е булд ыр ырг а
теләсә, ул нәрсәгә фәк ать:
«Бул!» – дип әйтер, ул нәрсә
шунд ук бул ыр.
36 Тәхк ыйк, Аллаһ минем һәм
сезнең дә Раббыг ыз, Аңа
гыйбадәт итег ез! Аллаһуг а
гыйбадәт кыл у, Коръән өй
рәт үе буенча дин тот у туры
юлд ыр.
4 сүрә
171 Ий китап әһелләре! Динег ез
дә хактан тышк ары чыкма
гыз, Аллаһ хак ында ялганны
сөйләмәг ез, мәгәр Аңа әй
тергә тиешле хак сүзләрне
генә әйт ег ез! Мәрья м угъ
лы – Гайс ә – Аллаһун ың
рәсүленнән башк а һичкем
түгел, ул – Гайсә – Аллаһу
ның: «Бар бул!» – дигән сүзе
белән бар булд ы, ул сүзне
Аллаһ Мәрьямгә ишеттерде
вә ул сүз Мәрьям карынына
рух булып иреште. Аллаһуга
вә рәсүлләренә ышан ыг ыз!
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Бар нәрсә Сүз аша яратылган,
һәм ярат ылг ан һәр нәрс ә
Аңардан башк а ярат ылма
ган. <...>
14 Сүз Кеше булд ы, безнең арада
яшәде, мәрхәмәт вә хак ый
кать белән тул ы иде Ул. Без
Аның дан ын, Атан ың бер
дәнбер Углына биргән данын
күрдек. <...>
18 Аллаһ ын ы беркем, берк айчан
күрмәгән. Аны Ата өчен иң
якын, бердәнбер Углы безгә
тан ытт ы.

Һәм «Аллаһ өч» дип һич тә
әйт мәгез! Ул сүздән тыелы
гыз, әгәр тыелсаг ыз, үзег ез
өчен хәерледер. Дөр еслек
тә, Аллаһ тиңдәше юк бер
Аллаһудыр, баласы бул удан
Аллаһ гаять пакь, янә җирдә,
күкләрдәге һәрнәрсә анык ы
һәм дә кешеләр өст еннән
вәк ил булырга Аллаһ җитә.
2 сүрә
116 Яһүдләр һәм насаралар әйт
теләр: «Аллаһ бала туд ыр
ды», – дип. Аллаһ бала ту
дыру кимчелег еннән пакь,
җирдә һәм күкләрдә булган
барча мәхл ук Анык ы. Барча
сы да Аллаһуга итагать итә
ләр һәм Аңа гына гыйбадәт
кылалар.
4 сүрә
157 Янә алар
н ы Аллаһ ләгънәт
кылды: «Без, әлбәттә, Аллаһ
рәсүле Мәрьям угълы Гайсә
не үтердек», – дигән сүзләре
өчен. Алар Гайсәне үтермә
деләр һәм асмадылар, ләк ин
аларның бер юлдашы аларга
Гайсә сурәт ендә күренде...
Яһүдләр, әлбәттә, Гайсә ха
кында ихт ыйлафта булд ы
лар, әгәр Гайс әне үтерг ән
булсак, юлдаш ыбыз кайда?
Аларның бу ихтыйлафлары,
әлбәттә, занга иярүләреннән
булды, алар һичшиксез Гай
сәне үтермәделәр.
158 Бәлк и Аллаһ аны Үз хозуры
на күтәрде. Аллаһу Тәг алә

Гайсәнең кыяфәте үзгәрү

Гайсәнең кыяфәте үзгәрү

Марк 9
2 Алт ы көн узганнан соң, Петер,
Ягък уб һәм Яхъян ы Үзе бе
лән алып, Гайсә биек тауга
күтәрелде. Анда алар үзләре
генә иде. Шулчак аларн ың
күз алдында Гайсәнең кыя
фәте үзгәреп китте.
3 Аның киеме җир йөзендә һич
кем шулай агарталмасл ык,
күз чагылдырырлык ак төскә
керде. <...>
7 Шул
чак аларн ы бол ыт кап
лап алып, болыт эченнән «Бу
Минем сөекле Угл ымд ыр,
тыңлаг ыз Аны!» диг ән өн
килеп иреште.
8 Шәкертләр кинәт кенә як‑як
ларына каран ып алд ылар,
әмма яннарында Гайсәдән
башка һичкемне күрмәделәр.
9 Тау
дан төшкән чакта, Гайсә
аларг а, Адәм Угл ы үледән
терелгәнчегә кадәр биредә
күргәннәрег езне һичкемгә
әйт мәгез, дип боерд ы.
10 Алар әле
г е боерыкн ы үтә
деләр, әмма үзара: «Аның
„үледән терел ү“ дигәне нәр
сә аңлата икән?» – дип баш
ватт ылар.

3 сүрә
54 Кяферләр Гайсәгә явыз хәйлә
кордылар. Аллаһ аларга кар
шы көчле хәйләне корды. Бит
Аллаһ хәйлә коручыларның
хәерлесе вә көчлеседер...
55 Аллаһ әйтте: «Ий Гайсә, Мин,
әлб әттә, сине үтерүче һәм
Үз хоз урым а күт әрүчемен
һәм сине кяферләрнең явыз
хәйләсеннән саклап пычрак
йогынтыларыннан пакьләү
чемен. Янә, ий Гайсә, сиңа
ияргән мөэминнәрне кыямәт
көненә чакл ы кяферләрдән
өстен кыл уч ым ын. Кяфер
ләр белән араг ызда булган
ихт ыйл аф эшләрдә хөкем
итәрмен.
56 Әм
ма Коръән белән гамәл
кылмыйча кяфер булган ке
шеләрне дөньяда һәм ахирәт
тә каты газап белән газап кы
лырмын, Минем газабымнан
кот ыл ырг а аларг а ярдәмче
булмас».
57 Әмма иман кит ер еп изг е га
мәлләр кыл учы мөэминнәр
нең әҗерен тулысынча Аллаһ
Үзе бирер. Ләк ин Коръән бе
лән гамәл кылмаучы залим
нәрне Аллаһ һич тә сөйм и.
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һәр эштә гал иб һәм хикмәт
белән эшләүче булд ы.
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Марк 13
24 «Ул көн
нәрдә, шул афәттән
соң, „коя ш карал ыр, ай як
тырт мас,
25 йол
д ызлар күкт ән коел ып,
күк җисемнәре тетрәнер“».
Маттай 24
45 «Шулай итеп, хезмәтчеләрг ә
ризыкны үз вак ытында өлә
шү өчен, хуҗа тарафыннан
башлык итеп куелган ыша
нычлы һәм акыллы хезмәтче
нинди була соң?
46 Ху
җ ас ы әйл ән еп кайт ып,
аның шулай эшләвен күрсә,
менә шул хезмәтче сәгадәтле.
47 Сезг ә хак сүз әйт әм: хуҗ асы
аны бөтен милкенә башлык
итеп куяр.
48 Ләк ин ул хезмәтче начар бул
са һәм: „Хуҗам тиз кайт мас
әле“, – дип уйлап,
49 башка хезмәтчеләрне кыйный,
үзе эчкечеләр белән ашап‑эчә
башласа,
50 хуҗасы ул көтмәгән көндә һәм
уйламаган сәгатьтә кайт ып
керер дә
51 аны җәз аг а тарт ыр һәм ике
йөзлеләр белән бер язмышка
дучар итәр: анда елау һәм теш
шык ырдат у бул ыр».
Ишаг ыйя 34
1 Әй хал ыклар, якынрак килеп
тыңлаг ыз! Кавемнәр, игъ
тибар итег ез! Җир вә анда
булган һәр нәрсә, дөн ья вә

52 сүрә
7 Тәхк ыйк, Раббыңн ың газ абы
вак ыйга бул учыдыр, ягъни,
әлбәттә, булачакт ыр.
8 Бу газапны кире җибәрүче һич
юкт ыр.
9 Аллаһуның газабы вак ыйга бу
лыр, күк каты әйләнеп каты
селкенгән көндә.
10 Вә таулар кат ы йөрг ән көндә.
11 Ни үкенеч һәм ачы хәсрәт, ка
ты газаптыр ул көндә Коръ
әнне ялган диючеләргә яки
аның белән гамәл кылмау
чыларга.
12 Алар хакны инк яр итеп, бозык
эшләрне эшләү белән һәм
ялган сөйләү белән уйнау
чылардыр.
13 Ул көн
дә куллары‑аяклары
богауланып җәһәннәмгә өс
терәлерләр.
14 Вә аларга әйтелер: «Бу ут – сез
аны ялганга тоткан идегез,
15 сез дөнья да вак ытта Коръәнне
„сихер“ дия дер идегез, бу ут
газабы да сихерме? Әллә ут
газабын күрмисезме? Бик ях
шы күрәсез, ләк ин дөн ья да
хакн ы күрергә теләмәдегез.
16 Инде кер ег ез ул утк а һәм га
забын татыгыз! Кирәк – чы
даг ыз, кирәк – чыдамаг ыз,
сезнең өчен берт иг ездер,
газабыг ыз җиңеләймәс, сез
фәкать кылган явызлыгыгыз
өчен җәзаланырсыз», – дип.

анда туган һәр нәрсә тыңлап
торсын!
2 Раб
бын ың барча хал ыкларга
ачуы чыкты, аларның барлык
гаскәрләренә каһәре төште
Аның. Ул аларны тулысынча
кырып ташлады, бугазларга
хөкем итте.
3 Аларн ың мәетләре күмелм ичә
ятып калачак, алардан авыр
ис таралачак, түгелгән кан
нарыннан таулар юпь‑юеш
булачак.
4 Барл ык күк җисемнәре янып
бет әчәк, күкләр кулъязма
төргәгедәй бөтерелеп килә
чәк; бөтен күк җисемнәре,
йөз ем куа г ын ың яфр ак
лары вә инҗ ир агач ын ың
җимеше кебек, саргаеп ши
ңәчәк.
5 Раб
б ы бол ай ди: «Мин ем
кыл ыч ым күкт ә кан эчеп
туйды; менә ул, хөкем ясар
өчен, Эдомга – Мин тәмам
юк итәргә хәл кылган халык
өстенә төшә».
6 Раббын ың кыл ыч ы канг а һәм
терлек маена – бәрән вә кәҗә
тәкәсе кан ына, сарык тәкә
сенең бөер маена буя лг ан,
чөнк и Раббы Босрада корбан
китерә – эдомиләр җирендә
зур кырыл ыш бара.
7 Алар белән бергә кырг ый үгез
ләрнең яше дә, көчлесе дә
егылачак, җир аларн ың ка
ны белән туеначак, майлары
туфракка сеңәчәк.
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Тәхк ыйк, Алл аһуг а вә рә
сүлгә итагать итүче тәкъва
мөэминнәр җәннәтләрдә һәм
нигъмәтләр эчендәдерләр.
18 Раббыларын ың бирг ән нигъ
мәтләренә шатланган хәлдә,
Раббылары саклар аларн ы
җәһәннәм газабыннан.
19 Аша
г ыз вә эчег ез тын ыч вә
мәшәкатьсез генә тәкъвалык
белән кылган гамәлләрегез
өчен.
81 сүрә
1 Кайчан коя шн ың нуры китә
релсә, чорналса...
2 Вә йолд ызлар җирг ә коелса
лар...
3 Вә таулар урыннарыннан куз
галсалар.
4 Вә ун айл ык буа з дөя ләр игъ
тибарсыз калд ырылсалар.
5 Вә кыр хайваннары бер урынга
җыелсалар.
6 Вә дәрь
я лар бер урынг а тү
гелсәләр.
7 Вә яхш ы кешеләр яхш ыларг а
вә яман кешеләр яманнарга
куш ылсалар.
8 Вә те
ре хәлдә күмелгән кыз
балалар соралсалар...
9 Ни сә
б әпле үтер елдең дип,
нинди гөнаһ ы бар иде, нигә
үтердегез дип.
10 Вә гамәл дәфтәре хисап өчен
тарт ылса.
11 Вә күк урын ыннан күчерелсә.
12 Вә җә
һәннәм кат ы кызд ы
рылса.
13 Вә җәннәт якын кит ер елс ә.
17
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Чөнк и Раббының үч алу көне,
Сионны рәнҗеткән өчен тү
ләү елы җитте.
Ишаг ыйя 13
10 Күктәге йолдызлардан вә йол
дызлыклардан якты төшмәс,
чыкк ан чаг ында, коя ш сү
рән булыр, ай да үз яктысын
бирмәс.
8

Гайсә

Шул вак ытта һәркем үзенең
хәз ерләг ән яхш ы вә яман
эшләрен белер.
99 сүрә
1 Әгәр җир үзенең селкен үе илә
селкендерелсә.
2 Вә җир үзенең эчендәг е үлек
ләрне, йөкләрне, хәзинәләр
не чыгарса.
3 Һәм кеше әйт сә: «Ни булд ы бу
җиргә», – дип.
4 Шул көндә җир үзенең өстендә
эшләнгән эшләрдән хәбәр
бирер.
5 Тәхк ыйк, җирнең сөйләмәг е
Раббыңның аңа «сөйлә» дип
әйт үе беләндер.
6 Ул көн
дә кешеләр, каберлә
реннән кубарыл ып, хисап
җир енә гамәлләр енә күр ә
төрле фирк аләрг ә бүленеп
барырлар, дөн ья да кылг ан
гамәлләренең җәзасын күр
мәк өчен.
7 Бер әү туз ан бөрт ег е хәтле ге
нә яхш ылык кылган булса,
аның җәзасын күрер.
8 Вә бе
р әү туз ан бөрт ег е хәт
ле генә гөнаһ эшләсә, аның
җәзасын күрер.
101 сүрә
1 Кат ыл ыг ы вә курк ын ыч ы бе
лән җирне вә күкләрне ка
гуч ы кыя мәт көне!
2 Ник адәр кат ы курк ын ычл ы
дыр ул, кыя мәт көне!
3 Ул кыя мәт көненең кат ыл ыг ы
вә курк ынычы ни дәрәҗәдә
икәнлеген сиңа кем белдерде?

Ул көндә кешеләр каты курк у
ларыннан тузылган чикерт
кәләр кебек тузыл ып тара
лып китәрләр һәм бер‑берсен
күрмәсләр.
5 Вә таулар буя лг ан вә тет елг ән
йон кебек бул ырлар.
6 Берәүнең ягън и мөселманн ың
үлчәүдә гөнаһ ына караганда
сәв абы авырырак, күбр әк
булса.
8 Вә бер мөселманн ың үлчәүдә
сәвабына караганда гөнаһ ы
авыр килсә, ягъни яхшылы
гына караг анда яманл ыг ы
күбрәк булса.
9 Аның ана
сы – мәрхәмәтсез
булган, Һавийә исемле җә
һәннәм аңа урын бул ыр.
10 Ул Һавийәнең нәрс ә икәнен
сиңа нәрсә белдерде?
11 Ул Һавийә кызд ырылг ан ут
тыр.
Акыллылар һәм ахмаклар
турында

Акыллылар һәм ахмаклар
турында

Маттай 25
1 «Күк
ләр Патшал ыг ы ул ва
кытт а мен ә нәрс әг ә ох
шар. Күз алд ыг ызг а ки
тер ег ез: ун кыз, куллары
на якт ырт к ычл ар тот ып,
кияү карш ыл арг а чык
кан.
2 Би
шесе – ахмак, калган би
шесе исә акылл ы булган.
3 А х
м акл ар ы якт ырт к ычл а
рын алганнар, ә май алма
ганнар.

57 сүрә
12 Кыя мәт көнендә мөэм ин ир
ләрне вә мөэминә хатыннар
ны күрерсең, һидая ть нур
лары алларыннан вә уңна
рыннан барыр. Фәрештәләр
әйтер: «Бүген сөенеч сезләр
гә, сезгә асларыннан татл ы
елгалар ага торган бакчалар,
ул бакчаларда сез мәңге ка
лырсыз, нург а чорн ал ып
бакчаларда мәңг е кал у зур
уңышт ыр».
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Акыллылары исә яктыртк ыч
лар белән бергә чүлмәкләрдә
май да алганнар.
5 Кияү тот
к арланг анл ыкт ан,
кызлар йок ымсырый башла
ган һәм йоклап та киткәннәр.
6 Төн ур
тасында: „Кияү килә,
аны каршыларга чыгыгыз!“ –
дип кычк ырган тавыш ише
телгән.
7 Шул ва
к ытт а бөт ен кызлар
уян ып кит еп, якт ырт к ыч
лары яхш ырак янсын өчен,
аларн ы рәтләгәннәр.
8 А х
м ак л ар ы акылл ыл арг а:
„Безнең якт ырт к ычл ары
быз сүнә, безг ә бераз май
бирегезче“, – дип әйт кән
нәр.
9 Ә акылл ылары: „Юк, безнең
май бөтенебезгә дә җитмәс.
Иң яхш ысы, сат уч ыл арг а
барып, май сатып алыгыз“, –
дигәннәр.
10 Әмма алар сат ып алырг а дип
киткән арада, кияү килеп
җиткән. Кия үне карш ылау
өчен, барын да әзерләп куй
ган кызлар аның белән бергә
туй мәҗлесенә киткәннәр,
һәм алар арт ынн ан ишек
ябылган.
11 Аннан соң калг ан кызлар да
килгәннәр. „Әфәнде, безгә
ач әле!“ – дип әйт кәннәр
алар.
12 Ләк ин ул: „Хак сүз сезг ә әй
тәм: мин сезне белм им“, –
дип җавап кайтарган».
4

Гайсә

Кыя м әт көнд ә мон аф икъ
ирләр вә монафик а хат ын
нар мөэминнәргә әйтерләр:
«Безне көтегез, нурыг ыздан
файдаланып артыгыздан ба
рыйкчы», – дип. Аларга әй
телер: «Арт ыг ызда калг ан
дөньяга кайт ыг ыз вә нурны
анда эзләгез», – дип. Ул мо
нафикълар белән мөэминнәр
арасына бер ишекле дивар
корылыр, ул диварның эчен
дә җәннәт вә тыш ында җә
һәннәмдер.
14 Монафикълар мөэм иннәрг ә:
«Әллә дөн ья д а без сезнең
белән берг ә түг ел идекме,
ник хәз ер бездән аерыла
сыз», – дип кычк ырырлар.
Мөэминнәр әйтерләр: «Дө
рес, күренештә тыштан гына
безнең кебек булдыг ыз, лә
кин икейөзле булып үзегезне
имансызлыкка салдыгыз, вә
мөэминнәрнең суг ышта һә
лак бул уларын көттегез, вә
Аллаһ, пәйгамбәр сүзләренә
шөбһә иттегез, вә сезне дө
нья кирәкләре алдады, хәтта
Аллаһ әмере үлем килгәнче
алданып йөрдегез, һәм шай
тан сезне Аллаһ исеме илә
алдад ы: Аллаһ гафу итүче,
дип, барча кабахәт эшләрне
кылдырды.
15 Инде кыя мәт көнендә гөнаһ
ларыгызны җуяр өчен сездән
фид ия алынмас һәм кяфер
ләрдән дә алынмас, сезнең

урын ыг ыз утт ыр, ул сезнең
хуҗ аг ызд ыр, ничек теләсә
шул ай янд ырыр, вә ул ут
ни яман барачак урынд ыр».
Гайсәнең хачка кадаклануы
һәм үлеме

Гайсәнең Аллаһы хозурына
ашуы

Лүк 23
32 Үте
рергә дип, җәза урын ы
на Гайс ә белән берг ә ике
җиная тьчене дә алып бар
дылар.
33 «Баш сө
я г е» д и п ата л
ган урынг а җитк әч, Аны
да, тег е җин ая тьч ел әрн е
дә – берс ен Аның уң, ә
икенчес ен сул ягын а хач
ка кад акл ад ыл ар. 34 Гайс ә
шунда: «И‑и Атам! Кичер
бу кешеләрне, чөнк и нәрсә
эшләгәннәрен белмиләр», –
диде. Гаскәриләр, жир әб ә
салып, Аның киемнәрен бү
лештеләр.
35 Хал ык карап торд ы. Башл ык
лар исә, Гайсәне мыск ыллап:
«Башкаларны коткарып йөр
де бит! Әгәр Аллаһ ы тара
фыннан сайланг ан Мәсих
булса, Үзен котк арсын!» –
дип көлделәр.
36 Гаскәриләр дә Аңа әче шәраб
тәкъдим итеп:
37 «Әгәр яһүдиләр Патшасы бул
саң, Үзеңне котк ар!» – дип
мыск ыллад ылар.
38 Аның баш өст енә хачк а «Бу –
яһүд иләр Патшасы» дигән
язу беркетелгән иде.

4 сүрә
155 Гаһедләрен бозулары, Алла
һуның аятьләрен инк яр итү
ләре, хаксыз пәйгамбәрләрне
үтерүләре һәм күңелләребез
пәрдәләнгән дип әйт үләре
сәбәпле аларга төрле газап
лар бирдек. Көферлек кыл у
лары сәбәпле бәлк и Аллаһ
аларн ың күңеленә мөһ ер
баскандыр, инде ул яһүдләр
иман китермәсләр, мәгәр бик
азлары иман китерер.
156 Аллаһ аларны ләгънәт кылды
хакн ы инк яр итүләре һәм
Мәрья мгә зур ялган яла як
каннары өчен. Ягъни Мәрь
ям Гайс ә г‑мне туд ырг ач
яһүдләр: «Мәрья м зинадан
бала туд ырд ы», – дип ялган
хәбәр таратт ылар.
157 Янә алар
н ы Аллаһ ләгънәт
кылды: «Без, әлбәттә, Аллаһ
рәсүле Мәрьям угълы Гайсә
не үтердек», – дигән сүзләре
өчен. Алар Гайсәне үтермә
деләр һәм асмадылар, ләк ин
аларның бер юлдашы аларга
Гайсә сурәт ендә күренде...
Яһүдләр, әлбәттә, Гайсә ха
кында ихт ыйлафта булд ы
лар, әгәр Гайс әне үтерг ән
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Хачка асып куелган җинаять
челәрнең берсе, Аны хурлап:
«Син Мәсих түг елме соң?
Шулай икән, Үзеңне дә, безне
дә коткар!» – диде.
40 Икен
чесе исә: «Аллаһ ыдан
курык! Син үзең дә – Аның
кебек үк хөкемгә дучар ител
гән кеше бит, – дип тегене
тыйды. –
41 Без
не гадел хөкем итт еләр,
кылган эшебез өчен тиеш
лесен алд ык, ә Ул һичб ер
начарлык эшләмәгән, – диде.
42 Аннары Гай
сәгә мөрәҗәгать
итеп: – Гайс ә, Үз Патш а
лыг ыңа килгәч, мине искә
ал», – дип өстәде.
43 Гайсә аңа: «Хак сүз әйтәм: син
бүген үк Минем белән бергә
җәннәттә булырсың», – дип
җавап кайтард ы.
44‑45 Көн урт алары җиткән иде
инде. Шулвак ыт кояш сүнеп,
бөтен җир йөзен караңгылык
каплап алды, һәм шушы хәл
көндезг е өчкә кадәр дәвам
итт е. Аллаһ ы йорт ындаг ы
пәрдә исә урталай ерт ыл ып
төште.
46 Гайсә шунда: «Атам! Рух ымны
Синең кулыңа тапшырам», –
дип, кат ы итеп кычк ырд ы
һәм шул сүзләрдән соң җан
бирде.
47 Бу хәлләрне күреп торган йөз
баш ы, Аллаһ ын ы данлап:
«Чыннан да, бу Кеше гаепсез
булган икән», – диде.

булсак, юлдаш ыбыз кайда?
Аларның бу ихтыйлафлары,
әлбәттә, занга иярүләреннән
булды, алар һичшиксез Гай
сәне үтермәделәр.
158 Бәлк и Аллаһ аны үз хозуры
на күтәрде. Аллаһу Тәг алә
һәр эштә галиб һәм хикмәт
белән эшләүче булды.
159 Ки
т ап әһелләр е, әлб әтт ә,
һәммәс е дә Гайс әг ә ыша
нырлар үлүеннән әүвәл, вә
Гайсә кыя мәт көнне аларга
шаһ ит булыр...
5 сүрә
116 Янә Аллаһу Тәг алә кыя мәт
көнендә әйтер: «Ий Мәрьям
угълы Гайсә! Син кешеләргә
әйтт еңме, мине һәм анам
ны Аллаһудан башк а илаһ
тот ыг ыз», – дип. Гайсә әйт
те: «Ий Раббым! Син һәрбер
кимчелектән пакьсең, Синең
хакта миңа муафыйк түг ел
сүзне әйт мәк лаек түгелдер,
әгәр андый сүзләрне әйткән
булсам, әлбәттә, Син аны бе
ләсең. Йа Раббы, Син минем
күңелемдә булган нәрсәне,
әлбәттә, беләсең, әмма мин
Синдә булган нәрсәне бел
мимен. Әлбәттә, Син яше
рен нәрс әләрне бик яхш ы
бел үчесең».
117 Янә Гайсә: «Ий Раббым! Мин
аларга Син әмер иткәннән
башк ан ы әйтмәдем, бәлк и
„Мине вә сезне тәрбия итү
че Аллаһуга гына гыйбадәт
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Там аш а кыл ырг а җые лг ан
халык та шуш ы вак ыйган ы
күрг әннән соң күкр әг енә
суга‑суга өенә таралд ы.
49 Гайсәнең бар дуслары, шулай
ук Гәл иләя дән Аңа ияреп
килгән хатыннар да бу хәлне
читтән карап торд ылар.

кыл ыг ыз“, – дидем. Дәх и
мин алар арасында булган
да бөт ен эшләр енә шаһ ит
булдым, мине күккә күтәреп
үтергән чагыңда Син аларны
күзәттең. Бит Син һәрнәрсә
гә шаһ итсең», – диде.

48
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Дога кылу һәм иманны
икърар итү

Дога кылу һәм иманны
икърар итү

Маттай 6
9 «Ә сез бо
лай дог а кыл ыг ыз:
Күктәге Атабыз! Исемең изге
дип икърар ителсен,
10 Синең Патшал ыг ың килсен.
Күктәге кебек җирдә дә Си
нең ихт ыярың гамәлгә аш
сын.
11 Көндәлек икмәг еб езне безг ә
бүген бир.
12 Без дә үзебезгә явызл ык кы
лучыларны кичергәндәй, без
нең явыз эшләрне Син кичер.
13 Безне сынауг а дучар итмә, ә
явыздан сакла».
Гыйбриләргә хат 4
14 Күкләр аша узг ан бөек Олуг
Руханиебыз – Аллаһ ы Углы
Гайсә бар, шуңа күрә үзебез
тоткан иманга тугры бул ып
калыйк.
15 Олуг Руханиебыз җитешмәгән
якларыбызн ы аңламауч ы,
безгә теләктәшлек итә бел
мәүче Зат түг ел, чөнк и Ул
безнең кебек үк һәр яклап
сыналд ы, тик һич кенә дә
гөнаһ кылмады.
16 Шу
л ай итеп, ярдәм кир әк
булганда шәфк ать алу һәм
мәрхәмәт табу өчен, кыю рә
вештә мәрхәмәт тәхете яны
на барыйк.
II Көринтлеләргә хат 5
10 Тәндә яшәгәндә кылган яхшы
яки яман эшләренә карап

1 сүрә
1 Рә
х имле, шәфк атьле Аллаһ
исеме белән башлыйм эшем
не.
2 Чын мактау галәмнәрне, бөтен
мәхл укларн ы тәрбия ләүче
Алллаһу Тәгаләгә тиешле.
3 Аллаһу Тәгалә бу дөн ья да бар
ча кешеләрг ә мәрхәмәтле,
ягън и мөэминнәргә дә, кя
ферләргә дә нигъмәтләрен
бирә, әмма ахирәттә мөэмин
бәндәләренә генә бирәчәк.
4 Аллаһу Тәг алә гаделлек белән
хөкем итүче, кыямәт көненең
патшасыдыр.
5 Ий тәрбия чебез Аллаһ! Без Си
ңа гына гыйбадәт кылабыз
һәм һәр эшебездә Синнән
генә ярдәм сорыйбыз.
6 Ий тәрбия чеб ез Аллаһ! Безне
туры юлга күндер!..
7 Ул юл
н ы Син әүв әлг еләрг ә
инг ам итеп бирдең, безне
Синең ачуы ң төшк ән вә
адашк ан кешеләрнең бид
гать һәм зәл яләт юлыннан
башк а юлга күндер, ягън и
Сине ачуланд ырмаган һәм
хак юлд ан адашмаг ан ке
шеләр юлына күндер! Амин.
112 сүрә
1 Әйт, әй Мө
х әмм әт: «Ул –
Алл аһ – һич тиңдәше вә
охшашы булмаган ялгыз бер
генә Аллаһудыр.

һәркемгә кылганнары буенча
бирелсен өчен, безнең бары
бызга да Мәсихнең хөкем итү
урыны алдына килергә туры
киләчәк.
I Яхъядан хат 2
1 Ба
лаларым! Боларн ы сезг ә,
гөнаһ кылмаг ыз, дип язам.
Ә инде берәү гөнаһ кылса,
Атабыз алд ында Яклауч ы
быз – һәрвак ыт гадел гамәл
кыл учы Гайсә Мәсих бар.
2 Ул гөнаһларыбызн ың, безнең
генә түгел, бәлк и бөтен дө
ньяның да гөнаһлары киче
рел үен алып кил үче корбан
булды.
Көлессәйлеләргә хат 1
15 Мәсих – күзг ә күр енмәс Ал
лаһ ын ың чаг ыл ыш ы, Ул –
беренче Угыл, ярат ылг ан
нарн ың барысыннан да әү
вәлрәк,
16 чөн
к и к үкт ә һәм җирд ә
булг ан, күр енг ән һәм кү
ренмәг әннәрнең һәммәс е
Аның арк ыл ы ярат ылг ан:
җит әкче көчләрме, өст ен
көчләрме, башл ыкл арм ы,
хак имлекләрме – барысы
Аның аша һәм Аның өчен
ярат ылган.
17 Ул һәрнәрс әдән элек булг ан,
һәм Аның арк асынд а бар
нәрсә бергә тора.
18 Ул – тәннең Башы, ә тән – Аңа
иман итүчеләр бердәмлег е.
Һәрнәрс әд ә бер енче бул
сын өчен, Ул – Башланг ыч,

ИНҖ ИЛ

КОРЪәН

ИНҖ ИЛ

216

Һичнәрсәгә, һичбер мәхл ук
ка ихт ыя җ ы юк, бәлк и һәр
мәхл укн ың хаҗәтен үтәүче
Аллаһуд ыр.
3 Ул һичкемне туд ырмад ы һәм
һичкемнән туд ырылмад ы.
4 Вә һичкем Аңа тиң булмад ы.
57 сүрә
1 Җирдәг е вә күкләрдәг е барча
мәхл ук «һәр кимчелект ән
пакь» дип Аллаһуны мактап
зекер итәләр. Ул – Аллаһ,
һәр эштә өстен вә белеп эш
ләүчедер.
2 Җирдә вә күкләрдә булган һәр
нәрсәгә патша булу Аллаһуга
хаст ыр, тергезә вә үтерәдер,
вә Ул – Аллаһ, һәр нәрсәгә
кад ирдер.
3 Ул – Ал
лаһ – һәр нәрсәдән
элек бардыр вә һәр нәрсәдән
соң да бардыр, Ул бак ыйдыр,
Аның бет ү ихтималы юктыр,
барча галәмне төзүе белән
Аның барл ыг ы ачыкт ыр вә
Аның сыйфат ы яшерендер,
Аның сыйфатын һичкем бе
лә алмас. Вә Ул һәр нәрсәне
бел үчедер.
4 Ул – Ал
лаһ, җирне вә күк
ләрне алт ы көн эчендә тө
зеде, соңр а гар ешне касд
кыл ып аңа бәйләнеше бул
ган эшне йөртт е, Ул белә
дер җирг ә керг ән нәрс әне
вә җирдән чыккан нәрсәне,
дәх и күктән иңгән нәрсәне
һәм күккә ашк ан нәрс әне
беләдер вә Ул кайда гына
2
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үледән тереләселәр арасын
нан иң беренче бул ып те
релгән.
19 Ал
лаһ ы бөтен тул ыл ыкн ың
Аңарда яшәвен,
20 һәм Аның арк ыл ы, Аның хач
та түгелгән кан ы белән ты
нычлык урнаштырып, җир
дәг е, күкт әг е һәр нәрс әне
Үзе белән тат уланд ырун ы
мәгък уль күрде.

булс аг ыз да сезнең белән
бергәдер. Ул – Аллаһ, сез
нең эшләг ән эшләр ег езне
күрүчедер.
5 Җир
г ә вә к үк л әрг ә ху җ а
бул у Алл аһуг а хаст ыр, вә
һәр эш Аллаһуга кайтары
лад ыр.
6 Кичне көндезгә кертер вә көн
дезне кичкә кертер, вә Ул –
Аллаһ – күкрәктәге яшерен
уйларн ы бел үчедер.
7 Ий ке
ш ел әр, А лл аһ уг а вә
Аның рәс үленә иман ки
терег ез вә малларыг ыздан
Аллаһ күрсәткән урыннарга
садак а бир ег ез, ул маллар
сезг ә ата‑бабал арыг ызд ан
калды! Сезләрдән иман ките
реп дин тоткан хәлдә садака
бирүчеләр – аларгадыр олугъ
әҗерләр.
8 Ий кешеләр, ни булд ы сезг ә:
Аллаһуг а иман кит ермәс
сез вә Аңа итаг ать итмәс
сез, бит пәйг амб әр сезне
Раббыг ызга иман китерер
гә чак ырад ыр вә ул сездән
Аллаһуга иман китереп Аңа
итаг ать итәрсез дип гаһед
алды, әгәр Аллаһуга, Коръ
әнгә вә пәйгамбәргә ышан
ган булсаг ыз?
19 сүрә
30 Гайсә аларның сүзләрен ишет
кәч әйтте: «Мин Аллаһу Тә
галәнең колымын, Ул миңа
китап бирде һәм мине пәй
гамбәр итте».
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31

Кайда гына булса да кешеләр
өчен мине мөбарәк‑файдалы
итте вә миңа намаз укырга
әмер итте һәм зәк ят бирер
гә әмер итт е тер ек булг ан
вак ыт ымда.

КОРЪәН

219

Боерыклар, азатлык һәм җаваплылык

Боерыклар, азатлык
һәм җаваплылык

Боерыклар, азатлык
һәм җаваплылык

Римлыларга хат 7
14 Без Ка
н унн ың рух и икәнен
беләбез. Мин исә дөнья ви,
гөнаһка кол итеп сат ылган
мын.
15 Нәр
с ә эшләв емне дә аңла
мыйм: теләг әнемне түг ел,
нәфрәт иткәнемне эшл им.
16 Ә инде үзем теләмәг әнне эш
лим икән, Кан унн ың яхш ы
бул уы белән килешәм.
17 Шулай булгач, инде моны үзем
түгел, миндә яши торган гө
наһ эшли.
18 Мин бит бе
л әм: мин д ә,
ягън и гөнаһл ы табигатем
дә, һичн инд и яхш ы нәрсә
юк, хәе р, минд ә яхш ы
лык кыл у теләг е бар, әм
ма аны торм ышк а ашыра
алм ыйм.
19 Эшләргә теләгән яхшылыкны
түгел, теләмәгән явызлыкны
эшлим мин.
20 Ди
мәк, теләмәг ән нәрс әне
эшлим икән, инде аны мин
түгел, миндә яши торган гө
наһ эшли.
21 Мон
н ан шунд ый каг ыйдә
килеп чыга: мин яхш ыл ык
эшләргә телим, ләк ин явыз
лыктан арына алм ыйм.
Римлыларга хат 9
15 Ул Му
саг а болай дип әйтә:
«Кемгә теләсәм, шуңа шәф
кать күрс әт ермен; кемне
ИНҖ ИЛ
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2 сүрә
15 Ал
лаһ аларн ы үзләрен кат ы
мәсхәрә кылыр һәм аларн ы
алдаш у юлында калдырыр,
хак юлны таба алмыйча хәй
ран булып йөрерләр.
2 сүрә
253 ...Ал
лаһ Үзе теләг ән эшне
кыладыр. <...>
255 ...ке
шеләр Аллаһ белемен
нән һичнәрсәне чолгап ала
алмаслар, мәгәр Аллаһ бел
дергәнне генә белерләр...
6 сүрә
25 Алар
дан кайб ерләр е синең
сүзеңне тыңларлар, ләк ин
сүзнең төп мәгънәсенә тө
шенмәсләр, шул сәб әпле
А лл аһ хөк емн әр ен кабул
итмәсләр. Соңра күңеллә
ренә аңламаул ык пәрдәсен
кордык, хак сүзне ишетмәс
ләр. Әгәр алар Аллаһун ың
могҗ из ал арын күрс әл әр,
берс енә дә ышанм ыйл ар,
бу Коръән әүв әлг еләрдән
калган хикәя ләрдән башка
нәрсә түг ел, диюче кяфер
ләр хәтта яныңа килсәләр
хакны инк яр итеп, ялганны
яклап синең белән бәхәслә
шәләр.
17 сүрә
46 Үзләр е шун ы ихт ыя р иткән
нәре өчен Коръәнне аңла
масыннар өчен күңелләрен

кызган ырга теләсәм, шун ы
кызган ырм ын».
16 Шуңа күрә кешенең теләг е йә
тырышлыг ы түгел, ә Алла
һын ың шәфк атьлег е мәгъ
нәгә ия. <...>
18 Ди
мәк, Аллаһ ы теләгән ке
шеләренә шәфк ать күрс ә
тә һәм теләг ән кешеләрен
үҗәтләндерә.
Марк 10
18 «Нигә син Мине игелекле дип
атыйсың? – диде Гайсә. –
Аллаһ ыдан башк а һичкем
игелекле түгел.
19 Аның әмерләрен син беләсең:
кеше үтермә, зина кылма,
урлашма, ялган шаһ итл ык
бирмә, алдашма, атаң белән
анаңн ы хөрмәт ит».
20 «Ост аз, мин боларн ың бары
сын яшьтән үтәп киләм», –
дип җавап бирде тегесе.
21 Гай
сә аңа карап куйд ы, һәм
әлеге кеше Аның күңеленә
хуш килде. Шуннан Гайсә
аңа: «Сиңа бер генә нәрсә
җитми: бар да, булган һәммә
нәрсәңне сат ып, фәк ыйрь
ләргә өләш. Шулай эшләсәң,
күктәге хәзинәгә ия бул ыр
сың. Аннары яныма кил һәм
Миңа ияр», – диде.
Амос 9
7 «Әй Ис
раи л халк ы! Минем
өчен хәбәш иләрдән сезнең
ни аермаг ыз бар?! Исраи
лил әрн е Мис ыр җир ен
нән алып чыкк ан кеб ек,

пәрдәләдек вә колакларын
саңг ырау кылд ык...
7 сүрә
179 Тәх
к ыйк, кешел әрд ән вә
җеннәрдән күпләрне җәһән
нәм өчен бар иттек, аларның
акыллары бар, ләк ин хакны
аңламыйлар, аларның күзлә
ре бар, ләк ин гыйбрәтләрне
күрмиләр, аларның колакла
ры бар, ләк ин Аллаһ сүзлә
рен ишетмиләр, алар хайван
кебекләр, бәлк и хайваннарга
караг анда да файда белән
зарарны аера алмауда гак ыл
сызраклар... Алар кам ил га
филләр, үз киләчәкләрен һич
тә уйлап карам ыйлар.
28 сүрә
56 Ий Мөхәммәт г‑м, син сөйгән
кешеңне һидаятькә күндерә
алмассың, ләк ин Аллаһ те
ләгән бәндәсен туры юлг а
күндерер, вә Ул туры юлга
күн үчеләрне бел үчерәктер.
39 сүрә
23 Аллаһ сүзләрнең күркәмрәген
иңдерде, ул сүзләр аятьләре
бер‑берсенә охшаган китап
тыр, анда хөкем и аятьләр
икешәр мәртәбә зекер ител
мештер, газапларн ы сөйлә
гән аятьләрне укыганда Ал
лаһудан курыккан кешеләр
нең тиреләре тетрәр, соңра
күңелләре вә тиреләре Аллаһ
зекере илә карарланыр. Ошбу
Коръән Аллаһ һидая тедер,
аның илә Үзе теләгән кешене
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пелешт иләрне – Кәфт ур
дан, арам иләрне Кыйрдан
Мин а лып чык м а д ым
мы?!» – ди Раббы.
Кан ун 30
16 «Бүг ен мин сезг ә әйт кәннәр
не – Раббы Аллаг ыз куш
каннарн ы үтәсәг ез, Раббы
Аллагызны яратсагыз, Аның
юлыннан йөреп, әмерләрен,
каг ыйдәләрен вә кан унна
рын үтәсәг ез, Раббы Алла
гыз фат их асы белән үзег ез
билисе җирдә яшәрсез һәм
күп санлы бул ырсыз.
17 Әгәр ин
де йөр әг ег ез белән
Раббыд ан читләшеп, аны
тыңламасаг ыз, адашсаг ыз,
башка илаһларга сәҗдә кы
лып, аларга табына башла
саг ыз, –
18 мин сезне хәз ер кис әт еп ку
ям! – сез һәлак бул ырсыз,
Үрд үн аръягында билисе җи
регездә озак яши алмассыз».
Амос 3
6 «Шәһәрдә бырг ы кычк ыртса
лар, халыкн ы курк у алмас
мы?! Шәһәргә бәла килсә,
Раббы кул ы белән эшлән
миме бу?»
Амос 4
12 «Әнә шу
н ың өчен Мин си
не җәзага тартам, и Исраи л!
Сиңа шун ы эшләргә җыен
ганга, Аллаңны каршыларга
әзерлән, и Исраи л!»
13 Ме
нә Ул – тауларн ы хасил
иткән, җилләрне бар кылган

туры юлга күндерер. Вә бе
рәүне Аллаһ адаштырса, аңа
туры юлн ы бирүче булмас.
16 сүрә
93 Әгәр Ал
л аһ теләг ән булс а
иде, әлб әтт ә, барч аг ызн ы
бер диндә кылыр иде, ләк ин
Алл аһ теләг ән кешеләр ен
адашт ыра вә теләгән кеше
ләрен туры юлга сала, кыл
ган эшләрегездән, әлбәттә,
сорал ырсыз, саклан ып эш
кыл ыг ыз!
49 сүрә
17 Бә
дәви гарәпләре мөселман
бул улары белән сиңа мин
нәт итәрләр, ягън и мөсел
ман бул уларын пәйг амб әр
файд асына дип уйларлар,
син аларга әйт: «Мөселман
бул уыг ыз белән миңа мин
нәт итмәг ез, бәлк и Аллаһ
сезг ә миннәт итәр, сезне
иманг а күндерг әне өчен,
әгәр иман ыг ызда ышан ыч
лы кешеләрдән булсаг ыз», –
дип...
10 сүрә
100 А л
л аһ тел әг енн ән башк а
иман кит ер ерг ә һичкемг ә
мөмк ин түг ел. Хак белән
бат ыйльне аеру өчен гак ы
лын эшләтмәгән кешеләргә
Аллаһ көфер‑имансызл ык
ләззәтен салыр.
28 сүрә
68 Раб
бы теләгәнне вә ихт ыя р
иткән нәрсәне халык итәр,
югыйс ә мөшрикләр өчен

Зат! Кешегә Ул Үзенең уй‑ни
ятен белдерә, таң якт ысын
караңг ыг а әйләндер ә, тау
башларыннан гиз еп йөри.
Аның исеме – Раббы, Күк
ләр Хуҗасы Алла!
Амос 5
6 Раббыг а сыен ыг ыз – шул ча
гында яшәрсез! Юкса Йо
сыф йорт ын а Ул ут кеб ек
ябырыл ыр һәм аны ялмап
алыр – Бәйт‑Элдә янг ын
сүндерердәй кеше табылмас.
7 Әй сез, гаделлекне әче әремг ә
әйләндерүчеләр, хакл ыкн ы
җиргә салып таптаучылар –
кайг ы сезгә!
Римлыларга хат 11
32 Үзенең шәфк атьлелег ен күр
сәтер өчен, Аллаһы кешеләр
нең һәммәсен дә буйсынмау
чылык тотк ын ы итте.
I Көринтлеләргә хат 10
13 Сез гадәт и, кешеләргә хас сы
науга дучар булдыгыз. Алла
һы ышанычлы, Ул сез чыдый
алмасл ык сынауга юл куй
мас. Сыналганда түзеп тору
өчен, сезгә кот ыл у юлын да
күрсәтәчәк.
Ягък убтан хат 1
13 Котк ыга төшкәннәрнең берсе
дә: «Бу котк ы Аллаһ ы тара
фыннан җибәрелгән», – дип
әйт ергә тиеш түг ел, чөнк и
явызлык Аллаһыны вәсвәсә
ләндерә алмый һәм Аллаһ ы
Үзе беркемне дә вәсвәсәлән
дерми.

бернәрс әне ихт ыя р итмәк
юктыр, Аллаһу Тәгалә пакь
һәм бөек булд ы мөшрикләр
Аллаһуга шәрик иткән нәр
сәләрдән.
69 Раббың аларн ың күңелләрен
дә яшергән имансызлык һәм
башк а бозык уйларын һәм
телләре белән изһар иткән
нәрсәләрен дә беләдер.
70 Вә Ул – Аллаһ, юкт ыр Аңар
дан башк а илаһ, мәг әр Ул
Үзе генәдер, дөнья да вә ахи
рәтт ә макт ау Аңа хаст ыр,
вә һәр эшт ә булг ан хөкем
янә Алл аһуг а хаст ыр һәм
ахырда Аңа кайтарылм ыш
бул ырсыз.
10 сүрә
107 Әгәр Аллаһ сиңа бер зарар
ны бирсә, ул зарарн ы син
нән алырга Аңардан башк а
зат юк, әгәр сиңа бер нигъ
мәт бирерг ә теләсә, Аның
юмартл ыг ыннан биреләчәк
нигъмәтне кире алуч ы юк.
Бәндәләр еннән Үзе телә
гәннәренә бирер ул нигъ
мәтне. Вә Ул ярл ык ауч ы вә
рәх имле.
76 сүрә
29 Тәхк ыйк, бу Коръән... кеше
ләргә кирәк нәрсәләрне сөй
ләп белдерүче көчле вәгазь,
ачык дәлилдер. Теләгән кеше
Коръән белән гамәл кыл
сын да үзенә Раббысын ың
җәннәтләренә бара торг ан
юлн ы алсын!
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Яхәзк ыл 18
20 «Гө
наһ кылг ан җан үләчәк;
атасының гаебен углы үз өс
тенә, ә атасы углының гаебен
үз өстенә алмая чак, тәкъва
кешенең тәкъвалыгы үзе бе
лән калачак, явыз кешенең
явызлыг ы да үз өстендә бу
лачак.
21 Әгәр ин
де явыз кеше, бар
лык кылг ан гөн аһл ар ын
ташлап, Минем бөт ен ка
гыйдәләремне сакласа һәм
дөр ес вә гад ел гам әлл әр
кылс а, һичш икс ез яшәя
чәк, үлмәя чәк».
I Тессал уникәлеләргә хат 4
3 Аллаһ ы сезнең изг е бул уы г ыз
ны, азг ынл ыкт ан тые л ып
торуыг ызн ы тел и.
Ягък убтан хат 2
14 Әгәр кем дә булса: «Мин иман
итәм», – дип әйтә, ә эштә
күрсәтм и икән, имандаш
ларым, моннан ни файда?
Анд ый иман аны котк ара
аламы? <...>
17 Иман да шулай. Гамәлсез иман
үзе үк үле була. <...>
24 Кү
р әс ез, кеше иман белән
генә түг ел, бәлк и кылг ан
гамәлләре белән Аллаһ ы та
рафыннан аклана.
Тит уска хат 3
8 Бу сүзләр хак. Синең бу нәр
сәләр турында басым ясап
әйт үеңне тел им, Аллаһ ыга
иман итүчеләр үзләрен яхшы
эшләргә багышласын. Болар

48 сүрә
25 Ал
лаһ... Үзе теләг ән кеше
ләрне рәхмәтенә вә Ислам
диненә кертмәклеге өчен.
18 сүрә
58 Синең Раббың гөнаһларны яр
лыкаучы, вә рәхмәт ияседер,
әгәр эшләгән гөнаһлары өчен
аларн ы газап белән тотарга
теләсә иде, әлбәттә, дөнья да
ук ашыкт ырып газап бирер
иде. Бәлки аларны газап итәр
өчен вәгъдә ителгән кыямәт
көне бардыр, вә алар Алла
һудан башк а качачак урын
һич тә тапмаслар.
2 сүрә
286 Аллаһу Тәгалә һичкемгә көче
җитмәгән эш белән көчлә
мәс, мәгәр көче җиткән эш
белән көчләр. Берәү Аллаһу
га буйсын ып изге гамәлләр
кылса, файдалы эшләрне ге
нә эшләсә – файдасы үзе
нәдер, әгәр берәү Аллаһуга
карышып гөнаһларны, явыз
эшләрне кәсеп итсә – газа
бы үзенә. Аллаһуга итагать
итүче мөэм иннәр әйтәләр:
«Ий Раббыбыз, лязим бул
ган изге гамәлләрне онытып
калд ырсак, яки хаталан ып
гөнаһ эшләсәк, болар өчен
безләрне газ ап белән тот
ма! Ий Раббыбыз! Әүвәлг е
өммәтләргә йөкләгән авыр
йөкләрне безг ә йөкләмә!
Ий Раббыбыз! Көчебез җит
мәслек, сабыр итә алмаслык

һәммәсе яхшы һәм кешеләр
өчен файдал ы.
Эфеслеләргә хат 6
8 Хак имебезнең һәркемгә – кол
булса да, ирекле булса да –
эшләгән игелеге өчен әҗер
түләя чәген беләсез.
I Көринтлеләргә хат 15
19 Мәсихкә бу торм ышт а гына
өмет багласак, без – иң кыз
ган ыч кешеләр.
Гәләтия леләргә хат 6
2 Бер‑берегезнең авыр йөкләрен
күтәрешегез, шулай итеп Мә
сих кан ун ын үтәрсез. <...>
5 Һәркем үз йөг ен үзе йөрт ерг ә
тиеш бит.

авыр бәла‑казаларн ы безгә
йөкләмә! Безләрне гафу ит
һәм ярлыка һәм дә безгә рә
хәт кыл! Ий Раббыбыз, Син
безнең хуҗ а, барча хаҗәт
ләребезне Син генә үтисең,
кяферләргә каршы торырга,
аларны җиңәргә безгә ярдәм
бир!»
2 сүрә
134 Зе
кер ителг ән пәйг амб әр
ләр һәм аларн ың өммәтлә
ре дөн ья дан үтеп киттеләр,
кәсеп иткән сәваблары һәм
гөнаһлары үзләренә. Сезнең
дә кәсеп иткән сәвабларыгыз
һәм гөнаһларыг ыз үзегезгә
дер. Аларн ың эшләгән эш
ләреннән соралмассыз. <...>
139 Ий сез, яһүдләр вә насаралар
һәм бидгатьче мөселманнар!
Аллаһ хөкемнәре хак ында
безнең белән тартышасызмы?
Батыйль гамәлләрегезне, ял
ган дәл илләр ег езне дөр ес
димәкче бул асызм ы? Бит
Аллаһ сезнең дә, безнең дә
Раббыбыз. Без Коръән бе
лән гамәл кылсак, файдасы
үзебезгә бул ыр. Сез Коръән
белән гамәл кылмасагыз, за
рары үзегезгә булыр. Без Ал
лаһуга гыйбадәт кыл уда һәм
Коръән белән гамәл кыл уда
ихласбыз.
28 сүрә
67 Әм
ма берәү исән һәм куәт
ле чаг ында ширектән һәм
башк а гөн аһл ард ан тәүб ә
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Боерыклар, азатлык һәм җаваплылык

итсә һәм иман китереп из
ге гамәлләр кылса, әнә шул
кешенең кот ыл уч ылардан
булып Аллаһуның рәхмәтенә
ирешмәклеге якындыр.
2 сүрә
256 Диндә көчләү юк...
257 Ал
лаһу Тәг алә – хак мөэ
миннәрнең хуҗасы, аларны
бидг ать, хорафат караңг ы
лыг ыннан чыгарып...
16 сүрә
90 Тәхк ыйк, Аллаһу Тәг алә һәр
эштә гадел булырга һәм дин
вә гадел мөселманнар фай
дасына яхшы эшләр кылыр
га вә якын кардәшләрнең
хак ын үтәргә боерад ыр, вә
Аллаһ сезне тыя дыр фәхеш,
хәрам эшләрдән вә шәригать
белән сабит булмаган бид
гать гамәлләрдән һәм зура
еп хактан кач удан, хаксыз
зол ым итүдән. Аллаһ сезне
вәгазьл и, шая ть, вәгазьлә
нерсез!
91 Әгәр Аллаһуга гаһед яки вәгъ
дә бирс әг ез, әлб әтт ә, аны
үтәг ез! Аллаһ исеме белән
әйт кән антларыг ызн ы боз
маг ыз! Тәхк ыйк, сез Аллаһ
исеме белән ант иткәндә Ал
лаһун ы кәфил иткән була
сыз. Әлбәттә, Аллаһ сезнең
кылган эшләрегезне беләдер.
6 сүрә
158 ...Раб
бын ың бәгъз е галә
мәтләре килгән көндә һич
кемнең иман китерүе файда

бирмәс, ягън и үлем курк ы
нычларын күргәч кенә яки
карт л ык зәг ыйфьл ег ен ә
ирешкәч кенә иман кит е
реп маташуның һич файдасы
булмас яки әүвәлрәк иман
китергән, ләк ин хәрамнар
дан тәүбә итмәгән һәм фа
рызларн ы үтәмәг ән, коры
иман сүзләрен әйт еп яшәү
янә файда бирмәс...
2 сүрә
143 ...Шиксез, кыйблан ы алыш
тыру иман ы зәг ыйфь кеше
ләргә авыр булды, хәтта кай
берләре диннән чыг ып кя
фер булдылар... Аллаһ әйтте:
«Аллаһ сезнең иманыг ызны
һәм сәвабыг ызн ы югалт ыр
булмады». Дөреслектә, Аллаһ
кешеләргә рәхмәт кыл уч ы,
аларн ы кызган уч ы.
53 сүрә
38 ...берәүнең сәвабы да, гөнаһ ы
да икенче кешегә бирелмәс.
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Әюб 1
12 Шун
д а Раббы бол ай диде:
«Ярый, бүг еннән аның бар
мөлкәте синең кулыңда, тик
аның үзенә генә тимә». Шай
тан аннары Раббы яныннан
китеп барды.
Зәкәрия 3
1 Ан
нары ул миңа Раббы фә
рештәсе карш ындаг ы баш
рух ан и Ешуа н ы һәм, аны
гаепләр өчен, аның уң ягын
да басып торган шайтанн ы
күрсәтте.
2 Раббы шайтанга әйтте: «Раббы
гаепләүдән туктат ыр сине,
шайтан! Әйе, Иерусал имне
сайл аг ан Раббы тукт ат ыр
сине!..»
I Елъязма 21
1 Бер
вак ыт шайтан, исраи л и
ләргә каршы чыгып, Давыт
ны Исраил халкының исәбен
алырга кот ыртт ы.
I Яхъядан хат 3
7 Балаларым, сезне һичкем ал
дамасын. Хак эш кыл уч ы
кеше Мәсих кеб ек үк хак
була.
8 Гөнаһ кыл уч ы исә ибл ист ән
дер, чөнк и ибл ис баштан ук
гөнаһ кылып килде. Аллаһ ы
Углы нәкъ менә ибл ис эш
ләрен җимерергә дип килде.
<...>
10 ...хакл ык кылмауч ы... Алла
һыдан түгел.

38 сүрә
71 Раббың фәрештәләрг ә әйтт е:
«Мин балчыктан Адәмне ха
лык кылачакмын».
72 Аны ха
л ык кыл ып тәм ам
иткәч, аңа җан кертеп тер
гездем, фәрештәләр Адәм
не зурлап сәҗдәгә бард ы
лар.
73 Фәрештәләрнең барчасы берь
юл ы сәҗдә кылдылар.
74 Мәгәр Иблис сәҗдә кылмады.
Тәкәбберләнде һәм кяфер
ләрдән булды.
75 Аллаһу Тәгалә әйтте: «Ий Иб
лис, Мин Үз кодрәт ем илә
яратк ан Адәмгә сәҗдә кы
лудан сине нәрс ә тыйд ы?
Тәкәбберләндеңме? Яки бө
екләрдән булдыңмы?»
76 Ибл ис әйтт е: «Мин Адәмнән
хәерлерәкмен, чөнк и мине
уттан яратт ың, Адәмне исә
балч ыктан яратт ың».
77 А л
л аһ әйтт е: «А лай булс а
җәннәтт ән чык, тәхк ыйк,
син рәхм әт емн ән сөр ел
мешсең.
78 Әлбәттә, кыя мәт көненә чак
лы Минем сиңа ләгънәтем
дер».
79 Ибл ис әйтте: «Ий Раббым, ке
шеләрнең кубарылачак көн
нәренә чаклы мине дөнья да
калд ыр, үтермә».
80 Ал
лаһ әйтте: «Әлбәттә, син
дөн ья да кал учысың.

Яхъя 12
31 «Бу дөн ья хәз ер хөкем ителә,
хәз ер бу дөн ья н ың түр әсе
куып чыгарылачак».
Яхъя 14
30 «Сезнең белән күп сөйләшмәм
инде, чөнк и бу дөн ья н ың
түрәсе килә. Минем өстән
аның һичн инд и хак имлег е
юк».
Эфеслеләргә хат 2
1 Сез яман эш
ләрег ез һәм гө
наһларыг ыз арк асында үле
идегез.
2 Сез элек бу дө
н ья дагы явыз
гад әтләрг ә, һав а киңлек
ләр ен д әг е ру х и көч л әр
бел ән идар ә итүче рухк а
бу йс ын ып яшәд ег ез. Ул
рух Аллаһ ыга буйсынмау
чы кешеләрдә хәзер дә га
мәлдә.
Ягък убтан хат 4
7 Шулай икән, үзегезне Аллаһ ы
га буйсындырыгыз. Иблискә
карш ыл ык күрсәтег ез, һәм
ул сездән качар.
8 Аллаһ ыга якынлашыгыз, шун
да Ул да сезгә якынаер. Әй
гөнаһлылар, кулларыг ызны
чистартыгыз! Әй икелән үче
ләр, йөр әкләрег езне пакь
ләндерегез!
Зәбур 129
3 Әгәр гө
наһ эшләрне теркәп
барсаң, кем аяк өст е кала
алыр икән, и Хуҗа‑Раббым?!
4 Син безне ярлык ыйсың, Син –
дәһшәт ияседер!
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Алл аһ хоз урынд а мәгъл үм
булган көнгә чакл ы, ягън и
дөн ья беткәнче».
82 Иб
л ис әйтт е: «Ий Раббым,
гыйззәтең хак ы өчен әйтә
мен, кешеләрне һәммәс ен
азд ырачакм ын.
83 Мәг әр ихлас булг ан мөэм ин
бәндәләреңне аздырырга кө
чем җитмәс».
84 Ал
лаһ әйтт е: «Хакн ы „хак“
дип әйтермен.
85 Җәһәннәмне синең илә вә си
ңа ияргән кешеләрнең һәм
мәсе илә тут ырачакм ын».
41 сүрә
36 Әгәр явызл ык итүчег ә изг е
лек итәргә шайтан сиңа ирек
бирмәс ә, шайт анн ың шә
реннән Аллаһуга сыг ын, Ул
сине шайтан вәсвәсәсеннән
саклар, аннары явызл ыкк а
каршы изгелек итә алырсың.
Бит Ул – Аллаһ, ишет үче вә
бел үчедер.
81
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төшерүче – Аллаһы

I Патшалар 2
3 «Һав ал ы әңг әмәләр куерт ма
гыз, дорфа сүзләрег ез эче
гездә калсын, чөнк и Раббы
бар нәрс әдән дә хәб әрдар
Аллаһ ы, Ул барл ык эш‑га
мәлләрне үлчәүгә сала.
4 Баһад ирн ың угы сына, ә бет е
решкән бер адәмнән гайрәт
таш ый.
5 Бер әү әүвәл тук булса да, бү
ген әнә икмәк хак ына маң
гай тире түгә, ә тамаг ы ач
булганы сый‑хөрмәттә йөзә.
Карыны кысыр җиде тапк ыр
бала тапт ы, күп балал ы әнә
япа‑ялг ыз бүген!
6 Раббы – гомер кисүче дә, тор
мыш бүләк итүче дә. Үлеләр
аймаг ына озат учы – Ул, кү
тәреп торг ызуч ы да – Ул.
7 Хә
е рче дә ясый Ул бездән,
байлыкка да күмә, түбән дә
төшерә, югары да чөя.
8 Мес
кен бәндәне Ул – тузан
арасыннан, фәкыйрь‑юксыл
ны көл‑туфрактан күтәреп
торг ыз а. Түр әләр арасына
утыртып, мирас итеп данлы
урын бирә аларга. Җирнең
нигезе Раббын ык ыд ыр, дө
нья н ы Ул шул ниг езгә ур
нашт ырган.
9 Үзенә туг рыларн ың һәр ады
мын Ул дөр ес юлд а тот а,
явызларны исә караңг ылык

35 сүрә
44 Әл
лә алар гыйбрәт күзе бе
лән кар ап җир өст енд ә
йөр ем иләрме, үзләр еннән
әүвәлг е кяферләрнең ахыр
хәлләренә карамыйлармы –
ничек һәлак булганнар, ул
һәлак булган кешеләр куәт
тә болардан арт ык иделәр.
Җирдә вә күкләрдә Аллаһу
ны һичбер зат, һичбер нәр
сә гаҗ из, көчсез итә алачак
түгел. Аллаһ барча нәрсәне
бел үче вә һәр нәрсәгә көче
җит үче.
45 Әгәр Аллаһ кешеләрне Аллаһ
хөкемнәрен бозып бозыклык
кылг аннары өчен дөн ья да
газап кыла торган булса, әл
бәттә, һәммәсен һәлак итәр
иде, җир өст ендә хәрәкәт
ләнә торг ан бер хайван да
калмас иде. Ләк ин газапк а
тиешлеләрнең газабын кы
ямәт көненә чаклы кичекте
рә, кешеләрнең билгеләнгән
әҗәлләре килсә яки кыямәт
килс ә, Алл аһ бәндәләр ен
күрүче вә аларның эшен бе
лүче булды.
41 сүрә
43 ...синең Раббың мөэм иннәрне
ярл ыкаучы вә кяферләрдән
кат ы рәнҗет үче газ ап илә
үч алу иясе.
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йот ач ак. Чөнк и адәмдәг е
ныкл ык аның көч‑гайр ә
тендә түгел.
10 Үз дош
м анн ар ын Рабб ы
тар‑мар итә, аларга күкләр
күкр әт еп ябырыла. Раббы
бөтен дөньяны хөкем итәчәк.
Үзе куйган патшага ныклык
бирүче Ул, Үзе ихт ыяр кыл
ган патшага кодрәт бирүче».
Лүк 1
52 «Тү
р әләрне тәхетләр еннән
төшерде, ә түбәндәг еләрне
күтәрде».

31 сүрә
33 Ий ке
шеләр, Раббыг ызд ан
курк ыг ыз, Аңа гөнаһ бул у
дан саклан ыг ыз вә кыя мәт
көненнән курк ыгыз, ул көн
дә ата үз угълының гөнаһ ын
өст енә алмас, һәм баласы
атасының гөнаһысыннан аз
гынасын да өст енә алмас.
Аллаһуның вәгъдәсе хактыр,
сезне дөн ья рәхәт е алд ап
ахирәттән мәхрүм итмәсен,
һәм сезне шайт ан фәхеш,
хәрам эшләрне вә бидг ать
гамәлләрне эшләтеп, фарыз
гамәлләрдән тыеп, «Аллаһ
ярлыкаучы» дип Аллаһ исеме
белән алдамасын!
34 Әлб әтт ә, кыя мәтнең кайчан
булачаг ын бел ү Аллаһ хозу
рындад ыр...
3 сүрә
97 ...Берәү хаҗн ың фарызл ыг ын
инк яр итсә, көче җитеп тә
хаҗ кылмаса, зарары үзе
нә. Аллаһ бөт ен галәмнәр
мәхл угыннан мөстәгънидер,
һичберсенең гамәленә мох
таҗ түгел...
53 сүрә
43 Тәхк ыйк, Ул – Аллаһ, кеше
ләрне көлдерде һәм елатт ы.
44 Һәм Ул – Ал
лаһ, үтерде вә
тергезде.
3 сүрә
26 Ий А л
л аһ, Син – барч а
байл ыкк а патшасың, Үзең
теләг ән кешег ә байл ыкн ы
бир әсең һәм Үзең теләг ән
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Күтәрүче һәм түбән төшерүче – Аллаһы

кешедән байлыкны аласың,
теләгән бәндәңне... хөрмәтле
итәсең һәм теләгән бәндәң
не... хур итәсең. Барча хәй
рия т Синең кул ыңд ад ыр,
шиксез, Синең һәр нәрсәгә
көчең җитә...
27 Ий Аллаһ! Син... үлекне терек
тән чыгарасың һәм терекне
үлектән чыгарасың, һәм дә
теләгән бәндәләреңә хисап
сыз ризык бирәсең.
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Ишаг ыйя 55
10 «Күктән яуг ан яңг ыр яки кар
кире күккә кайтмаган, бәл
ки, суг арып, җирне уңд ы
рышлы иткән, чәчкән кеше
гә – орлык, ашаган кешегә
икмәк биргән кебек,
11 Ми
нем авызымнан чыкк ан
сүз дә Миңа файдасыз булып
кире кайтмый, ә бәлк и Мин
теләгәнне башкара: Мин аны
нинди йомыш белән җибәр
гән булсам, шул эшне үтәп
чыга».
Иремия 1
9 Шун
нан соң Раббы, кул ын
сузып, иренемә тидерде дә:
«Менә, сүзләремне Мин си
нең телеңә салдым, – диде. –
10 Кара, бүг еннән Мин сине ха
лыклар вә патшалыклардан
өстен куя м: берәүләрен син
там ырлары белән йолк ыр
сың, бөлгенлеккә төшерер
сең, юкка чыгарырсың һәм
җимер ерс ең, икенчеләр ен
ныг ыт ырсың һәм төплән
дерерсең».
III Патшалар 22
21 «Шунда бер рух, алг а чыг ып,
Раббы карш ына килде дә:
„Мин күндерә алам“, – диде.
„Ничек итеп?“ – дип сорады
аңардан Раббы.
22 „Мин ба
рам да аның пәй
гамб әрл әр е телен ә ялг ан

31 сүрә
27 Әгәр җир йөз ендәг е агачлар
каләмнәр булсалар иде, дәх и
бер диңгезгә җиде диңгез ку
шылып яза торган кара ясал
са, шул кара белән Аллаһу
ның сүзләре язылса, яза‑яза
кара бетәр иде, әмма Алла
һун ың сүзләре бетмәс иде,
Аллаһ көчле вә хөкемчедер.
43 сүрә
2 Барча хәлне ачык бәя н итүче
Коръән белән ант итеп әй
тәмен!
3 Без бу Коръәнне гарәп телендә
кылд ык – шая ть, ий кеше
ләр, аңлап иман китерерсез!
4 Тәхк ыйк, ул Коръән ләүхел
мәхфузда китаплар анасында
сабиттер, сакланадыр Безнең
хозурыбызда, ул гая ть бөек
тер һәм гадел хөкем итүчедер.
5 Ий мөш
рикләр, сез чикт ән
үткән фасикъ кавем булга
ныг ыз өчен сезг ә Коръән
иңдерүдән вә сезне хәрам
фәхеш эшләрдән тыюд ан
һәм фарыз эшләргә өндәү
дән туктап кал ырбызм ы?..
6 сүрә
92 Бу Коръән – Без иңдергән мө
барәк китап. Ул Коръән үзен
нән элек иңгән китапларны
дөресләүче (раслауч ы)...
93 Аллаһуг а ялг ан сүзне ифт ира
итүчедән дә зал имрәк кеше

ТӘҮРАТ

КОРЪәН

233

Аллаһыдан иңгән сүз һәм Изге Язмалар

Аллаһыдан иңгән сүз һәм Изге Язмалар

сүз сал учы бер рухк а әйлә
нәм“, – диде теге рух. Раббы
аңа: „Син аны күндерерсең
һәм бу эшне башк арып чы
гарсың. Бар, шулай эшлә“, –
диде.
23 Шу
л ай итеп, Раббы әлег е
ялг анч ы рухн ың сүзләр ен
шуш ындаг ы бөтен пәйгам
бәрләреңнең теленә салд ы;
Раббы сине һәлакәткә дучар
итте»...
Зәбур 1
1 Бә
хетлед ер кеше, яманн ар
үгете белән йөрмәсә, гөнаһ
лылар юлына басмаса, мыс
кыллап көл үчеләр арасында
утырмаса!
2 Раббы кан ун ында бул ыр аның
ирке, көне‑төне өйрәнер шул
Кан унн ы.
3 Агым
с у ярынд а үск ән агач
кеб ек ул: җимешен үз ва
кыт ында бирер, яфраклары
шиңмәс‑корымас; һәр эшен
дә уңышка ирешер ул.
Кан ун 4
2 «Мин әйт кән сүзләрг ә берн и
өстәмәгез дә, аларны кимет
мәгез дә. Раббы Аллагызның
сезгә минем аша ирештергән
әмерләрен үтәгез».
IV Патшалар 23
3 Ба
г ан а янынд а басып тор
ган патша: «Әлег е китапта
язылган Килеш үнең сүзлә
рен үтәр өчен, мин Раббы
юлыннан йөрермен, бар йө
рәгем вә җаным белән Аның

бармы? Яки ул залим: «Миңа
вәх и килде», – дип ялган
лар, хәлбук и аңа һичн ин
ди вәх и килг әне юк; яки,
Аллаһ иңдергән аятьләрне
мин дә иңдерә алам, дияр.
Әгәр залимнәрнең үлгән ва
кытларын күрсәң, бик авыр
хәлдә, кат ы газап аст ында
булырлар. Фәрештәләр алар
га: «Җаннарыг ызн ы чыг а
рыг ыз», – дип, кулл арын
сузып кат ы сугарлар. Бүген
хур итүче газап белән җәза
ителәсез, Аллаһуга тиешсез
сүзләр әйткәнегез һәм Аның
аятьләр е белән гамәл кы
лудан тәкәбб ерләнг әнег ез
өчен. <...>
155 Без иңдергән бу Коръән аның
белән гамәл кыл уч ыга мө
барәк, шулай булгач, аның
һәр хөкеменә иярегез, әмма
башка юлга китеп адаш удан
саклан ыг ыз, шая ть, рәхмәт
ителерсез.
16 сүрә
101 Әгәр Без бер аять
нең хө
кемен бет ер еп, аны икен
че аять белән алышт ырсак,
Аллаһ бел үчерәктер нинди
аять иңдерергә, шулай итеп,
Аллаһ бер аятьне алыштыр
са, мөшрикләр Мөхәммәт
г‑мгә, син Аллаһуга ифтира
кыл уч ысың, диләр, бәлк и
аларн ың күбр әг е аятьнең
алыш уының хикмәтен бел
миләр.

боерыкларына, күрсәтмәлә
ренә һәм кагыйдәләренә буй
сын ырм ын», – дип, Раббы
белән Килеш үне раслад ы.
Бар халык әлеге Килеш үгә
куш ылды.
Маттай 5
17 «Минем хакта, Муса кан ун ын
яки пәйгамбәрләр язганнар
ны юкка чыгарырга килгән,
дип уйламаг ыз. Мин юкк а
чыгарырга дип түг ел, баш
карырга дип килдем!
18 Сез
г ә хак сүз әйт әм: җир
һәм күк юкк а чыкк анч ы,
Кан унн ың бер генә сызыг ы
да юкк а чыкмая чак – ба
рысы да тормышка ашыры
лачак!»
Лүк 16
16 «Муса кан ун ы чоры һәм пәй
гамбәрләр заманы Чумдыру
чы Яхъя килгәнче дәвам ит
те. Хәзер исә Аллаһы Патша
лыг ы хак ында Яхш ы хәбәр
вәгазь кыл ына, һәм һәркем
шунда омт ыла, шунда аяк
басарга тырыша.
17 Әмма күк һәм җир юкк а чык
канда да, Канунның бер генә
сызыгы да юкка чыкмаячак».
Яхъя 10
34 Ә Гайсә болай дип әйтте: «Ал
лаһ ын ың „Сез – илаһлар,
дидем Мин“ дигән сүзләре
сезнең Кан ун ыг ызда языл
ган түгелме?
35 Ал
лаһ ы Үзенең сүзе бирел
гән кешеләрне илаһлар дип
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Әйт: «Алыш ынг ан аятьне
Җәбр аи л г‑м А лл аһ уд ан
хаклык белән иңдерде, мөэ
миннәрнең күңелен хаклык
ка беркетер өчен вә аларга
һидая ть һәм сөенеч булсын
өчен».
4 сүрә
82 Ни өчен күп кешеләр Коръ
әннең мәгън әс ен фик ер
ләп, уйл ап кар ам ыйл ар?
Чын күң елд ән фик ерл әп
укысал ар, әлб әтт ә, Коръ
әннең Аллаһ сүзләре икән
леген белер иделәр. Әгәр бу
Коръән Аллаһудан башк а
бер кешенең сүзләре булса
иде, әлб әтт ә, кешеләр ул
Коръәндә бер‑берсенә кар
шы булган сүзләрне күп та
бар иде.
2 сүрә
106 Әгәр кай
б ер аятьл әрн ең
хөкемнәрен үзг әртс әк яки
онытт ырсак, ул аятьләрг ә
охшашлы аятьләрне яки ях
шыракн ы бир ерб ез. Әллә
белмисеңме Аллаһуның һәр
нәрсәгә көче җиткәнен?
32 сүрә
2 Коръ
ән Кәримнең барча га
ләмне тәрбия итүче Аллаһу
дан иңдерелгәнлег енә шик
юкт ыр.
3 Югый
сә Мөхәммәт г‑м аны
үзеннән чыгарып Аллаһуга
ифтира итте диярләрме; бәл
ки аның Раббыңнан бул уы
хакт ыр, синнән элек аларга
102
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атады, ә Изге язма юкка чы
гарыла алмый.
36 Мине Ата Үзе, изг е эшкә ае
рып, дөньяга җибәрде. Ничек
соң сез „Мин – Аллаһ ы Уг
лы“ дигәнемә: „Көфер сөй
лисең“, – дип әйтәсез?»
Кан ун 18
20 «„Ләк ин Мин сөйләрг ә куш
маг анн ы Минем исемнән
сөйләрг ә бат ырч ыл ык ит
кән яки башка илаһлар исе
меннән сөйләгән пәйгамбәр
үләргә тиеш“.
21 Бәл
к и, күңелег ездән: „Мо
ның Раббы тарафыннан әй
телмәвен без ничек белер
без икән?“ – дип уйл ый
сыздыр.
22 Әгәр пәйг амб әр: „Раббы исе
меннән сөйлим“, – дип әй
теп, ул әйт к әннәр чынг а
ашмаса, димәк, бу сүз Раб
бын ык ы түгел, ә пәйгамбәр
үз белдег е белән сөйләг ән
була – курыкмагыз аңардан».
Иремия 28
8 «...мин
нән һәм синнән элег
рәк килг ән пәйг амб әрләр
борын зам анн ард ан бир
ле байтак илләрне вә бөек
патшалыкларн ы суг ышлар,
афәтләр һәм үләт зәхмәтләре
турында алдан кисәтә торан
булганнар.
9 Әм
м а иминлек‑тын ычл ык
киләсен алдан хәбәр иткән
пәйг амб әрнең әйт кәннәре
торм ышк а ашк анн ан соң

курк ыт учы пәйгамбәр кил
мәгән кавемне Аллаһ газа
бы белән курк ытмаклыг ың
өчен сиңа Коръән иңдерелде,
шаять Коръән белән вәгазь
ләнеп туры юлга күнәрләр.
5 сүрә
67 Ий Аллаһун ың рәсүле! Раб
быңнан иңдерелгән Коръән
хөкемнәрен кешеләргә иреш
тер! Әгәр Коръән хөкемнәрен
ирештереп бетерсәң, Аллаһ
йөкләгән пәйгамбәрлек бу
рыч ын үтәг ән бул ырсың,
әмма ирешт ер еп бет ермә
сәң – пәйгамбәрлек бурычын
үтәмәгән бул ырсың. Аллаһ
сине дошм ан кешеләрнең
шәреннән саклар, мөшрик
ләрдән курыкма, үз эшеңне
эшлә! Имансыз кешеләрне
Аллаһ, әлбәттә, туры юлга
күндермәс.
68 Әйт: «Ий китап әһелләре! Сез
хак диндә түг елс ез, хәтт а
Тәүрат, Инҗ ил һәм Раббы
гыздан иңдерелгән Коръән
белән гамәл кылган ыг ызга
чаклы», – дип. И Мөхәммәт
г‑м, сиңа Раббыңнан иңде
релгән Коръән хөкемнәре:
әлбәттә, аларн ың күпләре
явызлыкны һәм хакны инк яр
итүне артт ырад ыр. Кяфер
ләрнең хакны инк яр итүләре
өчен хәсрәтләнмә!
69 Дө
р еслект ә, гамәлс ез коры
ышан уч ыл ар һәм яһүд и
ләр, һәм насаралар, һәм ай,

гына, аны Раббы җибәргән
чын пәйг амб әр дип тан ы
ганнар».
Зәкәрия 13
2 «Ул көн
не потларн ың исем
нәр ен бу җирдән юк итә
чәкмен, инде аларн ы бүтән
иск ә алм ая ч акл ар; ялг ан
пәйг амб әрләрне вә әшәке
рухны да җир өстеннән юкка
чыгарачакм ын.
3 Шул ва
к ытт а кем дә булс а
яңад ан пәйг амб әрлек итә
башласа, туд ырган ата‑ана
сы аңа: „Син яшәргә тиеш
түгелсең, чөнк и син, Раббы
исемен телг ә алып, ялг ан
сөйл исең“, – дип, пәйгам
бәрлек иткән чаг ында аны
чәнчеп үтерәчәк».
II Петердән хат 1
19 Шу
н ың өчен без пәйг ам
бәрләр сөйләг ән Алл аһ ы
хәбәренә таг ын да ныграк
ышана алабыз. Сез дә, ка
раңг ы урында балк ып тор
ган якт ыл ыкк а игът иб ар
иткәндәй, бу хәбәргә әһә
мият биреп, дөрес эшлисез.
Көн җит еп, йөрәкләрег ез
не таң йолд ыз ы балк ыт
канг а кадәр, аңа әһәм ия т
бир үег езн е дәв ам итәрг ә
тиешсез.
20 Иң элек шун ы аңлаг ыз: Из
ге язмадаг ы бер генә пәй
гамбәрлек сүзен дә һичкем
үз сәләтенә тая н ып аңлата
алмый.

коя шк а яки йолд ызл арг а
таб ын у ч ыл ар – алард ан
Алл аһуг а һәм ахир әт кө
ненә ышан ып, Коръән өй
рәт үе буенча изге гамәлләр
кылг анн ар ын а ахир әтт ә
газ ап курк ын ыч ы булмас,
һәм алар көенмәсләр.
41 сүрә
2 Ошбу Коръән рәх имле вә шәф
катьле Аллаһудан иңдерел
гән хак китапт ыр.
3 Ош
бу кит апн ың аятьл әр е
ачык аңлатылды вә Коръән
дә һәрнәрсә ачык өйрәтел
де, гарәп телендә укылганы
хәлдә, Аллаһудан иңдерел
гән хак кит ап дип белг ән
кешеләр өчен.
4 Ул Коръән аның белән гамәл
кыл уч ыл арн ы шатл анд ы
рыр вә аның белән гамәл
кылмауч ыларга, җәһәннәм
газабы хәзерләнде, дип хә
бәр бирер. Бәлк и кешеләр
нең күбрәге Коръәннән баш
тартты, алар Коръәннең хак
сүзләрен ишетмәсләр. Баш
тартк ач ничек ишетсен?
5 Коръәнгә ышанмаучылар әйт
теләр: «Ий Мөхәммәт г‑м,
син безне Коръәнгә чак ы
расың, безнең күңелебездә
пәрдә бар ки – аны аңламас
вә колакларыбызда саңг ы
раул ык бар – аны ишетмәс
вә синең илә безнең арабызда
пәрдә бард ыр, син үз динең
илә гамәл кыл вә без дә үз
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Пәйг амб әрлек сүзе берк ай
чан да кеше ихт ыяры белән
бирелмәде, кешеләр Алла
һыдан килгән хәбәрне Изге
Рух белән рухланд ырыл ып
сөйләделәр.
II Тим утәйгә хат 1
14 Син исә нәрсәгә өйрәндең һәм
нәрсәгә инандың, шуларны
дәвам ит, чөнк и кемнән өй
рәнгәнеңне беләсең.
15 Син Изг е язмалар белән бала
чактан ук таныш. Алар сиңа,
Мәсих Гайсәгә иман итү аша,
котыл уга алып баручы акыл
бирә ала.
16‑17 ...бөт ен Язма Аллаһ ы тара
фынн ан рухл анд ырылг ан
һәм өйрәт ү, шелтәләү, тө
зәт ү һәм Алл аһ ыг а ярак
лы бул ып яшәү тур ынд а
үгет‑нәсыйх әт бир ү өчен
файдал ы.
Яхъя 5
39 «Мәңг елек торм ышк а ия бу
лырга теләп, сез Изге язмада
язылганнарн ы тикшерәсез,
ә алар нәкъ Минем хакт а
шаһ итлык бирәләр».
Ишаг ыйя 40
8 «...ә Ал
лабызн ың сүзе мәңг е
булачак».
Марк 13
31 «Күк һәм җир юк
к а чыг ар,
әмма Минем сүзләрем һич
кайчан юкка чыкмас».
Маттай 28
18 ...«Күкт ә дә, җирдә дә бөт ен
хакимлек Миңа бирелде. <...>

динеб ез илә гамәл кыл а
быз», – дип.
6 Син аларг а әйт: «Мин дә сез
нең кебек үк бер адәм бала
сым ын, ләк ин миңа Алла
һудан вәх и киләдер, сезнең
илаһыгызның ялгыз бер генә
Аллаһ икәнлеге илә Аңа чын,
иман китереп туры итагать
итүче бул ыг ыз һәм тәүб ә
итеп Аңардан гафу сораг ыз!
Мөшрикләрг ә һәлак бул у
дыр».
46 сүрә
9 Син алар
г а әйт: «Мин пәй
гамбәрләрдән әүвәлге пәй
гамб әр түг елмен, дөн ья да
һәм ахирәттә сезгә вә миңа
Аллаһ ни кылыр – белмим,
мин Аллаһудан үземә вәх и
ителгән аятьләргә генә ия
рәмен һәм мин Коръәнне
кабул итмәүчеләрне җәһән
нәм газабы илә курк ыт учы
гынамын».
10 Әйткел: «Әйә беләсезме, хәбәр
бирегез миңа, әгәр Коръән
Аллаһудан иңгән булса, вә
сез аны инк яр итс әг ез вә
Ягък уб балаларыннан Габ
дулла Коръәндәге хөкемнәр
Тәүратта барлыгы белән шә
һадәт бирсә вә ул Коръәнне
яхшы белгәне өчен аңа иман
китерсә, ә сез исә наданлы
гыг ыздан Аңа иман китерү
дән тәкәбберләндегез, инде
сез кешеләрнең иң явызрагы
буласыз түгелме?» Бит Аллаһ
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...Мин, дөн ья беткәнгә тик
ле, һәрвак ыт сезнең белән
булам».
II Көринтлеләргә хат 3
4 Мәсих аша Аллаһ ы карш ында
менә шундый ышанычыбыз
бар.
5 Безг ә сәләт үзеннән‑үзе килә
дип дәгъва итә алм ыйбыз:
сәләтебез Аллаһ ыдан килә.
6 Ул безгә яңа килеш ү хезмәтче
ләре бул у сәләтен бирде. Яңа
килеш ү – язылган Кан унга
түг ел, Рухк а ниг езләнг ән.
Язылган Кан ун исә үтерә, ә
Рух тормыш бүләк итә.
Гәләтия леләргә 3
6 Иб
раһ имн ы исег езг ә төше
рег ез. Изг е язм ад а аның
тур ынд а: «Ул А лл аһ ыг а
ышанды, һәм шун ың белән
тәкъва бул ып саналд ы» ди
елгән.
7 Моннан шуны аңлагыз: иманга
таян учылар – Ибраһ имның
чын балалары.
8 Изг е язма, Аллаһ ын ың башк а
хал ыкларн ы иман арк ыл ы
акл ая ч аг ын алд ан күр еп,
Ибраһ имга: «Бар хал ыклар
синең аша фат их а алачак»
диг ән Яхш ы хәб әрне бел
дерде. <...>
22 Әмма Изг е язма бөт ен дөн ь
яны гөнаһ әсире дип игълан
итә, шуңа күрә вәгъдә ител
гән нәрсә иман итүчеләргә
Гайсә Мәсихкә инан у аша
бирелә.

зал имнәрне туры юлга һич
тә күндерм идер.
11 Коръәнгә ышанмаучылар әйт
теләр: «Әгәр Коръән хәерле
нәрсә булса, бу ышан учылар
безне узмаслар иде...», – дип.
Алар Коръән күрсәткән туры
юлга кермәгәч, ошбу Коръән
Мөхәммәттән чыкк ан иске
ялган сүздер, диделәр.
12 Коръәннән элек Муса китабы
Тәүрат иңдерелмеш иде, ул
китап ышан уч ыларга имам
вә рәхмәт иде. Вә ошбу Коръ
ән әүвәлге китапларн ы тас
дыйк итүче китаптыр, гарәп
телендә иңдерелде, аның илә
гамәл кылмаучы залимнәр
не җәһәннәм илә курк ыт
мак өчен вә аның илә гамәл
кыл уч ы яхш ы мөэм иннәр
не җәннәт илә шатланд ыру
өчен.
6 сүрә
50 Әйт: «Мин сез
г ә әйтм имен
Алл аһ хәзинәләр е минем
кул ымда һәм яшерен нәр
сәләрне беләмен вә һәм мин
фәрештәмен», – дип... Диндә
һичкемгә, һичнәрсәгә ияр
мимен, мәгәр миңа Аллаһу
дан вәх и ителгән сүзләргә
генә иярәмен. Әйт: «Күзле
белән сук ыр бертигез булыр
мы? Коръән сүзләрен аңлар
өчен фикерләп карамыйсыз
мы?» – дип.
51 Үл
г әннән соң кубарыл ып,
Раббылары алд ында хөкем
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Маттай 16
1 Ан
нан соң Гайсә янына фа
рисейлар һәм садд укейлар
килделәр. Сынарг а теләп,
Аңардан күктән берәр илаһи
билге күрсәт үен үтенделәр.
2 Әмма Ул: «Кич белән сез: „Күк
йөзе кызыл, шуңа күрә һава
торышы яхшы булыр“, – ди
сез. <...>
4 Аллаһ ыг а иман итмәүче явыз
буын кешеләре! Илаһ и бил
геләр таләп итәс ез, әмм а
сезгә Юныс пәйгамбәр га
ләмәтеннән башка билге би
релмәс», – дип җавап бирде.

ител үдән курк уч ыларн ы –
җәһәннәм газабының каты
лыг ы белән курк ыт! Аларга
анда Аллаһудан башка хуҗа
һәм шәфкать итүче булмас,
шая ть, Аллаһуга тәкъвалык
кыл ырлар...
10 сүрә
64 Аларг а дөн ья да һәм ахирәттә
дә шатлыктыр. Аллаһ сүзлә
ренә алыш ынмак юк, Ул ни
әйт с ә шул була, Аллаһуг а
дус бул у – мәңгелек бәхет
кә иреш ү.
75 сүрә
16 Ул Коръән аятьләр ен тәкрар
әйтү белән телеңне тибрәтмә,
Җәбраи л г‑м сиңа укыг ан
аятьләрне ашыг ып яныңа
алыр өчен.
17 Тәхк ыйк, Безнең өстебездәдер
ул Коръәнне синең күңе
лендә җыймак һәм телендә
укытмак.
18 Ул Коръәнне һәрк айчан Җәб
раи лдән сиңа укытсак, аның
укуына ияр!
19 Соң
ра ул Коръәнне яхш ы
лап аңлатмак вә читеннәрен
чишмәк Безнең өстебездәдер.
17 сүрә
82 Без мөэм иннәрнең күңеллә
ренә шифалы аятьләрне вә
Коръәннән рәхмәтле хөкем
нәрне иңдерәбез, әмма Коръ
ән белән гамәл кылмаг ан
залимнәргә Коръән аятьләре
хәсрәтне вә һәлакәтне генә
артт ырыр. <...>
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Синнән рух турында сора
шалар, син аларга әйт: «Рух
Аллаһуның бер мәхл ук ы ки,
аны Аллаһудан башк а һич
кем белм идер, сезгә, ий ке
шеләр, белемнән өлеш бик
аз бирелде».
86 Ий Мөхәммәт г‑м, әгәр телә
сәк, сиңа иңдергән Коръәнне
кәг азьдән һәм күңелеңнән
алыр идек, соңра бу эштән
Безне тыярга ярдәмче тапмас
идең. <...>
88 Акыллы кешеләргә әйт: «Әгәр
кешеләр һәм җеннәр барчасы
бер урынга җыелып Коръән
кебек бер китап иҗат итәргә
теләсәләр, бер‑берсенә яр
дәмләшеп Коръәнгә охша
тып бер китап иҗат итәргә
тырышсалар да, һич тә иҗат
итә алмаслар».
89 Тәх
к ыйк, Без бу Коръәндә
кешеләр өчен һәртөрле ми
салларны вә гаҗәеп гыйбрәт
ләрне күрсәттек, хөкемнәрен
ачык аңлаттык, шулай булса
да кешеләрнең күбрәге Коръ
ән белән гамәл кыл удан баш
тарталар, мәгәр кяфер бул у
дан баш тартм ыйлар.
90 Кяферләр әйттеләр: «Син без
гә җирдән чишмә чыгарып
бирмичә торып, сиңа, ягъни
пәйгамбәрлегеңә, ышанмый
быз.
91 Яки йөз ем, хөрмә бакчаң бу
лып, араларыннан чишмәләр
агызган ыңча.
85
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Яки үзең әйт кәнеңчә, күкне
кисәк‑кисәк итеп өстебезгә
төшергәнеңчә, яки Аллаһуны
вә фәрештәләрне алдыбызга
китереп баст ырган ыңча.
93 Яки си
нең алт ынн ан өең
булгангача яки күккә мен
гәнеңчә, күккә менс әң дә
ышанмабыз, анн ан кит ап
алып кил еп безг ә укыт
мас аң, шуш ы нәрс әләрне
эшләмәсәң сиңа иман ки
терм ибез», – диделәр. Син
аларга әйт: «Минем Раббым
һәр кимчелект ән пакьт ер,
мин үзем дә әүвәлге рәсүл
ләр кебек кешедән булган бер
рәсүлмен, сез сораган нәр
сәләрне мин эшли алмыйм,
анд ый эшләрне фәкать Ал
лаһ эшли». <...>
96 Әйт: «Сез
нең белән минем
арамда һәм пәйгамбәрлегем
не исбат итүдә шаһит булыр
га Аллаһ җитәдер». Әлбәттә,
Аллаһ бәндәләренең хәллә
рен бел үче вә күрүче булды.
92
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Чыг ыш 22
16 «Әгәр бер ир ке
ше ярәшел
мәг ән гыйфф әтле кызн ы
алд ап, аның белән якын
лык кыл а икән, ул, кыз
ның атасына мәһәр түләп,
кызн ы хат ынл ыкк а алырга
тиеш.
17 Әгәр атасы үзенең кызына бу
кешегә кия үгә чыгарга рөх
сәт бирми икән, теге ир кеше
ул кыз өчен акчаны барыбер
түләргә тиеш».
Кан ун 24
1 «Әйт ик, берәр кеше хат ын ала
да, нинди дә булса ярамаган
ягын табып, аннан күңеле
кайта, һәм ир, аның кулына
талак хаты тоттырып, өеннән
куып җибәрә,
2 ә ул хат ын, аның өеннән ки
теп, икенче кешегә кия үгә
чыга.
3 Әгәр бу ир дә, күңеле кайт ып,
хат ынг а талак хат ы бир еп
өеннән куы п җибәрсә, яки
шуш ы хат ынг а өйләнг ән
соңг ы ир үлә калса,
4 ул чак
т а беренче ире бу ха
тынг а яңад ан өйләнә ал
мый, чөнк и бу хат ын аның
өчен нәҗес сан ал а. Шун
дый никах Раббыга җирән
геч. Монд ый гөн аһ белән
Раббы Аллаг ыз сезгә билә
мә итеп бирәсе җирне пыч
ратмаг ыз».

2 сүрә
226 Хат ыннарына якынл ык кыл
маска ант иткән ирләргә дүрт
ай көтмәк тиешле, әгәр то
ру ния те белән шул дүрт ай
эчендә якынлык кылса, Ал
лаһ ярл ык ауч ы һәм рәхмәт
итүче. <...>
228 Та
лак кыл ынг ан хат ыннар
икенче иргә барганчы, өч кү
рем үткәнче көтәрләр. Хәләл
булмас ул хатыннарга Аллаһ
халык кылган карыннарын
даг ы балан ы һәм күремне
яшермәкләре, әгәр Аллаһуга
һәм ахир әт көненә ышан
салар. Ул талак кыл ынг ан
хатыннарны үз ирләре өч кү
рем эчендә кайтарып алырга
хакл ы, әгәр яхш ы торырга
теләсәләр. Хатыннарның ир
ләре өст ендә хаклары бар,
ирләрнең хатыннары өстендә
хаклары булг ан кеб ек. Ир
һәм хат ын бер‑берсен хөр
мәтләп һәм хакларын ри
гая кылып, Аллаһ кушканча
яшәрг ә бурычл ы бул ал ар.
Ирләр дәр әҗәсе хат ыннар
дәр әҗәсенә караг анда өс
тенр әк. Аллаһ барча эштә
галиб һәм белеп хөкем итүче.
229 Талак ике мәртәбә – ягъни ир
хат ын ын бер мәртәбә талак
кылгач та, икенче мәртәбә
талак кылг ач та берг ә то
рырга теләге булса, кайтарып
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Маттай 5
28 «Ә Мин сез
г ә әйт әм: ха
тын‑кызга җенси теләк белән
карауч ы күңеленнән инде
зина кылган була».
Саннар 5
29 «Көнчелек турындаг ы кан ун
әнә шундый. Хат ын үзенең
иренә хыя нәт итсә һәм нә
җесләнсә,
30 яки ирендә, шик туы п, хат ы
нына карата көнчелек хисе
уянса, ул үзенең хат ын ын
Раббы алдына китереп бас
тырсын. Рухани исә бу хатын
белән алда әйтелгән кан ун
нигезендә эш итсен.
31 Шул очракт а ир кеше гөнаһ
тан азат булачак, хат ын исә
кылг ан гөнаһ ы өчен җәз а
алачак».
Марк 10
2 Гайсә янына фарисейлар кил
деләр һәм, Аны сынарга те
ләп: «Ир кешег ә хат ын ын
аер ып җиб әр ерг ә Кан ун
рөхсәт итәме?» – дип сора
дылар. <...>
9 «Аллаһ ы кушк анн ы кеше аер
масын». <...>
11 «Ир ке
ш е, хат ын ы бел ән
аерыл ыш ып, башк аг а өй
ләнә икән, беренче хат ын ы
алд ында зина кыла диг ән
сүз, – диде Гайсә. –
12 Шу
л ай ук хат ын кеше дә,
иреннән аерыл ып, башк ага
кия үг ә чыкса, зина кыла,
димәк».

алырга хаклы була... Икенче
талактан соң кайтарып алса,
шәригать кушк анча гадел
лек белән хат ын итеп тот
мак лязим, аерып җибәрсә
дә яхш ыл ык белән җибәрү
тиештер. Хат ыннарыг ызн ы
талак кылг ач, аларг а бир
гән мәһәрләрегездән аз гы
на нәрсәне алу да сезгә һич
хәләл булмый, мәгәр хәләл
бул ыр Аллаһ чикләгән чик
эчендә генә яши алмаудан
курыксалар. Аллаһ чигендә
каи м бул удан курыксаг ыз...
шундый хәлдә хат ын ирдән
алг ан мәһәрне яки башк а
мал ын бир еп, үзен тал ак
кылдырыр, икесе дә гөнаһ
лы булмас. Бу бәян ителмеш
хөкемнәр Аллаһ чикләг ән
чиктер, бу чиктән үтмәг ез!
Берәү Аллаһ чигеннән үтеп
китсә, ул, әлбәттә, залимдер.
4 сүрә
35 Әгәр ир белән хат ын арасын
да фетнә һәм дошманл ык
туса, шул вак ытта тормыш
лары бозылудан курыксагыз,
гаделлек белән тикшер еп
араларын төз әт ү өчен ир
нең якыннарыннан бер гадел
кешене һәм хат ын ягыннан
бер гадел кешене билгеләгез.
Әгәр билг еләнгән кешеләр
ир белән хат ын арасын чын
күңелдән төзәтергә теләсә
ләр һәм төзәт ү өчен бөт ен
чараларны кылсалар, Аллаһ,

Маттай 19
9 «Сез
гә әйтәм: ир кеше, зина
кыл удан башк а сәбәп арк а
сында хатыны белән аерылы
шып, башкага өйләнә икән,
ул зина кыла».
Маттай 5
32 «Ә Мин сезг ә әйт әм: әгәр ир
кеше, зина кыл удан башк а
сәбәп аркасында хатыны бе
лән аерылышса, ул хатынын
зина кылуга этәрә. Аерылган
хат ынга өйләнгән кеше дә
зина кыла».
Чыг ыш 20
17 «Баш
к а бер әүнең өенә, ха
тын ына, ир яки хат ын‑кыз
колына, үгезенә яки ишәге
нә – гом умән, кеше малына
нәфесеңне сузма».
Левиләр 12
2 «Ис
р аи л иләрг ә игъл ан ит:
„Әгәр берәр хат ын, балаг а
узып, ир бала туд ырса, ул
хат ын, күрем вак ыт ындаг ы
кебек, җиде көн нәҗес булыр.
3 Ир ба
лан ы сиг езенче көндә
сөннәткә утыртырга кирәк;
4 ә хат ын‑кыз, кан кил үдән чис
тарынг анч ы, утыз өч көн
дәвам ында һичн инд и изг е
нәрс әг ә каг ылмаск а, Изг е
чат ырга кермәскә тиеш.
5 Кыз бала туд ыруч ы хат ын, кү
рем вак ытындагы кебек, ике
атна нәҗес бул ыр; алтм ыш
алты көн узып, кан кил ү тук
талг аннан соң гына, пакь
саналыр“».

тәүфыйк биреп, ир белән ха
тын арасына дусл ыкн ы са
лыр. Дөреслектә, Аллаһ ке
шеләрнең гамәлләрен бел үче
һәм күңелләрендәге теләклә
реннән хәбәрдар булды. <...>
129 Карт хат ын белән яшь хат ын
арасын тигезләргә такатегез
җитмәсә, тигезләү өчен нык
лап тырышсаг ыз да, шулай
да яшь хат ыннарыг ыз ягы
на бөтенләй авыш ып, карт
хат ынн арыг ызн ы нәүб әт
тән өлешсез итеп, ирсез ха
тыннар кебек калдырмаг ыз!
Әгәр хатыннарыгыз арасын
да төзеклек белән торсаг ыз
һәм золымнан саклансаг ыз!
Шулай булг анда, әлб әтт ә,
Аллаһ кимчелекләр ег езне
ярл ык ауч ы вә рәхмәт итүче
булд ы.
130 Әгәр ир белән хат ын киле
шә алмыйча аерылышсалар,
Аллаһ Үзенең рәхмәте белән
икесен дә моңсыз кылыр, бит
Аллаһ киң рәхмәтле вә мәс
лихәтчә эш кыл уч ы булд ы.
4 сүрә
3 Ятим
нәрне гаделлек белән
тәрбия кыл ырг а курыкса
гыз, ятим булган кызлардан
күңелег езг ә хуш килг әнен
үзегезгә ник ах кыл ып алы
гыз: икешәр, өчәр һәм дүртәр
кыл ып, әгәр гаделлек кыла
алмабыз дип курыксаг ыз,
фәк ать берне генә ник ахла
ныгыз, әгәр бергә дә гаделлек
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Левиләр 20
18 «Әгәр бе
р әр кеш е к үр ем
күр үч е хат ын‑кыз бел ән
якынлык кылса, алар икесе
дә нәҗеслектән арын у ка
нун ын бозган бул ып исәп
ләнә, һәм алар икесе дә ха
лыкт ан читл әшт ер елерг ә
тиеш». <...>
26 «Ми
нем алда изг е бул ыг ыз,
чөнк и Мин, Раббы, изгемен.
Мин сезне Үзем өчен башк а
халыклардан аерып алдым».
Кан ун 22
5 «Хат ын‑кыз – ирләр кеб ек, ә
ирләр хат ын‑кыз кебек ки
енмәсеннәр, шулай эшләү
че һәркем Раббы Аллаг ызга
җирәнгеч».
Левиләр 20
14 «Әгәр нин
д и дә булса ир үз
хат ын ы өст енә аның ана
сын да хатын итеп ала икән,
бу – бозыклык; сезнең ара
гызда бозыкл ыклар булма
сын өчен, ул ир дә, әлег е
хат ыннар да янд ырып үте
релсен».
Левиләр 21
9 «Әгәр рух ан ин ың кызы, фә
хешлек кылып, үзен нәҗесли
икән, ул үзенең атасын хур
итә, һәм ул кыз янд ырып
үтерелергә тиеш».
I Көринтлеләргә хат 14
34 ...ха
т ыннар бердәмлек җые
лышл ар ынд а дәшм әс ен
нәр, чөнк и аларга анда сөй
ләрг ә рөхсәт ителм и. Муса

кыла алмасаг ыз, ул вак ытта
сатып алган кәнизәкләрегез
җитәр. Югарыдагы хөкемнәр
ышан ычл ыракт ыр хакт ан
үтеп китмәвегез өчен.
4 Сөйләшеп, ризал ык белән би
рерг ә өст ег езг ә алг ан мә
һәрне хатыннарыгызга бире
гез, әгәр хатыннарыгыз риза
бул ып мәһәрдән бер өлеш
бирсәләр, рәхәтләнеп аша
гыз. <...>
6 Ятимнәрнең акылларын тәҗ
рибә кылыгыз никахланыр
га яракл ы булганга чакл ы,
аларн ың акыллары кам ил
ләшк әнен күрс әг ез, мал
ларын үзләр енә кайт арып
бир ег ез. Хыя нәт вә мәкер
юл белән ятимнәр малын аз
гына да ашамаг ыз...
2 сүрә
222 Янә син
нән хат ыннарн ың
күрем каны хак ында сорый
лар. Әйт: «Күрем каны нәҗес
кан», – дип. Күремле вак ыт
ларында хат ыннарыг ыздан
киселеп торыг ыз, күремнә
ре бет еп, пакьләнгәннәре
нә чакл ы. Күремнәреннән
пакьләнсәләр, Аллаһ әмер
иткән урыннан якынлык кы
лыг ыз. Дөреслектә, Аллаһ
тәүб ә итеп төз әл үчеләрне
һәм күңел, тән нәҗесләрен
нән пакьлән үчеләрне сөядер.
223 Хат ыннарыг ыз сезгә игенлек
урыны, үзегез теләгән яктан
игенлекләрег езгә килег ез!..

кан унында әйтелгәнчә, алар
буйсын учан бул ырга тиеш.
35 Алар нәрс ә булса да белерг ә
тели икән, өйләрендә ирлә
реннән сорасыннар, чөнк и
бердәмлек җыелышында ха
тыннарның сөйләве урынлы
түгел.
36 Аллаһ ы сүзе сездән чыкт ым ы
әллә? Әллә сезгә генә килеп
ирештеме?
I Көринтлеләргә хат 11
8 Ир – хат ыннан түг ел, хат ын –
ирдән,
9 һәм ир хатын өчен түгел, хатын
ир өчен ярат ылган.
I Тим утәйгә хат 2
8 Ин
де шун ы тел им: ир‑атлар
һәр җирдә рух и яктан саф
булып, ярсымыйча вә бәхәс
ләшмичә, кулларын күтәреп
дога кылсыннар.
9 Хатын‑кызларга исә әдәплелек
саклап, тыйнак һәм килешле
киенергә кирәк. Алар үзлә
рен алтын, энҗе, кыйммәтле
кием белән һәм чәчләр ен
үреп түгел,
10 ә иге
лекле эшләр белән би
зәсеннәр....
11 Хат ын‑кыз күндәмлек белән
тавыш‑тынсыз гына өйрән
сен.
12 Хат ын‑кызг а ир‑атн ы өйр ә
тергә, аның өст еннән баш
бул ырг а рөхс әт итм им, ул
тавыш‑тынсыз булсын.
13 Башт а Адәм, аннан соң Һав а
ярат ылган бит,

Аллаһудан курк ыгыз, Аның
хөкемнәрен бозудан сакла
ныг ыз! Яхш ы белегез, ахи
рәтт ә, әлб әтт ә, Алл аһуг а
юлыг ырсыз...
16 сүрә
58 Әгәр ул мөшрикләрнең бер
сенә «кыз балаң туган» дип
сөенеч бир елс ә, хат ын ы
на ачулан ып, дусларыннан
оял ып, йөз е карал ып ки
тәдер.
59 Кыз белән сөенеч бир елг ән
лектән хурланып кавеменнән
качад ыр, уйлап торад ыр: бу
кызн ы хурлан ып кына ас
рыйммы икән? Яки тереләтә
туфракка күмеп таптыйммы
икән, дип. Агяһ булсыннар,
кылган эшләре нинди яман
кабахәт эштер! <...>
72 Ал
лаһ сезнең өчен үз җене
сег ездән хат ынн ар хал ык
кылды вә хатыннарыгыздан
сезгә балалар вә балаларның
балаларын яратт ы вә сезне
хәләл яхшы ризыклар белән
ризыкланд ырд ы, әллә кире
кешеләр ялг анг а ышан ып
Аллаһ нигъмәтләрен инк яр
итәләрме?
4 сүрә
7 Ата‑анасы вә якын кардәшләре
калд ырган малдан ирләргә
өлеш бул ыр вә хат ыннарга
да ата‑анасы вә якын кар
дәшләре калд ырган малдан
өлеш бул ыр, мал күп булса
да, аз булса да. Калган малны
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һәм Адәм алд анм аг ан, ха
тын‑кыз, алдан ып, әмерне
бозган.
15 Әмма әдәплелек белән иман,
мәхәбб әт һәм әүл ия лект ә
торса, ул ана бул у вазифасын
үтәп кот ылачак.
I Петердән хат 3
7 Ирләр, сез дә хат ыннарыг ыз
ның үзег езд ән көчс езр әк
бул уы н истә тот ып, аларга
игът ибарл ы бул ып яшәг ез.
Аларн ы хөрмәт итегез, алар
да сезнең кебек үк Аллаһ ы
дан торм ыш бүләг ен кабул
итеп алалар бит. Шул рәвеш
чә догаларыгызга тоткарлык
булмас.
I Көринтлеләргә хат 11
11 Хәер, Хак им Гай
сә алд ында
ир – хатыннан, хатын ирдән
бәйсез түгел,
12 чөнк и хат ын ирдән ярат ыл
гандай, ир дә хат ыннан туа.
Ә һәрнәрсә Аллаһыдан килә.
Гәләтия леләргә 3
26 Гай
сә Мәсихкә булган има
ныгыз аша барыгыз да – Ал
лаһ ы балалары. <...>
28 Инде яһүд и белән грек, кол
белән ирекле, ир‑ат белән
хат ын‑кыз арасында аерма
юк, чөнк и сез барыг ыз да
Мәсих Гайсәдә бер.
Саннар 27
8 «Ә исраи л иләргә аңлат: „Әгәр
берәү үлсә һәм аның угл ы
булмаса, мирасы аның кы
зына тапшырылырга тиеш“».

тиешле кешеләргә тапш ыру
диндә фарыз булды. <...>
11 Аллаһ балаларыг ыз хак ында
булган мирасн ы бәя н итә
дер: үзегез үлеп, балаларыгыз
калганда, ир балага хат ын
нарга биргәннең ике өлеше
бирелер. Әгәр бар да хат ын
бул ып икедән арт ык булса
лар, аларг а малн ың өчт ән
бер өлеше бирелер, әгәр бер
генә кыз булса, аңа калдыр
ган малның яртысы бирелер.
Әгәр мәе тнең баласы бул
маса, ата‑анасы варис бу
лыр, анага өчтән бер өлеше,
калган ы атага бул ыр. Әгәр
мәетнең берт уган кешеләре
булса, анасына алт ыдан бер
өлеш тия р. Мәе тнең әйт
кән васыятен вә бурычларын
үтәгәннән соң гына мирас
мал ы бүленер. Ата‑ана һәм
угылларыг ызн ың кайсыла
ры сезгә якынрак файда итү
йөзеннән, сез белмисез һәм
кайсысына күпме мал тиешле
икәнне дә белмисез. Әлбәт
тә, Аллаһ белеп хөкем итүче.
12 Әгәр хат ын ыг ыз үлеп, мал ы
калса, баласы булмаса, кал
ган малн ың ярт ысы сезг ә
бул ыр. Әгәр баласы булса,
калган малн ың сезгә дүрт
тән бере тияр, васыятьләрен
вә бурычларын үтәг әннән
соң. Калдырган малыгыздан
хат ын ыг ызг а дүрттән бере
тияр, әгәр балаг ыз булмаса.

Лүк 8
2 Гай
с ә явыз рухл ард ан һәм
авырулардан савыкт ырг ан
хат ын‑кызл арн ың берн и
чәс е – Гайс ә җиде җенне
куы п чыг арг ан магдалал ы
Мәрья м...
Маттай 22
30 «Үле
л әр тер елг әнд ә, алар
өйләнмәсләр дә, кия үгә дә
чыкмаслар. Алар күктәге фә
рештәләрдәй булачаклар».

Әгәр балаг ыз булса, хат ы
ныгызга калдырган малның
сигездән бере тияр, әйт кән
васыятегезне вә бурычлары
гызн ы үтәгәннән соң...
4 сүрә
176 Ий Мөхәммәт г‑м, мирас ма
лы хак ында синнән фәтва
сорыйлар. Син аларга әйт:
«...Әгәр бер ир үлс ә, аның
ата‑анасы һәм баласы бул
маса, берт уг ан кыз кардә
ше калса, бу кыз кардәшенә
үлгән кәләлә мал ын ың яр
тысы тия р, әгәр кәләлә ир
исән кал ып, әлеге кыз кар
дәше үлсә, ул кыз кардәше
нең баласы калмаса, ул ча
гында калган малга кәләлә
варис булыр. Әгәр кәләлә ир
үлеп аның ике берт уган кыз
кардәшләр е калса, аларг а
кәләләдән калг ан малн ың
өчтән ике өлеше тияр, әгәр
кәләлә ирнең калган берт у
ган кардәшләре ирләр һәм
хат ынн ар булс а, ирг ә ике
хат ынн ың өлеше тияр. Бо
лар кәләләдән калган мал
ның өчтән ике өлешен бү
ләрләр». Аллаһ сезгә ачык
бәян кылыр мирас хөкемнә
рен, мал бүл үдә адашмавы
гыз өчен. Аллаһ һәрнәрсәне
бел үче.
3 сүрә
195 Аллаһ мөэм иннәрнең сорау
ларын кабул итте, сезләрдән
гамәл кыл уч ын ың гамәлен
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Мин, әлб әтт ә, юкк а чы
гарм ыйм, ул гамәл кыл учы
кирәк – ир, кирәк – хат ын
булсын, гамәлдә барыг ыз да
берт игезсез...
16 сүрә
97 Из
г е гамәлләр кылг ан хак
мөэминнәр кирәк – ир бул
сыннар, кирәк – хатын бул
сыннар, аларга дөнья вә ахи
рәт, хуш тереклек бирербез,
вә аларга кылган гамәллә
реннән күркәмр әк әҗерен
бирербез.
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Кан ун 20
1 «Дошманнарыг ызга карш ы су
гышка чыккач, сез атларны,
арбаларны һәм сан ягыннан
сездән күпкә арт ык суг ыш
чыл арн ы күр ерс ез, ләк ин
курыкм аг ыз, чөнк и сезне
Мисыр җиреннән алып чык
кан Раббы Аллаг ыз сезнең
яныг ыздад ыр.
2 Суг ыш башланг анч ы, иң элек
гаскәр алд ына сүз әйт ергә
рухан и чыксын
3 һәм: „И ис
раи л иләр, тыңла
гыз! Бүген сез дошманга кар
шы сугышка барасыз: батыр
булыг ыз, курыкмаг ыз, бор
чылмагыз һәм алар алдында
коелып төшмәгез.
4 Сезгә җиң ү китерергә, дошма
ныг ызга карш ы суг ыш ырга
сезнең белән берг ә Раббы
Аллагыз бара“, – дип әйтсен.
5 Җи
тәкчеләр гаскәргә: „Кем
дер, яңа йорт төз еп, анд а
яшәрг ә өлг ермәг ән булса,
йортына кайтсын, чөнк и су
гышта үлә калса, йорт ына
башка кеше кереп урнашыр.
6 Кемдер, йөз ем бакчасы утыр
тып, аннан файдаланмаган
булса, ул кеше үзенең йорты
на кайтсын, чөнк и суг ышта
үлә калса, аннан башка кеше
файдалан ыр.
7 Кемдер, кыз белән ярәшеп тә,
әле аңа өйләнмәгән булса,

109 сүрә
1 Ий Мөхәммәт г‑м, әйт: «Ий сез
кяферләр, иман китермәгән
кешеләр!
2 Сез гыйбадәт кыла торган сын
нарг а мин гыйбадәт кыл
мыйм ын.
3 Һәм сез дә мин гыйбадәт кыла
торг ан Аллаһуг а гыйбадәт
кылм ыйсыз.
4 Вә мин сезнең гыйбадәт кыла
торган сыннарыгызга гыйба
дәт кыл уч ы түгелмен.
5 Вә сез мин гый
бадәт кыл а
торг ан Аллаһуг а гыйбадәт
кыл уч ы түгелсез.
6 Сезнең бат ыйль ялган динег ез
үзегезгә булсын вә минем хак
динем үзебезгә булсын!
22 сүрә
38 Аллаһ мөэм иннәрдән кяфер
ләрнең зол ым ын җибәрер,
Аллаһ, әлбәттә, хыя нәтче,
кяферлек кыл уч ын ы ярат
мый.
39 Кяф ерләр өст енә суг ыш бе
лән барырг а мөэм иннәрг ә
Аллаһудан рөхсәт бирелде,
кяферләрдән золым күргән
нәре өчен, тәхк ыйк, Аллаһ
мөэминнәргә ярдәм бирергә
кад ир.
40 Ул кя
ферләрдән зол ым кү
рүче мөэм иннәр: «Безнең
Раббыбыз – Аллаһ», – дип
әйт кән өчен йортларыннан
чыгарылдылар. Әгәр Аллаһу
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йорт ын а кайт сын, чөнк и
суг ышт а үлә калс а, аның
кәләшенә башк а кеше өй
ләнер“, – дип әйтсеннәр.
8 Җи
тәкчеләр гаскәрг ә таг ын
шуны әйтсеннәр: „Әгәр кем
дер курка һәм аның кыюлы
гы җитм и икән, иптәшлә
ренең йөрәген дә үз йөрәге
кебек кыюсыз итмәсен өчен,
өенә кайт ып китсен“.
9 Җит әкчеләр боларн ың бары
сын да гаскәргә җиткергән
нән соң, сугышчылар өстен
нән гаскәрбашлары куелсын.
10 Сез шә
һәрне яул арг а кил
гәч, башта аңа солых төзергә
тәкъдим итегез.
11 Әгәр шәһәр, сезнең тәкъдимне
кабул итеп, капкаларын ачса,
бу шәһәрдәге бар халык сезгә
хезмәт итәргә мәҗбүр булыр.
12 Әгәр инде ул сезнең белән со
лых төзергә риза булм ыйча
сугыша башласа, ул вак ытта
шәһәрне камап алыг ыз.
13 Раб
бы Аллаг ыз аны сезнең
кулг а тапш ырг ач, анд аг ы
барл ык ирләрне кыл ычтан
уздырыг ыз.
14 Ха
т ын‑кызларн ы, балалар
ны һәм терлекне, шәһәрдәге
бөтен нәрсәне исә үзег езгә
алыг ыз һәм Раббы Аллаг ыз
сезгә биргән, дошман ыг ыз
дан яулап алган шушы мал
дан файдалан ыг ыз.
15 Шак 
т ый ерак т а у рн аш
кан, әйл ән ә‑тир әг езд әг е

Тәгаләнең залим кешеләрне
гадел кешеләр белән баст ы
рып мәзл умнарн ы яклавы
булмаса иде, әлб әтт ә, мо
нахларның сумгалары, наса
раларның чиркәүләре, яһүд
ләрнең гыйбадәт йортлары
вә мөселманнарн ың Алла
һуның исеме күп зекер ителә
торган мәсҗ идләре егылып
җимерелер иде. Аллаһ... ди
ненә нинди юл белән булса
да ярдәм итүчегә, әлбәттә,
Аллаһ ул кешегә ярдәм би
рер, Аллаһ куәт иясе вә һәр
эштә җиң үче.
3 сүрә
146 Пәйг амб әр белән берг ә Ал
лаһуга бирелгән күпме мө
эм иннәр суг ышларг а чык
тылар. Алар суг ышларн ың
кат ыл ыг ынн ан ирешк ән
авырлыктан курыкмадылар,
дошманн ың гаскәре күпле
геннән зәг ыйфьләнмәделәр
вә гаҗ излек тә, мескенлек тә
күрсәтмәделәр, бәлк и гайрәт
белән суг ышт ылар. Гайрәт
белән суг ыш уч ыларн ы вә
авырлыкны күтәрүче сабыр
ларн ы Аллаһ сөяр.
60 сүрә
1 Ий мөэм иннәр, Минем дош
ман ым вә сезнең дошм а
ныг ыз булг ан кяф ерләрне
дус тотм аг ыз, ул кяф ер
ләрне яшер ен дус тот асыз
вә дусл ык сәб әпл е пәй
гамбәрнең эшеннән аларга

хал ыкл арн ык ы булм аг ан
шәһәрләр белән шулай эш
итегез.
16 Раббы Аллаг ыз сезг ә биләмә
итеп бирәсе җирдәге халык
ларн ың шәһәрләрендә исә
бер җан иясен дә исән кал
дырмаг ыз.
17 Раббы Аллаг ыз сезгә кушк ан
ча, бу хал ыкларн ы – хитт и
ләрне, амориләрне, кәнгани
ләрне, фәризиләрне, хивви
ләрне, явүсиләрне – тәмам
юк итегез.
18 Юк
са алар сезне үз илаһла
рын а табынг анд а кылг ан
җирәнгеч гадәтләренә өйрә
терләр, һәм сез, шулай итеп,
Раббы Аллаг ыз карш ында
гөнаһлы бул ырсыз.
19 Әгәр нин
дидер шәһәрне, яу
лап алм акч ы бул ып, озак
вак ыт кам а л ышт а тот а
сыз икән, әйләнә‑тирәдәге
агачл арг а балт а тидермә
гез – сез аларн ың җиме
шен ашый аласыз. Кырдагы
агач – камал ышт а калг ан
кеше түгел бит.
20 Ба
ры җимеш бирм и торг ан
агачл арн ы гын а кис әрг ә
мөмк ин. Шәһәр җиңелгәнче,
сез алардан һөҗ үм вак ытын
да ярдәм итүче корылмалар
ясый аласыз».
Кан ун 21
10 «Дош
маннарыг ызг а карш ы
сугышка чыккач, Раббы Ал
лаг ыз аларн ы сезнең кулга

хәбәр җибәрәсез... Тәхк ыйк,
(алар)... сезгә Раббыг ыздан
килгән, хак булган Коръәнне
инк яр иттеләр, рәсүлне вә
сезне Мәккәдән чыг ард ы
лар фәк ать Аллаһуга иман
китергәнегез өчен, әгәр сез
Минем юлыма җиһад өчен
һәм риз ал ыг ымн ы эст әп
чыксаг ыз, кяферләргә яше
рен дусл ык кыласыз. Мин
сезнең яшергән нәрсәг езне
дә һәм әшк ярә кылган эш
ләрегезне дә бел үчерәкмен.
Сездән берәрегез кяферләргә
яшерен дус булса яки мөсел
маннарның серен кяферләр
гә ирештерсә, дөреслектә, ул
кеше туры юлдан адашт ы,
ягън и имансыз калд ы.
3 сүрә
103 Ий мөэм иннәр! Барчалары
гыз да берләшкән хәлег ез
дә Аллаһ арк ан ына, ягън и
Коръән хөкемнәренә нык
лап ябыш ыг ыз! А нн ар ы
Коръән хөкемнәреннән һич
тә аерылмаг ыз һәм бер‑бе
регездән киселеп төрле юл
ларга китмәг ез! Янә Аллаһ
сезгә биргән нигъмәтләрен
күңелег ездә саклаг ыз, бит
мөс елм ан булм ас бор ын
бер‑берег езгә дошман иде
гез. Аллаһ ислам дине белән
күңелег езгә дусл ык, өлфәт
мәхәббәт салд ы да, бер‑бе
регезгә дин кардәше бул ып
әверелдегез...
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тапш ырыр, һәм сез әсирләр
алырсыз.
11 Әгәр бе
р әр ег езн ең әсир
ләр арасындаг ы чиб әр ха
тын‑кызга күзе төшеп, аны
яратс а һәм хат ынл ыкк а
алырга теләсә,
12 аны үзенең йортына алып кай
тсын; ул хат ын‑кыз баш ын
дагы чәчен һәм тырнакларын
киссен,
13 элек
кег е киемнәр ен сал ып
ташласын һәм, ире йортын
да яши башлап, бер ай буена
ата‑анасын уйлап еласын.
Шуннан соң ир кеше аның
белән якынл ык кыла ала,
һәм ул аның хатыны булыр».
Йои л 3
9 «Бар халыкларга игълан итегез:
„Суг ышк а әзерләнег ез, яу
гирләрегезне орышка чак ы
рыг ыз – бөтен суг ышч ылар
күтәрелеп чыксын.
10 Су
к адан – кыл ыч, урактан
сөңге очлыклары коегыз. Иң
көчсезе дә, мин көчле, дип
әйтсен“».
Зәбур 143
1 Раббыг а – Кыят аш ыма мак
тау‑шөкерләр! Кулларымны
Ул сугышка, бармакларымны
орышка өйрәтә.
2 Ул миңа Мәрхәмәт итүче, ми
нем Ныг ытмам вә Кальгам,
Коткаручым вә Калк ан ым!
Мин Аңа сыенам, халк ым
ны Ул миңа буйсынд ырып
тота.

16 сүрә
125 Ий Мө
хәммәт г‑м һәм аның
өммәт е! Раббыңн ың юлы
булган ислам диненә кеше
ләрне чак ыр вә чак ырыг ыз
Коръән дәлилләре белән, дә
хи тәэсирле яхшы вәгазьләр
белән, дәх и кешеләргә хак
лыкны төшендерү өчен алар
белән тарт ыш вә көрәш иң
күркәм юл белән! Әлбәттә,
синең Раббың Аның юлын
нан адашкан кешеләрне белә;
һәм Ул Коръән юлында бул
ган хак мөэминнәрне дә белә.
60 сүрә
7 Ихт имал, Аллаһ мөшрикләр
дән дошм ан булг ан якын
кардәшләрегез белән сезнең
араг ызда дусл ыкн ы булд ы
рыр... Алл аһ кад ирдер, бу
эшкә көче җитәдер, һәм Ал
лаһ ярлыкаучы вә рәх имле.
8 Аллаһ сезне тыйм ыйд ыр ис
лам диненә карш ы сезнең
белән суг ыш кылмаг ан вә
сезне йорт ыг ызд ан куы п
чыгармаган кавемнәр белән
яхш ы мөг амәләдә бул удан
һәм аларга гаделлек кыл у
дан. Тәхк ыйк, Аллаһ гадел
кешеләрне сөя дер.
9 Ал
лаһ, әлб әтт ә, сезне тыя
дыр ислам диненә карш ы
сезнең белән суг ышк ан вә
сезне йорт ыг ыздан куа лап
чыг арг ан һәм кяф ерләрг ә
дус булып сезне йорт ыг ыз
дан чыгарырга ярдәм иткән
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И Раббы, ни‑нәрс ә ул кеше
ток ымы?! – Алай да Син аны
кайг ыртасың! Адәм нәселе
ни‑нәрсә ул?! – Алай да Син
аңа игът ибар итәсең!
4 Ке
ше гомере – исеп киткән
җил кеб ект ер, аның яшәү
көннәре – юкка чыг ып бар
ган күләгә генә.
5 И Раббы, күкләрне авышт ыр
да түбән төш, тауларга ка
гыл – төтәсеннәр;
6 яшен яшьнәт – тарат дошман
нарн ы, укларыңн ы ат – ка
чып китсеннәр!
7 Юга
рыд ан кул ыңн ы суз да
коткар мине, тирән су төпке
леннән чыгар, чит‑ят угыл
лар кулыннан азат ит:
8 аларн ың авызы ялган чәчә, уң
куллары алдашуга хезмәт итә.
Саннар 10
35 Аллаһ ы сандыгы юлга чыккан
саен, Муса: «Әй Раббы, күтә
рел! Дошманнарың таралып
бетсен, Сине өнәмәүчеләр
алдыңнан качып китсен!» –
дип әйтә иде.
I Патшалар 17
47 «Би
регә җыелг аннарн ың да
һәммәсенә мәгъл үм бул ыр:
Раббы кылыч вә сөңге белән
коткармый. Бу сугыш Раббы
нык ы, һәм Ул сезне безнең
кулга тапш ыра»...
Левиләр 26
7 «Дошманнарыг ызн ы сез куы п
җиб әрерсез – алар сезнең
кылычтан һәлак бул ырлар.

монафикъларга дус бул удан.
Кяферләргә һәм монафикъ
ларга дус булган мөселман
нар алар зал имнәрдер.
48 сүрә
29 Мөхәммәт г‑м Аллаһуның рә
сүледер, ул рәсүл илә бергә
булган хак мөэм иннәр кя
ферләргә катылардыр, аларга
һич шәфк ать итмәсләр, вә
үз араларында бер‑берсенә
шәфк атьлеләрдер...
4 сүрә
74 Мө
эм иннәр Аллаһ юлында
суг ыш кылсыннар ахирәт
не дөн ья га сатк ан – алыш
тырган кешеләр белән. Әгәр
бер мөэм ин Аллаһ юлында
суг ыш ып үтерелсә яки кя
ферне җиңсә, ул мөэм ингә
тиздән җәннәт нигъмәтләрен
бирербез.
75 Ий мөэминнәр! Ни булды сез
гә, кяферләр кул ында әсир
булг ан зәг ыйфь ирләрне,
хат ынн ар һәм бал ал арн ы
котк ару өчен суг ышм ый
сыз? Ул зәгыйфь ирләр: «Ий
Раббыбыз, хуҗалары зал им
булган шәһәрдән безне чы
гар», – диләр. Янә ул зә
гыйфьләр: «Ий Раббыбыз,
безне зал имнәр кул ыннан
коткаручы бер вәли бир һәм
Үз хозурыңнан безгә ярдәм
дә бир», – диләр.
76 Иман 
л ы кеш ел әр А л л аһ
юлында суг ышырлар. Әмма
имансызлар шайтан юлында
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Сезнең бишег ез – йөз дош
манн ы, ә йөз ег ез ун мең
дошм анн ы куар, суг ышт а
дошманнарыг ыз сезнең кы
лычтан кырыл ыр».
Кан ун 32
41 «„...ял
т ырап торг ан кыл ы
чымн ы үткенләгәч, кул ым
хөкем итәрг ә күт әр елг әч,
дошманнарымнан үч алыр
мын, Мине күрәлмаучыларга
тиешлесен бирермен.
42 Ми
нем укларым һәлак бул
ганнарн ың вә әсирләрнең
кан ына манчыл ып кәефлә
нер, кылычым дошманнар
ның озын чәчле башларын
кисеп канәгат ьләнер“.
43 Аның халк ы белән куан ыг ыз,
әй чит халыклар! Чөнк и Ул
Үз колларын ың кан ы өчен
үч алыр, дошманнарын Ул
җавапка тарт ыр, Үз халк ы
ның җирен пакьләр».

суг ыш ырлар. Шайтан дус
лары – имансызлар белән
суг ыш ыг ыз! Дөр есл ект ә,
шайтанның хәйләсе зәгыйфь
булды, шуның өчен иманлы
кешеләрне курк ыта алмас.
8 сүрә
59 Кяферләр рәсүлдән алга чык
тык дип хисап итмәсеннәр!
Тәхк ыйк, алар Аллаһу Тәга
ләне гаҗ из кыла алмаслар.
60 К я
ф ерл әр бел ән суг ыш у
өчен көчег ез җиткән хәт
ле куәт белән хәзерләнег ез
вә яхш ы атлар хәзерләг ез!
Шундый хәзерлек белән Ал
лаһ дошманнарын вә үзе
гезнең дошманнарыг ызн ы
курк ыта алырсыз вә гарәп
кяферләреннән башк а кя
ферләрне дә курк ыт ырсыз,
башка кяферләрне сез бел
мисез, аларн ы Аллаһ белә.
Сезнең Аллаһ юлына бир
гән атларыг ыз, дөя ләрег ез,
кор алл арыг ыз һәм башк а
нәрсәләрег езгә сәвабы ка
мил бирелер вә аларның сә
вабын киметеп сезгә золым
итү булмас.
28 сүрә
28 Муса әйтте: «Ошбу шарт синең
белән минем арабыздад ыр,
ике мөддәтнең кайсын гы
на үтәсәм дә, арттыру белән
мине димләү булмасын яки
зол ым итү булмасын, ош
бу сөйләш үләребезгә Аллаһ
шаһ иттер».

9 сүрә
29 Ал
лаһуг а вә ахирәт көненә
иман кит ермәг ән кешеләр
белән суг ыш ыг ыз вә Ал
лаһ һәм Аның рәс үле хә
рам кылг ан нәрс әләрнең
хәрамл ыг ын а ышанм аг ан
вә хак дин – исламн ы дин
итеп алмаг ан кешеләр бе
лән суг ыш ыг ыз! Алар китап
бирелгән кешеләрдер, ким
сет елгән хәлдә үз куллары
белән җәз а‑түләү бирг ән
чег ә чакл ы алар белән су
гыш ыг ыз! <...>
36 ...бар
чаг ыз бер бул ып мөш
рикләр белән суг ыш ыг ыз,
бер‑берегезгә ярдәмдә булы
гыз, ташламаг ыз! Мөшрик
ләр сезнең белән барчасы бер
булып сугышканнары кебек,
вә белегез, Аллаһ тәкъвалар
белән бергә. <...>
60 Са
дак алар – фәк ыйрьләр
гә, мескеннәрг ә, әмир та
рафынн ан куе лг ан зәк ят
җыючыларга, вә зәк ят өчен
исл амг а күңелләр е өлф әт
хасыйл итк ән кешеләрг ә:
тотк ында булган кешеләр
гә, бурыч ын түл әрг ә кө
че җитмәг ән бурычл ы ке
шеләрг ә, ислам дине өчен
Аллаһ юлына һәм малсыз
калг ан мөс афирләрг әдер,
шул күрсәтелгән урыннар
га бирмәк Аллаһудан фарыз
ителде. Аллаһ бел үче вә хө
кем итүче.
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3 сүрә
157 Әгәр Аллаһ юлында үтерелсә
гез яки үлсәгез, Аллаһ тара
фыннан гафу ител ү һәм рәх
мәт кылын у, әлбәттә, сезнең
җыйган дөн ья мал ыг ыздан
хәерледер.
2 сүрә
190 Аллаһ юлында суг ыш ыг ыз,
сезгә карш ы суг ыш башла
ган кяферләр белән! Ләк ин
чиктән үтмәгез, ягъни үзегез
суг ыш башламаг ыз, суг ыш
башламау килеш үен бозма
гыз, суг ышка катнашмаган
кешене үтермәгез һәм әсир
ләрне җәберләмәгез! Аллаһ,
әлбәттә, чиктән үтүчеләрне
сөйм и.
191 Кяферләр сезгә каршы сугыш
башласалар, кайда очратса
гыз шунда үтерегез һәм алар
сезне чыгарган кеби, аларны
өйләреннән чыгарыгыз, ягъ
ни алар сезгә нинди золым
кылсалар, сез дә аларга шу
лай җавап бирегез. Кяферләр
мәсҗ ид Хәрам янында сезгә
карш ы суг ыш башламаса
лар һәм сезне үтермәсәләр,
аларны анда үтермәгез. Әгәр
үзләре мәсҗ ид Хәрам тирә
сендә сезг ә карш ы суг ыш
башласалар, ул вакытта алар
ны үтерег ез! Кяферләрнең
һәм мөшрикләрнең җәзасы
шулдыр.
192 Әгәр ул мөшрикләр, суг ыш
тан тукт ап, исл ам динен

кабул итсәләр, Аллаһ, әлбәт
тә, ярлыкаучы һәм рәх имле.
193 Кяферләрне һәм мөшрикләр
не үтерегез җир өстендә фет
нә беткәнгә чакл ы һәм җир
өстендә Аллаһ дине – ислам
гына калганга чакл ы. Әгәр
кяферлекне ташлап исламга
керсәләр, аларга дошманлык
күрсәт ү юк, мәгәр Коръән
юлына кермәгән залимнәр
гә дошман бул у һәм аларн ы
үтерү дөрес. <...>
216 Ий мөэм иннәр! Үзег езне һәм
динег езне саклау өчен кя
ферләрнең һөҗ үменә каршы
суг ыш у сезгә фарыз ителде.
Ләк ин үзегез өчен файдал ы
суг ыш сезгә яман күренде,
янә үзегез өчен изге булган
нәрсәләрнең сезгә яман бу
лып күрен үе бик якын һәм
үзег ез өчен зарарл ы булган
нәрсәләрнең сөекле бул ып
күренүе бик якын. Сезгә нәр
сә файдал ы, нәрсә зарарл ы
икәнлекне Аллаһ белә, әмма
сез белм исез.
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Коръәндә очраган гарәп 
алынмалары сүзлеге
Агяһ бул у – белеп тору.
Бак ый – мәңге яшәүче, мәңгелек.
Батыйль – бозык; дөрес түгел.
Бидгать – элеккесенә каршы килә торган яңа бер эш.
Бәгъзе – кайбер.
Бәл ягатькә иреш ү – буйга җит ү.
Бәни Исраи лгә – Исраи л угылларына.
Варис – мирас алган яки мирас алырга хок ук ы булган кеше.
Ваҗ иб – тиешле.
Вәли – ия, хуҗа; яклаучы; якыны.
Вәх и – Аллаһ ыдан пәйгамбәрләргә иңгән хәбәр.
Вөҗ үд – барлык, бар бул у.
Гаиб – күз алдыннан югал учы; күз алдында булмаучы.
Галиб – җиң үче, өстенлек алучы.
Гареш – тәхет, күкнең иң югары катламы.
Гасый бул у – буйсынмау.
Гаурәт – тәннең кешегә күрсәтергә ярамый торган өлеше.
Гафил – ваемсыз.
Гафләт – игът ибарсызлык, гамсезлек.
Гаһед – йөкләмә, килеш ү, ант итү.
Гыйззәт – кадер, хөрмәт, мәртәбә.
Гөман – уй, фикер; шик, шөбһә.
Гөнаһк яр – гөнаһ эшләр кыл учы.
Дәләләт – дәлил.
Дәрхаль – шунда ук.
Дәх и – янә; шулай ук.
Зан – анык булмаган уй .
Зарыйлык кыл у – зарлан у.
Зекер – Аллаһ ыны зурлап һәм мактап укыла торган доганың

бер төре.
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Зәк ят – ислам дине буенча сәүдәгәрләргә елл ык кеременең

40 тан бере күләмендә салынган еллык налог.

Зәл яләт – түбәнлек, хурлык.
Игътикад итү – чын күңелдән ышан у, инан у.
Изһар – күрсәт ү, ачып сал у.
Илаһә – Аллаһ; табына торган пот.
Ингам итү – яхшылык итү.
Инк яр – кире каг у, танымау.
Исл ях кыл у – үзгәрт ү.
Истигъфар кыл у – Аллаһ ыдан гөнаһларны кичерүне сорау.
Истирахәт кыл у – ял итү.
Итагать – буйсын у, күндәм бул у.
Иттифак – бер сүздә бул у, союз.
Ифтира кыл у – яла ягу.
Ихсан – ярдәм, булышлык.
Ихтыйлаф – каршылыклы бул у, фикер башкалыг ы.
Йөк йөкләү – йөк төя ү.
Кад ир – көчле, булдыра алучы.
Каим – аяк өстендә басып торучы; төнне йокламый уздыручы.
Караг ыл – кара төсле.
Касд кыл у – ния т итү.
Кыбтый – мисырлы.
Кыйбл
 а – намаз укыганда йөз юнәлткән як; көньяк; идея дә

юнәлеш, күзәткән максат.

Кяфер – динсез.
Кәләлә – ата‑анасы да үлгән, балалары да булмаган кеше.
Кәнизәк – кол хат ын.
Кәфил – гарант ия бирүче, ышаныч күрсәт үче.
Кәффарәт – гөнаһтан кот ыл у өмете белән кылынган эш.
Көферлек – Аллаһ ыны инк яр итү.
Көфран – Аллаһ ыны хурлау, танымау.
Лязим – тиеш, кирәк, мәҗбүри.
Ләүхелмәхфуз – язмыш тактасы.
Мизан – үлчәү, бизмән.
Миннәт – ярдәм, булышлык.
Михраб – мәчет түрендә кыйбла тарафын күрсәт үче махсус

урын.

Монафикъ – икейөзле.
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Муафыйк – яраклы, лаек.
Мәгъбуд – пот, санәм.
Мәгъриб – көнбат ыш.
Мәзл ум – җәберләнгән, кыерсыт ылган.
Мәкрүһ күрү – читкә каг у.
Мәнзил – торак.
Мәхкәм – таза, чыдамлы, нык.
Мәхл ук – җан иясе.
Мәшрикъ – көнчыг ыш.
Мәһәр – калым.
Мөбарәк – кадерле; бәхетле, хөрмәтле.
Мөддәт – ара, вак ыт.
Мөсафир – юлчы; узг ынчы.
Мөселман – үзен Аллаһ ыга баг ышлаган, Аллаһ ы ихт ыярына

буйсынган кеше.
Мөстәгъни – кешегә хаҗәте төшмәүче.
Мөшрикләр – мәҗ үсиләр, күп аллага ышан учылар.
Мөэмин – ышан учы, инан учы.
Насара, насрани – Гайсә диненә иярүче, христ иан.
Насраниять – христ ианлык.
Нигъмәт – муллык.
Нида – чак ыру, тавыш.
Нәфес – көчле теләк.
Нәүбәт – чират.
Пакьлән ү – пакь бул у, чистару; бозык хисләрдән, начар ния т
ләрдән арын у.
Ригая – кайг ырт у, хөрмәтләү.
Рия лан у – ясалма кылан у.
Рузә – ураза.
Рәсүл – илче, пәйгамбәр.
Рөкен – әйбернең төп өлеше, нигез.
Рөк үгъ – иелеп тору, намазда тезләргә таян у.
Сабит – кузгалмаучы; үз уенда нык торучы; даими; шиксез,
ачык.
Садака – сәдака; әҗер өчен бирелгән ярдәм, хәер.
Сыг ын у – сыен у.
Сәваб – савап, әҗер (яхш ы эш өчен бирелгән бүләк); яхш ы
(изге) эш.
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Сәҗдә итү – тезләнгән хәлдә алга бөгелеп табын у; берәү ал

дында хөрмәт белән, буйсынып баш ию.

Таифә – төркем, җәмәгать.
Такать – көч, куәт.
Тасд ыйк – раслау, дөрес итеп әйт ү, дөреслеген тан у.
Туба – җәннәттә булган бер агач исеме.
Тәгам – аш, ашамлык.
Тәдбир – эшнең ахырын уйлап эшләү, алдан күрү.
Тәкрар – кабат, кабатлау.
Тәкъва – дин кушканны эшләү, диндар бул у.
Тәнбиһ – кисәт ү, искәрт ү.
Тәсбих әйт ү – Аллаһ ыны зурлап, мактап әйтелә торган сүзләр,

догалар.
Тәхк ыйк – хак ыйкатьтә, дөреслектә.
Тәэвиле – юрал уы.
Фазыл – өстенлек, камиллек.
Фарыз – үтәл үе тиешле булган бурыч.
Фасикъ – әхлаг ы бозык кеше; Алласыз, имансыз.
Фид ия – йолым.
Фирка – төркем, парт ия.
Фәсад – бозык, бозыклык.
Фәтва – нинди дә булса бер эшнең дини яктан дөресме, тү
гелме икәнлеген күрсәтеп бирү.
Халык кыл у – бар итү, ярат у.
Хаҗәт – кирәклек, кирәк нәрсә.
Хилаф – капма‑каршы.
Хитаб – эндәш ү, сүзне берәүгә юнәлтеп сөйләү.
Хорафат – юк‑барга ышан у.
Хәерле (Аллаһыга карата) – яхшы, изге, игелекле.
Хәйрият – яхшылык, изгелек, хәерлелек.
Хәлифә – берәүнең эшен үзеннән соң дәвам иттерүче.
Хәләл – шәригать тарафыннан тыелмаган, рөхсәт ителгән;
нам услы; никахлы.
Хәрам – дини яктан тыелган нәрсә, законсызлык.
Хөсетлән ү – көнләш ү.
Шикаять – зар, зарлан у, сукран у.
Ширек – күп аллага ышан у, мәҗ үсилек.
Шәр – явызлык, яманлык, начарлык.
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Шәригать – дини закон.
Шәрик – иптәш, катнаш учы.
Шәфагать – арадашлык, яклау, арага керү.
Шәһадәт – шаһ ит бул у, күрсәт ү.
Эстәү – теләү.
Әшк ярә – ачыктан‑ачык, яшермәстән.
Әҗер – бер эш өчен бирелгән нәрсә; савап.
Өлфәт – аралаш у, ияләш ү, дуслаш у.
Өммәт – өммәт, пәйгамбәрнең дингә өндәгән халк ы.
Җиһад – изге.
Һибә кыл у – бүләк итеп бирү.
Һидаять – туры юлга керт ү.
Һәйбәт – курк у кат ыш хөрмәтләү тойг ысы уята торган күре

неш, мәһабәтлелек.
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