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Керешсүз

Хөр мәт ле уку чы лар, ку лы гыз га ал ган әле ге ки тапта без мә сих
че ләр нең (христианнарның) һәм яһүд ләр нең Биб лия җы ен ты
гын (Тәү рат, Зә бур, Ин җил) тәш кил ит кән из ге тек с т ла ры бе лән 
мө сел ман нар ның из ге яз ма сы бул ган Коръ ән не ча гыш ты рып, 
мәгъ нә ягын нан үз ара ох шаш урын нар ны бер ләш те рер гә ты
рыш тык. Әлеге китапны басмага әзерләгәндә без Изге Яз ма ны 
тәр җе мә итү институты тарафыннан нәшер ителгән «Биб лия и 
Ко ран: параллельные места»* дип аталган рус телендәге хез мәт
тән файдаландык. 

Тәгъ ли ма ти як тан да, та ри хи як тан да бербер сен нән шак
тый аер ма лы бул ган, төр ле дин нәр гә ка ра ган, шу лай ук уку чы лар 
та ра фын нан да төр ле чә ка бул ите лә тор ган әле ге из ге текст лар ны 
бер ки тап ка туп лап чы га рыр га без не нәр сә этәр де соң? 

Хәзерге вакытта Изге Китапны тәрҗемә итү институ тын да 
элеккеге СССР территориясендә көн күрүче, мөселман тра ди
ция лә ре нә нисбәтле халыклар телендә Библияне тулысынча яки 
өлешчә тәрҗемә итү буенча 45 тән артык проект эшләп килә. Һәр 
ха лык ның мә дә ни я те нә, аның дө нь я га үзен чә лек ле ка ра шы на, го
рефга дәт лә ре нә та ян мый ча сый фат лы тәр җе мә бу ла ал ма ган ны без 
ях шы аң лый быз. Шу ңа кү рә Биб ли я нең тәр җе мә се мө сел ман нар га 
мөм кин ка дәр аң ла еш лы бул сын өчен, без һәр ва кыт мә сих че ләр, 
яһүд ләр һәм мө сел ман нар ның из ге тек с т ла ры ара сын да гы бәй лә
неш не күр сә тер гә ты ры ша быз. Бе рен че тап кыр па рал лель рә веш тә 
нә шер ител гән әле ге текст лар ны ча гыш ты рып уку шул текст лар ның 
асы лы на тө ше нер гә яр дәм ит ми кал мас, дип уй лый быз. Ә ти рән тен 
аң лау, та би гый ки, сый фат лы рак тәр җе мә итәр гә мөм кин лек би рә. 

Биб ли я гә та ри хитән кый ди күз лек тән чы гып ка рау чы лар 
бе лән ки леш мәү че мә сих че ләр һәм «Коръ ән, Ал ла һы Тә га лә ке бек 
үк, дө нья яра тыл ган чы бул ган ин де» дип са нау чы мө сел ман нар 
өчен әле ге из ге текст лар ның төп чы га нак ла ры һәм әдә би яз мы шы 

* Библия и Коран: параллельные места. Составители М. БеерлеМоор, 
А. Дес ниц кий, К. Казенин, Т. Майская. Москва: Институт перевода 
Библии, 2005, 2012.



4

ту рын да гы со рау үзе үк ха та ке бек то е ла. Алай да, из ге яз ма лар ту
рын да гы тәгъ ли мат ны, алар ның та ри хи һәм әдә би як тан бербер
се нә бәй лән гән бу лу мәсь ә лә сен куз гат мый ча, Биб лия һәм Коръ ән 
бе лән кы зык сы ну чы лар текст лар да гы үз ара ох шаш урын нар ны 
өй рә нү дән фай да гы на та бар дип уй лый быз. 

Әле ге ки тап, ти рән һәм ко лач лы ана лиз га дәгъ ва ит мәс тән, 
Биб лия бе лән Коръәндәге охшаш урыннарны тикшерүдә бер тәҗ
ри бә бу лып то ра. Ки тап ны тө зе гән дә без Биб ли я дә урын ал ган 
ва кый га лар га Коръ ән бит лә рен дә тәң гәл ки лү че текст лар ны сай лап 
ал ган идек. Би ре дә эш әле ге бас ма ның Из ге ки тап ны (Биб ли я не) 
тәр җе мә итү ин с ти ту тын да әзер лә нү ен дә ге нә тү гел. Ни ге нә әй т
сәң дә, Биб лия Коръ ән гә ка ра ган да элег рәк иҗат ител гән, өс тә ве нә 
Коръ ән Биб ли я дә тас фир лан ган ва кый га лар ның кү бе се бе лән ин де 
та ныш бул ган ке ше ләр гә мө рә җә гать итә. 

Ки тап ның эч тә ле ген Биб ли я дән һәм Коръ ән нән ки те рел гән, 
бү лек ләр гә са лын ган өзек ләр тәш кил итә. Бү лек ләр нең те ма ти
ка сын, шу лай ук өзек ләр не сай лау да субъ ек тив лык кат наш мый 
кал ма ган дыр. Биб ли я дә дә, Коръ ән дә дә Иб ра һим, Йо сыф, Му са, 
Гай сә – төп ка һар ман нар. Ә ме нә Биб ли я дә тел гә алын ган Ге де он 
гас кә ре Коръ ән дә Та лут пат ша гас кә ре дип би ре лә. Уку чы игъ
ти бар ит ми кал мас: ки тап ның күп ке нә урын на рын да Биб ли я дә 
тел гә алын ган бер өзек бе лән Коръ ән нең төр ле урын на рын нан 
ки те рел гән бер ни чә өзек ча гыш ты ры ла. Мо ның сә бә бе шун да ки, 
Биб ли я нең күп че лек ки тап ла ры та ри хи хи кә я ләү рә ве шен дә би
рел гән, ә Коръ ән аять лә рен исә, ка гый дә бу ла рак, сю жет сы зы гы 
тү гел, ә бәл ки ру хи те ма ти ка бер ләш те рә. Хә ер, шу ның ки ре се дә 
оч рый: мә сә лән, Йо сыф ка ба гыш лан ган урын нар ны без Биб ли я
дә ге Яра ты лыш ки та бы ның бер ни чә бү ле ген нән укып бе лә без, ә 
Коръ ән дә исә Йо сыф кыйс са сы ту лы сын ча 12 нче сү рә дә би ре лә. 

Из ге ки тап ның һәр ике сен дә оч ра ган ка һар ман нар ту рын да гы 
мәгъ лү мат тан тыш, әле ге җы ен тык та Ал ла һы һәм га ләм, азат лык 
һәм җа вап лы лык, ир һәм ха тын ара сын да гы мө нә сә бәт ләр, ты ныч
лык һәм су гыш мәсь ә лә лә ре нә ка гы лыш лы па рал лель урын нар да 
бар. Шу шы те ма лар га ба гыш лан ган өзек ләр нең бар сы сын да әле ге 
кеч ке нә ки тап та ки те рү мөм кин тү гел – без иң мө һим са нал ган
на ры на тук та лып үтәр гә ты рыш тык. 

Сүз дә юк, яһүд ләр, мә сих че ләр һәм мө сел ман нар ди не нә ка
гы лыш лы баш ка чы га нак лар ны ча гыш ты ру да күп ке нә кы зык лы 
ма те ри ал би рә алыр иде. Мә сә лән, яһүд ләр нең мид раш ла рын да 
һәм тар гум на рын да без «Сө ләй ман пат ша га җен нәр буй сын ган» 
дип укый быз, Коръ ән дә дә шу лай ук ди е лә. Әм ма бар нәр сә не 

ко лач лап бе те рү мөм кин тү гел, шу ңа кү рә бу ки тап та без Коръ ән 
һәм Биб ли я не ча гыш ты ру бе лән ге нә чик лән дек. Ки лә чәк тә бу 
эш не баш ка лар дә вам итәр, ту лы лан ды рыр дип өмет лә нә се ки лә. 

Мәгъ лүм бул ган ча, Коръ ән ки та бын тәр җе мә итү не ис лам ди не 
бик өнәп бе тер ми. Әм ма әле ге бас ма да Коръ ән тек с т ла рын га рәп 
те лен дә би рү үзен ак ла мас иде. Из ге яз ма лар тек с тын ча гыш ты ру
да ара даш чы ро лен би ре дә та тар те ле баш ка ра. Коръ ән нән алын
ган өзек ләр – XIX нчы га сыр да Ног ма ни тәр җе мә ит кән «Коръ ән 
тәф си ре»ннән*, Биб ли я дән алын ган өзек ләр 2015 нче ел да нә шер 
ител гән «Из ге Яз ма» ки та бын нан ки те ре лә. 

Әле ге бас ма ның азагында Коръ ән дә оч ра ган га рәп алын ма
ла ры сүз ле ге би ре лә. 

Барлыкка кил гән кө нен нән үк из ге дип ка бул ител гән Коръ ән 
бе лән Биб лия ара сын да гы ох шаш лык һәм аер ма лык лар ту рын да 
күб рәк бе лер гә те ләү че укучылар өчен бу хезмәт фай да лы һәм кы
зык лы бу лыр ди гән өмет тә ка ла быз. 

ИзгеЯзманытәрҗемәитүинституты

* Коръән тәфсире. Казан: Татарстан китап нәшрияты, 1992.
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КОРЪӘНТӘҮ РАТ

Дөньяныңяратылышы

16сүрә
3Ал лаһ җир вә күк ләр не хак 

тө зү бе лән тө зе де, Ул – Ал
лаһ – мөш рик ләр сый фат
ла ган тиң дәш лек сый фат
ла рын нан пакь. 

3сүрә
190Дө рес лек тә, җир вә күк ләр

нең тө зе ле шен дә һәм төн 
илә көн нең бербер се нә 
хи лаф бу лы шын да га кыл 
ия лә ре нә Ал ла һу ның бар
лы гы на һәм бер ле ге нә ыша
ныр га, әл бәт тә, көч ле дә
лил ләр бар. 

21сүрә
16Без җир вә күк не һәм ара

ла рын да бул ган нәр сә ләр не 
уй нап, буш ка гы на тө зе мә
дек. 

46сүрә
3Без җир вә күк ләр не һәм алар

ның ара ла рын да бул ган нәр
сә ләр не һәрь як лап дө рес ләп 
тө зе дек, кы я мәт кә хәт ле тор
сын нар өчен. 

11сүрә
7Ал лаһ җир вә күк ләр не ал ты 

көн дә тө зе де, аңа хәт ле Ал ла
һу ның гар ше су өс тен дә иде... 

21сүрә
30...җир вә күк ләр бер гә ку шыл

ган иде ләр, Без алар ны аер
дык вә һәр те рек мәх лук ны 
су дан ха лык кыл дык. <...> 

32Без күк не тү шә дек мәх кәм 
сак лан мыш тү бә итеп... 

Дөньяныңяратылышы

Яратылыш1
1Әүвәл Ал ла һы күк не һәм җир

не ярат ты. 
2Җир йө зе әле су рәт сез, 

бупбуш – төп сез уп кын, 
ка раң гы лык эче нә чум ган; 
Ал ла һы ның ру хысу лы шы 
су лар өс тен дә ги зә иде. 

3Ал ла һы: «Як ты лык бул сын!» – 
дип бо ер ды, һәм як ты лык 
бул ды. 

4Ал ла һы як ты лык ның ях шы 
бу лу ын күр де һәм аны ка
раң гы лык тан аер ды. 

5Як ты лык ны «көн» дип, ка раң
гы лык ны «төн» дип ата ды. 
Кич бул ды, ир тә бул ды – бер 
көн кич те. 

6Ал ла һы: «Су лар ның ур та сын да 
бер гөм бәз бул сын, су лар ны 
бербер сен нән аер сын!» – 
дип бо ер ды. 

7Нәкъ шу лай бул ды: Ал ла һы 
гөм бәз не ярат ты. Гөм бәз 
ас тын да гы су лар ны гөм бәз 
өс тен дә ге су лар дан аер ды. 

8Ал ла һы гөм бәз не «күк» дип 
ата ды. Кич бул ды, ир тә бул
ды – икен че көн кич те. 

9Ал ла һы: «Күк ас тын да гы су
лар бер урын га җы ел сын да, 
ко ры туф рак лы ялан кал кып 
чык сын!» – дип бо ер ды, һәм 
нәкъ шу лай бул ды. 

10Ал ла һы ко ры туф рак яла
нын «җир» дип, җы ел ган 
су лар ны «диң гез» дип ата ды. 
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12Вә сез нең фай да гыз га кич не 
вә көн не һәм ай вә ко яш ны 
бар кыл ды һәм хә рә кәт лән
дер де – сез алар дан фай да ла
на сыз, вә йол дыз лар Ал лаһ 
әме ре бу ен ча хә рә кәт итә ләр; 
га кы лын эш лә тә бел гән ке
ше ләр өчен Ал ла һу ның бу 
эш лә рен дә, әл бәт тә, ти рән 
дә рес ләр бар. 

6сүрә
141Ал ла һу Тә га лә би ек вә тү

бән агач лы җи меш бак ча
ла рын вә хөр мә агач ла рын 
һәм иген нәр не төс лә рен, 
тәм нә рен төр ле чә итеп, дә
хи зәй түн, гра нат агач ла рын 
бербер се нә ох ша ган һәм ох
ша ма ган хәл лә рен дә ха лык 
кыл ды; өл гер гәч һәр бер се
нең җи меш лә рен аша гыз һәм 
уңыш ла рын ал ган да ти еш ле 
өле шен са да ка итеп би ре гез! 
Ал лаһ бир гән ри зык лар ны 
бер нин ди юл бе лән әрәмшә
рәм ит мә гез! Бит Ал лаһ әрәм 
итү че ләр не һич сөй ми. 

6сүрә
95Шик сез, Ал ла һу Тә га лә вак 

ор лык лар ны һәм җи меш 
төш лә рен яру чы, ягъ ни 
җир гә сал ган һәр ор лык ны 
үс те рү че, Ул үлек тән те ре не 
чы га рыр вә те рек тән үле не 
чы га рыр; бу эш ләр не эш
ләү че – Ал ла һу дыр... 

16сүрә
5Вә хай ван нар ны ха лык кыл

ды, ул хай ван нар дан сез гә 

19Кич бул ды, ир тә бул ды – дүр
тен че көн кич те. 

20Ал ла һы: «Су лар те рек җан 
ия лә ре бе лән ту лып аш сын, 
җир йө зе өс тен дә һәм күк 
гөм бә зе ас тын да кош лар 
очып йөр сен!» – дип бо ер ды. 

21Һәм Ал ла һы зур диң гез җан
вар ла рын, төр лә ре нә ка рап 
су да кай наш кан бар лык җан 
ия лә рен, бар лык төр очар 
кош лар ны ярат ты. Мо ның 
ях шы бу лу ын күр де. 

22Ал ла һы алар га Үзе нең фа ти ха
сын бир де: «Үр че гез, ишә е гез, 
диң гез су ла рын ту ты ры гыз, 
җир йө зен дә кошкорт үр
че гән нәнүр че сен!» – ди де. 

23Кич бул ды, ир тә бул ды – би
шен че көн кич те. 

24Ал ла һы: «Җир йө зе үзен дә 
төр ле то кым да гы җан ия
лә рен – кыр гый хай ван нар
ны, тер лек һәм хә шә рәт ләр не 
бул дыр сын!» – дип бо ер ды. 
Һәм нәкъ шу лай бул ды. 

25Ал ла һы җир йө зен дә төр ле 
то кым да гы җан ия лә рен – 
кыр гый хай ван нар ны, тер лек 
һәм хә шә рәт ләр не ярат ты. 
Мо ның ях шы бу лу ын күр де. 

26Ал ла һы: «Ке ше не Үз су рә
те без дә, Үзе без гә ох ша тып 
яра та чак быз, – ди де. – Ке
ше диң гез дә ге ба лык лар, 
күк тә ге кош лар, җир дә ге 
хай ван нар – җир дә хә рә
кәт итү че бар лык те рек лек 
һәм хә шә рәт ләр өс тен нән, 

2сүрә
29Ул – Ал лаһ – җир дә ге бар ча 

нәр сә не сез нең өчен ха лык 
кыл ды, соң ра күк не тө зер гә 
те лә де һәм күк не җи де кат 
итеп тер гез де. 

27сүрә
61Җир не сел кен ми тор ган итеп 

ярат кан Ал лаһ хә ер ле ме, дә
хи җир өс тен дә күп ел га лар 
кыл ды һәм җир өс те нә бө ек 
тау лар кыл ды һәм диң гез дә 
ике төр ле су ара сы на пәр дә 
кыл ды – бербер се нә ара
лаш мас лар. Әйә Ал ла һу дан 
баш ка та гын бер илаһ бар
мы? Бәл ки мөш рик ләр Ал
ла һу ның бер ге нә икә нен 
бел ми ләр. 

67сүрә
3...Ал лаһ ха лык кыл ган нәр сә

ләр дә үл чәү сез лек не күр мәс
сең. Кү зең не кү тә реп күк кә 
ка ра гыл: ан да бе рәр ярык ны, 
ким че лек не кү рер сең ме? 

16сүрә
10Ал ла һы күк тән яң гыр яу ды

рып сез гә ел га лар бар ит те вә 
агач лар үс тер де, вә шу лар дан 
хай ван на ры гыз ны аша тыр вә 
эчер тер бул ды гыз. 

11Вә ул су бе лән без гә иген, 
зәй түн ага чы, хөр мә ага чы, 
йө зем агач ла ры вә баш ка 
төр ле җи меш ләр не үс те рер; 
фи кер ли бел гән ке ше ләр 
өчен бу әй тел гән нәр сә ләр 
вә Ал ла һу ны та ну өчен дә
рес ләр бар. 

Ал ла һы бо лар ның ях шы бу
лу ын күр де. 

11Ал ла һы: «Туф рак тан яшел
лек ләр үсеп чык сын, тө ре
нә кү рә ор лык би рә тор ган 
төр ле үлән нәр, җи ме шен дә 
үз тө ре нең ор лы гын өл гер
тә тор ган җи меш агач ла ры 
үс сен!» – дип бо ер ды, һәм 
нәкъ шу лай бул ды. 

12Җир өс тен дә яшел лек ләр, тө
ре нә кү рә ор лык би рә тор ган 
үлән нәр, җи ме шен дә үз тө ре
нең ор лы гын өл гер тә тор ган 
җи меш агач ла ры үсеп чык ты. 
Ал ла һы мо ның ях шы бу лу
ын күр де. 13Кич бул ды, ир тә 
бул ды – өчен че көн кич те. 

14‑15Ал ла һы: «Күк гөм бә зен дә 
җир йө зен як тыр та тор ган, 
көн не төн нән ае ра тор ган 
як тыр т кыч лар бул сын! – дип 
бо ер ды. – Алар ва кыт, ел фа
сы лы һәм көн исә бе га лә мәт
лә рен күр сә теп тор сын нар». 
Һәм нәкъ шу лай бул ды. 

16Ал ла һы ике бө ек күк җи се
мен – зу ры сы көн бе лән, ке
че се төн бе лән ида рә итү че 
як тыр т кыч лар ны һәм йол
дыз лар ны ярат ты. 

17‑18Җир йө зен як тыр тып, көн 
вә төн бе лән ида рә ит сен
нәр һәм як ты лык ны ка раң
гы лык тан ае рып тор сын нар 
өчен, Ал ла һы алар ны күк 
гөм бә зе нә ур наш тыр ды. 
Һәм мо ның ях шы бу лу ын 
күр де. 



КОРЪӘН ТӘҮ РАТ

ДөНьЯНың ЯРАТыЛыШы

12

КОРЪӘНТӘҮ РАТ

ДөНьЯНың ЯРАТыЛыШы

13

2‑3Ал ла һы Үз эшен җи ден че көн
гә бе тер де. Җи ден че көн не 
Ул мө ба рәк кыл ды. Аны из ге 
бер көн итә рәк аер ды. Чөн ки 
Ал ла һы, бө тен эш ли се, баш
ка ра сы эш лә рен тә мам лап, 
ул көн не ял ит те. 

бер пар ны, кә җә дән бер 
пар ны. Әйт: «Ал лаһ куй вә 
кә җә ир кәк лә рен һәм ана 
куй ны вә ана кә җә не хә рам 
кыл ды мы? Яки куй вә кә җә 
ка ры нын да гы бә рән нәр не 
хә рам кыл ды мы? Әгәр бо
лар ны хә рам кыл ган бул са, 
дә лил лә ре гез не ми ңа күр сә
те гез дө рес сөй ләү че ләр дән 
бул са гыз», – дип. 

144Янә Ал лаһ сез нең өчен ата 
дө я не вә ана дө я не һәм үгез 
бе лән сы ер ны ха лык кыл ды 
һәм хә ләл ит те. Әйт: «Ата 
дө я не вә үгез не һәм ана дөя 
бе лән сы ер ны яки алар ның 
ка рын на рын да гы ба ла лар
ны Ал лаһ хә рам кыл ды мы? 
Яки сез ша һит бул ды гыз мы 
Ал ла һу ның бу хак та ва сы ять 
әй т кән ча гын да...» 

32сүрә
4Ал лаһ җир вә күк ләр не һәм 

ара ла рын да бул ган нәр сә
ләр не ал ты көн дә ярат ты, 
соң ра Аның әме ре га реш кә 
бер ке тел де. Ий Коръ ән бе
лән га мәл кы лу чы лар, сез гә 
Ал ла һу дан баш ка фай да лы 
ху җа юк һәм шә фа гать итә
чәк аять тә юк, әл лә вә газь
лән ми сез ме? 

5Ал лаһ үзе нең әме рен күк тән 
җир гә иң де рер, соң ра ул әмер 
яки тәд бир Ал ла һу га ме нәр, 
сез са ный тор ган дө нья ел
ла ры бе лән мең ел озын лык
та гы бер көн дә. 

җир йө зе өс тен нән ха ким
лек ит сен!» 

27Шу лай итеп, Ал ла һы ке ше не 
Үз су рә тен дә, Ал ла һы га ох
ша тып ярат ты. Ке ше ләр не 
ират һәм ха тынкыз итеп 
ярат ты. 

28Алар га фа ти ха сын бир де: «Үр
че гез, ишә е гез! – ди де. – Җир 
йө зен ту ты ры гыз, аны буй
сын ды ры гыз; диң гез дә ге ба
лык лар га, күк тә ге кош лар га, 
җир йө зен дә хә рә кәт ит кән 
бар лык җан ия лә ре нә ху җа 
бу лы гыз!» 

29Ал ла һы әйт те: «Ме нә, туф
рак та ор лык тан үсә тор ган 
һәр бер үлән не, җи ме шен дә 
ор лы гы өл ге рә тор ган һәр бер 
җи меш ага чын сез гә тап
шы рам: алар сез гә ри зык 
бул сын! – ди де. – 

30Җир йө зен дә ге һәр бер хай
ван га, күк тә ге һәр бер кош
ка, үзен дә те рек лек су лы
шын той ган һәр бер җан вар га 
азык итеп яшел үлән на сыйп 
итәм». Һәм нәкъ шу лай бул
ды. 

31Ал ла һы Үзе ярат кан нәр сә
ләр не күз дән ки чер де һәм, 
ме нә, һәр нәр сә нең га ять 
ях шы икән ле ген күр де. Кич 
бул ды, ир тә бул ды – ал тын
чы көн кич те. 

Яратылыш2
1Күк нең һәм җир нең, ан да гы 

бө тен нәр сә нең яра ты лы шы 
әнә шу лай тә мам лан ды. 

сөт, йон вә баш ка фай да
лар бар, вә бу газ лап ит лә рен 
ашый сыз. 

6Ул хай ван нар ны ир тә бе лән 
кыр га чы гар ган да вә кич бе
лән өе гез гә кай тар ган да сез гә 
зин нәт вә шат лык тыр. 

7Вә ул хай ван нар га йөк ләр тө яп 
ерак шә һәр ләр гә зур мә шә
кать бе лән төр ле әй бер ләр 
ил тә сез; әл бәт тә, Раб бы гыз 
сез гә шәф кать ле вә рә хим ле. 

8Янә сез гә зин нәт өчен вә ат
ла ныр өчен, йөк йөк ләр өчен 
ат, ка чыр, ишәк ләр не ярат ты 
һәм дә сез бел мә гән нәр сә
ләр не ха лык кы ла. 

67сүрә
15Ул – Ал лаһ – сез гә җир не йө

рер гә уңай кыл ды, ул җир нең 
җил кә сен дә йө ре гез, те лә гән 
җи рен дә яшә гез вә ул җир
нең хә ләл ри зык ла рын аша
гыз; вә үл гән нән соң те ре леп 
бар мак Ал ла һу хо зу ры на дыр. 

6сүрә
142Янә хай ван нар дан йөк ләр 

кү тә рә тор га нын һәм йон
на рын нан тү шәк яса ла тор
га нын ха лык кыл ды, вә 
аша гызэче гез Ал лаһ ри зык
лан дыр ган хә ләлпакь ри
зык лар дан вә шай тан эзе нә 
ияр мә гез! Ул сез гә – ачык 
дош ман. 

143Ал ла һу Тә га лә сез нең өчен 
дүрт пар – си гез җе нес не 
ха лык кыл ды, алар ны сез гә 
хә ләл ит те: куйса рык тан 
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кы лы гыз һәм ха җәт лә ре гез не 
со ра гыз! Коръ ән юлы бе лән 
из ге га мәл ләр кы лу чы лар га, 
әл бәт тә, Ал ла һу ның рәх мә
те якын. 

6Яра ту чы вә тәд бир итү че Ал
лаһ яше рен не дә, ачык ны да 
бе лү че, һәр эш тә җи ңү че вә 
рә хим ле дер. 

7Ул – Ал лаһ – һәр нәр сә не күр
кәм итеп ха лык кыл ды... 

50сүрә
38Тәх кыйк, Без җир не вә күк

ләр не вә алар ның ара ла рын
да бул ган нәр сә ләр не ал ты 
көн эчен дә тө зе дек, алар ны 
тө зе гән дә Без гә мә шә кать вә 
авыр лык иреш мә де. 

7сүрә
54Тәх кыйк, Раб бы гыз – Ал лаһ – 

ал ты көн эчен дә Җир не вә 
Күк ләр не тө зе де, соң ра бо
е ры гы га реш кә ка рар лан ды. 
Ал ла һу Тә га лә төн ка раң гы
сы бе лән көн не кап лар, ул 
төн көн не ашы гып өс тәр, 
ягъ ни тук та мый ча бербер 
арт лы ки леп то рыр лар; Ко
яш, Ай вә йол дыз лар Ал лаһ 
әме ре бу ен ча йө ри ләр, агяһ 
бу лы гыз! Ха лык кыл мак, һәр 
эш кә әмер бир мәк Ал лаһ 
эше тү гел ме? Бар ча га ләм не 
тәр бия итү че Ал лаһ бә рә кәт 
ия се бул ды. 

55Ал ла һу га за рый лык кы лып 
ха җәт лә ре гез не со ра гыз! Со
ра у да чик тән чы гу чы лар ны 
Ал лаһ, әл бәт тә, сөй ми... 

56Пәй гам бәр ләр җи бә реп ис лях 
кыл ган нан соң Җир өс тен дә 
бо зык лык кыл ма гыз! Га за
бын нан кур кып, рәх мә тен 
өмет итеп Ал ла һу га гый ба дәт 
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аңа бак ча ны сак лап то ру һәм 
эш кәр тү хез мә тен йөк лә де. 

16Аңа әйт те: «Бак ча да гы те лә
гән һәр агач ның җи ме шен 
ашар га рөх сәт, 

17әм ма ях шы лык ны һәм яман
лык ны та ны та тор ган бе лем 
ага чын нан аша ма, чөн ки ул 
агач ның җи ме шен аша ган 
көн не үк мот лак үлә чәк
сең», – ди де. 

18Соң ра Раб бы Ал ла: «Адәм не 
ял гы зын кал ды ру әй бәт тү
гел, үзе нә тиң бер яр дәм че не 
яра та чак мын», – ди де. 

19Раб бы Ал ла җир дә ге хай ван
нар ның, күк тә ге кош лар ның 
бар ча сын туф рак тан ярат
кан иде. Һәр кай сы на нин
ди исем ку шы ла ча гын кү рү 
өчен, Раб бы Ал ла алар ның 
һәм мә сен адәм хо зу ры на ки
тер де. Адәм кай сы на нин ди 
исем куш са, ул җан ия се шул 
исем бе лән та ныл ды. 

20Күк тә ге кош лар га, бар лык 
кыр гый хай ван һәм тер
лек ләр гә адәм исем куш ты. 
Әм ма аның үзе нә тиң дәш 
бер ге нә яр дәм че се дә юк 
иде. 

21Раб бы Ал ла адәм не ка ты йо
кы га тал дыр ды. Адәм йок
лап кит кәч, аның ка быр га 
сө як лә рен нән бер сен су ы
рып алып, уры нын ит бе лән 
кап ла ды. 

22Адәм нән алын ган шул ка быр
га сө я ген нән Раб бы Ал ла бер 

38cүрә
71Раб бың фә реш тә ләр гә әйт те: 

«Мин бал чык тан Адәм не ха
лык кы ла чак мын». 

72Аны ха лык кы лып тә мам 
ит кәч, аңа җан кер теп тер
гез дем, фә реш тә ләр Адәм не 
зур лап сәҗ дә гә бар ды лар. 

73Фә реш тә ләр нең бар ча сы берь
ю лы сәҗ дә кыл ды лар. 

74Мә гәр Иб лис сәҗ дә кыл ма ды. 
Тә кәб бер лән де һәм кя фер
ләр дән бул ды. 

75Ал ла һы Тә га лә әйт те: «Ий 
Иб лис, Мин Үз код рә тем 
бе лән ярат кан Адәм гә сәҗ
дә кы лу дан си не нәр сә 
тый ды? Тә кәб бер лән дең
ме? Яки бө ек ләр дән бул
дың мы?» 

76Иб лис әйт те: «Мин Адәм нән 
хә ер ле рәк мен, чөн ки ми не 
ут тан ярат тың, Адәм не исә 
бал чык тан ярат тың». 

77Ал лаһ әйт те: «Алай бул са, 
җән нәт тән чык, тәх кыйк, 
син рәх мә тем нән сө рел
меш сең. 

77Әл бәт тә, кы я мәт кө не нә чак
лы Ми нем си ңа ләгъ нә тем
дер». 

2сүрә
35Вә Адәм гә әйт тек: «Үзең һәм 

ха ты ның җән нәт тә то ры гыз 
һәм җи меш лә рен киң лек илә 
те лә гән чә аша гыз, мә гәр ме
нә бу агач ка якын бар ма гыз, 
әгәр шу ны эш лә сә гез, за
лим нәр дән бу лыр сыз». 

Кешенебаркылу

Яратылыш2
4Җир вә күк нең яра ты лы шы 

ме нә шу лай дыр. Раб бы Ал
ла җир не һәм күк не ярат
кан да 

5җир йө зен дә әле бер нин ди дә 
ку ак лык, чи рәмяшел лек ләр 
юк, чөн ки Раб бы Ал ла җир 
өс те нә яң гыр яу дыр ма ган 
һәм җир не эш кәр тер өчен 
ке ше дә юк иде. 

6Шу лай да җир дән бу лар кү тә
ре леп, бө тен туф рак өс тен 
дым лан ды рып то ра иде. 

7Раб бы Ал ла адәм не туф рак тан 
ярат ты һәм аның бо рын ти
шек лә ре нә те рек лек су лы шы 
өр де. Адәм әнә шу лай җан 
ия се бул ды. 

8Раб бы Ал ла көн чы гы шы та
ра фын да, Га дән дә, бер бак
ча бул дыр ды һәм туф рак тан 
яра тыл ган адәм не шун да ур
наш тыр ды. 

9Раб бы Ал ла бак ча да тәм ле 
җи меш ләр би рә тор ган төр
летөр ле гү зәл агач лар, бак
ча ның ур та сын да те рек лек 
ага чы бе лән ях шы лык ны һәм 
яман лык ны та ны та тор ган 
бе лем ага чы да үс тер де. 

10Бак ча да гы туф рак ны су га ру 
өчен, Га дән нән бер ел га агып 
чы га да дүрт ер мак ка ае ры ла 
иде. <...> 

15Раб бы Ал ла, адәм не Га дән 
бак ча сы на ур наш тыр ган да, 

Кешенебаркылу

32cүрә
6Яра ту чы вә тәд бир итү че Ал

лаһ яше рен не дә, ачык ны да 
бе лү че, һәр эш тә җи ңү че вә 
рә хим ле дер. 

7Ул – Ал лаһ – һәр нәр сә не күр
кәм итеп ха лык кыл ды вә 
Адәм гмне бал чык тан ха лык 
кы ла баш ла ды. 

8Соң ра нә се лен ха лык кыл ды 
бер там чы су дан. 

9Соң ра Адәм не ха лык кы лу ны 
тә мам ит те, соң ра Адәм не 
җан лы ит те үзе те лә гән 
рух ны аңа өрү бе лән; вә 
ишет мәк өчен сез гә ко лак 
ярат ты, вә күр мәк өчен күз 
ярат ты, вә аңламак өчен 
кү ңел ярат ты; бу әгъ за лар
ның Раб бы сы на аз шө кер 
итә сез. 

23cүрә
12Тәх кыйк, Без Адәм не саф бал

чык тан ярат тык. 
13Соң ра Адәм нең нә се лен ана 

ка ры нын да мә ни кыл дык. 
14Соң ра мә ни не ка ты кан 

итеп ярат тык, соң ра ул 
ка ты кан ны чәй нәл гән ит 
ке би кыйл дык, соң ра ул 
ит не сө як ит тек, соң ра ул 
сө як кә ит ки дер дек, соң
ра аны икен че төр ле ха
лык ит тек, ягъ ни аңа җан 
бир дек, яра ту чы лар ның 
күр кәм рә ге бул ган Ал лаһ 
олугъ бул ды. 
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 7сүрә
189Сез не бер Адәм гмнән ха

лык кы лу чы вә Адәм нең сул 
ка быр га сын нан ха ты ны Һа
ва ны бар итү че Ал лаһ, шул 
Һа ва илә Адәм нең кү ңе ле 
ка рар тап сын өчен. Кай чан 
Адәм Һа ва га якын лык кыл
ды исә, Һа ва җи ңел йөк ле 
бул ды... 

ха тынкыз ярат ты һәм аны 
адәм хо зу ры на ки тер де. 

23Адәм әйт те: «Ме нә ми нем сө
як лә рем нән алын ган сө як, 
ме нә ми нем итем нән алын
ган ит. Аңа „ха тынкыз“ 
ди е лер, чөн ки ул „ир“дән 
алын ды». 

24Шу ңа кү рә ир ке ше, ата сын 
һәм ана сын кал ды рып, ха
ты ны на ку шы лыр, һәм алар 
ике се бер тән бу лыр. 

Яратылыш3
20Адәм ха тын га Һа ва дип исем 

куш ты, чөн ки ул бар лык 
адәм ба ла ла ры ның ана сы 
иде. 

23сүрә
19Ул су бе лән сез гә хөр мә, йө зем 

бак ча ла рын кыл дык, сез
нең өчен ул бак ча лар да күп 
җи меш ләр бар, алар ны сез 
ашый сыз. 

20Дә хи Си най та вын да үсә тор
ган зәй түн ага чын кыл дык, 
ашау чы лар өчен ул агач – 
май һәм ри зык ның тө сен 
үз гәр тә тор ган буяу чы га
на гы дыр. 

2сүрә
31Ал лаһ Адәм гә һәр нәр сә нең 

исем нә рен өй рәт те дә фә
реш тә ләр гә әйт те: «Әгәр 
дө рес сөй ләү че ләр дән бул
са гыз, Адәм бел гән исем
нәр нең бар ча сын әй теп би
ре гез». 

32Фә реш тә ләр әйт те ләр: «Ий 
һәр ким че лек тән пакь бул
ган Раб бы быз! Без дә һич 
бе лем юк, мә гәр Син бел
дер гән не ге нә бе лә без; Син, 
әл бәт тә, һәр нәр сә не бе лү че, 
хик мәт бе лән эш кы лу чы
сың». 

33Ал лаһ Адәм гә әйт те: «Фә реш
тә ләр гә исем нәр нең бар ча
сын әй теп бир», – дип. Адәм 
исем нәр нең бар ча сын әй теп 
бир гәч, Ал лаһ фә реш тә ләр гә 
әйт те: «Мин сез гә әйт мә дем
ме ни җир дә ге вә күк ләр дә ге 
яше рен нәр сә ләр не бе лә мен 
һәм сез нең ачык эш лә гән вә 
яше рен эш лә гән эш лә ре гез не 
дә бе лә мен дип?» 



2020

КОРЪӘН ЗӘ БУР КОРЪӘН

КҮК БЕЛӘН ҖИРНЕ БАР ИТКӘН АЛЛАҺыГА ДАН

21

ИН ҖИЛ, ЗӘ БУР

Маттай6
26Кош лар га ка ра гыз: алар чәч

ми ләр дә, ур мый лар да, аш
лык ны ам бар лар га да сал
мый лар, шу лай да алар ны 
Күк тә ге Ата гыз ту ен ды ра. 
Ә сез кош лар дан ка дер ле рәк 
тү гел ме соң? 

27Кай сы гыз, кай гыр ган га ка рап, 
үз го ме рен бер сә гать кә бул са 
да озай та ала? 

28Ки ем өчен ник бор чы ла сыз? 
Кыр чә чәк лә ре нә ка ра гыз, 
алар ни чек үсә ләр: эш лә ми
ләр дә, эр лә ми ләр дә. 

29Әм ма сез гә әй тәм: хәт та Сө
ләй ман пат ша да, ни ка дәр 
мә һа бәт бул ма сын, алар ның 
бер се ка дәр дә ки е нә ал ма ган. 

30Бү ген кыр да үсеп утыр ган, ә 
ир тә гә учак ка таш ла на сы 
үлән не Ал ла һы шу лай ки
ен де рә икән, сез не ни чек 
ки ен дер мә сен ди ин де, сай 
иман лы лар? 

Зәбур104
1Раб бы га рәх мәт ләр укы гыз, 

исе мен яд ите гез, эшга мәл
лә рен ха лык лар га җит ке ре гез! 

2Җыр ла гыз Аңа, мәд хи я ләр 
җыр ла гыз, бө тен мог җи за
ла рын сөй ләп би ре гез! 

3Мө кат дәс исе ме бе лән Аның 
мак та ны гыз! Раб бы га йөз 
то ту чы лар ның йө рәк лә ре 
ку ан сын! 

4Раб бы га, Аның код рә те нә сы
е ны гыз, Аның нур лы йө зен 
һәр чак эз лә гез! 

бо лыт яше не нең як ты лы гы 
күз ләр нең ну рын бе те рер гә 
якын бу лыр. 

44Ал лаһ көн дез не вә кич не 
ал маш ты рыр бер сен бер се 
ар тын нан ки те рү бе лән, Ал
ла һу ның бу эшен дә га кыл лы 
вә күз ле ке ше ләр гә гый б рәт
ләр бар. 

45Ал лаһ җир йө зен дә бул ган 
бар ча җан ия сен су дан ха
лык кыл ды, ул хай ван нар
ның кай бер лә ре кор са гы 
өс тен дә йө рер вә кай бер
лә ре ике аяк өс тен дә йө рер, 
Ал лаһ Үзе те лә гән мәх лук
лар ны ха лык кы лыр, бит 
Ал ла һу ның һәр нәр сә гә кө
че җи тә. 

78сүрә
6Әл лә җир не алар га то рыр га 

ярак лы кыл ма дым мы? 
7Дә хи сел кен мә сен өчен тау

лар ны җир гә ка дак кыл ма
дым мы? 

8Дә хи сез не ир леха тын лы итеп 
ха лык кыл дык. 

9Дә хи йо кы ны тән нә ре гез гә 
ис ти ра хәт кыл дык. 

10Дә хи төн не сез гә пәр дә кыл
дык. 

11Дә хи көн дез не те рек ле ге гез 
өчен кә сеп кы лыр га як ты 
кыл дык. 

12Дә хи өс те гез дә җи де кат мәх
кәм күк ләр не би на кыл дык. 

13Дә хи бик як тыр ту чы һәм җы
лы би рү че ко яш ны ха лык 
кыл дык. 

Күкбеләнҗирнебар
иткәнАллаһыгадан

Зәбур8
2И Ху җа быз Раб бы! Бө ек тәнбө

ек тер исе мең җир йө зен дә, 
шөһ рә тең кү тә рел гән дер 
күк ләр дән юга ры! 

3Са бый һәм им чәк ба ла лар те
лен нән Син, Үзе ңә мак тау
лар яу дыр тып, дош ман ның 
вә үч ле нең авы зын то ма ла
дың. 

4Син бар ит кән күк ләр киң
ле ге нә, күк гөм бә зе нә Син 
утыр т кан Ай га вә йол дыз
лар га бак сам, 

5үзүзе мә со рау би рәм: «Син 
шу лай игъ ти бар күр сәт кән 
ин сан кем ул?! Син шу лай 
кай гыр т кан адәм ба ла сы 
кем?!» 

6Ке ше не Син ила һи зат лар дан 
әл лә ни ким ярат ма дың, дан 
вә ка дерхөр мәт та җын ба
шы на ки гез дең. 

7Ту дыр ган бар нәр сәң өс тен
нән ха ким ит тең аны, бар 
нәр сә не аның аяк ас ты на 
сал дың: 

8са рык лар ны, үгез ләр не, да
лакыр ки ек лә рен, 

9күк тә ге кош лар ны, диң гез дә
ге ба лык лар ны, диң гез юл
ла рын ай ка ган бар лык җан 
ия лә рен. 

10И Ху җа быз Раб бы! Бө ек
тәнбө ек тер исе мең җир 
йө зен дә! 

Күкбеләнҗирнебар
иткәнАллаһыгадан

67cүрә
15Ул – Ал лаһ – сез гә җир не йө

рер гә уңай кыл ды; ул җир нең 
җил кә сен дә йө ре гез, те лә
гән җи ре гез дә яшә гез вә ул 
җир нең хә ләл ри зык ла рын 
аша гыз... 

24cүрә
41...дө рес лек тә, Ал ла һу Тә га лә

гә җир дә вә күк ләр дә бул
ган мәх лу кат лар тәс бих әй
тер ләр, ка нат ла рын һа ва да 
җәй гән нә ре хәл дә кош лар да 
тәс бих әй тер ләр. Тәс бих әй
тү че ләр нең бар ча сы үз лә ре
нең на маз ла рын вә тәс бих лә
рен бе лер бу лыр лар. Ал ла һу 
Тә га лә ул мәх лу кат ның ни 
эш лә гән нә рен бе лү че. 

42Җир дә ге һәм күк ләр дә ге вә 
алар ның ара ла рын да бул ган 
һәр нәр сә Ал лаһ мөл ке дер, 
вә ахи рәт тә кай ту да Ал ла
һу да дыр. 

43Әл лә күр ми сең ме: Ал лаһ 
бо лыт лар ны ку ар, соң ра 
алар ны бербер се нә ку шар, 
соң ра алар ны бер се өс те
нә икен че сен кы лыр, һәм 
кү рер сең, алар ның ара ла
рын нан яң гыр чы гар вә Ал
лаһ шул бо лыт лар дан тау 
күп ле ген дә боз иң де рер, 
ул боз бе лән те лә гән ке ше
сен һә лак итәр вә те лә гән 
ке ше сен кот ка рыр, вә шул 
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17Әм ма Ул алар дан ал да Йо сыф
ны юл ла ды – аны кол лык ка 
са тып җи бәр де. 

18‑19Аның әй т кән нә ре рас ка 
чык кан чы, Раб бы ның сү зе 
аның хак лы гын рас ла ган чы, 
Йо сыф ның аяк ла рын – бо
гау, му е нын ти мер му ен са 
кы сып то ра иде. 

20Ми сыр пат ша сы, ха лык лар 
хө кем да ры, бо е рып, бо га вын 
чиш тер де, азат ит тер де, 

21шун нан аны үз иле нә ху җа 
кыл ды, бул ган бар мил ке нә 
ида рә че итеп куй ды: 

22тү рәбаш лык ла ры на фәр ман 
би рү, өл кән нә ре нә акыл өй
рә тү хо ку кын тап шыр ды. 

23Ис ра ил шу лай Ми сыр га кер де, 
Ягъ куб гаи лә се Хам илен дә 
җир ләш те. 

24Раб бы ан да Үз хал кын ишәйт
те, дош ман на рын нан алар ны 
көч ле рәк кыл ды. 

25Үзе нең кол ла ры на – хал кы на 
ка ра та ми сыр лы лар да нәф рәт 
уят ты, ми сыр лы лар кү ңе ле нә 
мә кер ле уй лар сал ды. 

26Шун нан Раб бы Үзе нең ко лы 
Му са ны, һәм сай ла ган бән
дә се Һа рун ны юл ла ды, 

27алар аша Хам җи ре нә Үзе
нең мог җи за вә га лә мәт лә рен 
күн дер де: 

28Хам җи ре нә ка раң гы иң де
реп, аны дөм ка раң гы лык ка 
ба тыр ды, һәм ми сыр лы лар 
Аның сү зе нә кар шы то ра ал
ма ды лар. 

28Йө зем не вә җы еп ал ган ко ры 
җи меш ләр не, 

29дә хи зәй түн, хөр мә агач ла рын 
үс тер дек. 

30Дә хи күп агач лы бак ча лар ны, 
31дә хи төр ле җи меш ләр не вә 

пе чән нәр не үс тер дек. 
43сүрә
9Әгәр син алар дан «җир не вә 

күк ләр не кем ха лык кыл ды» 
дип со ра саң, әл бәт тә, алар 
«бар ча сы на Га зиз вә Га лим 
бу лу чы Ал лаһ ха лык кыл ды» 
дип җа вап би рер ләр. 

10Ий кя фер ләр, Ул – Ал лаһ – 
сез нең өчен җир не яшәр гә вә 
йө рер гә ярак лы итеп ха лык 
ит те вә җир өс тен дә сез гә 
күп юл лар кыл ды, ша ять 
сә фәр лә ре гез дә уңыш лар га 
ире шер сез. 

11Вә Ул – Ал лаһ – күк тән ча
ма лап яң гыр иң де рә дер, шул 
яң гыр бе лән үл гән җир не 
тер ге зеп һәр нәр сә не үс те
рә дер, үлән нәр чык кан ке
би сез дә ка бер лә ре гез дән 
чы гар сыз. 

12Вә Ул – Ал лаһ – һәр нәр сә не 
пар лы итеп ха лык кыл ды 
вә сез гә уты рып йө рү өчен 
көй мә ләр вә дүрт аяк лы хай
ван нар ха лык кыл ды. 

13Ул көй мә ләр гә вә хай ван нар га 
сәү дә әй бер лә ре гез не са лып, 
үзе гез дә ме неп утыр мак лы
гыз өчен сез гә тап шы рыл
ды лар, соң ра ме неп уты рып 
ты ныч лан гач, Раб бы гыз ның 

5Ул кыл ган га җә еп га мәл ләр не, 
мог җи за лар ны, авы зын нан 
чык кан хө кем нәр не хә те ре
гез дә сак ла гыз, 

6әй сез ләр, Аның ко лы Иб ра
һим то кы мы, Ул сай ла ган 
Ягъ куб угыл ла ры! 

7Ул – Раб бы, без нең Ал ла быз; 
Үзе нең хө кем ка рар ла рын Ул 
бө тен җир йө зе нә чы га ра. 

8Үзе тө зе гән ки ле шү не Ул һәр чак 
ис тә то та, мең нәр чә бу ын
нар га бир гән сү зен оныт мый. 

9Бу ки ле шү не Ул Иб ра һим бе
лән тө зе гән, ант эчеп Ис хак 
бе лән ны гыт кан, 

10Ягъ куб өчен – Ка нун, Ис ра ил 
өчен мәң ге лек Ки ле шү итеп 
куй ган. 

11Раб бы әй т кән: «Кән ган җи рен 
сез гә би рәм: ха кы гыз га ти гән 
мил ке гез бу лыр», – ди гән. 

12Ул за ман алар бик аз сан лы 
ка вем, Кән ган җи рен дә кил
ме шәк ләр, 

13бер ха лык тан – икен че ха
лык ка, бер пат ша лык тан 
икен че пат ша лык ка кү чеп 
йө рү че ләр иде. 

14Әм ма Раб бы алар ны кы ер сы
тыр га бир мә гән, пат ша лар ны 
ачу ла нып ки сәт кән: 

15«Ка гыл ма гыз Мин май сөр т
кән ке ше ләр гә, пәй гам бәр
лә ре мә дә за рар сал ма гыз!» – 
ди гән. 

16Бер за ман Ул алар җи ре нә 
кыт лык җи бәр де, ри зык тан 
һич нәр сә кал дыр ма ды. 

14Дә хи бо лыт лар дан бе ре ар
тын нан бе ре ко е лу чы яң гыр 
су ын иң дер дек. 

15Ул су бе лән төр ле ик мәк ор
лык ла рын вә төр ле үлән
нәр не, 

16агач лар ны, бербе ре нә ура лып 
үс кән җи меш бак ча ла рын 
үс тер мәк ле ге без өчен. 

79сүрә
27Ха лык кы лу да сез нең яра ты

лу ы гыз чи тен рәк ме, әл лә 
күк не яра ту чи тен рәк ме? Ул 
күк не Ал лаһ би на кыл ды. 

28Ул күк нең бө ек ле ген бик юга
ры кыл ды, ул күк не һич ким
че лек сез тө зеп тә мам ит те. 

29Ул күк нең ки чен ка раң гы 
кыл ды вә аның көн де зен 
як ты кыл ды. 

30Мо ның со ңын да Ал лаһ то
рыр га ярак лы итеп җир не 
тү шә де. 

31Җир нең су ын һәм хай ван нар 
ут лый тор ган үлән нәр не чы
гар ды. 

32Дә хи тау лар ны мәх кәм, са бит 
кыл ды. 

33Сез гә вә сез нең хай ван на ры
гыз га фай да өчен. 

80сүрә
24Ке ше ка ра сын аша ган ри зы

гы на. 
25Тәх кыйк, Без аңа су ны чын 

кою бе лән кой дык. 
26Соң ра җир не чын яру илә 

яр дык та 
27ул җир дә иген бөр тек лә рен 

үс тер дек. 
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20Дә хи Ал ла һы ның код рә те нә 
дә лә ләт ит кән нәр сә ләр дән 
бер се – асы лы гыз Адәм гмне 
туф рак тан ха лык ит те, соң ра 
сез ке ше бу лып җир йө зе нә 
та рал ды гыз. 

21Дә хи Ал ла һу ның код рә те нә 
дә лил ләр дән дер сез нең өчен 
Ал ла һу ның үзе гез дән ха тын
нар ярат мак лы гы, чөн ки Һа
ва Адәм нең ка быр га сын нан 
ха лык ител де, ул ха тын нар 
бе лән өл фәт лә неп бер гә яшә
ве гез өчен, дә хи ир бе лән 
ха тын ара сын да дус лык һәм 
мәр хә мәт лек кыл ды; Ал ла һу
ның бу эш лә рен дә фи кер ли 
бел гән ке ше ләр өчен гый б рәт 
бар дыр. 

22Җир вә күк ләр нең тө зе ле
ше вә тел лә ре гез, төс лә ре гез 
төр ле чә бу луы Ал ла һу ның 
га лә мәт лә рен нән дер; әл бәт
тә, Ал ла һу ның бу эш лә рен дә 
бе лем ия лә ре өчен дә лил ләр 
бар дыр. 

23Дә хи Ал ла һу ның мог җи за
ла рын нан дыр кич лә рен вә 
көн дез лә рен йок лап рә хәт
лә нү е гез вә көн дез лә рен Ал
ла һу ның фа зы лын нан дө нья 
ахи рәт лә ре гез не кә сеп итү
е гез; әл бәт тә, бу эш ләр дә 
игъ ти бар бе лән тың лау чы
лар га Ал ла һу ның код рә те нә 
дә лил ләр бар дыр. 

24Дә хи Ал ла һу ның мог җи за
сын нан дыр сез гә яшен не 
күр сә түе, яшен нән кур кып, 

29Агым су лар ны кан дәрь я сы на 
әве рел дер де, ба лык ла рын һә
ла кәт кә ду чар ит те. 

30Бө тен җир өс те, пат ша са рай
ла ры на ка дәр, гө бер ле ба ка
лар бе лән шыг рым тул ды. 

31Раб бы әме ре бе лән һәр та раф
та че бен бе лән чер ки өе ре 
очып йөр де. 

32Раб бы яң гыр уры ны на боз 
яу дыр ды, җир өс тен дә ял
кын лы яшен нә рен яшь нәт те. 

33Йө зем бак ча ла рын, ин җир ку
ак ла рын, ан да гы бар агач ны 
кы рып бе тер де. 

34Раб бы ның әме ре бе лән кыр
лар ны са ран ча чи рүе ба сып 
ал ды. 

35Алар ан да гы бар үләнчи рәм
не, ба су да гы бар иген не ашап 
бе тер де. 

нигъ мә тен зе кер итә сез вә 
әй тә сез: «Бу нәр сә ләр дән 
без не фай да лан ды ру чы Ал
лаһ һәр ким че лек тән пакь
тер, бу нәр сә ләр не бул ды
рыр га үзе без, әл бәт тә, ка дир 
бул мас идек. 

14Соң ра без ка бер лә ре без дән 
ку ба ры лып, әл бәт тә, Раб
бы быз га кай та чак быз». 

15Мөш рик ләр: җир вә күк ләр не 
Ал лаһ ха лык кыл ды, ди гән
нә рен нән соң, мәх лук лар
ның бәгъ зе сен Ал ла һу га шә
рик итәр ләр, ан дый ке ше ләр 
Ал ла һу ның кү ре неп тор ган 
нигъ мәт лә рен ин кяр итеп 
иман сыз ка лу чы лар. 

30сүрә
11Ал лаһ баш лап ке ше ләр не юк

тан бар итәр, соң ра, үл гәч 
тер ге зеп, әүвәл ге хәл лә ре нә 
кай та рыр, соң ра хө кем ите
лер өчен Ал ла һу га кай та ры
лыр сыз. 

17Ал лаһ һәр эшен дә ким че лек
тән пакь, кич кә кер гән дә 
вә таң га кер гән дә на маз лар 
укып Ал ла һу ны мак тап тәс
бих ләр әй те гез! 

19Ул – Ал ла һы – те рек не үлек
тән чы га рыр, ягъ ни үлек не 
тер ге зер, дә хи үлек не те рек
тән чы га рыр, ягъ ни те ре не 
үте рер вә җир не, кы шын 
үл гән нән соң, язын яң гыр 
бе лән те рел тер, сез дә әнә 
шу лай те ре леп ка бер лә ре гез
дән чы га рыл мыш бу лыр сыз. 
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Беренчекешеләрнең
гөнаһлануы

Яратылыш2
25Адәм дә, ха ты ны да шәпшә

рә ләр, оя лу ның нәр сә икә
нен бел ми ләр иде. 

Яратылыш3
1Раб бы Ал ла ярат кан бар лык 

кыр җан вар ла рын нан иң 
мә кер ле се елан иде. Елан 
ха тын нан: «Ал ла һы чын нан 
да бак ча да гы һич бер агач тан 
җи меш аша ма гыз ди де ме?» – 
дип со ра ды. 

2«Бак ча да гы агач лар дан җи меш 
ашар га без гә рөх сәт бар, – 
дип җа вап ла ды ха тын. – 

3Әм ма Ал ла һы әйт те, бак ча ур
та сын да гы агач ның җи меш
лә ре нә ка гыл ма гыз, алар ны 
аша ма гыз, юк са үләр сез, ди
де». 

4Елан: «Юк, үл ми сез, – ди де. – 
5Чөн ки Ал ла һы бе лә: ул агач

ның җи ме шен аша ган көн не 
сез нең күз лә ре гез ачы ла чак, 
ях шы лык бе лән яман лык
ның ни икә нен бе леп, Ал ла
һы ның Үзе ке бек бу ла чак сыз. 

6Ха тын әле ге агач ның ка рап 
то рыш ка гү зәл, җи ме ше нең 
ри зык өчен хуш бу лу ын күр
де. Бе лем би рү ха си я те нә ия 
бул ган агач ха тын ның нә фе
сен куз га тып, ха тын агач тан 
җи меш өзеп алып аша ды, 
ире нә дә өзеп алып бир де – 
ул да аша ды. 

Беренчекешеләрнең
гөнаһлануы

7сүрә
19Ал лаһ әйт те: «Ий Адәм, үзең 

вә ха ты ның Һа ва җән нәт тә 
то ры гыз вә те лә гән урын нан 
аша гыз, әм ма ош бу агач ка 
якын бар ма гыз, әгәр якын 
бар са гыз, за лим нәр дән бу
лыр сыз». 

20Алар га шай тан вәс вә сә кыл ды 
алар ның ябык гау рәт лә рен 
ач мак өчен һәм әйт те: «Ал
ла һы сез нең фә реш тә бу
лу ы гыз ны те лә мә гә не яки 
җән нәт тә мәң ге ка лу ы гыз ны 
те лә мә гә не өчен сез не ош бу 
агач тан тый ды», – дип. 

21«Тәх кыйк, мин сез гә ях шы
лык ны те ли мен», – дип ант 
ит те Иб лис. 

22Ал дап алар ны агач ка якын 
ки тер де. Алар агач тан аша
ды лар, гау рәт лә ре ачыл ды 
вә җән нәт яф рак ла ры бе лән 
гау рәт лә рен кап лар га ашык
ты лар; алар га Раб бы ла ры 
кыч кыр ды: «Әл лә Мин сез не 
ош бу агач тан тый ма дым мы? 
Вә, тәх кыйк, шай тан сез гә 
ачык дош ман, сак ла ны гыз, 
дип әй т мә дем ме?» – дип. 

23Адәм вә Һа ва әйт те ләр: «Ий 
Раб бы быз, үзе без гә зо лым 
кыл дык, әгәр без не яр лы ка
ма саң һәм рәх мәт кыл ма саң, 
әл бәт тә, бә хет сез ләр дән бу
ла чак быз», – дип. 

яң гыр ны өмет ит кә не гез хәл
дә, һәм күк тән яң гыр иң де
реп үл гән җир не тер ге зүе, 
Ал ла һу ның бу эшен дә дә га
кыл лы ке ше ләр гә дә лил бар. 

25Дә хи Ал ла һу ның мог җи за
сын нан дыр җир вә күк нең 
те рәү сез Ал ла һу ның код рә те 
бе лән то ру ла ры; соң ра Ис
ра фил фә реш тә «ка бер лә
ре гез дән чы гы гыз» дип бер 
мәр тә бә әй т сә, шул ва кыт 
һич ки чек ми чә чы гар сыз. 
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аер ды. Мон нан соң әйт тек: 
«Ий Адәм һәм Иб лис, бербе
ре гез гә дош ман бул га ны гыз 
хәл дә җир гә иңе гез! Сез гә 
җир дә то рыр лык урын һәм 
яшәү өчен ки рәк нәр сә ләр 
бар, әҗә ле гез җит кән че яшә
гез». 

37Адәм гә ләй һиссә лам тәү бә гә 
ашык ты һәм Раб бы сы та ра
фын нан өй рәт кән тәү бәис
тигъ фар сүз лә ре нә юлык ты 
һәм тәү бә итеп Ал ла һу дан 
га фу со ра ды, Ал лаһ, тәү бә
сен ка бул итеп, гө на һын га фу 
ит те. Ал лаһ тәү бә ләр не ка бул 
итү че, рә хим ле. 

38Без әйт тек: «Бар ча гыз да җән
нәт тән чы гып җир гә иңе гез! 
Әм ма Ми нем сез гә ту ры юл
га күн де рү че сүз ләр, әл бәт
тә, ки лер, Ми нем сүз лә ре мә 
ияр гән зат ка кур ку һәм кай
гы бул мас. 

39Иман сыз лар һәм аять лә ре
без не ял ган ди ю че ләр – ут 
әһел лә ре дер, алар ан да мәң ге 
ка лыр лар». 

15Си нең бе лән ха тынкыз ара
сы на, си нең то кы мың бе
лән аның нә се ле ара сы на 
дош ман лык җе бе су зар мын. 
Аның нә се ле ба шың ны су
гып ярыр, син исә аны үк
чә сен нән ча гар сың». 

16Ха тын га исә Раб бы Ал ла әйт
те: «Си не чик тән тыш ка ты 
авыр ту лар га ду чар итә чәк
мен: ба ла ны зур га зап лар 
чи геп та ба чак сың. Кү ңе
лең ире ңә тар ты лыр, ул исә 
си нең өс тең нән ха ким лек 
итәр», – ди де. 

17Ә адәм гә Раб бы Ал ла бо лай 
ди де: «Ме нә си нең ар ка да, 
ха ты ның ның сү зен тың лап, 
Мин аша ма дип ки сәт кән 
агач ның җи ме шен аша га ның 
өчен, җир туф ра гы на Ми нем 
ләгъ нә тем төш те. Го ме рең 
буе та ма гы ңа ри зык ны җә фа 
чи геп та бар сың. 

18Туф рак си ңа ти кән дә чү пү лән 
үс те рер. Син кыр гый үлән 
ашап ту е ныр сың. 

19Яра тыл мыш туф ра гы ңа ки ре 
әй лә неп кай т кан чы га ка дәр, 
син ашар ик мә гең не маң гай 
ти рен тү геп та бар сың. Чөн ки 
син үзең туф рак, туф рак тан 
яра тыл дың һәм янә туф рак ка 
әве ре лер сең». 

24Ал лаһ әйт те: «Ий Адәм бе лән 
Иб лис, бербе ре гез гә дош
ман бул га ны гыз хәл дә Җир гә 
иңе гез! Сез гә то ра чак урын 
һәм әҗә ле гез гә чә фай да ла
на чак җай Җир дә». 

25Ал лаһ әйт те: «Җир дә те рек лек 
итәр сез вә Җир дә үләр сез 
һәм Җир дән чы га ры лыр сыз». 

26Ий Адәм ба ла ла ры! Без сез гә 
ки ем нәр ярат тык, ул ки ем
нәр гау рәт лә ре гез не кап
лар, янә мал ярат тык һәм 
дә тәкъ ва лык ки е мен бир дек, 
ул тәкъ ва лык – сак ла ну ки
е ме хә ер ле дер, ош бу зе кер 
ител гән нәр сә ләр Ал ла һу 
Тә га лә нең га лә мәт лә ре, ша
ять, ке ше ләр вә газь лә нер ләр. 

27Ий Адәм ба ла ла ры! Атаана
гыз ны җән нәт тән чы гар ган 
ке би, шай тан сез не фет нә гә 
сал ма сын, алар ның ки ем нә
рен сал ды рып гау рәт лә рен 
үз лә ре нә күр сә тер өчен (ул) 
алар ны ал да ды. Тәх кыйк, 
шай тан һәм аның гас кә ре 
сез не кү рә ләр, сез алар ны 
күр мә гән урын нан; әл бәт тә, 
шай тан нар ны ышан мау чы
лар га дус кыл дык. 

2сүрә
36Иб лис «бу агач җи ме шен аша

са гыз, җән нәт тә мәң ге ка
ла сыз» дип алар ны ал да ды, 
алар Иб лис сү зе нә ия реп җи
меш не ашап ал дан ды лар. Иб
лис алар ны җән нәт тән чы га
рып ан да гы нигъ мәт ләр дән 

7Ике се нең дә күз лә ре ачыл
ды. Шәпшә рә икән лек лә рен 
күр де ләр. Ин җир яф рак ла
рын нан үреп, үз лә ре нә бил 
кап ла гыч ла ры яса ды лар. 

8Җи ләс көн иде, алар бак ча да 
йөр гән Раб бы Ал ла ның та
вы шын ишет те ләр. Аңа кү
рен мәс өчен, адәм һәм аның 
ха ты ны бак ча агач ла ры ара
сы на ке реп пос ты лар. 

9Раб бы Ал ла адәм гә: «Син кай
да?» – дип эн дәш те. 

10Адәм: «Бак ча да та вы шың ны 
ишет тем дә кур кып кал дым. 
Чөн ки мин шә рә мен, шу ңа 
яше рен дем», – ди де. 

11Раб бы Ал ла: «Шә рә икә нең не 
си ңа кем әйт те? – дип со ра
ды. – Мин җи ме шен аша ма 
ди гән агач тан җи меш өзеп 
аша дың мы әл лә?» 

12Адәм: «Яны ма Син куй ган ха
тын, ул агач тан җи меш өзеп 
алып, ми ңа бир де, мин аны 
аша дым», – дип җа вап ла ды. 

13Раб бы Ал ла ха тын га әйт те: 
«Мо ны син ни чек эш ли ал
дың?» Ха тын әйт те: «Ми не 
елан ко тырт ты, шу ңа аша
дым», – ди де. 

14Раб бы Ал ла елан га бо лай ди
де: «Бу эшең өчен син җир 
йө зен дә ге бар лык хай ван
нар, җән лек ләр кар шын да 
ка һәр ия се дер! Го ме рең буе 
ка ры ның өс тен дә шу ы шып 
йө рер сең һәм туф рак ашап 
ту е ныр сың. 
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31Ал лаһ Ка бил яны на бер кар га 
җи бәр де, ул кар га Ка бил
гә җир не ка зып күр сәт те, 
ягъ ни Һа бил нең гәү дә сен 
кү мәр гә өй рәт те. Кар га ны 
күр гәч, Ка бил әйт те: «Һай 
ми ңа үке неч! Кар га дан да 
көч сез рәк идем мәл лә? Кар га 
бел гән не дә бел мә дем, әгәр 
бел гән бул сам, кар дә шем нең 
гәү дә сен ни чә көн нәр кү
тә реп йөр ми чә, үте рү бе лән 
күм гән бу лыр идем», – дип. 
Бу эшен нән соң үке нү че ләр
дән бул ды. 

32Ке ше ләр бербер сен үтер гән
нә ре өчен бә ни Ис ра ил гә 
хө кем ит тек: «Әгәр бе рәү 
ке ше үтер мә гән ке ше не яки 
җир өс тен дә бо зык лык кыл
ма ган ке ше не үтер сә, бө тен 
ке ше ләр не үтер гән ке би бу
лыр, бер ке ше не үлем нән 
кот кар са, бө тен ке ше ләр не 
үлем нән кот кар ган ке би бу
лыр», – дип. 

36Кя фер ләр нең ку лын да бө тен 
дө нья бай лы гы янә шу ның 
чак лы бай лык бу ла кал са, 
Ал лаһ га за бын нан ко ты лу 
өчен шул бай лык ны бир сә
ләр, ка бул бул мас иде. Алар
га дыр рән җе тү че га зап. 

сак чы сы тү гел ич мин!» – 
дип җа вап ла ды. 

10Раб бы: «Син ни кыл дың? – 
ди де. – Туф рак тан кар дә
шең нең кан ың гы ра шуы 
Ми ңа ише те леп то ра. 

11Ин де син кар дә шең нең түк
кән ка нын эчәр гә авы зын 
ач кан туф рак ның кар гы шын 
ал дың. 

12Эш кәр тә тор ган туф ра гың 
мон нан соң си ңа көчку ә тен 
бир мәс; җир йө зен дә син го
ме рең буе сө ре леп һәм ка чак 
бу лып яшәр сең. 

13Ка бил Раб бы га: «Җә зам кө
чем җит мәс дә рә җә дә авыр 
җә за дыр, – ди де. – 

14Бү ген ми не ту ган җи рем нән 
сө рә сең. Си нең хо зу рың нан 
юга лып, мин гор бәт тә ка
чак бу лып яшәр гә мәҗ бүр. 
Юлым да оч ра ган те лә сә кем 
ми не үте рә ала чак. 

15Раб бы әйт те: «Кем дә кем Ка
бил не үтер сә, аңар дан җи де
лә тә ар тык үч алы ныр», – 
ди де. Шу лай дип, Ка бил не 
бер кем дә кү реп үтер мә сен 
өчен, Раб бы аны ки сә тү ле 
га лә мәт бе лән там га ла ды. 

16Ка бил, Раб бы сы хо зу рын нан 
ае ры лып, Га дән бак ча сы ның 
көн чы гы шы та ра фын да гы 
Нод тө бә ге нә ба рып җир
ләш те. 

Кабилнеңүзкардәше
Һабилнеүтерүе

5сүрә
27Ий Мө хәм мәт гм! Адәм 

гмнең угыл ла ры ха кын да
гы хә бәр не хак лык бе лән 
укы гыл... Ике егет кор бан 
чал ды лар, бер се не ке, ягъ
ни Һа бил не ке, ка бул бул ды, 
икен че се – Ка бил не ке ка бул 
бул ма ды. Ка бил нең көн че
ле ге арт ты һәм әйт те: «Ий 
Һа бил, мин си не, әл бәт тә, 
үте рә чәк мен», – дип. Һа бил 
әйт те: «Әл бәт тә, Ал ла һу Тә
га лә тәкъ ва ке ше ләр не кен 
ка бул итә дер», – дип. 

28Һа бил Ка бил гә әйт те: «Син 
ми не үте рер гә ку лың ны су за 
тор ган бул саң да, мин си не 
үте рер гә ку лым ны су за чак 
тү гел мен. Мин бө тен га ләм
нәр не тәр бия итү че Ал лаһ 
га за бын нан кур ка мын. 

29Әгәр ми не үтер сәң, мин те
ли мен ми нем гө на һым ны 
һәм үз гө на һың ны йөк ләп 
Ал ла һу га кай ту ың ны, бу 
зо лым эшең не эш лә сәң, ут 
әһе лен нән бу лыр сың. Ут га
за бы – за лим нәр гә ти еш ле 
җә за дыр», – дип. 

30Нә фе се аңа га либ бул ды, ягъ
ни нә фе се Ка бил не җиң
де, Һа бил не үте рер гә аны 
өс те рә де, Ка бил Һа бил не 
үтер де вә хәс рәт лә нү че ләр
дән бул ды. 

Кабилнеңүзкардәше
Һабилнеүтерүе

Яратылыш4
2Та гы да соң рак Ка бил нең эне се 

Һа бил не ту дыр ды. Һа бил – 
са рык лар кө тү че, Ка бил исә 
иген че бул ды. 

3Бер ни ка дәр ва кыт уз гач, Ка бил 
җир җи меш лә ре уңы шын нан 
Раб бы га бү ләк ки тер де. 

4Һа бил дә үз кө тү ен дә бе рен че 
бу лып ту ган малту ар үр
че мен нән бер ни чә сен һәм 
куй мае алып кил де. Раб бы 
Һа бил не һәм аның бү лә ген 
ка бул ит те, 

5Ка бил не һәм аның бү лә ген исә 
ки ре как ты. Ка бил бик нык 
рән җе де, ачу ын нан ба шын 
тү бән иде. 

6Раб бы Ка бил дән: «Ни гә шу
лай рән җи сең? Ни өчен ба
шың ны тү бән идең? – дип 
со ра ды. – 

7Ях шы лык кыл гач, баш ны тү
бән ияр гә ди ме ни?! Ях шы
лык кыл мый сың икән, гө наһ 
ишек тө бен дә по сып то рыр, 
си не са га лар. Ә син аңар дан 
өс тен бул!» 

8Эне се Һа бил гә Ка бил: «Әй
дә, кыр га чы га быз!» – ди де. 
Кыр да чак та Ка бил, эне се 
Һа бил гә һө җүм итеп, аны 
үтер де. 

9Раб бы Ка бил дән: «Энең Һа бил 
кай да?» – дип со ра ды. Ка бил: 
«Бел ми мен, энем нең җан 
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тык ты лар һәм ки ем нә ре нә 
бөр кән де ләр вә кө фер лек
тә дә вам ит те ләр һәм ка ты 
тә кәб бер лә нү илә тә кәб бер
лән де ләр. 

8Мон нан соң мин алар ны бик 
ка ты кыч кы рып ча кыр дым. 

9Соң ра ис лам га ча кы ру ым ны 
ачык игъ лан кыл дым вә яше
рен ге нә ау лак та да өн дәп 
ка ра дым. 

10Һәм әйт тем алар га: «Тәү бә 
итеп Раб бы гыз дан ис тигъ
фар кы лы гыз, га фу со ра гыз, 
шик сез, Ул – гө наһ лар ны 
яр лы кау чы. 

11Вә сез гә күк тән яң гыр ны ко еп 
яу ды рыр. 

12Вә сез гә мал бе лән яр дәм итәр 
һәм ба ла лар би реп ку әт ләр, 
дә хи җи меш үс те рә тор ган 
бак ча лар һәм ел га лар би
рер»... 

13«Ни бул ды сез гә, Ал ла һу ны 
олугъ дип бел ми сез вә Аның 
га за бын нан ку рык мый сыз. 

14Тәх кыйк, Ул сез не ха лык (бар) 
кыл ды, бер хәл дән икен че 
хәл гә кү че реп... 

15Әл лә күр ми сез ме ни чек ха лык 
кыл ган Ал лаһ каткат итеп 
җи де күк не, 

16вә ул күк ләр дә ай ны як ты 
итеп, вә ко яш ны як ты лык 
һәм җы лы лык би рү че ут 
итеп. 

17Ал лаһ сез не җир дән үс тер де, 
ягъ ни Адәм җир дән ха лык 
ител де. 

итә чәк мен! – ди де. – Чөн ки 
ке ше ләр ар ка сын да җир йө зе 
явыз лык бе лән тул ды. 

14Го фәр ага чын нан үзе ңә көй мә 
яса. Эченты шын су ма ла ла, 
көй мә нең эчен дә бүл мә ләр 
яса. <...> 

16Көй мә нең өс ке өле шен дә бер 
тер сәк киң ле ген дә ачык лык 
кал дыр, ян ягын нан ишек 
куй. Эчен ас кы, ур та, өс ке 
кат лы итеп яса. 

17Шун нан соң Мин җир йө зен 
ту фан су ы на ба ты ра чак мын, 
күк ас тын да гы бар лык җан 
ия лә рен юк итә чәк мен. Җир 
йө зен дә бер нин ди те рек лек 
кал ма я чак. 

18Әм ма Мин си нең бе лән ки
ле шү тө зим. Угыл ла рың, ха
ты ның, ки лен нә рең бе лән 
бер лек тә көй мә гә кер. 

19Исән кал сын нар өчен, һәр бер 
то кым җан ия сен нән ата һәм 
ана җе нес ле бе рәр пар ны үзең 
бе лән көй мә гә ал. 

20Төр ле то кым да гы кош лар, 
хай ван нар, җир дә сөй рә
лү че ләр – һәр төр дән ике
шәрике шәр бу лып – исән 
ка лу өчен, си нең ян га ки
лер ләр. 

21Син исә, үзең һәм баш ка лар 
тук ла ныр өчен, төр ле сен нән 
ки рәк ка дәр азык ал, аны 
яны ңа туп ла». 

22Нух Ал ла һы ның бар лык бо е
рык ла рын җи ре нә җит ке реп 
үтә де. 

Нухһәмтуфансулары

71сүрә
1Тәх кыйк, Без Нух ны ка ве ме нә 

пәй гам бәр итеп җи бәр дек 
«ка ве мең не кур кыт Ал ла һу
ның рән җе тү че ка ты га за бы 
кил мәс бо рын» дип. 

2Нух әйт те: «Ий ка ве мем, тәх
кыйк, мин сез гә җи бә рел гән 
Ал лаһ га за бы илә ачык кур
кы ту чы пәй гам бәр мен. 

3Ал ла һу га гы на гый ба дәт кы
лы гыз вә Ал ла һу дан кур кы
гыз, гө наһ лар дан сак ла ны гыз 
һәм дә ми ңа ита гать ите гез, 
дип бо е ра мын. 

4Әгәр ми нем бо е рык ны ка бул 
итеп тәү бә ит сә гез, Ал лаһ 
гө наһ ла ры гыз ны яр лы кар 
һәм сез не яшә тер бил ге
лән гән әҗә ле гез гә чак лы. 
Тәх кыйк, Ал лаһ бил ге лә
гән әҗәл әгәр кил сә, һич 
ки чек те рел мәс. Әгәр шу ны 
бел сә гез!» 

5Нух әйт те: «Ий Раб бым, ка
ве мем не ис лам ди не нә кич
ләр дә дә вә көн дез ләр дә дә 
ча кыр дым. 

6Ми нем ча кы ру ым алар га арт
тыр ма ды, мә гәр хак тан, ис
лам ди нен нән ка чу ны гы на 
арт тыр ды. 

7Ий Раб бым, һәр кай чан мин 
алар ны Си нең яр лы ка вы ңа, 
га фу итү е ңә ча кыр сам, ми
нем сү зем не ишет мәс өчен 
бар мак ла рын ко лак ла ры на 

Нухһәмтуфансулары

Яратылыш6
5Раб бы күр де ки, җир йө зен

дә адәм ба ла сын аз гын лык 
бас кан, ке ше нең бө тен кү
ңе ле, уйфи ке ре һәр ва кыт 
явыз лык та. 

6Раб бы ке ше не бар итү е нә үкен
де, бө тен йө рә ге бе лән сыз
лан ды. 

7Әйт те: «Дө нь я га Үзем ярат
кан ке ше ләр не, хай ван нар
ны, сөй рә лү че хә шә рәт ләр
не, күк тә ге кош лар ны – 
һәм мә сен җир йө зен нән 
юк итәм, чөн ки алар ны 
яра ту ы ма Мин үке нәм», – 
ди де. 

8Раб бы кү ңе ле нә фә кать Нух 
кы на хуш кил де. 

9Нух ның яшәү рә ве ше бо лай
дыр: ул туг ры, за ман даш
ла ры ара сын да саф, Ал ла
һы юлын да йө рү че ке ше 
иде. 

10Аның өч уг лы бул ды: Шем, 
Хам вә Яфет. 

11Әм ма Ал ла һы хо зу рын да җир 
йө зе бо зыл ган, явыз лык ка 
ке реп бат кан иде. 

12Ал ла һы җир йө зен кү зен нән 
ки чер де һәм һәр нәр сә нең 
тә мам бо зыл га нын күр де, 
чөн ки адәм ба ла ла ры ту ры 
юл дан чит кә тай пыл ган нар 
иде. 

13Ал ла һы Нух ка әйт те: «Бө
тен ке ше лек дө нь я сын юк 



КОРЪӘН ТӘҮ РАТ

НУХ ҺӘМ ТУФАН СУЛАРы

34

КОРЪӘНТӘҮ РАТ

НУХ ҺӘМ ТУФАН СУЛАРы

35

26алар Ал лаһ га за бын нан ко
ты лыр га үз лә ре нә яр дәм че 
тап ма ды лар. 

26Нух әйт те: «Ий Раб бым, җир 
өс тен дә һич кал дыр ма, кя
фер ләр не һәм мә сен һә лак ит! 

27Әгәр Син алар ны җир өс тен дә 
те ре кал дыр саң, алар Си нең 
бән дә лә рең не адаш ты рыр
лар һәм алар ях шы ба ла ту
дыр мас лар, мә гәр явыз ны вә 
хак ны ин кяр итү че не ге нә 
ту ды рыр лар. 

28Ий Раб бым, ми не яр лы ка гыл 
вә мө э мин бул ган атаанам
ны яр лы ка гыл һәм ми нем 
өе мә яки көй мә мә мө э мин 
бу лып кер гән ке ше не яр лы ка 
һәм дә бар ча мө э мин ир ләр
не вә мө э ми нә ха тын нар ны 
яр лы ка! За лим кя фер ләр гә 
арт тыр ма һич нәр сә не, мә
гәр һә лак бу лу ла рын гы на 
арт тыр!» 

11сүрә
25Тәх кыйк, без Нух ны үз ка

ве ме нә пәй гам бәр итеп җи
бәр дек: әл бәт тә, мин сез не 
Ал лаһ га за бы бе лән ачык 
кур кы ту чы мын. 

26«Баш ка һич кем гә тү гел, фә
кать Ал ла һу га гы на гый ба дәт 
кы лы гыз», – дип хә бәр би рә
мен, тәх кыйк, мин кур ка мын 
сез гә ка ты га зап лы көн нең 
ки лү ен нән. 

27Ка вем нең кя фер бул ган олугъ
ла ры әйт те: «Ий Нух, син 
без нең ке би адәм сең, без дән 

эчен нән җир йө зе нә то ма лап 
яң гыр коя баш ла ды. 

12Ул кы рык көн һәм кы рык төн 
то таш тан яу ды. 

13Яң гыр баш лан ган көн не Нух, 
угыл ла ры Шем, Хам, Яфет, 
Нух ның ха ты ны һәм өч ки
ле не көй мә гә ке реп ур наш
ты лар. <...> 

16Ал ла һы куш кан ча, һәр пар
ның бер се ата җе не сен дә, 
икен че се ана җе не сен дә иде. 
Раб бы көй мә гә кер гән нәр 
ар тын нан ишек не яп ты. 

17Су кү тә ре лү кы рык көн дә вам 
ит те. Су лар, тә мам та шып, 
көй мә не җир өс тен нән юга
ры кү тәр де. 

18Су таш кы ны арт кан нан ар та 
бар ды, бө тен җир не кап ла
ды, көй мә су өс тен нән йө зеп 
кит те. 

19Шул ка дәр арт ты ки, күк ас
тын да гы бар лык би екби ек 
тау лар су ас тын да кал ды. 

20Су, тау лар ны таш кын ас тын
да кал ды рып, алар өс тен нән 
ун биш тер сәк юга ры кү тә
рел гән иде. <...> 

23Адәм ба ла сын нан баш лап 
хай ван нар га ка дәр, сөй рә
лү че хә шә рәт ләр дән алып 
очар кош лар га ка дәр бар
лык җан ия лә ре үлем гә ду
чар бул ды; җир йө зен дә ге 
бар нәр сә юк ка чык ты. Фә
кать Нух һәм аның бе лән 
бер гә көй мә дә бул ган нар 
гы на исән кал ды. 

18Соң ра сез не шул җир гә кай та
рыр вә сез не тер ге зеп җир дән 
чы га рыр. 

19Ал лаһ сез нең өчен җир не па
лас ке бек йом шак вә киң 
кыл ды. 

20Ул җир нең олугъ вә киң юл ла
рын да йөр мәк ле ге гез өчен». 
Нух гмнең бу сүз лә рен дә 
ка ве ме ин кяр ит кәч, Ал ла һу
га ял вар ды һәм до га кыл ды. 

21Нух әйт те: «Ий Раб бым, тәх
кыйк, алар га сый вә дош ман 
бул ды лар һәм алар га ма лы 
да, вә ба ла ла ры да яр дәм 
бир мә я чәк, һич фай да ны 
арт тыр ма я чак за лим ке ше
гә, ягъ ни үз лә ре нең кя фер 
ху җа ла ры на ияр де ләр, ул за
лим нең ма лы вә ба ла ла ры 
хәс рәт не вә га зап ны гы на 
арт ты рыр. 

22Вә хәй ләмә кер кыл ды лар, 
олугъ бул ган мә кер не. 

23Вә олугъ ла ры әйт те ләр: «Әл
бәт тә, сы ным на ры гыз га гый
ба дәт кы лу ны таш ла ма гыз, 
әл бәт тә Вәд, Сү вагъ, Йә гус, 
Йә гук, Нә сер исем ле сы ным
на ры гыз ны таш ла ма гыз», – 
дип... 

24Ий Раб бым, тәх кыйк, алар 
күп ләр не хак юл дан адаш
тыр ды лар, бу за лим нәр гә 
арт тыр ма һич нәр сә не, мә
гәр ада шу ны гы на арт тыр». 

25Алар зур ха та ла ры сә бәп ле 
ту фан су ла ры на ба ты рыл
ды лар вә ут ка кер тел де ләр, 

Яратылыш7
1Раб бы Нух ка: «Бө тен га и ләң 

бе лән бер лек тә көй мә гә 
кер, – ди де. – Чөн ки бу бу
ын ке ше лә ре ара сын да син 
Ми нем хо зу рым да туг ры 
бул дың. 

2‑3Җир йө зен дә то кым на ры 
сак ла нып кал сын өчен, 
чис та хай ван нар дан ата 
һәм ана җе нес ле җи де пар
ны, чис та бул ма ган нар дан 
шу лай ук ата һәм ана җе
нес ле бе рәр пар, кош лар
дан исә җи де пар ны үз 
яны ңа ал. 

4Чөн ки җи де көн нән соң Мин 
җир йө зе нә кы рык көн һәм 
кы рык төн буе то таш тан яң
гыр яу ды ра чак мын – Үзем 
ярат кан бар нәр сә не җир йө
зен нән юк итә чәк мен». 

5Раб бы ның бар лык бо е рык ла
рын Нух җи ре нә җит ке реп 
үтә де. 

6Җир йө зен ту фан кап лый баш
ла ган чак та, Нух ка ал ты йөз 
яшь иде. 

7Ту фан нан ко ты лып ка лу өчен, 
Нух үзе, аның бе лән бер гә 
ха ты ны, угыл ла ры, ки лен
нә ре көй мә гә кер де ләр. <...> 

10Җи де көн нән соң ту фан 
куп ты. 

11Нух го ме ре нең ал ты йө зен че 
елын да, икен че ай да, ай ның 
ун җи ден че кө нен дә, нәкъ 
шул көн не, күк ка пу ла ры 
ачы лып, төп сез уп кын нар 



КОРЪӘН ТӘҮ РАТ

НУХ ҺӘМ ТУФАН СУЛАРы

36

КОРЪӘНТӘҮ РАТ

НУХ ҺӘМ ТУФАН СУЛАРы

37

бар вә яшер тен эш ләр не бе
лә мен һәм мин фә реш тә мен“ 
дип. Һәм „сез нең кү зе гез гә 
яман кү рен гән фә кыйрь
ләр гә Ал лаһ рәх мәт кыл
мас, нигъ мәт бир мәс“ дип тә 
әйт мим, алар ның кү ңел лә
рен дә ге иман ны вә мәгъ ри
фәт не Ал лаһ бе лә, әгәр мин 
фә кыйрь ләр не ким сет сәм, 
әл бәт тә, за лим нәр дән бу
лыр мын». 

32Кя фер ләр әйт те ләр: «Ий Нух, 
тәх дыйк, син без нең бе лән 
бә хәс ләш тең һәм без нең бе
лән бә хәс лә шү ең не бик күп 
кыл дың, әгәр дө рес сөй
ләү че ләр дән бул саң, вәгъ дә 
кыл ган га за бың ны өс те без гә 
ки тер». 

33Нух әйт те: «Ул га зап ны әгәр 
те лә сә, фә кать Ал лаһ үзе ки
те рер, га зап кил гән дә сез 
Ал ла һу ны га җиз кы ла ал
мас сыз». 

34Әгәр мин сез не вә газь кы лыр
га те лә сәм дә, ми нем вә га зем 
сез гә һич фай да бир ми, әгәр 
Ал лаһ сез не аз ды рыр га те
лә сә – аз ды рыр. Ул сез нең 
Раб бы гыз, ни те лә сә – шу ны 
эш ләр, вә ахыр да Аңа кай
та ры лыр сыз». 

35Яки алар бу сүз ләр не Мө хәм
мәт Ал ла һу га иф ти ра кы лып 
ял ган сөй ли ди ләр ме? Ә син 
алар га әйт: «Әгәр иф ти ра кы
лып ял ган сөй лә сәм, бит гө
на һы да үзе мә бу лыр, лә кин 

кул ла ры бе лән тә рә зә дән су
зы лып, кү гәр чен не көй мә 
эче нә, үз яны на ал ды. 

10Нух та гын җи де көн уз ган ны 
кө теп тор ды да кү гәр чен не 
янә тыш ка очыр ды. 

11Ки чен кү гәр чен, том шы гы на 
яшь зәй түн яф ра гы эләк те
реп, ки ре кайт ты. Шу ңар дан 
Нух җир өс тен дә ге су лар ның 
ки ме гән ле ген бел де. 

12Җи де көн үт кән нән соң, Нух 
кү гәр чен не та гын очыр ды. Бу 
юлы кү гәр чен ки ре әй лә неп 
кай т ма ды. <...> 

15‑16Ал ла һы Нух ка: «Ха ты ның, 
угыл ла рың һәм ки лен нә рең 
бе лән бер гә көй мә дән чык, – 
ди де. – 17Си нең бе лән бер гә 
яның да гы бар лык төр җан 
ия лә ре: кош лар, хай ван нар, 
җир өс тен дә сөй рә лү че хә
шә рәт ләр – һәм мә се көй мә
дән чык сын нар; чы гып, җир 
йө зе нә та рал сын нар, үр чеп, 
ишә еп, җир өс тен ту тыр
сын нар». 

18Нух үзе нең ха ты ны, угыл ла ры 
һәм ки лен нә ре бе лән бер гә 
көй мә дән чык ты. 

19Җир йө зен дә хә рә кәт итү че 
төр ле то кым да гы бар лык җан 
ия лә ре – хай ван нар, кош лар, 
хә шә рәт ләр көй мә не таш лап 
чык ты лар. 

20Раб бы хөр мә те нә Нух бер 
мәз бәх кор ды һәм, чис та 
са нал ган хай ван һәм кош
лар ара сын нан бер ни чә сен 

ар тык җи рең юк, дә хи си ңа 
ияр гән ке ше ләр дә ара быз
да иң тү бән ке ше ләр дер һәм 
без гә ка ра ган да сез дә дә бер
нин ди ар тык лык күр ми без, 
бәл ки без сез не ял ган чы лар 
дип уй лый быз». 

28Нух әйт те: «Ий ка ве мем, бе лә
сез ме, әгәр сөй лә гән сүз лә
рем нең хак лы гы на Ал ла һу
дан ку әт ле дә лил лә рем бул са, 
янә Ал лаһ сез гә бир мә гән 
нигъ мәт вә рәх мәт не ми ңа 
бир сә, ин де сез хак дин не 
мәк рүһ кү рә то рып, мин аны 
сез гә көч ләп ка бул ит те рер гә 
ка дир бу лыр мын мы? 

29Ий ка ве мем, хак дин не өй рәт
кә нем өчен мин сез дән мал 
со ра мыйм, сез гә ис лам ны 
өй рә тү ем нең әҗе рен фә кать 
Ал ла һу Тә га лә үзе би рә чәк, 
дә хи мин, иман ки те реп, ми
ңа ияр гән ке ше ләр не таш лау
чы тү гел мен, ул мө э мин нәр 
Раб бы ла ры на юлы га чак ла
рын, әл бәт тә, бе лә ләр, лә
кин мин сез не бик на дан 
ка вем нәр дип кү рә мен ки, 
хак дин не дә, Ал ла һу га кай
та ча гы гыз ны да бел ми сез. 

30Ий ка ве мем, әгәр мин фә
кыйрь ләр не яным нан ку
сам, яр дәм би реп Ал лаһ 
га за бын нан ми не кем кот
ка рыр, шу ны уй лап вә газь
лән ми сез ме? 

31Мин сез гә әйт ми мен „ми нем 
ку лым да Ал лаһ хә зи нә лә ре 

24Су кү тә ре лү та гын йөз ил ле 
көн дә вам ит те. 

Яратылыш8
1Ахыр да Ал ла һы, Нух ны һәм 

аның бе лән бер гә көй мә дә 
бул ган бар лык хай ван нар ны 
исе нә тө ше реп, җир өс те нә 
җил ис тер де. Су ның ар туы 
бет те. 

2Күк ка пу ла ры ябы лып, төп сез 
уп кын нар эчен нән ко еп яу
ган яң гыр тук та ды. 

3Йөз дә ил ле көн кич кән нән 
соң, җир өс тен дә ге су лар ки
ми баш ла ды. 

4Җи ден че ай ның ун җи ден че 
кө нен дә көй мә Ара рат тау
ла ры тү бә се нә утыр ды. 

5Су ның ки мүе унын чы ай га 
ка дәр дә вам ит те. Унын чы 
ай ның бе рен че кө нен дә тау 
баш ла ры кү рен де. 

6Кы рык көн үт кәч, Нух үзе 
яса ган көй мә нең тә рә зә сен 
ач ты. 

7Тә рә зә дән бер коз гын ны тыш
ка очыр ды. Коз гын, җир өс те 
су лар дан арын ган га ка дәр, 
бер очып ки теп, бер очып 
кай тып йөр де. 

8Җир өс тен нән су ки теп бет
кән меюк мы икә нен бе лер 
өчен, Нух кү гәр чен не очыр
ды. 

9Кү гәр чен, аяк ла ры на ку нар 
җир тап мый ча, Нух яны на 
көй мә гә ки ре әй лә неп кайт
ты; чөн ки җир өс тен нән су 
ки теп бет мә гән иде әле. Нух, 
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ха кын да Ал ла һу дан „алар 
кя фер лек кыл ды лар“ ди гән 
сүз бул ган бер ха ты ның илә 
бер угъ лың көй мә гә кер мәс
ләр». Әм ма Нух ка бик аз ке
ше ләр иман ки тер де ләр. 

41Нух әйт те: «Көй мә гә бис мил
лаһ әй теп ке ре гез, бу көй
мә нең йө ре ше һәм тук та вы 
Ал лаһ те лә ге бе лән бу лыр, 
дип әй те гез! Тәх кыйк, ми
нем Раб бым мө э мин нәр не 
яр лы кау чы вә рәх мәт итү че». 
42Ул көй мә алар ны кү тә реп 
тау лар ке би зур дул кын нар 
эчен дә йө рер. Көй мә гә кер
ми чә бер чит тә то ру чы угъ
лын ча кыр ды: «Ий угъ лым, 
без нең бе лән көй мә гә кер, 
кя фер ләр дән бул ма гыл». 

43Угъ лы әйт те: «Бу су дан тау ба
шы на чы гып ко ты лыр мын». 
Нух әйт те: «Бү ген Ал лаһ 
га за бын нан кот ка ру чы юк, 
си не тау да кот ка ра ал мас, 
мә гәр Ал лаһ рәх мәт кыл
ган ке ше ләр ге нә көй мә гә 
ме неп ко ты лыр лар», – дип. 
Соң ра ара ла ры на дул кын 
тө шеп алар ны аер ды вә ка
рыш кан угъ лы су га ба тып 
һә лак бул ды. 

44Вә Ал лаһ та ра фын нан әй тел
де: «Ий җир, су ың ны кип
тер вә күк, су ың ны тук тат
гыл», – дип. Су ки ме де, һә лак 
бу ла сы ке ше ләр тә мам һә лак 
бу лып бет те вә көй мә Җу дий 
та вы на ба рып тук та ды, вә 

Һәр хай ван нан хи сап ала
чак мын. Ке ше нең җа ны на 
кул суз ган һәр бән дә дән үч 
ала чак мын. 

6Ке ше ка нын кой ган адәм нең 
үз ка ны да ке ше ку лын нан 
ко е лыр. Чөн ки ке ше не Ал
ла һы Үз су рә тен дә ярат ты. 

мин сез эш ли тор ган гө наһ лы 
эш ләр дән би зү че мен». 

36Дә хи Нух ка вә хи бул ды: «Си
нең ка ве мең нән иман ки те
рә се ләр иман ки тер де ләр, 
ин де кал ган на ры иман ки
тер мәс ләр, алар ның кыл ган 
ка ба хәт эш лә ре өчен кай
гыр ма гыл! 

37Вә көй мә яса, Без нең күз ал
ды быз да һәм Без нең өй рә тү
е без бе лән, лә кин мө сел ман 
бул ма ган ке ше ләр өчен Без гә 
до га кыл ма гыл „алар ны га
зап тан кот кар“ дип, чөн ки 
ул за лим нәр ту фан су ы на 
ба тып һә лак бу ла чак лар». 

38Нух көй мә ясый баш ла ды, 
һәр кай чан олугъ ла ры Нух 
янын нан үтеп кит сә ләр, 
«пәй гам бәр бал та чы бул ган» 
дип төр ле чә кө леп, мәс хә рә 
кы лып үтә ләр иде. Нух әйт
те: «Бү ген сез без не мәс хә рә 
кыл са гыз, ир тә гә без сез не 
мәс хә рә кы лыр быз, сез мәс
хә рә кыл ган ке би. 

39Кем гә рис вай кы лу чы га зап 
кил гә нен тиз дән бе лер сез 
һәм кем гә мәң ге лек га зап 
бу ла ча гын бе лер сез!» 

40Без нең га зап бе лән әме ре
без ки леп, хәт та җир дән су 
кай нап чы га баш ла гач, әйт
тек: «Ий Нух, һәр хай ван нан 
ир леха тын лы итеп бе рәр 
пар һәм иман ки тер гән ке
ше ләр не вә өй җә мә га тең не 
көй мә гә алып кер, мә гәр алар 

сай лап алып, ут өс тен дә ян
ды рып кор бан ки тер де. 21Хуш 
ис тән кү ңе ле бул ган Раб бы 
үз ал ды на әйт те: «Ке ше ләр 
ар ка сын да җир йө зен бү тән 
нәгъ ләт лә мә я чәк мен, – ди
де. – Чөн ки ке ше нең йө рә
ген дә туа тор ган явыз лык лар 
аның ба ла ча гын нан ук ки
лә; ин де те рек дө нь я ны, бу 
юлы эш лә гә нем ке бек, ка бат 
үлем гә ду чар ит мә я чәк мен. 
22Дө нь я ның ки лә чәк яшә е
шен дә чә чү дә, уру да бу лыр, 
су ык та, эс се дә бу лыр, җәй 
дә, кыш та бу лыр, көн дә, 
төн дә бу лып то рыр». 

Яратылыш9
1Ал ла һы Нух ны һәм аның 

угыл ла рын мө ба рәк кы лып 
әйт те: «Үр че гез, ишә е гез, җир 
йө зен ту ты ры гыз! – ди де. – 

2Җир дә ге хай ван нар, күк тә ге 
кош лар, җир өс тен дә сөй
рә лү че бар лык хә шә рәт ләр, 
диң гез дә ге ба лык лар – һәм
мә се сез дән кур кыпкал ты
рап тор сын нар. Ба ры сын да 
сез нең хө кем гә тап шы рам. 

3Җир дә хә рә кәт ит кән һәр бер 
җан лы нәр сә, яшел чи рәм 
ке бек үк, сез нең өчен ри зык 
бу лыр; алар ның һәм мә сен 
сез гә би рәм. 

4Әм ма кан лы ит не, ягъ ни җа ны 
бар ит не аша ма гыз! 

5Сез нең җа ны гыз яше рел гән үз 
ка ны гыз тү гел сә дә, га еп ле не 
Мин җа вап ка тар та чак мын. 
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диң гез ләр дә йө ри тор ган ко
раб лар га йөк лә дек, ягъ ни 
шу лай тәкъ дир кыл дык. 

42Янә Без ке ше ләр уты рып йөр
сен нәр өчен ко раб ка ох ша
ган нәр сә ләр не, су да, һа ва да 
һәм ко ры да йө ри тор ган күп 
нәр сә ләр не ха лык кыл дык, 
ягъ ни тәкъ дир кыл дык. 

43Әгәр без ке ше ләр не су га ба
ты рыр га те лә сәк, әл бәт тә, 
ба ты рыр быз, алар ны кот ка
рыр га яр дәм че та был мас һәм 
ба тып һә лак бу лу дан кот ка
рыл мас лар. 

44Мә гәр Ал ла һу дан рәх мәт йө
зен нән су га ба ты рыл мас лар, 
Ал лаһ бил ге лә гән го мер лә ре 
бет кән че яшә сен нәр өчен. 

33сүрә
7Без пәй гам бәр ләр дән «өм

мәт лә ре гез гә шә ри гать хө
кем нә ре не иреш те ре гез»... 
дип га һед ал дык, шу лай ук 
син нән, Нух, Иб ра һим, Му са 
вә Мәрь ям угъ лы Гай сә дән 
га һед ал дык, вә Без ул пәй
гам бәр ләр дән йөк лә тел гән 
бу рыч ла ры гыз ны үтәү лә ре 
өчен ка ты ант ла рын ал дык. 

66сүрә
10Ал лаһ ми сал итеп зе кер ит

те хак ны ин кяр итү че кя
фер ләр гә Нух пәй гам бәр нең 
ха ты нын вә Лут пәй гам бәр
нең ха ты нын. Бу ике ха тын 
Без нең из ге кол ла ры быз
ның кул ас тын да иде ләр, бу 
ике ха тын үз лә ре нең ир лә ре 

әй тел де: «За лим ке ше ләр
гә Ал ла һу ның рәх мә тен нән 
ерак лык тыр», – дип. 

45Нух ни да кы лып әйт те: «Ий 
Раб бым, угъ лым ми нем җә
мә га тем нән, „җә мә га тең не 
кот ка рыр мын“ ди гән хак 
вәгъ дәң бар вә Син хә ким
нәр нең дә хә ки ме рә ге сең». 

46Ал ла һу Тә га лә әйт те: «Ий Нух, 
угъ лың си нең җә мә га тең нән 
тү гел, тәх кыйк, угъ лың ны 
мин нән со ра вың, ягъ ни аңа 
до га кы лу ың ях шы эш тү гел, 
бел ми чә, дә лил сез мин нән 
со ра ма гыл, әл бәт тә, мин 
си не на дан нар дан бул мас
ка өн ди мен». 

47Нух әйт те: «Ий Раб бым, си ңа 
сы гы на мын, ми не сак ла гыл 
үзем бел мә гән нәр сә не Син
нән со рау дан, әгәр Син ми
не яр лы ка ма саң һәм рәх мәт 
кыл ма саң, әл бәт тә, мин һә лак 
бу лу чы лар дан бу лыр мын». 

48Әй тел де: «Ий Нух, Без нең 
та раф тан имин бу лып көй
мә дән төш вә си ңа һәм си нең 
бе лән бул ган мө э мин нәр
гә күп бә рә кәт бул ган хәл
дә көй мә дән тө ше гез, дә хи 
сез нең нә сел дән бул ган бер 
өм мәт не дө нь я да фай да лан
ды рыр быз, соң рак, аз ган
на ры өчен, алар га Без дән 
рән җе тү че га зап ире шер». 

36сүрә
41Янә Без адәм ба ла ла рын һәм 

алар ның төр ле әй бер лә рен 
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40сүрә
36Фир га вен үзе нең вә зир лә ре

нә әйт те: «Ий Һә ман, ми ңа 
бик би ек ма на ра яса, ша ять, 
мин ул ма на ра бе лән күк нең 
юлы на вә ишек лә ре нә ире
шер мен. 

37Һәм ан да Му са ның Ал ла һы
сы на юлы гыр мын, чөн ки 
Му са ның „Ал лаһ бер ге нә“ 
ди гән сү зе ял ган дип уй
лыйм», – дип. Фир га вен
нең явыз эш лә ре дә, явыз 
сүз лә ре дә зин нәт ле кү рен де, 
ке ше ләр не хак ту ры юл дан 
тый ды. Фир га вен нең хәй
ләмә ке ре үзе нә хәс рәт тән 
вә һә ла кәт тән баш ка нәр сә 
бул ма ды. 

28сүрә
38Фир га вен әйт те: «Ий җә мә

гать, сез нең өчен мин нән 
баш ка илаһ бар дип бел ми
мен, ий Һә ман, кир печ ян ды
рып ми нем өчен бер би ек ма
на ра тө зе, ша ять, мин юга ры 
ме неп Му са ның Ал ла һу сын 
кү рер мен вә хә лен бе лер мен, 
тәх кыйк, мин нән баш ка Ал
лаһ бар дип әй тү ен дә мин 
Му са ны ял ган чы лар дан дип 
уй лыйм», – дип. 

26сүрә
128Әл лә сез, мөш рик ләр, һәр 

кал ку урын га тә кәб бер лә неп 
фай да сыз би на лар тө зи сез ме 
баш ка лар ны ким се тер өчен. 

Бабилманарасы

Яратылыш11
1Баш лан гыч та бө тен ке ше ләр 

бер тел дә, бер ши вә дә сөй
лә шә ләр иде. 

2Алар, көн чы гыш тан хә рә кәт 
итеп, Ши нар үзән ле ген дә 
үз лә ре нә урын та бып, шун
да җир ләш те ләр. 3Бербер
лә ре нә: «Әй дә гез, кир печ 
су гып, ут та ян ды рыйк! – 
ди де ләр. Таш уры ны на – 
кир печ, из весть уры ны на 
җир су ма ла сы кул ла на баш
ла ды лар. 

4Соң ра әйт те ләр: «Җир йө зе 
буй лап си бе леп бет мик һәм 
исе ме без не дан га кү мик ди
сәк, үзе без гә бер шә һәр тө
зеп, ба шы күк ләр гә ти яр дәй 
би ек ма на ра тор гы зыйк!» – 
ди де ләр. 

5Раб бы, адәм ба ла ла ры тө зи 
баш ла ган шә һәр не һәм ма на
ра ны кү рү өчен, күк тән иң де 

6һәм бо лай ди де: «Ме нә, бо
лар ба ры сы да бер тел дә 
сөй лә шү че ләр, бер ка вем 
ке ше лә ре, әнә нәр сә эш ли 
баш ла ган нар. Ин де бо лар 
уй ла ган эш лә рен нән ки ре 
кай т ма я чак. 

7Шу ңа кү рә, тү бән иңеп, тел лә
рен бу таш ты рыйк, сөй ләш
кән дә, бер себер сен аң ла мас 
бул сын нар». 

8Шу лай дип, Раб бы адәм ба
ла ла рын җир йө зе буй лап 

бул ган пәй гам бәр ләр гә хы я
нәт ит те ләр, ир лә ре нә за рар 
ки те рер гә те лә де ләр. Бу ике 
ха тын нан ир лә ре бул ган бу 
ике пәй гам бәр Ал лаһ га за
бын нан һич нәр сә не җи бә рә 
ал ма ды лар, ягъ ни пәй гам бәр 
бул са лар да, хы я нәт че ха
тын на рын Ал лаһ га за бын
нан кот ка ра ал ма ды лар. Вә 
алар га «ут ка ке рү че ләр бе лән 
бер гә ут ка ке ре гез» дип әй
тел де. 

6сүрә
6Әл лә күр ми ләр ме? Алар дан 

элек күп ме кя фер ләр не һә
лак кыл дык... 
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Ибраһим
Ибраһимның ата‑бабалар 

җирен ташлап китүе 

19сүрә
41Иб ра һим гмнең Коръ ән дә ге 

хә бә рен зе кер ит! Ул га ять 
дө рес сүз ле из ге пәй гам бәр 
бул ды. 

42Иб ра һим әйт те: «Ий атам, ни 
өчен ишет ми, күр ми һәм си
ңа фай да да, за рар да иреш
те рә ал мый тор ган нәр сә гә 
гый ба дәт кы ла сың? 

43Ий атам, Ал ла һу дан ми ңа 
гый лем вә дә лил ләр кил де, 
ул гый лем вә дә лил ләр син
дә юк, ми ңа ияр, ту ры юл га 
күн де рер мен! 

44Ий атам, шай тан га гый ба дәт 
кыл ма, чөн ки шай тан Ал ла
һу га гө наһ кяр бул ды. 

45Ий атам, си не Ал лаһ га за бы 
то ту ын нан кур ка мын, ул ва
кыт та га зап эчен дә шай тан га 
якын бу лыр сың». 

46Иб ра һим ның ата сы әйт те: 
«Ий Иб ра һим, син без нең 
илаһ ла ры быз дан баш тар
та сың мы? Әгәр ул эшең не 
тук тат ма саң, әл бәт тә, мин 
си не таш лар бе лән атар мын. 
Ми не ял гыз кал ды рып күп 
ва кыт ка кит!» 

47Иб ра һим гм әйт те: «Ярый, 
алай бул са, сә ла мәт вә ты
ныч бул, мин си не мәҗ бүр 
ит мәм, си нең өчен Раб бым
нан га фу итү ен со рар мын, 

Ибрам–Ибраһим
Ибрамның ата‑бабалар 

җирен ташлап китүе 

Яратылыш11
27Те рах ның нә сел шә җә рә се: 

Те рах – Иб рам ның, На хор
ның һәм Һа ран ның ата сы 
иде. Һа ран ның Лут исем ле 
бер уг лы бул ды. 

28Һа ран, ата сы Те рах исән чак та 
ук, ту ган җи рен дә – кил
да ни ләр нең Ур шә һә рен дә 
ва фат бул ды. 

29Иб рам бе лән На хор исә өй лә
неп яшә де ләр. Иб рам ха ты
ны ның исе ме Са рая, На хор 
ха ты ны ны кы Мил кә иде. 
Мил кә нең һәм Ис кә нең ата
сы – Һа ран иде. 

30Са рая, кы сыр ка лып, ба ла 
тап ма ды. 

31Те рах, үзе нең уг лы Иб рам ны, 
оны гы Лут ны (Һа ран ның 
уг лын) һәм ки ле нен – Иб
рам ха ты ны Са ра я ны ияр теп, 
Кән ган җи ре нә кү чеп ки тү 
ни я те бе лән кил да ни ләр шә
һә ре Ур дан юл га чык ты. Әм ма 
Ха ран га җит кәч, тук та лып, 
алар шун да то рып кал ды лар. 

Яратылыш12
1Раб бы Иб рам га әйт те: «Тор

ган җи рең не, ту ган на рың
ны, атаң йор тын кал дыр, 
Мин күр сә тә чәк җир гә кү чеп 
кит! – ди де. – 

2Син нән Мин бө ек ха лык 
ту ды ра чак мын, си не мө

129Янә дө нь я да мәң ге яшәү өме
те бе лән төр ле би ек би на лар 
ясый сыз мы? 

46сүрә
24Алар үз лә ре нә га зап алып ки

лә тор ган бо лыт ны күр гәч, 
бу бо лыт без гә яң гыр алып 
ки лә, ди де ләр. Һуд әйт те: 
«Бәл ки ул сез ашык ты рып 
со ра ган га за бы гыз дыр ки, 
ан да рән җе тү че ка ты га зап 
бар дыр. 

25Ул җил Ал ла һу ның әме ре 
бе лән һәр нәр сә не һә лак 
итәр», – дип. Ул җил ки леп 
һәм мә лә рен вә һәр нәр сә не 
һә лак ит те, бу җил дән соң 
ка ра саң, өй лә рен нән баш
ка нәр сә кү рен мәс иде. Без 
ышан ма ган явыз лар га әнә 
шу лай җә за би рә без. 

7сүрә
137...Фир га вен үзе вә ка ве ме тө

зе гән би на лар ны һәм кү тә
реп яса ган бак ча ла рын һә лак 
ит тек. 

10сүрә
19Пәй гам бәр кил гән че дө нь я

дагы ке ше ләр бер ге нә төр ле 
иде, ягъ ни бар да мөш рик 
иде ләр, Мө хәм мәт гм кил
гәч, бер се мө э мин, бер се 
мөш рик – ике гә бү лен де ләр. 
За лим нәр не га зап кы лу да га
зап ны ки чек те рү бе лән Раб
бың ның вәгъ дә се бул ма са 
иде, Коръ ән хө кем нә рен дә 
их тый лаф кы лыш кан ке ше
ләр не Ал лаһ һә лак итәр иде. 

чәч те, алар бу шә һәр не тө
зү дән тук та ды лар. 

9Шун лык тан шә һәр Ба бил дип 
атал ды. Чөн ки Раб бы адәм 
ба ла ла ры ның сөй лә мә те лен 
шун да бу таш тыр ды, алар ны 
шун нан то рып җир йө зе буй
лап чәч те. 
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Кунакларның Ибраһимга 
улы туасын хәбәр итүләре 

51сүрә
24Си ңа иреш те ме Иб ра һим пәй

гам бәр нең хөр мәт ле ку нак
ла ры ның хә бә ре? 

25Ул ку нак лар Иб ра һим хо зу
ры на кер гәч сә лам бир де ләр, 
Иб ра һим да алар га сә лам 
бир де һәм кү ңе лен нән, бо лар 
ят ку нак лар, та ны мый мын, 
ди де. 

26Иб ра һим, ку нак лар га кай да 
бар га нын бел дер ми чә, ха
ты ны яны на аш хә зер ләр гә 
кит те, бе раз ва кыт үт кәч, 
си мез бо зау итен ки тер де. 

27Ул ит не ку нак лар ның ал ла
ры на якын куй ды, ку нак лар 
исә аша ма ды лар, чөн ки алар 
фә реш тә иде ләр, лә кин Иб
ра һим бел ми иде. Иб ра һим 
ку нак лар га, аша мый сыз мы, 
ди де. 

28Ку нак лар аша ма гач, Иб ра
һим ның кү ңе ле нә кур ку 
төш те, их ти мал, бу ке ше
ләр на чар ни ят бе лән кил
гән нәр дер, дип уй ла ды. Ку
нак лар үз лә ре нең фә реш тә 
икән не бел де реп Иб ра һим га, 
ку рык ма, ди де ләр һәм зур 
га лим бу ла рак бер ир ба
ла бе лән Иб ра һим га сө е неч 
бир де ләр. 

бу лыр. Чөнки Мин сине 
күп ха лык лар ның нәсел 
атасы итә чәкмен.

Кунакларының Ибраһимга 
улы туасын хәбәр итүләре 

Яратылыш18
1Көн дез ге чел лә бер ва кыт та 

Мәм ре имән ле ген дә ге үзе нең 
ча ты ры ише ге тө бен дә утыр
ган Иб ра һим ның ал дын да 
янә Раб бы пәй да бул ды. 

2Иб ра һим, ба шын кү тә реп, 
күз лә рен йөрт те һәм кар
шы сын да өч ир ба сып тор
га нын күр де. Күр гәч тә, 
ча тыр ише ге тө бен дә ге 
уры нын нан җә һәт то рып, 
те ге ләр нең кар шы ла ры на 
ашык ты һәм, ба шын җир гә 
ка дәр иеп: 

3«И ху җа әфән дем! Әгәр кү
ңе ле ңә хуш кил сәм, ко лың 
янын нан чит лә теп үт мә, – 
ди де. – 

4Бе раз су ки те реп, аяк ла ры
гыз ны юар лар; шу шы агач 
кү лә гә сен дә ял итеп алы гыз. 

5Ә мин аша ры гыз га ик мәк 
алып ки лер мен, йө рәк лә
ре гез гә дәр ман бу лыр, сез – 
мин ко лы гыз ның ку нак ла
ры дыр. Ан нан юлы гыз ны 
дә вам итәр сез». Юл чы адәм
нәр: «Ярый, шу лай эш лә, 
әй т кә нең чә бул сын», – ди
де ләр. 

6Иб ра һим ча тыр га та ба – Са
ра сы яны на ашык ты. Аңа: 

чөн ки Ул до га ла рым ны ка
бул итә иде. 

48Ин де үзе гез не вә Ал ла һу дан 
баш ка мәгъ буд лә ре гез не 
таш лап ки тә мен. Мин Раб
бы ма до га кы ла мын, Раб бы
ма кыл ган до га ла рым ның 
ки ре кай та рыл ма вын өмет 
итә мен». 

49Иб ра һим гм мөш рик ләр дән 
вә Ал ла һу дан баш ка ны тот
кан мәгъ буд лә рен нән ае ры
лып кит кәч, Без аңа Ис хак ны 
вә аның угъ лы Ягъ куб ны 
бир дек вә ба рын да пәй гам
бәр кыл дык. 

50Вә Без алар га рәх мә те без
дән мал вә ба ла лар һәм 
пәй гам бәр лек бир дек, дә
хи алар га һәр бер дин әһе ле 
кар шын да ях шы вә дө рес 
сөй ләү че тел бир дек, һәр 
дин әһе ле алар ны мак тап 
сөй ли. 

21сүрә
71Иб ра һим бе лән Лут ны үзе без 

бө тен га ләм өчен бә рә кәт ле 
кыл ган Шам җи ре нә кү че
реп за лим ка вем нә рен нән 
кот кар дык. 

ба рәк кы ла чак мын, исе
мең не шөһ рәт ле итә чәк
мен; син фа ти хабә рә кәт 
ия се бу ла чак сың. 

3Си ңа из ге лек те лә гән нәр гә 
Мин из ге лек эш лә я чәк
мен, си не ка һәр лә гән нәр гә 
ләгъ нә тем не яу ды ра чак мын. 
Җир йө зен дә ге ха лык лар ның 
һәм мә се си нең аша фа ти ха 
ала чак». 

4Иб рам, Раб бы сы бо ер ган ча, 
юл га чык ты. Лут та аның 
бе лән кит те. Ха ран нан 
чы гып кит кән ва кы тын
да, Иб рам га җит меш биш 
яшь иде. 

5Ха ты ны Са рая һәм бер ту ган 
эне се нең уг лы Лут бе лән бер
гә Иб рам, Ха ран да туп ла
ган бар малмөл кә тен алып 
һәм кул ас тын да гы бар лык 
хез мәт че лә рен ияр теп, юл га 
чык ты һәм Кән ган га ба рып 
җит те. 

6Ул, ил не буй га ки чеп, Шә кем
дә ге Мө ре имән ле ге ди гән 
җир гә ки леп тук та ды. Ул 
за ман да ан да кән га ни ләр 
яши иде. 

7Раб бы, Иб рам ның кар шы сын
да пәй да бу лып: «Ме нә бу 
җир ләр не Мин си нең то кы
мы ңа би рәм», – ди де. Раб
бы сы пәй да бул ган төш кә 
Иб рам мәз бәх яса ды. 

Яратылыш17
5Моннан соң синең исемең 

дә Иб рам түгел, ә Ибра һим 
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Ибраһимның Сәдүм 
шәһәренә Аллаһыдан 

мәрхәмәт соравы 

11сүрә
74Иб ра һим гмнән кур ку бет кәч 

һәм аңа ба ла бу ла ча гы бе лән 
шат лык лы хә бәр дә бул гач, 
Лут ка ве ме ха кын да без нең 
бе лән бә хәс лә шә дер... 

75Тәх кыйк, Иб ра һим шәф кать ле 
вә Ал ла һу дан кур кып әһвәһ 
итү че һәм тәү бә бе лән Ал ла
һу га кай ту чы. 

76Җәб ра ил гм әйт те: «Ий Иб
ра һим! Лут ка ве ме ту рын да 
бә хәс лә шү дән тук та гыл, 
тәх кыйк, Раб бың нан алар га 

Ху җамәфән дем дә ан дый 
яшь тән уз ган». 

13Раб бы Иб ра һим нан: «Са ра 
ни өчен: „Кар т лык кө нем дә 
кая ин де ми ңа ба ла та бу?!“ – 
дип кө леп җи бәр де? – дип 
со ра ды. – 

14Раб бы өчен мөм кин бул ма
ган нәр сә бар мы ни?! Ки лә се 
ел ны бил ге лән гән ва кыт ка 
Мин си нең яны ңа әй лә неп 
кил гән дә Са ра ның бер уг лы 
бу лыр». 

15Са ра кур кып кал ган иде. Ул: 
«Мин көл мә дем», – дип ак
ла нып ма таш ты. Әм ма Раб бы 
әйт те: «Юк, көл дең», – ди де. 

16Ку нак лар, урын на рын нан то
рып, Сә дүм гә та ба юл ал ды
лар. Иб ра һим алар ны оза та 
кит те. 

Ибраһимның Сәдүм 
шәһәренә Аллаһыдан 

мәрхәмәт соравы 
17Раб бы әйт те: «Эш ләр гә җы

ен ган эшем не ни гә Ми ңа 
Иб ра һим нан яше рер гә?! – 
ди де. – 

18Иб ра һим нә се лен нән һич
шик сез бө ек һәм ку әт ле ха
лык яра ла чак һәм җир йө зен
дә ге ха лык лар ның һәм мә се 
аның аша фа ти ха ала чак. 

19Үзе нең угыл ла ры на һәм өй җә
мә га те нә Раб бы юлын күн
дер сен дип, алар ны туг ры 
һәм га дел бу лыр га өй рәт сен 
дип, һәм аңа бир гән вә гъ

29Ку нак лар ның сү зен ише теп, 
Иб ра һим ның ха ты ны Са ра 
ку нак лар ал ды на та выш ла
нып чык ты вә йө зе нә су гып 
әйт те: «Мин ба ла тап мый 
тор ган кар чык мын, мин
дә кай дан ба ла бул сын», – 
дип. 

30Фә реш тә ләр әйт те ләр: «Без 
әй т кән чә, Раб бың Ал лаһ 
әйт те, тәх кыйк, Ул – Ал
лаһ – эш не бе леп эш ләү че вә 
һәр нәр сә не бе лү че», – дип. 

15сүрә
52Ку нак лар Иб ра һим яны на 

кер гәч сә лам бир де ләр, алар 
фә реш тә ләр иде, Иб ра һим: 
«Мин сез дән кур ка мын», – 
ди де. 

53Фә реш тә ләр әйт те ләр: «Син 
без дән ку рык ма, без си ңа 
шат лык лы хә бәр ки тер дек, 
сез дән бер га лим ба ла ту
а чак». 

54Иб ра һим гм әйт те: «Га җәп, 
сез ми ңа карт кө нем дә ба
ла бе лән сө е неч би рә сез ме? 
Нин ди га җәп нәр сә бе лән 
хә бәр би рә сез!» 

55Фә реш тә ләр әйт те ләр: «Без 
си ңа бу ла чак хак хә бәр бе
лән сө е неч би рә без, син өмет 
өзү че ләр дән бул ма!» 

56Иб ра һим әйт те: «Әл бәт тә, 
мө э мин бән дә Раб бы сы ның 
рәх мә тен нән өмет өз мәс, мә
гәр адаш кан ке ше ләр ге нә 
өмет өзәр ләр». 

«өч үл чәм сый фат лы он нан 
тиз ге нә ка мыр куй да тө че 
ик мәк пе шер», – ди де. 

7Ан нан үзе сы ер кө тү е нә та ба 
кит те, си мезкөр һәм ях шы 
бер бо зау ны сай лап алып, 
хез мәт че се нә тап шыр ды. 
Хез мәт че адәм ашы гаашы га 
бо зау итен нән та бын ашы 
әзер лә де. 

8Әзер лән гән азык ны Иб ра һим 
сөт һәм май бе лән бер лек тә 
ку нак лар ал ды на та бын га 
ки те реп куй ды. Ку нак лар 
аша ган да, үзе алар ның ян
на рын да агач кү лә гә сен дә 
ба сып тор ды. 

9Ку нак лар Иб ра һим нан: «Ха
ты ның Са ра кай да соң?» – 
дип со ра ды лар. Иб ра һим: «Ул 
мон да, ча тыр эчен дә», – дип 
җа вап бир де. 

10Ку нак лар дан бер се әйт те: 
«Ки лә се ел ны нәкъ шу шы 
ва кыт та яны ңа ка бат ки лә
чәк мен, – ди де. – Ул ва кыт
ны ин де ха ты ның Са ра ның 
бер уг лы бу лыр». Ә Са ра 
арт кы як та, ча тыр ише ге 
ышы гын да, мо ның сүз лә
рен ише теп тор ды. 

11Иб ра һим бе лән Са ра кар
тай ган нар, ин де олы яшь тә 
иде ләр. Са ра да кү рем ки лү 
га дә те тук тал ган иде. 

12Са ра үз ал ды на кө леп: «Кар т
лык кө нем дә кая ин де ми ңа 
ан дый бә хетюа ныч на сыйп 
бул сын?! – дип уй ла ды. – 
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51сүрә
32Фә реш тә ләр: «Без бо зык лык 

кы лу чы ка вем не һә лак итәр 
өчен җи бә рел дек, 

33алар өс те нә бал чык тан ясал
ган таш лар ны яу дыр мак 
өчен, 

34ул таш лар Раб бың хо зу рын да 
чик тән чы гып аз ган ка вем
нәр не үте рү өчен хә зер лән
гән», – ди де ләр. 

35Без чы гар дык ул шә һәр дән 
Лут ка ве ме эчен нән мө э мин 
бул ган ке ше ләр не. 

36Лут пәй гам бәр ка ве ме шә һәр
лә рен дә бер ге нә мө сел ман 
йор тын тап тык, ягъ ни Лут 
пәй гам бәр йор ты гы на мө
сел ман йор ты иде». 

Лутның Сәдүм шәһәреннән 
качып котылуы 

11сүрә
77Ил че фә реш тә лә ре без Лут 

хо зу ры на кил гәч, Лут фә
реш тә ләр ха кын да кай гы га 
кал ды, чөн ки фә реш тә ләр 
бик чи бәр егет ләр кы я фә
тен дә кил де ләр. Лут алар ның 

28Бәл ки, тәкъ ва лар ил ле гә ту
лып җит мәс, биш ке ше гә 
ким рәк бу лыр. Шул биш ке
ше гә ким бул ган өчен, бө тен 
шә һәр не ха рап итәр сең ме?» 
Раб бы: «Әгәр ан да кы рык 
биш тәкъ ва ке ше не тап сам, 
шә һәр не ха рап ит мә я чәк
мен», – дип җа вап бир де. <...> 

31«Ин де ме нә янә Син Ху җаХа
ки мем нән со рар га җөрь әт 
итәм, – ди де Иб ра һим. – 
Әгәр ан да егер ме ге нә тәкъ
ва ке ше та был са?» Раб бы: 
«Егер ме ге нә ке ше бул ган да 
да, шә һәр не ха рап ит мә я
чәк мен», – дип җа вап бир де. 

32«Та гын бер мәр тә бә авыз ачып 
сүз әй т кә нем өчен ачу лан
ма, Ху җаХа ки мем, – ди де 
Иб ра һим. – Бәл кем, ан да 
тәкъ ва лар дан ун гы на ке ше 
та бы лыр?» Раб бы: «Унау гы
на бул ган да да, шә һәр не юк 
ит мә я чәк мен», – ди де. 

33Шу лай дип, Раб бы Иб ра һим 
бе лән әң гә мә сен тә мам ла ды 
да ки теп бар ды. Иб ра һим да 
ча ты ры на ки ре кайт ты. 

Лутның Сәдүм шәһәреннән 
качып котылуы 

Яратылыш19
1Кич ке як та әле ге ике фә реш

тә Сә дүм гә ки леп җит те. 
Бу ва кыт Лут шә һәр кап
ка сы янын да уты ра иде. 
Юл чы лар ны кү рү гә, ул кар
шы лар га дип ая гү рә бас ты 

га зап бе лән әмер кил де, шик
сез, алар га га зап ки лү че дер, 
ин де ул ки лү че га зап алар дан 
һич тә ки ре кит мәс. 

29сүрә
31Җи бә рел гән фә реш тә ләр 

Иб ра һим га шат лык хә бә ре 
илә кил гәч, ул фә реш тә ләр 
әйт те ләр: «Без бу Лут шә һә
ре нең хал кын һә лак итү че
без, тәх кыйк, ул шә һәр нең 
хал кы иман сыз за лим бул
ды лар», – дип. 

32Иб ра һим әйт те: «Бит ул шә
һәр дә Лут пәй гам бәр бар». 
Фә реш тә ләр әйт те ләр: «Без 
ул шә һәр дә кем нәр бар лы гын 
ях шы бе лә без, әл бәт тә, без 
Лут ны вә аңа ияр гән мө э
мин нәр не кот ка ра чак быз, 
мә гәр ха ты нын кот кар ма быз, 
чөн ки ул га зап та ка лу чы лар 
җөм лә сен нән бул ды». 

15сүрә
57Иб ра һим фә реш тә ләр дән со

ра ды: «Ми ңа сө е неч би рү дән 
баш ка та гын нин ди эше гез 
бар, ий ил че ләр!?» 

58Фә реш тә ләр әйт те ләр: «Аз
ган, чик тән чык кан кя фер 
ха лык ны һә лак итәр өчен 
җи бә рел дек Без. 

59Мә гәр Лут ны өй җә мә га те бе
лән һә лак ит мә без, бар ча сын 
кот ка рыр быз. 

60Мә гәр Лут ның ха ты ны аз
гын нар дан, шу ның өчен 
кя фер ләр бе лән бер гә һә лак 
бу ла чак». 

дәм не үтәр өчен, Иб ра һим ны 
сай ла дым Мин». 

20Ахыр да Раб бы әйт те: «Сә дүм 
бе лән Га му ра явыз лык ка бат
кан, гө наһ ла ры бик авыр дыр. 

21Шун да иңеп, Ми ңа ки леп 
иреш кән нең дө рес метү гел
ме, гө наһ ла ры бар мыюк мы 
икә нен бе лә чәк мен». 

22Юл чы лар, куз га лып ки теп, 
Сә дүм гә та ба юнәл де ләр. 
Әм ма Иб ра һим Раб бы ның 
хо зу рын да кал ды. 

23Иб ра һим, Аңа якын ла шып: 
«Син тәкъ ва ны да яман бе
лән бер гә юк итәр сең ме? – 
дип со ра ды. – 

24Бәл ки, бу шә һәр дә ил ле тәкъ
ва ке ше бар дыр. Шул ил ле 
тәкъ ва га мәр хә мәт күр сәт
ми чә, алар яшә гән җир не 
юк итәр сең ме ни? 

25Мон дый эш Син нән ерак тор
сын. Яман ны да, тәкъ ва ны 
да бер тиң кү реп, тәкъ ва ны 
яман ке ше бе лән бер гә һә лак 
итү ең мөм кин тү гел! Бө тен 
дө нь я ның Хө кем че се мон дый 
га дел сез лек кә юл куй мас!» 

26Раб бы әйт те: «Әгәр Сә дүм 
шә һә рен дә тәкъ ва ил ле адәм 
та был са, Мин бу урын ны 
исәнимин кал ды ра чак
мын», – ди де. 

27Иб ра һим: «Ме нә мин, туф рак 
вә көл бер адәм, Син Ху
җаХа ки мем бе лән сөй лә шеп 
сүз әй тер гә җөрь әт итәм, – 
ди де. – 
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80Лут әйт те: «Әгәр ми нем сез гә 
ку ә тем җит сә иде, яки бер 
ку әт ле җә мә гать кә мө рә җә
гать итәр гә кө чем бул са иде, 
әл бәт тә, мин сез не ни эш
ләр гә бе лер идем». 

81Фә реш тә ләр әйт те ләр: «Ий 
Лут, без Раб бың ның ил че
лә ре без, ка ве мең си ңа һич 
за рар кы ла ал мас, син кич
нең бер ва кы тын да өй җә
мә га тең не алып чы гып кит, 
сез дән һич бе ре гез ае ры лып 
кал ма сын, мә гәр за лим нәр 
ягы на авыш кан ха ты ның ны 
алып чык ма, тәх кыйк, кя
фер ләр гә ки лә тор ган га зап 
ха ты ны ңа да ире шер. Дө рес
лек тә, бу кя фер ләр нең га зап 
кы лы ныр га вәгъ дә лә ре таң 
ва кы ты дыр, әл лә таң якын 
тү гел ме?» Җәб ра ил гм шә
һәр лә рен ка на ты бе лән кү
тә реп ан на ры әй лән де реп 
җир гә таш ла ды, һәм мә се 
һә лак бул ды лар. 

27сүрә
54Лут ны хә тер лә гез, ка ве ме

нә ул әйт те: «Әйә сез бик 
яман фә хеш эш не кы ла
сыз мы, җит мә сә, яшер ми
чә бербе ре гез гә күр сә теп 
эш ли сез. 

55Әйә сез ха тын нар ны ку еп 
күп ир ләр гә якын лык кы
ла сыз, бәл ки сез эше гез нең 
ахы ры ни чек бу ла ча гы ны 
уй ла мый тор ган җа һил ка
вем сез». 

ләр: – Бу адәм би ре гә чит тән 
кил гән бер кил ме шәк тер, ә 
үзен әнә нин ди ху җа итеп 
са ный! Хә зер без си не ку нак
ла ры ңа ка ра ган да да яман рак 
эш кә ду чар итәр без». Шу лай 
дип, Лут ка та ба якын лаш ты
лар һәм өй гә бә реп кер мәк че 
бул ды лар. 

10Әм ма ишек тән ку нак адәм
нәр нең кул ла ры су зы лып, 
Лут ны өй эче нә тар тып керт
те ләр дә ишек не эч тән бик
ләп куй ды лар, 

11ә ишек кар шы на җы ел ган нар
ны, олы сын нан алып ке че
се нә ка дәр, һәм мә се нең күз
лә рен су кы рай тып, ишек не 
та ба ал мас тай ха фа лы хәл гә 
тө шер де ләр. 

12Әле ге ике ку нак Лут ка әйт
те ләр: «Си нең мон да та гын 
кем нә рең бар? Ки я вең ме, 
угыл ла рың, кыз ла рың мы – 
кем ге нә бул са да, якын ти
еш ле һәм мә ке шең не шә һәр
дән чит кә алып чык! 

13Чөн ки без бу шә һәр не юк 
итә чәк без. Бу шә һәр хал
кы ның явыз лык ла ры Раб
бы га ише тел де. Раб бы без
не шә һәр не юк итәр гә дип 
җи бәр де». 

14Лут, өен нән чы гып, үзе нең 
кыз ла рын ха тын лык ка ала
сы кияү егет ләр гә: «То ры
гыз, бу җир не таш лап ки те
гез! – ди де. – Чөн ки Раб бы 
бу шә һәр не юк итә чәк». Әм ма 

фә реш тә икән лек лә рен бел
мә де, хәт та алар ха кын да 
күк рә ге кы сыл ды, кү ңе ле 
сын ды вә әйт те: «Бу көн авыр 
көн, ни бу лыр ин де». Лут ның 
бер явыз ха ты ны: «Лут ка бик 
чи бәр ку нак егет лә ре кил де, 
ба рып фай да ла ны гыз», – дип 
за лим нәр ара сы на хә бәр та
рат ты. 

78Әле ге аз ган ха лык Лут өе нә 
йө ге ре шеп кил де, мон нан 
элек тә алар яман эш ләр не 
кыл ды лар. Алар ның яман 
эш лә ре шул: яшь егет ләр
не кыз лар итеп кул ла ныр
лар иде. Лут ның ку нак ла ры 
яны на йө ге ре шеп ки лү лә ре 
шу ның өчен иде. Лут алар га 
әйт те: «Ий ка ве мем, ме нә 
ми нем сез гә кыз ла рым, ни
ках лап алы гыз да якын лык 
кы лы гыз, алар сез не гө наһ
тан пакь ләр дер. Ал ла һу дан 
кур кы гыз, хә ләл бар ча гын да 
хә рам нан сак ла ны гыз, ми не 
ку нак ла рым ха кын да рис
вай кыл ма гыз! Әл лә сез нең 
ара гыз да бу яман эш нең 
ка ба хәт ле ген бе лү че бер ир 
юк мы? Әгәр ара гыз да га кыл
лы ир бул са, сез не бу эш тән 
ты яр иде». 

79Әйт те ләр: «Ий Лут, үзең бе
лә сең, си нең кыз ла рың да 
без нең ха җә те без юк, дә хи 
без нең нәр сә те лә гә не без не 
дә бе лә сең ки, без си нең ку
нак ла рың ны те ли без». 

һәм җир гә ка дәр ба шын иеп 
сә лам бир де. 

2Ан на ры: «Әфән де лә рем, ко
лы гыз ның өе нә рә хим ите
гез, – ди де. – Аяк ла ры гыз ны 
юар сыз, без дә төн ку нып, 
ир тә ге сен янә юлы гыз ны дә
вам итәр сез». Фә реш тә ләр: 
«Юк, без урам да төн ку на
чак быз», – ди де ләр. 

3Лә кин Лут бик нык кыс та гач, 
алар өй гә кер де ләр. Лут та
бын җәй де, тө че ка мыр дан 
ик мәк пе шер де. Фә реш тә ләр 
аша ды лар. 

4Ку нак лар йок лар га әле ят ма
ган нар да иде, шул ва кыт Сә
дүм нең бө тен та ра фын нан 
җы ел ган ир хал кы, олы сын
нан алып ке че се нә ка дәр, 
Лут ның өен чол гап ал ды. 

5Лут ны ча кы рып, алар: «Си ңа 
төн ку нар га кер гән адәм нәр 
кай да? – дип со ра ды лар. – 
Чык сын нар, нин ди икән нә
рен та тып бе лик». 

6Лут, алар яны на чы гып, үз ар
тын нан өе нең ише ген бик ләп 
куй ды. 

7«Кар дәш лә рем, зин һар, яман
лык эш лә мә гез, – ди де ул. – 

8Ме нә, ми нем ир күр мә гән ике 
кы зым бар; яны гыз га шу
лар ны чы га рам, алар бе лән 
те лә гә не гез не эш лә гез; әм ма 
бу адәм нәр гә ти мә гез, чөн ки 
алар ми нем өй ку нак ла рым». 

9Лә кин сә дүм ле ләр аңа: «Мон
да рак кил! – ди де ләр. Әйт те
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11сүрә
82Алар га га зап бе лән әме ре без 

кил гәч, шә һәр лә рен ас тын 
өс кә әй лән дер дек һәм алар 
өс те нә таш яу дыр дык, ул 
таш лар кыз ды рыл ган бу лыр. 

Ибраһимның Аллаһыга 
корбан китерүе 

37сүрә
99Вә ул әйт те: «Раб бым әмер ит

кән урын га кү чеп ки тә мен, 
әл бәт тә, Раб бым ми не ба ра
сы җи ре мә җит ке рер... 

100Ий Раб бым, ми ңа бер из ге 
ба ла бир гел, ми ңа яр дәм че 
бул сын!» 

101Без Иб ра һим га бер ир ба ла 
бе лән шат лык хә бә рен бир
дек, ул ба ла кеч ке нә ча гын да 
га лим, олугъ хә лен дә йом
шак кү ңел ле дер. 

102Ул ба ла җи де яше нә җи теп 
ата сы илә йө ри баш ла гач, 
Иб ра һим әйт те: «Ий угъ лым, 
мин тө шем дә Ал лаһ та ра
фын нан си не кор бан итеп 
ча лыр га бо е ры ла мын, уй
лап күр – бу эш кә ни чек ка
рый сың? Угъ лы... әйт те: «Ий 
атам, ни бе лән бо е рыл ган 

28Сә дүм бе лән Га му ра ны, бө
тен ти рәюнь не кү зен нән 
ки че реп, шу ны күр де: җир 
өс тен нән һа ва га мич мор җа
сын нан чык кан сы ман тө тен 
кү тә ре лә иде. 

29Шу лай бул ды ки, бө тен бу 
ти рә шә һәр лә рен юк итәр
гә җы ен ган да, Ал ла һы Иб
ра һим ны хә те рен дә тот ты 
һәм һә лак ите лә се шә һәр
дә яшә гән Лут ны һә ла кәт 
мәй да нын нан чит кә чы
гар ды. 

Ибраһимның Аллаһыга 
корбан китерүе 

Яратылыш22
1Шу лай бул ды ки, бу ва

кый га лар дан соң Ал ла һы 
Иб ра һим ны сы нап ка рар
га те лә де һәм аңа: «Иб
ра һим!» – дип өн сал ды. 
«Мин тың лыйм!» – дип 
җа вап бир де Иб ра һим. 

2Ал ла һы әйт те: «Бер дән бер сө
ек ле уг лың Ис хак ны ал да 
Мо риа җи ре нә юл тот, Мин 
си ңа күр сәт кән тау га ба рып 
җит кәч, кор бан лык уча гы 
өс тен дә уг лың ны кор бан га 
ки тер!» – ди де. 

3Иб ра һим ир тән таң бе лән тор
ды, ишә ген ияр лә де, кор бан
лык уча гы өчен утын яр ды 
да, уг лы Ис хак ны һәм үзе нең 
ике ко лын ияр теп, Ал ла һы 
күр сәт кән җир гә ка рап, юл
га чык ты. 

56Лут ка ве ме нең җа ва бы бул ма
ды, мә гәр Лут ның җә мә га тен 
шә һә ре гез дән чы га ры гыз, 
тәх кыйк, алар ир ләр нең ар
ты на якын лык кы лу дан пакь 
адәм нәр дер, ди гән сүз лә ре 
бул ды. 

57Без Лут ны вә аның әһе лен 
кот кар дык, мә гәр ха ты нын 
кот кар ма дык, бәл ки га зап та 
ка лу чы лар дан итеп тәкъ дир 
ит тек. Чөн ки ул ха тын аз
ган ка вем гә яше рен яр дәм 
итү че иде. 

58Алар ның өс те нә яң гыр уры
ны на таш яу дыр дык, пәй
гам бәр җи бә реп Ал лаһ га
за бы бе лән кур кы тып та 
ку рык ма ган ка вем нәр нең 
яң гы ры нин ди яман яң гыр
дыр. 

51сүрә
32Фә реш тә ләр: «Без бо зык лык 

кы лу чы ка вем не һә лак итәр 
өчен җи бә рел дек, 

33алар өс те нә бал чык тан ясал ган 
таш лар ны яу дыр мак өчен, 

34ул таш лар Раб бың хо зу рын да 
чик тән чы гып аз ган ка вем
нәр не үте рү өчен хә зер лән
гән», – ди де ләр. 

35Без чы гар дык ул шә һәр дән 
Лут ка ве ме эчен нән мө э мин 
бул ган ке ше ләр не. 

36Лут пәй гам бәр ка ве ме шә һәр
лә рен дә бер ге нә мө сел ман 
йор тын тап тык, ягъ ни Лут 
пәй гам бәр йор ты гы на мө
сел ман йор ты иде. 

кияү егет ләр гә Лут ның сүз
лә ре ша яр ту бу лып то ел ды. 

15Таң бе лен гәч, фә реш тә ләр 
Лут ны ашык ты ра баш ла
ды лар: «Ха ты ның ны һәм 
яның да гы ике кы зың ны ал 
да тиз рәк мон нан кит! – ди
де ләр. – Юк са гө наһ лы шә
һәр бе лән бер гә син дә һә лак 
бу лыр сың». 

16Лут ак рын кый мыл да ды. 
Шу ңа кү рә әле ге адәм нәр, 
Раб бы ның Лут ка бул ган ми
һер бан лы лы гы на та я нып, 
аны һәм ха ты ны бе лән ике 
кы зын кул тык лап ал ды лар 
да шә һәр чи те нә алып чык
ты лар. 

17Шә һәр чи те нә чы гып җит
кәч, адәм нәр нең бер се 
Лут ка әйт те: «Җа ның ны 
кот ка рыйм ди сәң, тиз рәк 
кач мон нан, ар ты ңа бо
ры лып ка ра ма, бер җир дә 
дә тук та лыш яса ма! – ди
де. – Тау лар ара сы на ка
чып, җа ның ны кот ка рып 
кал». <...> 

25бу шә һәр ләр не, ан да яшәү
че ләр не, бө тен ти рәюнь не 
туф рак та гы үсем лек лә ре бе
лән бер гә юк ит те. 

26Лут ның ха ты ны исә, юл да 
бар ган да, ар ты на бо ры лып 
ка ра ды да шун дук тоз ба га
на сы на әве рел де. 

27Иб ра һим, таң бе лән то рып, 
өнен дә Раб бы хо зу рын да ба
сып тор ган урын га кит те. 
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113Иб ра һим га вә Ис хак ка эш
лә рен дә вә нә сел лә рен дә бә
рә кәт бир дек, вә алар ның 
нә сел лә рен нән кил гән ке ше
ләр нең бәгъ зе лә ре кө фер лек 
вә бо зык лык бе лән үз лә ре нә 
ачык зо лым итү че ләр дер. 

эн дәш те. «Әйе, тың лыйм!» – 
дип җа вап бир де Иб ра һим. 

12Фә реш тә әйт те: «Су зыл ган 
ку лың ны ки ре ал, уг лы ңа 
бер ни дә эш лә мә! – ди де. – 
Ин де Мин бел дем: син Ал ла
һы дан кур ка сың, Аны хөр мәт 
итә сең, Ми нем хак ка үзең
нең бер дән бер уг лың ны да 
кор бан итәр гә әзер сең икән». 

13Иб ра һим, ба шын кү тә реп, 
ти рәягы на күз таш ла ды һәм 
арт кы як та гы әрә мә лек тә мө
ге зе элә геп чә бә лән гән бер 
са рык тә кә сен күр де. Иб ра
һим, ба рып, са рык тә кә сен 
алып кил де дә уг лы уры ны на 
кор бан га ки тер де. 

14Шун нан соң Иб ра һим бу 
урын га «Ал ла һы Үзе бо е рыр» 
дип исем куш ты. Хә зер әй те
лә тор ган «Ал ла һы та вын да 
бо е ры лыр» ди гән гый ба рә 
шун нан ки лә. 

15Раб бы ның фә реш тә се, күк
ләр дән янә өн са лып, Иб
ра һим га икен че мәр тә бә 
эн дәш те. 

16Әйт те: «Раб бы бел дер де ки, 
Үз За тым нан ант итәм, ди де, 
үзең нең бер дән бер уг лың ны 
кыз ган мый ча, бу эш кә бар
га ның өчен, 

17Мин си ңа фа ти ха өс те нә фа
ти ха би рә чәк мен, нә сел ва
рис ла рың ны күк тә ге йол
дыз лар һәм диң гез ярын да
гы ком бөр тек лә ре са нын ча 
ишәй тә чәк мен. Си нең нә сел 

бул саң, шу ны эш лә, мин Ал
лаһ хө ке ме нә ри за мын, бу 
эш тә ми не, Ал лаһ те лә сә, 
са быр итү че ләр дән та бар
сың», – дип. 

103Без нең әмер не ике се дә ри за 
бу лып ка бул ит те ләр, һәм 
(Иб ра һим аны) яны бе лән 
ят кыз ды. 

104Ку лы на пы чак алу га Без кыч
кыр дык: «Ий Иб ра һим, 

105тө шең дә күр гән Без нең әмер
не тас дыйк кыл дың, үтә гән 
хө ке мен дә бул дың». Әнә 
шу лай үзе без гә ита гать ит
кән ях шы мө э мин нәр не из
ге җә за лар бе лән нигъ мәт
ли без. 

106Ал ла һу ның «из ге ба лаң
ны кор бан итеп чал» ди гән 
әме ре, әл бәт тә, зур һәм авыр 
сы нау дыр. 

107Без аңа... кор бан итеп бу газ
лар өчен җән нәт тән бер зур 
тә кә бир дек. 

108Ях шы лы гы бе лән ис кә алу 
өчен дө нь я га со ңын нан кил
гән нәр гә Иб ра һим ның ях шы 
әсәр лә рен кал дыр дык. 

109Ул Иб ра һим га бар ча га ләм 
сә лам әй тер. 

110Ях шы эш ләр не кы лу чы га без 
шу лай из ге лек итә без. 

111Иб ра һим Без нең хак мө э мин 
кол ла ры быз дан дыр. 

112Дә хи Ис хак ны би рә чә ге без 
бе лән шат лык лы хә бәр бир
дек, Ул Ис хак из ге ләр дән вә 
пәй гам бәр ләр дән бул ды. 

4Сә фәр нең өчен че кө нен дә Иб
ра һим ерак тан ук бил ге лән
гән тау ны күр де. 

5Иб ра һим үзе бе лән кил гән 
кол лар га: «Сез шу шын да 
ишәк янын да ка лып то ры
гыз, без исә ма ла ем бе лән 
тау га ба рып сәҗ дә кы лып 
ки лә бе»з, – ди де. 

6Шу лай дип, кор бан лык уча гы 
өчен әзер лән гән утын ны уг
лы Ис хак ка кү тәрт те дә, ку
лы на пы чак һәм ут лы чы раг 
алып, икә ве бер гә тау га та ба 
кит те ләр. 

7Ис хак, ата сы на сүз ка тып: 
«Әти ем!» – ди де. «Әйе, уг
лым!» – ди де Иб ра һим. Ис
хак: «Ме нә утын да, ут та бар, 
ә кор бан лык бә рә не кай да 
соң?» – дип со ра ды. 

8«Уг лым, кор бан лык бә рә нен 
Ал ла һы Үзе бо е рыр», – ди де 
Иб ра һим. Алар шу лай икә ве 
бер гә юл ла рын дә вам ит тер
де ләр. 

9Ал ла һы күр сәт кән тау га ки леп 
җит кәч, Иб ра һим кор бан лык 
уча гы өчен урын әзер лә де, 
шул урын га утын агач ла рын 
те зеп өй де дә кулаяк ла ры 
бәй лән гән Ис хак ны утын 
өе ме өс те нә су зып ят кыр ды 

10һәм, уг лын су яр өчен дип, 
пы чак лы ку лын ал га та ба 
суз ды. 

11Әм ма шул чак Раб бы ның фә
реш тә се күк ләр дән өн са лып: 
«Иб ра һим! Иб ра һим!» – дип 
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128Ий Раб бы быз! Ике без не дә 
Үзе ңә ита гать итү че мө сел
ман нар дан кыл һәм нә се ле
без дән дә мө сел ман бул ган 
җә мә гать не на сыйп ит һәм 
без гә хаҗ га мәл лә рен өй
рәт вә тәү бә лә ре без не ка бул 
итеп гө наһ ла ры быз ны га фу 
ит! Син, әл бәт тә, тәү бә ләр
не ка бул итү че, рә хим ле сең. 

129Ий Раб бы быз! Без дән соң 
нә се ле без гә үз лә ре ара сын
нан пәй гам бәр күн дер! Ул 
пәй гам бәр өй рә тер алар га 
Си нең ки та бың ны һәм... бө
тен хө кем нә рен һәм пакь ләр 
алар ны мөш рик лек тән, бид
гать га мәл ләр дән һәм хә рам 
нә җес ләр дән. Ий Раб бы быз! 
Шик сез, Си ңа тиң дәш юк, 
көчкод рәт ия се сең һәм һәр 
эш не мәс ли хәт ле кы лу чы
сың. 

130Иб ра һим гм тот кан ис лам 
ди нен нән һич кем баш тарт
мас, мә гәр үзүзе нә ах мак лык 
кыл ган җа һил ке ше ге нә баш 
тар тыр. Шик сез, Иб ра һим 
гмне Үзе без дө нь я да Имам га 
һәм пәй гам бәр лек кә сай ла
дык, һәм ул ахи рәт тә из ге ләр 
бе лән җән нәт тә бу лыр. 

131Иб ра һим гмгә Раб бы сы әйт
те: «Ал ла һу га ита гать итеп 
чын мө сел ман бул!» Иб ра
һим гм әйт те: «Бө тен га ләм
нәр не тәр би я ләү че Ал ла һу га 
ита гать итеп чын мө сел ман 
бул дым», – дип. 

21Сә дүм пат ша сы Иб рам га: 
«Адәм нәр не ми ңа кал дыр, 
малмөл кәт не үзе ңә ал», – 
ди де. 

22Лә кин Иб рам Сә дүм пат ша
сы на әйт те: «Раб бы га, җир
некүк не бар ит кән Ал ла һы 
Тә га лә гә ку лым ны кү тә реп 
ант итәм: 23си не ке бул ган 
мөл кәт тән бер нәр сә не, хәт та 
җеп не яки аяк ки е ме ка е
шын да ал ма я чак мын. Син 
кем гә дер: „Мин Иб рам ны 
ба ет тым!“ – дип әй тер лек 
бул ма сын. 24Лә кин уг лан нар 
аша ган өлеш мо ңа кер ми. 
Шу лай ук ми нем бе лән бар
ган адәм нәр – Анер, Эш күл 
һәм Мәм ре – үз өлеш лә рен 
ал сын нар». 

Ибраһим һәм Изге җир 

2сүрә
125Янә хә тер лә гез! Кәгъ бә тул

ла ны ке ше ләр гә кай та чак 
урын итеп кыл дык... Шу лай 
ук Кәгъ бә тул ла ны ке ше ләр
гә имин урын итеп кыл дык. 
Ин де Иб ра һим гм аяк бас
кан урын ны на маз укый тор
ган урын итеп алы гыз!.. 

126Янә хә тер лә гез Иб ра һим 
гмнең әй т кә нен: «Ий 
Раб бым, бу Мәк кә шә һә рен 
имин кыл һәм Ал ла һу га вә 
ахи рәт кө не нә ыша ну чы
лар ны төр ле җи меш ләр бе
лән ри зык лан дыр...» 

127Иб ра һим илә Ис мә гыйль 
Кәгъ бә тул ла ның ни ге зен 
кү тәр гәч: «Ий Раб бы быз! 
Эше без не ка бул ит! Син 
ише тү че һәм кү ңел ләр не 
бе лү че сең», – дип до га кыл
ды лар. 

ва рис ла рың дош ман на рың
ның шә һәрка ла ла рын үз лә
ре нә ми лек итә чәк. 

18Ми нем өнава зым ны ише
теп, Ми не тың ла га ның өчен, 
җир йө зен дә ге ха лык лар ның 
һәм мә се си нең то кы мың аша 
фа ти ха ала чак», – ди де. 

19Шун нан соң Иб ра һим кол 
хез мәт че лә ре яны на кил
де. Алар бе лән бер гә кай тыр 
юл га чы гып, Бе ерШе ба га 
юнәл де һәм шун да яшәр гә 
кал ды. 

Ибрам һәм Изге җир 

Яратылыш14
17Ке дор ла го мер ны һәм аның 

як лы пат ша лар ны тармар 
итеп кай тып кил гән дә, хә зер 
Пат ша үзә не дип йөр тел гән 
Ша ве җи рен дә Иб рам ны Сә
дүм пат ша сы кар шы ла ды. 

18Ал ла һы Тә га лә нең ру ха ние 
бул ган Са лим пат ша сы Мә
ликСа дыйк та Иб рам ны ик
мәк һәм шә раб бе лән кар шы 
ал ды. 

19Из ге лек те ләп әйт те: «Җир
некүк не бар ит кән Ал ла һы 
Тә га лә бән дә се Иб рам ны мө
ба рәк кыл сын! 

20Дош ман на рың ны ку лы ңа тап
шыр ган Ал ла һы Тә га лә гә 
мак таушө кер ләр яу сын!» 

Иб рам үзен дә бул ган бар 
малмөл кәт нең ун нан бер 
өле шен Мә ликСа дыйк ка 
бү леп бир де. 
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Йосыф
Йосыфның төшләре 

12сүрә
3Ий Мө хәм мәт гм! Без си ңа 

Коръ ән не вә хи итеп кыйс
са лар ның күр кәм рә ген хи
кә ять кы ла быз, гәр чә баш та 
ул кыйс са лар дан хә бәр сез 
бул саң да. 

4Йо сыф ата сы на әйт те: «Ий 
атам, мин тө шем дә күр дем: 
ун бер йол дыз һәм ай бе лән 
ко яш кө леп ми ңа сәҗ дә кыл
ды лар». 

5Ата сы әйт те: «Ий угъ лым, син 
тө шең не ага ла ры ңа сөй лә
мә! Әгәр алар га сөй лә сәң, 
хө сет лә неп си не һә лак итәр 
өчен хәй лә ко рыр лар, чөн ки 
шай тан адәм нәр гә ачык дош
ман, ага ла рың ны хәй лә гә 
ко тыр тыр. 

6Раб бың си ңа ях шы төш 
күр сәт кән ке би, си не пәй
гам бәр лек кә дә сай лый
дыр вә си ңа төш юрау ны 
өй рә тә дер вә си ңа һәм 
Ягъ куб ның баш ка ба ла
ла ры на да нигъ мәт лә рен 
тә мам итеп би рер, мон
нан элек ба ба ла рың Ис хак 
бе лән Иб ра һим га нигъ
мә тен тә мам итеп бир гән 
ке би, әл бәт тә, си нең Раб
бың кем гә нәр сә би рер гә 
икән лек не бе лү че вә ки
рә ген чә эш кы лу чы». 

Йосыф
Йосыфның төшләре 

Яратылыш37
2Ягъ куб ның яшәү рә ве ше бо

лай дыр. Ун җи де яшь лек уг лы 
Йо сыф ата сы ның ха тын на ры 
Бил һа һәм Зил пә дән ту ган 
ага ла ры бе лән бер лек тә кө тү 
кө тә һәм ага ла ры ның кы рын 
эш лә ре ту рын да ата ла ры Ис
ра ил гә хә бәр ләр җит ке реп 
то ра иде. 

3Ис ра ил Йо сыф ны бү тән бар
лык угыл ла рын нан ар тыг рак 
яра та, чөн ки Йо сыф аның 
кар т лык кө нен дә ту ган ба
ла сы иде. Ул аңа төр ле төс
тә ге ту кы ма дан зат лы ки ем 
ясат кан иде. 

4Ата ла ры ның Йо сыф ны үз лә ре
нә ка ра ган да ар тыг рак яра ту
ын күр гәч, Ис ра ил нең өл кән 
угыл ла ры Йо сыф ка нәф рәт 
бе лән ка рый баш ла ды лар, 
хәт та аның бе лән дус та нә 
сөй ләш мәс бул ды лар. 

5Бер ва кыт Йо сыф төш күр де 
һәм тө шен ага ла ры на сөй лә
де. Шун нан соң ага ла ры ның 
нәф рәт лә ре та гы да кө чәй де. 

6Йо сыф әйт те алар га: «Тың ла
гыз, мин сез гә күр гән тө шем
не сөй лим, – ди де. – 

7Имеш, без ба ры быз да кыр да 
көл тә бәй ли без икән. Шул
чак мин бәй лә гән көл тә җир 
өс те нә тупту ры кал кып 
утыр ды, ә сез бәй лә гән 

132Иб ра һим гм угыл ла ры на ва
сы ять әйт те һәм әмер бир де: 
«Ий угыл ла рым, шик сез, Ал
лаһ сез гә ис лам ди нен ирек ле 
ит те. Дө рес һәм нык лап Ал
лаһ ди нен то ты гыз! Ди не гез 
бу ла то рып, кя фер бул ма гыз, 
мө сел ман бу лып яшәп, мө
сел ман бу лып үле гез!» Ягъ куб 
гм дә угыл ла ры на шул ук 
сүз ләр не әйт те... 
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8Йо сыф ның олугъ кар дәш лә
ре әйт те ләр: «Әл бәт тә, Йо
сыф ны вә аның кар дә ше 
Би ня мин не ата быз без дән 
ар тыг рак сөя, без кә сеп че 
вә хез мәт че ләр без, ата быз ны 
да тәр би я ли без; Йо сыф лар
дан бер фай да күр мә сә дә, 
алар ны без дән ар тык кү рә
дер. Тәх кыйк, ата быз без нең 
хак та ачык ял гы ша дыр». 

9Ага ла ры җы е лып сөй ләш те ләр 
вә бәгъ зе лә ре әйт те: «Йо
сыф ны үте ре гез яки бил ге сез 
бер урын га ил теп таш ла гыз, 
ан на ры ата гыз ның йө зе сез
гә ге нә ка лыр, баш ка га һич 
ка ра мас, шун нан соң тәү бә 
итеп, ях шы ке ше ләр дән бу
лыр сыз». 

10Ара ла рын нан бер се әйт те: 
«Йо сыф ны үтер мә гез! Аны 
кое тө бе нә са лы гыз! Бәгъ
зе мө са фир ләр аны та бып 
алыр лар вә ерак җир гә алып 
ки тәр ләр, үзе гез дә ты нар
сыз, әгәр шул эш не кы лыр 
бул са гыз, шун нан да ях шы
сы бул мас». Бу ки ңәш кә бар 
да ри за бу лып Йо сыф ны со
рар га ата ла ры яны на кил
де ләр. 

11Әйт те ләр: «Ий ата быз, Йо
сыф ха кын да ни өчен без гә 
ышан мый сың? Без аңа фә
кать ях шы лык те ли без. 

12Йо сыф ны ир тә гә без нең бе лән 
сах ра га җи бәр, төр ле җи меш
ләр ашап, уй нап йө рер, без 

13Ис ра ил Йо сыф ка: «Ага ла
рың Шә кем гә кө тү ка рар га 
кит кән нәр иде, – ди де. – 
Син дә алар яны на ба рып 
кайт». Йо сыф: «Ярый», – дип 
җа вап бир де. <...> 

18Йо сыф ның якын ла шып ки
лү ен ерак тан ук кү реп ал гач, 
ага ла ры, аны үте рү өчен, үз
ара ки ңәшта быш итә баш
ла ды лар. 

19Бербер лә ре нә: «Әнә төш хас
та сы ки лә, – ди еш те ләр. – 

20Үте рик тә мә е тен бе рәр чо
кыр га ил теп таш лыйк. Әй
тер без, аны ерт кыч хай ван 
аша ды, ди яр без. Шун нан 
кү рер без: күр гән төш лә
рен нән нәр сә ки леп чы гар 
икән», – ди де ләр. 

21Ру бин, бу сүз ләр не ише теп: 
«Юк, җа ны на ти ми без!» – 
дип, Йо сыф ны кар дәш лә
ре нең ка ра ни ят лә рен нән 
йо лып ка лыр га ты рыш ты. 

22«Кан кой ма гыз! – ди де 
ул. – Аны чүл дә ге бе рәр 
чо кыр га таш лап кал ды ры
гыз, әм ма үзе нә кул ти дер
мә гез». Ру бин нең те лә ге – 
Йо сыф ны кар дәш лә ре ку
лын нан кот ка рып ка лу, 
аны исәнимин хәл дә ата
сы на кай та рып тап шы ру 
иде. 

23Ян на ры на Йо сыф ки леп җи
тү гә, ага ла ры аның өс те нә 
ки гән төс лечу ар ки е мен 
сал ды рып ал ды лар да, 

Йосыф агаларының хәйлә 
коруы 

7Тәх кыйк, со рау чы лар га Йо
сыф вә аның кар дәш лә ре
нең кыйс са ла рын да, әл бәт тә, 
гый б рәт ләр бар. 

көл тә ләр, ми нем көл тә не 
ура тып алып, аның ал дын
да сәҗ дә кыл ды лар». 

8Ага ла ры Йо сыф ка: «Син 
без нең өс тән ха ким бул
мак чы, без не үзе ңә буй
сын дыр мак чы мы?!» – дип 
ри за сыз лык бел дер де ләр. 
Күр гән тө ше, сөй лә гән сүз
лә ре өчен Йо сыф ны та гы 
да ныг рак кү рәл мый баш
ла ды лар. 

9Йо сыф, та гын бер төш кү реп, 
аны да ага ла ры на һәм ата
сы на сөй лә де: «Ме нә, мин 
та гын бер төш күр дем, – ди
де. – Имеш, ко яш, ай һәм 
ун бер йол дыз, сәҗ дә кы лып, 
ми ңа баш иде ләр». 

10Тө шен ата сы на һәм ага ла ры
на сөй лә гәч, ата сы ачу ла
нып әйт те: «Нәр сә не аң ла
та си нең күр гән бу тө шең? 
Мин, анаң һәм ага ла рың 
си нең ал ды ңа ки леп баш 
ияр гә ти еш ләр ди сең ме
ни?!» – ди де. 

11Ага ла ры ның Йо сыф тан зар
ла ну ла ры ар та ба ра иде. 
Ата ла ры исә бо лар ның ба
ры сын кү ңе ле нә са  лып 
куй ды. 

Йосыф агаларының хәйлә 
коруы 

12Бер көн не Йо сыф ның ага ла ры 
ата ла ры ның кө тү ен кө тәр гә 
Шә кем гә кит те ләр. 
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әй лә неп кил гән че Йо сыф ны 
бү ре аша ган, ий ата быз, син 
без гә ышан мый сың, гәр чә 
без дө рес сөй лә сәк тә». 

18Йо сыф ның күл мә ген ял
ган кан га бу яп ата ла ры на 
ки те реп бир де ләр. Ата ла
ры әйт те: «Юк, Йо сыф ны 
бү ре аша ма ган дыр, бәл ки 
нә фе се гез бер хәй лә не сез
гә ях шы итеп күр сәт кән дер 
дә сез аны кыл ган сыз, ин
де ми ңа күр кәм са быр лык 
ки рәк! Сез нең хәй лә гез гә 
кар шы Ал ла һу дан яр дәм со
рый мын». 

19Йо сыф ны сал ган ко е га якын 
җир гә кәр ван кил де, су та
шу чы ла рын ко е га су алыр га 
җи бәр де ләр, су чы чи лә ген 
ко е га тө шер де вә Йо сыф, 
чи ләк кә ябы шып, ко е дан 
чык ты, су та шу чы юл даш ла
ры на әйт те: га җәп бер ма тур 
угыл дыр, нин ди сө е неч без
гә. Бу ба ла сат лык мал, үзе без 
са тар быз, дип сөй ләш те ләр, 
ягъ ни ко е дан та был ган лы
гын бө тен кәр ван га әй т ми
чә: «Кое янын да гы ке ше ләр 
Ми сыр га алып ба рып са тар 
өчен бир де ләр», – ди де ләр, 
алар ның кыл ган эш лә рен 
Ал лаһ бе лү че. 

20...Кәр ван чы лар Йо сыф ны Ми
сыр га алып ба рып сат ты лар. 
Йо сыф ны Ми сыр пат ша сы
ның бе рен че вә зи ре Га зиз 
күп ак ча га са тып ал ды. 

ба ру чы ис мә гый ли ләр гә са
тып җи бәр де ләр. 

29Ру бин чо кыр яны на ка бат ки
леп бас ты, ка рый – чо кыр да 
Йо сыф юк, һәм ул өс тенба
шын ер тып өз гә лә нер гә то
тын ды. 

30Ан на ры, кар дәш лә ре яны на 
ки леп: «Эне без чо кыр да юк! 
Ин де мин ниш лим? Кая ба
рыйм?» – ди де. 

31‑32Шун нан соң алар, кө тү
дән бер кә җә тә кә се то тып, 
аны су еп, ка ны на Йо сыф ның 
пар ча ки е мен ман чы ды лар 
да «Без ме нә нәр сә тап тык. 
Ка ра әле, бу си нең уг лың
ның ки е ме тү гел ме икән? 
Әл лә юк мы?» ди гән сүз ләр 
бе лән бер гә кан га ман чыл
ган шул ки ем не ата ла ры на 
күн дер де ләр. 

33Ягъ куб, ки ем не та нып: «Бу – 
ми нем уг лым ның ки е ме, – 
ди де. – Йо сы фым ны ерт кыч 
хай ван бо тар ла ган бул са ки
рәк!» 

34Ягъ куб хәс рәт тән өс тенба
шын ерт ты, ер тыкпор тык
ка тө ре неп, уг лы өчен озак 
көн нәр каняшь түк те. 

35Бар лык угыл ла ры, кыз ла
ры, җы е лып, аны юа тыр га 
ты рыш са лар да, ул ты ныч
ла ныр га те лә мә де: «Уг лым 
яны на, үле ләр ай ма гы на 
хәс рә тем бе лән бер гә ки тә
чәк мен», – дип, уг лы өчен 
күз яше ко ю дан тук та ма ды. 

аны, әл бәт тә, сак лар быз, аңа 
бер за рар да иреш мәс». 

13Ата ла ры әйт те: «Йо сыф ны 
алып ки тү е гез ми не кай гы 
вә хәс рәт кә тө ше рә, мин 
аңар дан баш ка са быр итә 
ал мыйм, ан на ры аны бү ре 
ашау дан да кур ка мын, вә сез 
Йо сыф тан га фил йө рер сез». 

14Әйт те ләр: «Әгәр без шул хәт
ле күп бу ла то рып аны бү ре 
аша са, ул ва кыт та без, әл
бәт тә, хәс рәт тә бу лыр быз, 
Йо сыф ны бү ре дән ашат мак 
без гә зур ким че лек бу лыр». 

Йосыфны коллыкка сату 
15Кай чан Йо сыф ны алып кит

те ләр, аны кое тө бе нә са лыр
га ит ти фак кыл ды лар һәм 
күл мә ген сал ды рып үзен кое 
тө бе нә тө шер де ләр, күл мә ген 
со ра гач: «Ун бер йол дыз, ай 
вә ко яш бир сен нәр», – дип 
көл де ләр. Без Йо сыф ка вә
хи кыл дык: «Бу җә фа лар
дан, әл бәт тә, бер көн не ко
ты лыр сың да си ңа кыл ган 
явыз лык ла рын үз лә ре нә 
сөй ләр сең», – дип; лә кин 
алар Йо сыф ка вә хи кыл га
ны быз ны сиз ми ләр. 

16Вә шул көн не кич бе лән ела
шып ата ла ры яны на кил
де ләр. 

17Әйт те ләр: «Ий ата быз, без Йо
сыф ны әй бер лә ре без янын
да кал ды рып үзе без йө ге рү 
яры шы на кит кән идек, без 

24кул ты гын нан то тып, су
сызко ры бер ко е га төр теп 
тө шер де ләр. 

Йосыфны коллыкка сату 
25Шун нан соң үз лә ре ашар

га дип утыр ды лар. Шул чак 
Ги лы гад та ра фын нан бер 
кәр ван якын ла шып кил гә
не кү рен де. Дө я лә ре нә агач 
са гы зы, бәл зәм һәм ла дан 
тө яп, Ми сыр га ба ру чы ис
мә гый ли ләр кәр ва ны иде бу. 

26Кар дәш лә ре нә Яһү дә бо лай 
ди де: «Эне кә ше без не үте реп, 
аның ка нын яше реп ка лу дан 
без гә ни фай да?! 

27Без аны кәр ван чы ис мә гый ли
ләр гә са тып җи бә рик, җа ны
на кул суз мыйк. Ул бит без
нең эне кә ше без, кан кар дә
ше без». Бү тән нәр Яһү дә нең 
бу сүз лә ре нә ри за бул ды лар. 

28Ми дь ян сәү дә гәр лә ре якын
лаш кач, Йо сыф ны ко е дан 
чы га рып, егер ме кө меш бә
һа се нә эне лә рен Ми сыр га 
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бу лыр мын бит, әл бәт тә, за
лим нәр Ал лаһ га за бын нан 
ко ты ла ал мас лар». 

24Тәх кыйк, Йо сыф ны үзе нә 
якын лык кы лыр га те лә де 
Зө ләй хә, вә Йо сыф та Зө
ләй хә гә касд кыл ган бу лыр 
иде, әгәр Раб бы сы ның га
лә мәт лә рен күр мә гән бул са, 
ягъ ни шул ва кыт та Ал лаһ 
аңа ата сын күз ал ды на ки
тер де, әнә шу лай га лә мәт 
күр сәт тек Йо сыф тан яман 
вә фә хеш эш не җи бәр мәк 
өчен, чөн ки ул без нең их лас 
кол ла ры быз дан. 

25Ике се дә ишек ләр гә та ба йө
гер де ләр. Йо сыф Зө ләй хә дән 
ко ты лыр өчен йө гер де, Зө
ләй хә Йо сыф ны чы гар мас 
өчен ар тын нан йө гер де, Йо
сыф ның күл мә ген ар тын нан 
то тып үзе нә тарт ты, күл мәк 
ер тыл ды. Йо сыф ишек ләр
гә кил гән дә бик ле ишек ләр 
Ал лаһ код рә те бе лән ачы ла 
бар ды лар. Шу лай ку ы шып 
ише гал ды на чык са лар, Зө
ләй хә нең ире Га зиз гә оч ра
ды лар. Зө ләй хә үзе нең ире
нә әйт те: «Си нең ха ты ны ңа 
яман касд кыл ган ке ше гә 
җә за сы нәр сә бу лыр? Әл
бәт тә, төр мә гә бик ләү яки 
рән җе тү че га зап бу лыр». 

26Йо сыф әйт те: «Зө ләй хә үзе 
те лә де ми нем аңа якын лык 
кы лу ым ны. Йо сыф ның сү
зен дө рес ләп, Зө ләй хә нең 

По ти фар үзе нең өе бе лән 
ида рә итү не, бар лык ху җа
лык эш лә рен Йо сыф ку лы на 
тап шыр ды. 

5Ху җа лык эш лә ре, өй бе лән 
ида рә итү ва зи фа сы Йо сыф 
ку лы на тап шы рыл ган нан 
соң, Йо сыф ха кы на По ти
фар ның өен Раб бы мө ба рәк 
кыл ды, аның йор тын да һәм 
кыр ла рын да баш ка рыл ган 
бар лык эш ләр гә бә рә кәт на
сыйп ит те. 

6По ти фар үз ху җа лы гын да гы 
бар нәр сә не шу лай Йо сыф 
хө ке ме нә кал дыр ды, аша
ган ри зы гын нан баш ка бер
нәр сә ту рын да да кай гыр
тып уй ла ма ды. Йо сыф зи фа 
буй лы, төс кәбит кә чи бәр 
егет иде. 

7По ти фар ха ты ны ның Йо сыф ка 
кү зе тө шеп: «Ми нем бе лән 
йок ла», – дип, аңа тәкъ дим 
яса ды. 

8Әм ма Йо сыф баш тарт ты, ху
җа би кә гә: «Ме нә, мин мон да 
бул ган га, ху җа әфән дем нең 
үз өен дә ге эш ләр дән бер
нин ди кай гы сы юк, ул бө тен 
эш ләр не ми нем кул га тап
шыр ды, – дип җа вап бир де. – 

9Бу өй дә мин дә аның ке бек үк 
ху җа мын, – ди де Йо сыф. – 
Чөн ки ул син нән ка ла бар 
нәр сә не ми нем их ты я ры ма 
куй ды. Әм ма син – аның 
ха ты ны! Ни чек ин де мин, 
шун дый яман лык эш ләп, 

21Ми сыр вә зи ре – Га зиз – ха
ты ны Зө ләй хә гә әйт те: «Бу 
ба ла ның уры нын күр кәм 
кыл, ях шы тәр би я лә, ша ять, 
без аңар дан фай да кү рер без, 
яки аны үзе без гә ба ла итәр
без». Са тып алу чы Га зиз гә 
сө ек ле күр сәт кә не без ке би, 
Йо сыф ны Ми сыр җи ре нә 
ур наш тыр дык, ан да вә зир 
кыл мак вә төш юрау бе ле
мен өй рәт мәк өчен, Ал лаһ Үз 
эшен дә га либ дер, җи ңү че дер, 
те лә гән чә эш кы лыр; лә кин 
күб рәк ке ше ләр бел ми ләр 
Ал ла һу Тә га лә нең за тын вә 
сый фа тын. 

Йосыф Мисырда; вәзир 
хатыны 

22Йо сыф үсеп бә ля гать кә иреш
кәч, Без аңа хик мәт вә бе лем 
бир дек; әнә шу лай ях шы эш
не эш ләү че ләр гә из ге җә за 
би рә чәк без. 

23Вә зир ха ты ны Зө ләй хә үз 
өен дә Йо сыф тан ялы нып 
вә ял ва рып нә фе се те лә гән не 
үтә вен та ләп ит те вә бар ча 
ишек ләр не бик лә де һәм «ий 
Йо сыф, кил ми нем яны ма, 
ми не мәх рүм ит мә» ди де. 
Йо сыф әйт те: «Бу эш тән Ал
ла һу га сы гы на мын, тәх кыйк, 
тәр би я чем Га зиз ми ңа хөр мәт 
күр сәт те, то ра чак җи рем не 
күр кәм кыл ды, ин де мин 
аңар ни чек хы я нәт итим! Бу 
эш не кыл сам, за лим нәр дән 

36Йо сыф ны исә Ми дь ян сәү
дә гәр лә ре, Ми сыр га алып 
ки леп, фир га вен нең са рай 
хез мәт че се нә – җан сак чы лар 
баш лы гы По ти фар га кол
лык ка сат ты лар. 

Йосыф Мисырда; Потифар 
хатыны 

Яратылыш39
1Йо сыф Ми сыр га ки те рел де. 

Ми сыр фир га ве не нең са рай 
хез мәт че се, җан сак чы лар 
баш лы гы По ти фар, аны ис
мә гый ли ләр ку лын нан са тып 
ал ды. 

2Раб бы Йо сыф ны таш ла ма ды. 
Йо сыф ның бө тен эш лә ре 
уңыш лы чы га иде. Ул үзе
нең ми сыр лы ху җа сы өен дә 
яши баш ла ды. 

3өй ху җа сы Йо сыф ка Раб бы сы 
хи мая итү ен, ни ге нә эш лә сә 
дә, аның һәр эшен уңыш лы 
кы лу ын кү рә иде. 

4Йо сыф шу лай, ху җа сы кү ңе
ле нә хуш ки леп, аның хез
мәт че се бу лып кит те. Ахыр да 
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тә гам нәр әзер лә де, ку нак лар 
ки леп ашар га утыр гач, һәр
бер се нә үт кен пы чак лар бир
де вә әйт те: «Ий Йо сыф, ул 
ха тын нар яны на чык», – дип. 
Ха тын нар Йо сыф ны күр гәч 
бик олугъ эш са на ды лар вә 
ян на ры на утыр тыр га те лә де
ләр һәм, Йо сыф тан күз лә рен 
ала ал мый ча, тә гам ки сә без 
дип кул ла рын кис кә ләп бе
тер де ләр вә әйт те ләр: «Ал лаһ 
пакь тер, бу – ке ше тү гел дер, 
бу – һич кем тү гел, мә гәр хөр
мәт ле фә реш тә дер», – дип. 

32«Ми не шу ның ха кын да га еп 
вә шел тә кыл ган кол – шул 
кол дыр, дө рес, мин аның 
бе лән якын лык кы лыр га 
эс тә дем, лә кин ул те лә мә де, 
сак лан ды. – Соң ра Зө ләй
хә ха тын нар дан үтен де, – 
ми ңа якын лык кы лыр га 
өн дә гез», – дип, лә кин ха
тын нар бар да Зө ләй хә те
лә гән не те лә де ләр. Зө ләй
хә әйт те: «Әгәр мин әмер 
кыл ган ны эш лә мә сә, ягъ ни 
якын лык кыл ма са, әл бәт
тә, зин дан га сал ды рыр мын, 
хур лык ка төш кән ке ше ләр
дән бу лыр». 

33Йо сыф әйт те: «Ий Раб бы! Ми
не ча кыр ган зи на га ка ра ган
да ми ңа зин дан ях шы рак, 
әгәр ул ха тын нар ның хәй лә
лә рен мин нән үзең бе тер мә
сәң, ул ва кыт та мин алар га 
авы шыр мын вә яра ма ган 

17Кай т кач, аңа ба я гы ча сүз ләр 
бе лән хәл не сөй ләп бир де: 
«Мон да син алып кай т кан 
гый б ри ко лың ми не мыс кыл 
итәр гә те лә де, 

18әм ма мин әче та выш бе лән 
кыч кыр гач, өс ки е мен мон
да кал ды рып, өй дән чы гып 
кач ты», – ди де. 

19Үзе нең ко лы өс тен нән ха ты
ны ның зар ла ну ын ишет кәч, 
По ти фар ның ачуы тә мам соң 
чик кә җит те. 

20Йо сыф ны ул тот кын итеп пат
ша ның мәх бүс лә ре ята тор ган 
зин дан га яп тыр ды. 

кар дәш лә рен нән бер са бый 
шә һа дәт бир де вә ул са бый 
әйт те: «Әгәр Йо сыф ның күл
мә ге ал як тан ер тыл ган бул
са, Зө ләй хә сү зе дө рес бу лыр, 
Йо сыф сү зе ял ган бу лыр. 

27Әгәр Йо сыф ның күл мә ге арт 
як тан ер тыл ган бул са, Зө ләй
хә сү зе ял ган бу лып, Йо сыф 
сү зе дө рес бу лыр». 

28Кай чан Зө ләй хә нең ире Йо
сыф күл мә ге нең арт тан ер
тыл га нын күр гәч, Зө ләй хә гә 
әйт те: «Бу эш си нең хәй ләң 
икән, әл бәт тә, сез ха тын лар
ның хәй лә се олугъ». 

29Га зиз әйт те: «Ий Йо сыф, бу 
эш тән баш тарт, ха лык ка 
фаш ит мә. Син, Зө ләй хә, 
тәү бә ит, мин нән га фу со
ра гө на һың өчен! Тәх кыйк, 
син ха та ла ну чы лар дан бул
ган сың». Бу эш Ми сыр га 
җә ел де, ха тын нар бик күп 
сөй лә де ләр. 

30Ми сыр да бер төр ле ха тын нар 
әйт те ләр: «Га зиз нең ха ты ны 
үзе нең ко лын нан якын лык 
кы лу ын үтен гән вә аңа мә
хәб бә те чик тән аш кан икән, 
без ул Зө ләй хә не ачык аз
гын лык та кү рә без, чөн ки 
Га зиз не таш лап, кол ны сөя 
баш ла ган». 

31Зө ләй хә, ул ха тын нар ның га
еп ләп сөй лә гән нә рен ишет
кәч, алар ны ку нак ка ча кы
рып ке ше ләр җи бәр де вә алар 
өчен ях шы урын нар вә хуш 

Ал ла һы кар шын да үз өс те мә 
зур гө наһ алыйм?!» 

10Ху җа би кә һәр көн үзе бе лән 
йок лар га, якын лык кы лыр
га ча кыр са да, Йо сыф аның 
сү зен тың ла ма ды. 

11Шу лай бул ды ки, бер көн не 
Йо сыф үз эш лә ре бе лән өй
гә кер де. Бу юлы өй эчен дә 
ху җа би кә дән баш ка бер кем 
дә юк иде. 

12Ху җа би кә янә: «Ми нем бе лән 
йок лар га ят!» – дип, ку лы 
бе лән Йо сыф ның ки е мен нән 
эләк те реп ал ды. Әм ма Йо
сыф, өс ке ки е мен ху җа би кә
нең ку лын да кал ды рып, тиз 
ге нә өй дән чы гып йө гер де. 

13Ха тын, Йо сыф ның, өс ки е мен 
таш лап кал ды рып, өй дән 
чы гып ка чу ын күр гәч, 

14кыч кы рып, йорт хез мәт кәр
лә рен ча кыр ды һәм алар га: 
«Ме нә, кү ре гез! Бу гый б ри 
адәм без не мыс кыл итәр өчен 
алып кай тыл ган, – ди де. – 
Ми нем бе лән йок лар га дип 
кил гән бул ган, лә кин мин 
әче та выш бе лән кыч кы рып 
җи бәр дем. 

15Шу лай ачыр га ла нып, әче та
выш бе лән кыч кы ру ым ны 
ишет кәч, ме нә, ки е мен таш
лап кал ды рып, өй дән чы гып 
йө гер де». 

16Ху җа би кә, ире По ти фар өй гә 
кай т кан га ка дәр, Йо сыф ның 
өс ки е мен үз янын да сак лап 
тот ты. 
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хә бәр би рер мен, бу эшем вә 
төш кә тәгъ бир яса вым Раб
бым ның өй рә түе бе лән дер, 
тәх кыйк, мин Ал ла һу га һәм 
дә ахи рәт кә ышан ма ган ке
ше ләр не таш ла дым, алар дан 
ки сел дем. 

38Вә мин кер дем атаба ба ла
рым Ягъ куб, Ис хак, Иб ра
һим нар ди не нә, Ал ла һу га 
бе рәр мәх лук ны тиң дәш итү 
без нең өчен һич тә дө рес вә 
ла ек тү гел. Ош бу хак дин дә 
бу лу ы быз без гә вә баш ка ке
ше ләр гә Ал ла һу ның юмарт
лы гы вә рәх мә те, лә кин күп 
ке ше ләр бу зур нигъ мәт дип 
бел ми ләр һәм Ал ла һу га шө
кер ит ми ләр». 

39Йо сыф әле ге төш кү рү че ике 
егет не баш та вә газь ләр гә 
те лә де һәм алар га әйт те: 
«Ий зин дан да гы ике ип тә
шем! Ясал ма күп илаһ лар га 
гый ба дәт кы лу хә ер ле ме? 
Яки һич тиң дә ше бул ма ган 
бө тен мәх лук ның ху җа сы 
вә код рәт ия се бер ге нә Ал
ла һу га гый ба дәт кы лу хә
ер ле ме? Әл бәт тә, бер ге нә 
Ал ла һу га гый ба дәт кы лу 
хә ер ле. 

40Сез бер Ал ла һу га гый ба дәт 
кыл мый сыз, мә гәр үзе гез вә 
ата ла ры гыз Илаһ дип исем 
бир гән, һич нәр сә гә яра
мый вә фай да бир ми тор
ган сы ным нар га гый ба дәт 
кы ла сыз, ул сы ным нар га 

ик мәк че гә – бик тә нык ачуы 
чык ты, 

3һәм ул алар ны сак ас ты на ал
дыр ды: үзе нең җан сак чы лар 
баш лы гы өе ка ра ма гын да гы, 
Йо сыф ят кан зин дан га ябар
га куш ты. 

4Җан сак чы лар баш лы гы бу ике 
тот кын га хез мәт күр сә тү ва
зи фа сын Йо сыф ка йөк лә де. 
Алар шу лай бер ни ка дәр ва
кыт сак ас тын да бер гә бул
ды лар. 

5Ми сыр пат ша сы ның зин дан га 
ябыл ган әле ге шә раб чы сы 
бе лән ик мәк че се һәр ике се 
бер төн дә үзе нә ае рым мәгъ
нә дә ге төш күр де ләр. 

6Ир тән Йо сыф, алар яны на 
кер гәч, бо лар ның бик нык 
ап ты раш ка ка лу ын күр де. 

7Шун нан Йо сыф үзе нең ху
җа сы По ти фар өе зин
да нын да үзе бе лән бер гә 
тот кын лык ки че рү че бу 
ике фир га вен са рае тү рә
сен нән: «Бү ген сез нең ни
гә чы рай ла ры гыз бик бо
ек?» – дип со ра ды. 

8Алар әйт те ләр: «Без төш күр
дек, тик төш лә ре без не юрау
чы ке ше ге нә юк», – ди де ләр. 
Йо сыф: «Төш юрау Ал ла һы 
ир кен дә тү гел ме?! – ди де. – 
Ми ңа сөй лә гез че!» 

9Баш шә раб чы күр гән тө шен 
Йо сыф ка сөй ләп әйт те: «Тө
шем дә мин бер йө зем ага чы 
күр дем. 

эш не эш ләп җа һил ләр дән 
бу лыр мын». 

34Йо сыф ның до га сын Раб бы сы 
ка бул кыл ды һәм Йо сыф тан 
ул ха тын нар ның хәй лә сен 
җи бәр де, дө рес лек тә, Ул – 
сүз ләр не ише тү че вә хәл ләр
не бе лү че. 

Йосыфның төшләрне юравы 
35Йо сыф ның күл мә ге арт тан 

ер тыл ган лы гын вә са бый 
ба ла ның шә һа дәт бир гә нен 
һәм ха тын нар ның кул ла рын 
кис кән нә рен күр гәч, Йо сыф
ның га е бе юк лы гы бар ча ла
ры на да ачык лан ды, шу лай 
бул са да, аз га гы на Йо сыф ны 
зин дан га са лыр га бул ды лар. 

36Вә аның бе лән бер гә ике егет 
тә зин дан га кер де. Бер се – 
хә мер ясау чы, икен че се ик
мәк че иде, алар төш күр де
ләр. Алар ның бер се әйт те: 
«Мин тө шем дә хә мер сык
ка ным ны күр дем». Вә икен
че се әйт те: «Мин тө шем дә 
ик мәк кү тә реп йөр гә нем не 
күр дем, ул кү тәр гән ик мә
гем нән кош лар ашый имеш. 
Ий Йо сыф, ул төш нең тәгъ
би ре нәр сә, без гә сөй ләп бир. 
Тәх кыйк, без си не ях шы ке
ше дип бе лә без». 

37Йо сыф әйт те: «Мин сез гә 
баш та, ашый тор ган ри зык
ла ры гыз ал ды гыз га кил мәс 
бо рын, ул ри зык лар ның 
нин ди ри зык икән ле ге бе лән 

Йосыфның төшләрне юравы 
20Йо сыф зин дан га ябыл са да, 
21Раб бы аның янын да бул ды, 

мәр хә мә тен иреш те реп, зин
дан ба шы кү ңе лен дә Йо сыф
ка ка ра та рә хим ле ка раш 
уят ты. 

22Зин дан ба шы Йо сыф ны төр мә
дә ге бар лык тот кын нар өс
тен нән ка рап то ру чы на зыйр 
итеп куй ды. Тот кын нар ның 
зин дан да гы бө тен эш лә ре 
бе лән Йо сыф җи тәк че лек 
итә иде. 

23Зин дан ба шы үзе Йо сыф кул 
ас тын да эш лә нә тор ган эш
ләр нең һич бер се бе лән кы
зык сын ма ды, чөн ки Йо сыф
ның янын да Раб бы бу лып, 
Раб бы аның һәр бер эшен 
уңыш лы кы ла иде. 

Яратылыш40
1Бу ва кый га лар дан соң бер

ва кыт Ми сыр пат ша сы ның 
шә раб чы сы бе лән ик мәк че се 
үз лә ре нең ху җа ла ры ал дын да 
га еп ле бул ды лар. 

2Шун лык тан фир га вен нең 
шул са рай хез мәт че лә ре
нә – баш шә раб чы бе лән баш 
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Патша күргән төшләр 
43Бер ва кыт дус ла ры на пат ша 

әйт те: «Мин тө шем дә җи де 
си мез сы ер күр дем, алар ны 
җи де арык сы ер ашый имеш, 
дә хи җи де кип кән ба шак вә 

17Иң өс тә ге кәр зин дә фир га вен 
өчен төр ле нигъ мәт ләр, ик
мәк че пе шер гән ри зык лар. 
Ме нә шул ри зык лар ны ба
шым өс тен дә ге кәр зин нән, 
чу кыпчу кып, кош лар алып 
ки тә ләр иде». 

18Йо сыф ик мәк че гә җа вап би
реп әйт те: «Төш нең тәгъ би ре 
бо лай: өч кәр зин – өч көн ул; 

19өч көн нән фир га вен си не 
дә юга ры кү тә рә чәк – си
не агач ка асып ку я чак, күк 
кош ла ры исә, чу кыпчу кып, 
си нең тә нең дә ге ит не аша
я чак лар». 

20өч көн нән, үзе нең ту ган кө
нен дә, фир га вен бар лык 
са рай тү рә лә ре өчен зур мәҗ
лес җый ды һәм алар ал дын
да баш шә раб чы бе лән баш 
ик мәк че не юга ры кү тәр де – 

21баш шә раб чы ны элек ке 
уры ны на кай тар ды, һәм ул 
әүвәл ге чә фир га вен ку лы на 
ка сә сен би реп то ра баш ла ды, 

22ә баш ик мәк че не, Йо сыф 
алар га юра ган ча, дар га ас ты. 

23Йо сыф ның тик үзен ге нә хә
тер гә тө ше рү че бул ма ды, баш 
шә раб чы аны тә мам оныт
кан иде. 

Фиргавен күргән төшләр 

Яратылыш41
1Ике ел ва кыт кич кән нән соң, 

фир га вен дә бер төш күр де. 
Ул Нил ел га сы ярын да ба сып 
то ра имеш. 

гый ба дәт кы лу ның дө рес
ле ге өчен Ал лаһ һич дә лил 
иң дер гә не юк, бу хак та хө
кем ит мәк фә кать Ал ла һу га 
гы на хас тыр, баш ка зат ның 
хө ке ме хө кем тү гел дер, Ул – 
Ал лаһ – Үзен нән баш ка га 
гый ба дәт кыл мас ка әмер 
кыл ды, бу ис лам ди не – 
хак дип, лә кин күп ке ше ләр 
бел ми ләр. 

41Ий зин да гы ике ип тә шем, ин
де күр гән тө ше гез гә тәгъ бир 
кы лам: әм ма бе ре гез зин дан
нан чы гып әүвәл ге уры нын
да хә мер ясау чы бу лыр, әм ма 
икен че гез не асар лар вә ба
шын кош лар ашар». Егет ләр: 
«Без төш күр мә дек, уй нап 
кы на әй т кән идек», – ди
де ләр. Йо сыф әйт те: «Сез 
со ра ды гыз – мин җа вап бир
дем, әл бәт тә, эш мин тәгъ бир 
кыл ган ча бу лыр». 

42Егет ләр дән бер се ко ты ла 
дип зан кыл га ны на, ягъ
ни хә мер че гә Йо сыф әйт те: 
«Зин дан нан чык кач, пат ша га 
ми нем хак сыз зин дан да ят
ка ным ны сөй лә, ми не чы
гар сын». Йо сыф ны пат ша
сы на әй тер гә егет кә шай тан 
оныт тыр ды, янә Йо сыф ни чә 
ел лар зин дан да кал ды. 

10Аның өч бо та гы бар иде. Агач 
үсеп чә чәк ат ты, ан на ры тәл
гәштәл гәш җи меш ләр өл
гер де. 

11Мин фир га вен нең ка сә сен 
ку лы ма тот кан мын имеш. 
Агач тан йө зем тәл гә шен 
алып ка сә гә сык тым да ка
сә не фир га вен гә бир дем». 

12Йо сыф шә раб чы ның тө шен 
юрап әйт те: «Тө шең нең тәгъ
би ре бо лай дыр: өч бо так – 
өч көн ул; 

13өч көн нән фир га вен си не 
юга ры кү тә рә чәк – элек ке
ге уры ны ңа ки ре кай та ра чак. 
Элек тә фир га вен нең шә раб
чы сы бул ган да гы ке бек, син 
янә фир га вен ка сә сен аның 
ку лы на би реп то ра баш ла я
чак сың. 

14Тик си ңа бер үте неч! Эш лә
рең җай лан гач, ми не дә хә
те ре ңә тө шер: иге лек күр
сә теп, ми нем хак та фир га
вен гә сүз җит кер һәм ми не 
бу йорт тан чы га рыр га бу
лыш. 

15Мин – гый б ри ләр илен нән 
ур лап ки тел гән ке ше! Мин 
бу ил дә дә зин дан га ябып 
ку яр дай бер нин ди яман эш 
эш лә мә дем!» 

16Баш ик мәк че, Йо сыф ның 
төш не ях шы юра вын кү реп, 
аңа: «Мин дә бер төш күр
дем, – ди де. – Баш тү бә мә 
өс теөс те нә өч үр мә кәр зин 
куй ган мын имеш. 
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җи де ел да җый ган иген нә
ре гез җи де ач лык ел ла рын да 
аша лып бе тәр, мә гәр ор лык 
өчен сак ла ган аз гы на иген
нә ре гез ка лыр. 

49Соң ра ач лык ел лар дан соң 
бер ел ки лер, ул ел да яң гыр
лар явар, ке ше ләр гә иген
нәр вә җи меш ләр үсәр, һәр 
җә һәт тән ир кен бу лыр, җи
меш ләр сы гып, шә раб лар 
ясар лар». 

50Пат ша әйт те: «Ул төш юрау чы 
ке ше не зин дан нан чы га рып 
ми ңа ки те ре гез!» Ча кы ру чы 
ил че Йо сыф яны на кил гәч, 
Йо сыф ил че гә әйт те: «Баш 
пат ша ңа кай тып әйт, ми
не кү реп кул ла рын кис кән 
ха тын нар ның ми ңа ка ра та 
фи кер лә рен бел сен. Ха тын
нар ның хәй лә се вә ми нем 
хак сыз рән җе тел гә нем ачык
лан сын өчен! Тәх кыйк, ми
нем Раб бым алар ның хәй лә
лә рен бе лә». 

51Пат ша әйт те ха тын нар ны 
җы еп: «Йо сыф ха кын да фи
ке ре гез ни чек, аның бе лән 
якын лык кы лыр га те лә гән 
ва кы ты гыз да га еп аңар да мы 
яки сез дә ме?» Ха тын нар әйт
те ләр: «Ал лаһ сак ла сын, без 
Йо сыф та бер явыз лык та күр
мә дек, ул пакь тер. Га зиз ха
ты ны Зө ләй хә әйт те, ме нә 
хә зер хак лык өс кә чык ты, 
Йо сыф ның ми ңа якын лык 
кы лу ын мин үзем эс тә дем, 

9Шул чак баш шә раб чы, сүз со
рап, фир га вен гә әйт те: «Мин 
бү ген үт кән дә ге гө на һым ны 
хә тер гә алыр га мәҗ бүр мен, – 
ди де. – 

10Без кол ла ры на ачуы чы гып, 
фир га вен ми не һәм баш ик
мәк че не җан сак чы лар баш
лы гы йор тын да гы зин дан га 
яп тыр ган иде. 

11Бер үк төн не без ике без дә – 
мин дә, ул да – һәр кай сы быз 
үзе нә ае рым мәгъ нә дә ге төш 
күр дек. 

12Зин дан да без нең бе лән бер гә 
җан сак чы лар баш лы гы ның 
кол хез мәт че се – бер гый б ри 
егет уты ра иде. Без күр гән 
төш лә ре без не аңа сөй лә дек, 
һәм ул һәр кай сы быз ның тө
шен үзен чә юрап бир де. 

13Аның юра ган на ры ба ры сы да 
дө рес кә чык ты: мин әүвәл ге 
хез мә те мә кай та рыл дым, ә 
те ге ик мәк че дар га асыл ды». 

14Фир га вен, Йо сыф ны тиз лек 
бе лән зин дан нан чы га рып, 
аны үз яны на ки терт те. Са
калчә чен ал ды рып, ки е мен 
алыш тыр гач, Йо сыф фир га
вен хо зу ры на кил де. 

15Фир га вен аңа бо лай ди де: 
«Мин бер төш күр дем, әм
ма аны юрап аң ла тыр дай 
ке ше юк. Ә си нең ту ры да: 
„Төш ләр не ише тү гә үк юрый 
бе лә“, – ди ләр». 

16Йо сыф фир га вен гә җа вап 
би реп әйт те: «Бу ми нем 

җи де яшел ба шак күр дем. Ий 
җә мә гать, әгәр төш юрый 
бел сә гез, ми нем тө шем не 
юра гыз, тәгъ бир ите гез!» 

44Пат ша ның дус ла ры әйт те ләр: 
«Бу төш – са та шу гы на, без 
ан дый са та шу төш ләр нең 
тәгъ би рен бел ми без». 

45Зин дан нан чык кан хә мер
че, аңар дан пат ша га әй тер гә 
үте неп кал ган Йо сыф ның 
сү зен күп ел лар дан соң исе
нә тө ше реп, пат ша га әйт те: 
«Ми не зин дан га җи бә ре гез, 
ан нан кай тып бу төш нең 
тәгъ би рен сез гә сөй ләр мен». 
Җи бәр де ләр, Йо сыф яны на 
бар ды. 

46«Ий дө рес сөй ләү че Йо сыф! 
Син без гә җи де си мез сы ер 
ха кын да җа вап бир, ул си мез 
сы ер лар ны җи де арык сы ер 
ашый, дә хи җи де яшел ба
шак вә җи де кип кән ба шак 
ха кын да без гә җа вап бир. 
Ша ять, мин Ми сыр хал
кы на кай тып җа ва бың ны 
сөй ләр мен, ша ять, алар да 
ка де рең не бе леп зин дан нан 
чы га рыр лар». 

47Йо сыф әйт те: «Җи де ел то таш
тан иген чә че гез, җи де ел да 
уңыш ях шы бу лыр, ал ган 
уңыш ны сук мый ча ба ша гы 
вә са ла мы бе лән ки бән дә 
сак лар сыз, мә гәр үзе гез ашар 
хәт ле ге нә су гып алыр сыз. 

48Мо ның со ңын да җи де ач
лык ел ла ры ки лер, уңыш лы 

2Ме нә, ел га су ын нан көрси мез 
бә дән ле җи де сы ер чык ты да 
яр буе ка мыш лы гын да ут лап 
йө ри баш ла ды. 

3Ул да бул ма ды, алар ар тын
нан су дан янә җи де сы ер 
чык ты. Бо ла ры гәү дә гә бик 
тә арыкябык сы ер лар иде. 
Алар яр бу ен да ут лап йөр гән 
көрси мез сы ер лар яны на 
ки леп бас ты лар да 

4те ге ләр не ашар га ке реш те ләр. 
Арыкябык җи де сы ер көр 
һәм си мез җи де сы ер ны ашап 
бе тер гән дә, фир га вен йо кы
сын нан уян ды. 

5Ан нан ул та гын йок лап кит те 
һәм бу юлы баш ка бер төш 
күр де. Имеш, бер са бак тан 
тукси мез ор лык лы җи де ба
шак үсеп чык ты. 

6Шу ның ар тын нан ук ач ор лык
лы, көн чы гыш җил лә рен нән 
тә мам ку ы ры лып бет кән янә 
җи де ба шак үсеп чык ты да 

7тукси мез ор лык лы җи де ба
шак ны йо тыпашап бе тер де. 
Фир га вен, уя нып, үзе нең төш 
күр гән ле ген аң ла ды. 

8Ир тән аның бө тен җа ныру
хы ты ныч сыз иде. Ул, чап
кын нар җи бә реп, Ми сыр
ның бар лык акыл ия лә рен, 
тәгъ бир че ләр не ча кыр тып 
ал ды һәм алар га үзе нең күр
гән төш лә рен сөй ләп бир де. 
Лә кин аңа төш лә ре нең мәгъ
нә сен юрар дай ке ше та был
ма ды. 
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хәл не бел гәч әйт те: «Бү ген 
син имин бул га ның хәл дә 
без нең ян да то рыр сың». 

55Йо сыф әйт те: «Ми не иген
че лек эш лә ре нә ху җа итеп 
куй, әл бәт тә, мин иген нәр не 
үс те рә һәм сак лый бе лә мен, 
ях шы сак лар мын». 

57Әнә шу лай Йо сыф ка Ми сыр 
җи рен дә ир кен лек бир дек, 
ул җир дә кай да те лә сә шун
да ур на шыр. Рәх мә те без не 
те лә гән ке ше лә ре без гә шу
лай би рә без, из ге га мәл ләр 
кы лу чы лар ның әҗе рен һич 
җуй ма быз. 

33Шун лык тан фир га вен гә, зи
рәк акыл лы бер адәм та бып, 
аны Ми сыр җир лә ре өс тен
нән ида рә че итеп кую мәс
ли хәт тер. 

34Фир га вен мәм лә кәт нең бө
тен өл кә лә ре нә на зый р лар 
куй сын. Алар уң ды рыш лы 
җи де ел дә ва мын да Ми сыр 
җи рен дә җи теш те рел гән бар 
азыктө лек нең биш тән бер 
өле шен җы еп бар сын нар. 

35Шул мул лык ел ла рын да һәр
төр ле ик мәк тән җы ел ган 
азыктө лек нәр сә се шә һәр
ләр гә – фир га вен ка ра ма
гын да гы сак лык урын на ры на 
туп лан сын. 

36Бу азыктө лек, сак лык мал 
бу ла рак, Ми сыр җир лә ре
нә ябы ры ла чак җи де ел лык 
кыт лык чо ры их ты я җы на, 
ягъ ни мәм лә кәт не ач лык 
һә ла кә тен нән кот ка ру өчен 
кал ды рыл сын». 

37Бу мәс ли хәт фир га вен гә вә 
аның бар лык хез мәт че лә ре нә 
хуш кил де. 

38Фир га вен үзе нең бар лык хез
мәт че лә ре нә: «Ал ла һы ның 
Ру хын үзен дә йөр т кән мон
дый ке ше не та гын кай дан 
та бар га мөм кин?!» – дип әй
теп куй ды. 

39Йо сыф ка исә фир га вен: «Ал
ла һы си ңа бо лар ның һәм мә
сен ачып бир гән икән, ди
мәк, син дәй зи рәк акыл лы 
адәм бү тән юк тыр, – ди де. – 

әм ма Йо сыф хы я нәт ит мә де, 
аның сүз лә ре хак». 

52«Ул ха тын нар ның ми нем 
дө рес ле гем бе лән шә һа дәт 
би рү лә ре – үзе юк ча гын да 
ха ты ны на хы я нәт ит мә гән
ле гем не Га зиз бел сен өчен дер 
һәм хы я нәт че ләр нең хәй лә
сен Ал лаһ юл га сал ма ган лы
гын бел сен нәр өчен. 

53Әм ма шу лай бул са да, нә фе
сем не дө рес лә мим, чөн ки 
нә фес явыз лык ка өн ди дер, 
мә гәр нә фес өн дә гән явыз 
эш ләр дән ко ты лыр Раб бым 
рәх мәт кыл ган ке ше ләр ге
нә. Әл бәт тә, ми нем Раб бым 
яр лы кау чы вә рә хим ле». 

Йосыфның югары дәрәҗәгә 
ирешүе 

54Пат ша әйт те: «Ки те ре гез ми ңа 
ул Йо сыф ны, үзе мә юл даш 
итәр гә аны төр мә дән чы
га рыр мын. Пат ша Йо сыф 
бе лән сөй ләш кәч, ха кый кать 

код рә тем дә тү гел. Фир га вен
гә хә ер ле җа вап ны Ал ла һы 
Үзе иреш те рер... <...> 

26Җи де си мез сы ер – ул җи де 
ел ди мәк тер; җи де тук ба шак 
та – җи де ел ул. Мәгъ нә лә ре 
бер үк. 

27Со ңын нан пәй да бул ган 
җи де ачарык сы ер һәм 
көн чы гыш җил лә рен нән 
ку ы ры лып бет кән ач ор
лык лы җи де ба шак шу лай 
ук җи де ел ны бел де рә һәм 
җи де ел кыт лык бу ла сын 
хә бәр итә. 

28Ме нә шу ның өчен мин: „Ал
ла һы фир га вен гә ал да ни 
кы ла сын күр сә теп бир де“, – 
дип әйт тем дә. 

29Шу лай, бө тен Ми сыр җи рен дә 
җи де ел бө ек мул лык чо ры 
бу ла чак. 

30Ан нан соң җи де ел лык кыт
лык чо ры баш ла на чак, һәм 
Ми сыр иле тә мам бөл ген
лек кә тө шеп, элек ке мул лык 
ел ла ры оны ты ла чак. 

31Кыт лык чо ры шул ка дәр авыр 
бу лыр ки, ач ка ин те гү дән ил
дә ге элек ке мул лык бө тен ләй 
хә тер дән чы га чак. 

Йосыфның югары дәрәҗәгә 
ирешүе 

32Төш нең фир га вен гә ике тап
кыр ка бат ла нуы исә Ал ла
һы ның әме ре хак бу лу ны 
күр сә тә. Тиз дән Ул аны га
мәл гә ашы ра чак. 
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46Ми сыр пат ша сы фир га вен 
хо зу ры на кил гән дә, Йо
сыф утыз яшь тә иде. Фир
га вен хо зу рын нан кит кәч, 
ул бө тен Ми сыр җир лә
рен ар кы лы габуй га йө реп 
чык ты. 

47Җи де ел мул лык чо рын да туф
рак ка чә чел гән һәр ор лык 
бөр те ген нән ку шуч лап уңыш 
алын ды. 

48Җи де ел эчен дә Йо сыф, 
Ми сыр җи рен дә җи теш
кән һәр төр ле иген нән мул 
уңыш җы еп, шә һәр ләр
нең сак лык урын на ры на 
азыктө лек туп ла ды; ае рым 
шә һәр ти рә сен дә ге ба су лар
дан җы ел ган ны шул шә һәр 
эчен дә ге ам бар лар га сал
дыр ды. 

49Туп лан ган аш лык диң гез ко
мы дай шул ка дәр күп иде ки, 
ахыр да Йо сыф аның исә бен 
үк югалт ты. <...> 

56Ач лык бө тен җир ләр не би ләп 
ал гач, Йо сыф, азыктө лек 
ам бар ла рын ач ты рып, ми
сыр лы лар га ик мәк са та баш
ла ды. Әм ма кыт лык Ми сыр 
тө бәк лә рен дә дә кө чәй гән
нәнкө чәя бар ды. 

57Ме нә, бө тен ил ләр дән ке ше
ләр Йо сыф тан ик мәк са тып 
алыр га Ми сыр га агы ла баш
ла ды. Чөн ки ач лык афә те 
бө тен җир йө зен кап лап ал
ган иде. 

40Син ми нем илйор тым ның 
ида рә че се бу лыр сың. Бө тен 
хал кым си нең сүз не тың лап 
эш итәр. Син нән тик ми нем 
тә хе тем ге нә бө ег рәк бу лыр. 

41Ме нә, мин си не бө тен Ми сыр 
җир лә ре өс тен нән ида рә че 
итеп ку ям!» – дип, сү зен бе
тер де фир га вен. 

42Шу лай дип, фир га вен, үзе нең 
бар ма гын нан мө һер йө зе ген 
са лып, аны Йо сыф ның бар
ма гы на ки гез де; аңа нә фис 
җи тен нән те гел гән ки ем нәр 
бир де, му е ны на ал тын чыл
быр му ен са так ты. 

43Аны үзе нең икен че дә рә җә 
ар ба сы на утыр тыр га куш ты. 
Юл да бар ган да, Йо сыф ны 
«Юл би ре гез!» ди гән сүз ләр 
бе лән кар шы лап һәм оза тып 
ка лыр га ти еш ләр иде. Шул 
рә веш чә, фир га вен Йо сыф ны 
бө тен Ми сыр җир лә ре өс
тен нән ида рә че итеп куй ды. 

44Йо сыф ка фир га вен: «Мин 
фир га вен нең сү зе: бө тен 
Ми сыр мәм лә кә тен дә си нең 
рөх сә тең нән баш ка һич кем 
ку лын да, ая гын да сел кет
мәс!» – ди де. 

45Фир га вен Йо сыф ка Саф
натПа не ах дип исем куш ты, 
аңа Он шә һә ре нең ка һи не 
По тиПе ра ның кы зы Асе нат
ны ха тын лык ка алып бир де. 
Йо сыф шу лай бө тен Ми сыр 
җир лә ре буй лап сә я хә тен 
баш ла ды. 
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60Әгәр ул кар дә ше гез не алып 
кил мә сә гез, мин дә сез нең 
өчен аш лык бул мас һәм ми ңа 
якын да кил мә гез!» 

61Әйт те ләр: «Ярый, ата сын нан 
со рар быз аны, әл бәт тә, без 
ул эш не эш ли ала быз вә эш
ләр без». 

62Йо сыф үзе нең хез мәт че лә ре
нә әйт те: «Бо лар ның аш лык 
өчен бир гән ак ча ла рын үз
лә ре нә бел дер ми чә йөк лә ре
нә яше реп ку е гыз, өй лә ре нә 
кай т кач ул ак ча лар ны, ша
ять, та бып һәм та нып алыр
лар һәм шул ак ча ла ры бе лән, 
ша ять, янә ми нем яны ма 
аш лык алыр га ки лер ләр». 
Һәм хез мәт че ләр шу лай эш
лә де ләр. 

ик мәк са тып алыр га кил
дек», – ди де ләр. 

8Йо сыф үзе ага ла рын та ны са да, 
те ге ләр аны та ны ма ды лар. 

9Йо сыф, ага ла ры ту рын да 
тө шен дә күр гән нәр не хә
те ре нә тө ше реп, алар га: 
«Сез – шым чы лар! Сез 
мон да мәм лә кәт нең шә рә 
урын на рын ка рар га кил
гән сез!» – ди де. 

10«Юк, әфән де без, – ди де ләр 
кар дәш лә ре. – Без, си нең 
кол ла рың, мон да ик мәк са
тып алыр га дип кил дек. 

11Без – бер ата ба ла ла ры, 
на мус лы ке ше ләр, без 
кол ла рың ның бер кай чан 
шым чы лык ит кән нә ре юк!» 

12Йо сыф: «Тү гел! – дип кис
те. – Сез мон да мәм лә кәт нең 
шә рә нок та ла рын кү зә тер гә 
кил гән сез!» 

13Кар дәш лә ре: «Без, си нең кол
ла рың, Кән ган җи рен дә ге 
бер ке ше нең угыл ла ры бу
ла быз, абый лыэне ле ун и ке 
ту ган. Иң ке че эне без әти е без 
янын да кал ды, ә бер эне без 
ин де юк», – ди де ләр. 

14«Әй тәм бит, сез мон да шым
чы бу лып кил гән сез! – дип 
ка бат ла ды Йо сыф. – 15Шу ңа 
кү рә сез сы нау үтәр гә ти еш. 
Фир га вен нең го ме ре бе лән 
ант итәм: ке че эне гез мон
да ки те рел гән гә ка дәр, сез 
мон нан бер кая да ки тә ал
ма я чак сыз! 

Йосыф белән агаларының 
очрашуы 

58Ач лык ел ла ры баш лан гач, 
Йо сыф ның ага ла ры Кән
ган шә һә рен нән Ми сыр га 
аш лык алыр га кил де ләр, 
аш лык со рар өчен Йо сыф 
яны на кер де ләр, Йо сыф 
алар ны та ны ды, әм ма ага
ла ры Йо сыф ны та ны ма ды
лар... 

59Йо сыф алар га сә фәр җи һаз
ла рын хә зер ләп һәр бер се нә 
бер дөя йө ге аш лык бир гәч 
әйт те: «Ата гыз янын да кал
гач ке че кар дә ше гез не ми ңа 
алып ки ле гез. Кү рә сез бит, 
мин үл чәү не хы я нәт сез, га
дел үл чи мен һәм мө са фир
ләр не ка бул итү че ләр нең 
хә ер ле се мен. 

Яратылыш42
1Ягъ куб, Ми сыр да ик мәк бар

лы гын бе леп, угыл ла ры на: 
«Сез нәр сә бербе ре гез гә 
ка ра шып то ра сыз? – ди де. 

2Ан на ры: – Ми сыр да, әнә, ик
мәк бар дип ишет тем. Исән 
ка лыйк, үл мик ди сәк, шун да 
ба рып, ик мәк са тып алып 
кай ты гыз», – дип өс тә де. 

3Шу лай итеп, Йо сыф ның ун 
кар дә ше, ик мәк са тып алыр 
өчен, Ми сыр га юнәл де. 

4Әм ма Ягъ куб Йо сыф ның эне се 
Бень я мин не ага ла ры бе лән 
бер гә җи бәр мә де, улбу бул
ма гае дип ку рык ты. 

Йосыф белән агаларының 
очрашуы 

5Ми сыр га ик мәк са тып алыр
га ки лү че ләр ара сын да әнә 
шу лай Ис ра ил нең угыл ла ры 
да бар иде. Чөн ки Кән ган 
җи рен дә дә ач лык хө кем сө
рә иде. 

6Йо сыф исә, Ми сыр ның баш 
тү рә се сый фа тын да, кил гән 
бар ха лык ка ик мәк са та иде. 
Йо сыф ның хо зу ры на кил гәч, 
ун кар дә ше ита гать бе лән аңа 
баш иде ләр. 

7Йо сыф үзе нең ага ла рын бер 
кү рү дә үк та ны ды, әм ма та
ны ган лы гын сиз дер мә де һәм 
алар бе лән бик кы рыс сөй
ләш те. Со ра ды: «Сез кай
дан кил де гез?» – ди де. Те ге
ләр: «Без Кән ган җи рен нән, 
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Йосыф кардәшләренең 
өйләренә кайтып китүе; 
аларның кабат Мисырга 

әйләнеп килүе 
63Ата ла ры на кай т кач әйт те

ләр: «Ий ата быз, без гә хә зер 
Ми сыр дан аш лык са тып алу 
ты ел ды, ягъ ни аш лык ху
җа сы, ке че кар дә ше гез Би
ня мин не алып кил мә сә гез, 
сез гә аш лык бир мим, ди де. 
Би ня мин не без нең бе лән җи
бәр, аш лык алып кай тыр быз 
һәм Би ня мин не сак лар быз». 

64Ата ла ры әйт те: «Би ня мин 
ха кын да мин сез гә ни чек 
ыша ныйм? Мон нан элек Йо
сыф ха кын да ышан дым да, 
ә нәр сә эш лә де гез? Шу ның 
өчен аны сез гә бир мим, сак
лау йө зен нән Ал лаһ хә ер ле
дер, Аңар га тап шыр дым вә 
Ул – шәф кать итү че ләр нең 
иң шәф кать ле рә ге». 

65Йөк лә рен ач кач, аш лык өчен 
бир гән ак ча ла рын йөк лә
рен дә тап ты лар – үз лә ре нә 
ки ре кай та рыл ган. Әйт те ләр: 
«Ий ата быз, ял ган сөй лә
ми без, ош бу ак ча – аш лык 
өчен бир гән ак ча быз ки ре 
үзе без гә кай та рыл ган, Би ня
мин не без нең бе лән җи бәр, 
Ми сыр га ба рыйк, өй җә мә
гать лә ре без гә аш лык алып 
кай тыр быз һәм Би ня мин не 
дә сак лар быз, әгәр Би ня
мин дә бар са, бер дөя йө ге 

Йосыф кардәшләренең 
өйләренә кайтып китүе; 
аларның кабат Мисырга 

әйләнеп килүе 
26Кар дәш ләр, үз лә ре нең ик

мәк лә рен ишәк ләр гә тө яп, 
кай тыр юл га чык ты лар. 

27Төн ку нар га тук та ган җир дә 
кар дәш ләр нең бер се, ишә
ге нә азык би рү өчен, кап
чы гын чиш те һәм, кап чык 
авы зын да ук үзе нең ик мәк 
са тып ал ган да тү лә гән кө меш 
ак ча ла рын кү реп, 

28кар дәш лә ре нә: «Ме нә, ми нем 
кө ме шем үзе мә ки ре кайт
ты, кап чы гым ның авы зын да 
ята!» – ди де. Кур куап ты рау
дан һәм мә се нең йө рә ге кы
сы лып кил де. Тет рә нәтет
рә нә, алар бербе ре нә: «Ал
ла һы ның без гә күр сәт кән бу 
хик мәт лә ре нәр сә не аң ла та 
икән?» – ди еш те ләр. 

29Кән ган җи ре нә, Ягъ куб яны
на кай т кач, алар үз баш ла
рын нан үт кән бар лык бу 
хәл ләр не ата ла ры на сөй ләп 
бир де ләр. <...> 

35Кап чык лар ны бу ша та баш
ла гач, га җәп хәл: алар ның 
һәр кай сы ның кап чы гын нан 
кө меш ак ча ян чы гы ки леп 
чык ты. Үз лә ре нең бу кө меш 
ак ча лы ян чык ла рын күр
гәч, һәм мә се – угыл лар да, 
ата ла ры Ягъ куб та – тә мам 
кур ку га төш те ләр. 

16Ара гыз дан бе ре гез, өе гез
гә кай тып, эне гез не мон да 
алып кил сен. Кал ган на ры
гыз мон да то тык бу лып ка
лыр. Сөй лә гән сүз лә ре гез 
хак мы, тү гел ме икә не ме нә 
шун да ачык ла ныр. Эне гез не 
алып кил ми сез икән, ул чак
ны, фир га вен нең го ме ре бе
лән ант итәм, сез чын нан да 
шым чы лар бу лып чы га сыз!» 

17Шу лай дип, Йо сыф алар ны 
өч көн гә сак ас ты на куй ды. 

18өчен че кө нен дә алар га әйт те: 
«Исән ка ла сы гыз кил сә, мин 
әй т кән не эш ләр сез, чөн ки 
мин Ал ла һы дан кур кам. 

19Әгәр на мус лы ке ше ләр икән
сез, ара гыз дан кем дә бул са 
бе ре гез то тык бу лып мон да 
кал сын, ә баш ка ла ры гыз ач
лык тан иза чик кән га и лә
лә ре гез өчен мон нан ик мәк 
алып ки тәр. 

20Ә ин де сү зе гез нең хак лы гын 
ис бат лар га һәм үлем нән ко
ты лып ка лыр га те лә сә гез, 
ке че эне гез не ми нем хо зу
ры ма ки те ре гез». Кар дәш ләр 
күн де ләр. <...> 

25Ан нан соң та гын әмер би
реп, кар дәш лә ре нең йөк кап
чык ла ры на ик мәк ту тырт ты, 
юл да ашар ла ры на өлеш чы
га рып, ик мәк бә һа се өчен 
алын ган кө меш не һәр кай сы
ның кап чы гы на ки ре са лып 
ку яр га куш ты. Ба ры сы да 
Йо сыф куш кан ча эш лән де. 
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өчен ба ла ла рын шу лай вә газь 
кыл ды, лә кин күп ке ше ләр 
бел ми ләр эш нең яше рен сер
лә рен. 

Йосыфның агаларны 
сынавы 

69Бар да җы е лып Йо сыф яны
на кер де ләр... һәм Йо сыф 
Би ня мин гә үзен та ныт ты, 
мин си нең кар дә шең Йо
сыф мын, дип ко чак ла ды вә, 
кар дәш лә рең без гә кыл ган 
на чар лык ла ры өчен кай гыр
ма гыл, Ал лаһ без не таш ла
ма ды, ди де. 

70Ага ла ры ның нәр сә лә рен хә
зер лә гәч, ягъ ни аш лык ла
рын үл чәп дө я ләр гә йөк
лә гәч, Йо сыф Би ня мин нең 
йө ге нә бер ал тын са выт ны 
яше реп куй дыр ды, вә шул 
хәл дә юл га чы гып кит те
ләр, соң ра Йо сыф ның хез
мәт че лә рен нән бер се арт ла
рын нан ба рып: «Ий кәр ван 
ке ше лә ре! Сез пат ша ның са
вы тын ур ла ган сыз», – дип 
кыч кыр ды. 

71Йо сыф ның ага ла ры кыч кы
ру чы га кар шы ки леп: «Нәр сә 
югалт ты гыз?» – дип со ра
ды лар. 

72Әйт те ләр: «Пат ша ның са вы
тын югалт тык, аны та бып 
ки тер гән ке ше гә бер дөя йө ге 
аш лык би ре лә вә ул аш лык
ны тап шы рыр га мин өс те мә 
ала мын». 

Йосыфның агаларны 
сынавы 

15Ягъ куб ның угыл ла ры, әле ге 
бү ләк ләр не тө яп һәм кул ла
ры на ике лә тә күб рәк кө меш 
ак ча алып, Бень я мин бе лән 
бер гә Ми сыр га та ба юл чык
ты лар һәм, Ми сыр га ба рып 
җит кәч, Йо сыф хо зу ры на 
кил де ләр. 

16Ара ла рын да Бень я мин не дә 
күр гәч, Йо сыф үз өе нең мө
ди ре нә: «Бу ке ше ләр не ми
нем өй гә алып кайт. Аяк лы 
мал дан ки рәк ка дәр хай ван 
су еп, та бын әзер лә, чөн ки 
төш ке лек не мин бү ген бу 
ке ше ләр бе лән бер гә ашар
мын», – ди де. 

17Мө дир, ху җа сы куш кан ча, 
кар дәш ләр не Йо сыф ның өе
нә алып кит те. 

18Кар дәш ләр үз лә рен Йо сыф
ның өе нә алып ки тү лә рен
нән тә мам кау шап кал ган нар 
иде. «Те ге чак ны без тү лә гән 
кө меш ак ча ны кап чык ла ры
быз га ки ре са лып җи бә рү 
бе лән бәй ле эш ин де бу! – 
ди еш те ләр алар. – Йор ты
на алып кай т кач, без гә һө
җүм итеп, без дән кол ясар га, 
ишәк лә ре без не алып ка лыр
га те ли, кү рә сең!» 

аш лык ны ар тык алыр быз, 
аш лык ху җа сы вә зир өчен 
бер дөя йө ге бик аз нәр сә, 
авыр сын мас – би рер». 

66Ата ла ры әйт те: «Әл бәт тә, Би
ня мин не сез нең бе лән җи бә
рер мен, сә ла мәт кай та рып 
үзе мә тап шы рыр га Ал лаһ 
исе ме бе лән ант итеп вәгъ дә 
бир гә не гез гә чак лы». Би ня
мин не сә ла мәт алып кай тып 
тап шы рыр га вәгъ дә лә рен 
бир гәч ата ла ры әйт те: «Без
нең сөй ләш кән сүз лә ре без не 
Ал лаһ кү зә тү че дер». 

67Ата ла ры әйт те: «Ий угыл ла
рым, Ми сыр га җит кәч ба ры
гыз да бер кап ка дан кер мә гез, 
төр ле гез төр ле кап ка лар дан 
ке ре гез! Ал ла һу дан кил гән 
бә лака за ха кын да бер ни бе
лер гә дә, сез гә яр дәм итәр гә 
дә хә лем нән кил ми дер, һәр 
эш өс тен нән хө кем йө рет мәк 
Ал ла һу га хас тыр, шу ңа баш 
ию дән баш ка ча ра юк, мин 
Ал ла һу га тә вәк кәл ит тем һәм 
тә вәк кәл итү че ләр Ал ла һу га 
гы на тә вәк кәл ит сен нәр!» 

68Алар Ми сыр га җи теп, ата ла ры 
әй т кән чә, төр ле се төр ле кап
ка дан кер гән за ман да ата
ла ры Ягъ куб ның сү зе алар
га Ал ла һу дан кил гән ка за 
ха кын да һич фай да бир мә
де, мә гәр Ягъ куб ның кү ңе
лен дә ге те лә ге ге нә үтәл де, 
тәх кыйк, ул – Без өй рәт кән 
нәр сә ләр не бе лү че, шу ның 

36Ата ла ры Ягъ куб угыл ла ры
на әйт те: «Сез ми не угыл
ла рым нан мәх рүм ит те гез: 
Йо сыф юк, Ши мун юк! Ин де 
ме нә Бень я мин не дә алып 
ки тәр гә те ли сез. Мо ның бар 
авыр лы гы ми нем баш ка тө
шә чәк!» – ди де. 

37Ата сы Ягъ куб ка җа вап би реп, 
Ру бин әйт те: «Бень я мин не 
ки ре алып кай т ма сам, ми
нем ике уг лым ны үтер! – 
ди де. – Бень я мин не ми ңа 
ыша нып тап шыр, мин аны 
си ңа һич шик сез ки ре алып 
кай та чак мын!» 

38Лә кин Ягъ куб: 
«Уг лым ны сез нең бе лән җи бәр

мә я чәк мен! – ди де. – Абый
сы үл гәч, ул ми нем бер үзе 
кал ды. Әгәр ба рыр юлы гыз да 
бербер хәл бу ла кал са, хәс
рәткай гы дан сез ми нем чал 
ба шым ны гүр гә кер тә чәк сез 
бит!» 

Яратылыш43
1Ил дә ач лык кө чәй гән нәнкө

чәя бар ды. 
2Ми сыр дан алып кай т кан ик

мәк то ты лып бет кәч, Ягъ куб 
үзе нең угыл ла ры на: «Ми сыр
га ба рып, ан нан та гын бе раз 
ик мәк са тып алып кай ты
гыз», – ди де. <...> 
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77Кар дәш лә ре әйт те ләр: «Би ня
мин ур ла са ур лар шул, алар да 
ул га дәт бар, мон нан элек 
аның кар дә ше Йо сыф та ур
ла ган иде». Йо сыф алар ның 
сүз лә ре нә җа вап бир ми чә 
кү ңе лен дә сак ла ды вә кү
ңе лен нән әйт те, сез Йо сыф
ка ка ра ган да яман рак сыз, 
сез нең ми ңа ял ган яла лар 
яп ка ны гыз ны Ал ла һу Тә
га лә бе лә. 

куй ды лар. Төш ке лек не ашау 
мон да бу ла ча гын алар га ин де 
хә бәр ит кән нәр иде. 

26Йо сыф кай т кач, алар аның 
яны на кер де ләр һәм, баш ла
рын җир гә ка дәр иеп, алып 
кил гән бү ләк ләр не Йо сыф ка 
тап шыр ды лар. 

27Кар дәш лә рен нән хәләх вәл 
бе леш кән нән соң, Йо сыф: 
«Сез сөй лә гән карт әти е гез 
исәнимин ме, сә ла мәт яши
ме әле?» – дип со ра ды. 

28«Ата быз, си нең ко лың, саусә
ла мәт, исәнимин яши», – 
дип җа вап бир де ләр Йо сыф
ның кар дәш лә ре һәм, янә 
сәҗ дә гә ки теп, баш ла рын 
җир гә ор ды лар. 

29Күз лә рен йөр теп һәм үзе нең 
бер ту ган эне се нә, әни се нең 
төп чек уг лы Бень я мин
гә тук та лып, Йо сыф: «Сез 
ми ңа сөй лә гән ке че эне гез 
шу шы мы ин де? – дип со
ра ды, ан на ры өс тәп: – И 
уг лым, Ал ла һы си ңа ка ра
та ми һер бан лы бул сын!» – 
ди де. 

30Ту ган эне се нә бул ган мә хәб
бәт хис лә рен нән кү ңе ле ту
лып, Йо сыф ның күз лә ре нә 
яшь ты гыл ды, һәм ул, эч ке 
бүл мә гә ке реп, шун да күз 
яшь лә рен түк те. 

31Ан на ры, кү зенби тен юып һәм 
ны га еп, янә дән ту ган на ры 
яны на чык ты да: «Ашар га 
ки те ре гез!» – дип бо ер ды. 

73Әйт те ләр: «Үзе гез бе лә сез, 
вал ла һи, без Ми сыр җи ре
нә бо зык лык кы лыр га кил
мә дек һәм без ка рак лар да 
тү гел без». 

74Арт ла рын нан ки лү че ләр әйт
те ләр: «Әгәр, ур ла ма дык, 
ди гән сү зе гез ял ган бул са, 
ягъ ни са выт сез дән та был са, 
ур лау чы ның җә за сы нин ди 
бу лыр?» 

75Әйт те ләр: «Аның җә за сы 
шул бу лыр ки, са выт кем 
йө ген нән та был са, шул ке ше 
үзе пат ша га кол бу лыр. За
лим нәр гә без, мө сел ман нар, 
шун дый җә за би рә без. Йөк
лә рен тен тү өчен ба рын да 
бо рып Йо сыф ал ды на алып 
кил де ләр. 

76Йо сыф Би ня мин нән баш
ка кар дәш лә ре нең йөк лә
рен нән баш ла ды тен тү не, 
соң ра са выт ны Би ня мин 
йө ген нән та бып ал ды. Шу
лай итеп Би ня мин, ур ла ган 
исе мен кү тә реп, Йо сыф 
ку лын да кал ды. Кар дә
шен алып ка лыр өчен Без 
Йо сыф ка шу лай хәй лә 
кыл дыр дык, Ми сыр пат
ша сы ның ди не хө ке мен
чә, Йо сыф кар дә шен алып 
ка лыр га ка дир тү гел иде... 
Үзе без те лә гән ке ше не гый
лем вә хик мәт бе лән дә рә
җә ләр гә кү тә рер без, һәр 
бе лем ия се ке ше дән өс тен 
бе лем ле ке ше бу лыр. 

19Йо сыф ның өй кап ка сы яны на 
ки леп җит кәч, тук тап, алар 
мө дир гә сүз куш ты лар. 

20Әйт те ләр: «Ху җа быз әфән де, – 
ди де ләр, – без ин де элек тә 
мон да ик мәк са тып алыр га 
бер кил гән идек. 

21Кай тыр юл да төн ку нар га 
тук тап, кап чык ла ры быз ны 
чи шеп җи бәр сәк, күр дек 
ки, без тү лә гән кө меш ак ча 
һәр кай сы быз ның кап чы гы 
авы зын да ята. Без бу кө меш 
ак ча лар ны ту лы сы бе лән сез
гә ки ре алып кил дек. 

22Ку лы быз да та гын ик мәк са
тып алыр өчен алып кил гән 
баш ка кө ме ше без дә бар. Те ге 
юлы кап чык ла ры быз га кө
меш не кем сал ган бул ган дыр, 
без бел ми без». 

23Мө дир әйт те: «Ты ныч бу лы
гыз: кур кыр га урын юк, – 
ди де. – Кап чык ла ры гыз да 
та был ган ул хә зи нә не сез гә, 
мө га ен, үз Ал ла гыз, ата гыз
ның Ал ла сы на сыйп ит кән
дер. Те ге юлы сез тү лә гән 
кө меш не мин ту лы сын ча 
ал дым». Шу лай дип, мө дир 
алар яны на Ши мун ны алып 
чык ты. 

24Ан нан соң кар дәш ләр не Йо
сыф ның өе нә алып кер де, 
аяк ла рын юар га су ки тер де, 
ишәк лә ре нә азык бир де. 

25Кар дәш ләр өй лә ва кы ты
на Йо сыф кай тыш ка үз лә
ре нең бү ләк лә рен әзер ләп 
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әме рен җи ре нә җит ке реп 
үтә де. 

3Ир тә ге сен, як тыр гач, кар дәш
ләр гә, ишәк лә рен алып, юл га 
чы гар га рөх сәт ител де. 

4Алар шә һәр дән чы гып җи
тәрҗит мәс, Йо сыф үзе нең 
мө ди ре нә: «Бар, ар т ла ры на 
төш! – ди де. – Ку ып җи теп, 
алар га әйт: „Ни өчен сез ях
шы лык ка яман лык бе лән 
җа вап бир де гез? 5Ху җа әфән
дем нең шә раб эчә тор ган, 
шул ук ва кыт та фал да ача 
тор ган ка сә сен ур лап кит
кән сез? Бик тә на чар эш бу!“» 

6Мө дир, юл чы лар ны ку ып җи
теп, әле ге сүз ләр не ка бат
ла ды. 

7Аңа җа вап би реп, юл чы лар 
әйт те ләр: «Ху җа быз әфән де 
ни гә әле без гә шун дый сүз
ләр сөй ли? – ди де ләр. – Юк, 
без, си нең кол ла рың, ан дый 
нәр сә не эш ли ал мый быз. 
<...> 

9Без кол ла рың ның бе рәр сен дә 
ур лан ган нәр сә та был са, аңа 
үлем бул сын, кал ган на ры быз 
исә ху җа быз әфән де гә кол 
бу лып ка лыйк!» 

10Мө дир: «Ях шы, сез әй т кән чә 
бул сын, – ди де. – Ка сә кем
дә та был са, ул ке ше – ми ңа 
кол, кал ган на ры гыз исә азат 
бу лыр». 

11Юл чы лар йөк лә рен тиз ге нә 
җир гә тө ше реп, һәр кай сы үз 
кап чы гы ның авы зын чиш те. 

32Йо сыф ның аш та бы ны үзе
нә ае рым, кар дәш лә ре не ке 
үз лә ре нә ае рым, шу лай ук 
Йо сыф хез мә тен дә ге ми сыр
лы лар ның да ашау та бы ны 
ае рым ку ел ган иде. Чөн ки 
ми сыр лы лар га гый б ри ләр 
бе лән бер гә уты рып ашар га 
яра мый, ми сыр лы лар өчен 
бу мәк руһ са на ла иде. 

33Йо сыф кар шы сын да кар дәш
лә ре яшь бу ен ча – өл кә нен
нән ке че гә та ба те зеп утыр
тыл ган нар иде. Алар ти рән 
бер га җәп се нү бе лән бербер
се нә ка ра шып ал ды лар. 

34Йо сыф алар га ри зык ар тын
нан ри зык җи бәрт те рә тор
ды. Бень я мин ал ды на ку
ел ган азык абый ла ры ның 
һәр кай сы ны кы на ка ра ган да 
биш өлеш ар тыг рак иде. Шу
лай ашапэчеп, алар Йо сыф 
хо зу рын да хуш ва кыт ки
чер де ләр. 

Яратылыш44
1Йо сыф үзе нең йорт мө ди ре нә 

әмер би реп әйт те: «Бу адәм
нәр нең кап чык ла ры на үз лә
ре кү тә рә ал ган ка дәр ик мәк 
ту тыр, – ди де. – Тү лә гән 
кө меш лә рен дә һәр кай сы
ның кап чы гы авы зы на са
лып куй. 

2Ә иң ке че се нең кап чы гы на, 
ик мәк өчен тү лә гән ак ча сы 
бе лән бер гә, ми нем ме нә бу 
кө меш ка сәм не дә ур наш
тыр». Мө дир үз ху җа сы ның 
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җи рен нән бер адым да ат
ла мый мын, ягъ ни кайт
мый мын атам нан кай тыр га 
рөх сәт бул ган га чак лы яки 
Би ня мин ха кын да Ал ла һу
дан бер хә ер ле хө кем бул
ган чы, Ул – Ал лаһ – хә
ким нәр нең хә ер ле се»... 

81Йо сыф әйт те: «Ата гыз яны на 
кай ты гыз, аңа әй те гез: ий 
ата быз, угъ лың бер са выт 
ур ла ды, без фә кать бел гә
не без һәм күр гә не без бе лән 
шә һа дәт би рә без ки, Би ня
мин нең йө ген нән бер ал тын 
са выт чык ты, без га еп не бе лә 
ал мый быз. 

82Без гә ышан ма саң, без бул ган 
Ми сыр шә һә ре ке ше лә рен
нән со ра гыл һәм без гә оч ра
ган вә хәл лә ре без не күр гән 
кәр ван ке ше лә рен нән со ра
гыл! Без, әл бәт тә, бу сүз ләр не 
дө рес сөй ли без». 

83Ата ла ры әйт те: «Юк, дө рес 
сөй лә ми сез, бәл ки нә фе се гез 
бер яман эш не ях шы итеп 
күр сәт кән дер дә, ә сез ул 
эш не Би ня мин гә яп кан сыз, 
ин де ми ңа күр кәм са быр лык 
ля зим дер. Алар ның бар ча
сын Ал лаһ ми ңа ки те рер дип 
өмет итә мен. Шик сез, Ал
ла һу Тә га лә алар ның кай да 
икә нен бе лә һәм бе леп хө кем 
йөр тә». 

84Ягъ куб гм ачу ла нып алар дан 
кит те вә әйт те: «Йо сы фым 
өчен ни олугъ хәс рәт!» Вә 

бу лып ка лыр, ә кал ган на ры
гыз исәнимин ки леш ата гыз 
яны на кай тып ки тәр сез». 

18Яһү дә, Йо сыф ка та ба якын рак 
ки леп: «Әфән дем, ко лы ңа сүз 
әй тер гә рөх сәт ит! – ди де. – 
Сү зем өчен ко лы ңа ачу ың 
ка бар ма сын, чөн ки син үзең 
дә фир га вен дәй ке ше сең. 

19Син әфән дем те ге чак ны без 
кол ла рың нан: „Ата гыз яки 
та гын бе рәр кар дә ше гез бар
мы?“ – дип со ра дың. 

20Син әфән де гә без сөй ләп бир
дек: „Карт ата быз бе лән аның 
кар т лык кө нен дә ту ган та гын 
бер уг лы – без нең иң ке че 
эне без бар, – ди дек. – Ке че 
эне без нең бер ана дан ту ган 
абый сы да бар иде, тик ул 
үл де дә, ке че эне без бер үзе 
кал ды. Ата быз аны бик тә 
яра та“, – ди дек. 

21Син исә без кол ла ры ңа әйт
тең: „Аны ми нем ян га алып 
ки ле гез, үз күз лә рем бе лән 
кү рим“, – ди дең. <...> 

30Хә зер си нең ко лың, без нең 
ата быз яны на әй лә неп кай
тып, яны быз да ке че эне без 
бул ма са, ке че уг лы ның җа ны 
бе лән үз җа нын бер кү реп 
яшә гән 

31ата быз, төп чек уг лы ның юк
лы гын абай лап, шун дук егы
лып үлә чәк, һәм без шу лай 
итеп ата быз ның кай гы лы чал 
ба шын гүр гә ил теп тык кан 
бу ла быз. 

Йосыфның кече туганы – 
тоткын 

78Йо сыф ка әйт те ләр: «Ий га зиз, 
аның өй дә карт ата сы бар, 
аның уры ны на без нең бе ре
без не алып кал, аны җи бәр! 
Тәх кыйк, без си не иге лек 
кы лу чы дип бе лә без». 

79Йо сыф әйт те: «Ал лаһ сак ла
сын ур ла ма ган ке ше не алып 
ка лу дан, са выт ны кем йө
ген нән тап тык, фә кать шул 
ке ше не ге нә алып ка ла быз, 
баш ка ке ше не алып кал сак, 
за лим нәр дән бу лыр быз». 

80Би ня мин не алу дан өмет
сез бул гач, ау лак та ки ңәш 
итәр өчен ае ры лып чык ты
лар. Олугъ ла ры әйт те: «Бе
лә сез ме, Би ня мин не сә ла
мәт ку лы на тап шы рыр га 
ата гыз сез дән Ал лаһ исе ме 
бе лән га һед ал ды, вә мон
нан элек Йо сыф ха кын да 
чик тән тыш кыл ган иде гез 
ин де, ни кү зе без бе лән вә 
ни би те без бе лән ата быз га 
кай тып кү ре нер без? Ми сыр 

12Мө дир кар дәш ләр нең өл кә
нен нән баш лап ке че се нә ка
дәр һәм мә се нең кап чы гын 
тик ше реп чык ты. Ка сә Бень
я мин кап чы гын нан та был ды. 

13Кар дәш ту ган нар кай гы дан 
өсбаш ла рын ерт ты лар һәм, 
йөк лә рен ишәк лә ре нә тө
яп, шә һәр гә ки ре әй лә неп 
кайт ты лар. 

Беньяминны тоткын итеп 
калдыру 

14Яһү дә үзе нең кар дәш лә ре бе
лән бер гә Йо сыф ның өе нә 
ки леп кер гән дә, Йо сыф өй дә 
иде әле. Кар дәш ләр аның 
кар шы сын да йөз тү бән җир гә 
кап лан ды лар. 

15«Сез үзе гез нең ни кыл га ны
гыз ны бе лә сез ме? – ди де 
Йо сыф алар га. – Мин дәй 
ке ше ләр нең фал ачу бе лән 
дә шө гыль лән гә нен сез, әл
бәт тә, бе лер гә ти еш иде гез». 

16«Син әфән де ал дын да ак ла
ныр өчен, без ни әй тә алыйк 
та, нәр сә аң ла та алыйк?! – 
ди де Яһү дә. – Ал ла һы си
нең кол ла рың да га еп тап ты. 
Ин де ме нә кап чы гын да ка
сә та был ган кар дә ше без дә, 
аның бе лән бер гә без дә – 
һәм мә без си нең кол ла рың 
бу ла быз». 

17Лә кин Йо сыф: «Юк, мин ан
дый эш кә бар ма я чак мын, – 
ди де. – Кап чы гын да ка сә 
та был ган ке ше мин дә кол 
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90Со ра ды лар: «Син әл лә Йо
сыф мы?» Йо сыф әйт те: «Әл
бәт тә, мин Йо сыф мын, ош бу 
ми нем кар дә шем Би ня мин
дер, тәх кыйк, Ал лаһ без гә 
нигъ мәт вә дә рә җә ләр бир де. 
Бе рәү, Ал ла һу га тәкъ ва лык 
кы лып, ба шы на кил гән бә
лака за лар га са быр ит сә, әл
бәт тә, Ал лаһ ях шы эш ләр нең 
әҗе рен җуй мый». 

91Кур кып кал ты рап әйт те ләр: 
«Ий Йо сыф, вал ла һи, си
не Ал лаһ без гә их ты яр лы 
вә баш кыл ды, шик сез, без 
ха та ла ну чы лар дан бул дык». 

92Йо сыф әйт те: «Бү ген сез не 
га еп ләп би тәр ләү юк, мин 
сез не хө кем ит мим. Кыл ган 
гө наһ ла ры гыз ны Ал лаһ яр
лы ка сын, Ул бик шәф кать ле 
вә рә хим ле! 

93Ми нем ош бу күл мә гем не 
алып атам ның йө зе нә ябы
гыз, шун нан соң атам ның 
күз лә ре ачы лыр, кү рә баш
лар, вә атам ны һәм бар ча 
җә мә гать лә ре гез не җы еп 
Ми сыр га ми нем хо зу ры ма 
ки ле гез!» 

94Угыл лар ның кәр ва ны Ми
сыр дан чы гып кит кәч, ата
ла ры Ягъ куб Кән ган дә әйт те: 
«Әгәр, карт лы гын нан са та
шып сөй ли, дип га еп лә мә
сә гез, мин сез гә бер хә бәр 
әй тәм ки, мин Йо сыф угъ
лым ның исен си зә мен, исән 
икән». 

исәнсау мы?» Лә кин кар
дәш лә ре авыз ачып сүз әй тә 
ал ма ды лар, чөн ки алар тә
мам ап ты рап кал ган нар иде. 

4«Ми ңа якын рак ки ле гез», – 
ди де Йо сыф. Кар дәш лә ре 
якын лаш кач: «Сез нең та
раф тан Ми сыр га са тыл ган 
Йо сыф мин! – дип өс тә де. – 

5Лә кин ми не мон да са тып 
җи бә рү е гез өчен хәс рәт чи
геп, үке неп га зап лан ма гыз. 
Чөн ки сез ин сан нар ның го
мер лә рен сак лап ка лу өчен, 
Ал ла һы ми не мон да сез дән 
ал дан рак күн дер де. 

6Җир йө зен дә ин де ме нә ике 
ел кыт лык хө кем сө рә. Ал да 
та гы биш елы бар. Ул биш ел 
эчен дә чә чү дә, уру да бул
ма я чак. 

7Ал ла һы сез нең нә селто кым
на ры гыз ны җир йө зен дә кал
ды рыр өчен һәм җан на ры
гыз ны бө ек афәт тән йо лып 
алыр өчен, ал дан ук күн дер де 
ми не мон да! 

8Ди мәк, ми не мон да җи бә рү че 
сез тү гел, ә Ал ла һы дыр! Ал
ла һы ми не мон да фир га вен гә 
ки ңәш че ата, аның бө тен 
илйор ты бе лән ида рә итү че 
ху җа, бө тен Ми сыр мәм лә
кә те җир лә ре нә хө кем дар 
итеп кыл ды! 

9Тиз рәк атам яны на кай ты гыз 
да аңа, уг лың Йо сыф бо лай 
ди де, ди е гез: „Ал ла һы ми
не бө тен Ми сыр мәм лә кә те 

ка ты хәс рәт бе лән Йо сыф 
өчен елап, ике кү зе нә ак тө
шеп су кы рай мыш иде, шу лай 
бул са да, һич кем гә зар лан
ма ды, са быр ит те. 

85Әйт те ләр: «Ий ата быз, вал
ла һи, син һа ман Йо сыф ны 
сөй ли сең, бо лай бул саң аның 
өчен сыр хау бу лыр сың яки 
һә лак бу лыр сың!» 

86Ата ла ры әйт те: «Тәх кыйк, мин 
кай гым ны вә са гы шым ны 
Ал ла һу га ши ка ять кы ла мын, 
сез гә тү гел, Ал лаһ бел де рүе 
бе лән мин сез бел мә гән нәр
сә ләр не бе лә мен». 

Агаларына Йосыфның үзен 
танытуы 

88Алар, Ми сыр га ба рып, Йо
сыф яны на ке реп әйт те ләр: 
«Ий га зиз! Без гә вә өй җә
мә гать лә ре без гә бик ка ты 
ач лык иреш те, ме нә сез гә 
төр ле ак ча лар ки тер дек, 
саф кө меш тән ге нә ки те
рер гә кө че без җит мә де, ак
ча быз га ка ра та без гә аш
лык үл чәп бир һәм мөм кин 
бул са са да ка итеп тә бир... 
Әл бәт тә, Ал лаһ са да ка би
рү че ләр гә из ге җә за лар би
рер...» 

89Әйт те: «Бе лә сез ме, хә те ре
гез дә ме? Йо сыф ка вә аның 
кар дә ше Би ня мин гә җа һил
лек бе лән ни ләр кыл ды гыз?» 

32Мин, си нең ко лың, ке че энем
не исәнимин сак лар га атам 
кар шын да үз өс те мә җа вап
лы лык ал дым, ата ма: „Әгәр 
аны си ңа ки ре алып кай т ма
сам, мин го ме рем буе си нең 
ал да га еп ле бу лыр мын“, – 
ди дем. 

33Шу ңа кү рә мин, си нең ко лың, 
үте нә мен: энем уры ны на кол 
итеп мон да ми не кал дыр, 
ә ул үзе нең абый ла ры бе
лән бер лек тә ата быз яны на 
кай т сын. 

34Юк са энем нән баш ка ми ңа 
атам яны на ни чек кай т мак 
ки рәк?! Аның афәт ле яз мы
шын кү рер өчен ме?» 

Агаларына Йосыфның үзен 
танытуы 

Яратылыш45
1Йо сыф, кү ңе лен дә та шы ган 

уйхис ләр дән үзүзен тыя ал
мый ча, янын да ба сып тор ган 
чит ке ше ләр гә: «Чы гып ки
те гез мон нан!» – дип кыч
кыр ды. Шун лык тан, үзен 
кар дәш лә ре нә та ныт кан да, 
аның янын да чит ләр дән ин
де бер ке ше дә юк иде. 

2Ул ка ты та выш бе лән елап җи
бәр де, аның ела ган та вы шын 
хәт та ми сыр лы лар да ишет
те ләр, хә бә ре исә шун дук 
фир га вен йор ты на да ба рып 
җит те. 

3«Мин – Йо сыф! – дип бел дер де 
ул кар дәш лә ре нә. – Әти ем 
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бар ча сы сәҗ дә гә егыл ды лар, 
вә Йо сыф әйт те: «Ий атам, 
күп ел лар элек күр гән тө
шем нең тә э ви ле ош бу дыр, 
тәх кыйк, Раб бым бу тө шем не 
дө рес кыл ды вә, тәх кыйк, 
Раб бым ми ңа их сан кыл ды, 
ми не зин дан нан чы га ру бе
лән вә сез не сах ра дан Ми
сыр га ки те рү бе лән ми нем 
бе лән кар дәш лә рем ара сын да 
шай тан вәс вә сә бе лән дош
ман лык ны сал га ны со ңын да, 
тәх кыйк, Раб бым те лә гән 
нәр сә сен шәф кать бе лән кы
лу чы; әл бәт тә, Ул бе лү че вә 
ти е шен чә эш кы лу чы. 

Ягъкуб гаиләсенең Мисырга 
күченүе 

101Йа Раб бым! Син ми ңа Ми
сыр бай лы гын бир дең вә 
төш юрау ны өй рәт тең. Йа 
Раб бым, Син җир вә күк
ләр не яра ту чы сың, дө нь я
да һәм ахи рәт тә Син ми ңа 
яр дәм че сең. Йа Раб бым, мө
сел ман хә лем дә җа ным ны 
ал һәм ми не из ге ке ше ләр гә 
то таш тыр!» 

102Ий Мө хәм мәт гм, бу Йо
сыф кыйс са сы си ңа га иб 
хә бәр ләр дән, Без аны си ңа 
вә хи кы ла быз; Йо сыф ның 
кар дәш лә ре хәй лә кы лып 
Йо сыф ны ко е га са лыр
га ки ңәш ит кән ва кыт ла
рын да син алар янын да юк 
идең... 

Кән ган җи ре нә, ата ла ры Ягъ
куб яны на әй лә неп кайт
ты лар. 

26Ягъ куб ка: 
«Йо сыф исән! – дип бел дер де

ләр. – Ул хә зер бө тен Ми сыр 
мәм лә кә те нең хө кем да ры!» – 
ди де ләр. 

Ягъкуб гаиләсенең Мисырга 
күченүе 

26Ягъ куб то ра таш тай ка тып 
кал ган иде, угыл ла ры ның 
сүз лә ре нә аның ыша на сы 
кил мә де. 

27Угыл ла ры аңа, Йо сыф ның 
бө тен әй т кән сүз лә рен ка бат
лап, аң ла тыр га ты рыш ты лар. 
Ба ры шун нан соң һәм, үзен 
Ми сыр га алып ки тәр өчен, 
Йо сыф җи бәр гән ар ба лар ны 
күр гәч ке нә, ата ла ры Ягъ
куб ка җан кер де. 

Яратылыш46
1Ягъ куб, үзе нең бар малмөл

кә тен алып, юл га чык ты. 
Бе ерШе ба да тук тап, ата
сы Ис хак ның Ал ла сы на 
ба гыш лап, кор бан нар ки
тер де. 

95Янын да гы лар әйт те ләр: «Вал
ла һи, син ис ке чә һа ман Йо
сыф бе лән са та ша сың, бе леп 
сөй лә ми сең». 

96Кәр ван Кән ган җи ре нә кай
тып җит кәч, күл мәк не ку лы
на то тып, шат лык лы Йо сыф 
хә бә рен ки те рү че бер уг лы, 
ата сы яны на ке реп, күл мәк
не ата сы ның йө зе нә куй
ды, һәм ата сы ның күз лә ре 
ачыл ды, кү рә тор ган бул ды. 
Шул ва кыт Ягъ куб гм әйт
те: «Мин сез гә әй т мә дем ме 
Ал лаһ бел де рүе бе лән сез 
бел мә гән нәр сә ләр не бе лә
мен дип?» 

97Угыл ла ры әйт те ләр: «Ий ата
быз! Тәх кыйк, без ха та лык 
кыл дык вә гө наһ лы бул
дык, ин де без не га фу ит! 
Һәм без нең өчен Ал ла һу дан 
яр лы кау өс тә гел!» Ата ла ры 
әйт те: «Әл бәт тә, мин сез
нең өчен Ал ла һу дан ис тигъ
фар кы лыр мын. Тәх кыйк, 
Ул – Ал лаһ – яр лы кау чы вә 
рәх мәт итү че». 

99Ба рып җи теп Ми сыр шә һә
ре нә кер гән дә Йо сыф кар
шы ал ды һәм атаана сын 
ко чак ла ды вә әйт те: «Һәр 
бә лака за дан имин бул ган 
хәл дә, Ал ла те лә сә, Ми сыр 
шә һә ре нә ке ре гез!» 

100Йо сыф үзе нең мән зи лен дә 
атаана сын хөр мәт ләп тә хет
кә утырт ты, ан на ры Йо сыф
ны зур лап шө кер йө зен нән 

җир лә ре нә хө кем дар кыл ды; 
ва кыт ны суз мый ча, яны ма 
ки леп җит! 

10Син Гө шен җир лә рен дә яшәр
сең; үзең дә, угыл ла рың да, 
угыл ла рың ның ба ла ла ры да, 
малту ар кө тү лә рең һәм кул 
ас тын да гы бар нәр сәң ми нем 
янә шәм дә бу лыр сыз. 

11Йор тыңга и ләң бөл мә сен 
өчен, мин ба ры сын эш ләр
мен, си не мон да ка рапри
зык лан ды рып то рыр мын. 
Чөн ки әле та гын биш ел кыт
лык дә вам итә чәк“. 

12Ба ры гыз ал дын да, энем Бень
я мин нең күз ал дын да сез гә 
мин әй т кән, ми нем авы зым
нан чык кан сүз ләр бу! 

13Ата ма сез ми нем Ми сыр да 
нин ди шөһ рәт ка за ну ым ны, 
үзе гез күр гән нәр нең бө те
не сен сөй ләп би ре гез һәм 
атам ны тиз рәк мон да алып 
ки ле гез!» <...> 

21Ис ра ил нең угыл ла ры нәкъ 
шу лай эш ләр гә бул ды лар. 
Фир га вен нең әме рен үтәп, 
Йо сыф үзе нең кар дәш лә ре
нә ар ба лар бир де, юл өчен 
җи тәр лек азыктө лек бе лән 
тәэ мин ит те. 

22Һәр кай сы на, алыш ты рып ки
яр өчен, бер кат ки ем бир де... 
<...> 

24...Йо сыф алар га: «Юл да гау га 
чы гар ма гыз!» – дип кал ды. 

25Йо сыф ның кар дәш лә ре шу
лай, Ми сыр ны кал ды рып, 
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шә һәр лә рен нән ир ләр дер. 
Без алар га аять лә ре без не 
вә хи кы ла дыр идек. Югый
сә фә реш тә тү гел иде ләр. 
Әл лә алар җир өс тен дә сә
я хәт кы лып йөр ми ләр ме? 
Әгәр йөр сә ләр, кү рер иде
ләр әүвәл ге кя фер ләр нең 
ахы ры ни чек бул га нын. 
Иман ки те реп Ал ла һу га 
тәкъ ва лык кыл ган ке ше
ләр гә ахи рәт йор ты хә ер ле
дер, әл лә шу ны аң лый ал
мый сыз мы? 

110Хәт та ки әүвәл ге пәй гам бәр
ләр, өм мәт лә ре нең иман га 
ки лү лә рен нән өмет лә рен 
өз сә ләр вә кя фер ләр нең, 
бо лар пәй гам бәр тү гел ләр, 
ял ган чы лар, ди гән нә рен 
бел сә ләр, ул пәй гам бәр ләр
гә Без нең яр дә ме без ки лер 
бул ды, те лә гән ке ше лә ре
без не һә ла кәт тән кот ка рыр
быз, вә кя фер ләр гә Без нең 
га за бы быз кил сә, һич ки ре 
кай та рыл мас. 

111Сөй лән гән ош бу Йо сыф гм 
кыйс са сын да, әл бәт тә, га
кыл ия лә ре нә гый б рәт ләр 
бар. Коръ ән – Ал лаһ исе
мен нән сөй лән гән ял ган 
сүз тү гел, әл бәт тә, Ал ла
һу Тә га лә нең Үзе нең сү зе, 
Үзен нән элек иң де рел гән 
ки тап лар ны дө рес ләп иң
дер гән хак ки тап тыр вә 
һәр нәр сә нең хө ке мен бә
ян итеп иң де рел меш тер; вә 

ми нем ян га кү чеп кил де
ләр“, – дип әй тим. 

32Аңа сез нең са рык ас рау чы
лар, кө тү че ләр бу лу ы гыз ны 
аң ла тыйм. „Алар вак һәм эре 
тер лек тән бар лык малту
ар ла рын, бул ган бар мөл
кәт лә рен үз лә ре бе лән алып 
кил де ләр“, – дип әй тим». 

Яратылыш47
2Кар дәш лә рен нән би ше сен Йо

сыф үзе бе лән алып кил гән 
иде, алар ны фир га вен хо зу
ры на кер теп бас тыр ды. 

3Йо сыф ның кар дәш лә рен нән 
фир га вен: «Шө гы ле гез ни
дән гый ба рәт?» – дип со ра
ды. Йо сыф ның кар дәш лә ре: 
«Атаба ба ла ры быз ке бек, без 
кол ла рың да кө тү че ләр, са
рык лар ас рый быз», – дип 
җа вап бир де ләр. <...> 

7Йо сыф үзе нең ата сы Ягъ куб ны 
да фир га вен хо зу ры на алып 
кил де. Ягъ куб фир га вен гә 
хә ерфа ти ха сын бир де. <...> 

11Йо сыф шу лай ата сы Ягъ куб 
бе лән үзе нең кар дәш лә рен 
Ми сыр га ур наш тыр ды; фир
га вен нең бо е ры гын да әй
тел гән чә, алар га ил нең иң 
ях шы өле шен нән – Рә ме сес 
тө бә ген нән җир би лә мә се 
бир де. 

12Ата сы Ягъ куб ны, үзе нең кар
дәш лә рен һәм Ягъ куб то кы
мын да гы һәр га и лә не ба ла
ла ры са нын ча Йо сыф ик мәк 
бе лән тәэ мин ит те. 

103Лә кин син ни ка дәр ты рыш
саң да, күп ке ше ләр иман 
ки тер мәс ләр. 

104Иман ки те рү лә ре өчен син 
алар дан дө нья ма лын со ра
мый сың, ул Коръ ән бар ча 
га ләм (өчен) вә га зь дән баш ка 
нәр сә тү гел. 

105Җир дә вә күк ләр дә күп ме 
га лә мәт ләр бар – Ал ла һу ның 
бар лы гы на һәм бер ле ге нә 
шу лар ны кү репүтеп йө ри
ләр, лә кин гыйб рәт лә нү дән 
баш тар та лар, һич игъ ти бар га 
ал мый лар. 

106Алар ның күб рә ге иман ки
тер мәс ләр, мә гәр иман ки
тер сә ләр, кем не яки нәр сә не 
дә бул са Ал ла һу га тиң дәш 
кы лып мөш рик бу лыр лар. 

107Әйә алар имин бу лыр лар
мы Ал ла һу ның көй дер гү че 
га за бы алар га ки лү дән яки 
ис кәр мәс тән кы я мәт кө не 
ки лү дән имин бу лыр лар мы? 

108Ий Мө хәм мәт гм! Әйт: «Бу 
Коръ ән күр сәт кән юл – ми
нем юлым дыр, мин шул юл 
бе лән кү репбе леп ке ше ләр не 
Ал ла һу га ча кы ра мын һәм 
ми ңа ияр гән мө э мин нәр шул 
юл бе лән ба рып, кү репбе леп 
ке ше ләр не Ал ла һу га ча кы
ра лар, вә Ал ла һу Тә га лә не 
һәр ким че лек тән пакь дип 
бе лә мен һәм мин мөш рик
ләр дән тү гел мен». 

109Син нән элек җи бәр гән 
пәй гам бәр лә ре без дә үз 

2Төн лә исә Ис ра ил нең күз 
ал дын да Ал ла һы кү ре неп: 
«Ягъ куб! Ягъ куб!» – дип өн 
сал ды. «Мин тың лыйм!» – 
дип җа вап бир де Ягъ куб. 

3Ал ла һы әйт те: «Мин – Ал ла
һы, атаң ның Ал ла сы мын! – 
ди де. – Ку рык ма, Ми сыр га 
кү чеп кит! Мин ан да син нән 
бө ек бер ха лык ту ды ра чак
мын. 

4Мин Ми сыр га си нең бе лән 
бер гә ба рам. Соң ра си не ан
нан алып чы гу чы да Мин 
бу лыр мын. Йо сыф үз кул ла
ры бе лән си нең күз лә рең не 
йом ды рыр». <...> 

28Ягъ куб, Яһү дә не Йо сыф яны
на җи бә реп, Гө шен гә ба ру 
юлын ал дан бе ле шеп куй
ган иде. Алар Гө шен гә ки леп 
җи тә рәк, 

29Йо сыф та, ар ба сын җик те реп, 
ата сы Ис ра ил не кар шы лар 
өчен, Гө шен гә кил де. Ата сын 
кү рү гә ул, ат лы гып, аның 
му е ны на ба рып са рыл ды һәм 
ко ча гын да бик озак үк сеп 
ела ды. 

30«Ин де үләр гә дә бу ла: йө зең не 
күр дем, син исән!» – ди де 
Ис ра ил Йо сыф ка. 

31Йо сыф үзе нең кар дәш лә ре нә 
һәм ата сы ның өй җә мә га те
нә бо лай ди де: «Мин, ба рып, 
фир га вен гә хә бәр иреш те
рим: „Кән ган җир лә рен дә 
яшә гән кар дәш лә рем бе лән 
атам ның бө тен өй җә мә га те 
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һы на гый ба дәт кы лыр быз, 
Ул – Ал лаһ – тиң дә ше юк, 
бер ге нә илаһ тыр. Без – Аңа 
буй сы ну чы мө сел ман нар
быз». 

134Зе кер ител гән пәй гам бәр
ләр һәм алар ның өм мәт лә
ре дө нь я дан үтеп кит те ләр, 
кә сеп ит кән сә ваб ла ры һәм 
гө наһ ла ры үз лә ре нә. Сез
нең дә кә сеп ит кән сә ваб
ла ры гыз һәм гө наһ ла ры гыз 
үзе гез гә дер. Алар ның эш
лә гән эш лә рен нән со рал
мас сыз. 

40сүрә
32Ий ка ве мем, өс те гез гә кы я

мәт кө не нең ки лү ен нән кур
ка мын, ул көн дә ке ше ләр 
кыч кы ры шыр лар. 

33...сез не Ал лаһ га за бын нан 
сак лау чы да бул мас, Ал лаһ 
бе рәү не хак юл дан адаш тыр
са, аны ту ры юл га кер тү че, 
әл бәт тә, бул мас. 

34...элек мог җи за лар бе лән 
Йо сыф пәй гам бәр кил де, 
лә кин сез аның ки тер гән 
хак мог җи за ла рын нан да
им шик лә нү че бул ды гыз, ул 
үл гәч хәт та, Йо сыф тан соң 
Ал лаһ пәй гам бәр җи бәр мәс, 
ди де гез. Сез не адаш тыр ган 
ке би, Ал лаһ ачык дә лил ләр не 
кү рә то рып аны ин кяр итү
че не вә чик тән үтү че не хак 
юл дан адаш ты рыр. 

сез не ни ләр кө тә сен әй тә
чәк мен! 2Җы е лы гыз, Ягъ
куб ның угыл ла ры, ата гыз 
Ис ра ил нең сү зен ко лак са
лып тың ла гыз!» <...> 

29‑30Ягъ куб, үзе нең угыл ла ры
на бо е рык лар би реп, бо
лай ди де: «Озак ла мый мин 
хал кым ның атаба ба ла ры 
бе лән ку шы ла чак мын. Ми
не атаба ба ла рым яны на – 
Кән ган җи ре нә, Мәм ре 
янын да гы Мах пе ла кы рын
да ур наш кан мә га рә гә алып 
кай тып дә фен кы лы гыз. Ул 
мә га рә не, ка бер лек өчен, 
шул кыр бе лән бер лек тә ба
бам Иб ра һим хо су сый ми
лек итеп хит ти Эф рон нан 
са тып ал ган иде. 

31Ан да Иб ра һим бе лән бер гә 
аның җә мә га те Са ра, Ис хак 
бе лән аның җә мә га те Рә би ка 
дә фен кы лын ган. Ха ты ным 
Ли я не дә мин шун да дә фен 
кыл дым. 

32Элек тә ан да гы бу кыр һәм 
мә га рә хит ти ләр ку лын да 
иде. 

33Ягъ куб, үзе нең угыл ла ры на 
җит ке рә се бо е рык ла рын, ва
сы ять лә рен әй теп бе те реп, 
ята гы на су зы лып ят ты һәм, 
җан тәс лим кы лып, үз хал
кы ның атаба ба ла ры бе лән 
ку шыл ды. 

Яратылыш50
12Ягъ куб ның угыл ла ры шу лай 

ата ла ры әй теп кал дыр ган 

иман ки тер гән ке ше ләр гә 
һи да ять һәм рәх мәт бул сын 
өчен иң де рел де. 

Ягъкубның вафаты һәм 
аның васыяте 

2сүрә
131Иб ра һим гмгә Раб бы сы әйт

те: «Ал ла һу га ита гать итеп 
чын мө сел ман бул!» Иб ра
һим гм әйт те: «Бө тен га ләм
нәр не тәр би я ләү че Ал ла һу га 
ита гать итеп чын мө сел ман 
бул дым», – дип. 

132Иб ра һим гм угыл ла ры на ва
сы ять әйт те һәм әмер бир де: 
«Ий угыл ла рым, шик сез, Ал
лаһ сез гә ис лам ди нен ирек ле 
ит те. Дө рес һәм нык лап Ал
лаһ ди нен то ты гыз! Ди не гез 
бу ла то рып, кя фер бул ма гыз, 
мө сел ман бу лып яшәп, мө
сел ман бу лып үле гез!» Ягъ куб 
гм дә угыл ла ры на шул ук 
сүз ләр не әйт те... 

133Ий яһүд ләр! Ягъ куб пәй гам
бәр үлер ал дын да сез аның 
янын да иде гез ме? Ул сез гә 
сез әй т кән сүз ләр не әйт те ме? 
Юк, әй т мә де. Ме нә ул угыл
ла рын җы еп әйт те: «Мин үл
гән нән соң нәр сә гә гый ба дәт 
кы лыр сыз?» Угыл ла ры әйт те: 
«Син үл гәч си нең ила һы ңа 
вә ата ла рың Иб ра һим, Ис
мә гыйль, Ис хак лар ның ила

13Ул ара да кыт лык, кө чә еп, шул 
дә рә җә гә җит те ки, бө тен өл
кә ләр дә ик мәк нең әсә ре дә 
кал ма ды. Ми сыр һәм Кән ган 
җир лә ре тә мам зә гыйфь лә
непко рып кип те ләр. <...> 

Ягъкубның вафаты һәм 
аның васыяте 

20Шул рә веш чә, Йо сыф Ми
сыр да гы җир мәй дан на рын 
да фир га вен өчен са тып ала 
баш ла ды. Һәр бер ми сыр лы 
ач лык кыт лы гын нан үзе нең 
җир ки сә ген сат ты. Ил дә ге 
бө тен җир мәй да ны шу лай 
фир га вен не ке бул ды. <...> 

27Ис ра ил то кы мы шу лай Ми
сыр мәм лә кә те нең Гө шен 
өл кә сен дә җир би ләп яши 
баш ла ды. Шун да алар, үр
чеп, нә сел лә рен ишәйт те ләр. 

Яратылыш48
21Ан на ры, Йо сыф ка мө рә җә гать 

итеп: Ин де мин үләм, – ди де 
Ягъ куб. – Әм ма Ал ла һы сез
нең ян да ка ла чак. Ул сез не 
атаба ба ла ры гыз туф ра гы на 
ки ре кай та ра чак. 

22Кар дәш лә рең не кен нән аер ма
лы бу ла рак, мин си ңа өс тә мә 
тау лы җир би лә мә се – Шә
кем не кал ды рам, за ма нын да 
мин аны амо ри ләр дән укҗә
ям һәм кы лы чым бе лән яу
лап ал ган идем. 

Яратылыш49
1Ягъ куб, угыл ла рын яны на җы

еп, әйт те: «Би ре гә җы е лы гыз, 
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то рыр мын». Шу лай дип, Йо
сыф үзе нең кар дәш лә рен тә
мам ты ныч лан дыр ды, алар
ның кү ңел лә ре нә хуш ки
лер дәй сүз ләр сөй лә де. <...> 

26Йо сыф йөз дә ун яшен дә ва
фат бул ды. 

бо е рыква сы я ть не җи ре нә 
җит ке реп үтә де ләр. <...> 

15Ата ла ры ва фа тын нан соң, 
Йо сыф ның кар дәш лә ре, 
үз ара кай гы ры шып: «Әгәр 
Йо сыф, без гә ки нә то тып, 
эш лә гән бө тен явыз лык ла
ры быз өчен без дән үч алыр
га те лә сә, ниш ләр без?» – 
ди еш те ләр. 

16Һәм Йо сыф ка хә бәр күн дер
де ләр: «Ва фа ты ал дын нан 
ата быз үзе нең ва сы я тен дә 
бо лай дип бо ер ды: 

17„Йо сыф ка әй те гез: кар дәш
лә рең си ңа күп явыз лык лар 
эш лә сә дә, син алар ның га
еп һәм гө наһ ла рын ки чер“. 
Ин де син без ләр не – атаң 
та бын ган Ал ла һы ның кол
ла рын ки че рә күр», – ди
де ләр. 

Бу хә бәр не ишет кәч, Йо сыф ның 
күз лә ре яшь кә ман чыл ды. 
<...> 

19Йо сыф: «Ку рык ма гыз, мин 
Ал ла һы уры нын да тү гел 
бит! – дип җа вап бир де алар
га. – 

20Сез ми ңа яман лык эш ләр гә 
те лә гән бул са гыз да, Ал ла һы 
сез те лә гән яман лык ны ях
шы лык ка әве рел дер де: ме нә, 
кү ре гез, күп ме ха лык ның 
тор мы шы, исән ле ге сак лап 
ка лын ды. 

21Шу ңа кү рә ку рык ма гыз! 
Сез не дә, ба ла ла ры гыз ны 
да ка рапри зык лан ды рып 
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алар ны кал ды ра сың мы? Ягъ
ни үте рер гә ки рәк», – ди де
ләр. Фир га вен әйт те: «Тиз дән 
кыз ба ла ла рын кал ды рып ир 
ба ла ла рын үте рер без, без, 
әл бәт тә, алар дан өс тен без, 
көч ле без», – дип. 

авыр лык лар га ду чар ит сә ләр 
дә, те ге ләр арт кан нанар та 
гы на бар ды лар һәм ил буй лап 
һа ман күб рәк та рал ды лар. 
Ми сыр лы лар ис ра и ли ләр
дән та гын да ныг рак кур ка 
баш ла ды лар, 

13шу ңа кү рә, һич кыз ган мый
ча, алар ны эш ләр гә мәҗ бүр 
ит те ләр. 

14Ми сыр лы лар, алар дан бал чык 
из де реп, кир печ сук ты рып, 
кыр лар да гы бө тен эш лә рен 
эш лә теп, тор мыш ла рын ая
ныч хәл гә тө шер де ләр – ис
ра и ли ләр нин ди ге нә эш тә 
бул ма сын, алар га ка ра та ми
һер бан сыз кы лан ды лар. 

15Шиф ра һәм Пу га исем ле гый
б ри кен дек әби лә ре нә Ми сыр 
пат ша сы бо лай ди де: 

16«Гый б ри ха тынкыз лар га ба ла 
та бар га яр дәм ит кән дә, яңа 
ту ган са бый ның нин ди җе
нес тән бу лу ын ка ра гыз: ир 
ба ла бул са – үте ре гез, кыз 
ба ла ту са – кал ды ры гыз!» 

17Әм ма кен дек әби лә ре Ал ла
һы дан кур ка һәм Аны хөр мәт 
итә иде ләр, шу ңа кү рә Ми
сыр пат ша сы әме рен тың
ла ма ды лар – ир ба ла лар ны 
исән кал ды ра бар ды лар. 

18Ми сыр пат ша сы, кен дек әби
лә рен үз яны на ча кыр тып: 
«Ни өчен сез бо лай эш ли сез? 
Ни өчен яңа ту ган ир ба ла
лар ны исән кал ды ра сыз?» – 
дип со ра ды. 

Муса
Исраил халкы Мисыр 

коллыгында 

28сүрә
3Без си ңа Му са бе лән фир га вен 

хә бәр лә рен нән хак лык бе лән 
укый быз иман ки тер гән ка
вем нәр өчен. 

4Дө рес лек тә, фир га вен Ми сыр 
җи рен дә олугъ лан ды, дә
хи Ми сыр хал кын үзе нең 
хез мә тен дә төр ле дә рә җә
ләр гә бүл де, алар дан Ягъ куб 
ба ла ла рын хур лар иде, кыз 
ба ла ла рын кал ды рып, ир ба
ла ла рын бу газ ла тыр иде, ул 
фир га вен күп бо зык лык кы
лу чы фа сикъ лар дан бул ды. 

5Фир га вен ку лын да изел гән 
Ягъ куб ба ла ла рын кот ка
рып, алар га рәх мәт итәр гә 
һәм алар ны имам нар итәр гә, 
һәм дә фир га вен бай лы гы на 
ва рис лар итәр гә те лә дек. 

6Янә фир га вен гә, Һә мән гә һәм 
алар ның гас кәр лә ре нә үз лә ре 
ку рык кан Му са ны күр сә
тер гә те лә дек һәм алар ны 
ях шы җир гә ур наш ты рыр га 
те лә дек... 

7сүрә
127Фир га вен ка ве мен нән олы

ла ры әйт те ләр: «Ий фир га
вен! Му са ны вә аның ка
ве мен җир өс тен дә бо зык
лык кыл сын нар һәм си ңа 
вә сы ным на ры ңа гый ба дәт 
кы лу ны куй сын нар өчен 

Муса
Исраил халкы Мисыр 

коллыгында 

Чыгыш1
6Йо сыф үзе... һәм әле ге бу ын

ның бар лык ке ше лә ре дә үлеп 
бе тә, 

7ә ис ра и ли ләр үр чепишә еп, 
алар ның са ны арт кан нанар
та ба ра. Шул рә веш ле, алар 
бө тен Ми сыр җи ре буй лап 
та ра ла лар. 

8Ва кыт лар үтеп, Ми сыр тә хе
те нә Йо сыф ту рын да бер ни 
бел мәү че пат ша ки лә. 

9Үзе нең хал кы на ул бо лай дип 
әй тә: «Ка ра гыз, ис ра и ли ләр 
без дән күб рәк тә һәм без гә 
ка ра ган да көч ле рәк тә! 

10Без гә, бик әй бәт уй лап, алар 
бе лән нәр сә дер эш ләр гә ки
рәк. Югый сә ис ра и ли ләр, 
та гын да ишә еп, яуфә лән 
бул ган оч рак та, дош ман на
ры быз га ку шы лып, без гә 
кар шы су гы шыр га һәм без
дән ае ры лып ки тәр гә мөм
кин нәр». 

11Шу ңа кү рә ми сыр лы лар, ис
ра и ли ләр не авыр эш бе лән 
ин тек те рү мак са тын нан, алар 
өс тен нән на зый р лар бил
ге лә де ләр һәм, фир га вен гә 
малмөл кәт туп лау өчен, Пи
том һәм Рә ме сес шә һәр лә рен 
тө зер гә мәҗ бүр ит те ләр. 

12Әм ма ми сыр лы лар ис
ра и ли ләр не нин ди ге нә 
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алар ның гас кәр лә ре үз лә
ре нең баш ла ры на җи тә чәк 
Му са ны тәр би я ләп үс те рү 
бе лән ха та лык кыл ды лар, бу 
эш нең ахы рын бел мә де ләр. 

9Фир га вен ха ты ны фир га вен гә 
әйт те: «Бу ба ла ми нем дә, 
си нең дә күз ну ры быз бу
лыр, аны үтер мә гез, чөн ки 
шул ва кыт та аны үте рер гә 
те лә гән нәр иде. Ша ять, без
гә фай да итәр яки без аны 
үзе без гә ба ла итеп алыр быз». 
Лә кин алар бу эш нең ахы рын 
бел мә де ләр. 

10Му са ның фир га вен ку лы на 
төш кә нен бел гәч, ана сы ның 
кү ңе ле кай гы дан бу шан ды. 
Хәт та Му са үзе нең угъ лы 
икән ле ген бел де рер гә якын 
бул ды, Без нең вә хи гә ыша
ну чы бул сын өчен кү ңе ле нә 
иман ку ә тен сал ма сак, әл
бәт тә, ал да ныр иде. 

11Му са ның ана сы ба ла ның ту
ган апа сы Мәрь ям гә әйт те: 
«Му са ар тын нан бар, бәл
ки бе рәр хә бәр алып кай
тыр сың». Мәрь ям Му са ның 
сан ды гы кая ки тү ен ерак тан 
күр де, әм ма фир га вен җә мә
га те бер се дә бу эш не бел ми 
иде ләр. 

12Вә Без... име зү че ха тын нар ны 
имү дән Му са ны тый дык; күп 
ха тын нар ны алып кил де
ләр Му са ны име зер гә, лә кин 
(ба ла) бер сен дә ка бул ит мә
де. Мәрь ям фир га вен нәр гә 

5Бе раз дан фир га вен кы зы ел га
га су ко е ныр га кил де... Кыз, 
ка мыш ара сын да гы кәр зин не 
кү реп, бер хез мәт че се нә аны 
алып ки лер гә куш ты. 

6Кәр зин не ачу га, фир га вен кы
зы, ан да елап ят кан са бый ны 
кү реп, аны бик кыз ган ды. 
«Бу – гый б ри ба ла», – ди
де ул. 

7Са бый ның апа сы, фир га вен 
кы зы яны на ки леп: «Са бый
ны күк рәк сө те бе лән ту ен
ды рыр га һәм аны тәр би я
ләр гә бе рәр гый б ри ха тын ны 
та бып ки те рим ме?» – дип 
со ра ды. 

8«Бар, ки тер», – ди де фир га
вен кы зы. Са бый ның апа сы 
кит те һәм ба ла ның ана сын 
алып кил де. 

9«Бу са бый ны ал да ми ңа аны 
име зеп үс те реп бир, – ди де 
фир га вен кы зы... 

10Ба ла үсә төш кәч, ул аны фир
га вен кы зы на бир де; ә кыз 
исә аны үз ба ла сы ке бек ка
бул ит те. Ул аңа Му са ди гән 
исем куш ты һәм әйт те: «Чөн
ки мин ба ла ны су дан үзем 
тар тып чы гар дым», – ди де. 

Мусаның тууы 

28сүрә
7Му са ның ана сы на «ба лаң Му

са ны имез, әгәр үте рү лә рен
нән ку рык саң, Му са ны Нил 
дәрь я сы на сал, ба тар дип ку
рык ма һәм ку лың нан ки тү
е нә кай гыр ма гыл, Без аны 
си ңа кай та ра чак быз вә аны 
пәй гам бәр ләр дән кы ла чак
быз» ди дек... 

8Фир га вен җә мә га те, таң ат
кач, Му са ны дәрь я дан та
бып ал ды – бар ма гын имеп 
ята дыр иде; Ал лаһ бу эш не 
эш лә де Му са фир га вен гә 
дош ман һәм кай гы бул сын 
өчен. Дө рес лек тә, фир га вен 
һәм аның вә зи ре Һә мән вә 

19Кен дек әби лә ре фир га вен гә: 
«Гый б ри ха тынкыз лар Ми
сыр ха тынкыз ла ры ке бек 
тү гел, алар та за лар һәм, без 
ба рып җит кән дә, ба ла ла рын 
ин де ту дыр ган бу ла лар», – 
дип җа вап кай тар ды лар. 

20‑21Кен дек әби лә ре Ал ла һы дан 
ку рык кан га һәм Аны хөр
мәт ит кән гә кү рә, Ул алар га 
иге лек күр сәт те – гаи лә ле 
ит те. Ис ра и ли ләр исә арт
кан нанар та бар ды. 

22Ахыр чик тә, фир га вен үзе нең 
бар лык хал кы на әмер бир де: 
«Гый б ри ләр нең яңа ту ган 
ир ба ла ла рын Нил ел га сы на 
таш ла гыз, ә кыз ба ла ла рын 
исән кал ды ры гыз». 

Мусаның тууы 

Чыгыш2
1Ле ви ыру гын нан бул ган бер ир 

шул ук ыруг тан бер ха тын га 
өй лән де. 

2Ха тын, ба ла га узып, ир ба
ла тап ты һәм, ма тур лы гы на 
сок ла нып, аны өч ай яше реп 
ас ра ды. 

3Ал га та ба да ба ла сын яше реп 
то ту мөм кин бул ма гач, ул, 
ка мыш кәр зин алып, аны су
ма ла бе лән сы ла ды да шу ңа 
са бы ен сал ды, ан на ры кәр
зин не ел га бу ен да гы ка мыш
лар ара сы на куй ды. 

4Са бый ның апа сы исә, аның 
бе лән нәр сә бу лыр икән дип, 
ерак тан кү зә теп тор ды. 
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19Му са га да вә Му са дан яр дәм 
со рау чы га да дош ман бул
ган кыб тый ны Му са то тар га 
те лә гәч, кыб тый әйт те: «Ий 
Му са, ми не үте рер гә те ли
сең ме, бит ки чә бер ке ше не 
үтер гән идең, син Ми сыр 
җи рен дә ке ше үте реп за лим 
бу лыр га те ли сең, әм ма тө
зә тү че ләр дән бу лыр га те лә
ми сең». 

20Бер ир шә һәр ур та сын нан 
бик ашы гып Му са яны на 
кил де һәм әйт те: «Ий Му са, 
кыб тый лар си не үте рер гә ки
ңәш итә ләр, син бу шә һәр дә 
тор ма, чык, мин си ңа ях шы 
ки ңәш би рү че ләр дән мен». 

21Ар тым нан куа чы гар лар дип 
кур какур ка Му са шә һәр дән 
чык ты: «Ий Раб бым, ми не 
фир га вен нең за лим ка ве мен
нән кот кар», – ди де. 

22Му са Мәд йән шә һә ре нә юнәл
де, лә кин юл ны бел ми дер 
иде, әйт те: «Ша ять, Раб бым 
Мәд йән гә ба ра тор ган юл га 
күн де рер», – дип. 

23Мәд йән нең кое су ы на җит
кән дә ул кое янын да хай
ван нар ны эче рү че бер җә мә
гать не күр де, дә хи алар ның 
ар тын да ике ха тын ны күр де, 
алар хай ван на ры на су эчер
ми иде ләр, Му са әйт те: «Ни 
бул ды сез гә, хай ван на ры
гыз га су эчер ми сез?» Ул ике 
кыз әйт те ләр: «Ал ды быз да
гы кө тү че ләр хай ван на ры ны 

14Ә аны сы: «Без нең өс тән си не 
баш лык һәм хө кем че итеп 
куй ды лар мы әл лә?! Ми сыр
лы ны үтер гән ке бек, ми не 
дә үте рер гә те ли сең ме?» – 
ди де. Му са кур ка кал ды, 
«Ми нем нәр сә эш лә гә нем
не ба ры сы да бе лә икән», – 
дип уй ла ды. 

15Му са ның нәр сә эш лә гә нен 
бел гәч, фир га вен аны үтер
тер гә те лә де, ә Му са исә, 
фир га вен нән ка чып, Ми
дь ян җи ре нә юл тот ты. Ан
да ул бер кое яны на ки леп 
утыр ды. 

16Мидь ян да бер ка һин нең җи де 
кы зы бар иде; алар, ата ла
ры ның са рык ла рын су га ру 
өчен, әле ге кое яны на кил
де ләр дә улак лар га су ту
тыр ды лар. 

17Әм ма бер ни чә кө тү че, ки леп, 
кыз лар ны ку ып җи бәр де. 
Му са исә, уры нын нан то
рып, кыз лар ны як лап чык ты 
һәм алар ның тер лек лә ре нә 
су эчер де. 

18Кыз лар өй лә ре нә кай т кач, 
ата ла ры Ре гу ил алар дан: 
«Ни гә бү ген ир тә кайт ты
гыз?» – дип со ра ды. 

19Кыз ла ры аңа: «Кө тү че ләр без
не ку ар га те лә гән иде, әм ма 
нин ди дер бер ми сыр лы як
лап кал ды, хәт та без гә су 
алып бир де һәм са рык ла ры
быз га эчер де», – дип җа вап 
кай тар ды. 

әйт те: «Әйә мин сез гә бер өй
нең җә мә га тен күр сә тим ме, 
ул ха тын сез нең өчен ба ла ны 
име зеп тәр би я ләр; һәм ул җә
мә гать ба ла га ях шы нә сый
хәт би рү че ләр дер», – дип... 

13Му са ны ана сы на кай тар дык, 
ба ла сын кү реп кү зе шат лан
сын һәм кө ен мә сен һәм дә 
Ал ла һу ның вәгъ дә се хак 
икән не бел сен өчен, лә кин 
күб рәк ке ше ләр Ал ла һу ның 
эше вә вәгъ дә се хак икән не 
бел ми ләр. 

14Му са үсеп, ку әт кә җи теп, га
кы лы вә буе ти гез лән гәч, ул 
Му са га шә ри гать хө кем нә рен 
һәм бе лем бир дек, әнә шу лай 
Без гә ита гать ит кән нәр гә 
из ге җә за би рә без. 

Мусаның Мисырдан качып 
китүе 

17Янә әйт те: «Ий Раб бым, ми не 
яр лы ка га ның өчен ми не сак
ла гыл, кя фер ләр гә яр дәм че 
бул ма сам иде». 

18Соң ра Му са Ми сыр шә һә
рен дә ку рык кан хәл дә, ми
ңа ни бу ла ин де дип, хө кем 
кө теп кал ды; ки чә... Му са
дан яр дәм со ра ган ке ше... 
янә Му са дан яр дәм со ра
ды. Му са яр дәм со рау чы га 
әйт те: «Син ачык бер аз гын 
ке ше икән сең, ки чә бер ке
ше не мин нән үтерт тең, бү
ген дә хи үтерт мәк че бу ла
сың мы?» 

Мусаның Мисырдан качып 
китүе 

11Үсеп җит кәч, Му са бер ва
кыт үз хал кы ара сы на чык
ты һәм аның авыр хез мәт 
баш ка ру ын күр де. Шун да ул 
бер ми сыр лы ның үз хал кы 
ке ше сен – гый б ри не кый
на вын кү реп ал ды. 

12Якягы на ка ра ды да, бер кем 
дә юк лы гын күр гәч, әле ге 
ми сыр лы ны, үте реп, ком га 
кү меп куй ды. 

13Икен че көн не Му са ике гый б
ри нең су гы шу ын күр де. Рән
җе тү че дән со ра ды: «Син ни гә 
үзең нең якы ның ны кый ный
сың?» – ди де. 
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Әгәр ун ел га ту тыр саң, ан сы 
си нең из ге ле гең дән дер, ун 
ел хез мәт ит, дип си не мә
шә кать ләр гә те лә мим, вәгъ
дә дә то ру да һәм йом шак лык 
кы лу да, Ал лаһ те лә сә, ми не 
из ге ләр дән та бар сың». 

28Му са әйт те: «Ош бу шарт си нең 
бе лән ми нем ара быз да дыр, 
ике мөд дәт нең кай сын гы
на үтә сәм дә, арт ты ру бе лән 
ми не дим ләү бул ма сын яки 
зо лым итү бул ма сын, ош
бу сөй лә шү лә ре без гә Ал лаһ 
ша һит тер». 

Аллаһының Мусага Исраил 
халкын Мисырдан алып 

чыгарга боеруы 

20сүрә
9Си ңа Му са ның хә бә ре кил

де ме? 
10Ха ты ны бе лән юл да бар ган да 

ка раң гы кич тә ерек та бер 
ут күр де, ха ты ны на әйт те: 
«Мин ут күр дем, шул җир
дә то ры гыз. Ша ять, мин ул 
җир дән як тыр ту чы ут алып 
ки лер мен яки ан да юл өй рә
тү че ләр не та бар мын». Чөн ки 
алар ка раң гы да юл ла рын нан 
адаш кан иде ләр. 

11Ут яны на кил гә не за ман да 
Ал лаһ та ра фын нан: «Ий Му
са, – дип ни да кы лын ды. – 

12Си нең Раб бың, әл бәт тә, Мин
мен, баш мак ла рың ны сал, 
чөн ки син Ту ва исем ле мө
кат дәс чо кыр да сың. 

Аллаһның Мусага Исраил 
халкын Мисырдан алып 

чыгарга боеруы 

Чыгыш3
1Му са үзе нең кай на та сы – Ми

дь ян ка һи не Ите ро ның вак 
тер лек лә рен кө тә иде. Бер
ва кыт ул, са рык ла рын чүл гә 
алып ки теп, Ал ла һы та вы 
Хо реб яны на ки леп чык ты. 

2Шун да янып тор ган кү гән 
ку а гы эчен дә аның ал дын
да Раб бы фә реш тә се пәй да 
бул ды. Му са ку ак ның яну
ын, әм ма һич янып бет мә
вен күр де. 3Шул чак ул: «Ни 
өчен ку ак дөр ләп яна, әм ма 
янып бет ми? Мин бу сә ер 
кү ре неш не якын рак ба рып 
ка рыйм әле», – дип уй ла ды. 

4Раб бы, Му са ның ку ак ны ка
рар га ки лү ен кү реп, ку ак ара
сын нан аңа: «Му са! Му са!» – 

эче реп кит ми чә без эчер ми
без, һәм без нең ата быз бик 
карт ке ше дер, шул сә бәп ле 
хай ван нар ны эче рер гә чы га 
ал мый». Ко е ның чи лә ге бик 
зур бу лу сә бәп ле кыз лар ко
е дан су ала ал мый лар иде, 
фә кать баш ка кө тү ләр дән 
кал ган су ны эче рә ләр иде. 

24Му са ко е дан су тар тып кыз
лар ның куй ла ры на су эчер де, 
соң ра ки теп кү лә гә гә утыр
ды һәм әйт те: «Ий Раб бым, 
ми ңа дин дә из ге лек тән бир
гән нәр сәң өчен мин фә
кыйрь бул дым, аша ры ма 
юк», – дип... 

25Ул ике кыз ның бе ре оя лып 
кы на йө ре гә не хәл дә Му са 
яны на кил де, атам си не ча
кы ра дыр без нең куй лар ны 
эчер тү ең нең ха кын бир мәк 
өчен, ди де. Му са кыз лар
ның ата сы Шө гә еб пәй гам
бәр яны на кил гәч, ба шын
нан кич кән ва кый га лар ны 
сөй лә де. Шө гә еб әйт те: «Ий 
Му са, ку рык ма, за лим ка
вем нәр дән бү ген ко тыл дың». 

26Ике кыз ның бер се әйт те: «Ий 
атам, бу ке ше не ха кын тү ләп 
кө тү че лек кә ал, тәх кыйк, 
син хак тү ләп ал ган ке ше
ләр нең хә ер ле се, ку әт ле се 
һәм әма нәт ле бул га ны дыр»... 

27Шө гә еб әйт те: «Мин ош бу ике 
кыз ның бер сен си ңа ни ках
ла мак ны те лим, куй ла рым ны 
си гез ел кө тү ең бә ра бә ре нә. 

20Кыз ла ры на Ре гу ил: «Кай да 
ул ке ше? Сез аны ниш ләп 
кал дыр ды гыз? Ча кы ры гыз, 
без нең бе лән бер гә ашап ал
сын», – ди де. 

21Му са бу ке ше дә ка лыр га ри за 
бул ды, һәм Ре гу ил үзе нең 
Сип по ра исем ле кы зын Му
са га ки яү гә бир де. 

22Сип по ра, ба ла га узып, ир ба ла 
тап ты, һәм Му са аңа Гер шом 
ди гән исем бир де. Шу шы 
читят җир дә үзе кил ме шәк 
бул ган га кү рә, уг лын ул шу
лай ата ды. 

23Күп ва кыт лар уз ды. Ми сыр 
пат ша сы үл де, ә ис ра и ли ләр 
авыр эш тән зар ела ды лар, 
сык ран ды лар. Алар ның фө
рь яд ла ры Ал ла һы га ба рып 
иреш те. 

24Ал ла һы алар ның сык ра ну
ла рын ишет те һәм Иб ра
һим, Ис хак, Ягъ куб бе лән 
тө зе гән ки ле шү ен исе нә тө
шер де – 

25Ис ра ил хал кы ның га зап чи гү
ен кү реп, алар ны кыз ган ды. 
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бе лән бер гә без, сү зе гез не 
ише тә без. 

16Фир га вен гә ба ры гыз вә, без 
бө тен га ләм нәр не тәр би я
ләү че Ал ла һу ның рә сү ле без, 

17без нең бе лән Ягъ куб ба ла
ла рын җи бәр мәк ле гең өчен 
кил дек», – ди е гез. 

20сүрә
19Ал лаһ әйт те: «Ий Му са, та

я гың ны таш ла гыл җир гә». 
20Му са та як ны җир гә ыр гыт ты. 

Ул та як җир гә тө шү бе лән 
кор са гын да ашы гып йө рү че 
зур елан бул ды. 

21Ал лаһ әйт те: «Ий Му са, бу 
елан ны то тып ал, ку рык ма. 
Без аны әүвәл ге ха лә те нә 
кай та рыр быз... 

22Ин де уң ку лың ны сул кул
тык ас ты на сук: ул ку лың ны 
кул ты гың нан чы гар – күз не 
ча гыл ды ра тор ган бу лып, үзе 
за рар сыз бу лыр; га лә мәт си
нең пәй гам бәр ле ге ңә икен че 
га лә мәт бул га ны хәл дә. 

23Бу эш не кыл дык си нең пәй
гам бәр ле ге ңә олугъ га лә мәт
не ке ше ләр гә күр сәт мәк ле
ге без өчен. 

24Фир га вен яны на ба рып аны 
хак дин гә өн дә гел, ул чик тән 
тыш аз ды, хәт та: „Мин – 
илаһ“, – дия баш ла ды». 

25Му са әйт те: «Йа Раб бы, күк рә
гем не киң кыл за лим нәр нең 
кар шы лы гы на са быр итәр гә. 

26Вә эш лә рем не ми ңа җи ңел 
кыл. 

11Му са исә Ал ла һы га бо лай ди
де: «Фир га вен яны на ба рып, 
Ис ра ил хал кын Ми сыр җи
рен нән алып чы гар га мин 
кем соң?!» 

12«Мин си нең янә шәң дә бу лыр
мын! – ди де Ал ла һы. – Си не 
Мин җи бәр гән нең ис ба ты 
шул бу лыр: ха лык ны Ми сыр 
җи рен нән алып чык кач, сез, 
бу тау га ки леп, Ми ңа та бы
ныр сыз!» 

13Му са исә: «Әгәр мин, ба рып, 
Ис ра ил хал кы на: „Ми не сез
нең атаба ба ла ры гыз ның Ал
ла сы җи бәр де“, – ди сәм, ә 
алар мин нән: „Аның исе ме 
ни чек соң?“ – дип со ра са, 
мин нәр сә дип җа вап кай
та рыр мын? – ди де. 

14Ал ла һы Му са га бо лай дип 
җа вап бир де: «Мин – Мәң ге 
Бу лу чы. Ис ра ил хал кы на: 
„Сез нең ян га ми не Мәң ге Бу
лу чы җи бәр де“, – дип әйт». 

Чыгыш4
1Шун да Му са: «Әгәр Ис ра ил 

хал кы ми ңа ышан ма са, сү
зем не тың ла ма са, „Раб бы 
си нең ал да пәй да бул ма ды“ 
ди сә, нәр сә эш ләр мен?» – 
дип со ра ды. 

2Раб бы Му са дан: «Си нең ку
лың да нәр сә ул?» – дип со
ра ды. «Юл та я гым», – дип 
җа вап кай тар ды Му са. 

3«Та я гың ны җир гә таш ла», – 
ди де Раб бы. Му са ның та як
ны җир гә таш ла вы бул ды, 

13Мин си не пәй гам бәр лек кә 
их ты яр кыл дым, си ңа вә хи 
ител меш сүз ләр не ишет! 

14Дө рес лек тә, Мин – Ал лаһ, 
кол лык кы лыр га ярак лы 
Илаһ мә гәр Мин ге нә, Ми ңа 
гы на гый ба дәт кыл вә Ми не 
зе кер итәр өчен на маз укы! 

15Тәх кыйк, кы я мәт ки лә чәк, 
аның кай чан бу ла ча гын яше
рү не те лим, соң ра, ва кыт 
җит кәч, кы я мәт не бул ды
рыр мын, һәр бер ке ше ты ры
шып эш лә гән из ге эше нең 
яки явыз эше нең җә за сын 
ал сын өчен». 

26сүрә
10Раб бың Му са га ни да кы лып 

әйт те: «За лим бул ган ка вем
гә бар... 

11Алар фир га вен ка ве ме дер, алар 
мәх лук ка та бы на лар, Ал ла
һу дан ку рык мый лар мы?» 

12Му са әйт те: «Йа Раб бы, ми не 
ял ган га то тар лар дип кур
ка мын. 

13Ми ңа ышан мау ла ры сә бәп ле 
кү ңе лем нең та рай мак лы гын
нан вә те лем дә тө ен бу лу 
сә бәп ле аң ла та ал ма вым
нан кур ка мын, ми ңа яр дәм
че итеп кар дә шем Һа рун ны 
җи бәр! 

14Дә хи алар хо зу рын да ми нем 
гө на һым бар... үзем не үте
рер ләр дип кур ка мын». 

15Ал лаһ әйт те: «Юк, үтер мәс
ләр, ба ры гыз икәү Ми нем 
аять лә рем бе лән, Без сез нең 

дип эн дәш те. «Мин мон да
мын», – дип җа вап кай тар ды 
Му са. 

5«Якын кил мә, – ди де Ал ла
һы, – аяк ки е мең не сал, чөн
ки син ба сып тор ган урын – 
из ге дер. 

6Мин – си нең атаба ба ла рың
ның Ал ла сы мын; Иб ра һим, 
Ис хак һәм Ягъ куб ның Ал ла
сы!» Му са, Ал ла һы га ка рар га 
кур кып, йө зен кап ла ды. 

7Раб бы әйт те: «Хал кым ның Ми
сыр да га зап чи гү ен күр дем, 
на зый р лар ның җә бе рен нән 
ни чек сык ра ну ын ишет тем. 
Мин әле ге ха лык ның ачы 
кай гы сын бе ләм. 

8Шу ңа кү рә аны ми сыр лы лар 
кол лы гын нан азат итәр гә 
дип иң дем: әле ге ха лык ны 
Мин, шул җир дән алып 
чы гып, ир кен һәм уң ды
рыш лы, сөт вә бал агып 
тор ган як лар га алып ба
ра чак мын. Ан да төр ле ха
лык лар: кән га ни ләр, хит
ти ләр, амо ри ләр, фә ри зи
ләр, хив ви ләр һәм явү си ләр 
яши. 

9Әйе, Ис ра ил хал кы ның ял
ва руы Ми ңа иреш те, шу лай 
ук ми сыр лы лар ның алар ны 
ни чек изү ен дә күр дем. 

10Ме нә Мин хә зер си не фир га
вен яны на җи бә рәм. Бар һәм 
Ми нем хал кым ны – Ис ра ил 
хал кын – Ми сыр җи рен нән 
алып чык!» 
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ха тын нар ны ча кы рып име
зеп ка ра ды лар, лә кин Му
са һич бер сен ка бул ит мә де. 
Шул ва кыт та Му са ның кыз 
кар дә ше фир га вен йор ты на 
кил де, ул әйт те: «Бу са бый ны 
тәр би я ләп үс те рү өчен ях шы 
ха тын нан хә бәр би рим ме?» – 
дип. Соң ра Му са ның ана сын 
алып кил де ләр. Му са, әл бәт
тә, үз ана сын ка бул ит те. Без 
си не үз ана ңа кай тар дык, 
си не кү реп анаң ның күз лә ре 
ка рар лан сын (шат лан сын) вә 
ты ныч ла нып кай гы сы бет
сен өчен. «Ий Му са, син бер 
иман сыз кыб тый ны үтер дең, 
бу эшең нең җә за сын алу дан 
Без си не кот кар дык вә си не 
төр ле мә шә кать ләр гә тө ше
реп сы на дык. Син Мәд йән 
ка ве ме эчен дә Шө гә еб пәй
гам бәр янын да ун ел тор дың, 
соң ра пәй гам бәр бу лыр га 
тә га ен лән гән ва кыт та Ми
сыр га кил дең, и Му са! 

41Тур та вы на кил гән ва кыт та 
Мин си не пәй гам бәр лек кә 
их ты яр ит тем. 

42Ин де, ий Му са, үзең вә кар
дә шең Һа рун Мин бир гән 
мог җи за лар бе лән фир га
вен не вә аның ка ве мен хак 
дин гә өн дәр гә ба ры гыз вә 
Ми нем зе ке рем дә ирен мә
гез! 

43Вә га зь ләр өчен ике гез фир
га вен гә ба ры гыз, чөн ки ул 
чик тән тыш аз ды. 

җир гә ти ю гә, су шун дук кан
га әве ре лер». 

10Әм ма Му са Раб бы га әйт те: «И 
Ху җаХа ки мем! Мин элек тә 
ма тур итеп сөй лә ми идем, 
хә зер дә, Син Үзең нең ко лың 
бе лән сөй лә шеп тор ган да да 
шу лай. Мин тот лы гу чан һәм 
са кау мын». 

11Раб бы аңа әйт те: «Ке ше гә тел
не кем би рә?! Ке ше не кем 
тел сез яки чук рак ясый ала?! 
Ке ше не кем су кыр яисә күз ле 
итә?! Мин, Раб бы, тү гел ме?! 

12Хә зер бар; син сөй лә гән дә, 
Мин си ңа яр дәм итәр мен һәм 
нәр сә әй тер гә ки рәк ле ге нә 
өй рә тер мен». 

13Му са исә Раб бы га: «Әй Ху
җаХа ки мем, зин һар өчен, 
баш ка бе рәү не җи бәр!» – 
ди де. 

14Шул чак Раб бы ачу ла нып әйт
те: «Ле ви ыру гын нан Һа рун 
си нең ту га ның тү гел ме?! 
Мин аның сүз гә ос та икә
нен бе ләм. Ул ин де си не кар
шы лар га чык ты һәм си не 
кү рү е нә шат бу лыр. 

15Һа рун га син нәр сә сөй ләр гә 
ки рәк ле ген әй тер сең. Нәр сә 
сөй ләр гә ки рәк ле ген Мин 
сез гә әй тер мен һәм нәр сә 
эш ләр гә икә нен өй рә тер мен. 

16Һа рун исә си нең уры ны ңа 
ха лык бе лән сөй лә шер. Ул – 
си нең авы зың, ә син аның 
өчен Ал ла һы ке бек бу лыр
сың. 

27Вә те лем нән тө ен не чиш, сөй
лә шү дә тот лы гу ым ны бе тер. 

28Тың ла ган ке ше ләр сү зем не 
аң ла сын нар өчен... 

29Ми ңа үз әһе лем нән бер яр
дәм че бир. 

30Кар дә шем Һа рун ны. 
31Аның бе лән ми нем ку ә тем

не... ны гыт. 
32Вә ми ңа аны пәй гам бәр лек 

эшем дә яр дәм че ип тәш кыл. 
33Си ңа күп тәс бих әйт мәк ле

ге без өчен. 
34Вә Си не күп зе кер ит мәк ле

ге без өчен. 
35Тәх кыйк, Син без нең хәл ләр

не кү реп бе лә сең». 
36Ал лаһ әйт те: «Ий Му са! Тәх

кыйк, си ңа со ра ган нәр сә
лә рең би рел де. 

37Ий Му са, ош бу лар си ңа икен
че мәр тә бә ин гам итү е без дер. 

38Бе рен че мәр тә бә ин гам итү е
без си ңа вә хи ит кән нәр сә не 
ана ңа вә хи итү е без бул ды. 

39Си не та бут ка са лып Нил дәрь
я сы на агы зыр га ана ңа вә хи 
ит тек вә, за рар ти дер ми чә 
ко ры га чы гар, дип Нил гә 
вә хи ит тек Ми нем дош ма
ным вә Му са ның дош ма ны 
фир га вен ал сын өчен. Ий 
Му са, Үзем нән си ңа мә хәб
бәт сал дым ки, һәр кем, хәт та 
фир га вен си не сөй де, Ми нем 
күз ал дым да тәр бия ител
мәк ле гең өчен». 

40...Му са ны су дан ал гач, күк
рәк сө тен име зү өчен күп 

та як шун дук елан га әве рел де. 
Му са елан нан чит кә си кер де, 

4лә кин Раб бы аңа: «Ку лың ны 
суз да елан ны кой ры гын нан 
то тып ал», – ди де. Му са ның, 
ку лын су зып, елан ны кой ры
гын нан то тып алуы бул ды, 
елан аның ку лын да шун дук 
янә та як ка әве рел де. 

5Раб бы әйт те: «Ме нә шу лай эш
лә, шул ча гын да ке ше ләр 
атаба ба ла ры Раб бы Ал ла
сы ның, Иб ра һим, Ис хак һәм 
Ягъ куб Ал ла сы ның, си нең 
ал да пәй да бу лу ы на ыша
ныр лар». 

6Раб бы Му са га та гын шу ны 
әйт те: «Ку лың ны ку е ны ңа 
тык». Му са ку лын япан ча сы 
ас ты на тык ты. Ә ин де ки ре 
чы гар ган да, ку лы йо гыш
лы ти ре авы ру ын нан кар дай 
агар ган иде. 

7«Хә зер ку лың ны яңа дан ку
е ны ңа тык», – ди де Раб бы, 
һәм Му са янә ку лын ку е
ны на тык ты, ә ку лын ки
ре ал ган да, тә не нең баш ка 
урын на ры ке бек, ул сәпсә
ла мәт иде. 

8Ан на ры Раб бы: «Әгәр ке ше ләр 
бе рен че мог җи за га ышан
ма са лар, икен че мог җи за ны 
күр сәт кәч ыша ныр лар, – ди
де. – 

9Әгәр ин де ике мог җи за га да 
ышан ма са лар һәм си не тың
ла ма са лар, Нил ел га сын нан 
бе раз су ал да җир гә түк; 
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фай да ла ныр га ке ше ләр гә юл 
күр сәт те, ис лам ди не нә дә 
юл күр сәт те». 

51Фир га вен әйт те: «Әү вәл дә 
үлеп кит кән ке ше ләр нең 
хәл лә ре ни чек, алар икен че 
дө нья өчен гый ба дәт кы ла
лар иде». 

52Му са әйт те: «Алар ның хәл
лә рен бел мәк Ал лаһ хо зу
рын да дыр, ләү хел мәх фуз да 
языл мыш. Ми нем Раб бым 
сү зен дә вә эшен дә һич ха
та лан мый һәм һич нәр сә не 
оныт мас. 

53Ул – Ал лаһ – җир не сез гә 
тү шәк кыл ды, җир өс тен дә 
сез гә юл лар кыл ды вә сез гә 
күк тән яң гыр иң дер де. Ал лаһ 
әйт те: „Яң гыр бе лән сез гә 
җир дән күп төр ле үсем лек ләр 
чы гар дык. 

54Без чы гар ган ри зык лар дан 
ях шы ла рын аша гыз вә хай
ван нар га ярак лы сын алар га 
аша ты гыз! Ал ла һу ның бу 
эш лә рен дә га кыл ия лә ре нә 
гый б рәт ләр бар. 

55Без сез не җир дән ярат тык һәм 
үте реп янә җир гә кай та ра
быз вә һәм кы я мәт бул ган да 
икен че мәр тә бә сез не җир дән 
чы га ра быз “». 

26сүрә
18Фир га вен әйт те: «Ий Му са, 

син са бый ча гың да без дә 
тәр би я лән дең тү гел ме, вә 
го ме рең нән без дә... ел тор
дың. 

30Раб бы ның Му са га әй т кән бар
лык сүз лә рен Һа рун ха лык ка 
җит кер де һәм алар ал дын да 
мог җи за лар кыл ды. 

31Ке ше ләр Му са бе лән Һа рун
га ышан ды лар; алар ның га
зап ла рын Раб бы ның кү рү ен 
һәм Раб бы ның алар ны кай
гыр ту ын бел гәч, ис ра и ли ләр 
Раб бы га баш иде ләр, сәҗ дә 
кыл ды лар. 

Чыгыш5
1Му са бе лән Һа рун, фир га вен 

яны на ба рып, ме нә нәр сә 
ди де ләр: «Ис ра ил нең Раб
бы Ал ла сы си ңа: „Ми нем 
хөр мәт кә бәй рәм яса сын нар 
өчен, хал кы ма чүл гә чы гар га 
рөх сәт ит“, – дип әй тә». 

2Фир га вен исә: «Кем соң ул 
Раб бы?! Ниш ләп әле мин 
аны тың лар га һәм ис ра и
ли ләр не җи бә рер гә ти еш?! 
Мин Раб бы ны бел мим һәм 
ис ра и ли ләр гә ки тәр гә рөх сәт 
ит мим!» – ди де. 

44Фир га вен гә йом шак, ях шы 
сүз ләр сөй лә гез, ша ять, вә
газь лә нер яки Ал лаһ га за
бын нан кур кыр». 

45Әйт те ләр: «Ий Раб бы быз, без 
кур ка быз фир га вен ашы гып 
без гә га зап би рер яки явыз 
эш не эш лә вен арт ты рыр», – 
дип. 

46Ал лаһ әйт те: «Ий Му са, ку
рык ма гыз; әл бәт тә, Мин 
сез нең бе лән, фир га вен гә 
сөй лә гән сүз лә ре гез не ише
тә мен һәм кү рә мен, сез не 
сак лар мын. 

47Ба ры гыз, ул фир га вен гә әй
те гез: «Без ике без дә си не 
хак дин гә өн дәү өчен җи
бә рел гән Раб бы пәй гам бәр
лә ре без. Ягъ куб ба ла ла рын 
без нең бе лән җи бәр, алар ны 
төр ле чә га зап ла ма. Без си ңа 
Раб бы быз та ра фын нан күн
де рел гән рә сүл ләр икән ле
ге без гә мог җи за лар бе лән 
кил дек, Ал ла һу ның сә ла ме 
без күр сәт кән хак юл га кер
гән ке ше ләр гә дер. 

48Дө рес лек тә, Ал лаһ га за бы, 
пәй гам бәр ләр не ял ган га то
тып, хак лык тан баш тар т кан 
ке ше ләр гә, дип без гә Ал ла
һу дан вә хи кил де». 

49Фир га вен әйт те: «Ий Му са! 
Сез нең Раб бы гыз кем?» 

50Му са әйт те: «Без нең Раб бы быз 
Үзе ха лык кыл ган мәх лук ла
ры на һәр нәр сә не бир де, соң
ра Үзе бир гән нәр сә ләр дән 

17Ке ше ләр гә мог җи за лар күр
сә тү өчен, үзең бе лән юл та
я гың ны ал». <...> 

19Му са әле Мидь ян да чак та ук 
Раб бы аңа: «Ми сыр га кайт, 
си не үте рер гә те лә гән бар ча 
ке ше ләр ин де үл де ләр», – ди
гән бу ла. <...> 

21Ан на ры Раб бы Му са га әйт те: 
«Ми сыр га кай т кач, Ми нем 
код рә тем бе лән ту ды рыл ган 
бар лык мог җи за лар ны фир
га вен ал дын да күр сә тер гә 
оныт ма. Ә Мин аның йө рә
ге нә ки ре лек са лыр мын, һәм 
ха лык ка ул ки тәр гә рөх сәт 
ит мәс. 

22Фир га вен гә, Раб бы бо лай дип 
әй тә, ди ген: „Ис ра ил – Ми
нем бе рен че уг лым; 

23Мин си ңа, уг лым ны Ми ңа 
та бы ныр га җи бәр, ди дем. 
Син җи бәр мә дең, һәм хә зер 
Мин си нең бе рен че уг лың ны 
үте рә чәк мен“». <...> 

27Раб бы Һа рун га: «Чүл гә Му са
ны кар шы лар га бар», – ди де. 
Шун нан Һа рун кит те һәм 
Ал ла һы та вын да Му са бе лән 
оч раш ты, кү рү гә, Му са ны 
үбеп ал ды. 

28Му са аңа Раб бы әй тер гә куш
кан бар лык сүз ләр не һәм 
нин ди мог җи за лар күр сә
тер гә бо ер ган ны сөй ләп 
бир де. 

29Шун нан Му са бе лән Һа рун 
ис ра и ли ләр нең бар лык өл
кән нә рен җый ды лар. 
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27Фир га вен әйт те: «Сез гә рә сүл 
итеп җи бә рел гән Му са, әл
бәт тә, җен ле дер». 

28Му са әйт те: «Ул Ал лаһ – мәш
рикъ ның вә мәгъ риб нең һәм 
алар ара сын да гы нәр сә ләр
нең Раб бы сы дыр, әгәр аң
ла са гыз». 

29Фир га вен әйт те: «Әгәр син 
мин нән баш ка ны илаһ (итеп) 
тот саң, мин си не төр мә гә 
бик ләү че ләр дән бу лыр мын». 

30Му са әйт те: «Әгәр пәй гам
бәр ле ге мә ачык дә лил ләр 
ки тер сәм дә, ул эш не эш
ләр сең ме?» 

31Фир га вен әйт те: «Әгәр дө рес 
пәй гам бәр бул саң, дә ли лең
не ки тер». 

32Му са та я гын җир гә таш ла ды, 
шун нан соң ул йө рү че зур 
елан бул ды. 

33Вә ку лын кул ты гы на ты гып 
чы гар ды, ка рау чы лар га күз не 
ча гыл ды рыр лык ак бу лып 
чык ты. 

34Фир га вен әйт те: «Бу Му са 
ба ры гыз дан да ос та рак си
хер че дер. 

35Үзе нең си хе ре бе лән сез не Ми
сыр җи рен нән чы га рыр га 
те ли дер, – үзе нең олугъ ла
ры на, – ми ңа нин ди әмер 
би рә сез, шу ны кый лыр
мын», – ди де. 

36Олугъ ла ры әйт те: «Му са ны 
вә кар дә ше Һа рун ны бик ләп 
куй вә си хер че ләр не ча кы
рыр га ке ше ләр җи бәр. 

5Сез нең ха лык бик кү бәй де, ә 
сез алар ны эш тән аер мак
чы!» – дип әйт те. 

6Ис ра и ли ләр өс тен нән кү зәт
че лек итү че на зый р лар га һәм 
җи тәк че ләр гә фир га вен шул 
көн не үк әмер бир де: 

7«Элек сез, кир печ су гу өчен, 
са лам би рә иде гез, хә зер ин де 
са лам ны үз лә ре ба рып тап
сын нар. 

8Алар су гар га ти еш ле кир печ 
са ны элек ке чә кал сын, ки ме
мә сен. Алар ял кау лан ды лар, 
шу ңа кү рә үз Ал ла ла ры на 
кор бан ки те рү өчен җи бә
рү ем не со рый лар. 

9Күб рәк эш ләр гә мәҗ бүр ите гез, 
ул ча гын да алар эш ләр ләр 
һәм ял ган сүз ләр не тың ла
мас лар». <...> 

19Ис ра и ли ләр нең җи тәк че лә ре 
«Су гыл ган кир печ нең көн дә
лек кү лә ме ки ме мәс кә ти еш!» 
ди гән не ишет кәч, үз лә ре нең 
бә ла гә та ру ла рын аң ла ды лар. 

20Фир га вен янын нан чык кач, 
алар үз лә рен кө теп то ру чы 
Му са бе лән Һа рун ны оч рат
ты лар. 

21«Без не фир га вен һәм аның 
кү зәт че лә ре нәф рә те нә ду
чар ит кән өчен, Раб бы сез гә 
җә за бир сен! Сез фир га вен не, 
аның хез мәт че лә рен без гә 
дош ман яса ды гыз һәм, без
не үте рү өчен, алар га кы лыч 
тот тыр ды гыз», – ди де ләр 
алар Му са бе лән Һа рун га. 

19Һәм кы ла сы эшең не кыл дың 
...син ми нем бир гән нигъ мә
тем не ин кяр итү че сең». 

20Му са әйт те: «Ул эш не мин 
эш лә дем, лә кин шә ри гать
не бел мә вем сә бәп ле мин 
адаш кан идем. 

21Сез дән кур кып кач тым, вә 
Раб бым ми ңа шә ри гать хө
кем нә рен бир де вә ми не рә
сүл ләр дән кыл ды. 

22Син ми ңа мин нәт ит кән нигъ
мәт ул шун дый нигъ мәт тер, 
Ягъ куб ба ла ла рын үзе ңә кол 
ясап, ир ба ла лар ны бу газ ла
вың дыр, үлем нән ка лу өчен 
мин си нең тәр би я ңә төш
кән мен». 

23Фир га вен әйт те: «Га ләм нәр не 
тәр бия итү че ул нин ди зат?» 

Муса белән Һарун фиргавен 
янында 

24Му са әйт те: «Ул – җир не, 
күк ләр не һәм алар ара сын
да бул ган нәр сә ләр не тәр
бия итү че, әгәр бу хак сүз гә 
ышан са гыз». 

25Фир га вен Му са ның сүз лә
ре нә ышан ма ган хәл дә үзе
нең ти рә сен дә ге дус ла ры на 
әйт те: «Әл лә ишет ми сез ме 
Му са ның сүз лә рен, мин 
аңа Раб бы сы ха кын да со рау 
бир дем, ул җа вап кай тар
ды», – дип. 

26Му са әйт те: «Ул Ал лаһ – сез
нең Раб бы гыз вә ата гыз ның 
Раб бы сы дыр». 

Муса белән Һарун фиргавен 
янында 

3«Гый б ри ләр Ал ла сы без
гә кү рен де, – дип җа вап 
бир де Һа рун бе лән Му
са. – Зин һар, Раб бы Ал ла
быз га кор бан ки те рү өчен, 
без гә өч көн лек сә фәр
гә чүл гә чы гар га рөх сәт 
ит. Әгәр мо ны эш лә ми без 
икән, Ул без не үте рер: без 
йә бе рәр авы ру дан үләр
без, йә кы лыч тан һә лак 
бу лыр быз». 

4Ә Ми сыр пат ша сы: «Му са, Һа
рун! Ни өчен ха лык ка эш ләр
гә ко ма чау лый сыз? Ба ры гыз, 
эш лә гез! 
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49Фир га вен әйт те: «Әл лә сез 
мин рөх сәт би рү дән элек 
Му са га иман ки те рә сез ме? 
Әл бәт тә, си хер бе ле мен дә ул 
сез нең олу гы гыз дыр, сез гә аз 
гы на өй рәт кән, шу ның өчен 
ул сез не җиң де; бәс ми нем 
җә зам ны тиз бе лер сез, сез
нең уң ку лы гыз ны вә сул 
ая гы гыз ны ки сәр мен һәм 
бар ча ла ры гыз ны да асар
мын», – дип. 

50Иман ки тер гән си хер че ләр 
әйт те ләр: «Ий фир га вен, 
син кыйл ган эш тән без нең 
има ны быз га за рар юк, үл гәч 
без Раб бы быз га кай та быз, Ул 
без гә әҗе рен би рер. 

51Ши рек вә си хер дән бул ган 
ха та ла ры быз ны, әл бәт тә, 
Раб бы быз яр лы кар дип өмет 
итә без, Му са га бе рен че без 
иман ки тер гә не без өчен». 

4Лә кин фир га вен ул ча гын да да 
тың лар га те лә мәс. Шун нан 
соң Мин, Үзем нең код рә тем 
бе лән ми сыр лы лар өс те нә 
кур кы ныч җә за лар җи бә
реп, Үз гас кә рем не – хал кым 
Ис ра ил не Ми сыр җи рен нән 
алып чы гар мын». <...> 

8Раб бы Му са бе лән Һа рун га 
әйт те: 

9«Фир га вен сез дән мог җи за 
күр сә тү не та ләп ит сә, Һа
рун га әйт, ул үзе нең юл та
я гын җир гә таш ла сын, һәм 
та як фир га вен күз ал дын да 
елан га әве ре лер». 

10Му са бе лән Һа рун фир га вен 
яны на бар ды лар һәм, Раб бы 
нәр сә куш кан бул са, шу ны 
үтә де ләр. Һа рун ның та як ны 
җир гә ыр гы туы бул ды, та як 
фир га вен һәм аның хез мәт
че лә ре күз ал дын да елан га 
әве рел де. 

11Шун нан соң фир га вен үзе нең 
акыл ия лә рен һәм тыл сым
чы ла рын ча кы рып ки тер
де, һәм Ми сыр си хер че лә ре 
тыл сым на ры бе лән Һа рун 
кыл ган ны кыл ды лар: 

12та як ла рын җир гә таш лау ла
ры бул ды, һәр та як шун дук 
елан га әве рел де, әм ма Һа
рун ның та я гы те ге ләр нең 
бар лык та як ла рын йо тып 
бе тер де. 

13Фир га вен исә һа ман ки ре лә
нә бир де. Ба ры сы да Раб бы 
әй т кән чә бул ды: фир га вен 

37Алар си ңа Му са дан да ос та рак 
си хер че ләр не алып кил сен
нәр». 

38Һәм бил ге лән гән ва кыт ка си
хер че ләр җы ел ды лар. 

39Ке ше ләр гә әй тел де: «Җы ел
ды гыз мы ике як ның кыл ган 
эш лә рен ка рар га?» 

40Җы ел ган мөш рик ләр әйт те
ләр: «Әгәр си хер че ләр Му са
ны җиң сә ләр, ша ять, си хер
че ләр гә ия рер без». 

42Фир га вен әйт те: «...әгәр Му са
ны җиң сә гез, ми нем якын
на рым нан бу лыр сыз». 

43Му са алар га әйт те: «Сез әүвәл 
таш ла гыз таш лар га ди гән 
нәр сә лә ре гез не». 

44Һәм си хер че ләр ар кан на
рын вә та як ла рын таш ла
ды лар вә әйт те ләр: «Фир
га вен олугъ лы гы бе лән ант 
итеп әй тә без, әл бәт тә, без 
Му са ны җи ңә чәк без», – 
дип. 

45Соң ра Му са та я гын җир гә 
таш ла ды, шул ва кыт зур елан 
бул ды да те ге ләр нең си хер 
бе лән елан итеп күр сәт кән 
ар кан вә та як ла рын чәй нәп 
ашап бе тер де. 

46Бу хәл не күр гәч си хер че ләр 
Ал ла һу га сәҗ дә гә егыл ды
лар. 

47Әйт те ләр: «Га ләм нәр не тәр
бия итү че Ал ла һу га иман 
ки тер дек. 

48Ул Ал лаһ – Му са ның вә Һа
рун ның да Раб бы сы дыр». 

22Му са ка бат Раб бы га мө рә җә
гать ит те: «Йа Ху җаХа ки
мем, ни гә Син Үз хал кың
ны шун дый бә ла гә ду чар 
кыл дың? Нәр сә гә дип ми не 
би ре гә җи бәр дең? 

23Мин, фир га вен гә ба рып, аңа 
Си нең исе мең нән сөй ләп 
бир дем, һәм ул шул ва кыт
тан бир ле ха лык ны җә бер ли 
баш ла ды. Син бит, ха лык ка 
яр дәм итү өчен, бер нәр сә дә 
эш лә мә дең!» 

Чыгыш6
1Шун нан соң Раб бы Му са га 

әйт те: «Фир га вен бе лән нәр
сә эш лә вем не син ме нә хә зер 
кү рер сең. Мин аңа кар шы 
Үзем нең код рә тем не юнәл
тер мен, һәм ул Ми нем хал
кы ма ки тәр гә рөх сәт итә чәк, 
хәт та үзе үк алар ны ку ып 
җи бә рә чәк, чөн ки Мин аңа 
Үзем нең код рә тем не кул ла
ныр мын». 

Чыгыш7
1Раб бы исә Му са га: «Фир га вен 

өчен Мин си не Ал ла һы ке бек 
итәр мен, ә Һа рун си нең пәй
гам бә рең бу лыр, – ди де. – 

2Си ңа нәр сә бо ер сам, ба ры сын 
да ту га ның Һа рун га әйт, ә ул, 
Ис ра ил хал кы на бу җир дән 
чы гар га рөх сәт ит сен өчен, 
фир га вен гә җит ке рер. 

3Мин исә фир га вен не ки ре
лән де рер мен, ә со ңын нан 
Ми сыр да бик күп мог җи за
лар ту ды рыр мын. 
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Ал лаһ сез не кү зә тер, ни чек 
эш кы лыр сыз икән!» 

130Тәх кыйк, фир га вен ка ве мен 
ач лык бе лән вә бак ча җи
меш лә рен уңыш сыз итү бе
лән бә ла лән дер дек, вә газь лә
неп иман ки тер сен нәр өчен. 

131Әгәр алар га шат лык, бай
лык кил сә: «Бу без гә ти еш ле, 
үзе без нең ях шы лы гы быз дан 
кил де, әгәр яман лык иреш сә, 
бу яман лык Му са бе лән аның 
ияр чен нә рен нән», – дип 
шом ла ныр лар. Агяһ бу лы гыз, 
алар ның шом ла ну ла ры Ал
ла һу хо зу рын да, әм ма алар га 
иреш кән яман лык үз лә ре нең 
кә се бе өчен Ал ла һу дан ире
шә, лә кин кү бе се Ал ла һу дан 
ире шә дип бел мәс ләр. 

132Фир га вен ка ве ме кя фер ләр 
әйт те ләр: «Без не си хер ләр 
өчен бе рәр га лә мәт ки тер сәң 
дә, без ба ры бер си ңа ыша ну
чы ке ше ләр тү гел без». 

133Алар га су бас кы нын, са ран ча, 
бет, ба ка лар ны һәм кан җи
бәр дек, бо лар ны ае рымае
рым ачык га лә мәт ләр итеп 
җи бәр дек. Бу га лә мәт ләр не 
күр гән нең со ңын да да тә
кәб бер лә неп, аз ган кя фер 
ка ве ме бул ды лар. 

134Алар га Ал ла һу ның га за бы 
кил гән дә әйт те ләр: «Ий Му
са! Без нең өчен Раб бы ңа до
га кыл, Ул си ңа «до га кыл» 
дип әмер ит кә не өчен! Әгәр 
без нең өс те без дә ге га зап ны 

һәр җи рен дә кан бу лыр. Хәт
та агач һәм таш са выт лар да гы 
су да кан га әве ре лер». 

20Му са бе лән Һа рун Раб бы ның 
куш ка нын үтә де ләр. Һа рун
ның фир га вен вә аның хез
мәт че лә ре күз ал дын да, та
я гын кү тә реп, Нил ел га сы на 
су гуы бул ды – бө тен су кан га 
әве рел де. 

21Нил да гы ба лык лар үл де, һәм, 
ан да гы су са сып, ми сыр лы
лар ан нан су эчә ал ма ды лар. 
Ми сыр ның һәр җи рен дә кан 
иде. 

22Ми сыр тыл сым чы ла ры, үз 
си хер лә рен кул ла нып, шу ны 
ук эш лә де ләр. Фир га вен, ки
ре лә неп, Му са бе лән Һа рун
ны тың лау дан баш тарт ты. 
Һәм мә се дә Раб бы әй т кән чә 
бул ды. 

23Фир га вен, Му са бе лән Һа
рун ның кыл ган эш лә ре нә 
игъ ти бар бир ми чә, бо ры лып, 
өе нә кай тып кит те. 

24Бар лык ми сыр лы лар ел га су
ын эчә ал ма ды лар һәм эчәр гә 
су та бу мак са ты бе лән Нил 
яр ла ры буй лап ко е лар ка
зы ды лар. 

25Раб бы ның Нил ел га сы на су
гу ы на җи де көн уз ды. 

Чыгыш8
5Раб бы янә Му са га әйт те: «Һа

рун га әйт, юл та я гы тот кан 
ку лын ел га лар, арык лар, күл
ләр өс те нә су зып, Ми сыр 
өс те нә ба ка лар җи бәр сен». 

Мисырга Аллаһы җибәргән 
җәзалар 

7сүрә
127Фир га вен ка ве мен нән олы

ла ры әйт те ләр: «Ий фир га
вен! Му са ны вә аның ка
ве мен җир өс тен дә бо зык
лык кыл сын нар һәм си ңа 
вә сы ным на ры ңа гый ба дәт 
кы лу ны куй сын нар өчен 
алар ны кал ды ра сың мы?» – 
ди де ләр. Фир га вен әйт те: 
«Тиз дән кыз ба ла ла рын 
кал ды рып, ир ба ла ла рын 
үте рер без, без, әл бәт тә, 
алар дан өс тен без, көч ле
без», – дип. 

128Му са үзе нең ка ве ме нә әйт те: 
«Ал ла һу дан яр дәм со ра гыз 
һәм за лим нәр нең зо лы мы
на чы да гыз! Бит җир Ал
ла һу Тә га лә не ке, җир гә Ул 
Үзе те лә гән бән дә сен ху җа 
кы лыр, эш нең ахы рын да гы 
шат лык вә уңыш тәкъ ва мө
э мин нәр гә». 

129Му са ка ве ме әйт те: «Ий Му са! 
Без син кил гән че дә бу фир
га вен ка ве мен нән күп зо лым 
күр дек һәм син кил гәч тә 
зо лым күр мәк тә без», – дип. 
Му са әйт те: «Раб бы гыз ның 
сез нең дош ман на ры гыз
ны тиз дән һә лак ит мәк ле ге 
өмет ле һәм алар уры ны на 
сез не хә ли фә ит мәк ле ге, 

Му са бе лән Һа рун ны тың
лау дан баш тарт ты. 

Мисырга Аллаһы җибәргән 
җәзалар 

14Раб бы шун нан Му са га әйт те: 
«Фир га вен нең йө рә ге йом
шар мый, ха лык ка ки тәр гә 
рөх сәт бир ми ул. 

15Ир тә бе лән фир га вен Нил ел
га сы бу е на чы гар, син, шун
да ба рып, аны көт. Елан га 
әве рел гән те ге та я гың ны да 
үзең бе лән ал 

16һәм фир га вен гә бо лай дип әйт: 
„Раб бы, гый б ри ләр Ал ла сы, 
ми не си нең ян га җи бә реп, 
Ми ңа та бы ну өчен хал кы ма 
чүл гә чы гар га рөх сәт ит, дип 
әй тер гә куш кан иде. Лә кин 
син мо ңар чы Аны тың ла
ма дың. 

17Шун лык тан Раб бы бо лай дип 
әй тә: хә зер син Ми нем Раб бы 
икә нем не бе лер сең! Ме нә, 
ку лым да гы та я гым бе лән 
Нил ел га сы на су гу ым бу лыр, 
су кан га әве ре лер. 

18Ан да гы ба лык үлеп бе тәр, ел га 
са сый баш лар, һәм ми сыр
лы лар ан нан су эчә ал мас“». 

19Раб бы бо лай дә вам ит те: «Һа
рун га әйт, ул үзе нең та як тот
кан ку лын Ми сыр да гы бар
лык ел га лар, арык лар, күл ләр 
һәм һәр су сак ла гыч өс те нә 
суз сын, аның шу лай эш лә ве 
бу лыр – шун дук бар ча су лар 
кан га әве ре лер. Ми сыр ның 
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һәм Ис ра ил хал кы на ки тәр гә 
рөх сәт бир мә де. 

8Раб бы Му са бе лән Һа рун га: 
«Мич тән, уч ту ты рып, көл 
алы гыз, һәм фир га вен күз 
ал дын да Му са шул көл не 
күк кә си беп җи бәр сен. 

9Көл шун да, ту зан га әй лә неп, 
бө тен Ми сыр ны кап лап 
алыр, һәм ил дә ге бар ча ке
ше ләр вә хай ван нар тә нен дә 
эрен ле чу ан ял кын сы нуы 
баш ла ныр», – ди де. 

10Му са бе лән Һа рун, мич тән 
көл алып, фир га вен кар шы на 
ки леп бас ты лар. Му са ның 
көл не күк кә си беп җи бә рүе 
бул ды, ке ше һәм хай ван нар 
тә нен дә эрен ле чу ан ял кын
сы нуы баш лан ды. 

11Тыл сым чы лар Му са яны на 
чы га ал ма ды лар, чөн ки алар, 
бар лык ми сыр лы лар ке бек, 
эрен ле чу ан бе лән кап лан ган 
иде ләр. <...> 

22Раб бы Му са га әйт те: «Ку лың
ны күк кә суз, һәм шун дук 
бө тен Ми сыр да боз ява баш
лар. Ке ше ләр не, тер лек ләр не, 
Ми сыр җи рен дә ге бар лык 
үсем лек ләр не боз су гар». 

23Му са ның та як ны күк кә су зуы 
бул ды, Раб бы, күк ләр күк
рә теп, боз җи бәр де, җир гә 
яшен тө шер де. Бө тен Ми сыр 
өс те нә Раб бы ишеп боз яу
ды ра баш ла ды. 

24Боз яу ды, яшен яшь нә де – ил 
бу ла рак Ми сыр ның ни ге зе 

җи бә рә ал саң, әл бәт тә, си ңа 
иман ки те рер без һәм Ягъ куб 
ба ла ла рын да си нең бе лән, 
әл бәт тә, җи бә рер без», – дип. 

135Му са до га сы ар ка сын да алар
дан га зап ны ал сак, ки лә се 
га зап ва кы тын да, шул ва
кыт та алар га һед лә рен сын
ды ра лар – сүз лә рен дә тор
мый лар. 

136Алар ны су га ба ты рып алар дан 
үче без не ал дык, аять лә ре без
не ял ган ди еп ан нан га фил 
бул ган на ры өчен... 

6Һа рун үзе нең ку лын Ми сыр 
су лык ла ры өс те нә суз ды, һәм 
шун дук ба ка лар, чы гып, бө
тен Ми сыр ны кап лап ал ды
лар. <...> 

16Раб бы Му са га әйт те: «Һа
рун га әйт: „Та я гың ны су
зып, ту зан лы җир гә сук!“ 
Шул ча гын да бө тен Ми
сыр да гы ту зан чер ки гә әве
ре лер». 

17Алар нәкъ шу лай эш лә де ләр 
дә. Һа рун ның, та як тот кан 
ку лын су зып, ту зан лы җир гә 
су гуы бул ды, бө тен Ми сыр
да ту зан бөр тек лә ре чер ки гә 
әве рел де дә, ке ше ләр не һәм 
тер лек не чер ки сы рып ал
ды. <...> 

24Раб бы шу лай эш лә де дә. Ми
сыр җи рен би ни һая күп че
бен нәр кап лап ал ды, алар 
фир га вен өе нә дә, аның хез
мәт че лә ре яшә гән өй ләр гә 
дә ке реп тул ды. Че бен чи рүе 
бө тен Ми сыр ны һә ла кәт кә 
тө шер де. 

Чыгыш9
6Икен че көн не Раб бы шу лай 

эш лә де дә: ми сыр лы лар ның 
бар тер ле ге үлеп бет те, ә Ис
ра ил хал кы ның бер ге нә хай
ва ны да үл мә де. 

7Фир га вен, бе ле шер өчен, ке
ше ләр җи бәр де, һәм, дө рес
тән дә, Ис ра ил хал кы ның 
бер ге нә хай ва ны да үл мә
гән иде. Шу лай да фир га вен 
кар шы то ру ын дә вам ит те 
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16Фир га вен ашы гыч рә веш тә 
Му са бе лән Һа рун ны үзе нә 
ча кыр тып ал ды һәм әйт те: 
«Раб бы Ал ла гыз га һәм сез
гә кар шы ки леп, мин гө наһ 
эш лә дем». <...> 

21Ан на ры Раб бы Му са га әйт те: 
«Ку лың ны күк кә суз, һәм 
шул чак Ми сыр җи ре өс те
нә дөм ка раң гы лык тө шәр!» 

22Му са ның күк кә кул су зуы 
бул ды, бө тен Ми сыр өс тен 
то таш ка раң гы лык кап лап 
ал ды. 

23өч көн буе ке ше ләр бербер
сен кү рә ал ма ды һәм өй лә
рен нән чык ма ды, ә ис ра и
ли ләр яшә гән тө бәк япяк ты 
бул ды. 

24Фир га вен яңа дан Му са ны ча
кы рып ал ды да: «Ба ры гыз, 
Раб бы га та бы ны гыз! Үзе
гез бе лән ба ла ла ры гыз ны 
да алы гыз, тик вак һәм эре 
тер ле ге гез не кал ды ры гыз», – 
ди де. 

Чыгыш12
29Төн ур та сын да Раб бы Ми сыр 

җи рен дә бе рен че бу лып ту
ган нар ның ба ры сын да – тә
хет тә ге фир га вен нең бе рен че 
уг лын нан баш лап, зин дан
да гы тот кын ның бе рен че уг
лы на ка дәр үтер де. Бе рен че 
бу лып ту ган бар лык ир кәк 
тер лек тә үте рел де. 

30Ул төн не фир га вен, аның хез
мәт че лә ре һәм бар ча ми сыр
лы лар уяу иде ләр – бө тен 

са лын ган көн нән алып мон
дый көч ле боз ның яу га ны 
юк иде әле. 

25Ми сыр кыр ла рын да гы бар 
нәр сә не – ке ше ләр не, тер
лек ләр не һәм үсем лек ләр не 
боз ха рап ит те, хәт та агач
лар ны сын ды рып бе тер де. 

26Ба ры тик ис ра и ли ләр яши 
тор ган Гө шен җи рен дә ге нә 
боз яу ма ды. 

Чыгыш10
12«Ми сыр җи ре нә ку лың ны 

суз, – ди де Раб бы Му са га, – 
җир өс тен са ран ча ба сып ал
сын да ба сукыр лар да боз 
су гу дан исән кал ган бар ча 
үсем лек не ашап бе тер сен». 

13Му са ның та як ны су зуы бул ды, 
Раб бы Ми сыр җи ре нә көч ле 
көн чы гыш җи лен җи бәр де. 
Җил, көн буе вә төн буе исеп, 
ир тән ге як та са ран ча алып 
кил де. 

14Са ран ча бө тен җир өс тен кап
лап ал ды – шу ның ка дәр 
са ран ча ның мо ңар чы бул
га ны юк иде һәм ки лә чәк тә 
дә бул мас. 

15Бар җир не са ран ча ба сып ал
ган лык тан, җир өс те капка
ра бул ды. Са ран ча ба сукыр
лар да боз су гу дан исән кал
ган бар лык үсем лек ләр не һәм 
агач лар да гы бар лык җи меш
ләр не ашап бе тер де. Бө тен 
Ми сыр илен дә агач лар да һәм 
үсем лек ләр дә яф рак әсә ре 
кал ма ды. 
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53Фир га вен шә һәр ләр гә гас кәр 
җы ю чы лар ны җи бәр де. 

54Фир га вен әйт те: «Му са ның 
гас кә ре без не ке нә ка ра ган да 
аз гас кәр дер. 

55Алар без не ачу лан ды ра тор ган 
эш кыйл ды лар. 

56Без, әл бәт тә, алар ны ку ар га 
хә зер лә нә без», – дип. 

57Һәм без фир га вен не вә гас кәр
не бак ча лар дан вә ел га лар дан 
чы гар дык. 

58Вә ал тынкө меш вә баш ка 
бай лык лар дан һәм ях шы 
урын нан чы гар дык. 

59Әнә шу лай Без аны кы зык 
ит тек, алар бай лы гы на һәм 
урын на ры на Ягъ куб ба ла ла
рын ху җа кыл дык. 

60Һәм фир га вен бе лән гас кә ре 
ко яш чык кан ва кыт та Му са 
ар тын нан ку ып кит те ләр. 

61Фир га вен гас кә ре бе лән Му са 
гас кә ре бербер сен күр гән
нә ре за ман да, Му са гас кә
рен нән бер се кур кып: «Фир
га вен ар ты быз дан җит те, 
тәх кыйк, ку ы лып то тыл
дык», – ди де. 

62Му са әйт те: «Юк, без гә ире шә 
ал мас лар, чөн ки Раб бым ми
нем илә дер, әл бәт тә, ко ты ла 
тор ган юл га күн де рер», – 
дип. 

63«Та я гың илә диң гез гә сук», – 
дип Му са га вә хи кыл дык, 
бәс диң гез дән 12 юл ачыл ды, 
һәр ике юл ара сын да зур тау 
ке би бө ек су бул ды. 

Чыгыш13
17Фир га вен Ис ра ил хал кы на 

Ми сыр дан ки тәр гә рөх
сәт ит кәч, Ал ла һы алар га 
пе леш ти ләр җи ре нә ил тә 
тор ган кыс ка юл дан ба рыр
га ирек бир мә де, чөн ки Ул: 
«Ис ра и ли ләр гә су гы шыр га 
ту ры кил сә, алар, ки ре уй
лап, Ми сыр га әй лә неп кай
тыр га мөм кин», – дип әйт те. 

18Шу ңа кү рә Ал ла һы алар ны 
урау юл дан, чүл аша Ка мыш
лы диң гез гә алып кит те. Ми
сыр җи рен нән чык кан да, 
Ис ра ил хал кы ның ку лын да 
ин де су гыш ко ра лы бар иде. 

19Йо сыф ның сө як лә рен Му са 
үзе бе лән ал ды, чөн ки кай
чан дыр бер ва кыт Йо сыф: 
«Ал ла һы сез гә яр дә мен күр
сәт кәч, ми нем сө як лә рем не 
бу ил дән алып чы гар сыз», – 
дип, ис ра и ли ләр не ант ит
тер гән бу ла. 

20Сук көт тән чык кач, Ис ра ил 
хал кы, чүл кы ры ен да гы Этам 
ди гән җир дә тук та лып, ча
тыр лар кор ды. 

Исраилиләрнең Мисырны 
ташлап китүе 

10сүрә
87Му са илә Һа рун га вә хи кы

лып әйт тек: «Ка ве ме гез гә 
Ми сыр да өй ләр хә зер лә гез 
вә ул өй лә ре гез дә мәс җид ләр 
кы лы гыз һәм на маз ла ры гыз
ны шул өй лә ре гез дә үтә гез, 
вә мө э мин нәр не шат лан дыр, 
алар га дө нь я да һи да ять, ахи
рәт тә җән нәт бу ла чак». 

88Му са әйт те: «Ий Раб бым! Ке
ше ләр не аз дыр мак өчен фир
га вен гә вә аның олугъ ла ры
на дө нь я да зин нәт һәм мал 
бир гән сең. Ий Раб бы быз, син 
алар ның мал ла ры ны һә лак 
итеп, кү ңел лә рен ка ралт ки, 
һә лак итү че га зап ны күр ми
чә иман ки тер мәс лек бул
сын нар». 

89Ал лаһ әйт те: «Тәх кыйк, сез
нең до га ла ры гыз ка бул ител
де, бо е рыл ган эше гез дә ту ры 
то ры гыз һәм хак ны бел ми 
тор ган на дан нар га һич ияр
мә гез». 

26сүрә
52Без Му са га вә хи кыл дык: «Ка

ве мең бе лән Ми сыр дан чы
гып кит, әл бәт тә, фир га вен 
гас кә ре бе лән ар ты гыз дан 
куа чы га чак», – дип. 

Ми сыр җи рен дә кыч кы рып 
ела ган та выш лар ише те леп 
тор ды, чөн ки һәр йорт та кем 
дә бул са үл гән иде. 

Исраилиләрнең Мисырны 
ташлап китүе 

31Шул төн не фир га вен Му са 
бе лән Һа рун ны ча кы рып 
ал ды да әйт те: «Үзе гез дә, 
ис ра и ли ләр дә ми нем хал
кым нан ае ры лып ки те гез! 
Со ра га ны гыз ча, Раб бы гыз га 
ба рып та бы ны гыз! 

32Сез со ра ган ча бул сын: үзе гез 
бе лән вак һәм эре тер ле ге гез
не алы гыз да ки те гез! Ә ми ңа 
хә ерфа ти ха гыз ны би ре гез!» 

33Ми сыр лы лар да, Ис ра ил хал
кы ның Ми сыр җи рен нән 
тиз рәк ки тү ен со рап: «Югый
сә ба ры быз да һә лак бу ла чак
быз», – ди де ләр. 

34Шун нан соң ис ра и ли ләр ка
мыр ла ры әчеп өл гер мә гән 
кү әс чи ләк лә рен ки емса
лым га төр де ләр дә җил кә
лә ре нә ку еп алып кит те ләр. 

35Алар, Му са куш кан ча, ми сыр
лы лар дан кө меш вә ал тын 
әй бер лә рен һәм ки емса лым 
со ра ды лар. 

36Раб бы ми сыр лы лар кү ңе лен дә 
Үз хал кы на ка ра та кыз га ну 
хи се уят ты, һәм алар ис ра и
ли ләр со ра ган бар лык әй бер
ләр не бир де ләр. Ис ра и ли ләр, 
шу лай итеп, ми сыр лы лар ны 
та лап кит те ләр. 
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га сый бул дың һәм бо зык лык 
кы лу чы лар дан идең. 

92Сез дән соң ки лә чәк ке ше ләр гә 
гый б рәт бул сын өчен тә не
гез не бү ген су өс те нә чы га
ра быз». Лә кин ке ше ләр нең 
күб рә ге Без нең гыйб рәт лә
нер лек аять лә ре без дән га
фил ләр, һич вә газь лән ми ләр. 

17сүрә
103Фир га вен Му са гмне вә 

Ягъ куб ба ла ла рын Ми сыр 
җи рен нән ку ып җи бә рер
гә те лә де, Без аны һәм дә 
аның бе лән бер гә бул ган нар
ны һәм мә сен су га ба ты рып 
һә лак ит тек. 

104Фир га вен не һәм аның ка
ве мен һә лак ит кәч Ягъ куб 
ба ла ла ры на әйт тек: «Фир
га вен сез не ку ып чы га рыр га 
те лә гән җир дә хә зер ин де сез 
то ры гыз! Кы я мәт кө не кил
сә, бар ча гыз ны ка бер лә ре гез
дән ку ба рып мәх шәр җи ре нә 
ки те рер без, ан да мәгъ лүм 
бу лыр, кем ях шы, кем яман 
икән ле ге». 

фи кер лә ре ки нәт үз гәр де: 
«Нәр сә эш лә дек без?! Ник 
ис ра и ли ләр гә ки тәр гә рөх сәт 
бир дек?! Без нең хә зер эш ләр
гә хез мәт че лә ре без кал ма ды 
бит», – ди еш те алар. <...> 

8Раб бы шул чак Ми сыр пат ша
сы ның, ягъ ни фир га вен нең 
ки ре ле ген куз гат ты, һәм ул 
ба ты ра еп ки теп бар ган ис ра
и ли ләр не куа чык ты. 

9Ми сыр лы лар – фир га вен нең 
бар лык ат ла ры, ар ба ла ры, 
җай дак ла ры һәм су гыш чы
ла ры – ис ра и ли ләр не ПиҺа
хи рут янын да, Ба галСе фон 
кар шын да гы диң гез ярын да 
ку ып җит те ләр. Те ге ләр нең 
нәкъ ча тыр лар ко рып ят кан 
чак ла ры иде. <...> 

15Шул чак Раб бы Му са га әйт
те: «Син әле ниш ләп Ми не 
яр дәм гә ча кы ра сың? Ис ра
ил хал кы на әйт – ал га бар
сын нар. 

16Син исә юл та я гың ны кү тәр 
һәм ку лың ны диң гез өс те
нә суз, шул чак су лар ике
гә ае ры лыр да, ха лык, ко ры 
җир дән бар ган дай, диң гез не 
ки чәр. 

17Мин ми сыр лы лар ны ки ре
лән де рер мен, шу ңа кү рә алар 
сез нең арт тан куа ба рыр лар, 
ә Мин фир га вен не, аның 
бар лык гас кә рен ар ба ла ры 
һәм җай дак ла ры бе лән бер
гә җи ңәр мен дә, Ми ңа дан 
ки лер». <...> 

64Вә фир га вен гас кә рен шул 
тау ке би су лар ара сы на якын 
ки тер дек. 

65Вә Му са ны һәм аның бе лән 
бул ган нар ның бар ча сын кот
кар дык. 

66Соң ра шул су га фир га вен не 
гас кә ре бе лән бер гә ба ты рып 
һә лак ит тек. 

67«Мин – Ал лаһ» ди гән фир
га вен нең гас кә ре бе лән су
га ба тып һә лак бу лу ын да, 
әл бәт тә, га кыл лы ке ше ләр 
өчен гый б рәт бар дыр. Ми
сыр хал кы ның күб рә ге Аңар 
иман ки тер мәс бул ды лар. 

68Си нең Раб бың әнә шу лай 
дош ман на рын нан үч алу чы 
вә дус ла ры на рәх мәт итү
че дер. 

Диңгез кичү 

10сүрә
90Бә ни Ис ра ил не дәрья ар кы

лы үт кәр дек, тә кәб бер лек 
вә дош ман лык бе лән алар 
ар тын нан фир га вен вә аның 
гас кә ре ку ып чык ты лар. 
Бә ни Ис ра ил өчен ачыл ган 
су ара лы гы на ке реп ба та 
баш ла гач, фир га вен әйт те: 
«Иман ки тер дем, гый ба дәт 
кы лыр га ярак лы Илаһ юк, 
мә гәр бә ни Ис ра ил иман 
ки тер гән Ал ла һу Тә га лә ге
нә дер вә мин мө сел ман нар
дан мын». 

91Ал лаһ әйт те: «Хә зер иман ки
те рә сең ме? Баш та Ал ла һу га 

Диңгез кичү 

Чыгыш14
3«Фир га вен: „Ис ра и ли ләр чүл

дә ада шып йө ри ләр, ба рыр 
җир лә ре юк“, – дип уй ла сын. 

4Мин фир га вен не янә үҗәт лән
де рер мен, һәм ул алар ны куа 
чы гар, ә Мин аны һәм аның 
гас кә рен җи ңәр мен дә, Ми
ңа дан ки лер. Шул ча гын да 
ми сыр лы лар Ми нем Раб бы 
бу лу ым ны та ныр лар». Ис ра
ил хал кы шу лай эш лә де дә. 

5Ми сыр пат ша сы на, ягъ ни 
фир га вен гә «Ис ра ил хал кы 
кач ты» ди гән хә бәр иреш
кәч, аның һәм хез мәт че лә ре
нең ис ра и ли ләр ту рын да гы 
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әй те гез! Шу лай кыл са гыз, 
ха та эш лә ре гез не яр лы кар
быз. Ях шы эш ләр не кы лу чы 
мө э мин нәр гә нигъ мәт лә ре
без не бик тиз арт ты рыр быз. 

59Ягъ куб ба ла ла ры ара сын да 
бул ган за лим нәр шә һәр гә 
кер гән дә үз лә ре нә зо лым 
кыл ды лар, ягъ ни шә һәр 
кап ка сын нан кер гән дә Ал
ла һу дан әмер ител гән сүз
не әй т ми чә, баш ка сүз гә 
алыш тыр ды лар, ягъ ни шә
һәр гә кер гән дә Ал ла һу дан 
га фу со рап, тәү бә итеп ке рер 
урын да, шай тан өй рәт кән 
сүз не әй теп, тә кәб бер лә неп 
кер де ләр. Ул за лим нәр гә 
явыз лык кыл ган на ры өчен 
күк тән рис вай итү че га зап 
иң дер дек. 

60Янә шу ны хә тер лә гез, Му са 
үзе нең ка ве ме өчен Ал ла һу
дан су со ра ды, Без Му са га 
әйт тек: «Та я гың бе лән таш
ка сук», – дип. Му са та я гы 
бе лән таш ка сук ты, таш тан 
12 чиш мә ак ты, чөн ки алар 
12 ка би лә иде ләр. Һәр ка би
лә үзе нең чиш мә сен бел де. 
Ал лаһ бир гән ри зык лар дан 
аша гыз, эче гез, әм ма җир 
өс тен дә бо зык лык кы лып 
йөр мә гез, дип әй тел де алар га 
Ал ла һу дан. 

61Янә әйт те гез: «Ий Му са, без 
бер төр ле ге нә ри зык ка са быр 
итә ал мый быз, без нең өчен 
Раб бы ңа до га кыл, җир дә 

би ре дә без ба ры быз да ач тан 
үлә чәк без». 

4Шул чак Раб бы әйт те Му са га: 
«Ка ра гыз аны: Мин сез гә 
күк тән ик мәк яу ды рыр мын. 
Ха лык көн са ен чык сын һәм, 
кө не нә күп ме ки рәк бул са, 
шу ның ка дәр ге нә җый сын. 
Ми нем Ка нун бу ен ча га мәл 
кы лыр лар мы икән дип сы
на мак чы мын алар ны. <...> 

12Мин Ис ра ил хал кы ның зар
лан га нын ишет тем. Алар га 
бо лай дип әйт: „Бү ген кич 
сез ит ашар сыз, ә ир тән ик
мәк бе лән ту е ныр сыз һәм 
шул ча гын да Ми нем Раб бы 
Ал ла гыз бу лу ым ны аң лар
сыз“». 

13Шул кич не бү дә нә ләр өе ре 
очып ки леп ис ра и ли ләр ста
нын кап лап ал ды, ә ир тә ге
сен стан ның әй лә нәти рә се
нә чык төш те. 

14Чык кү тә рел гәч, чүл дә юка 
кат лам бу лып бәс кә ох ша ган 
нәр сә ятып кал ды. 

15Мо ны кү реп, ис ра и ли ләр 
бербер сен нән: 

«Бу ни соң?» – дип со раш ты
лар, чөн ки алар ның мон дый 
нәр сә не әле гә чә күр гән нә ре 
юк иде. Му са алар га әйт те: 
«Бу – ик мәк; аны сез гә Раб бы 
җи бәр де». <...> 

21Ашый ал ган кү ләм дә ке ше ләр 
һәр ир тә дә ик мәк җый ды лар; 
көн дез ге эс се дә исә ри зык 
эреп юк ка чы га иде. 

Чүлдә сыналу 

2сүрә
57Ий Ягъ куб ба ла ла ры! Бо лыт

ны Без сез гә кү лә гә кыл дык 
һәм сез гә күк тән шир бәт вә 
кош итен иң дер дек, аша гыз 
Без бир гән хә ләл һәм пакь 
ри зык лар ны! Без алар га зо
лым кыл ма дык, лә кин алар 
үз лә ре нә зо лым кыл ды лар. 

58Янә: «Әри хә шә һә ре нә ке
ре гез», – дип әйт кә нем не 
дә хә тер лә гез! Ягъ ни кы рык 
ел дан соң, Му са үл гәч, Ягъ
куб ба ла ла ры на Әри хә шә
һә ре нә ке рер гә Ал ла һу дан 
әмер бул ды. Шә һәр гә кер гәч, 
ан да ри зык лар ны киң лек бе
лән те лә гән чә аша гыз, шә
һәр кап ка сын нан кер гән дә 
баш иеп, тү бән че лек бе лән 
ке ре гез һәм «ха та ла ры быз
ны га фу ит, Раб бым» дип 

27Му са диң гез өс те нә ку лын 
суз ды, һәм, таң атып кил
гән дә, диң гез әүвәл ге хә ле нә 
кайт ты. Ми сыр лы лар су дан 
ка чып йө ге рер гә то тын ды
лар, әм ма Раб бы, сел кеп тө
шер гән сы ман, алар ны дул
кын эче нә ыр гыт ты. 

28Су, ка бат үз уры ны на кай
тып, Ис ра ил хал кы ар тын нан 
ку ып кил гән фир га вен нең 
бар лык гас кә рен, ар ба ла рын 
һәм җай дак ла рын кү меп кит
те. Алар ның бер се дә исән 
кал ма ды! 

Чүлдә сыналу 

Чыгыш13
21Көн де зен Раб бы, бо лыт ба га

на сы бу лып, алар ал дын нан 
юл күр сә теп бар ды, төн лә 
исә, ут ба га на сы бу лып, ба
рыр юл ла рын як тырт ты. 
Шу ңа кү рә алар көн дез дә, 
төн лә дә юл ла рын дә вам итә 
ал ды лар. 

22Бо лыт ба га на сы – кө но зын, ә 
ут ба га на сы тө не буе алар дан 
ае рыл ма ды. 

Чыгыш16
2Чүл дә бар ха лык Му са бе лән 

Һа рун нан зар лан ды. 
3«Раб бы ның ку лы без не Ми сыр 

җи рен дә үтер сә, ях шы рак бу
лыр иде, – ди де алар. – Ан да, 
ич ма са, ит са лын ган ка зан 
янын да утыр дык, туй ган чы 
аша дык. Ә сез без не шу шы 
чүл гә алып кил де гез, һәм 
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юл га кү не леп үл гән че хак 
юл да та за тор ган ке ше ләр не 
Мин, әл бәт тә, яр лы кау чы
мын». 

7сүрә
160Без Ягъ куб ба ла ла рын ун и

ке ка би лә гә бүл дек вә Му
са ның ка ве ме су со ра ган да 
Без Му са га вә хи кыл дык: 
«Та я гың бе лән таш ка сук», – 
дип. Ул таш тан ун и ке чиш мә 
ак ты, тәх кыйк, һәр ка би
лә үзе нең чиш мә сен бел де; 
алар ны ко яш кыз дыр ма сын 
өчен бо лыт бе лән кү лә гә
лә дек һәм шир бәт илә кош 
итен иң дер дек вә: «Аша гыз 
Без бир гән ях шы ри зык лар
дан», – ди дек. Алар Без гә 
зо лым кыл ма ды лар, лә кин 
ри зык лар ха кын да Ал лаһ 
хө ке ме нә хы я нәт итеп, үз
лә ре нә зо лым ит те ләр. 

көн лек юл ерак лы гын да, әй
лә нәти рә дә ике тер сәк ка
лын лы гын да өемөем бу лып 
бү дә нә ләр ята иде. 

32Ха лык исә шул көн не һәм 
төн буе, шу лай ук икен че 
көн не бү дә нә җый ды. Иң 
аз ди гән дә дә һәр кай сы ун 
хо мер бү дә нә җый ды һәм 
алар ны стан ти рә ли җә еп 
та рат ты. 

33Әм ма ке ше ләр, ит не авыз ла
ры на алып, чәй нәп йо тар га 
да өл гер мә де ләр – Раб бы
ның ха лык ка ачуы куз га
лып, алар га Ул үләт зәх мә те 
җи бәр де. 

Чыгыш17
1Раб бы куш кан ча, Ис ра ил 

хал кы, бер урын нан икен че 
урын га кү чәкү чә, Син чү ле 
буй лап ал га ат ла ды. Ча тыр
лар ко рып, алар Ре фи дим
дә тук тал ды лар, әм ма ан да 
эчәр гә су бул ма ды. 

2Ха лык янә, Му са ны га еп ләп: 
«Без гә эчәр гә су бир», – дип 
та ләп ит те. «Сез әле ниш ләп 
ми не га еп ли сез? – ди де Му
са. – Ни өчен сез Раб бы ны 
сы ный сыз?» <...> 

4Му са Раб бы га ял ва рып әйт те: 
«Бу ха лык бе лән ми ңа ниш
ләр гә хә зер? Озак ла мый алар 
ми ңа таш атар!» 

5Раб бы Му са га әйт те: «Үзең бе
лән бер ни чә Ис ра ил өл кә нен 
ияр теп һәм Нил ел га сы на 
сук кан та я гың ны то тып, 

үсә тор ган нәр сә ләр дән: кы
яр, са рым сак, су ган һәм вак 
ор лык лар дан со рап». Му са 
алар га әйт те: «Ал лаһ бир гән 
әүвәл ге ях шы ри зык лар ны 
үзе гез со ра ган на чар ри зык
лар га алыш ты ра сыз мы? Шә
һәр гә ке ре гез, сез со ра ган 
нәр сә ләр ан да бу лыр». Алар
га авыр эш ләр, хур лык, мес
кен лек вә Ал ла һу ның ачу лы 
ка һә ре йөк лә тел де. Алар га бу 
җә за лар Ал ла һу дан ти еш ле 
бул ды. Аның аять лә рен ин
кяр ит кән нә ре һәм пәй гам
бәр ләр не хак сыз үтер гән нә ре 
өчен, дә хи бу җә за лар алар га 
ти еш ле бул ды Ал ла һу га гө
наһ лы бул ган на ры һәм сыз
ган сы зык тан чык кан на ры 
өчен. 

20сүрә
80«Ий Ягъ куб ба ла ла ры, тәх

кыйк, Без сез не дош ма ны гыз 
фир га вен нән кот кар дык вә 
Тур та вы(ның)... уң ягын нан 
сез гә Тәү рат ны вәгъ дә ит тек 
вә сез гә ашар га күк тән шир
бәт һәм кош итен иң дер дек. 

81Без бир гән ри зык лар дан ях
шы сын аша гыз, көф ран 
нигъ мәт итеп гө наһ эш ләү дә 
чик тән уз ма гыз, югый сә сез
гә ачу ым ти яр, бе рәү гә Ми
нем ачу ым иң сә, тәх кыйк, ул 
ке ше һә лак бу лыр. 

82Тәү бә итеп иман ки тер гән вә 
Коръ ән юлы бе лән из ге га
мәл ләр кыл ган, соң ра ту ры 

Саннар11
4Ха лык ара сын да гы төр ле мил

ләт ке ше лә ре аш та лым лый 
баш ла ды, һәм алар бе лән 
бер гә ис ра и ли ләр дә елап 
зар ла ныр га то тын ды лар: 
«Без не кем ит бе лән ту ен
ды рыр?! 

5Без Ми сыр да ва кыт та буш лай 
аша ган ба лык лар ны, кы яр, 
ка вын нар ны, ял пак су ган, 
баш лы су ган һәм са рым сак
лар ны ис кә тө ше рә без. 

6Ин де хәл сез лә неп бет тек без, 
ашар га бер нәр сә юк, күз ал
ды быз да ман на гы на». <...> 

10Му са һәр га и лә нең үз ча ты ры 
ал дын да яшь тү гү ен ишет
те. Раб бы ның мо ңа бик нык 
ачуы ка бар ды, Му са да бор
чу га төш те. 

11Му са Раб бы га әйт те: «Ни өчен 
Син ми не – Үз ко лың ны га
зап лый сың? Ни өчен мин 
Си нең күз ал дың да шәф кать 
ка зан ма дым һәм ни гә Син 
бө тен ха лык ның авыр лы гын 
ми нем өс те мә йөк лә дең?» 
<...> 

23Раб бы Му са га әйт те: «Әл лә 
Раб бы ның ку лы кыс ка дип 
уй лый сың мы?! Си ңа әй т кән 
сү зем тор мыш ка ашыр мы, 
юк мы икә нен хә зер кү рер
сең». <...> 

31Ме нә Раб бы җил куз гат ты, 
һәм шул җил диң гез ягын нан 
бү дә нә ләр очыр тып ки тер де. 
Стан ның һәр та ра фын да, бер 

ТӘҮ РАТ
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һы ны кү рер гә те ләп әйт те: 
«Ий Раб бым! Ми ңа кү рен, 
мин Си ңа ка рыйм», – дип. 
Ал лаһ әйт те: «Юк, Ми не 
кү рә ал мас сың, лә кин тау
га ка ра гыл, әгәр тау уры
нын да то ра ал са, Ми не кү
рер сең». Му са ның Раб бы сы 
тау га һәй бәт ну рын тө шер
гәч, тау ны ки сәк ләр кыл
ды, вә Му са һу шы ки теп 
егыл ды; Му са га кы лы на 
кил гәч әйт те: «Ий Раб бым! 
Си не һәр бер ким че лек тән 
пакь сең дип бе лә мен, Си
ңа тәү бә ит тем вә мин өм
мә тем ара сын да иң әүвәл ге 
мө э мин мен». 

144Ал лаһ Му са га әйт те: «Ий 
Му са! Ке ше ләр гә пәй гам бәр 
итеп җи бә рер гә вә Үзем бе
лән сөй лә шер гә си не их ты яр 
кыл дым. Без бир гән ки тап ны 
ку әт бе лән тот вә Без бир гән 
нигъ мәт ләр гә шө кер итү че
ләр дән бул». 

145Му са га Тәү рат так та ла
рын да һәр нәр сә не яз дык, 
вә газь не вә һәр нәр сә не 
бә ян ит тек, аны ал ку
әт бе лән һәм ка ве ме ңә дә 
Тәү рат бе лән га мәл кы
лыр га бо ер, Тәү рат ның 
күр кәм рәк хө кем нә рен ал
сын нар! Мин сез гә тиз дән 
күр сә тер мен фа сикъ лар 
йор ты җә һән нәм не, Тәү
рат хө кем нә рен бо зып фа
сикъ бул ма гыз! 

19Быр гы та вы шы кө чәй гән
нәнкө чәя бар ды. Шул чак 
Му са Ал ла һы га мө рә җә гать 
ит те, һәм Ал ла һы, күк күк
рә теп, аңа җа вап кай тар ды. 

Чыгыш24
18Му са, тау га кү тә ре леп, бо лыт

лар эче нә кер де; әле ге тау да 
ул кы рык көн һәм кы рык 
төн бул ды. 

Чыгыш33
18Шул чак Му са Раб бы га әйт те: 

«Зин һар өчен, ми ңа Үзең нең 
шөһ рә тең не күр сәт». 

19Раб бы җа вап кай тар ды: 
«Си нең ал  дың да Мин 
Үзем нең бар шөһ рә тем
не күр сә тер мен; Үзем нең 
„Раб бы“ ди гән исе мем не 
игъ лан итәр мен. Кем гә те
лә сәм, шу ңа шәф кать күр
сә тер мен; кем не кыз га ныр
га те лә сәм, шу ны кыз га
ныр мын. 

20Әм ма Ми нем йө зем не кү рә 
ал мас сың, чөн ки Ми не күр
гән ке ше исән ка ла ал мый». 

21Раб бы та гын әйт те: «Ме нә, 
Ми нем яным да бер урын бар. 
Син шу шы урын да – кы я да 
ба сып то рыр сың. 

22Ми нем шөһ рә тем шул ту ры
дан уз ган да, Мин си не кыя 
яры гы на яше рер мен һәм, 
шөһ рә тем узып кит кән че, 
си не Үз ку лым бе лән кап лап 
то рыр мын. 

23Со ңын нан ку лым ны алыр мын, 
һәм син Ми нем ар кам ны 

Синай тавында 

7cүрә
142Му са ны Тур та вын да утыз ки

чә вә утыз көн тот мак бе лән 
вәгъ дә кыл дык, вә ул утыз 
көн не янә ун көн ку шып 
тә мам ит тек, Раб бы сы ның 
вәгъ дә се кы рык кич тә тә мам 
бул ды. Му са Тур та вы на кит
кән дә кар дә ше Һа рун га әйт
те: «Ка ве мем ара сын да ми нем 
уры ным да кал һәм алар ның 
эш лә рен тө зек кыл вә бо
зык лык кы лу чы лар юлы на 
кер мә!» 

143Му са вәгъ дә кы лын ган 
уры ны быз га кил гәч, Раб
бы сы аңа сөй лә де, ягъ ни 
сөй ләш те ләр, Му са Ал ла

ха лык ал ды на чык та юлың
ны дә вам ит. 

6Мин исә Хо реб та гы кыя ба
шын да си нең кар шы да ба
сып то рыр мын. Та я гың бе лән 
кы я га су гу ың бу лыр, шун дук 
ан нан су бә реп чы гар, һәм 
ке ше ләр су сын на ры кан ган
чы эчәр ләр». Му са Ис ра ил 
өл кән нә ре күз ал дын да нәкъ 
шу лай эш лә де дә. 

Чыгыш15
27Шун нан алар Элим гә ки леп 

җит те ләр. Ан да ун и ке су 
чы га на гы һәм үсеп уты ра 
тор ган җит меш хөр мә ага
чы бар иде. Алар, ча тыр лар 
ко рып, су янын да ур наш
ты лар. 

Синай тавында 

Чыгыш19
16өчен че көн не ир тән тау га куе 

бо лыт төш те, күк күк рәп, 
яшен яшь нә де һәм быр гы
ның ко лак яр гыч та вы шы 
ише тел де – стан да гы ха лык 
кур ка кал ды. 

17Шул ва кыт Му са ке ше ләр не, 
Ал ла һы бе лән оч ра шыр га 
дип, стан нан алып чык ты, 
һәм алар тау итә ге яны на 
ки леп бас ты лар. 

18Си най та вы тө тен гә кү мел де, 
чөн ки Раб бы тау га ут эчен дә 
төш те. Тау дан, мич тән чык
кан сы ман, тө тен бөр ке лә 
иде. Тау то таш тан сел ке неп 
тор ды. 
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бик тиз би рер без, ул тәкъ ва 
ке ше ләр зә кят лә рен би рер
ләр һәм Без нең аять лә ре без
гә ыша ныр лар. 

157Укыйяза бел мә гән рә сү
ле без – Мө хәм мәт гмгә 
ияр гән ке ше ләр гә рәх
мә те без ире шер, кул ла
рын да гы Тәү рат, Ин җил 
ки тап ла рын да рә сүл нең 
сый фат ла ры языл га нын 
та бар лар, Мө хәм мәт гм 
алар ны гө наһ лы эш ләр
дән ты яр вә сә ваб лы эш
ләр гә өн дәр, ях шыпакь 
нәр сә ләр не алар га хә ләл 
кы лыр, за рар лыпыч рак 
нәр сә ләр не алар га хә
рам кы лыр, алар да бул
ган авыр лык ны вә дин нә
рен дә ге ка ты хө кем нәр не 
алар дан бе те рер, рә сүл гә 
ыша нып аны зур ла са лар 
вә аңа яр дәм ит сә ләр һәм 
ул ки тер гән һи да ять як
ты лы гы бул ган Коръ ән 
хө кем нә ре нә ияр сә ләр, 
алар – өс тен лек та бу чы
лар». 

сал ды, ә кал ган яр ты сын 
мәз бәх кә чәч рәт те. 

7Му са төр гәк кә языл ган Ки ле
шү не ха лык ка укы ды, һәм 
ке ше ләр: «Без Раб бы ның бар
лык сүз лә рен үтәр без һәм 
Аңа буй сы ныр быз», – ди
де ләр. 

8Шул чак Му са кор бан ка нын 
ха лык өс те нә чәч рәт те һәм 
әйт те: «Бу – Раб бы ның сез
нең бе лән тө зе гән Ки ле шү не 
рас лау чы кан. Шу шы бар
лык сүз ләр – Ки ле шү нең 
ни ге зе». 

9Шун нан соң Му са, Һа рун, На
даб, Аби һу һәм Ис ра ил нең 
җит меш өл кә не тау га кү тә
рел де ләр 

10һәм шун да Ис ра ил Ал ла сын 
күр де ләр. Аның аяк ла ры ас
тын да зәң гәр якут тан ясал
ган, аяз күк тө сен дә бас ма 
сы ман бер нәр сә бар иде. 

11Ис ра ил нең баш лык ла ры Ал
ла һы ны күр де ләр, әм ма Ал
ла һы, ку лын су зып, алар га 
зы ян ки тер мә де, һәм алар 
аша ды лар, эч те ләр. 

12Раб бы Му са га: «Ми нем ян
га тау га кү тә рел һәм шун
да кал. Мин Үзем нең ка нун 
һәм бо е рык ла рым ны, ике 
таш так та га язып, ха лык ка 
җит ке рү өчен, си ңа би рер
мен», – ди де. 

155Му са тау га бар ган да ка ве
ме эчен нән җит меш ир не 
үзе бе лән ал ды. Ул ир ләр не 
зил зи лә тот кач, ягъ ни Ал
ла һу ның тау га төш кән ну
ры бе лән кө еп үл гәч, Му са 
әйт те: «Ий Раб бым! Әгәр 
ул ир ләр не вә ми не һә лак 
итәр гә те лә сәң, әл бәт тә, 
алар ның ми ңа юл даш бу лу
ла рын нан элек һә лак итәр 
идең. Йа Раб бы! Без ләр дән 
га кыл сыз лар кыл ган эш 
өчен без не һә лак итәр сең
ме? Алар ның Си не кү рер
гә те ләү лә ре Үзең те лә гән 
бер фет нә сы нау дыр, аның 
бе лән Үзең те лә гән ке ше
не адаш ты рыр сың вә Үзең 
те лә гән ке ше не һи да ять кә 
са лыр сың. Син ге нә без нең 
яр дәм че без сең, без не яр
лы ка вә рәх мәт кыл! Син 
яр лы кау чы лар ның иң хә
ер ле се сең! 

156Йа Раб бы! Без гә һи да ять ле 
күр кәм тор мыш ны на сыйп 
ит! Һәм ахи рәт тә күр кәм 
тор мыш ны бир! Тәх кыйк, 
без Си нең хө кем нә ре ңә 
ита гать ит тек, ту ры юлы
ңа кү нел дек! Ал ла һу Тә га лә 
әйт те: «Үзем те лә гән ке ше гә 
га за бым ны иреш те рер мен 
һәм рәх мә тем дә киң дер, 
һәр нәр сә не сый дыр ды. Ул 
рәх мә те без не кө фер дән вә 
Ал лаһ хө кем нә рен бо зу дан 
сак ла ну чы тәкъ ва ке ше ләр гә 

кү рер сең, әм ма йө зем не кү
рә ал мас сың». 

Чыгыш24
1Шун нан соң Раб бы Му са га: 

«Син үзең, Һа рун, На даб, 
Аби һу һәм җит меш Ис ра ил 
өл кә не тау га кү тә ре ле гез дә 
ерак тан гы на Ми ңа та бы
ны гыз. 

2Әм ма Раб бы яны на Му са үзе 
ге нә якын лаш сын, ә кал ган
нар мо ны эш лә мә сен. Ха лык 
исә аның бе лән тау га ме нәр гә 
ти еш тү гел», – ди де. 

3Му са, ха лык яны на ба рып, 
Раб бы ның бар лык сүз лә
ре һәм ка нун на ры ту рын да 
сөй ләп бир де, һәм ба ры сы 
да бер та выш тан: «Без Раб
бы ның бар лык сүз лә рен 
үтәр без», – дип җа вап кай
тар ды. 

4Раб бы ның бар лык сүз лә рен 
Му са язып ал ды, ә ир тә ге сен 
ир түк то рып, тау итә ген дә 
мәз бәх тө зе де һәм Ис ра ил
нең һәр ыру гын нан бер таш 
исә бен нән ун и ке таш утыр
тып куй ды. 

5Ан на ры Му са Ис ра ил егет
лә рен кор бан лык мал алып 
ки лер гә җи бәр де. Бу егет
ләр ту ла ем ян ды ру кор бан
на ры ки тер де ләр һәм үгез
ләр не, та ту лык кор ба ны 
бу ла рак, Раб бы га тәкъ дим 
ит те ләр. 

6Му са, бу хай ван нар ның ка нын 
алып, яр ты сын ка сә ләр гә 
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тәү бә итеп тө зәл гән ке ше
ләр не га фу итә дер. 

26Дә хи якын кар дәш ләр нең вә 
мес кен нәр нең вә мө са фир
ләр нең хак ла рын бир! Әм ма 
ма лың ны ти еш сез җир ләр гә 
ис раф ит мә! 

27Ти еш сез урын га мал ны ис раф 
итү че ләр, әл бәт тә, шай тан 
кар дәш лә ре дер, шай тан Раб
бы сы на кя фер бул ды. 

28Мох таҗ ке ше ләр ки леп син
нән яр дәм со ра ган да си нең 
би рер гә һич нәр сәң бул ма са, 
«Раб бым рәх мәт итеп нигъ
мәт бир сә, сез гә дә би рер 
идем» дип алар дан йөз дүн
дер сәң, ул ва кыт та йом шак 
сүз ләр әй теп кү ңел лә рен та
бар га ты рыш! 

29Мох таҗ лар га са да ка би рү дә 
ку лың ны му е ны ңа баг лап 
куй ма, са ран нар кы я фә тен
дә шу лай ук ку лың ны бө тен
ләй ачып җи бәр мә, ягъ ни 
үзе ңә кал дыр мый ча би реп 
бе тер мә, әгәр ки е ме ңә хәт ле 
би реп бе тер сәң, ул ва кыт
та ялан гач хә лең дә үзең не 
шел тә ләп, хәс рәт лә неп уты
рыр сың. 

30Тәх кыйк, Раб бың те лә гән ке
ше се нә киң ри зык би реп бай 
кы лыр вә те лә гән ке ше сен 
фә кыйрь кы лыр; әл бәт тә, 
Ул бән дә лә рен кү рә вә хәл
лә рен бе лә дер. Шу ның өчен 
фә кыйрь ке ше хәс рәт лән мә
сен, са быр ит сен! 

13«Якы ның ны рән җет мә һәм 
та ла ма. Ял чы ңа хез мәт ха
кын тү ләү не икен че көн гә 
кал дыр ма». 

Зәбур118
36Йө рә гем не күр сәт мә лә ре ңә 

та ба юнәлт, хә рәм мал га ым
сын дыр ма ми не. 

Лүк12
15Шун нан соң һәм мә се нә мө рә

җә гать итеп: «Ка ра гыз аны, 
һәр төр ле ком сыз лык тан сак
ла ны гыз, чөн ки ке ше нең го
ме ре малмөл кә те нең күп ле
ге нә бәй лән мә гән», – ди де. 

Яратылыш9
6«Ке ше ка нын кой ган адәм нең 

үз ка ны да ке ше ку лын нан 
ко е лыр. Чөн ки ке ше не Ал
ла һы Үз су рә тен дә ярат ты». 

Левиләр24
17«Әгәр бе рәр ке ше кем не дә 

бул са үте рә икән, аны үлем 
җә за сы кө тә». 

Чыгыш20
13«Ке ше үтер мә. 
14Зи на кыл ма. 
15Ур лаш ма. <...> 
17Баш ка бе рәү нең өе нә, ха

ты ны на, ир яки ха тынкыз 
ко лы на, үге зе нә яки ишә ге
нә – го му мән, ке ше ма лы на 
нә фе сең не суз ма». 

Левиләр19
11«Ур лаш ма гыз, ял ган ла ма гыз, 

ип тә ше гез не ал да ма гыз. <...> 
35Озын лык, авыр лык һәм кү

ләм не үл чә гән дә, га дел бу
лы гыз. 

Ун боерык 

112сүрә
1Әйт, әй Мө хәм мәт: «Ул – 

Ал лаһ – һич тиң дә ше вә 
ох ша шы бул ма ган ял гыз бер 
ге нә Ал ла һу дыр». 

17сүрә
22Ахи рәт дә рә җә лә ре нә ире

шер гә те лә сәң, «Ал ла һу
ның тиң дә ше бар» дип игъ
ти кад ит мә! Әгәр мөш рик 
бул саң, җән нәт нигъ мәт
лә рен нән мәх рүм бу лып 
җә һән нәм дә рис вай бу лып 
уты рыр сың. 

23Ал лаһ хө кем ит те вә әмер 
бир де: фә кать Ал ла һу га гы
на гый ба дәт кый лыр га һәм 
атаана га иге лек итәр гә. Әгәр 
син исән чак та алар ның бер
се яки ике се дә карт лык ка 
иреш сә ләр, син алар га «уф» 
та ди мә гел вә ка һәр лә мә, 
кә еф лә рен җи бәр мә, бәл ки 
алар га һәр ва кыт йом шак вә 
мө ла ем сүз ләр сөй лә гел! 

24Вә алар га шәф кать итеп, рә
хим ка нат ла рың ны җәй гел! 
Вә әйт: «Ий Раб бым! Алар 
ми не кеч ке нә ча гым да мәр
хә мәт бе лән үс тер гән нә ре 
ке бек, Син дә алар га дө нь
я да һәм ахи рәт тә шәф кать 
кыйл!» 

25Кү ңел лә ре гез дә нин ди ни ят
ләр вә те ләк ләр ба рын Ал
лаһ бе лә, әгәр кү ңел лә ре гез 
ях шы бул са, Ал лаһ, әл бәт тә, 

Ун боерык 

Канун6
4«Тың ла, Ис ра ил хал кы! Раб бы 

Ал ла быз – бер дән бер Раб бы. 
5Раб бы Ал ла гыз ны бө тен йө

рә ге гез, җа ны гыз бе лән, бар 
кө че гез гә яра ты гыз». 

Чыгыш20
12«Атаанаң ны хөр мәт ит. Шу

лай эш лә сәң, Раб бы Ал лаң 
си ңа би рә се җир дә го ме рең 
озын бу лыр». 

Чыгыш21
15«Ата сы на яки ана сы на кул 

кү тәр гән һәр кем нең җә за
сы – үлем дер». 

Левиләр19
32«Чәч лә ре ча лар ган өл кән

нәр ал дын да уры ны гыз дан 
то ры гыз, карт ке ше гә хөр
мәт күр сә те гез. Ал ла гыз дан 
кур кып, Аны хөр мәт ите гез. 
Мин – Раб бы». 

Левиләр19
9«Иген кы ры гыз да уңыш 

җый ган ва кыт та, ба су ның 
чи те нә ка дәр җит ке реп ур
ма гыз һәм ур ган нан кал
ган ба шак лар ны да җый
ма гыз. 

10Бак ча гыз да гы йө зем не дә 
соң гы җи ме ше нә ка дәр 
җый ма гыз һәм җир гә ко
ел ган на рын да ал ма гыз: 
алар ны фә кыйрь ләр гә һәм 
кил ме шәк ләр гә кал ды ры
гыз. Мин – сез нең Раб бы 
Ал ла гыз». <...> 
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Га дел үл чә сә гез, үзе гез гә хә
ер ле дер вә ахы ры да күр кәм 
бу лыр. 

36Вә дә ли лең, бе ле мең бул ма
ган нәр сә гә ияр мә, ягъ ни 
дә лил сез га мәл дә кыйл ма, 
хө кем дә ит мә, фәт ва да бир
мә! Ал лаһ бир гән ко лак, күз, 
кү ңел – бо лар ның һәр бер
сен нән кы я мәт көн не со
рау бу лыр, алар ны сә ваб лы 
урын нар га гы на кул ла ны гыз! 

37Җир өс тен дә зу ра еп күк рәк 
ки е реп йөр мә! Чөн ки син 
ни ка дәр зу рай саң да, җир не 
ер тыр га хә лең нән кил мәс 
һәм ни ка дәр зу рай саң да, 
тау лар хәт ле зу рая ал мас сың! 

38...Ал лаһ тый ган эш ләр не эш
ләү че ке ше явыз лы гы бе лән 
Ал лаһ хо зу рын да яман ке ше 
са нал ды. 

39Ош бу хө кем нәр Ал ла һу ның 
хик мә тен нән си ңа вә хи ител
гән хө кем нәр дер. Ал лаһ яны
на та гын бер нәр сә не Ал лаһ 
итеп ал ма! Әгәр ул эш не эш
лә сәң, Ал ла һу ның рәх мә тен
нән ки сел гән бу лыр сың һәм 
шел тә лән гән хәл дә җә һән
нәм гә таш ла ныр сың. 

Үгез бозау сыны 

7сүрә
148Му са тау га кит кәч, ка ве ме ал

тынкө меш тән бо зау яса ды, 
ул бо зау ның та вы шы бар иде, 
бо зау шу лай ясал ган иде – 
аңар га җил ке реп, эчен нән 

Үгез бозау сыны 

Чыгыш32
1Ин де күп ва кыт узып та, Му

са ның һа ман да тау дан төш
мә вен күр гәч, ке ше ләр Һа рун 
ти рә се нә җы ел ды лар һәм 
аңа: «Әй дә, без гә ал ла лар 

31Фә кыйрь бу лу дан кур кып 
ба ла ла ры гыз ны үтер мә гез! 
Ба ла ла ры гыз ны да, үзе гез не 
дә Без ри зык лан ды рыр быз, 
әл бәт тә, үз ба ла ла рын үте
рү лә ре га фу ител ми тор ган 
ха та дыр, зур гө наһ тыр. 

33Ал лаһ үте рү не хә рам ит кән ке
ше не үтер мә гез! Мә гәр үте рү 
ти еш бул са гы на үте ре гез... 
Бе рәү хак сыз зо лым бе лән 
үте рел сә, үте рел гән ке ше
нең вә ли се нә их ты яр бир дек, 
те лә сә үте рү че не үтер сен, 
те лә сә үтер ми чә мал ал сын, 
те лә сә га фу ит сен! Лә кин бу 
эш ләр дә чик тән үт мә сен, бер 
ке ше уры ны на ике ке ше не 
үтер мә сен, яки мал ал са, ти
еш ле сен нән ар тык ал ма сын! 
Тәх кыйк, ул ва рис Ал ла һу дан 
яр дәм би рел меш бул ды. 

34Ятим нәр ма лы на да якын 
бар ма гыз, ягъ ни алар ның 
ма лын нан аз гы на да фай да
лан ма гыз, мә гәр ятим гә фай
да итү юлы бе лән аның ма
лы на кат на шы гыз яки ятим 
тә мам үсеп га кыл га утыр
ган чы аның ма лы на якын 
бар ма гыз! Вә га һед лә ре гез не 
һәм вәгъ дә лә ре гез не үтә гез, 
боз ма гыз! Чөн ки га һед лә рен 
боз ган ке ше ләр кы я мәт көн
не со ра ла чак лар дыр. 

35Дә хи үл чә гән дә үл чәү лә ре гез 
дө рес бул сын, ти гез үл чә гез 
вә дө рес үл чи тор ган га дел 
ми зан нар бе лән үл чә гез! 

36Үл чәү лә ре гез, гер лә ре гез һәм 
баш ка үл чәү әс бап ла ры гыз 
дө рес бу лыр га ти еш. Мин – 
сез не Ми сыр дан алып чык
кан Раб бы Ал ла гыз». 

Гыйбрәтлесүзләр16
18Го рур лык – һә ла кәт кә, ма саю 

хур лык ка ил тә. 
19Тый нак рух лы фә кыйрь ләр 

бе лән ара ла шу тә кәб бер ләр 
бе лән та быш бү ле шү дән ях
шы рак. 

Чыгыш20
3«Сез дә Мин нән баш ка ал ла лар 

бул ма сын. 
4Үзе гез гә һич нин ди пот лар яса

ма гыз. Юга ры да, күк тә, һәм 
тү бән дә, җир дә, яисә җир 
ас ты су ла рын да бул ган нәр
сә ләр гә ох ша тып, сынсу
рәт ләр яса ма гыз. 

5Алар га та бын ма гыз, сәҗ дә 
кыл ма гыз, чөн ки Мин, сез
нең Раб бы Ал ла гыз, ба ры 
тик Үзе мә ге нә туг ры бу лып 
ка лу ны та ләп итү че Зат мын. 
Мин нән йөз чө ер гән ата
ла ры ның гө наһ ла ры өчен 
өчен че, дүр тен че бу ын га ча 
ба ла ла ры на җә за би рү че мен. 

6Ә Ми не ярат кан һәм әмер лә
рем не үтә гән нәр нең ме ңен
че бу ы ны на ка дәр мәр хә мәт 
күр сә тү че мен». 
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Син рә хим кы лу чы лар ның 
иң рә хим ле се сең!» 

152Бо зау ны Ал лаһ (итеп) то ту
чы лар га дө нь я да Ал ла һу ның 
ачуы вә хур лык иреш те. Әнә 
шу лай җә за кы ла чак быз «Ал
ла һу ның тиң дә ше бар» дип 
иф ти ра кы лу чы лар ны. 

153Бо зык эш ләр не эш ләү че ләр, 
тәү бә итеп га мәл кы лу ни я те 
бе лән Коръ ән гә иман ки
тер сә ләр, шу ның со ңын да 
Раб бың, әл бәт тә, яр лы кау чы, 
рә хим ле. 

154Му са ның ачуы ба сыл гач, әү
вәл дә атып таш ла ган Тәү рат 
так та ла рын ку лы на ал ды. Ул 
Тәү рат та Ал ла һу дан ку рык
кан ке ше ләр өчен һи да ять кә 
кү не лү тәр тип лә ре һәм Ал ла
һу ның рәх мә те языл ган иде. 

20сүрә
83Ал лаһ әйт те: «Ий Му са, ка ве

мең не кал ды рып ял гыз ки
лер гә си не нәр сә ашык тыр
ды?» Чөн ки Му са Тур та вы на 
бар ган да үзе бе лән 70 ке ше 
ал ган иде, тау га җит кән дә 
алар ны арт та рак кал ды рып 
үзе ал дан рак бар ды. 

84Му са әйт те: «Алар ми нем 
эзем нән кил де ләр, әм ма мин 
үзем, йа Раб бы, Си нең ри за
лы гың ны эс тәп ашык тым». 

85Ал лаһ әйт те: «Ий Му са, син 
кит кән нән соң ка ве мең не 
бә ла лән дер дек, Са ми ри за
лим, бо зау га та бын ды рып, 
алар ны адаш тыр ды». 

„Әй Ис ра ил то кы мы! Си не 
Ми сыр җи рен нән алып чык
кан ал лаң ме нә шу шы!“» 

9Раб бы Му са га янә әйт те: «Кү
рәм ки, бу ха лык үз сүз ле. 

10Хә зер гә син Ми не кал ды рып 
тор. Ачуяр су ым нан Мин 
алар ны кы рып бе те рәм, ә 
со ңын нан син нән бө ек ха
лык бул ды рам». 

11Әм ма Му са Раб бы дан, үз Ал
ла сын нан ял ва рып со ра ды: 
«Әй Раб бы, Үзең нең бө ек 
кө чең, код рәт ле ку лың бе
лән Ми сыр җи рен нән алып 
чык кан хал кы ңа ник шу лай 
ачу лы сың? 

12Ниш ләп әле Син ми сыр лы
лар га: „Раб бы Үз хал кын усал 
ни ят бе лән – тау лар да һә лак 
итеп, җир йө зен нән юк ка 
чы га рыр өчен, Ми сыр дан 
алып кит кән икән“, – дип 
әй тер гә юл ку я сың?! Яр су
ың ны чәч мә, үз гәрт ка ра рың
ны, Үз хал кы ңа афәт бе лән 
яна ма! 

13Кол ла рың Иб ра һим, Ис хак 
һәм Ис ра ил не исе ңә тө шер – 
алар га Син Үз За тың нан: 
„Нә се ле гез не күк тә ге йол
дыз лар са нын ча ишәй тер
мен. Вәгъ дә ит кән шу шы 
җир ләр нең бө те не сен нә сел 
ва рис ла ры гыз га мәң ге лек би
лә мә итеп би рер мен“, – дип 
ант ит тең». 

14Шун нан Раб бы Үзе нең ка ра
рын үз гәрт те, һәм ха лык ка 

та выш чы га иде. Әл лә алар 
күр ми ләр ме: бо зау алар бе
лән сөй ләш ми һәм алар ны 
ту ры юл га күн де рер гә дә кө че 
җит ми. Га җәп, һич нәр сә
гә яра ма ган нәр сә не илаһ 
тот ты лар һәм шу ның өчен 
за лим бул ды лар. 

149Алар ның кул ла ры на су гыл гач 
һәм, шик сез, адаш кан лык ла
рын бел гәч, әйт те ләр: «Әгәр 
без гә Раб бы быз рәх мәт кыл
ма са һәм гө наһ ла ры быз ны 
яр лы ка ма са, әл бәт тә, һә лак 
бу лу чы лыр дан бу лыр быз!» 

150Му са, ка ве ме яны на ачу вә 
кай гы бе лән кай т кач, әйт те: 
«Мин кит кәч нин ди ка ба хәт 
эш эш лә гән сез! Раб бы гыз
ның эшен дә ашык ты гыз
мы? Ал лаһ вәгъ дә кыл ган 
кы рык көн не кө тәр гә күп
сен де гез ме?» Вә ачу ын нан 
ку лын да гы Тәү рат так та ла
рын таш ла ды һәм кар дә ше 
Һа рун гмнең са ка лын нан 
то тып үзе нә тарт ты. Һа рун 
әйт те: «Ий анам улы кар дә
шем! Тәх кыйк, бу ка вем ми не 
зә гыйфь кә са на ды һәм бо
зау ясау ла рын нан тый га ным 
өчен ми не үте рә баш ла ды, 
ми нем өчен дош ман нар ны 
шат лан дыр ма вә ми не за
лим ка вем нәр җөм лә сен нән 
са на ма!» 

151Му са әйт те: «Йа Раб бы! Ми не 
вә кар дә шем Һа рун ны яр лы
ка вә без не рәх мә те ңә кер гез! 

яса, алар без нең ал дан бар
сын нар. Без не Ми сыр дан 
алып чык кан Му са га нәр сә 
бул ган ны бел ми без», – ди
де ләр. 

2Һа рун ха лык ка әйт те: «Ха тын
на ры гыз га, угыл ла ры гыз га 
һәм кыз ла ры гыз га ки дер гән 
ал тын ал ка лар ны сал ды рып, 
ми ңа алып ки ле гез». 

3Шун нан соң бар ха лык, ал тын 
ал ка ла рын са лып, Һа рун га 
алып кил де. 

4Һа рун ха лык тан ал тын ны 
ал ды, аны эре теп кой ды да 
кис кеч яр дә мен дә үгез бо зау 
сы нын яса ды. Шул чак ха лык 
әйт те: «Әй Ис ра ил то кы мы! 
Си не Ми сыр җи рен нән алып 
чык кан ал лаң ме нә шу шы!» 

5Һа рун, мо ны кү реп, бо зау кар
шын да мәз бәх тө зе де һәм 
әйт те: «Ир тә гә Раб бы хөр
мә те нә бәй рәм бу лыр». 

6Икен че көн не ха лык, бик ир тә 
то рып, ту ла ем ян ды ру кор
бан на ры һәм та ту лык кор
бан на ры ки тер де; со ңын нан 
ба ры сы уты рып ашапэч те дә 
кү ңел ачар га ке реш те. 

7Шул чак Раб бы Му са га: «Тиз 
ге нә тү бән гә төш, Ми сыр 
җи рен нән алып чык кан хал
кың бо зыл ды! – ди де. – 

8Ми нем әмер лә рем нән алар бик 
тиз тай пыл ды лар, үз лә ре нә 
үгез бо зау сы нын ко еп, шу ңа 
та бын ды лар һәм кор бан нар 
ки тер де ләр, һәм ха лык әйт те: 
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89Ал лаһ әй тә: «Әйә алар бел ми
ләр ме: бу бо зау алар га һич
нәр сә сөй лә мәс, әгәр бо зау
ның үзе нә сөй лә сә ләр, җа вап 
бир мәс вә алар га фай да ки
те рер гә дә, за рар ки те рер гә 
дә ка дир бул мас». 

90Му са тау дан кай т мас бо рын 
Һа рун әй т кән иде: «Ий ка ве
мем, сез ош бу бо зау бе лән бә
ла лән де гез, зин һар, аңа гый
ба дәт ит мә гез, ха кый кать тә, 
сез нең Раб бы гыз – рәх мәт 
ия се Ал ла һу Тә га лә дер, ми ңа 
ия ре гез вә ми нем әме ре мә 
ита гать ите гез!» 

91Ка ве ме Һа рун га әйт те: «Му са 
кайт кан га ча бо зау га гый ба
дәт кы лу дан тук та ма быз». 

92Му са, кай т кач, Һа рун га әйт те: 
«Ий Һа рун, ка ве мең бо зау га 
та бы нып аз ган ва кыт та 

93ми ңа ия рү дән си не нәр сә тый
ды? Югый сә ми нем әме ре мә 
ка рыш тың мы?» 

94Му са ачу лан ды вә Һа рун ның 
са ка лын нан тарт ты. Һа рун 
әйт те: «Ий анам ның угъ лы, 
са ка лым нан тот ма гыл һәм 
ба шым нан да тот ма гыл, алар 
ми нем сү зем не тың ла ма ды
лар, әгәр мин алар бе лән су
гыш сам яки алар ны таш лап 
кит сәм, алар төр ле фир ка га 
бү ле нер ләр дә, „Ягъ куб ба
ла ла рын ник аер дың“ дип 
әй тү ең нән һәм „ми нем сү
зем не тот ма дың“ дип ачу ла
ну ың нан ку рык тым». 

бо лай ди: „Һәр кай сы гыз 
кы лы чын ас сын да стан
ның бер очын нан икен че 
очы на уз сын һәм үзе нең 
ту га нын, дус тын, якы нын 
үтер сен“». 

28Ле ви ләр Му са ның бо е ры гын 
үтә де ләр, һәм шул көн не өч 
мең ча ма сы ке ше һә лак бул
ды. <...> 

30Икен че көн не ир тән Му
са ха лык ка әйт те: «Гө на
һы гыз зур сез нең! Әм ма 
мин хә зер Раб бы яны на 
ме нәм, бәл ки, гө наһ ла
ры гыз ны ки че рү ен үте нә 
алыр мын!» 

31Му са, Раб бы яны на әй лә неп 
кай тып, әйт те Аңа: «Әйе, 
бу ха лык зур гө наһ эш лә де. 
Алар үз лә ре нә ал тын нан ал
ла яса ды лар. 

32Хә зер Син алар ның бу гө
на һын ки чер сәң иде! Әгәр 
ки чер ми сең икән, Үзең яз ган 
ки тап тан исе мем не сы зып 
таш ла». 

33Раб бы Му са га: «Ки та бым нан 
Мин Үзе мә кар шы гө наһ 
эш ләү че ләр нең исем нә рен 
сы зам. 

34Хә зер исә юл га куз гал һәм 
Мин әй т кән урын га ха лык
ны ияр теп кит, ә Ми нем фә
реш тәм ал дың нан ба рыр. 
Ва кы ты җит кәч, кыл ган 
гө наһ ла ры өчен Мин алар
га җә за би рер мен», – дип 
җа вап кай тар ды. 

86Му са, ка ве ме эш лә гән эш өчен 
кай гы рып вә ачу ла нып, ка
ве ме яны на кайт ты. Әйт те: 
«Ий ка ве мем, Раб бы гыз сез гә 
„Тәү рат би рәм“ дип ях шы 
вәгъ дә кыл ды тү гел ме? Мин 
сез гә, кы рык көн нән кай там, 
дип вәгъ дә би реп кит тем, әл
лә сез гә шул кы рык көн бик 
озын ва кыт бул ды мы? Яки 
Ал ла һу ның ачуы вә га за бы 
иңү ен те лә де гез ме? Тәх кыйк, 
Ал ла һу га гы на гый ба дәт кы
лыр быз, дип ми ңа бир гән 
вәгъ дә гез гә хи лаф лык кыл
ды гыз». 

87Ка ве ме әйт те: «Без си нең 
вәгъ дә ңә үз их ты я ры быз илә 
хи лаф лык кыл ма дык, лә кин 
Ми сыр дан чык кан ва кы ты
быз да Ми сыр ха тын на ры
ның би зәк әй бер лә рен ал ган 
идек, ул би зәк ләр не һәм
мә сен ут ка са лып эрет тек, 
Са ми ри да Җәб ра ил аты ның 
эзен нән ал ган туф рак ны ут
ка сал ды». 

88Һәм Са ми ри шул эре гән би
зәк ләр дән бо зау чы гар ды, ул 
бо зау су рә тен дә бо зау та вы
шы бар иде, һәм Са ми ри вә 
аның ияр чен нә ре әйт те ләр: 
«Ме нә бу сез нең вә Му са ның 
ила һы дыр», – дип; вә бо зау га 
гый ба дәт кы ла баш ла ды лар 
һәм: «Бо зау үзе нең ила һы 
икән ле ген Му са оныт ты, 
тау га илаһ эз ләп кит те», – 
ди де ләр. 

кы лы на сы афәт бул мый 
кал ды. 

15Ә Му са исә, бо е рык лар языл
ган әле ге ике таш так та ны 
алып, тау дан төш те. Бу таш
лар ның ике ягы на да бо е
рык лар языл ган иде. 

16Бу таш так та лар ны Ал ла һы 
Үзе ясап, әле ге бо е рык лар ны 
Үзе уеп яз ган иде. <...> 

19Стан га якын лаш кач, Му са 
үгез бо зау сы нын һәм би
еп йө рү че ха лык ны күр де. 
Шун да Му са, ачу ын нан яр
сып, тау итә ген дә так та ла
рын җир гә атып бәр де, һәм 
алар чәл пә рә мә ки леп ва
тыл ды. 

20Ан на ры Му са алар яса ган үгез 
бо зау сы нын ал ды да ут ка 
сал ды һәм ал тын ны, көл 
хә ле нә ки те реп, су га си беп 
җи бәр де, шун нан соң Ис ра
ил хал кын шул су ны эчәр гә 
мәҗ бүр ит те. <...> 

25Му са күр де ки, Һа рун кул 
ас тын да ис ра и ли ләр ты еп 
бул мас дә рә җә дә йө гән сез
лән гән, дош ман на рын сө
ен де реп, тә мам мәс хә рә гә 
кал ган. 

26Му са стан кап ка сы ал ды на 
бас ты да әйт те: «Кем Раб
бы ар тын нан ба рыр га те ли, 
шу лар ми нем ян га кил сен!» 
Бар ча ле ви ләр Му са яны на 
җы ел ды лар. 

27Му са алар га әйт те: «Ис
ра ил нең Раб бы Ал ла сы 
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ни гъ мәт ләр не хә тер лә гез! 
Ал лаһ ара гыз га күп пәй гам
бәр ләр күн дер де, үзе гез дән 
сез гә пат ша лар кыл ды һәм 
га ләм дә һич бер ка вем гә бир
мә гән ни гъ мәт ләр не сез гә 
бир де...» 

21Му са әйт те: «Ий ка ве мем, 
Ал лаһ бил ге лә гән һәм сез
нең өчен фай да сы бул ган 
Әри хә шә һә ре нә ке ре гез, 
Ал лаһ әме рен үтәү дән баш 
тар т ма гыз, арт ка бо ры лып 
кит мә гез! Әгәр баш тарт са
гыз, әл бәт тә, нигъ мәт ләр дән 
ко ры ка лып, хәс рәт лә нү че 
бу лып әве ре лер сез». 

22Әле ге кур как ка би лә баш
лык ла ры әйт те ләр: «Ий Му
са, Әри хә шә һә рен дә көч ле, 
ба тыр ка вем яши, без алар
дан кур ка быз, шул сә бәп ле 
шә һәр гә һич тә кер мә без, 
хәт та ул ка вем чы гып кит
кән нә ре нә чак лы. Әгәр алар 
шә һәр дән чы гып кит сә ләр, 
без, әл бәт тә, шә һәр гә ке рү
че без», – дип. 

23Ка би лә баш лык ла рын нан 
Ал лаһ нигъ мәт лә гән ике се 
әйт те ләр: «Кя фер ләр дән ку
рык ма гыз, Ал ла һу га тә вәк
кәл итеп шә һәр кап ка сын нан 
ке ре гез! Әгәр шә һәр кап ка
сын нан кер сә гез, кя фер ләр не 
җи ңәр сез. Ал ла һу га тә вәк кәл 
кы лы гыз һәм шә һәр гә ке ре
гез, әгәр Ал ла һу ның яр дәм 
би рә чә ге нә ышан са гыз». 

2Раб бы Му са га әйт те: 
3«Ис ра и ли ләр гә Мин би рә се 

Кән ган җир лә рен ка рап кай
тыр өчен, ке ше ләр җи бәр – 
һәр ыруг тан бе рәр җи тәк че 
бар сын. 

4Му са, шу лай итеп, Раб бы күр
сәт мә се бу ен ча, шул ке ше
ләр не Па ран чү лен нән Кән
ган га җи бәр де. <...> 

26Әле ге җир ләр не үз күз лә ре 
бе лән күр гән ис ра и ли ләр 
кы рык көн нән соң ки ре 
кайт ты лар. 

27Па ран чү лен дә ге Ка дыш
ка – Му са, Һа рун һәм Ис
ра ил хал кы яны на әй лә неп 
кай т кач, кү зәт че ләр бө тен 
күр гәнбел гән нә рен алар га 
сөй ләп бир де ләр, шул җир
дән алып кай т кан җи меш
ләр не күр сәт те ләр. 

28Алар Му са га: «Син җи бәр гән 
як лар да бул дык без, – ди де
ләр. – Ул җир дә чын лап та 
сөт вә бал ага икән, ме нә ул 
җир нең җи меш лә ре. 

29Әм ма ул җир дә яшәү че ха лык 
көч ле, шә һәр лә ре ны гы тыл
ган һәм бик зур; без ан да 
Анак угыл ла рын да күр дек. 

30Ама лы кый лар – Нә геб тә, хит
ти ләр, явү си ләр һәм амо ри
ләр – тау лы ил дә, ә кән га ни
ләр исә диң гез буй ла рын да 
һәм Үр дүн ел га сы ти рә сен дә 
яши». 

31Му са ны әй лән де реп ал ган ха
лык ны ты ныч лан дыр мак чы 

95Му са Са ми ри дән: «Ник бо зау 
яса дың?», – дип со ра ды. 

96Са ми ри әйт те: «Ягъ куб ба
ла ла ры күр мә гән нәр сә не 
мин күр дем, ул – Җәб ра ил 
фә реш тә дер, аның аты ның 
ая гы эзен нән бер уч туф рак 
ал дым, ул туф рак ны ут та 
эре гән би зәк ләр өс те нә ыр
гыт тым да бо зау бул ды, шу
лай эш ләр гә нә фе сем ях шы 
күр де». 

97Му са Са ми ри гә әйт те: «Бар, 
ара быз дан кит, лә кин һич
кем гә кат на ша ал мас сың һәм 
си ңа һич кем ки лә ал мас, дө
нь я дагы га за бың өс те нә ахи
рәт тә дә си ңа га зап вәгъ дә 
ител гән ки, ан нан ко ты ла 
ал мас сың. Ий Са ми ри, ка
ра: „ми нем ила һым“ ди гән 
бо за вың ны ут та ян ды ра быз, 
соң ра кө лен күк кә очы ра быз! 

98Бәл ки бар ча гыз ның да гый ба
дәт кы лыр га ти еш ле бул ган 
ила һы гыз Ал ла һу Тә га лә дер, 
Аңар дан баш ка һич бер илаһ 
юк, мә гәр Ул Үзе ге нә. Аның 
бе ле ме һәр нәр сә дән киң бу
лып, вө җүд тә бар нәр сә не 
бе ле ме эче нә сый дыр ды». 

Күзәтчеләрнең Кәнган 
җиренә баруы 

5сүрә
20Му са ның үз ка ве ме нә әй т

кән сүз лә рен нән гый б рәт 
алы гыз! Әйт те: «Ий ка ве
мем, Ал лаһ сез гә бир гән 

35Ха лык яса ган үгез бо зау сы
ны өчен, ягъ ни Һа рун эш ләп 
бир гән сын өчен, Раб бы ис
ра и ли ләр гә җә за җи бәр де. 

Күзәтчеләрнең Кәнган 
җиренә баруы 

Саннар13
1Ан на ры ха лык, Ха се рот тан 

куз га лып, Па ран чү ле нә җит
те һәм шун да ча тыр ла рын 
ко рып ур наш ты. 
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9Тик Раб бы га кар шы баш кү тәр
мә гез һәм ул җир дә яшәү че 
ха лык тан ку рык ма гыз, чөн
ки без алар ны ик мәк аша
ган дай ашап бе те рә чәк без. 
Алар ның як лау чы сы юк ин
де, ә Раб бы – без нең бе лән, 
шу ның өчен алар дан кур
кыр га ки рәк ми», – ди де ләр. 

10Әм ма ке ше ләр: «Алар ны таш 
атып үте рер гә ки рәк!» – ди
де. Шул ва кыт Оч ра шу ча ты
рын да ис ра и ли ләр ал дын да 
Раб бы шөһ рә те пәй да бул
ды. <...> 

26Раб бы Му са бе лән Һа рун га 
әйт те: 

27«Бу явыз ха лык кай чан га ча 
Мин нән зар ла ныр икән?! 
Мин нән зар лан ган да, ис ра
и ли ләр нең нәр сә дип сук
ра ну ла рын ише тәм Мин. 
<...> 

34Сез ул җир не кы рык көн ка рап 
йөр де гез, һәм шул көн нәр 
хи са бын ча, һәр көн өчен бер 
ел исә бен нән, ягъ ни кы рык 
ел дә ва мын да, гө наһ ла ры гыз 
өчен мих нәт чи гә чәк сез. Ме
нә шун нан соң ин де Ми нем 
та раф тан ки ре ка гы лу ның 
нәр сә икән ле ген ях шы бе
лә чәк сез. 

35Мин – Раб бы, һәм Ми ңа кар
шы баш кү тәр гән бу явыз 
ха лык ка нәкъ әй т кә нем чә 
эш лә я чәк мен; бу чүл дә алар
ның һәм мә се һә лак бу ла чак 
һәм үлеп бе тә чәк». 

24Кя фер ләр дән кур ку чы ла
ры әйт те ләр: «Ий Му са, без 
Әри хә шә һә ре нә, әл бәт
тә, мәң ге кер мә без, шә һәр 
хал кы ан да тор ган ва кыт та. 
Ий Му са, үзең һәм Раб бың 
ба ры гыз, шә һәр кя фер лә
ре бе лән икәү су гы шы гыз! 
Ә без шу шы урын да ка рап 
уты ра быз», – дип. 

25Му са әйт те: «Ий Раб бым, мин 
фә кать үзе мә һәм кар дә шем 
Һа рун га их ты яр лы мын, баш
ка га һич сү зем үт ми дер. Ий 
Раб бым, фа сикъ бе лән без нең 
ара ны аер», – дип. 

26Ал лаһ әйт те: «Ин де алар
га Әри хә шә һә ре нә ке рү не 
кы рык ел га чак лы хә рам 
кыл дым. Кы рык ел үт ми чә 
ан да ке рә ал мас лар, хәй ран 
бу лып сах ра да ада шып йө
рер ләр. Ий Му са, фа сикъ 
ка вем өчен кай гыр ма, ин кяр 
кыл са лар, җә за сы үз лә ре нә
дер», – дип. 

бу лып, Кә леб: «Әй дә гез, һө
җүм итеп, ул җир не ба сып 
алыйк, без дә көч җи тәр лек 
бит!» – ди де. 

32Әм ма аның бе лән бер гә бар
ган нар: «Без ул ха лык ка һө
җүм итә ал мый быз, чөн ки 
алар без дән көч ле рәк», – ди
де ләр 

33һәм үз лә ре ка рап кай т кан 
җир ту рын да ис ра и ли ләр 
ара сын да яман хә бәр та ра
та баш ла ды лар: «Без ка рап 
кай т кан ул җир үзен дә яшәү
че ләр не йо та икән, һәм ан да 
яшәү че ләр нең ба ры сы да зур 
гәү дә ле ләр. 

34Без ан да әз мә вер дәй ке ше ләр 
күр дек (Анак угыл ла ры әз
мә вер ләр то кы мын нан иде). 
Алар янын да без чи кер т кә
ләр ке бек ке нә идек. Алар 
да без не шун дый итеп күр
де ләр». 

Саннар14
6Кән ган җи рен ка рап кай ту

чы лар дан Нун уг лы Ешуа 
һәм Ифун ни уг лы Кә леб, 
өс лә рен дә ге ки ем нә рен ер
тып, 

7Ис ра ил хал кы на: «Без ка рап 
кай т кан җир ләр ис кит кеч 
ях шы. 

8Әгәр Раб бы без дән ка нә гать 
бул са, сөт һәм бал агып 
тор ган шул җир гә алып ба
рып, аны без гә би рер. Ул 
шун дый җир ки, ан да сөт 
вә бал ага. 
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мал ла ры күб рәк иде, фә сад
чы за лим нәр кы я мәт кө нен
дә гө наһ ла рын нан со рал мас
лар, хи сап сыз җә һән нәм гә 
ке рер ләр». 

79Ка рун бер көн не йө гәнияр лә
ре ал тын бе лән зин нәт лән
гән ат ка ат ла нып ка ве ме нә 
чык ты, дө нья те рек ле ген 
ге нә те ләү че ләр әйт те ләр: 
«Ка рун га би рел гән бай лык 
ке би без гә дә би рел гән бул са, 
нин ди ях шы бу лыр иде, ул 
Ка рун дө нь я га олуг на сыйп 
ия се», – дип. 

80Бе лем би рел меш ке ше ләр дө
нь я ны сө ю че ләр гә әйт те ләр: 
«Үке неч бул сын сез гә, иман 
ки те реп из ге га мәл ләр кыл
ган ке ше ләр гә Ал лаһ вәгъ дә 
ит кән җән нәт ни гъ мәт лә ре 
Ка рун га би рел гән мал дан 
хә ер ле рәк тер, ул җән нәт
кә иреш мәс һич кем, мә гәр 
са быр итеп Ал лаһ юлын да 
яшә гән хак мө э мин нәр ире
шер ләр», – дип. 

81Без ул Ка рун ны һәм йор тын 
җир гә йот тыр дык, чөн ки 
Ка рун, бай лы гы на та я нып, 
Му са ны күп җә бер лә де. Шул 
ва кыт та Ал ла һу дан баш ка 
Ка рун га яр дәм би рү че бул ма
ды, һәм җир ас ты на ки тү дән 
үзенүзе дә сак лый ал ма ды. 

82Әле күп тән тү гел ге нә Ка рун
ның дә рә җә сен өмет итү че 
ке ше ләр Ка рун ның йор ты 
бе лән җир ас ты на кит кә нен 

әм ма алар: «Си нең ал ды
ңа бар мый быз! – дип җа вап 
кай тар ды. – 

13Без не сөт вә бал агып тор ган 
җир дән алып чы гып, чүл дә 
үте рер гә ни ят ко ру ың җит
мә гән ме?! Ин де хә зер без нең 
өс тән ха ким лек ит мәк че бу
ла сың мы?! 

14Син без не сөт вә бал агып 
тор ган җир гә алып бар ма
дың, без гә кыр лар, йө зем 
бак ча ла ры бир мә дең. Син 
бу ке ше ләр не ал дар га те ли
сең ме?! Си нең ал ды ңа бар
мый быз без!» 

15Му са, бик нык ачуы чы гып, 
Раб бы га әйт те: «Алар ки тер
гән бү ләк ләр гә кү зең не дә 
сал ма. Мин алар ның һич
бер се нә явыз лык эш лә мә дем, 
һич бер се нең хәт та ишә ген 
дә ал ма дым». 

16Ко рах ка Му са: «Ир тә гә син 
үзең дә, бар ча та раф дар ла рың 
да Раб бы ал дын да бу лы гыз. 
Һа рун да шун да ки лер. 

17Ике йөз ил ле юл баш чы ның 
һәм мә се үзе нең су ма ламай
лар көй рә тү са вы тын ал
сын да, эче нә хуш ис ле су
ма ламай лар са лып, Раб бы 
кар шы на ки тер сен. Син дә 
үзең нең са вы тың ны алып 
кил, Һа рун да алып ки лер». 
<...> 

23Раб бы Му са га бо лай ди де: 
24«Ха лык ка әйт: „Ко рах, Да

тан һәм Аби рам ның то рак 

Карунның баш күтәрүе 

28сүрә
76Тәх кыйк, Ка рун Му са ка ве

мен нән вә аңа иман ки тер
гән ке ше ләр дән иде, Ягъ куб 
ба ла ла ры на зо лым ит те һәм 
бай лы гы бе лән олугъ лан ды; 
Без аңа күп бай лык бир дек 
ки, аның хә зи нә са рай ла ры
ның ач кыч ла рын кү тәр мәк 
ку әт ия лә ре бул ган җә мә
гать кә дә авыр бу лыр иде. 
Ка ве ме Ка рун га әйт те: «Ма
лың күп ле ге бе лән мак та нып 
шат лан ма, тәх кыйк, Ал лаһ 
мал бе лән шат ла ну чы лар ны 
сөй ми дер. 

77Бәл ки Ал лаһ бир гән мал ны 
Ал лаһ юлы на би реп ахи
рәт не кә сеп ит, дө нь я дан үз 
өле шең не оныт ма, ахи рә тең 
өчен га мәл кыл, Ал лаһ си ңа 
их сан кы лып мал бир гән ке
би, син дә мох таҗ ке ше ләр гә 
ма лың нан бир, җир өс тен дә 
явыз лык бе лән фә сад лык 
кый лып йөр мә, тәх кыйк, 
Ал лаһ фә сад чы лар ны сөй
ми дер». 

78Ка рун әйт те: «Ми ңа бу мал 
бе ле мем нең күп ле ге өчен би
рел де», – дип. Ал лаһ әйт те: 
«Га лим бул са, бел ми ме мон
нан элек Ал лаһ күп ме җә мә
гать не Аңа ка рыш кан на ры 
өчен һә лак ит те; ул һә лак 
бул ган ке ше ләр ку әт тә Ка
рун нан ар тыг рак вә җый ган 

Корахның баш күтәрүе 

Саннар16
1Ле ви уг лы Ко һат ту дыр ган 

Ис һар ның уг лы Ко рах һәм 
Ру бин ыру гын нан Эли аб 
угыл ла ры Да тан вә Аби рам 
бе лән Пе лет уг лы Он 

2Му са га кар шы баш кү тәр де ләр. 
Ис ра ил хал кы ның ике йөз 
юл баш чы сы да алар га ку
шыл ды. Әле ге юл баш чы лар 
ха лык ара сын да дан ка зан
ган, дә рә җә ле ке ше ләр иде. 

3Му са бе лән Һа рун га кар шы 
чы гып, алар әйт те ләр: «Җи
тәр сез гә! Хал кы быз ның һәр 
ке ше се из ге дер, һәм Раб бы – 
ха лык ара сын да дыр. Ни өчен 
сез үзе гез не Раб бы хал кын
нан өс тен ку я сыз?!» 

4Мо ны ишет кәч, Му са йө зе бе
лән җир гә кап лан ды. 

5Ко рах ка һәм аның та раф дар
ла ры на ул: «Ир тә гә таң да 
Раб бы кем нең Аны кы һәм 
из ге бу лу ын, кем гә Раб бы га 
якын ла шыр га яра вын күр
сә тер. Раб бы кем не сай лап 
ал са, шул Аңа якын ла ша 
алыр... <...> 

11Син һәм си нең та раф дар ла рың 
Раб бы га кар шы баш кү тә рә
сез. Һа рун га нәр сә бул ган, 
сез ни гә аңа ка ра та ри за сыз
лык бел де рә сез?!» 

12Ан на ры Му са Эли аб угыл ла
ры Да тан бе лән Аби рам ны 
ча кы рыр га ке ше җи бәр де, 
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нең аяк ас тын да җир яры лып 
та кит те; 

32һәм, авы зын ачып, алар ның 
үз лә рен, га и лә лә рен, Ко рах
ның бар лык та раф дар ла рын 
һәм бө тен мал ла рын йот ты. 

33Алар бар мөл кә те бе лән бер гә 
үле ләр дө нья сы на те ре ләй 
убы лып төш те ләр; уп кын 
авы зы ябыл ды, һәм алар, 
шу шы лай итеп, ха лык ара
сын нан юк бул ды лар. 

34Әй лә нәти рә дә ге бар ха лык, 
те ге ләр нең ачы та вы шын 
ише тү гә: «Без не дә җир йот
ма гае!» – дип кыч кы ракыч
кы ра ка чып кит те ләр. 

35Хуш ис ле су ма ламай лар ки
тер гән те ге ике йөз ил ле ке
ше дә Раб бы иң дер гән ут тан 
һә лак бул ды. 

кү реп тор ды лар вә әй тер бул
ды лар: «Га җәп бу эш без гә 
шөб һә ле бул ды, Ал лаһ, сы
нар өчен, те лә гән бән дә се нә 
киң ри зык вә те лә гән бән дә
се нә тар ри зык би рер икән, 
әгәр Ал лаһ, без те лә гән чә, 
Ка рун ма лы ке би мал ны без
гә дә бир гән бул са, әл бәт тә, 
без дә Ка рун бе лән бер гә җир 
ас ты на кит кән бу лыр идек; 
вәй, Ка рун ның эше үке неч ле 
бул ды! Ал ла һы га ка ры шып 
көф ран нигъ мәт кы лу чы лар 
Ал лаһ га за бын нан ко ты ла 
ал мас лар икән лә ба са», – дип 
әйт те ләр. 

83Без ахи рәт не, иман ки те
рү дән вә Ал ла һу га ита гать 
итү дән олугъ лан ма ган һәм 
җир өс тен дә бо зык лык фә
сад кыйл ма ган хак мө э мин
нәр фай да сы на кы лыр быз, 
эше нең ахы рын да гы уңыш, 
ахи рәт тә ге бә хет Ал ла һу га 
ка ры шу дан гө наһ лы бу лу
дан сак ла ну чы мө э мин нәр
гә дер. 

84Бе рәү Ал лаһ ри за бу лыр дай 
ях шы лык бе лән бар са ахи
рәт кә, аңа Ал ла һу хо зу рын да 
хә ер ле рәк күб рәк нигъ мәт 
бу лыр, бе рәү күп гө наһ бе
лән яман ке ше бу лып бар са, 
ан дый ке ше ләр фә кать бо
зык эш лә ре нә кар шы ка ты 
хө кем, ка ты га зап бе лән җә
за ла ныр лар. 

урын на рын нан чит кә рәк 
ки те гез“». 

25Му са тор ды да Да тан бе лән 
Аби рам га та ба юнәл де, аның 
ар тын нан Ис ра ил өл кән нә ре 
дә ияр де. 

26Му са ха лык ка: «Бу яман ке
ше ләр нең ча тыр ла рын нан 
ерак та рак то ры гыз һәм, гө
наһ ла ры ар ка сын да һә лак 
бул мас өчен, алар ның һич
нәр сә се нә дә ка гыл ма гыз». 

27Ко рах, Да тан һәм Аби рам ча
тыр ла рын нан ха лык чит кә 
кит те. Да тан һәм Аби рам 
исә ха тын на ры, угыл ла ры 
вә кеч ке нә ба ла ла ры бе лән 
ча тыр ла ры ал ды на чы гып 
бас ты лар. 

28Му са әйт те: «Ме нә хә зер сез, 
бу эш ләр не баш ка ру өчен, 
ми не Раб бы җи бәр гән не бе
лер сез – мин бит бо лар ны 
үз те лә гем бе лән эш лә мим. 

29Әгәр алар бар лык ке ше ләр 
ке бек та би гый үлем бе лән 
үлеп кит сә һәм алар ның яз
мы шы баш ка лар яз мы шы 
ке бек бул са, ди мәк, ми не 
Раб бы җи бәр мә гән ди гән сүз. 

30Әм ма ин де Раб бы, га дәт тән 
тыш хәл кы лып, җир ярыл са 
һәм алар ны бар мөл кә те бе
лән бер гә йот са, алар те ре ләй 
үле ләр дө нья сы на убы лып 
төш сә, ди мәк, бо лар – Раб
бы ны ки ре как кан ке ше ләр». 

31Му са ның шу шы сүз ләр не әй
теп бе те рүе бул ды, те ге ләр
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Пат ша бу лу өчен бай бу лу 
шарт тү гел, бәл ки га кыл
лы, га лим бу лу шарт. Ал лаһ 
үзе нең бай лы гын те лә гән 
бән дә се нә би рер, Ал лаһ – 
киң лек һәм бе лем ия се». 

248Пәй гам бәр лә ре әйт те Та лут
ның Ал ла һу дан бил ге лән гән 
пат ша икән ле ген: «Ал ла һу
дан бер сан дык ки лер, аның 
эчен дә кү ңел лә ре гез ка рар 
(шат лык) та бар дай нәр сә ләр 
бу лыр – Му са илә Һа рун ның 
га и лә лә ре кал дыр ган Му са 
гмнең та я гы, чал ма сы, ча
па ны һәм баш ка нәр сә ләр 
бу лыр, ул сан дык ны фә реш
тә ләр алып ки лер. Ал ла һу дан 
сез гә бу сан дык ның ки лү ен
дә, шик сез, Та лут ның пат ша 
икән ле ге нә га лә мәт бар, әгәр 
бу га лә мәт нең Ал ла һу дан 
бу лу ы на ышан са гыз...» 

хо кук ла ры ту рын да алар ны 
ал дан ук ки сә теп куй». 

IПатшалар10
17Ше му ил бө тен Ис ра ил хал кын 

Мис па га – Раб бы кар шы на 
ча кы рып ки тер де 

18һәм Ис ра ил угыл ла ры на бо лай 
дип мө рә җә гать ит те: «Ис ра
ил нең Раб бы Ал ла сы бо лай 
дип әй тә: „Мин, Ис ра ил не 
Ми сыр дан алып чы гып, сез
не ми сыр лы лар һәм сез не 
зо лым лык ка сал ган баш ка 
пат ша лык лар җә бе рен нән 
йо лып ал дым. 

19Бү ген ге көн дә исә сез не бә
лака за лар дан йо лып ал ган, 
кай гыхәс рәт ләр дән кот кар
ган Ал ла гыз дан йөз чө е реп, 
юк, без нең өс тән пат ша куй, 
дип со рый сыз. Ин де шу лай 
икән, ыруг лар га бү ле неп, нә
селнә сел бу лып Раб бы гыз 
кар шы на ки леп ба сы гыз“». 

20Шун нан Ше му ил Ис ра ил дә ге 
бө тен ыруг лар ны ча кы рып 
ал ды һәм, нә ти җә дә, Бень
я мин ыру гы сай лан ды. 

21Ан на ры, Бень я мин ыру гы на 
кер гән нә сел ләр не ае рымае
рым үз яны на ча кыр ган нан 
соң, Мат ри нә се ле нә тук
тал ды лар; ахыр дан Кыйш 
уг лы Ша ул сай лан ды. Әм ма 
Ша ул ны эз ли баш ла ган нар 
иде – та ба ал ма ды лар. 

22Алар: «Ша ул би ре гә кил де
ме соң?» – дип, Раб бы дан 
со ра ды лар. Раб бы: «Мон да 

ТӘҮ РАТ
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2сүрә
246Му са пәй гам бәр дән соң Ягъ

куб ба ла ла рын нан бер җә
мә гать нең хә лен бел дең ме? 
Алар үз лә ре нең пәй гам бә ре 
Юшагъ гмгә әйт те ләр: «Без
гә пат ша бил ге лә, без аңа 
буй сы нып Ал лаһ юлын да 
кя фер ләр бе лән су гы шыр 
идек», – дип. Юшагъ әйт те: 
«Әгәр сез гә су гыш фа рыз 
ител сә, их ти мал, су гыш мас
сыз, ка ры шыр сыз», – дип. 
Алар әйт те ләр: «Без гә ни 
бул ган Ал лаһ юлын да су
гыш мас ка? Чөн ки без шул 
кя фер ләр та ра фын нан йорт
ла ры быз дан чы га рыл дык һәм 
ба ла ла ры быз дан ае рыл дык; 
әл бәт тә, су гы ша чак быз». 
Кай чан алар га кя фер ләр бе
лән су гы шу фа рыз ител де, 
алар су гыш тан баш тарт ты
лар, мә гәр бик аз ла ры баш 
тарт ма ды, гай рәт бе лән су
гыш ты. Ал лаһ су гыш тан баш 
тар т кан за лим нәр не бе лә. 

247Пәй гам бәр лә ре әйт те: «Ал лаһ 
сез гә Та лут ны пат ша кыл ды». 
Алар пәй гам бәр гә әйт те ләр: 
«Кай да ин де ул Та лут ка без
нең өс тән пат ша бу лу, пат ша 
бу лу өчен без хак лы рак, чөн
ки Та лут ка мал дан бай лык 
би рел мә гән». Пәй гам бәр лә ре 
әйт те: «Ал лаһ сез гә Та лут ны 
пат ша лык ка их ты яр кыл ды. 

Шаулпатша

IПатшалар8
4‑5Шун нан Ис ра ил өл кән нә ре, 

җы е лып, Ше му ил яны на Ра
маһ ка кил де ләр һәм: «Үзең 
олы гай дың ин де, угыл ла рың 
исә си нең юлың нан тай пыл
ды лар; ди мәк, без нең өс тән 
пат ша бил ге лә сәң, ку лай рак 
бу лыр иде, баш ка ха лык лар
да ка бул ител гән чә, без нең 
бе лән пат ша ида рә ит сен», – 
ди де ләр. 

6өл кән нәр нең «Без нең өс тән 
пат ша куй, без нең бе лән ул 
ида рә ит сен» ди гән сүз лә ре 
Ше му ил гә оша ма ды, һәм ул 
Раб бы га до га бе лән мө рә җә
гать ит те. 

7Раб бы аңа бо лай дип җа вап 
бир де: «Ха лык сү зе нә ко лак 
сал, алар куш кан ның ба ры
сын да эш лә, чөн ки алар ның 
әле ге га мәл лә ре син нән тү гел, 
ә бәл ки нәкъ ме нә Мин нән 
баш тар ту ла ры ха кын да сөй
ли; алар үз лә ре өс тен нән Ми
нем пат ша лык итү не те лә ми. 

8Мин алар ны Ми сыр дан алып 
чык кан көн нән баш лап бү
ген гә чә ха лык һа ман үзе
не кен эш ли – Ми не чит кә 
ти бә реп, баш ка илаһ лар га 
та бы на. Си нең бе лән дә нәкъ 
шу лай ук эш кы лу ла ры. 

9Ди мәк, алар ның го зе ре нә ко
лак сал, әм ма үз лә ре өс тен
нән ида рә итә чәк пат ша ның 
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иде. Раб бы сан ды гын кү реп, 
алар бик сө ен де ләр. 

14Ар ба БәйтШе меш тә яшәү че 
Ешуа ат лы адәм нең ба су ы
на ки леп җит те дә зур бер 
таш янын да тук тап кал ды. 
БәйтШе меш хал кы, ар ба ны 
утын га чап ка лап, сы ер лар ны 
ту ла ем ян ды ру кор ба ны бу ла
рак Раб бы га ба гыш ла ды. <...> 

19Раб бы сан ды гы эче нә күз 
сал ган өчен, Ал ла һы шун
да БәйтШе меш нең җит меш 
ке ше сен үтер де. Шул сә бәп
ле ха лык кыч кы рып елар га 
то тын ды, чөн ки Раб бы ның 
җә за сы аяу сыз иде. 

20‑21Шу шы ва кый га дан соң 
БәйтШе меш хал кы: «Әле
ге Из ге Ал ла һы ның, Раб
бы ның хо зу рын да кем то ра 
алыр икән?! Ул без дән соң 
кем яны на ба рыр?» – дип, 
Кыръ ятЯга рим гә үзе нең ил
че лә рен җи бәр де. Ил че ләр, 
алар яны на ки леп: «Пе ле шет 
хал кы Раб бы сан ды гын ки ре 
кай тар ды. Ки леп, үзе гез гә 
алып ки те гез аны», – ди де. 

ул, олау лар ара сы на ке реп 
пос кан», – дип җа вап бир де. 

23Йө ге реп ба рып, Ша ул ны кач
кан җи рен нән алып чык ты
лар. Үзен әй лән де реп ал ган 
төр кем ур та сын да ба сып кал
ган Ша ул бө тен ке ше дән бер 
баш ка би ег рәк иде. 

24Җы ел ган ха лык ка Ше му ил: 
«Кү рә сез ме, Раб бы кем не 
сай лап ал ды?! Бө тен ха лык 
ара сын да аңа тиң бу лыр дай 
ке ше юк!» – ди де. Бар ха лык 
шун да: «Яшә сен пат ша!» – 
дип кыч кы рып җи бәр де. 

25Ше му ил ха лык ка пат ша ида
рә се нең хо кукка гый дә лә рен 
аң лат ты; аң лат кан на рын ки
тап ка тер кәп куй гач, ки тап
ны Раб бы кар шы на ил теп 
сал ды да ха лык ка өй лә ре нә 
та ра лы шыр га куш ты. 

26Ша ул да үз өе нә – Гиб га га 
юнәл де; кү ңел лә ре нә Ал ла һы 
ка гы лып уз ган кыю йө рәк ле 
ирегет ләр дә аның ар тын
нан ияр де. 

27Әм ма җән җал сө ю че ләр: «Ни
чек итеп бу ке ше без не кот
ка ра алыр икән?!» – дип, 
үз лә ре нең ка нә гать сез ле ген 
бел дер де ләр һәм Ша ул га бү
ләк ләр ки те рү дән баш тарт
ты лар, лә кин Ша ул бо лар
ның бер сен дә игъ ти бар га 
ал ма ды. 

IПатшалар6
13БәйтШе меш хал кы ның үзән

дә бо дай урып ят кан ча гы 
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Давыт белән Җалут 

2сүрә
250Мө э мин нәр Җа лут ка һәм 

аның гас кә ре нә якын кил
гәч әйт те ләр: «Ий Раб бы быз, 
без гә са быр лык, ба тыр лык 
бир һәм аяк ла ры быз ны нык 
бер кет һәм кя фер ка ве мен 
җи ңәр гә яр дәм бир». 

251Аз сан да бул ган мө э мин нәр, 
Ал ла һы яр дә ме бе лән, күп 
сан да бул ган кя фер гас кә рен 
җиң де ләр, һәм Да выт кя
фер ләр нең баш лы гы Җа лут
ны үтер де. Ал ла һы Да выт ка 
бай лык һәм пәй гам бәр лек 
бир де һәм аңа үзе те лә гән 
нәр сә ләр не өй рәт те. Әгәр 
Ал лаһ ке ше ләр не як ла ма са 
иде, әл бәт тә, җир дә ге ке
ше ләр һәм мә се һә лак бу лыр 
иде ләр. Лә кин Ал лаһ бар ча 
га ләм нәр мәх лу гы на рәх мәт 
ия се. 

252Бу сөй лә гән кыйс са лар – Ал
ла һу ның аять лә ре, ий Мө
хәм мәт гм, аны си ңа хак лык 
бе лән укый быз, әл бәт тә, син 
рә сүл ләр дән. 

Давытпатша
Давыт һәм Галиат 

IПатшалар17
4Гәт шә һә рен дә яшәү че, буе 

ал ты тер сәк вә бер ка рыш 
бул ган Га ли ат ат лы кө рәш че 
пе леш ти ләр ара сын нан ал га 
чык ты. 

5‑6Аның ба шын да – җиз оч лым, 
өс тен дә – ба лык тәң кә лә
ре сы ман итеп эш лән гән, 
авыр лы гы биш мең шә кыл га 
тәң гәл ба кыр кө бә, ая гын
да – ба кыр дан ко ел ган тез 
кап ла гыч ла ры, ар ка сын да – 
кыс ка сап лы сөң ге. 

7Сөң ге се нең са бы ту ку кү шә се 
сы ман, ти мер оч лы гы исә 
ал ты йөз шә кыл га тиң иде. 
Ко рал йөр тү че се, Га ли ат ның 
кал ка нын то тып, аның ал
дын нан ат ла ды. <...> 

49Ан на ры ку лын биш тә ре нә 
ты гып бер таш ал ды да те
ге та шат кыч ка еш яр дә мен
дә Га ли ат ка то мыр ды. Таш 
нәкъ аның маң га е на ту ры 
ки леп янь чеп кер де, һәм 
Га ли ат йө зе бе лән җир гә 
ау ды. 

50Шул рә веш ле, Да выт, Пе ле шет 
ба һа ди рын та шат кыч вә бер 
таш яр дә мен дә җи ңеп, аны 
те ге дө нь я га озат ты; алыш ка 
чык кан да, Да выт ның ку лын
да кы лыч юк иде. 

51Шун нан Да выт йө ге реп ки леп 
Га ли ат өс те нә ая гын куй ды 

Талутһәманың
сугышчылары

2сүрә
249Та лут гас кәр бе лән шә һәр дән 

чы гып сә фәр гә кит кән дә 
гас кәр гә әйт те: «Ал лаһ сез не 
бер ел га бе лән сы ный, мин 
әй т кән чә эш кы лы гыз, шул 
ел га дан су эч кән ке ше мин
нән ае ры лып ка лыр, фә кать 
су эч мә гән ке ше ге нә ми нем 
бе лән су гыш ка ба рыр, яки 
учы бе лән алып бер мәр тә бә 
ге нә эч кән ке ше ми ңа юл даш 
бу лыр». Әм ма кү бе се ел га дан 
туй ган чы су эч те ләр, мә гәр 
бик аз ла ры гы на эч мә де. Та
лут һәм аның бе лән бер гә су 
эч ми чә кал ган мө э мин нәр 
ара сын нан кай бер лә ре шул 
ел га ны үтеп кит кәч әйт те: 
«Кя фер гас кә ре нә без нең кө
че без җит мәс, Җа лут ка һәм 
аның гас кә ре нә кар шы то
ра ал ма быз, чөн ки алар ның 
са ны бик күп, әм ма без нең 
са ны быз бик аз». Ахи рәт тә 
Ал ла һы га юлы га чак ла рын 
бел гән га лим мө э мин нәр 
әйт те ләр: «Күп ва кыт та аз 
сан да бул ган мө э мин нәр Ал
лаһ яр дә ме бе лән күп сан да 
бул ган кя фер ләр не җиң де ләр 
тү гел ме?..» Ал ла һы Тә га лә 
су гыш лар да ба тыр лык күр
сәт кән чы дам лы мө э мин нәр 
бе лән бер гә. 

Гидеонһәманың
сугышчылары

Хакимнәр7
2«Су гыш чы ла рың ар тык күп 

си нең, – ди де Ги де он га Раб
бы, – алар ку лы на мидь я ни
ләр не тап шы ра ал мыйм мин. 
Югый сә ис ра и ли ләр: „Без 
үзе без не үз кө че без бе лән 
кот кар дык“, – дип, Ми нем 
ал да бо рын на рын чө еп йө
рер иде. 

3Хал кы ңа җит кер: кур кып һәм 
кал ты рап то ру чы лар Ги лы
гад тау ла рын таш лап өе нә 
кай тып кит сен!» Шун нан 
егер ме ике мең гас кә ри кай
тып кит те, ун ме ңе исә су
гыш кы рын да кал ды. 

4«Хал кың һа ман да күп әле, – 
ди де Ги де он га Раб бы, – алар
ны чиш мә бу е на алып кил, 
шун да Мин си ңа сай лап би
рер мен... 

5Ги де он үзе нең ке ше лә рен чиш
мә бу е на алып кил гәч, Раб бы 
аңа: «Су ны эт ке бек ялап 
эчү че ләр бер як ка бас сын, 
тез лә неп эчү че ләр икен че 
як ка бас сын», – ди де. 

6Су ны ялап эчү че ләр нең са ны 
өч йөз бул ды; кал ган на ры 
исә су ны тез лән гән ки леш 
учы на алып эч те. 
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без дән ку рык ма, без ике 
дәгъ ва чы лар быз, бе ре без 
икен че без гә зо лым ит меш
тер, ара быз ны хак лык бе лән 
хө кем ит, без гә зо лым ит мә 
һәм бу эше без дә без не ту ры 
юл га сал!» 

23Алар ның бер се әйт те: «Ме
нә бу ип тә шем дин дә ми
нем кар дә шем дер, аның 99 
са ры гы бар, ми нем исә бер 
ге нә са ры гым бар, шул бер 
са ры гың ны ми ңа бир, дип 
ми нем бе лән ни заг кы ла, вә 
сү зен дә ми не җиң де, ми нем 
ни әй тер гә дә хә лем кал ма
ды», – дип. 

24Да выт әйт те: «99 са ры гы бу ла 
то рып си нең бер са ры гың ны 
со рап си ңа зо лым ит кән. Ур
так лык илә эш кы лу чы лар, 
әл бәт тә, бербер се нә зо лым 
итәр ләр, мә гәр иман ки те реп 
из ге га мәл ләр кыл ган мө э
мин нәр зо лым ит мәс ләр, лә
кин ан дый ке ше ләр аз дыр». 
Фә реш тә ләр, бу сүз ләр не 
ишет кәч, Да выт үз за ра ры на 
хө кем ит те дип, күк кә аш ты
лар. Да выт эш не аң ла ды: бу 
ике фә реш тә нең аны сы нар 
өчен һәм тән биһ итәр өчен 
кил гән нә рен бел де, Раб бы
сын нан га фу со ра ды вә сәҗ
дә гә кит те һәм тәү бә ит те. 

25Яр лы ка ныр га те лә гән ха та
сын га фу ит тек, вә кы я мәт 
кө нен дә аңа Без гә якын бу лу 
һәм күр кәм урын бар дыр. 

мо ны эш лә гән ке ше үләр гә 
ти еш! 

6Кыл ган га мә ле вә ми һер бан
сыз лы гы өчен бә рән бә я сен 
аңар дан дүр т лә тә тү лә тер гә 
ки рәк!» – ди де. 

7Шун да На тан Да выт ка: «Әле
ге ке ше – син ул! – ди де. – 
Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы 
ме нә нәр сә ди: „Мин си не, 
ба шы ңа май сөр теп, Ис ра ил 
пат ша сы на их ты яр кыл дым, 
Мин си не Ша ул ку лын нан 
йо лып ал дым. 

8Мин си ңа әфән дең нең йор
тын, ха тын на рын бир дем, 
Ис ра ил бе лән Яһү дә пат
ша лы гын си ңа тап шыр дым; 
әгәр бо лар аз то ел ган бул са, 
та гын да күб рәк өс тәп би рер 
идем. 

9Раб бы сү зе нә ил ти фат ит ми чә, 
ни өчен син шун дый яман
лык кыл дың? Хит ти Ури я не 
син, ам мо ни ләр кы лы чын
нан үтер теп, аның хә ләл 
җе фе тен үзе ңә ха тын лык ка 
ал дың. 

10Мин куш кан нар ны сан га 
сук мый ча, хит ти Ури я
нең ха ты нын үзе ңә ал ган 
өчен, си нең йор тың өс тен
дә мәң ге кы лыч эле неп то
рыр“. 

11Раб бы та гын бо лай ди: „Бә
хет сез лек не Мин си ңа үз 
йор тың да би рер мен. Си нең 
күз ал дың да, ха тын на рың
ны син нән тар тып алып, 

Сарыклар турында 
гыйбрәтле хикәя 

38сүрә
17Ий Мө хәм мәт гм, алар ның 

үз за рар ла ры на сөй лә гән 
сүз лә ре нә са быр ит! Без нең 
ко лы быз Да выт ны сөй лә, ул 
гый ба дәт тә ку әт ия се иде, 
көн аша ру зә то тып гый ба дәт 
кы лыр иде; вә һәр мәк рүһ 
эш ләр дән тәү бә итеп Ал ла
һу га кай ту чы дыр. 

18Без Да выт пәй гам бәр гә зе кер
дә тау лар ны иярт тек, аның 
бе лән бер гә ир тә вә кич тәс
бих әй тер ләр иде. 

19Вә кош лар ны да зе кер дә аңа 
иярт тек, һәм мә се аның яны
на җы е лып тәс бих әй тер ләр 
иде. <...> 

21Ий Мө хәм мәт гм, си ңа ике 
дәгъ ва чы ның Да выт яны
на хө кем ит те рер гә кил гән 
хә бәр лә ре иреш те ме? Алар 
ки леп мих раб тан мәс җид нең 
эче нә үт те ләр. 

22Алар ке ше су рә тен дә Да выт 
яны на кер гәч, Да выт, бу ке
ше ләр кай дан кер де ләр, дип 
кур ка кал ды, чөн ки ишек
ләр дә көч ле сак чы лар бар 
иде. Ке ше су рә тен дә ге фә
реш тә ләр әйт те ләр: «Син 

һәм, аның кы ны сын нан 
кы лы чын тар тып чы га рып, 
ба шын ча бып өз де. Ба һа дир
ла ры ның җан би рү ен күр гәч, 
пе леш ти ләр ка ча баш ла ды. 

Сарыклар турында 
гыйбрәтле хикәя 

IIПатшалар12
1Бер көн Раб бы Да выт яны на 

На тан ны җи бәр де, һәм ул, 
Да выт яны на ки леп, бо лай 
ди де: «Бер шә һәр дә ике ке
ше яшә гән, аның бер се бай, 
икен че се яр лы бул ган. 

2Бай ның вак һәм эре тер ле ге 
би хи сап күп икән. 

3Яр лы ның исә үзе са тып ал
ган са рык бә рә нен нән баш
ка нәр сә се бул ма ган. Әле ге 
бә рән аның ба ла ла ры бе лән 
бер гә үс кән; ху җа сы аны кы
зы уры ны на бак кан. Са рык 
бә рә не ху җа сы аша ган ны 
аша ган, аның са вы тын нан 
эч кән һәм аның күк рә ген дә 
йок ла ган. 

4Бер көн бай яны на бер юл чы 
кил гән дә, бай ке ше, әле
ге юл чы га ашар га әзер ләр 
өчен, үзе нең са ры гын яисә 
үге зен су яр га кыз га нып, те
ге яр лы ның бә рә нен чал ган 
һәм бу са га сы на аяк бас кан 
юл чы адәм гә ри зык хәс тәр
лә гән». 

5Да выт ның әле ге бай га бик 
нык ачуы чы гып, На тан га 
ул: «Раб бы Үзе ша һит тыр: 
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ТӘҮРАТ, ЗӘ БУР

иярт тек, Да выт бе лән бер гә 
тәс бих әй тер ләр иде. Вә Без 
бу әй тел гән нәр не ба рын да 
эш лә дек. 

80Вә Да выт ка сез нең өчен су гыш 
ки ем нә ре те гәр гә өй рәт тек, 
ул ки ем нәр бе лән сез не кы
лыч за ра рын нан сак ла мак 
өчен. Әйә сез шу ның өчен 
шө кер итә сез ме? 

34сүрә
10Без Да выт пәй гам бәр гә үз 

юмарт лы гы быз дан баш ка 
ке ше ләр гә ка ра ган да ар
тык лык ны бир дек; та вы шы 
ма тур иде, ти мер аның ку
лын да ка мыр ке би йом ша рыр 
иде. Ал лаһ әйт те: «Ий тау лар 
бе лән кош лар, Да выт бе лән 
бер гә тәс бих ләр әй те гез». 
Без аның ку лын да ти мер
не йом шак кыл дык, ут сыз 
ни те лә сә, ти мер дән шу ны 
ясый дыр иде. 

11«Ий Да выт, ис лам гас кәр лә ре
нә ти мер дән су гыш ки ем нә ре 
яса вә ул ки ем нәр не һәр бер 
ир нең тә не нә ярак лаш ты рып 
яса, һәм, ий мө сел ман нар, 
һәм мә лә ре гез дә из ге га мәл
ләр кы лы гыз вә ях шы эш
ләр эш лә гез! Әл бәт тә, Мин 
сез нең кыл ган эш лә ре гез не 
кү рү че мен». 

5cүрә
78Бә ни Ис ра ил нең кя фер лә ре 

Да выт һәм Мәрь ям угъ лы 
Гай сә те ле бе лән ләгъ нәт 
ител де ләр... Бу җә за алар га 

10ки екҗән лек вә тер лекхай
ван нар ның һәр тө ре, сөй рә
лү че ләр вә ка нат лы кош лар. 

Зәбур108
1И Ал ла һы, Си ңа дыр мак тау 

сүз лә рем! Җа вап сыз кал ма! 
2Чөн ки яман нар, мә кер ле ләр 

ми ңа кар шы авыз ла рын ач
ты лар, ми нем өс кә ял ган яу
ды ра лар. 

3Нәф рәт ту лы сүз лә ре чол гап 
ал ды ми не, ми ңа кар шы сә
бәп сез су гыш ач ты лар. 

4Ях шы мө нә сә бә те мә кар шы 
ми ңа яла яга лар, ә мин һа
ман до га да мын. 

5Ях шы лы гы ма – явыз лык, дус
лы гы ма нәф рәт бе лән җа вап 
кай та ра лар, 

6ми нем ту ры да әй тә ләр: «Раб бы 
аны яман бер адәм ку лы на 
тап шыр сын, уң ягын да аның 
яла ягу чы утыр сын, 

7мәх кә мә дә ул га еп ле дип та
был сын, до га сы гө наһ бу лып 
са нал сын... <...> 

17Кар гаука һәр ләү не үз ит те 
ул – ка һә ре аның үз ба шы на 
төш сен! Хә ерфа ти ха би рер гә 
те лә мә де – фа ти ха дан мәх
рүм ител сен! 

18Кар гаука һәр ләү аның өс ки
е ме бул сын, су ке бек эче нә 
кер сен, зәй түн мае ке бек сө
як лә ре нә сең сен! 

19Әй дә, өс те нә ки гән ки е ме 
бул сын ул аңа, би лен бәй ли 
тор ган бер пу та бул сын!» – 
ди ләр. 

26Ий Да выт, Без си не җир өс
те нә хә ли фә кыл дык, ке
ше ләр ара сын да хак лык 
илә хө кем ит, нә фес һа ва
ңа ияр мә, әгәр ияр сәң, ул 
нә фес си не Ал лаһ юлын
нан адаш ты рыр. Бит Ал лаһ 
юлын нан адаш кан нар га дыр 
ка ты га зап, кы я мәт көн не 
бу ла чак хи сап ны оны тып, 
фа рыз, ва җиб га мәл ләр не 
кал ды рып хә рам эш ләр не 
эш лә гән нә ре өчен. 

Давытның иманы 

21сүрә
78Вә Да выт илә Сө ләй ман ны да 

хә тер лә гез: бер ке ше нең иге
нен баш ка ке ше нең куй ла ры, 
кич бе лән ке реп, ашап вә 
тап тап юк ка чы гар ган иде
ләр; шул хак та алар ике се 
хө кем ит те ләр, вә без алар
ның хө ке ме нә ша һит бул дык. 

79Иген ха кын да дө рес хө кем 
итү не Сө ләй ман га аң лат
тык... Алар ның һәр ике се нә 
фай да лы бе лем вә шә ри гать 
хө кем нә рен бир дек вә Да выт
ка тау лар ны һәм кош лар ны 

якы ны ңа би рер мен, һәм ул 
кө пәкөн дез алар бе лән ятып 
йок лар. 

12Син мо ны яшер тен эш лә дең, 
мин исә бө тен Ис ра ил ал
дын да, көн кү зен дә эш ләр
мен“». 

13«Раб бы кар шын да гө на һым 
чик сез ми нем!» – ди де Да
выт На тан га. Аңа җа вап итеп 
На тан: «Раб бы си нең гө на
һың ны ки че рә, җа ның ны 
кый мый, – ди де. – 

14Лә кин шу шы ял гыш га мә
лең бе лән син дош ман на ры
ңа Раб бы ны сан ла мас ка юл 
куй дың; шу ның өчен си нең 
ту а чак уг лың үләр». 

15Шун нан На тан үз өе нә юнәл
де. Раб бы исә Урия ха ты ны 
тап кан ба ла га зы ян сал ды, 
һәм са бый авы рый баш ла ды. 

Давытның иманы 

Зәбур97
8Ел гадәрь я лар ал кыш лап кул 

чап сын, тау лар гө рел дә шеп 
сө ен сен. 

Зәбур148
7Раб бы ны дан ла гыз, әй җир йө

зен дә ге ләр, диң гез дә ге җан
вар лар, төп сез чоң гыл лар, 

8яшенял кын нар, боз бөр тек
лә ре, тө тенбо лыт лар, Раб бы 
сү зен га мәл гә ашы ру чы да
выл лы җил ләр, 

9бар лык тау лар һәм кал ку лык
лар, бар лык җи меш вә эр бет 
агач ла ры, 
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30Мин Раб бы га чик сез рәх мәт
ләр яу ды рыр мын, ха лык ара
сын да Аны дан лар мын, 

31чөн ки Ул – фә кыйрьюк
сыл ның уң ягын да то ру чы, 
аны га еп ләү че ләр дән ара
лау чы. 

ти еш ле бул ды зур гө наһ ла ры 
һәм хак лык чи ген нән үтеп 
кит кән нә ре өчен. 

79Алар үз лә ре кы ла тор ган 
бо зык эш ләр дән, ба тыйль 
игъ ти кат лар дан бербер сен 
тый ма ды лар, нин ди яман
лык тыр алар ның эш лә ре. 

4сүрә
163...һәм Да выт ка – Зә бур исем ле 

ки тап бир дек. 

20Ми ңа яла ягу чы лар га, явыз 
сүз ләр бе лән җа ным ны әр
не тү че ләр гә Раб бы дан җә за 
нәкъ үз лә ре әй т кән чә бул
сын! 

21Ә Син, Ху җаРаб бым, мө кат
дәс исе мең ха кы на, Үз исе
мең ха кы на ми ңа яр дәм ит, 
мәр хә мә тең, иге ле гең ха кы на 
кот кар ми не! 

22Мин би ча ра бер маз лум вә 
фә кыйрь мен, эчем дә йө рә гем 
яра лы ми нем. 

23Эреп юга ла бар ган кү лә гә ке
бек мин юк ка чы гам; ми не, 
чи керт кә дәй, сел кеп тө шер
де ләр. 

24Ура за то тып, тез лә рем хәл
сез лән де, мае бе теп, бә дә нем 
су лык ты. 

25Ке ше көл ке се нә кал ган бер 
зат бул дым, ми не күр де ләр 
исә, баш ла рын чай кый лар. 

26И Раб бы Ал лам, яр дәм ит, 
мәр хә мә тең ха кы на кот кар 
ми не! 

27Бел сен нәр бу эш тә Си нең 
ку лың уй на ган ны, мо ны 
ба ры Син, Раб бым, эш лә
гән не! 

28Алар ләгъ нәт лә сен, ә Син 
ми не мө ба рәк кыл! Ми ңа 
баш кал кы ту чы лар рис вай 
бул сын нар, ә ми нем кү ңел
гә – ко лың кү ңе ле нә – сө е
неч ләр тул сын! 

29Ми ңа яла ягу чы лар мәс хә рә гә 
урал сын нар, ки ем итеп хур
лык ка тө рен сен нәр! 
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уй ла ры гыз ны һәм тел лә ре гез 
сөй лә гән сүз лә ре гез не бе лер. 

26Ул Ал ла һу дан баш ка илаһ юк, 
мә гәр Ул гы на вә Ул олуг га
реш нең Раб бы сы дыр», – дип. 

27Сө ләй ман әйт те: «Ий һөд һөд, 
тиз ка рар быз, ки тер гән хә
бә рең дө рес ме яки ял ган чы
лар дан бул дың мы. 

28Ме нә бу ха тым ны алып ба рып 
ал ла ры на сал, соң ра чит кә
рәк ки теп ка рап тор, ни чек 
җа вап би рер ләр». Һөд һөд хат
ны ил теп ал ла ры на сал ды. 

29Бәл кыйс хат ны ал гач әйт те: 
«Ий җә мә гать, ми ңа бер ях
шы хат таш лан мыш бул ды. 

30Ул хат Сө ләй ман нан дыр һәм 
ул хат та: „Рәх мәт ле, рә хим ле 
бул ган Ал лаһ исе ме бе лән 
әй тә мен. 

31Ми ңа тә кәб бер лек ит мә гез, 
ита гать ит кә не гез хәл дә ми ңа 
ки ле гез“, – дип языл ган иде». 

32Бәл кыйс янә үзе нең янын да
гы лар га әйт те: «Ий җә мә гать, 
ош бу эш хо су сын да нин ди 
ки ңә ше гез вә хәй лә гез бар, 
ми ңа әй те гез, мин бер эш 
ха кын да ка рар чы гар мыйм, 
мә гәр сез нең бе лән бер гә 
бул ган да гы на ка рар чы га
ра мын». 

33Бәл кыйс ның яр дәм че лә ре 
әйт те ләр: «Без ку әт ия лә ре без 
вә су гыш та ка ты ба тыр лык 
ия лә ре без, шу лай бул са да, 
эш си ңа тап шы рыл мыш тыр, 
уй лап ка ра: су гы шыр га мы 

ту рын да үз җи рем дә ишет
кән нә рем хак дө рес икән. 

7Би ре гә ки леп үз кү зем бе лән 
күр ми чә, мин ул сүз ләр гә 
ыша нып бет мә гән идем, бак
саң, си нең хак та мин күр гән 
ка дәр нең яр ты сын да әй
т мә гән нәр икән. Син дә ге 
зи һенакыл вә малмөл кәт 
мин ишет кән гә ка ра ган да 
бай так ка күб рәк. 

8Си нең ке ше лә рең нин ди бә
хет ле! Көн неңкө нен дә си нең 
кар шың да то рып га кыл лы 
сүз лә рең не ише тү че хез мәт
че лә рең нин ди бә хет ле! 

9Син нән ра зый бу лып, си не 
Ис ра ил тә хе те нә утыр т кан 
Раб бы Ал ла ңа шөк ран нар 
яу сын! Раб бы, Ис ра ил хал
кы на бул ган мәң ге лек мә
хәб бә тен рас лап, га дел лек 
бе лән хө кем кыл сын өчен, 
си не пат ша итеп куй ган 
икән». 

10Шун нан пат ша га бү ләк кә ул 
йөз егер ме та лант ал тын, күп 
итеп хуш ис ле су ма ламай
лар вә зин нәт ле таш лар 
тап шыр ды; Ше ба мә ли кә се 
Сө ләй ман пат ша га бү ләк ит
кән сы ман хуш ис ле су ма
ламай лар ның әле мо ңар чы 
кү рел гә не юк иде. 

11(Офир дән ал тын алып кай т
кан Хи рам ко раб ла ры шу лай 
ук ан нан бик күп кү ләм дә 
бә кам ага чы һәм зин нәт ле 
таш лар да тө яп кайт ты. 

Сөләйманпатша
Сөләйман һәм Сәба 

мәликәсе 

27сүрә
20Сө ләй ман шул ара да һөд һөд 

ко шын югалт ты һәм әйт
те: «Ми ңа ни бул ды: һөд һөд 
ко шын күр ми мен, яки ул 
юга лып кит те ме?» 

22Аз гы на ва кыт үт кәч һөд һөд... 
Сө ләй ман яны на кил де вә 
әйт те: «Ий пат шам, мин ерак 
җир гә ба рып син бел мә гән не 
бел дем вә Сә ба шә һә рен нән 
си ңа хак бул ган яңа хә бәр 
бе лән кил дем. 

23Мин Бәл кыйс исем ле бер ха
тын пат ша ны тап тым, вә ул 
ха тын га пат ша лар га би ре лә 
тор ган һәр нәр сә би рел гән, 
дә хи аның зин нәт лән гән бик 
зур тә хе те бар дыр. 

24Вә ул ха тын ны һәм ка ве ме не 
Ал ла һу дан баш ка ко яш ка 
сәҗ дә кы лу чы лар тап тым, 
шай тан алар га ко яш ка та
бы ну ла рын ях шы эш дип 
күр сәт кән, шай тан алар ны 
хак дин гә ке рү дән тый ган, 
ин де алар хак дин гә кү нел
мәс ләр». 

25Янә һөд һөд әйт те: «Ий ке
ше ләр, агяһ бу лы гыз, җир гә 
яң гыр ны ку шып төр ле ри
зык лар чы га ру чы Ал ла һу га 
гый ба дәт кыл мас ка нәр сә 
бул ган, янә Ул – Ал лаһ – 
кү ңел лә ре гез дә ге яше рен 

Сөләйманпатша
Сөләйман һәм Шеба 

мәликәсе 

IIIПатшалар10
1Ше ба мә ли кә се, Раб бы исе мен 

дан ла ган Сө ләй ман ха кын
да ише теп, авырче те рек ле 
со рау лар бе лән сы нар өчен, 
аның хо зу ры на кил де. 

2Ие ру са лим гә ул шак тый зур 
малмөл кәт алып кил гән 
иде: дө я ләр гә хуш ис ле су
ма ламай лар, бай так кү
ләм дә ал тын вә кыйм мәт
лезат лы таш лар тө ял гән 
иде. Ул, Сө ләй ман яны на 
ки леп, кү ңе лен дә йөр т кән 
бар уйфи кер лә ре бе лән ур
так лаш ты. 

3Мә ли кә нең һәм мә сү зе нә Сө
ләй ман аң лат ма бир де; со рау
лар ара сын да пат ша ачык лык 
кер тә ал ма ган бер ге нә авыр 
нәр сә дә оч ра ма ды. 

4Ше ба мә ли кә се Сө ләй ман ның 
акылзи һе нен, ул сал ган са
рай ны, 

5пат ша өс тә лен дә ге ри зыкни
гъ мәт ләр не, тү рә лә ре нең 
яшәү рә ве шен, хез мәт че
лә ре нең әдәп ле ле ген һәм 
алар ның өсба шын, пат ша 
шә раб чы ла рын, Раб бы йор
тын да пат ша ки тер гән кор
бан нар ны күр гән нән соң, 
Ше ба мә ли кә се га җәп лә неп 

6сү зен баш ла ды: «Си нең эшга
мәл лә рең, акылзи һе нең 
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яны ма ки леп иман ки те реп 
мө сел ман бул ган на ры на чак
лы?..» 

39Җен та и фә сен нән гый ф рит 
әйт те: «Син утыр ган уры
ның нан тор ган чы мин ул 
тә хет не алып ки лер мен, ул 
тә хет не сә ла мәт хә лен дә 
алып ки лер гә мин, әл бәт
тә, ка дир мен», – дип. 

40Ал лаһ ки та бын ях шы бел гән 
бер зат әйт те: «Син бер як ка 
ба шың ны бо рып яңа дан ал
ды ңа ка ра га ның ча ул тә хет не 
алып ки лер мен». Сө ләй ман 
ба шын кү тә реп күк кә ка
ра ды, яңа дан ал ды на ка ра
са, ал дын да тә хет не күр де. 
Сө ләй ман тә хет не ал дын да 
күр гәч әйт те: «Бу тә хет нең 
шу лай тиз ки лүе Раб бым
ның фа зы лын нан дыр, шө кер 
итәр ме яки кө фер лек кы лыр
мы дип ми не сы нар өчен
дер. Бе рәү шө кер ит сә, үзе 
өчен шө кер итә дер вә бе рәү 
нигъ мәт кә кө фер лек ит сә, 
тәх кыйк, Раб бым бай дыр, 
аның шө кер итү е нә мох таҗ 
тү гел дер». 

41Сө ләй ман әйт те: «Тә хет нең 
тыш кы кү ре не шен үз гәр те
гез, ка рар быз: ул Бәл кыйс 
үзе нең тә хе тен та ныр мы яки 
та ны мау чы лар дан бу лыр
мы?» 

42Бәл кыйс Сө ләй ман яны на 
кил гәч, аңа әй тел де: «Си
нең тә хе тең шун дый иде ме?» 

яки ки ле шер гә ме, ни әй т
сәң – без хә зер без, сү зең нән 
чык мый быз». 

34Бәл кыйс әйт те: «Әгәр пат ша
лар бер шә һәр гә һө җүм бе лән 
кер сә ләр, ул шә һәр не җи
ме рә ләр һәм хөр мәт ле олуг 
ке ше лә рен иң тү бән вә хур 
итеп кал ды ра лар, пат ша лар 
әнә шу лай кы лыр лар. 

35Мин Сө ләй ман га бү ләк ләр 
бе лән ил че ләр җи бә рә мен, 
соң ра ка рар мын, ил че ләр 
нәр сә бе лән кай тыр лар, ми
нем бү лә гем не ка бул итеп 
алыр лар мы, юк мы»... 

36Ил че ләр бү ләк лә ре бе лән Сө
ләй ман хо зу ры на кил гәч, 
Сө ләй ман әйт те: «Ми ңа мал 
бе лән яр дәм итә сез ме? Ал ла
һу ми ңа бир гән пәй гам бәр
лек вә пат ша лык (Ул) сез гә 
бир гән мал дан хә ер ле рәк тер, 
бәл ки сез ош бу бү ләк лә ре гез 
бе лән үзе гез мак та ныр сыз». 

37Бү ләк ләр алып кил гән ил
че гә Сө ләй ман әйт те: «Бар, 
бү ләк лә рең не алып кай тып 
Бәл кыйс ка тап шыр, без, әл
бәт тә, алар га гас кәр бе лән 
ба ра быз, без нең гас кә ре без
гә кар шы то рыр га алар ның 
та ка те бул мас, без алар ны 
Сә ба шә һә рен нән хур итеп 
чы га рыр быз, һәм алар ның 
игъ ти ба ры кал мас»... 

38Сө ләй ман әйт те: «Ий җә мә
гать, Бәл кыйс ның тә хе тен 
ми ңа кем ки те рә, алар ми нем 

12Пат ша әле ге агач тан Раб бы 
йор ты һәм үзе нең са рае өчен 
те рәү ба га на ла ры эш ләт те, 
шу лай ук җыр чы лар өчен 
гөс лә һәм ар фа да ясат ты. 
Бү ген ге көн гә ка дәр аның 
ка дәр агач ның бер кай чан 
кайт ка ны да, кү рел гә не дә 
бул мый.) 

13Сө ләй ман пат ша үз ку лы бе
лән бү ләк ит кән әй бер ләр
дән тыш Ше ба мә ли кә се үзе 
те лә гән һәм со ра ган һәм мә 
нәр сә не аңа бү ләк кыл ды. 
Шун нан мә ли кә үзе нең хез
мәт че лә ре бе лән үз җи ре нә 
юл ал ды. 
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31Икен де на ма зы на хәт ле Сө
ләй ман га Ал лаһ ның рәх мә
тен нән га ип тән ат лар би
рел де, ул ат лар бик җи ңел, 
бик тиз йө рү че һәм кү ре
неш тә бик тә ма тур ат лар
дыр... 

32Сө ләй ман үке неп әйт те: «Мин 
ат лар мә хәб бә те нә авы шып 
Раб бым ның зе ке ре бул ган 
на маз ны ки чек тер дем, хәт та 
ко яш ба е ды; 

33ул ат лар ны ми ңа ки те ре гез», – 
ди де; ат лар ны ки тер гәч, Сө
ләй ман му ен на рын нан һәм 
аяк ла рын нан сый па ды. 

34Тәх кыйк, Без Сө ләй ман ны 
пат ша лы гын ал мак бе лән 
бә ла лән дер дек... аның көр си
е нә бер гәү дә не... утырт тык, 
соң ра Сө ләй ман тәү бә ит те, 
Ал ла һу га кайт ты. 

35Әйт те: «Ий Раб бым, ми не 
яр лы ка гыл вә мин нән соң 
һич кем гә ла ек бул ма ган 
олугъ пат ша лык ны ми ңа 
бир гел, тәх кыйк, Син һәр
нәр сә не һи бә кы лып би рү
че сең». 

36Сө ләй ман га җил не ирек ле 
кыл дык, ул җил аның бо е
ры гы бе лән те лә гән җир гә 
йом шак кы на ба рыр иде. 

37Дә хи диң гез тө бе нә тө шеп 
эн җемәр җән таш ла рын 
чы га ра тор ган җен нәр не 
вә би ек би на лар ясый тор
ган җен нәр не аңа буй сын
дыр дык. 

Сө ләй ман га бү ләк ләр ки
те реп, го мер буе аңа хез мәт 
күр сәт те ләр. 

22Сө ләй ман га ки те ре лә тор ган 
көн дә лек азыктө лек тү бән
дә ге дән гый ба рәт иде: утыз 
кор сый фат лы бо дай оны һәм 
алт мыш кор эре итеп тарт
ты рыл ган он, 

23аран да си мер тел гән ун баш 
һәм кө тү лек тә йөр гән егер ме 
баш сы ер; бо лан нар, тау һәм 
кыр кә җә лә ре, си мер тел гән 
кошкорт тан тыш та гын йөз 
баш са рык. 

24Чөн ки ул Тип сах тан алып 
Га за га ка дәр – Фы рат ел га
сы ның бир ге ягын да гы бар ча 
пат ша лар өс тен нән ида рә 
ит те, шу лай ук әй лә нәти
рә дә ге бар ча ил ләр бе лән дә 
дуста ту яшә де. 

25Сө ләй ман ида рә ит кән дә вер
дә, Яһү дә һәм Ис ра ил хал кы, 
Дан нан алып Бе ерШе ба га 
ка дәр, хәс рәт күр ми чә, һәр
кай сы үзе нең йө зем ку а гы, 
үзе нең ин җир ага чы тө бен дә 
ты ныч го мер ки чер де. 

26Сө ләй ман ның ар ба га җи гә 
тор ган ат ла ры өчен дүрт мең 
ара ны бу лып, ун и ке мең ар ба 
йөр тү че се бар иде. 

27Бил ге лән гән ай да өл кә баш
лык ла ры ның һәр кай сы Сө
ләй ман пат ша га һәм аның 
бе лән та бын бү леш кән ке
ше ләр гә җи тәр лек кү ләм дә 
азыктө лек ки те реп тор ды; 

Бәл кыйс әйт те: «Бу тә хет ми
нем тә хет кә ох ша ган, ми нем 
тә хе тем бул са ки рәк, ош бу 
хәл дән элек Ал ла һу ның код
рә те нә, си нең пәй гам бәр ле
ге ңә без гә дә лил би ре леп, 
без, иман ки те реп, мө сел ман 
бул ган идек. 

43Сө ләй ман Бәл кыйс ны – Ал
ла һу дан баш ка – ко яш ка 
гый ба дәт кы лу дан тый ды, 
чөн ки Бәл кыйс элек кя фер
ләр ка ве мен нән иде. 

44Бәл кыйс ка Сө ләй ман та ра
фын нан: «Шул пы я ла са рай га 
кер!» – дип әй тел де. Бәл кыйс 
са рай га кер гән дә пы я ла ны 
сиз мә де, су га ке рәм дип уй
ла ды һәм аяк бал тыр ла рын 
ач ты. Ан на ры Сө ләй ман әйт
те: «Син уй ла ган ча ти рән су 
тү гел, бәл ки су өс тен дә ял
ты ра вык лы пы я ла дан яса ган 
идән дер». Бәл кыйс әйт те: 
«Ий Раб бым, ко яш ка та бы
нып үзе мә зо лым ит тем, ин де 
бар ча га ләм не тәр бия итү че 
Ал ла һу га Сө ләй ман бе лән 
бер гә иман ки те реп мө сел
ман бул дым», – дип. 

Сөләйманның зирәклеге һәм 
кодрәте 

38сүрә
30Вә Без Да выт ка Сө ләй ман ны 

һи бә кыл дык, нин ди хуш 
бән дә дер ул Сө ләй ман, ул 
һәр ва кыт тәү бә тәс бих бе лән 
Ал ла һу га кай ту чы дыр. 

Сөләйманның зирәклеге һәм 
кодрәте 

IIIПатшалар4
21Сө ләй ман пат ша Фы рат ел га

сын нан алып Ми сыр чи ге нә 
һәм пе леш ти ләр җи ре нә ка
дәр бул ган пат ша лык лар ны 
би ләп тор ды. Алар һәм мә се, 
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82Юк, алар уй ла ган ча бул мас! 
Сы ным на ры алар ның гый
ба дәт лә рен ин кяр итәр ләр 
һәм мөш рик ләр гә дош ман 
бу лыр лар. 

IIIПатшалар11
1Сө ләй ман пат ша ның, фир га

вен кы зын нан баш ка, та гын 
би хи сап күп чит мәм лә кәт 
ха тынкыз ла ры на гый ш кы 
төш те. Алар ара сын да Мә аб, 
Ам мон, Эдом, Си дун, Хит 
кыз ла ры да бар иде. 

2Алар ха кын да Раб бы Үзе нең 
Ис ра ил хал кын: «Ул кыз лар га 
өй лән мә гез, юк са алар йө рә
ге гез не үз лә ре нең илаһ ла ры
на ау да рыр», – дип, ал дан 
ки сә теп куй ган бу ла. Әм ма 
Сө ләй ман ның гый ш кы тө
шеп, кү ңе ле шу лар га бе рек те. 

3Сө ләй ман ның ха тын на ры ара
сын да җи де йөз пат ша кы зы 
вә өч йөз кә ни зәк бу лып, 
әле ге ха тын нар аның кү ңе
лен аз дыр ды. 

4Сө ләй ман олы гая төш кәч, ха
тын на ры аның кү ңе лен баш
ка илаһ лар га ау дар ды; аның 
йө рә ге, ата сы Да выт ны кы 
сы ман, үзе нең Раб бы Ал ла
сы на туг ры бу лып кал ма ды. 

5Сө ләй ман Си дун али һә се Аш
то рет ка һәм ам мо ни ләр нең 
җи рән геч ила һы Мил күм гә 
та бы на баш ла ды. 

6Сө ләй ман, шул рә веш ле, Раб
бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән 
га мәл ләр кыл ды, ата сы Да
выт сы ман, ахыр га ча Раб бы 
юлын да ка ла ал ма ды. 

7Ие ру са лим нән көн чы гыш
ка та ба рак бер кал ку лык
та Сө ләй ман мә а би ләр нең 

38Баш ка шай тан нар ны, ке ше
ләр гә за рар ла ры ти мә сен 
өчен, бер урын га җы еп кул
ла рын му ен на ры на бо гау ла
ды лар. 

39Ий Сө ләй ман, бу әй тел гән 
нәр сә ләр си ңа бир гән нәр сә
лә ре без дер, те лә гән ке ше ңә 
те лә гән нәр сәң не бир яки 
һич нәр сә бир ми чә үзең дә 
сак ла, ул нәр сә ләр дә си ңа 
хи сап юк тыр. 

40Дә хи ул Сө ләй ман га хо зу ры
быз да Без гә якын бу лу һәм 
кай та тор ган күр кәм урын 
бар дыр. 

19сүрә
78Ул... әл лә яше рен эш ләр не бе

лә тор ган бул ды мы яки мал
ла ры вә ба ла ла ры кай та рып 
би ре лә чә ге бе лән Ал ла һу дан 
га һед ал ды мы? 

79Юк, ул... яше рен эш не дә 
бел мә де һәм Ал ла һу дан 
га һед тә ал ма ды! Әл бәт тә, 
Без аның әй т кән сүз лә рен 
язар быз һәм ахи рәт тә җә
за би рер без, иман сыз бул
га ны өчен бул ган га за бы
на янә га заб ны арт ты рыр
быз. 

80Вә «кы я мәт тә ми ңа би ре лер» 
ди гән ма лы на вә ба ла ла ры
на баш ка ны ва рис итәр без, 
Без нең хо зу ры быз га ял гыз 
ки лер. 

81Мөш рик ләр Ал ла һу дан баш ка 
илаһ лар тот ты лар үз лә ре нә 
дә рә җә бул сын өчен. 

28җи гү ат ла ры һәм баш ка төр 
ат лар өчен ар па бе лән са
лам ны да һәр кай сы үз нәү
бә тен дә ти еш ле урын га та
шы ды. 

29Сө ләй ман га Ал ла һы зи рәк
лек, га ять үт кер зи һен һәм 
ти рән га кыл ны диң гез бу ен
да гы ком бөр те ге дәй мул дан 
бир гән иде. 

30Аңар да гы зи рәк лек көн чы
гыш ның һәм Ми сыр ның 
бар ча акыл ия лә ре не кен нән 
өс тен бул ды. 

31Ул җир йө зен дә ге бар ча ке
ше дән, шул исәп тән эз рах лы 
Этан нан да, Ма хул угыл ла
ры Һе ман, Кәл көл вә Дар
да дан да зи рәг рәк иде; аның 
исе ме әй лә нәти рә дә ге ха
лык лар ара сын да мәш һүр 
бул ды. 

32Үз го ме рен дә ул, өч мең гый
б рәт ле хи кәя сөй ләп, мең дә 
биш җыр чы гар ды; 

33Ли ван да үсә тор ган эр бет ага
чын нан баш лап ди вар ярык
ла рын нан баш төр тә тор ган 
һүс сөп кә ка дәр бө тен үсем
лек ләр, шу лай ук хай ван
нар, кош лар, сөй рә лү че ләр 
вә ба лык лар ха кын да сөй ләп 
кал дыр ды. 

34Сө ләй ман ның зи рәк ле ге ха
кын да ише тепбел гән нәр 
бар лык мәм лә кәт ләр дән, 
җир йө зен дә ге бө тен пат
ша лык лар дан аны тың лар га 
ки лә тор ган нар иде. 
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Ильяс

37сүрә
123Вә Ильяс та Ал лаһ та ра фын

нан җи бә рел гән пәй гам бәр
ләр дән дер. 

124Ка ве ме нә: «Ал ла һу дан ку
рык мый сыз мы, Аңа гый ба
дәт кыл мый сыз, – ди де. – 

125Сез не вә һәр нәр сә не күр кәм 
су рәт тә ха лык кы лу чы Ал
ла һу ны ку еп, Бә гел исем ле 
сы ным га та бы на сыз мы? 

126Ул – Ал лаһ – сез нең Раб бы
гыз вә әүвәл ге ба ба ла ры гыз
ның Раб бы сы дыр». 

127Алар Ильяс ны ял ган га тот
ты лар; үз лә ре вә сы ным на ры 
җы е лып ут та бу лыр лар. 

128Мә гәр Ал ла һу ның их лас лы 
кол ла ры ут ка кер мәс ләр. 

129Без Ильяс ка со ңын нан кил
гән нәр нең тел лә рен дә ях шы 
сүз кал дыр дык. 

130Ул сүз Ильяс ка сә лам бул сын 
ди мәк лә ре дер. 

131Гө наһ тан сак ла нып из ге га
мәл ләр кы лу чы лар га әнә 
шу лай из ге лек итә без. 

132Дө рес лек тә, Ильяс без нең хак 
мө э мин кол ла ры быз дан иде. 

6сүрә
85Янә Зә кә ри я не, Яхъя ны, Гай

сә не, Ильяс ны һи да ять кә 
сал дык, алар һәм мә се из
ге ләр дән. 

Ильяс

IIIПатшалар18
21Шун нан Ильяс, җы ел ган 

ха лык яны на чы гып: «Та
гын күп ме гә ка дәр сез ике 
ая гы гыз га да ча тан лап йө
рер гә җы е на сыз? – ди де. – 
Әгәр Раб бы ны Ал ла һы дип 
та ный сыз икән – Аңа ия
ре гез; әгәр ин де Ба гал ны 
ал ла дип бе лә сез икән – 
аның ар тын нан ба ры гыз». 
Ха лык аңа бер кә ли мә сүз 
кат ма ды. 

22Ан на ры Ильяс алар га бо лай 
дип әйт те: «Мин – Раб бы
ның исән кал ган бер дән бер 
пәй гам бә ре. Ба гал пәй гам
бәр лә ре нең са ны исә дүрт 
йөз ил ле ке ше дер. 

23Хә зер без гә ике үгез бо зау 
ки тер сен нәр; алар, бо зау
ның бер сен сай лап алып, 
аны ки сәк ләр гә бүл сен нәр 
дә утын өс те нә сал сын нар, 
әм ма учак ны ка быз ма сын
нар; мин дә, икен че бо зау ны 
әзер ләп, аны утын өс те нә 
са лыр мын, лә кин учак ны 
ка быз мам. 

24Шун нан сез үзе гез нең ила
һы гыз ның исе мен атар сыз, 
мин исә Раб бы исе мен ча
кы рыр мын. Без нең до га лар 
ка бул кы лын ган ны бел де
реп, учак ка ут сал ган ал ла – 
хак дө рес Ал ла дыр. Ха лык 
аның бе лән ки ле шеп: «Ях шы, 

җи рән геч ила һы Ке мош ка 
һәм ам мо ни ләр нең җи рән геч 
ила һы Мо лых ка ба гыш лап 
гый ба дәт кы лу уры ны яса ды. 

8Шул рә веш ле ул, хуш ис ле 
су ма ламай лар көй рә теп, үз 
илаһ ла ры на кор бан ки те рү че 
чит мәм лә кәт ха тын на ры
ның һәм мә се өчен шун дый 
урын нар бул дыр ды. 

9‑10Ике тап кыр Сө ләй ман яны
на иң гән, баш ка илаһ лар га 
та бын мас ка бо ер ган Ис ра
ил нең Раб бы Ал ла сын нан 
йөз чө ер гән өчен, Раб бы ның 
Сө ләй ман га нык ачуы чык
ты, чөн ки ул Раб бы бо е рык
ла рын үтә мә де. 

11Шун нан Раб бы Сө ләй ман га 
бо лай ди де: «Си нең әнә шул 
эш лә рең өчен, Ми нем бе лән 
тө зе гән ки ле шү не сак ла ма
ган һәм Ми нем ка гый дә лә
рем не үтә мә гән өчен, пат ша
лык ны си нең кул дан алып, 
хез мәт че ңә тап шы рыр мын. 

12Лә кин атаң Да выт ха кы на 
Мин мо ны син исән чак та 
эш лә мәм – Мин аны си
нең уг лың ку лын нан тар тып 
алыр мын. 

13Мин аңар дан бө тен пат ша
лык ны ал мам, ко лым Да выт 
ха кы на һәм Үзем сай лап ал
ган Иеру са лим ха кы на Мин 
си нең уг лың ку лын да Ис
ра ил нең бер ыру гын гы на 
кал ды рыр мын». 
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Үлеләрнетергезү

2сүрә
259Янә ке ше лә ре үл гән, йорт

ла ры җи ме рел гән шә һәр 
янын нан үтеп ба ру чы Го зә
ер гмнең хә ле бе лән та ны
шы гыз! Шә һәр нең өс теас ка 
кил гән не кү реп Го зә ер гм 
әйт те: «Ке ше ләр шә һәр бе
лән бер гә һә лак бул ган нар 
ин де, бо лар ны Ал лаһ ни чек 
тер гез сен?» – дип. Го зә ер гм 
шә һәр дән үтеп ерак кит кәч, 
Ал лаһ аны үтер де, йөз ел үт
кәч тер гез де һәм: «Ий Го зә ер, 
үлеп күп ме ят тың?» – ди де. 
Го зә ер гм әйт те: «Үлеп бер 
көн яки бер көн нән аз рак 
ят тым». Ал лаһ әйт те: «Ий 
Го зә ер, бер көн тү гел, ә йөз 
ел ят тың, ка ра ашый тор
ган ри зы гы ңа һәм эчә тор ган 
эчем ле ге ңә – са сы ма ган нар, 
һәм ишә ге ңә ка ра», – дип. 
Го зә ер нең үзе бе лән ал ган 
ри зы гы һәм эчем ле ге йөз ел 
бу е на ятып бо зыл ма ган, әм
ма ишәк нең ко яш та агар ган 
сө як лә ре ге нә кал ган иде. 
Бо лар ны кү реп Го зә ер гм 
га җәп лән де. Ал лаһ Го зә ер 
гмгә: «Сө як ләр не җы еп, 
алар га ит кун ды рып һәм ти ре 
үс те реп ишәк не тер гез гә не
без не ка рап тор», – ди де. Ий 
Го зә ер! Үл гән нән соң те ре лү
гә ыша ныр өчен ке ше ләр гә 
дә лил бул сын дип кыл дык 

Үледәнтерелтү

Яхәзкыл37
1Мин үз өс тем дә Раб бы ның 

ку лын той дым, һәм Раб бы 
Ру хы ми не, шә һәр дән чы га
рып, үзән ур та сы на ки те реп 
бас тыр ды. Әле ге үзән сө як
ләр бе лән ту лы иде. 

3Раб бы ми ңа әйт те: «И адәм 
уг лы! Бу сө як ләр гә җан өреп 
бу ла мы?» – ди де. Мин: «Йа 
Ху җаРаб бым! Мо ны Син 
ге нә бе лә сең», – ди дем. <...> 

10Мин Ул куш кан ча пәй гам
бәр лек ит тем – алар га су лыш 
кил де, җан кер де, һәм алар, 
күп сан лы гас кәр бу лып, 
аяк ла ры на то рып бас ты. 

11Раб бы ми ңа: «И адәм уг лы! 
Ош бу сө як ләр – бө тен Ис
ра ил хал кы. Ме нә, алар: 
„Сө як лә ре без ки беп бет те, 
өме те без үл де, ки лә чә ге без 
юк“, – ди. 

12Шу ңа кү рә пәй гам бәр лек итеп 
алар га, Ху җаРаб бы бо лай 
дип әй тә, ди ген: „Ме нә, Мин 
сез нең ка бер лә ре гез не ачам 
һәм сез не, Үзем нең хал кым
ны, ка бер лә ре гез дән ку ба
рып, Ис ра ил җи ре нә кай
та рам. 

13Ка бер лә ре гез не ачып, сез не 
шун нан чы гар гач, и хал кым, 
сез Ми нем Раб бы икә нем не 
бе лер сез. 

14Сез гә Үзем нең Ру хым ны сал
гач, сез гә җан ке рер, һәм 

шу лай бул сын», – дип җа вап 
бир де. <...> 

36Кич ке кор бан ки те рер ва кыт 
җит кәч, Ильяс пәй гам бәр 
якын ки леп бо лай ди де: «И 
Раб бы, Иб ра һим, Ис хак һәм 
Ис ра ил Ал ла сы! Си нең Ис
ра ил Ал ла сы бу лу ы ңа һәм 
ми нем – Си нең ко лың ның – 
бо лар ны Си нең ку шу ың бу
ен ча эш лә ве мә бө те не се ме нә 
хә зер шу шын да инан сын
нар!» <...> 

38Нәкъ шул чак ны Раб бы ут иң
дер де, һәм ял кын шун дук 
кор бан ны да, утын ны да, 
таш лар ны да, җир не дә ян
ды рып бе те реп, чо кыр да гы 
су ны да кип тер де. 

39Шу шы хәл не кү рү гә, бар ха
лык йөз тү бән җир гә кап лан
ды һәм: «Раб бы – Ал ла һы Ул, 
Раб бы – Ал ла һы Ул!» – дип 
тә к рар лар га то тын ды. 

40«Ба гал пәй гам бәр лә рен то ты
гыз, бер се дә ка чып ко ты
ла ал ма сын», – ди де шун да 
Ильяс ха лык ка, һәм те ге
ләр не то тып ал ды лар. Ан на
ры Ильяс, алар ны Кый шон 
ине ше нә та ба алып ки теп, 
шун да чән чеп үтер де. 
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Юныс

37сүрә
139Вә Юныс та Без нең җи бәр

гән пәй гам бәр лә ре без дән дер. 
140Юныс, иман ки тер мә гән ка

ве мен таш лап, ке ше ләр бе лән 
тул ган зур көй мә гә кер де. 

141Көй мә куз гал ма ды, шул сә
бәп ле ке ше ләр «ара быз да 
кач кан ке ше бар дыр» дип 
шо ба га сал ды лар һәм, шо
ба га Юныс ка чы гып, аны 
диң гез гә таш ла ды лар. 

142Аны дәр халь бер зур ба лык 
йот ты, вә ул Ал лаһ рөх сә тен
нән баш ка ка ве мен таш лап 
кит кә не өчен үзен үзе шел
тә ли дер. 

143Әгәр Юныс: «Һич юк тыр 
илаһ, мә гәр Син ге нә, йа 
Раб бы, мин Си не һәр ким
че лек тән пакь сең дип бе
ләм, мин, әл бәт тә, Си нең 
рөх сә тең нән баш ка ки теп 
үзе мә зо лым итү че ләр дән 
бул дым», – дип әй т мә сә иде. 

144Әл бәт тә, ба лык ка ры нын
да Юныс ке ше ләр те ре леп 
ка бер лә рен нән ку ба рыл ган 
көн гә чак лы то рыр иде. 

145Без аны бер ни ка дәр ба лык 
ка ры нын да тор ган нан соң 
сыр хау бул га ны хәл дә ко ры га 
чы га рып таш ла дык... 

146Вә аның янын да киң яф рак
лы агач үс тер дек... 

147Без аны йөз мең ле яки йөз 
мең нән ар тыг рак ке ше ле 

Юныс

Юныс1
1Амит тай уг лы Юныс ка Раб бы 

шу шы сүз ләр не иреш тер де: 
2«Ни не вә гә юл ал, шул бө

ек шә һәр гә ба рып, хал кын 
ки сәт! Чөн ки Ми ңа ан да гы 
явыз лык лар ту рын да хә бәр 
ки леп иреш те». 

3Әм ма Юныс, Раб бы дан кач
мак чы бу лып, кап макар шы 
як ка ки теп бар ды. Яфу шә
һә ре нә ки леп төш кәч, Тар
шиш ка ба ру чы бер ко раб ка 
юлык ты. Юл бә һа сен тү ләп 
ко раб ка утыр ды да, Раб бы дан 
ераг рак ки тү өчен, Тар шиш
ка юл тот ты. 

4Лә кин Раб бы диң гез өс тен дә 
шун дый көч ле җил куз гат
ты ки, ко точ кыч да выл ку
бып, ко раб җи ме ре лер хәл гә 
кил де. 

5Диң гез че ләр нең кот ла ры алы
нып, һәм мә се үз ила һы на 
ял вар ды. Ко раб ны җи ңе ләй
тү өчен, алар йөк не диң гез
гә ыр гы тыр га то тын ды лар. 
Юныс исә ко раб тө бе нә тө
шеп ят ты да ти рән йо кы га 
тал ды. 

6Ко раб баш лы гы, Юныс яны
на тө шеп: «Ниш ләп йок лап 
ята сың? Тор! Ила һы ңа ял вар! 
Бәл ки, хә ле без гә ке рер дә, 
һә лак бул ма быз», – ди де. 

7Диң гез че ләр: «Әй дә гез, жи
рә бә са лып бе лик: бу бә ла гә 

си ңа бу эш не. Ишәк нең те
рел гә нен күр гәч Го зә ер әйт
те: «Мин хә зер Ал ла һу ның 
һәр нәр сә гә кө че җит кә нен 
бе лә мен», – дип. 

сез не үз җи ре гез гә ур наш
ты рыр мын, шун нан Ми нем 
Раб бы икә нем не бе лер сез. 
Мин мо ны әйт тем һәм шу лай 
эш лә я чәк мен». Бу – Раб бы 
сү зе». 
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пәй гам бәр гә һәм ан нан соң 
кил гән пәй гам бәр ләр гә вә хи 
кыл га ны быз ке би, вә Иб
ра һим, Ис мә гыйль, Ис хак, 
Ягъ куб, Гай сә, Әюб, Юныс, 
Һа рун, Сө ләй ман пәй гам бәр
ләр гә вә хи кыл га ны быз ке би; 
һәм Да выт ка Зә бур исем ле 
ки тап бир дек. 

6сүрә
86Дә хи Ис мә гый ль не, Әл йә

сәгъ не, Юныс ны вә Лут ны 
һи да ять кә сал дык, үз за ма
на ла рын да бө тен дө нья ке
ше лә рен нән алар ны дә рә
җә дә ар тык кыл дык. 

яр сыйяр сый ду ла вын дә
вам ит те. 

14Раб бы га мө рә җә гать итеп: «Йа 
Раб бы, ял ва рып со рый быз, – 
ди де алар. – Шу шы адәм нең 
җа ны өчен һә лак бул ма сак 
иде. Без не га еп сез адәм нең 
үле ме өчен гө наһ лы ит мә. 
Син, Раб бы, ин де те лә гә
нең не эш лә дең!» 

15Шу лай дип, алар Юныс ны 
диң гез гә то тып ат ты лар – 
яр сы ган диң гез шун дук ты
ныч лан ды. 

16Бу хәл дән соң диң гез че ләр, 
Раб бы дан кур кып, Аңа кор
бан ки тер де ләр һәм нә зер лә
рен әйт те ләр. 

Юныс2
1Шун нан соң Раб бы бер зур 

ба лык ка Юныс ны йо тар га 
куш ты. Юныс өч көн вә өч 
төн шул ба лык ның ка ры
нын да бул ды. 

2Юныс ба лык ның ка ры нын
нан Раб бы Ал ла сы на... до га 
кыл ды. <...> 

11Шун нан Раб бы ба лык ка 
Юныс ны ко ры җир гә ко сып 
чы га рыр га куш ты. 

Юныс3
1Раб бы Юныс ка икен че мәр тә бә 

сү зен иреш тер де: 
2«Ни не вә гә юл ал! Шул бө ек 

шә һәр гә ба рып, Мин куш
кан ча, хал кын ки сәт!» 

3Юныс, Раб бы ның сү зен үтәп, 
Ни не вә гә кит те. Ни не вә 
шун дый бө ек бер шә һәр иде 

шә һәр гә пәй гам бәр итеп 
җи бәр гән идек. 

148Һәм бу юлы һәм мә се иман 
ки тер де ләр, вә Без дә алар
ны бил ге лән гән әҗәл лә ре нә 
чак лы мал ла рын нан фай да
лан дыр дык, ты ныч яшәт тек. 

21сүрә
87Юныс ны да хә тер лә гез, ачу

ла нып ка ве мен нән ае ры лып 
кит те, ул уй ла ды, ка ве мен 
таш лап кит кән өчен Без
нең аңа хө кем бул мас, дип. 
Ул ка раң гы да, ягъ ни ба лык 
эчен дә, до га кы лып әйт те: 
«Йа Ал лаһ, Син нән баш ка 
һич илаһ юк, мә гәр Син ге нә, 
Си не һәр ким че лек тән пакь 
дип бе лә мен, Си нең рөх сә
тең нән баш ка ка ве мем не 
таш лап ки тү ем бе лән үзе мә 
зо лым итү че ләр дән бул дым». 

88Аның до га сын ка бул ит тек вә 
аны кай гы сын нан кот кар
дык, әнә шу лай мө э мин нәр
не кот ка ра быз. 

10сүрә
98Юныс гм ка ве мен нән баш ка 

һич бер ка вем нең га зап ны 
күр гәч ке нә ки тер гән иман
на ры фай да бир мә де. Чөн ки 
Юныс ка ве ме иман ки тер гәч, 
алар дан дө нья га за бын бе тер
дек вә әҗәл лә ре җит кән че 
(мал ла рын нан) фай да лан
дыр дык... 

4сүрә
163Ий Мө хәм мәт гм! Си ңа 

Коръ ән не вә хи кыл дык Нух 

кем ар ка сын да та ры дык 
икән?» – ди е шә баш ла ды
лар. Жи рә бә сал ды лар, һәм 
ул Юныс ка чык ты. 

8Шун нан соң Юныс ка: «Сөй ләп 
бир: бу бә ла кем ар ка сын
да ба шы быз га төш те? – ди
де ләр. – Шө гы лең нин ди? 
Кай дан ки лә сең? Ва та ның 
кай да? Кай сы ха лык тан бу
ла сың?» 

9«Мин гый б ри ләр дән, – дип 
җа вап бир де Юныс. – Диң
гез не һәм җир не ярат кан Күк 
Ал ла сы на, Раб бы га та бы на
мын». 

10Диң гез че ләр гә ул Раб бы дан 
ка чу ын да әйт те. Диң гез че
ләр бик нык кур ку га төш те
ләр һәм Юныс тан: «Ни өчен 
шу лай эш лә дең?» – дип со
ра ды лар. 

11Диң гез та гы да ка ты рак яр сы
ган га кү рә, Юныс тан алар: 
«Диң гез тын сын өчен, си не 
нәр сә эш лә тик?» – дип со
ра ды лар. 

12Юныс: «То ты гыз да диң гез гә 
аты гыз ми не, – дип җа вап 
бир де. – Шул ва кыт диң гез 
ты нар. Мин бе лә мен: бу ко
точ кыч да выл га сез ми нем 
ар ка да эләк те гез». 

13Диң гез че ләр, аның сүз
лә ре нә ка ра мый ча, ко ры 
җир гә җи тү өчен, иш кәк
лә ре бе лән ка ты рак ишәр
гә ке реш те ләр, әм ма фай
да сы ти мә де, чөн ки диң гез 
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кыз ган ды һәм алар өс те нә 
җи бә рер гә вәгъ дә ит кән бә
лака за сын җи бәр ми кал ды. 

Юныс4
1Мо ны кү реп, Юныс бик гарь

лән де, аның ачуы чык ты. 
2Раб бы га ул шун дый до га кыл

ды: «Ии Раб бы, шу шы лай 
бу ла сын өй дә чак та ук әйт
мә дем ме ни?! Шу ңа кү рә Тар
шиш ка кач мак чы бул дым 
да ин де, чөн ки бе лә идем: 
Син кыз га ну чан вә рә хим ле, 
тү земса быр вә үтә мәр хә
мәт ле, бә лака за җи бә рер гә 
ди гән уең нан ки ре кай ту чан 
Ал ла сың. 

3Ии Раб бы, ин де хә зер җа
ным ны ал, чөн ки ми нем 
өчен үлем яшәү дән ях шы
рак тыр». 

4Раб бы әйт те: «Си нең шу лай 
ачу ла ныр га ни ха кың бар?!» 

5Юныс шә һәр дән чык ты да, 
көн чы гыш ка та ба юл алып, 
бер урын га ки леп утыр ды. 
Шун да ул үзе нә ку ыш яса ды 
һәм, кү лә гә гә уты рып, шә һәр 
бе лән ни ләр бу ла сын кө тә 
баш ла ды. 

6Раб бы Ал ла, Юныс ның баш 
өс те нә кү лә гә тө ше реп, уңай
сыз хә лен җи ңе ләй тер өчен, 
бер үсем лек үс тер де. Юныс 
мо ңа бик сө ен де. 

7Әм ма икен че көн не таң ат
кан да Ал ла һы бер корт ны 
җи бәр де, һәм шул корт үсем
лек не ки ме реп ко рыт ты. 

ки, аны ка рап чы гу өчен өч 
көн ва кыт ки рәк иде. 

4Бе рен че көн не Юныс, шә һәр 
буй лап йө реп, ха лык ны үгет
лә де: «Кы рык көн нән соң 
Ни не вә җи ме ре лә чәк!» – 
ди де. 

5Ни не вә ле ләр Ал ла һы сү зе нә 
ышан ды лар һәм олы сын нан 
ке че се нә ка дәр ура за га кер
де ләр, тәү бә гә кил гән нә рен 
күр сә теп, ту пас ту кы ма га 
тө рен де ләр. 

6Ни не вә пат ша сы на бу хә бәр 
ки леп иреш кәч, ул, тә хе тен
нән то рып, өс тен нән пат ша 
ки ем нә рен сал ды да, ту пас 
ту кы ма га тө ре неп, көл өс те
нә утыр ды. 

7Шун нан соң пат ша Ни не вә дә 
тү бән дә ге фәр ман ны игъ
лан ит те: «Пат ша һәм аның 
тү рә лә ре нең бо е ры гы ни
ге зен дә ке ше ләр гә дә, хай
ван нар га да – сы ер мы ул, 
са рык мы – ашар гаэчәр гә 
рөх сәт ител ми! 

8Бө тен ке ше һәм хай ван ту пас 
ту кы ма ябын сын. Һәр кай сы 
чын кү ңел дән Ал ла һы га ял
вар сын, явыз лык һәм җә бер 
кы лу дан ваз кич сен. 

9Кем бе лә, бәл ки әле, Ал ла һы, 
кү ңе ле йом ша рып, уен нан 
кай тыр, ачу ла ну дан тук тар 
һәм без не һә лак ит мәс». 

10Ал ла һы, алар ның га мәл лә
рен – явыз лык кы лу дан тук
тау ла рын күр гәч, ха лык ны 
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38сүрә
41Янә ко лы быз Әюб пәй гам бәр

не сөй лә; Әюб Раб бы сы на 
до га илә мө рә җә гать ит те: 
«Ий Раб бым, ми не шай тан 
авыр лык вә ка ты мә шә кать 
илә тот ты, ма лым ны вә ба
ла ла рым ны һә лак ит те». Әюб 
күп ел лар сыр хау бул ды, һич
нәр сә се кал ма ды, ул һа ман 
са быр ит те, зе кер дән тук
та ма ды. 

42«Ий Әюб, аягың илә җир гә 
тип», – дип әй тел де; тип кән
нән соң сал кын чиш мә, юы
ныр га кай нар чиш мә чык ты. 
Кай нар чиш мә дә юын ды, 
сал кын чиш мә дән эч те, шун
да ук сә ла мәт лә неп әүвәл ге 
ку ә тен тап ты. 

43Вә Без Әюб кә ба ла ла рын ике 
өлеш арт ты рып бир дек, Без
дән аңа рәх мәт бул сын өчен 
вә га кыл лы ке ше ләр гә вә газь 
бул сын өчен. 

44Ий Әюб, бер уч са лам алып 
ха ты ны ңа сук, Ал лаһ исе ме 
илә әй т кән ан тың ны үтә ми
чә гө наһ лы бу лып кал ма... 
Без Әюб не бә лака за га вә 
сыр хау га са быр итү че тап
тык... 

21сүрә
83Вә Әюб не дә хә тер лә гез, ул 

Раб бы сы на до га кыл ды: «Ий 
Раб бым, ми не сыр хау вә ка
ты лык тот ты, вә Син рәх мәт 

Әюб

Әюб1
12Шун да Раб бы бо лай ди де: 

«Ярый, бү ген нән аның бар 
мөл кә те си нең ку лың да, тик 
аның үзе нә ге нә ти мә». Шай
тан ан на ры Раб бы янын нан 
ки теп бар ды. <...> 

20Шул чак Әюб уры нын нан си
ке реп тор ды да, өс ки ем нә рен 
ер т ка лап, чә чен кы рык ты. 
Ан на ры ба шын җир гә орып 
сәҗ дә кыл ды 

21һәм әйт те: «Мин ән кәм ка ры
нын нан шә рә ки леш ту ган 
идем, шә рә ки леш ки тәр мен 
дә. Раб бы бир де, Раб бы ал ды: 
Раб бы га мак таушө кер ләр 
яу сын!» 

22Шун дый хәл ләр гә та рып та, 
Әюб гө наһ кыл ма ды – Ал
ла һы ны га еп лә мә де. 

Әюб2
6Раб бы шай тан га әйт те: «Ярый, 

бү ген нән ул си нең кул да, тик 
аның го ме рен ге нә өз мә». 

7Шун нан соң шай тан, Раб бы 
янын нан ки теп, Әюб не ба
шын нан ая гы на ча шешку
тыр бе лән кап лап ал ды. 

8Әюб, шешку тыр ла рын кы рып 
та зарт мак чы бу лып, ку лы на 
чүл мәк ва ты гы ал ды да көл 
өе ме нә утыр ды. 

9Ха ты ны аңа: «Син әле һа ман, 
кү ңе лем саф ми нем, дип үз 
сү зең дә нык то ра сың мы? Ал
лаң ны ка һәр лә дә үл!» – ди де. 

8Ко яш чык кач, Ал ла һы көй дер
геч көн чы гыш җи ле ис тер
де. Юныс ның ба шын ко яш 
шун дый кыз дыр ды ки, эс се 
су гу дан ул һуш тан язар хәл
гә җит те. «Бо лай яшә гән че, 
үлү ең ях шы рак», – ди де ул, 
үзе нә үлем те ләп. 

9Лә кин Ал ла һы Юныс ка әйт те: 
«Үсем лек кор ган га, шу лай 
ачу ың чык ты мы?» «Әйе, – 
ди де Юныс, – бик ка ты ачу
ым чык ты. Шу ңа кү рә үләр гә 
те лим дә». 

10Шун да Раб бы Юныс ка әйт те: 
«Син үзең ка рап үс тер мә
гән үсем лек не кыз га на сың. 
Ул бер төн дә ти ше леп үс те, 
икен че төн дә юк ка да чык ты. 

11Ә Мин ни чек итеп Ни не вә не, 
шул бө ек шә һәр не кыз ган
мыйм ди?! Бу шә һәр дә, күп 
сан лы хай ван нар ны са на
ма ган да, йөз егер ме мең нән 
ар тык бә хет сез ке ше яши». 
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19сүрә
2Тү бән дә укы ла чак аять ләр 

Раб бың ның ко лы Зә кә ри
я гә Аның рәх мә те нең бә
я не дер. 

3Зә кә рия гм те лә гән нәр сә
сен со ра ган да Раб бы сы на 
яше рен та выш бе лән ни да 
кыл ды. 

4Әйт те: «Ий Раб бым, ми нем 
сө я гем зә гыйфь лән де вә ба
шым ак чәч ләр бе лән тул ды, 
вә мин, ий Раб бым, Си ңа 
кыл ган до гам нан ки ре кай та
ры лу чы бул ма дым, һәр ва кыт 
до гам ны ка бул кыл дың. 

5Үл гә нем нән соң вә ли бу лып 
ка ла чак кем сә ләр нең зо лым 
ите лү лә рен нән кур ка мын, ә 
ми нең ха ты ным ба ла ту дыр
мый тор ган кы сыр бул ды, 
Үзең нең фа зы лың нан ми ңа 
бер из ге угыл бир гел! 

6Ул угыл ми ңа ва рис бу лыр вә 
Ягъ куб ба ла ла ры на ва рис бу
лыр, вә, Раб бы, ул угъ лым ны 
Үз кар шың да ра зый кыл!» 

7«Ий Зә кә рия, Без си не сө ен де
рә без бер угыл бе лән, аның 
исе ме Яхъя дыр. Мон нан элек 
ул исем дә һич кем не кыл
ма дык». 

8Әйт те Зә кә рия: «Йа Раб бы, 
ни чек ми нем угъ лым бу лыр 
икән, хәл бу ки ха ты ным кы
сыр, үзем карт лык ның ахыр 
чи ге нә җит тем?» 

СугачумдыручыЯхъя

Лүк1
5Яһү ди я дә Һи руд пат ша ида

рә ит кән за ман да, Абия нә
се лен нән бул ган ру ха ни лар 
төр ке мен дә Зә кә рия ат лы 
бер ру ха ни яши иде. Аның 
ха ты ны Эли са бет тә ру ха ни
лар нә се лен нән бу лып, 

6алар ике се дә Раб бы әмер лә рен 
һәм Ул куш кан нар ны тө гәл 
үтәү че тәкъ ва лар дан иде. 

7Ин де олы яшь кә җит кән бу 
икәү нең, Эли са бет ба ла га 
уза ал ма ган лык тан, ба ла ла
ры юк иде. 

8Зә кә рия төр ке ме үз нәү бә тен
дә Ал ла һы хо зу рын да ру ха
ни хез мә те баш кар ган бер 
көн не, 

9ру ха ни лар да ка бул ител гән
чә жи рә бә са лып, Раб бы 
йор тын да хуш ис ле су ма
ламай лар тө тәс ләү Зә кә ри
я гә чык ты. 

10Ал ла һы йор тын да хуш ис ле 
су ма ламай лар көй рәт кән дә, 
бар ха лык тыш кы як та до га 
кы лып тор ды. 

11Шул ва кыт Зә кә рия ал дын
да, хуш ис ле су ма ламай лар 
көй рә тә тор ган мәз бәх тән 
уң як та, Раб бы фә реш тә се 
пәй да бул ды. 

12Фә реш тә не күр гәч, Зә кә рия 
бик нык ку рык ты. 

13Фә реш тә исә аңа: «Ку рык ма, 
Зә кә рия, си нең до гаң ки леп 

итү че ләр нең иң рә хим ле се, 
ми ңа рәх мәт ит». 

84Без аның до га сын ка бул ит тек 
вә аңар да бул ган сыр хау һәм 
бә ла не җи бәр дек вә аңар өй 
әһел лә рен кай та рып бир дек 
вә ба ла ла рын, мал ла рын ике 
өлеш арт ты рып бир дек Үз 
хо зу ры мыз дан рәх мәт йө
зен нән вә Ал лаһ кол ла ры на 
гый б рәт бул сын өчен. 

4сүрә
163Ий Мө хәм мәт гм! Си ңа 

Коръ ән не вә хи кыл дык Нух 
пәй гам бәр гә һәм ан нан соң 
кил гән пәй гам бәр ләр гә вә хи 
кыл га ны быз ке би, вә Иб
ра һим, Ис мә гыйль, Ис хак, 
Ягъ куб, Гай сә, Әюб, Юныс, 
Һа рун, Сө ләй ман пәй гам бәр
ләр гә вә хи кыл га ны быз ке би; 
һәм Да выт ка Зә бур исем ле 
ки тап бир дек. 

6сүрә
84Иб ра һим га – Ис хак ны вә 

аның угъ лы Ягъ куб ны бир
дек, һәр бер сен һи да ять кә 
сал дык вә Иб ра һим нан элек 
Нух ны һи да ять кә сал дык һәм 
Иб ра һим нә се лен нән – Да
выт ны, Сө ләй ман ны, Әюб не, 
Йо сыф ны, Му са ны, Һа рун ны 
һи да ять кә сал дык һәм чын 
иман лы, из ге га мәл ле ке
ше не әнә шу лай һи да ять кә 
са ла чак быз. 

Әюб3
1‑2Шун нан Әюб, сүз баш лап, 

дө нь я га кил гән кө не нә ләгъ
нәт укы ды: <...> 

11«Ник ләр гә мин үле бу лып 
ту ма ган мын, һәм ту гач та, 
ник ләр ге нә үл мә гән мен?» 

Әюб42
10Әюб үзе нең дус ла ры ха кы на 

до га кыл ган нан соң, Раб бы 
Әюб кә мул лы гын элек ке гә 
ка ра ган да ике тап кыр күб рәк 
итеп кай та рып бир де. 

11Аның яны на бар лык ир һәм 
кыз ту ган на ры, элек ке дус
ла ры җы ел ды лар, аның өен
дә бер гә ләп мәҗ лес ко рып 
утыр ды лар, Раб бы та ра
фын нан җи бә рел гән бар
лык бә лака за лар өчен аны 
кыз ган ды лар һәм юат ты лар; 
һәр бер се бер ке си та кө меш 
һәм ал тын ал ка бү ләк ит те. 

12Раб бы Әюб нең кал ган го ме
рен әүвәл ге гә ка ра ган да да 
ныг рак фа ти ха ла ды: хә зер 
аның ун дүрт мең кә җә һәм 
са ры гы, ал ты мең дө я се, мең 
пар эш үге зе һәм мең ишә ге 
бар иде. 
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иреш те, ха ты ным да ба ла ту
дыр мау чы дыр». Ал лаһ әйт те: 
«Әнә шу лай Ал ла һу Тә га лә 
те лә гә нен кы лыр». 

41Зә кә рия әйт те: «Ий Раб бым, 
ха ты ным ның йөк ле бу лу ы на 
ми ңа бер га лә мәт бир». Ал
лаһ әйт те: «Си нең ке ше ләр 
бе лән сөй лә шә ал ма вың си ңа 
га лә мәт бу лыр, ке ше ләр бе
лән өч көн сөй лә шә ал мас
сың, мә гәр иша рәт бе лән ге
нә сөй лә шер сең... Раб бың ны 
күп зе кер ит вә көн дез лә рен 
һәм кич лә рен на маз укы!» 

21сүрә
89Вә Зә кә ри я не дә хә тер лә гез, 

Раб бы сы на до га кы лып әйт
те: «Йа Раб бым, ми не ба
ла сыз ял гыз кал дыр ма, бит 
Син ва рис лар ның иң хә ер
ле се сең!» 

90Аның до га сын ка бул ит тек 
вә аңа Яхъя ны бир дек, вә 
аның ха ты ны ба ла ту дыр мый 
тор ган иде, ту ды ра тор ган 
кыл дык, алар ях шы эш ләр гә 
ашы гу чы бул ды лар, вә Без
нең хо зу ры быз да бул ган сә
ваб ка кы зы гып һәм кур кып 
до га кы ла лар иде, һәм Без дән 
да им кур ку чы бул ды лар. 

19сүрә
12«Ий Яхъя! Ал Тәү рат ны нык

лап, ку әт бе лән!» Вә Без 
Яхъя га са бый ча гын да хик
мәт, гый лем бир дек. 

13Без Яхъя га бир дек рә хим ле 
бу лу ны... пакь лек не бир дек. 

21Ха лык, Ал ла һы йор тын да Зә
кә ри я нең тот кар ла ну ы на ап
ты рап, аны кө тә бир де. 

22Зә кә рия исә, Ал ла һы йор
тын нан чык кач, сөй лә шә 
ал ма ды, һәм ке ше ләр аңа 
ила һи кү ре неш иреш кә нен 
аң ла ды лар. Ул алар бе лән 
иша рә ләр яр дә мен дә аң лаш
ты һәм тел сез ки леш ка ла 
бир де. <...> 

76«Һәм син, са бый, Ал ла һы 
Тә га лә нең пәй гам бә ре дип 
ата лыр сың, чөн ки, Раб бы га 
юл ны әзер ләп, Аның ал дын
нан ба рыр сың, 

77Аның хал кы на, гө наһ ла ры гыз 
ки че рел гәч, сез не ко ты лу 
кө тә, дип бел де рер сең. 

78Ал ла быз ның шәф ка те та шып 
то ра, һәм шу ңа кү рә без гә 
юга ры дан таң ко я шы иңә чәк; 

79ка раң гы да һәм үлем кү лә гә
сен дә утыр ган нар га як ты лык 
би рү өчен, аяк ла ры быз ны 
ты ныч лык юлы на юнәл тү 
өчен ки лә чәк Ул». 

80Ә ба ла үсә һәм ру хи як тан 
ны гый бир де. Ул, Ис ра ил 
хал кы на кү ре нер ва кыт җит
кән че, чүл як ла рын да го мер 
сөр де. 

9Ал лаһ әйт те: «...Раб бың бо лай 
әйт те: карт кө не гез дә сез
дән ба ла ки те рү Ми ңа бик 
җи ңел, тәх кыйк, Мин си не 
ха лык кыл дым Яхъя дан элек, 
син ул ва кыт та һич нәр сә тү
гел идең». 

10Зә кә рия гм әйт те: «Йа Раб бы, 
ха ты ным ның ба ла га кал ган
лы гын бел де реп ми ңа бер 
га лә мәт бир!» Ал лаһ әйт те: 
«Га лә мәт си ңа шул бу лыр, 
чир лә мә гән хә лең дә то таш
тан өч көн ке ше ләр бе лән 
сөй лә шә ал мас сың». 

11...мих раб тан чы гып ка ве ме 
яны на бар ды – сөй лә шә ал
мый дыр иде, ир тә вә кич ке 
на маз лар ны укыр сыз дип 
ка ве ме нә иша рәт илә аң
лат ты. 

3сүрә
38...Раб бы сы на ял ва рып до га 

кыл ды. Әйт те: «Ий Раб бым, 
рәх мә тең нән ми ңа бер ба ла 
бир гел! Шик сез, Син ми нем 
до гам ны ише тә сең». 

39Зә кә рия мих раб та на маз укып 
тор ган да Җәб ра ил ки леп 
кыч кыр ды: «Ий Зә кә рия, 
дө рес лек тә, Ал лаһ си не Яхъя 
исем ле из ге угыл бе лән шат
лан ды ра... Яхъя ка ве ме ара
сын да хөр мәт ле вә олуг бу
лыр... из ге пәй гам бәр ләр дән 
бу лыр». 

40Зә кә рия әйт те: «Ий Раб бым, 
ми ңа кай дан угыл бул сын, 
дө рес лек тә, ми ңа кар т лык 

иреш те, – ди де. – Ха ты ның 
Эли са бет си ңа ир ба ла ту
ды ра чак, син аңа Яхъя дип 
исем ку шар сың. 

14Ул си ңа сө е неч һәм шат лык 
ки те рер, аның ту у ы на күп
ләр ку а ныр, 

15чөн ки Раб бы кар шын да ул 
бө ек бу лыр, шә раб һәм исер
т кеч эчем лек ләр эч мәс, ана
сы ның ка ры нын да ва кыт та 
ук Из ге Рух бе лән су га ры лыр. 

16Ис ра ил ба ла ла ры ның кү бе
сен ул Раб бы га, алар ның үз 
Ал ла сы на ки ре кай та рыр. 

17Ильяс ны кы ке бек рух ка һәм 
код рәт кә ия бу лып, Раб бы 
ал дын нан ба рыр, ата лар ны 
һәм ба ла лар ны та ту лаш ты
рыр, Ал ла һы га буй сын мас
лар ны тәкъ ва лар юлы на бо
рыр һәм Раб бы ның ки лү е нә 
ха лык ны әзер ләр». 

18Зә кә рия фә реш тә дән: «Мо ның 
шу лай бу ла сын мин ни чек 
бе лер мен? – дип со ра ды. – 
Мин ин де карт, ха ты ным да 
олы яшь тә». 

19«Мин – Ал ла һы га хез мәт итү
че Җәб ра ил мен, – ди де аңа 
фә реш тә, – һәм ми не Ул шу
шы ку а ныч лы хә бәр не си ңа 
җит ке рү өчен җи бәр де. 

20Ва кы ты җит кәч, мин әй т
кән нәр чын га ашар. Ә хә зер, 
ми нем сүз лә ре мә ышан ма ган 
өчен, әйт кән нә рем тор мыш
ка аш кан чы, тел сез бу лыр
сың һәм сөй лә шә ал мас сың». 
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Гайсә
Сөенечле хәбәр 

3сүрә
42Фә реш тә әйт те: «Ий Мәрь

ям, дө рес лек тә, Ал лаһ си не 
сай ла ды вә си не гө наһ тан 
пакь лә де һәм бө тен дө нья 
ха тын на рын нан си не өс тен 
кыл ды. 

43Ий Мәрь ям, Раб бы ңа ита гать 
кыл һәм рө күгъ, сәҗ дә кы
лып на маз уку чы лар бе лән 
на маз укы гыл! 

44Бу Мәрь ям кыйс са сы Коръ
ән иң мәс бо рын си нең өчен 
яше рен иде, ин де вә хи бе лән 
бел де рә без: мәс җид Әкъ са 
мө сел ман на ры шо ба га өчен 
ка ләм нә рен су га сал ган да, 
син алар ара сын да юк идең 
һәм Мәрь ям не тәр би я гә 
алыр өчен тар тыш кан ва
кыт ла рын да да ян на рын да 
юк идең. 

45Җәб ра ил әйт те: «Ий Мәрь ям, 
Ал лаһ си не бер ба ла бе лән 
шат лан ды ра дыр. Ул ба ла ата
сыз, Ал ла һу ның „бар бул“ 
дип әй түе бе лән бу лыр, ул 
ба ла ның исе ме Гай сә, Мәрь
ям угъ лы, бу лыр, ул ба ла дө
нь я да һәм ахи рәт тә дә рә җә 
ия се вә Ал ла һу га якын нар
дан бу лыр». 

47Мәрь ям әйт те: «Ий Раб бым, 
ми ңа ба ла кай дан бул сын, 
чөн ки ми ңа ир за ты ның ку
лы ти гә не юк». Ал лаһ әйт те: 

Гайсә
Сөенечле хәбәр 

Лүк1
26‑27Эли са бет ба ла га узып, ал

тын чы ай кит кәч, Ал ла һы 
Җәб ра ил фә реш тә не Гә
ли ләя өл кә сен дә ге На са ра 
шә һә ре нә, Мәрь ям исем ле 
гыйф фәт ле кыз яны на җи
бәр де. Әле ге Мәрь ям Да
выт нә се лен нән бул ган Йо
сыф ат лы ке ше гә ярә шел
гән иде. 

28Мәрь ям яны на ки леп, фә
реш тә: «Имин лек си ңа! Ал
ла һы ның мәр хә мә тен ка бул 
итү че син. Раб бы си нең бе
лән!» – ди де. 

29Мәрь ям исә бу сүз ләр нең 
мәгъ нә сен аң лар га ты ры
шып кы ен сы нып кал ды. 

30Фә реш тә аңа: «Ку рык ма, 
Мәрь ям! Ал ла һы си ңа мәр
хә мәт кыл ды. 

31Син буй га узар сың һәм Ир 
Ба ла та бар сың, Аңа Гай сә 
дип исем ку шар сың. 

32Ул бө ек бу лыр, Аны Хак Тә
га лә нең Уг лы дип йөр тер ләр. 
Раб бы Ал ла Аңа бо рын гы 
ба ба сы Да выт ның тә хе тен 
би рер, 

33Ул Ягъ куб хал кы өс тен нән 
мәң ге пат ша лык итәр, һәм 
пат ша лы гы ның ахы ры бул
мас», – ди де. 

34Мәрь ям исә фә реш тә дән: 
«Ни чек шу лай бу ла алыр 

Вә ул Ал ла һу дан кур ку чы 
тәкъ ва бул ды. 

14Вә атаана сы на из ге лек итү че 
иде, вә ул Ал ла һу га гө наһ кяр 
бул ма ды һәм тә кәб бер лек 
кыл ма ды. 

15Вә Яхъя га ту ган кө нен дә вә 
үл гән кө нен дә һәм дә ка
бер дән ку ба рыл ган көн дә 
Ал ла һу дан сә лам нәр бул ды. 

6сүрә
84...из ге га мәл ле ке ше не әнә шу

лай һи да ять кә са ла чак быз. 
85Янә Зә кә ри я не, Яхъя ны, Гай

сә не, Ильяс ны һи да ять кә 
сал дык, алар һәм мә се из
ге ләр дән. 

86Дә хи Ис мә гый ль не, Әл йә
сәгъ не, Юныс ны вә Лут ны 
һи да ять кә сал дык, үз за ма
на ла рын да бө тен дө нья ке
ше лә рен нән алар ны дә рә
җә дә ар тык кыл дык. 

87...алар ны Без сай ла дык һәм 
ту ры юл га күн дер дек. 
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кү тә реп, ка ве мен нән ае ры
лып ерак җир гә кит те. 

23Ба ла та бу ның авыр лы гы ки
тер де ул Мәрь ям не хөр мә 
ага чы ның кәү сә се нә. Мәрь ям 
әйт те: «Бу хәл не күр мәс бо
рын үл гән бул сам ни бу лыр 
иде һәм үлеп оны ты лып бет
кән бул сам». 

24Мәрь ям нең уры нын нан тү бән 
җир дән Җәб ра ил кыч кыр ды: 
«Ий Мәрь ям, кай гыр ма, тәх
кыйк, Раб бың аяк ас тын да 
чиш мә кыл ды. 

25Ий Мәрь ям, хөр мә ага чы ның 
кәү сә сен нән то тып үзе ңә та
ба сел кет, тө ше рер си ңа яңа 
өл гер гән хөр мә җи ме шен. 

26Ул хөр мә не аша һәм чиш мә 
су ын эч кел, ул угъ лың Гай
сә бе лән кү зең ка рар ла нып, 
кай гың бет сен! Әгәр бер ке
ше не... ба лаң ха кын да син
нән со рар күр сәң әйт: „Мин 
Ал лаһ ри за сы өчен һич кем 
бе лән сөй ләш мәс кә нә зер 
әйт тем...“» 

27Гай сә не ту дыр гач ка ве ме яны
на кү тә реп кил де. Ка ве ме 
әйт те ләр: «Ий Мәрь ям, яра
ма ган олугъ эш бе лән кил
дең. 

28Ий Һа рун ның кыз кар дә ше, 
атаң Гим ран яман юл да тү гел 
иде, анаң да аз гын тү гел иде». 

29Мәрь ям, угъ лы Гай сә бе лән 
сөй лә шер гә иша рәт ит
те. Алар әйт те ләр: «Без не 
мәс хә рә итә сең, би шек тә ге 

бар лык җир ләр дә ха лык са
нын исәп кә алыр га фәр ман 
бир де. 

2Ха лык са нын исәп кә алу бе
рен че тап кыр уз ды ры лып, 
Сү рия өл кә се бе лән ул за
ман да Кви ри ни ида рә итә 
иде. 

3Тер кә лү өчен, һәр кем үз нә
се ле нең шә һә ре нә кай тыр га 
ти еш иде. 

4Да выт нә се лен нән бул ган га 
кү рә, Йо сыф та Гә ли лә я дә ге 
На са ра шә һә рен нән Яһү ди
я гә, Да выт шә һә ре са нал ган 
БәйтЛе хем гә кит те. 

5Исем лек кә тер кә лер өчен, Йо
сыф үзе нә ярә шел гән Мәрь
ям бе лән бер гә бар ды. Бу 
ва кыт та Мәрь ям авыр лы иде. 

6БәйтЛе хем дә чак та Мәрь ям
нең ба ла та бар ва кы ты җит те. 

7Мәрь ям үзе нең бе рен че Ба ла
сын – Ир Ба ла тап ты. Ул Аны 
би лә де дә ут лык ка сал ды, 
чөн ки алар га ку нак йор тын
да урын та был ма ды. 

8Әле ге төн дә шул ти рә дә бер ни
чә кө тү че кыр да са рык ла рын 
сак лый иде. 

9Ки нәт ке нә алар кар шын
да Раб бы фә реш тә се пәй да 
бу лып, әй лә нәти рә Раб бы 
шөһ рә тен нән бал кып кит те. 
Кө тү че ләр бик нык ку рык
ты лар. 

10Фә реш тә исә алар га: «Ку рык
ма гыз! Мин сез гә ку а ныч лы 
хә бәр – бө тен ха лык өчен 

«Әнә шу лай Ал лаһ Үзе те лә
гән нәр сә не ха лык кы лыр. 
Бер нәр сә не бул ды рыр га те
лә сә фә кать: „Бул!“ – ди яр, 
ул нәр сә Ул те лә гән чә бар 
бу лыр». 

48Ал лаһ Гай сә гә язу бе ле мен, 
шә ри гать хө кем нә рен һәм 
Тәү рат, Ин җил ки тап ла рын 
өй рәт те. 

49Вә Ягъ куб ба ла ла ры на рә
сүл кыл ды. Гай сә пәй гам бәр 
бул гач, Ягъ куб ба ла ла ры на 
әйт те: «Мин сез гә Раб бы гыз
дан пәй гам бәр ле ге мә ачык 
дә лил ләр һәм га лә мәт ләр 
бе лән кил дем. Ул га лә мәт
ләр нең бер се: бал чык тан 
кош су рә те ясар мын да аңа 
өрер мен, Ал лаһ әме ре бе
лән кош бу лып очар. Янә 
Ал лаһ әме ре бе лән су кыр
лар ны күз ле итәр мен, ала 
тән ле ке ше ләр не сә ла мәт
лән де рер мен һәм үлек ләр не 
тер ге зер мен. Янә мин сез гә 
нәр сә аша га ны гыз дан, өй
лә ре гез дә яше реп сак ла ган 
нәр сә лә ре гез дән хә бәр итәр
мен. Бу нәр сә ләр дә, әл бәт
тә, ми нем пәй гам бәр ле ге мә 
тас дыйк лау чы га лә мәт ләр 
бар, әгәр хак лык ка ыша ну
чы лар дан бул са гыз». 

Гайсәнең тууы 

19сүрә
22...Мәрь ям Гай сә гә йөк ле бул

ды һәм кор са гын да гы йө ген 

икән? – дип со ра ды. – Мин 
бит әле ки я ү дә тү гел мен!» 

35«Из ге Рух иңеп, си не Ал ла һы 
Тә га лә нең код рә те кап лап 
ала чак, шу ңа кү рә син нән 
ту а чак Ба ла из ге бу лыр һәм 
Ал ла һы Уг лы дип ата лыр, – 
дип җа вап бир де фә реш тә. – 

36Ме нә, кар дә шең Эли са бет тә 
кар тай ган кө нен дә ба ла га уз
ды, ул ир ба ла кө тә. Ке ше ләр 
аның ту рын да, авыр га уза 
ал мый, дип әй тә ләр иде, ә ул 
ин де ал тын чы аен авыр лы, 

37чөн ки Ал ла һы бул ды ра ал ма
ган эш юк». 

38Шун нан Мәрь ям: «Мин – Раб
бы бән дә се мен, син ни чек 
әй т сәң, шу лай бул сын», – 
ди де. Һәм фә реш тә аның 
янын нан ки теп бар ды. 

Маттай2
13Алар ки тү бе лән, Раб бы фә

реш тә се Йо сыф ның тө шен дә 
кү ре неп: «Ба ла ны ана сы бе
лән алып, Ми сыр га кач. Мин 
си ңа әй т кән гә ка дәр, шун да 
кал, чөн ки Һи руд Ба ла ны 
та бып үте рер гә ни ят ли», – 
ди де. 

Гайсәнең тууы 

Лүк2
1Шул көн нәр дә Рим кай са ры 

Ав густ үз кул ас тын да гы 
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37Мәрь ям ир сез ба ла ту дыр гач, 
ке ше ләр ара ла рын да их тый
лаф ит те ләр, ни ка ты үке неч 
хак ны ин кяр итү че ләр гә, га
за бы ка ты, кур кы ны чы олугъ 
бул ган кы я мәт кө не нең ки
лү ен нән. 

38Алар без нең хо зу ры быз га кил
гән көн нә рен дә ях шы ише
тер ләр вә ях шы кү рер ләр, 
лә кин Ал ла һу га ка ры шып за
лим бул ган ке ше ләр ул көн дә 
ачык ада шуал да ну да дыр. 

39Га зап ки лә чә ге бе лән хө кем 
ител гән хәс рәт ле көн бе лән 
алар ны кур кыт! Алар га зап
ның ки лү ен нән гаф ләт тә
ләр, алар иман ки те рә чәк 
тү гел ләр. 

40Әл бәт тә, Без җир гә вә җир
дән бул ган һәр нәр сә гә ва рис 
бу лыр быз вә ахи рәт тә алар 
Без гә кай та ры лыр лар. 

Гайсәнең сүзләре 

3сүрә
49Вә Ягъ куб ба ла ла ры на рә

сүл кыл ды. Гай сә пәй
гам бәр бул гач, Ягъ куб 
ба ла ла ры на әйт те: «Мин 
сез гә Раб бы гыз дан пәй
гам бәр ле ге мә ачык дә
лил ләр һәм га лә мәт ләр 
бе лән кил дем. Ул га лә мәт
ләр нең бер се: бал чык тан 
кош су рә те ясар мын да 
аңа өрер мен, Ал лаһ әме
ре бе лән кош бу лып очар. 
Янә Ал лаһ әме ре бе лән 

кө тү че ләр үз лә ре нең мал
ла ры яны на кайт ты лар. Ба
ры сы да фә реш тә әй т кән чә 
бул ды. 

21Си гез көн үтеп, Ба ла ны сөн
нәт кә утыр ту ва кы ты җит
кәч, Аңа Гай сә ди гән исем 
куш ты лар. Ән кә се Мәрь ям 
авыр га уз ган чы ук, Ба ла га 
фә реш тә әнә шул исем не 
куш кан иде. 

Гайсәнең сүзләре 

Маттай11
5«...су кыр лар янә кү рә, ак сак

лар йө ри, ма хау лы лар та за
ры на, чук рак лар ише тә, үл
гән нәр те ре лә һәм фә кыйрь
ләр гә Ях шы хә бәр игъ лан 
ите лә». 

Маттай5
17«Ми нем хак та, Му са ка ну нын 

яки пәй гам бәр ләр яз ган нар
ны юк ка чы га рыр га кил гән, 
дип уй ла ма гыз. Мин юк ка 
чы га рыр га дип тү гел, баш
ка рыр га дип кил дем!» 

са бый ба ла бе лән ни чек сөй
лә шик?» 

30Гай сә алар ның сүз лә рен ишет
кәч әйт те: «Мин Ал ла һу Тә
га лә нең ко лы мын, Ул ми ңа 
ки тап бир де һәм ми не пәй
гам бәр ит те. 

31Кай да гы на бул сам да, ке ше
ләр өчен ми не мө ба рәкфай
да лы ит те вә ми ңа на маз 
укыр га әмер ит те һәм зә кят 
би рер гә әмер ит те те рек бул
ган ва кы тым да. 

32Янә ана ма из ге лек итү че кыл
ды, ми не тә кәб бер лә нү че вә 
Үзе нә гө наһ кыл мау чы ит
мә де. 

33Ту ган кө нем дә вә үл гән кө
нем дә һәм ка бер дән ку ба
рыл ган кө нем дә Ал ла һу дан 
ми ңа сә лам дер». 

34Ош бу сүз ләр не сөй ләү че ке
ше Мәрь ям угъ лы Гай сә дер, 
на са ра их тый лаф итә тор ган 
сүз ләр ара сын нан хак сүз
ләр не сөй лә де. 

35Ба ла ту дыр мак Ал ла һу га ла
ек бул ма ды, Ул ба ла ту ды ру 
ким че ле ген нән пакь! Әгәр 
бер нәр сә не бул ды рыр га 
те лә сә, ул нәр сә гә фә кать: 
«Бул!» – дип әй тер, ул нәр сә 
шун дук бу лыр. 

36Тәх кыйк, Ал лаһ ми нем һәм 
сез нең дә Раб бы гыз, Аңа 
гый ба дәт ите гез! Ал ла һы га 
гый ба дәт кы лу, Коръ ән өй
рә түе бу ен ча дин то ту ту ры 
юл дыр. 

зур шат лык алып кил дем, – 
ди де. – 

11Бү ген Да выт шә һә рен дә сез
нең Кот ка ру чы гыз – Мә сих, 
Ха ким ту ды! 

12Сез гә ме нә шун дый бил ге: 
ут лык та ят кан би ләү ле Ба
ла ны кү рер сез». 

13Ки нәт фә реш тә янын да күк 
гас кә ре – күп сан лы фә реш
тә ләр кү рен де, һәм алар: 

14«Күк ләр дә ге Ал ла һы га дан! 
Ал ла һы ил ти фат күр сәт кән 
ке ше ләр гә җир дә имин лек 
бул сын!» – дип Ал ла һы ны 
дан ла ды лар. 

15Фә реш тә ләр күк кә кү тә
рел гән нән соң, кө тү че
ләр бербер се нә: «Әй дә гез 
БәйтЛе хем гә ба рыйк, ан да 
ни ләр бул ган ны, Раб бы әй т
кән нәр не кү рик», – ди де ләр. 

16Алар, ашы гып, БәйтЛе хем гә 
кил де ләр һәм ан да Мәрь ям 
бе лән Йо сыф ны, ут лык та 
ят кан Ба ла ны күр де ләр. 

17Ба ла ны күр гән нән соң алар 
Аның ха кын да үз лә ре нә әй
тел гән сүз ләр не баш ка лар га 
да сөй лә де ләр. 

18Кө тү че ләр сөй лә гән не ишет
кән ке ше ләр нең ба ры сы хәй
ран кал ды. 

19Мәрь ям исә бо лар ның һәм мә
сен кү ңе ле нә са лып куй ды 
һәм шул хак та уй лап йөр де. 

20Ишет кән һәм күр гән бар
лык нәр сә ләр өчен Ал ла
һы ны дан лап һәм мак тап, 
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21сүрә
105Тәү рат со ңын да Да выт ның 

Зә бу рын да яз дык: «Дө рес
лек тә, җән нәт җи ре нә Ми
нем из ге кол ла рым ва рис 
бу лыр лар», – дип. 

39сүрә
74Һәм җән нәт кә кер гән ке ше ләр 

әй тер ләр: «Ал ла һу га мак
тау бул сын, Ул без гә бир гән 
вәгъ дә сен дә тор ды вә без не 
җән нәт җи ре нә ху җа кыл ды, 
хә зер без җән нәт нең те лә гән 
җи рен дә то ра быз, ул җән нәт 
ни хуш, ни ях шы урын дыр 
из ге га мәл ләр кы лу чы лар 
өчен». 

42сүрә
40Явыз лык илә зо лым итү че гә 

үзе зо лым ит кән хәт ле ге нә 
җә за би ре лә, әгәр мәз лум 
ке ше за лим не га фу ит сә һәм 
ара ла рын ис лях кыл са, бу 
эш нең әҗе ре Ал лаһ хо зу
рын да сак ла ныр, әм ма Ал лаһ 
хак сыз зо лым итү че ләр не 
сөй ми дер. 

2сүрә
224Ий мө э мин нәр! Ан ты гыз ны 

Ал ла һу га сыл тау кыл ма гыз, 
ягъ ни гө наһ лы эш ләр не эш
ләр өчен вә ях шы эш ләр не 
эш лә мәс өчен Ал лаһ исе ме 
илә ант ит мә гез... Бит Ал лаһ 
бар ча сүз ләр не ише тү че һәм 
һәр нәр сә не бе лү че. 

16сүрә
126Әгәр бер ке ше гә, үч алып, 

га зап би рер гә те лә сә гез, ул 

11Ке ше ләр сез не Ми нем ар ка да 
хур ла ган да, эзәр лек лә гән дә 
һәм сез гә кар шы төр ле явыз
лык эш лә гән дә, сез бә хет ле. 

12Шат ла ны гыз һәм ку а ны гыз, 
чөн ки күк ләр дә сез гә әҗе
ре зур бу ла чак. Сез гә ка дәр 
яшә гән пәй гам бәр ләр не дә 
шу лай эзәр лек лә гән нәр». 
<...> 

34«Ә Мин әй тәм: бө тен ләй дә 
ант ит мә! Күк бе лән дә ант 
ит мә, чөн ки ул – Ал ла һы
ның тә хе те. 

35Җир бе лән дә ант ит мә, чөн
ки ул – Ал ла һы ның аяк ба су 
уры ны. Иеру са лим бе лән дә 
ант ит мә, чөн ки ул – бө ек 
Пат ша ның шә һә ре». <...> 

38«Сез „Күз гә – күз“ һәм „теш
кә – теш“ ди ел гән не ишет
те гез. 

39Ә Мин сез гә әй тәм: үзе ңә 
явыз лык кы лу чы га кар шы 
кил мә. Уң яңа гы ңа сук кан 
ке ше гә сул яңа гың ны да куй. 

40Бе рәр се си не хө кем гә тар тып, 
күл мә гең не алыр га те лә сә, 
аңа өс ке ки е мең не дә бир». 

Маттай6
1«Тәкъ ва эш лә ре гез не ке ше ләр

гә күр сә тү дән сак ла ны гыз. 
Югый сә Күк тә ге Ата гыз дан 
әҗер ал мас сыз. 

2Шу ңа кү рә, сә да ка бир гән
дә, ул хак та кыч кы рып йөр
мә. Ке ше ләр алар га мак тау 
яу дыр сын дип, гый ба дәт
ха нә ләр дә һәм урам нар да 

су кыр лар ны күз ле итәр
мен, ала тән ле ке ше ләр не 
сә ла мәт лән де рер мен һәм 
үлек ләр не тер ге зер мен. Янә 
мин сез гә нәр сә аша га ны
гыз дан, өй лә ре гез дә яше реп 
сак ла ган нәрсәләрегездән 
хә бәр итәр мен. Бу нәр сә
ләр дә, әл бәт тә, ми нем пәй
гам бәр ле ге мә тас дыйк лау
чы га лә мәт ләр бар, әгәр 
хак лык ка ыша ну чы лар дан 
бул са гыз. 

50Мин нән әүвәл иң де рел гән 
Тәү рат ны тас дыйк ит кә нем 
хәл дә һәм сез гә хә рам бул
ган нәр сә ләр нең кай бер лә
рен хә ләл ит кә нем хәл дә, 
Раб бы гыз дан га лә мәт ләр 
бе лән сез гә пәй гам бәр бу
лып кил дем. Шу лай бул гач, 
Ал ла һу дан кур кы гыз, ми ңа 
ита гать ите гез һәм ка ры шу
дан сак ла ны гыз. 

51Дө рес лек тә, Ал ла һы ми не дә, 
сез не дә тәр бия кы лу чы дыр. 
Тәр би я че бул ган Ал ла һу га, 
әл бәт тә, гый ба дәт кы лы
гыз! Бит Ал ла һу га ита гать 
итү һәм Аңа гы на гый ба дәт 
кы лу – иң ту ры юл». 

25сүрә
63Ал ла һу ның ях шы бән дә лә ре 

җир өс тен дә тәр тип бе лән вә 
тү бән че лек бе лән йө рер ләр, 
әгәр алар ны җа һил ләр ки
рәк мә гән сүз ләр бе лән хи таб 
ит сә ләр, алар га кар шы гө
наһ тан пакь сүз не әй тер ләр. 

Марк2
27«Ке ше шим бә көн өчен тү гел, 

ә бәл ки шим бә көн ке ше 
өчен яра тыл ган...» 

Марк7
15«Ке ше эче нә чит тән кер гән 

һич нәр сә аны нә җес ли ал
мый, ки ре сен чә, эчен нән 
чык кан нәр сә ке ше не нә
җес ли». 

Маттай5
1Ха лык төр кем нә рен кү реп, 

Гай сә тау га мен де. Ул утыр
гач, яны на шә кер т лә ре кил
де ләр. 

2Гай сә алар га гый лем би реп 
сөй ли баш ла ды: 

3«Ру хи як тан фә кыйрь ләр бә
хет ле, чөн ки Күк ләр Пат ша
лы гы алар ны кы. 

4Хәс рәт ки че рү че ләр бә хет ле, 
чөн ки алар ны юа тыр лар. 

5Юаш лар бә хет ле, чөн ки алар 
җир не ми рас итеп алыр лар. 

6Тәкъ ва лык ка ачык кан һәм су
са ган ке ше ләр бә хет ле, чөн ки 
алар ның ул те лә ге үтә лер. 

7Шәф кать ле ләр бә хет ле, чөн
ки алар га шәф кать күр сә
те лер. 

8Саф кү ңел ле ләр бә хет ле, чөн ки 
алар Ал ла һы ны кү рер ләр. 

9Та ту лык ур наш ты ру чы лар бә
хет ле, чөн ки алар ны Ал ла һы 
ба ла ла ры дип атар лар. 

10Тәкъ ва бул ган на ры өчен эзәр
лек лән гән нәр бә хет ле, чөн ки 
Күк ләр Пат ша лы гы алар
ны кы. 
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107сүрә
4Ни үке неч вә һә ла кәт ле лек 

их лас сыз на маз уку чы лар га. 
5Алар на маз ла рын нан га фил

ләр, ва кы тын да укы мас лар 
һәм на маз ның рө кен нә рен 
хөр мәт кыл мас лар, на маз
ла ры ның ва кы тын нан ки
че гү е нә кай гыр мас лар. 

6Әле алар укы ган на маз ла рын 
да рия бе лән укыр лар... 

7Ул ри я че ти еш ле са да ка лар ны 
бир мәс... 

3сүрә
49...мин сез гә нәр сә аша га ны

гыз дан, өй лә ре гез дә яше реп 
сак ла ган нәр сә лә ре гез дән 
хә бәр би рер мен. 

29сүрә
60Күп ме хай ван нар, кош лар үз

лә ре нә ри зык хә зер ләп куя 
ал мый лар, Ал лаһ алар ны да, 
сез не дә ри зык лан ды ра дыр, 
Ул – Ал лаһ – сүз лә ре гез не 
ише тү че, кү ңел лә ре гез не бе
лү че дер. 

16сүрә
79Әл лә ул га фил ке ше ләр һа ва

да гы кош лар га ка рап гый б
рәт ал мый лар мы? Ул кош лар 
күк тә һа ва эчен дә Ал лаһ әме
ре бе лән оча лар... Ал ла һу ның 
бу эшен дә дә гый б рәт ләр бар 
иман ки тер гән ке ше ләр өчен. 

49сүрә
12Ий мө э мин нәр, күп гө ман

нан сак ла ны гыз, тәх кыйк, 
бәгъ зе гө ман да гө наһ бар дыр. 
Вә ке ше ләр нең га еп лә рен 

31«Шу лай итеп: „Ни ашар быз, 
ни эчәр без, ни ки яр без?“ – 
дип бор чыл ма гыз. 

32Мә җү си ләр нең төп кай гы ла ры 
шул дыр. Ә бо лар ның һәм
мә се нә мох таҗ бу лу ы гыз ны 
Күк тә ге Ата гыз бе лә. 

33Ба рын нан да биг рәк Ал ла һы
ның Пат ша лы гын һәм га
дел их ты я рын эз лә гез, һәм 
бо лар ның ба ры сы да сез гә 
на сыйп ите лер. 

34Ир тә гә бу ла чак көн өчен 
бор чыл ма гыз. Ул үзе ха
кын да үзе кай гыр тыр. Һәр 
көн нең үз мә шә кать лә ре 
җи тәр лек». 

Маттай7
1«Бе рәү не дә хө кем ит мә гез, сез

не дә Ал ла һы хө кем ит мәс. 
2Нин ди хө кем бе лән хө кем ит

сә гез, сез дә шун дый хө кем 
бе лән хө кем ите лер сез. Нин
ди үл чәм бе лән үл чә сә гез, 
сез гә дә шун дый үл чәм бе лән 
үл чәп би ре лер. 

3Ни чек син ту га ның кү зен дә
ге чүп бөр те ген кү рә сең, ә 
үз кү зең дә ге бү рә нә не сиз
ми сең? 

4Үз кү зең дә бү рә нә бул ган да, 
син ни чек ту га ны ңа: „Кү зең
дә ге чүп не алыйм әле“, – дип 
әй тә ала сың? 

5Ике йөз ле! Элек үз кү зең дә ге 
бү рә нә не чы гар, ан на ры ин
де күз лә рең ях шы рак кү рер 
һәм ту га ның ның кү зен дә ге 
чүп не ала алыр сың. 

ИН ҖИЛ

ке ше гә га зап би ре гез, ул сез
гә га зап бир гән хәт ле ге нә!.. 
Әгәр үч ал мый ча са быр итеп 
кал са гыз, бу бик тә хә ер ле дер 
са быр итү че ләр өчен! 

127Са быр итү хә ер ле бул гач, 
са быр ит! …фә кать Ал ла һу 
Тә га лә са быр лык ку ә тен бир
сә ге нә са быр итә алыр сың! 
Һәм кя фер ләр нең ис лам га 
кил мә гән нә ре өчен үзең не 
кай гы га сал ма вә алар ның 
хәй ләмә кер лә ре өчен кү
ңе лең та рык ма сын! 

2сүрә
271Әгәр са да ка ла ры гыз ны күр

сә теп, әй теп бир сә гез, ул 
күр кәм эш. Әгәр яшер тен 
бир сә гез, ул эш сез нең өчен 
та гын да ях шы рак. Бу ях
шы лык ла ры гыз ны Ал лаһ 
гө наһ ла ры гыз га кәф фа рәт 
кы лыр. Бит Ал лаһ сез нең 
кыл ган ях шы эш лә ре гез дән 
хә бәр дар. 

4сүрә
142Әл бәт тә, мо на фикъ лар Ал

ла һу ны ал дый быз дип уй
лый лар, Ал лаһ исә алар ны 
дө нь я да һи да ять тән, ахи
рәт тә җән нәт тән мәх рүм 
итеп ал дау чы дыр. Әгәр мо
на фикъ лар на маз га тор са
лар, ке ше ләр гә ри я ла нып, 
ял кау ла нып кы на то ра лар, 
кү ңел лә ре ка рар ла ныр лык 
итеп Ал ла һу ны зе кер ит ми
ләр, лә кин га фил кү ңел бе
лән бик аз гы на зе кер итә ләр. 

ике йөз ле ләр шу лай эш ли ләр. 
Сез гә хак сүз әй тәм: алар 
ту лы сын ча әҗер лә рен ал
ды лар. 

3‑4Лә кин син фә кыйрь гә сә да ка 
бир гән дә, яр дә мең яше рен 
эш лән сен өчен, сул ку лың 
уң ку лың ның ни эш лә гә нен 
бел мә сен. Яше рен кы лын ган 
һәм мә эш не кү рү че Атаң си
ңа әҗе рең не би рер. 

5До га кыл ган да, ике йөз ле ләр 
ке бек бул ма гыз. Алар, ба ры
сы да күр сен дип, гый ба дәт
ха нә ләр дә һәм юл ча тын да 
ба сып до га кы лыр га яра
та лар. Сез гә хак сүз әй тәм: 
алар ту лы сын ча әҗер лә рен 
ал ды лар». <...> 

19«Җир дә үзе гез гә бай лык җый
ма гыз. Ан да аны көя та пый, 
ул ту ты га, ка рак лар ур лап 
чы га». 

21«Хә зи нәң кай да бул са, кү ңе
лең дә шун да бу лыр». <...> 

25«Шу ңа кү рә, Мин сез гә әй тәм: 
җан ас рар өчен, нәр сә бе лән 
тук ла ныйм һәм нәр сә эчим, 
тә нем не кап лар өчен, нәр
сә ки им дип бор чыл ма гыз. 
Җан – ри зык тан, тән ки ем
нән мө һим рәк тү гел ме соң? 

26Кош лар га ка ра гыз: алар чәч
ми ләр дә, ур мый лар да, аш
лык ны ам бар лар га да сал
мый лар, шу лай да алар ны 
Күк тә ге Ата гыз ту ен ды ра. 
Ә сез кош лар дан ка дер ле рәк 
тү гел ме соң?» <...> 
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са быр лы, чы дам лы бу лыр га 
һәм үз ара мәр хә мәт ле, шәф
кать ле бу лыр га өн дәү че ки
ңәш би рү че бу лу дыр. 

14сүрә
24Бе лә сең ме, «Ля Илә һә Ил

ләл лаһ» сү зе нә Ал лаһ нин ди 
га җәп ми сал ки те рә, ул сүз 
ях шы үс кән агач ке бек, аның 
та мыр ла ры җир дә мәх кәм, 
бо так ла ры күк кә үрел гән... 

9сүрә
109Әгәр бе рәү мәс җид не Ал ла һу

дан кур кып вә Аның ри за лы
гын эс тәп би на кыл са, ягъ ни 
ди нен Коръ ән өй рә түе бу ен
ча дө рес итеп тот са, шул мы 
хә ер ле бу лыр? Яки би на сын 
җи ме ре лә тор ган яр өс те нә 
сал ган мо на фикъ ның би на сы 
хә ер ле ме? Ягъ ни Коръ ән нән 
баш ка ял ган дин не то ту чы
ның ди не хә ер ле ме? Коръ ән 
хө кем нә ре йөр ми тор ган мәс
җид ләр не тө зү че ләр мәс җид
лә ре бе лән бер гә җә һән нәм гә 
ише леп тө шәр ләр, шу лай ук 
бид гать ләр дән тө зел гән ба
тыйль дин не то ту чы лар дин
нә ре бе лән бер гә җә һән нәм гә 
ише леп тө шәр ләр. Әл бәт тә, 
Ал лаһ Коръ ән бе лән га мәл 
кыл мау чы за лим нәр не һи
да ять кә сал мас. 

2сүрә
264Ий мө э мин нәр! Бир гән са да

ка ла ры гыз ны мин нәт кы лып 
яки рән җе теп би реп, сә ва
бын югал т ма гыз! Рия бе лән 

15Яны гыз га са рык ти ре се ябы
нып ки лү че ял ган пәй гам
бәр ләр дән сак  ла ны гыз: 
эчен дә ерт кыч бү ре ләр 
алар. 

16Сез алар ны җи меш лә ре нә ка
рап та ныр сыз. Кү гән ку а
гын нан – йө зем, ти гә нәк тән 
ин җир җы я лар мы ни? 

17Ме нә шу лай, ях шы агач – 
ях шы җи меш, ә на чар агач 
на чар җи меш би рә. 

18Ях шы агач – на чар җи меш, 
на чар агач та ях шы җи меш 
би рә ал мый. 

19Ях шы җи меш бир ми тор ган 
һәр агач ны, ки сеп, ут ка таш
лый лар. 

20Шу лай итеп, ял ган пәй гам
бәр ләр не җи меш лә ре нә ка
рап та ныр сыз». <...> 

24«Шу лай итеп, сүз лә рем не 
ише теп, алар ны үтәү че һәр
кем үзе нең йор тын таш өс
те нә сал ган акыл лы ке ше гә 
ох ша ган. 

25Яң гыр явып, ел га лар та шып, 
көч ле җил ләр исеп, шул 
йорт ка ябы рыл ган, әм ма ул 
җи ме рел мә гән, чөн ки таш 
ни гез өс те нә са лын ган бул
ган ул. 

26Ә ин де ише теп тә, сүз лә рем не 
үтә мәү че ке ше үзе нең йор тын 
ком өс те нә тө зе гән акыл сыз 
ке ше гә ох ша ган. 

27Яң гыр явып, ел га лар та шып, 
көч ле җил ләр исеп, шул 
йорт ка ябы рыл ган. Ул йорт 

тик шер мә гез, ке ше га е бен 
эз лә мә гез, вә бәгъ зе гез бәгъ
зе гез не гай бәт кыл ма сын! 
Әл лә сез нең бе рә ре гез үл гән 
кар дә ше нең итен ашау ны 
сө яр ме? Сез, әл бәт тә, аны 
мәк руһ күр де гез, гай бәт сөй
ләү не дә шу лай мәк руһ кү
ре гез! Ал ла һу дан кур кы гыз, 
гай бәт эш лә рен нән тәү бә 
ите гез! Шик сез, Ал лаһ тәү
бә итеп тө зәл гән ке ше ләр не 
га фу итү че вә рә хим ле дер. 

13сүрә
29Бит иман ки те реп тә из ге га

мәл ләр кыл ган ке ше ләр гә, 
шик сез, шат лык, хуш лык 
вә ту ба ага чы ас тын да кү
лә гә лә нү бу лыр вә күр кәм 
урын нар бу лыр. 

90сүрә
8Әл лә Без ул ке ше гә ике күз 

бир мә дек ме? 
9Дә хи аны тел ле вә ике ирен ле 

кыл ма дык мы? 
10Дә хи ке ше не ике юл ның бе ре

нә: йә һи да ять кә, йә аз гын
лык ка күн дер дек тү гел ме? 

11Ул бө ек тау лар дан үт мә де. 
12Ул бө ек тау лар юлын си ңа 

нәр сә бел дер де? 
13Ул юл – кол азат ит мәк тер. 
14Яки ач лык көн нә рен дә аш 

бир мәк тер 
15якын кар дәш бул ган ятим гә. 
16Яки га ять тә фә кыйрь бул ган 

мес кен гә аш бир мәк тер. 
17Янә хә ер ле эш: чын мө э

мин бу лып, мө э мин нәр не 

6Из ге нәр сә не эт ләр гә бир
мә гез: алар, сез гә бо ры
лып, үзе гез не бо тар лар. 
Эн җе гез не дуң гыз лар ал
ды на сип мә гез: алар эн җе
гез не аяк ла ры бе лән тап
тар лар. 

7Со ра гыз – сез гә би рер ләр, эз
лә гез – та бар сыз, ша кы гыз – 
сез гә ачар лар. 

8Чөн ки һәр со рау чы ала, эз
ләү че та ба һәм ша ку чы га 
ача лар. 

9Ара гыз дан кай сы гыз ик мәк 
со рау чы уг лы на таш тот ты
рыр? 

10Ул ба лык со ра ган да, кай сы гыз 
елан би рер? 

11Әгәр сез, явыз ке ше ләр бу
лып та, ба ла ла ры гыз га ях
шы бү ләк ләр би рә бе лә сез 
икән, Күк тә ге Ата гыз ның 
Үзен нән со ра ган нар га ях шы 
нәр сә ләр не би рүе шөб һә
сез дер. 

12Ке ше ләр нең сез гә нәр сә эш
ләү лә рен те лә сә гез, үзе гез дә 
алар га шу ны эш лә гез. Му са 
ка ну ны ның һәм пәй гам бәр
ләр яз ган нар ның мәгъ нә се 
шун да дыр. 

13Тар кап ка дан ке ре гез, чөн ки 
һә ла кәт кә ил тү че юл җи
ңел, кап ка сы да киң, һәм 
күп ләр шул кап ка дан ке
рә ләр. 

14Ә тор мыш ка ке рә тор ган кап
ка кы сан, юлы тар, һәм аны 
аз лар гы на та ба. 
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җән нәт кә кер мәс ләр, хәт та 
дөя энә кү зен нән чык кан
чы, ягъ ни дө я нең энә кү зен
нән чы гуы мөм кин бул ма са, 
алар ның да җән нәт кә ке рүе 
мөм кин тү гел. За лим нәр не 
әнә шу лай җә за кы лыр быз. 

58сүрә
7Йә бе лә сең ме, тәх кыйк, Ал лаһ 

җир дә вә күк ләр дә бул ган 
нәр сә ләр не бе лә дер, бул мас 
өч ке ше нең яше рен сөй лә шү
лә ре, мә гәр Ал лаһ дүр тен че
се бу лып сүз лә рен тың лар, 
бул мас биш ке ше нең яше рен 
сөй лә шү лә ре, мә гәр Ал лаһ 
ал тын чы сы бу лып сүз лә рен 
ише тер, дә хи бо лар дан аз рак 
бер ке ше, яки күб рәк ал ты, 
җи де ке ше сөй ләш мәс ләр, 
мә гәр кай да гы на бул са лар 
да, Ул – Ал лаһ – алар бе
лән бер гә дер, соң ра алар
ның эш лә гән эш лә рен нән 
хә бәр би рер кы я мәт кө нен дә, 
әл бәт тә, Ал лаһ һәр нәр сә не 
бе лү че дер. 

Аллаһы һәм Гайсә 

3сүрә
52Гай сә, мөш рик ләр нең һа ман 

кө фер лек лә рен дә дә вам ит
кән нә рен күр гәч: «Ал лаһ 
ди не нә ми ңа кем яр дәм че 
бу ла?» – ди де. Гай сә гә ияр
гән мө э мин нәр: «Ал лаһ ди
не нә без яр дәм че бу ла быз, 
без Ал ла һу га нык ышан дык. 
Ал ла һу га ита гать итү че хак 

Аллаһы һәм Гайсә 

Марк8
27Гай сә Үзе нең шә кер т лә ре бе

лән Фи лип Кай са ри я се шә
һә ре ти рә сен дә ур наш кан 
авыл лар га кит те. Юл да бар
ган да, Ул шә кер т лә рен нән: 
«Ке ше ләр Ми не кем дип бе
лә?» – дип со ра ды. 

28«Бе рәү ләр Си не – Чум ды ру чы 
Яхъя, икен че ләр – Ильяс, 

бир гән ке ше ләр – кя фер ләр 
ке бек, алар Ал ла һу га һәм 
ахи рәт кө не нә ышан мый лар, 
шу лай да ке ше ләр гә ях шы 
кү ре нер өчен са да ка би рә
ләр. Рия бе лән яки рән җе тү 
бе лән би рел гән са да ка ның 
ми са лы – өс те нә туф рак 
кун ган шо ма таш ке бек, 
яң гыр суы туф рак ны юып 
тө ше рә дә, таш тапта кыр 
бу лып, ялан гач ка ла. Алар 
бир гән са да ка ла ры ның әҗе
ре нә ире шер гә һич ка дир 
бул мас лар. Алар Коръ ән бе
лән га мәл кыл мый ча кя фер 
бул ган ке ше ләр не ту ры юл га 
күн дер мәс. 

265Ал лаһ ри за лы гын эс тәп, сә
ва бын өмет итеп һәм сә ваб 
бу ла ча гы на кү ңел дән нык 
ыша нып, Ал лаһ күр сәт кән 
урын нар га са да ка би рү че
ләр нең ми са лы – эре яң гыр
лы явым яу ган кал ку җир
дә ге бак ча ке бек. Ул бак ча 
баш ка бак ча лар га ка ра ган
да җи меш не ике өлеш би рә. 
Әгәр ул бак ча га эре яң гыр 
яу ма са, вак яң гыр ява, һәр
хәл дә яу мый кал мас. Ал лаһ 
сез нең кыл ган эш лә ре гез не 
кү рү че. 

7сүрә
40Бәгъ зе ке ше ләр аять лә ре без не 

ял ган ди де ләр вә аять лә ре
без бе лән га мәл кы лу дан тә
кәб бер лән де ләр, алар га күк 
ишек лә ре ачыл мас... һәм 

җи ме рел гән, һәм аның җи
ме ре лүе ко точ кыч бул ган». 

Маттай19
24«Та гын сез гә әй тәм: бай ке

ше гә Ал ла һы Пат ша лы гы на 
ке рү гә ка ра ган да, дө я гә энә 
кү зе аша үтү җи ңел рәк». 

Маттай18
20«Чөн ки икәү яки өчәү Ми нем 

хак ка җы ел са, Мин дә алар 
бе лән бу ла чак мын». 
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19сүрә
33«Ту ган кө нем дә вә үл гән кө

нем дә һәм ка бер дән ку ба
рыл ган кө нем дә Ал ла һу дан 
ми ңа сә лам дер». 

34Ош бу сүз ләр не сөй ләү че ке
ше Мәрь ям угъ лы Гай сә дер, 
на са ра их тый лаф итә тор ган 
сүз ләр ара сын нан хак сүз
ләр не сөй лә де. 

35Ба ла ту дыр мак Ал ла һу га ла
ек бул ма ды, Ул ба ла ту ды ру 
ким че ле ген нән пакь! Әгәр 
бер нәр сә не бул ды рыр га 
те лә сә, ул нәр сә гә фә кать: 
«Бул!» – дип әй тер, ул нәр сә 
шун дук бу лыр. 

36Тәх кыйк, Ал лаһ ми нем һәм 
сез нең дә Раб бы гыз, Аңа 
гый ба дәт ите гез! Ал ла һу га 
гый ба дәт кы лу, Коръ ән өй
рә түе бу ен ча дин то ту ту ры 
юл дыр. 

4сүрә
171Ий ки тап әһел лә ре! Ди не гез

дә хак тан тыш ка ры чык ма
гыз, Ал лаһ ха кын да ял ган ны 
сөй лә мә гез, мә гәр Аңа әй
тер гә ти еш ле хак сүз ләр не 
ге нә әй те гез! Мәрь ям угъ
лы – Гай сә – Ал ла һу ның 
рә сү лен нән баш ка һич кем 
тү гел, ул – Гай сә – Ал ла һу
ның: «Бар бул!» – ди гән сү зе 
бе лән бар бул ды, ул сүз не 
Ал лаһ Мәрь ям гә ишет тер де 
вә ул сүз Мәрь ям ка ры ны на 
рух бу лып иреш те. Ал ла һу га 
вә рә сүл лә ре нә ыша ны гыз! 

Маттай25
40Пат ша алар га җа ва бын да: 

«Сез гә хак сүз әй тәм: кеч
ке нә ту ган на рым ның бер
се нә нәр сә ге нә эш лә гән 
бул са гыз да, Ми ңа эш лә гән 
бу ла сыз», – дип әй тер. 

Филиппуйлыларгахат2
5Фи кер йөр тү е гез Мә сих Гай

сә не ке дәй бул сын. 
6Та би га те бу ен ча Ал ла һы бу лып 

та, Ул Ал ла һы га тиң бу лу ын 
күр сә тер гә ты рыш ма ды, 

7бар нәр сә дән Үз те лә ге бе лән 
баш тарт ты. Кол та би га
те алып, Ул ке ше гә ох шаш 
бул ды. Ке ше кы я фә тен дә 
яшәп, 

8Ул Үзен тү бән сет те һәм үле
ме нә ка дәр, хәт та хач та гы 
үле ме нә ка дәр, Ал ла һы га 
күн дәм бул ды. 

9‑11Шу ңа кү рә күк тә, җир дә һәм 
җир ас тын да бул ган нар ның 
ба ры сы да Гай сә исе ме ал
дын да тез чүк сен, һәм Ата
быз Ал ла һы ның да ны өчен 
һәр бер тел Гай сә Мә сих не 
Ха ким дип та ны сын өчен, 
Ал ла һы Аны ба ры сын нан 
да юга ры кү тәр де һәм Аңа 
бө тен исем нәр дән бө ег рәк 
исем бир де. 

Яхъя1
1Иң баш та Сүз бул ган, Сүз Ал

ла һы бе лән бул ган, һәм Сүз 
Ал ла һы бул ган. 

2Сүз иң баш та ук Ал ла һы бе
лән бул ган. 

мө сел ман икән ле ге без гә ша
һит бул», – ди де ләр. 

53Ий Раб бы быз, Син иң дер гән 
ки тап лар га ышан дык һәм 
пәй гам бәр гә ияр дек. Без ләр
не Си нең бер ле гең вә ис лам
ның хак лы гы бе лән шә һа дәт 
би рү че мө сел ман нар бе лән 
бер гә кыл! 

58Ий Мө хәм мәт гм, Без си
ңа укы ган кыйс са лар си нең 
пәй гам бәр ле ге ңә иша рәт 
итү че дә лил ләр. Вә Без вә хи 
кыл ган сүз ләр – бар ча хик
мәт ләр не зе кер итү че Коръ ән 
кә рим дер. 

59Гай сә нең ата сыз ха лык кы лы
ну ы ның ми са лы Ал лаһ хо
зу рын да Адәм гм ке бек тер. 
Адәм нең тә нен бал чык тан 
тө зе де дә соң рак аңа: «Адәм 
бул!» – дип әй түе бе лән бул
ды. 

60Гай сә ха кын да бул ган хак сүз
ләр Раб бың нан – шик лә нү
че ләр дән бул ма! 

61Ачык дә лил ләр кил гән нән соң 
бе рәү Гай сә ха кын да си нең 
бе лән бә хәс ләш сә, син алар га 
әйт: «Без үзе без, ба ла ла ры
быз һәм ха тын на ры быз һәм 
сез үзе гез, ба ла ла ры гыз һәм 
ха тын на ры гыз бер урын га 
җы е лыйк, ан на ры Гай сә ха
кын да кем ял ган сөй лә сә, 
аңа Ал ла һу ның ләгъ нә те 
бул сын дип Ал ла һу дан со
рап бербе ре без гә до га кы
лы шыр быз», – дип. 

кай бе рәү ләр исә пәй гам бәр
ләр нең бер се дип исәп ли», – 
ди де алар. 

29«Ә сез, сез Ми не кем дип 
бе лә сез?» – дип со ра ды Ул 
алар дан. 

«Син – Мә сих», – дип җа вап 
бир де Пе тер. 

30Гай сә алар га Үзе ха кын да бер
кем гә дә сөй лә мәс кә куш ты. 

Яхъя15
26Яхъя алар га: «Мин чум ды ру 

йо ла сын су бе лән баш ка рам. 
Әм ма ара гыз да сез бел мә гән 
Бе рәү то ра, 

27Ар тым нан Ки лү че нәкъ ме нә 
Ул ин де, ә мин Аның аяк 
ки е ме ка е шын чи шәр гә дә 
ла ек тү гел мен», – дип җа
вап бир де. 

Яхъя17
1Гай сә бу сүз ләр дән соң күк кә 

кү тә ре леп ка рап: «Атам! Ва
кыт җит те, – ди де. – Уг лың 
Си не дан ла сын өчен, Уг лың
ны дан ла». <...> 

19«Алар да ха кый кать бе лән из ге 
ител сен нәр дип, Үзем не алар 
ха кы на из ге итәм. 

20Мин алар өчен ге нә тү гел, 
алар ның сү зе ар кы лы Ми
ңа иман ки те рү че ләр өчен 
дә үте нәм: 

21бө те не се бер бул сын иде. 
Атам, Син Мин дә һәм Мин 
Син дә бул ган дай, Си нең 
Ми не җи бәр гә не ңә дө нья 
ышан сын өчен, алар да Без дә 
бул сын нар». 
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һәр эш тә га либ һәм хик мәт 
бе лән эш ләү че бул ды. 

Гайсәнең кыяфәте үзгәрү 

3сүрә
54Кя фер ләр Гай сә гә явыз хәй лә 

кор ды лар. Ал лаһ алар га кар
шы көч ле хәй лә не кор ды. Бит 
Ал лаһ хәй лә ко ру чы лар ның 
хә ер ле се вә көч ле се дер... 

55Ал лаһ әйт те: «Ий Гай сә, Мин, 
әл бәт тә, си не үте рү че һәм 
Үз хо зу ры ма кү тә рү че мен 
һәм си не кя фер ләр нең явыз 
хәй лә сен нән сак лап пыч рак 
йо гын ты ла рын нан пакь ләү
че мен. Янә, ий Гай сә, си ңа 
ияр гән мө э мин нәр не кы я мәт 
кө не нә чак лы кя фер ләр дән 
өс тен кы лу чы мын. Кя фер
ләр бе лән ара гыз да бул ган 
их тый лаф эш ләр дә хө кем 
итәр мен. 

56Әм ма Коръ ән бе лән га мәл 
кыл мый ча кя фер бул ган ке
ше ләр не дө нь я да һәм ахи рәт
тә ка ты га зап бе лән га зап кы
лыр мын, Ми нем га за бым нан 
ко ты лыр га алар га яр дәм че 
бул мас». 

57Әм ма иман ки те реп из ге га
мәл ләр кы лу чы мө э мин нәр
нең әҗе рен ту лы сын ча Ал лаһ 
Үзе би рер. Лә кин Коръ ән бе
лән га мәл кыл мау чы за лим
нәр не Ал лаһ һич тә сөй ми. 

Гайсәнең кыяфәте үзгәрү 

Марк9
2Ал ты көн уз ган нан соң, Пе тер, 

Ягъ куб һәм Яхъя ны Үзе бе
лән алып, Гай сә би ек тау га 
кү тә рел де. Ан да алар үз лә ре 
ге нә иде. Шул чак алар ның 
күз ал дын да Гай сә нең кы я
фә те үз гә реп кит те. 

3Аның ки е ме җир йө зен дә һич
кем шу лай агар тал мас лык, 
күз ча гыл ды рыр лык ак төс кә 
кер де. <...> 

7Шул чак алар ны бо лыт кап
лап алып, бо лыт эчен нән «Бу 
Ми нем сө ек ле Уг лым дыр, 
тың ла гыз Аны!» ди гән өн 
ки леп иреш те. 

8Шә кер т ләр ки нәт ке нә якяк
ла ры на ка ра нып ал ды лар, 
әм ма ян на рын да Гай сә дән 
баш ка һич кем не күр мә де ләр. 

9Тау дан төш кән чак та, Гай сә 
алар га, Адәм Уг лы үле дән 
те рел гән че гә ка дәр би ре дә 
күр гән нә ре гез не һич кем гә 
әй т мә гез, дип бо ер ды. 

10Алар әле ге бо е рык ны үтә
де ләр, әм ма үз ара: «Аның 
„үле дән те ре лү“ ди гә не нәр
сә аң ла та икән?» – дип баш 
ват ты лар. 

Һәм «Ал лаһ өч» дип һич тә 
әй т мә гез! Ул сүз дән ты е лы
гыз, әгәр ты ел са гыз, үзе гез 
өчен хә ер ле дер. Дө рес лек
тә, Ал лаһ тиң дә ше юк бер 
Ал ла һу дыр, ба ла сы бу лу дан 
Ал лаһ га ять пакь, янә җир дә, 
күк ләр дә ге һәр нәр сә аны кы 
һәм дә ке ше ләр өс тен нән 
вә кил бу лыр га Ал лаһ җи тә. 

2сүрә
116Яһүд ләр һәм на са ра лар әйт

те ләр: «Ал лаһ ба ла ту дыр
ды», – дип. Ал лаһ ба ла ту
ды ру ким че ле ген нән пакь, 
җир дә һәм күк ләр дә бул ган 
бар ча мәх лук Аны кы. Бар ча
сы да Ал ла һу га ита гать итә
ләр һәм Аңа гы на гый ба дәт 
кы ла лар. 

4сүрә
157Янә алар ны Ал лаһ ләгъ нәт 

кыл ды: «Без, әл бәт тә, Ал лаһ 
рә сү ле Мәрь ям угъ лы Гай сә
не үтер дек», – ди гән сүз лә ре 
өчен. Алар Гай сә не үтер мә
де ләр һәм ас ма ды лар, лә кин 
алар ның бер юл да шы алар га 
Гай сә су рә тен дә кү рен де... 
Яһүд ләр, әл бәт тә, Гай сә ха
кын да их тый лаф та бул ды
лар, әгәр Гай сә не үтер гән 
бул сак, юл да шы быз кай да? 
Алар ның бу их тый лаф ла ры, 
әл бәт тә, зан га ия рү лә рен нән 
бул ды, алар һич шик сез Гай
сә не үтер мә де ләр. 

158Бәл ки Ал лаһ аны Үз хо зу ры
на кү тәр де. Ал ла һу Тә га лә 

3Бар нәр сә Сүз аша яра тыл ган, 
һәм яра тыл ган һәр нәр сә 
Аңар дан баш ка яра тыл ма
ган. <...> 

14Сүз Ке ше бул ды, без нең ара да 
яшә де, мәр хә мәт вә ха кый
кать бе лән ту лы иде Ул. Без 
Аның да нын, Ата ның бер
дән бер Уг лы на бир гән да нын 
күр дек. <...> 

18Ал ла һы ны бер кем, бер кай чан 
күр мә гән. Аны Ата өчен иң 
якын, бер дән бер Уг лы без гә 
та ныт ты. 
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ИНҖИЛ, ТӘҮ РАТ

17Тәх кыйк, Ал ла һу га вә рә
сүл гә ита гать итү че тәкъ ва 
мө э мин нәр җән нәт ләр дә һәм 
нигъ мәт ләр эчен дә дер ләр. 

18Раб бы ла ры ның бир гән нигъ
мәт лә ре нә шат лан ган хәл дә, 
Раб бы ла ры сак лар алар ны 
җә һән нәм га за бын нан. 

19Аша гыз вә эче гез ты ныч вә 
мә шә кать сез ге нә тәкъ ва лык 
бе лән кыл ган га мәл лә ре гез 
өчен. 

81сүрә
1Кай чан ко яш ның ну ры ки тә

рел сә, чор нал са... 
2Вә йол дыз лар җир гә ко ел са

лар... 
3Вә тау лар урын на рын нан куз

гал са лар. 
4Вә ун ай лык бу аз дө я ләр игъ

ти бар сыз кал ды рыл са лар. 
5Вә кыр хай ван на ры бер урын га 

җы ел са лар. 
6Вә дәрь я лар бер урын га тү

гел сә ләр. 
7Вә ях шы ке ше ләр ях шы лар га 

вә яман ке ше ләр яман нар га 
ку шыл са лар. 

8Вә те ре хәл дә кү мел гән кыз 
ба ла лар со рал са лар... 

9Ни сә бәп ле үте рел дең дип, 
нин ди гө на һы бар иде, ни гә 
үтер де гез дип. 

10Вә га мәл дәф тә ре хи сап өчен 
тар тыл са. 

11Вә күк уры нын нан кү че рел сә. 
12Вә җә һән нәм ка ты кыз ды

рыл са. 
13Вә җән нәт якын ки те рел сә. 

ан да ту ган һәр нәр сә тың лап 
тор сын! 

2Раб бы ның бар ча ха лык лар га 
ачуы чык ты, алар ның бар лык 
гас кәр лә ре нә ка һә ре төш те 
Аның. Ул алар ны ту лы сын ча 
кы рып таш ла ды, бу газ лар га 
хө кем ит те. 

3Алар ның мә ет лә ре кү мел ми чә 
ятып ка ла чак, алар дан авыр 
ис та ра ла чак, тү гел гән кан
на рын нан тау лар юпьюеш 
бу ла чак. 

4Бар лык күк җи сем нә ре янып 
бе тә чәк, күк ләр кулъ яз ма 
төр гә ге дәй бө те ре леп ки лә
чәк; бө тен күк җи сем нә ре, 
йө зем ку а гы ның яф рак
ла ры вә ин җир ага чы ның 
җи ме ше ке бек, сар га еп ши
ңә чәк. 

5Раб бы бо лай ди: «Ми нем 
кы лы чым күк тә кан эчеп 
туй ды; ме нә ул, хө кем ясар 
өчен, Эдом га – Мин тә мам 
юк итәр гә хәл кыл ган ха лык 
өс те нә тө шә». 

6Раб бы ның кы лы чы кан га һәм 
тер лек ма е на – бә рән вә кә җә 
тә кә се ка ны на, са рык тә кә
се нең бө ер ма е на бу ял ган, 
чөн ки Раб бы Бос ра да кор бан 
ки те рә – эдо ми ләр җи рен дә 
зур кы ры лыш ба ра. 

7Алар бе лән бер гә кыр гый үгез
ләр нең яше дә, көч ле се дә 
егы ла чак, җир алар ның ка
ны бе лән ту е на чак, май ла ры 
туф рак ка се ңә чәк. 

Кыямәт көне 

52сүрә
7Тәх кыйк, Раб бың ның га за бы 

ва кый га бу лу чы дыр, ягъ ни, 
әл бәт тә, бу ла чак тыр. 

8Бу га зап ны ки ре җи бә рү че һич 
юк тыр. 

9Ал ла һу ның га за бы ва кый га бу
лыр, күк ка ты әй лә неп ка ты 
сел кен гән көн дә. 

10Вә тау лар ка ты йөр гән көн дә. 
11Ни үке неч һәм ачы хәс рәт, ка

ты га зап тыр ул көн дә Коръ
ән не ял ган ди ю че ләр гә яки 
аның бе лән га мәл кыл мау
чы лар га. 

12Алар хак ны ин кяр итеп, бо зык 
эш ләр не эш ләү бе лән һәм 
ял ган сөй ләү бе лән уй нау
чы лар дыр. 

13Ул көн дә кул ла рыаяк ла ры 
бо гау ла нып җә һән нәм гә өс
те рә лер ләр. 

14Вә алар га әй те лер: «Бу ут – сез 
аны ял ган га тот кан иде гез, 

15сез дө нь я да ва кыт та Коръ ән не 
„си хер“ ди я дер иде гез, бу ут 
га за бы да си хер ме? Әл лә ут 
га за бын күр ми сез ме? Бик ях
шы кү рә сез, лә кин дө нь я да 
хак ны кү рер гә те лә мә де гез. 

16Ин де ке ре гез ул ут ка һәм га
за бын та ты гыз! Ки рәк – чы
да гыз, ки рәк – чы да ма гыз, 
сез нең өчен бер ти гез дер, 
га за бы гыз җи ңе ләй мәс, сез 
фә кать кыл ган явыз лы гы гыз 
өчен җә за ла ныр сыз», – дип. 

Кыямәт көне 

Марк13
24«Ул көн нәр дә, шул афәт тән 

соң, „ко яш ка ра лыр, ай як
тыр т мас, 

25йол дыз лар күк тән ко е лып, 
күк җи сем нә ре тет рә нер“». 

Маттай24
45«Шу лай итеп, хез мәт че ләр гә 

ри зык ны үз ва кы тын да өлә
шү өчен, ху җа та ра фын нан 
баш лык итеп ку ел ган ыша
ныч лы һәм акыл лы хез мәт че 
нин ди бу ла соң? 

46Ху җа сы әй лә неп кай тып, 
аның шу лай эш лә вен күр сә, 
ме нә шул хез мәт че сә га дәт ле. 

47Сез гә хак сүз әй тәм: ху җа сы 
аны бө тен мил ке нә баш лык 
итеп ку яр. 

48Лә кин ул хез мәт че на чар бул
са һәм: „Ху җам тиз кай т мас 
әле“, – дип уй лап, 

49баш ка хез мәт че ләр не кый ный, 
үзе эч ке че ләр бе лән ашапэчә 
баш ла са, 

50ху җа сы ул көт мә гән көн дә һәм 
уй ла ма ган сә гать тә кай тып 
ке рер дә 

51аны җә за га тар тыр һәм ике
йөз ле ләр бе лән бер яз мыш ка 
ду чар итәр: ан да елау һәм теш 
шы кыр да ту бу лыр». 

Ишагыйя34
1Әй ха лык лар, якын рак ки леп 

тың ла гыз! Ка вем нәр, игъ
ти бар ите гез! Җир вә ан да 
бул ган һәр нәр сә, дө нья вә 
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4Ул көн дә ке ше ләр ка ты кур ку
ла рын нан ту зыл ган чи кер т
кә ләр ке бек ту зы лып та ра
лып ки тәр ләр һәм бербер сен 
күр мәс ләр. 

5Вә тау лар бу ял ган вә те тел гән 
йон ке бек бу лыр лар. 

6Бе рәү нең ягъ ни мө сел ман ның 
үл чәү дә гө на һы на ка ра ган да 
сә ва бы авы ры рак, күб рәк 
бул са. 

8Вә бер мө сел ман ның үл чәү дә 
сә ва бы на ка ра ган да гө на һы 
авыр кил сә, ягъ ни ях шы лы
гы на ка ра ган да яман лы гы 
күб рәк бул са. 

9Аның ана сы – мәр хә мәт сез 
бул ган, Һа ви йә исем ле җә
һән нәм аңа урын бу лыр. 

10Ул Һа ви йә нең нәр сә икә нен 
си ңа нәр сә бел дер де? 

11Ул Һа ви йә кыз ды рыл ган ут
тыр. 

Акыллылар һәм ахмаклар 
турында 

57сүрә
12Кы я мәт кө нен дә мө э мин ир

ләр не вә мө э ми нә ха тын нар
ны кү рер сең, һи да ять нур
ла ры ал ла рын нан вә уң на
рын нан ба рыр. Фә реш тә ләр 
әй тер: «Бү ген сө е неч сез ләр
гә, сез гә ас ла рын нан тат лы 
ел га лар ага тор ган бак ча лар, 
ул бак ча лар да сез мәң ге ка
лыр сыз, нур га чор на лып 
бак ча лар да мәң ге ка лу зур 
уңыш тыр». 

Акыллылар һәм ахмаклар 
турында 

Маттай25
1«Күк ләр Пат ша лы гы ул ва

кыт та ме нә нәр сә гә ох
шар. Күз ал ды гыз га ки
те ре гез: ун кыз, кул ла ры
на як тыр т кыч лар то тып, 
кияү кар шы лар га чык
кан. 

2Би ше се – ах мак, кал ган би
ше се исә акыл лы бул ган. 

3Ах мак ла ры як тыр т кыч ла
рын ал ган нар, ә май ал ма
ган нар. 

14Шул ва кыт та һәр кем үзе нең 
хә зер лә гән ях шы вә яман 
эш лә рен бе лер. 

99сүрә
1Әгәр җир үзе нең сел ке нүе илә 

сел кен де рел сә. 
2Вә җир үзе нең эчен дә ге үлек

ләр не, йөк ләр не, хә зи нә ләр
не чы гар са. 

3Һәм ке ше әй т сә: «Ни бул ды бу 
җир гә», – дип. 

4Шул көн дә җир үзе нең өс тен дә 
эш лән гән эш ләр дән хә бәр 
би рер. 

5Тәх кыйк, җир нең сөй лә мә ге 
Раб бың ның аңа «сөй лә» дип 
әй түе бе лән дер. 

6Ул көн дә ке ше ләр, ка бер лә
рен нән ку ба ры лып, хи сап 
җи ре нә га мәл лә ре нә кү рә 
төр ле фир ка ләр гә бү ле неп 
ба рыр лар, дө нь я да кыл ган 
га мәл лә ре нең җә за сын күр
мәк өчен. 

7Бе рәү ту зан бөр те ге хәт ле ге
нә ях шы лык кыл ган бул са, 
аның җә за сын кү рер. 

8Вә бе рәү ту зан бөр те ге хәт
ле ге нә гө наһ эш лә сә, аның 
җә за сын кү рер. 

101сүрә
1Ка ты лы гы вә кур кы ны чы бе

лән җир не вә күк ләр не ка
гу чы кы я мәт кө не! 

2Ни ка дәр ка ты кур кы ныч лы
дыр ул, кы я мәт кө не! 

3Ул кы я мәт кө не нең ка ты лы гы 
вә кур кы ны чы ни дә рә җә дә 
икән ле ген си ңа кем бел дер де? 

8Чөн ки Раб бы ның үч алу кө не, 
Си он ны рән җет кән өчен тү
ләү елы җит те. 

Ишагыйя13
10Күк тә ге йол дыз лар дан вә йол

дыз лык лар дан як ты төш мәс, 
чык кан ча гын да, ко яш сү
рән бу лыр, ай да үз як ты сын 
бир мәс. 
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уры ны гыз ут тыр, ул сез нең 
ху җа гыз дыр, ни чек те лә сә 
шу лай ян ды рыр, вә ул ут 
ни яман ба ра чак урын дыр». 

Гайсәнең Аллаһы хозурына 
ашуы 

4сүрә
155Га һед лә рен бо зу ла ры, Ал ла

һу ның аять лә рен ин кяр итү
лә ре, хак сыз пәй гам бәр ләр не 
үте рү лә ре һәм кү ңел лә ре без 
пәр дә лән гән дип әй тү лә ре 
сә бәп ле алар га төр ле га зап
лар бир дек. Кө фер лек кы лу
ла ры сә бәп ле бәл ки Ал лаһ 
алар ның кү ңе ле нә мө һер 
бас кан дыр, ин де ул яһүд ләр 
иман ки тер мәс ләр, мә гәр бик 
аз ла ры иман ки те рер. 

156Ал лаһ алар ны ләгъ нәт кыл ды 
хак ны ин кяр итү лә ре һәм 
Мәрь ям гә зур ял ган яла як
кан на ры өчен. Ягъ ни Мәрь
ям Гай сә гмне ту дыр гач 
яһүд ләр: «Мәрь ям зи на дан 
ба ла ту дыр ды», – дип ял ган 
хә бәр та рат ты лар. 

157Янә алар ны Ал лаһ ләгъ нәт 
кыл ды: «Без, әл бәт тә, Ал лаһ 
рә сү ле Мәрь ям угъ лы Гай сә
не үтер дек», – ди гән сүз лә ре 
өчен. Алар Гай сә не үтер мә
де ләр һәм ас ма ды лар, лә кин 
алар ның бер юл да шы алар га 
Гай сә су рә тен дә кү рен де... 
Яһүд ләр, әл бәт тә, Гай сә ха
кын да их тый лаф та бул ды
лар, әгәр Гай сә не үтер гән 

Гайсәнең хачка кадаклануы 
һәм үлеме 

Лүк23
32Үте рер гә дип, җә за уры ны

на Гай сә бе лән бер гә ике 
җи на ять че не дә алып бар
ды лар. 

33«Баш сө я ге» дип атал
ган урын га җит кәч, Аны 
да, те ге җи на ять че ләр не 
дә – бер сен Аның уң, ә 
икен че сен сул ягы на хач
ка ка дак ла ды лар. 34Гай сә 
шун да: «Ии Атам! Ки чер 
бу ке ше ләр не, чөн ки нәр сә 
эш лә гән нә рен бел ми ләр», – 
ди де. Гас кә ри ләр, жи рә бә 
са лып, Аның ки ем нә рен бү
леш те ләр. 

35Ха лык ка рап тор ды. Баш лык
лар исә, Гай сә не мыс кыл лап: 
«Баш ка лар ны кот ка рып йөр
де бит! Әгәр Ал ла һы та ра
фын нан сай лан ган Мә сих 
бул са, Үзен кот кар сын!» – 
дип көл де ләр. 

36Гас кә ри ләр дә Аңа әче шә раб 
тәкъ дим итеп: 

37«Әгәр яһү ди ләр Пат ша сы бул
саң, Үзең не кот кар!» – дип 
мыс кыл ла ды лар. 

38Аның баш өс те нә хач ка «Бу – 
яһү ди ләр Пат ша сы» ди гән 
язу бер ке тел гән иде. 

ИН ҖИЛ

13Кы я мәт көн дә мо на фикъ 
ир ләр вә мо на фи ка ха тын
нар мө э мин нәр гә әй тер ләр: 
«Без не кө те гез, ну ры гыз дан 
фай да ла нып ар ты гыз дан ба
рыйк чы», – дип. Алар га әй
те лер: «Ар ты гыз да кал ган 
дө нь я га кай ты гыз вә нур ны 
ан да эз лә гез», – дип. Ул мо
на фикъ лар бе лән мө э мин нәр 
ара сы на бер ишек ле ди вар 
ко ры лыр, ул ди вар ның эчен
дә җән нәт вә ты шын да җә
һән нәм дер. 

14Мо на фикъ лар мө э мин нәр гә: 
«Әл лә дө нь я да без сез нең 
бе лән бер гә тү гел идек ме, 
ник хә зер без дән аеры ла
сыз», – дип кыч кы рыр лар. 
Мө э мин нәр әй тер ләр: «Дө
рес, кү ре неш тә тыш тан гы на 
без нең ке бек бул ды гыз, лә
кин ике йөз ле бу лып үзе гез не 
иман сыз лык ка сал ды гыз, вә 
мө э мин нәр нең су гыш та һә
лак бу лу ла рын көт те гез, вә 
Ал лаһ, пәй гам бәр сүз лә ре нә 
шөб һә ит те гез, вә сез не дө
нья ки рәк лә ре ал да ды, хәт та 
Ал лаһ әме ре үлем кил гән че 
ал да нып йөр де гез, һәм шай
тан сез не Ал лаһ исе ме илә 
ал да ды: Ал лаһ га фу итү че, 
дип, бар ча ка ба хәт эш ләр не 
кыл дыр ды. 

15Ин де кы я мәт кө нен дә гө наһ
ла ры гыз ны җу яр өчен сез дән 
фи дия алын мас һәм кя фер
ләр дән дә алын мас, сез нең 

4Акыл лы ла ры исә як тыр т кыч
лар бе лән бер гә чүл мәк ләр дә 
май да ал ган нар. 

5Кияү тот кар лан ган лык тан, 
кыз лар йо кым сы рый баш ла
ган һәм йок лап та кит кән нәр. 

6Төн ур та сын да: „Кияү ки лә, 
аны кар шы лар га чы гы гыз!“ – 
дип кыч кыр ган та выш ише
тел гән. 

7Шул ва кыт та бө тен кыз лар 
уя нып ки теп, як тыр т кыч
ла ры ях шы рак ян сын өчен, 
алар ны рәт лә гән нәр. 

8Ах мак ла ры акыл лы лар га: 
„Без нең як тыр т кыч ла ры
быз сү нә, без гә бе раз май 
би ре гез че“, – дип әй т кән
нәр. 

9Ә акыл лы ла ры: „Юк, без нең 
май бө те не без гә дә җит мәс. 
Иң ях шы сы, са ту чы лар га 
ба рып, май са тып алы гыз“, – 
ди гән нәр. 

10Әм ма алар са тып алыр га дип 
кит кән ара да, кияү ки леп 
җит кән. Ки яү не кар шы лау 
өчен, ба рын да әзер ләп куй
ган кыз лар аның бе лән бер гә 
туй мәҗ ле се нә кит кән нәр, 
һәм алар ар тын нан ишек 
ябыл ган. 

11Ан нан соң кал ган кыз лар да 
кил гән нәр. „Әфән де, без гә 
ач әле!“ – дип әй т кән нәр 
алар. 

12Лә кин ул: „Хак сүз сез гә әй
тәм: мин сез не бел мим“, – 
дип җа вап кай тар ган». 
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ИН ҖИЛ

кы лы гыз“, – ди дем. Дә хи 
мин алар ара сын да бул ган
да бө тен эш лә ре нә ша һит 
бул дым, ми не күк кә кү тә реп 
үтер гән ча гың да Син алар ны 
кү зәт тең. Бит Син һәр нәр сә
гә ша һит сең», – ди де. 

48Та ма ша кы лыр га җы ел ган 
ха лык та шу шы ва кый га ны 
күр гән нән соң күк рә ге нә 
су гасу га өе нә та рал ды. 

49Гай сә нең бар дус ла ры, шу лай 
ук Гә ли лә я дән Аңа ия реп 
кил гән ха тын нар да бу хәл не 
чит тән ка рап тор ды лар. 

ИН ҖИЛ

бул сак, юл да шы быз кай да? 
Алар ның бу их тый лаф ла ры, 
әл бәт тә, зан га ия рү лә рен нән 
бул ды, алар һич шик сез Гай
сә не үтер мә де ләр. 

158Бәл ки Ал лаһ аны үз хо зу ры
на кү тәр де. Ал ла һу Тә га лә 
һәр эш тә га либ һәм хик мәт 
бе лән эш ләү че бул ды. 

159Ки тап әһел лә ре, әл бәт тә, 
һәм мә се дә Гай сә гә ыша
ныр лар үлү ен нән әүвәл, вә 
Гай сә кы я мәт көн не алар га 
ша һит бу лыр... 

5сүрә
116Янә Ал ла һу Тә га лә кы я мәт 

кө нен дә әй тер: «Ий Мәрь ям 
угъ лы Гай сә! Син ке ше ләр гә 
әйт тең ме, ми не һәм анам
ны Ал ла һу дан баш ка илаһ 
то ты гыз», – дип. Гай сә әйт
те: «Ий Раб бым! Син һәр бер 
ким че лек тән пакь сең, Си нең 
хак та ми ңа му а фыйк тү гел 
сүз не әй т мәк ла ек тү гел дер, 
әгәр ан дый сүз ләр не әй т кән 
бул сам, әл бәт тә, Син аны бе
лә сең. Йа Раб бы, Син ми нем 
кү ңе лем дә бул ган нәр сә не, 
әл бәт тә, бе лә сең, әм ма мин 
Син дә бул ган нәр сә не бел
ми мен. Әл бәт тә, Син яше
рен нәр сә ләр не бик ях шы 
бе лү че сең». 

117Янә Гай сә: «Ий Раб бым! Мин 
алар га Син әмер ит кән нән 
баш ка ны әйт мә дем, бәл ки 
„Ми не вә сез не тәр бия итү
че Ал ла һу га гы на гый ба дәт 

39Хач ка асып ку ел ган җи на ять
че ләр нең бер се, Аны хур лап: 
«Син Мә сих тү гел ме соң? 
Шу лай икән, Үзең не дә, без не 
дә кот кар!» – ди де. 

40Икен че се исә: «Ал ла һы дан 
ку рык! Син үзең дә – Аның 
ке бек үк хө кем гә ду чар ител
гән ке ше бит, – дип те ге не 
тый ды. – 

41Без не га дел хө кем ит те ләр, 
кыл ган эше без өчен ти еш
ле сен ал дык, ә Ул һич бер 
на чар лык эш лә мә гән, – ди де. 

42Ан на ры Гай сә гә мө рә җә гать 
итеп: – Гай сә, Үз Пат ша
лы гы ңа кил гәч, ми не ис кә 
ал», – дип өс тә де. 

43Гай сә аңа: «Хак сүз әй тәм: син 
бү ген үк Ми нем бе лән бер гә 
җән нәт тә бу лыр сың», – дип 
җа вап кай тар ды. 

44‑45Көн ур та ла ры җит кән иде 
ин де. Шул ва кыт ко яш сү неп, 
бө тен җир йө зен ка раң гы лык 
кап лап ал ды, һәм шу шы хәл 
көн дез ге өч кә ка дәр дә вам 
ит те. Ал ла һы йор тын да гы 
пәр дә исә ур та лай ер ты лып 
төш те. 

46Гай сә шун да: «Атам! Ру хым ны 
Си нең ку лы ңа тап шы рам», – 
дип, ка ты итеп кыч кыр ды 
һәм шул сүз ләр дән соң җан 
бир де. 

47Бу хәл ләр не кү реп тор ган йөз
ба шы, Ал ла һы ны дан лап: 
«Чын нан да, бу Ке ше га еп сез 
бул ган икән», – ди де. 
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2Һич нәр сә гә, һич бер мәх лук
ка их ты я җы юк, бәл ки һәр 
мәх лук ның ха җә тен үтәү че 
Ал ла һу дыр. 

3Ул һич кем не ту дыр ма ды һәм 
һич кем нән ту ды рыл ма ды. 

4Вә һич кем Аңа тиң бул ма ды. 
57сүрә
1Җир дә ге вә күк ләр дә ге бар ча 

мәх лук «һәр ким че лек тән 
пакь» дип Ал ла һу ны мак тап 
зе кер итә ләр. Ул – Ал лаһ, 
һәр эш тә өс тен вә бе леп эш
ләү че дер. 

2Җир дә вә күк ләр дә бул ган һәр 
нәр сә гә пат ша бу лу Ал ла һу га 
хас тыр, тер ге зә вә үте рә дер, 
вә Ул – Ал лаһ, һәр нәр сә гә 
ка дир дер. 

3Ул – Ал лаһ – һәр нәр сә дән 
элек бар дыр вә һәр нәр сә дән 
соң да бар дыр, Ул ба кый дыр, 
Аның бе тү их ти ма лы юк тыр, 
бар ча га ләм не тө зүе бе лән 
Аның бар лы гы ачык тыр вә 
Аның сый фа ты яше рен дер, 
Аның сый фа тын һич кем бе
лә ал мас. Вә Ул һәр нәр сә не 
бе лү че дер. 

4Ул – Ал лаһ, җир не вә күк
ләр не ал ты көн эчен дә тө
зе де, соң ра га реш не касд 
кы лып аңа бәй лә не ше бул
ган эш не йөрт те, Ул бе лә
дер җир гә кер гән нәр сә не 
вә җир дән чык кан нәр сә не, 
дә хи күк тән иң гән нәр сә не 
һәм күк кә аш кан нәр сә не 
бе лә дер вә Ул кай да гы на 

һәр кем гә кыл ган на ры бу ен ча 
би рел сен өчен, без нең ба ры
быз га да Мә сих нең хө кем итү 
уры ны ал ды на ки лер гә ту ры 
ки лә чәк. 

IЯхъяданхат2
1Ба ла ла рым! Бо лар ны сез гә, 

гө наһ кыл ма гыз, дип язам. 
Ә ин де бе рәү гө наһ кыл са, 
Ата быз ал дын да Як лау чы
быз – һәр ва кыт га дел га мәл 
кы лу чы Гай сә Мә сих бар. 

2Ул гө наһ ла ры быз ның, без нең 
ге нә тү гел, бәл ки бө тен дө
нь я ның да гө наһ ла ры ки че
ре лү ен алып ки лү че кор бан 
бул ды. 

Көлессәйлеләргәхат1
15Мә сих – күз гә кү рен мәс Ал

ла һы ның ча гы лы шы, Ул – 
бе рен че Угыл, яра тыл ган
нар ның ба ры сын нан да әү
вәл рәк, 

16чөн ки күк тә һәм җир дә 
бул ган, кү рен гән һәм кү
рен мә гән нәр нең һәм мә се 
Аның ар кы лы яра тыл ган: 
җи тәк че көч ләр ме, өс тен 
көч ләр ме, баш лык лар мы, 
ха ким лек ләр ме – ба ры сы 
Аның аша һәм Аның өчен 
яра тыл ган. 

17Ул һәр нәр сә дән элек бул ган, 
һәм Аның ар ка сын да бар 
нәр сә бер гә то ра. 

18Ул – тән нең Ба шы, ә тән – Аңа 
иман итү че ләр бер дәм ле ге. 
Һәр нәр сә дә бе рен че бул
сын өчен, Ул – Баш лан гыч, 

Догакылуһәмиманны
икъраритү

1сүрә
1Рә хим ле, шәф кать ле Ал лаһ 

исе ме бе лән баш лыйм эшем
не. 

2Чын мак тау га ләм нәр не, бө тен 
мәх лук лар ны тәр би я ләү че 
Алллаһу Тә га лә гә ти еш ле. 

3Ал ла һу Тә га лә бу дө нь я да бар
ча ке ше ләр гә мәр хә мәт ле, 
ягъ ни мө э мин нәр гә дә, кя
фер ләр гә дә нигъ мәт лә рен 
би рә, әм ма ахи рәт тә мө э мин 
бән дә лә ре нә ге нә би рә чәк. 

4Ал ла һу Тә га лә га дел лек бе лән 
хө кем итү че, кы я мәт кө не нең 
пат ша сы дыр. 

5Ий тәр би я че без Ал лаһ! Без Си
ңа гы на гый ба дәт кы ла быз 
һәм һәр эше без дә Син нән 
ге нә яр дәм со рый быз. 

6Ий тәр би я че без Ал лаһ! Без не 
ту ры юл га күн дер!.. 

7Ул юл ны Син әү вәл ге ләр гә 
ин гам итеп бир дең, без не 
Си нең ачу ың төш кән вә 
адаш кан ке ше ләр нең бид
гать һәм зә ля ләт юлын нан 
баш ка юл га күн дер, ягъ ни 
Си не ачу лан дыр ма ган һәм 
хак юл дан адаш ма ган ке
ше ләр юлы на күн дер! Амин. 

112сүрә
1Әйт, әй Мө хәм мәт: «Ул – 

Ал лаһ – һич тиң дә ше вә 
ох ша шы бул ма ган ял гыз бер 
ге нә Ал ла һу дыр. 

Догакылуһәмиманны
икъраритү

Маттай6
9«Ә сез бо лай до га кы лы гыз: 

Күк тә ге Ата быз! Исе мең из ге 
дип икъ рар ител сен, 

10Си нең Пат ша лы гың кил сен. 
Күк тә ге ке бек җир дә дә Си
нең их ты я рың га мәл гә аш
сын. 

11Көн дә лек ик мә ге без не без гә 
бү ген бир. 

12Без дә үзе без гә явыз лык кы
лу чы лар ны ки чер гән дәй, без
нең явыз эш ләр не Син ки чер. 

13Без не сы нау га ду чар ит мә, ә 
явыз дан сак ла». 

Гыйбриләргәхат4
14Күк ләр аша уз ган бө ек Олуг 

Ру ха ни е быз – Ал ла һы Уг лы 
Гай сә бар, шу ңа кү рә үзе без 
тот кан иман га туг ры бу лып 
ка лыйк. 

15Олуг Ру ха ни е быз җи теш мә гән 
як ла ры быз ны аң ла мау чы, 
без гә те ләк тәш лек итә бел
мәү че Зат тү гел, чөн ки Ул 
без нең ке бек үк һәр як лап 
сы нал ды, тик һич ке нә дә 
гө наһ кыл ма ды. 

16Шу лай итеп, яр дәм ки рәк 
бул ган да шәф кать алу һәм 
мәр хә мәт та бу өчен, кыю рә
веш тә мәр хә мәт тә хе те яны
на ба рыйк. 

IIКөринтлеләргәхат5
10Тән дә яшә гән дә кыл ган ях шы 

яки яман эш лә ре нә ка рап 
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31Кай да гы на бул са да ке ше ләр 
өчен ми не мө ба рәкфай да лы 
ит те вә ми ңа на маз укыр га 
әмер ит те һәм зә кят би рер
гә әмер ит те те рек бул ган 
ва кы тым да. 

бул са гыз да сез нең бе лән 
бер гә дер. Ул – Ал лаһ, сез
нең эш лә гән эш лә ре гез не 
кү рү че дер. 

5Җир гә вә күк ләр гә ху җа 
бу лу Ал ла һу га хас тыр, вә 
һәр эш Ал ла һу га кай та ры
ла дыр. 

6Кич не көн дез гә кер тер вә көн
дез не кич кә кер тер, вә Ул – 
Ал лаһ – күк рәк тә ге яше рен 
уй лар ны бе лү че дер. 

7Ий ке ше ләр, Ал ла һу га вә 
Аның рә сү ле нә иман ки
те ре гез вә мал ла ры гыз дан 
Ал лаһ күр сәт кән урын нар га 
са да ка би ре гез, ул мал лар 
сез гә атаба ба ла ры гыз дан 
кал ды! Сез ләр дән иман ки те
реп дин тот кан хәл дә са да ка 
би рү че ләр – алар га дыр олугъ 
әҗер ләр. 

8Ий ке ше ләр, ни бул ды сез гә: 
Ал ла һу га иман ки тер мәс
сез вә Аңа ита гать ит мәс
сез, бит пәй гам бәр сез не 
Раб бы гыз га иман ки те рер
гә ча кы ра дыр вә ул сез дән 
Ал ла һу га иман ки те реп Аңа 
ита гать итәр сез дип га һед 
ал ды, әгәр Ал ла һу га, Коръ
ән гә вә пәй гам бәр гә ышан
ган бул са гыз? 

19сүрә
30Гай сә алар ның сүз лә рен ишет

кәч әйт те: «Мин Ал ла һу Тә
га лә нең ко лы мын, Ул ми ңа 
ки тап бир де һәм ми не пәй
гам бәр ит те». 

үле дән те ре лә се ләр ара сын
нан иң бе рен че бу лып те
рел гән. 

19Ал ла һы бө тен ту лы лык ның 
Аңар да яшә вен, 

20һәм Аның ар кы лы, Аның хач
та тү гел гән ка ны бе лән ты
ныч лык ур наш ты рып, җир
дә ге, күк тә ге һәр нәр сә не 
Үзе бе лән та ту лан ды ру ны 
мәгъ куль күр де. 
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ИН ҖИЛ, ТӘҮ РАТ

пәр дә лә дек вә ко лак ла рын 
саң гы рау кыл дык... 

7сүрә
179Тәх кыйк, ке ше ләр дән вә 

җен нәр дән күп ләр не җә һән
нәм өчен бар ит тек, алар ның 
акыл ла ры бар, лә кин хак ны 
аң ла мый лар, алар ның күз лә
ре бар, лә кин гыйб рәт ләр не 
күр ми ләр, алар ның ко лак ла
ры бар, лә кин Ал лаһ сүз лә
рен ишет ми ләр, алар хай ван 
ке бек ләр, бәл ки хай ван нар га 
ка ра ган да да фай да бе лән 
за рар ны ае ра ал мау да га кыл
сыз рак лар... Алар ка мил га
фил ләр, үз ки лә чәк лә рен һич 
тә уй лап ка ра мый лар. 

28сүрә
56Ий Мө хәм мәт гм, син сөй гән 

ке шең не һи да ять кә күн де рә 
ал мас сың, лә кин Ал лаһ те
лә гән бән дә сен ту ры юл га 
күн де рер, вә Ул ту ры юл га 
кү нү че ләр не бе лү че рәк тер. 

39сүрә
23Ал лаһ сүз ләр нең күр кәм рә ген 

иң дер де, ул сүз ләр аять лә ре 
бербер се нә ох ша ган ки тап
тыр, ан да хө ке ми аять ләр 
ике шәр мәр тә бә зе кер ител
меш тер, га зап лар ны сөй лә
гән аять ләр не укы ган да Ал
ла һу дан ку рык кан ке ше ләр
нең ти ре лә ре тет рәр, соң ра 
кү ңел лә ре вә ти ре лә ре Ал лаһ 
зе ке ре илә ка рар ла ныр. Ош бу 
Коръ ән Ал лаһ һи да я те дер, 
аның илә Үзе те лә гән ке ше не 

кыз га ныр га те лә сәм, шу ны 
кыз га ныр мын». 

16Шу ңа кү рә ке ше нең те лә ге йә 
ты рыш лы гы тү гел, ә Ал ла
һы ның шәф кать ле ге мәгъ
нә гә ия. <...> 

18Ди мәк, Ал ла һы те лә гән ке
ше лә ре нә шәф кать күр сә
тә һәм те лә гән ке ше лә рен 
үҗәт лән де рә. 

Марк10
18«Ни гә син Ми не иге лек ле дип 

атый сың? – ди де Гай сә. – 
Ал ла һы дан баш ка һич кем 
иге лек ле тү гел. 

19Аның әмер лә рен син бе лә сең: 
ке ше үтер мә, зи на кыл ма, 
ур лаш ма, ял ган ша һит лык 
бир мә, ал даш ма, атаң бе лән 
анаң ны хөр мәт ит». 

20«Ос таз, мин бо лар ның ба ры
сын яшь тән үтәп ки ләм», – 
дип җа вап бир де те ге се. 

21Гай сә аңа ка рап куй ды, һәм 
әле ге ке ше Аның кү ңе ле нә 
хуш кил де. Шун нан Гай сә 
аңа: «Си ңа бер ге нә нәр сә 
җит ми: бар да, бул ган һәм мә 
нәр сәң не са тып, фә кыйрь
ләр гә өләш. Шу лай эш лә сәң, 
күк тә ге хә зи нә гә ия бу лыр
сың. Ан на ры яны ма кил һәм 
Ми ңа ияр», – ди де. 

Амос9
7«Әй Ис ра ил хал кы! Ми нем 

өчен хә бә ши ләр дән сез нең 
ни аер ма гыз бар?! Ис ра и
ли ләр не Ми сыр җи рен
нән алып чык кан ке бек, 

ИН ҖИЛ

Боерыклар,азатлык
һәмҗаваплылык

2сүрә
15Ал лаһ алар ны үз лә рен ка ты 

мәс хә рә кы лыр һәм алар ны 
ал да шу юлын да кал ды рыр, 
хак юл ны та ба ал мый ча хәй
ран бу лып йө рер ләр. 

2сүрә
253...Ал лаһ Үзе те лә гән эш не 

кы ла дыр. <...> 
255...ке ше ләр Ал лаһ бе ле мен

нән һич нәр сә не чол гап ала 
ал мас лар, мә гәр Ал лаһ бел
дер гән не ге нә бе лер ләр... 

6сүрә
25Алар дан кай бер лә ре си нең 

сү зең не тың лар лар, лә кин 
сүз нең төп мәгъ нә се нә тө
шен мәс ләр, шул сә бәп ле 
Ал лаһ хө кем нә рен ка бул 
ит мәс ләр. Соң ра кү ңел лә
ре нә аң ла мау лык пәр дә сен 
кор дык, хак сүз не ишет мәс
ләр. Әгәр алар Ал ла һу ның 
мог җи за ла рын күр сә ләр, 
бер се нә дә ышан мый лар, 
бу Коръ ән әү вәл ге ләр дән 
кал ган хи кә я ләр дән баш ка 
нәр сә тү гел, ди ю че кя фер
ләр хәт та яны ңа кил сә ләр 
хак ны ин кяр итеп, ял ган ны 
як лап си нең бе лән бә хәс лә
шә ләр. 

17сүрә
46Үз лә ре шу ны их ты яр ит кән

нә ре өчен Коръ ән не аң ла
ма сын нар өчен кү ңел лә рен 

Боерыклар,азатлык
һәмҗаваплылык

Римлыларгахат7
14Без Ка нун ның ру хи икә нен 

бе лә без. Мин исә дөнь я ви, 
гө наһ ка кол итеп са тыл ган
мын. 

15Нәр сә эш лә вем не дә аң ла
мыйм: те лә гә нем не тү гел, 
нәф рәт ит кә нем не эш лим. 

16Ә ин де үзем те лә мә гән не эш
лим икән, Ка нун ның ях шы 
бу луы бе лән ки ле шәм. 

17Шу лай бул гач, ин де мо ны үзем 
тү гел, мин дә яши тор ган гө
наһ эш ли. 

18Мин бит бе ләм: мин дә, 
ягъ ни гө наһ лы та би га тем
дә, һич нин ди ях шы нәр сә 
юк, хә ер, мин дә ях шы
лык кы лу те лә ге бар, әм
ма аны тор мыш ка ашы ра 
ал мыйм. 

19Эш ләр гә те лә гән ях шы лык ны 
тү гел, те лә мә гән явыз лык ны 
эш лим мин. 

20Ди мәк, те лә мә гән нәр сә не 
эш лим икән, ин де аны мин 
тү гел, мин дә яши тор ган гө
наһ эш ли. 

21Мон нан шун дый ка гый дә 
ки леп чы га: мин ях шы лык 
эш ләр гә те лим, лә кин явыз
лык тан ары на ал мыйм. 

Римлыларгахат9
15Ул Му са га бо лай дип әй тә: 

«Кем гә те лә сәм, шу ңа шәф
кать күр сә тер мен; кем не 
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бер нәр сә не их ты яр ит мәк 
юктыр, Ал ла һу Тә га лә пакь 
һәм бө ек бул ды мөш рик ләр 
Ал ла һу га шә рик ит кән нәр
сә ләр дән. 

69Раб бың алар ның кү ңел лә рен
дә яшер гән иман сыз лык һәм 
баш ка бо зык уй ла рын һәм 
тел лә ре бе лән из һар ит кән 
нәр сә лә рен дә бе лә дер. 

70Вә Ул – Ал лаһ, юк тыр Аңар
дан баш ка илаһ, мә гәр Ул 
Үзе ге нә дер, дө нь я да вә ахи
рәт тә мак тау Аңа хас тыр, 
вә һәр эш тә бул ган хө кем 
янә Ал ла һу га хас тыр һәм 
ахыр да Аңа кай та рыл мыш 
бу лыр сыз. 

10сүрә
107Әгәр Ал лаһ си ңа бер за рар

ны бир сә, ул за рар ны син
нән алыр га Аңар дан баш ка 
зат юк, әгәр си ңа бер нигъ
мәт би рер гә те лә сә, Аның 
юмарт лы гын нан би ре лә чәк 
нигъ мәт не ки ре алу чы юк. 
Бән дә лә рен нән Үзе те лә
гән нә ре нә би рер ул нигъ
мәт не. Вә Ул яр лы кау чы вә 
рә хим ле. 

76сүрә
29Тәх кыйк, бу Коръ ән... ке ше

ләр гә ки рәк нәр сә ләр не сөй
ләп бел де рү че көч ле вә газь, 
ачык дә лил дер. Те лә гән ке ше 
Коръ ән бе лән га мәл кыл
сын да үзе нә Раб бы сы ның 
җән нәт лә ре нә ба ра тор ган 
юл ны ал сын! 

Зат! Ке ше гә Ул Үзе нең уйни
я тен бел де рә, таң як ты сын 
ка раң гы га әй лән де рә, тау 
баш ла рын нан ги зеп йө ри. 
Аның исе ме – Раб бы, Күк
ләр Ху җа сы Ал ла! 

Амос5
6Раб бы га сы е ны гыз – шул ча

гын да яшәр сез! Юк са Йо
сыф йор ты на Ул ут ке бек 
ябы ры лыр һәм аны ял мап 
алыр – БәйтЭл дә ян гын 
сүн де рер дәй ке ше та был мас. 

7Әй сез, га дел лек не әче әрем гә 
әй лән де рү че ләр, хак лык ны 
җир гә са лып тап тау чы лар – 
кай гы сез гә! 

Римлыларгахат11
32Үзе нең шәф кать ле ле ген күр

сә тер өчен, Ал ла һы ке ше ләр
нең һәм мә сен дә буй сын мау
чы лык тот кы ны ит те. 

IКөринтлеләргәхат10
13Сез га дә ти, ке ше ләр гә хас сы

нау га ду чар бул ды гыз. Ал ла
һы ыша ныч лы, Ул сез чы дый 
ал мас лык сы нау га юл куй
мас. Сы нал ган да тү зеп то ру 
өчен, сез гә ко ты лу юлын да 
күр сә тә чәк. 

Ягъкубтанхат1
13Кот кы га төш кән нәр нең бер се 

дә: «Бу кот кы Ал ла һы та ра
фын нан җи бә рел гән», – дип 
әй тер гә ти еш тү гел, чөн ки 
явыз лык Ал ла һы ны вәс вә сә
лән де рә ал мый һәм Ал ла һы 
Үзе бер кем не дә вәс вә сә лән
дер ми. 

ТӘҮ РАТ

ту ры юл га күн де рер. Вә бе
рәү не Ал лаһ адаш тыр са, аңа 
ту ры юл ны би рү че бул мас. 

16сүрә
93Әгәр Ал лаһ те лә гән бул са 

иде, әл бәт тә, бар ча гыз ны 
бер дин дә кы лыр иде, лә кин 
Ал лаһ те лә гән ке ше лә рен 
адаш ты ра вә те лә гән ке ше
лә рен ту ры юл га са ла, кыл
ган эш лә ре гез дән, әл бәт тә, 
со ра лыр сыз, сак ла нып эш 
кы лы гыз! 

49сүрә
17Бә дә ви га рәп лә ре мө сел ман 

бу лу ла ры бе лән си ңа мин
нәт итәр ләр, ягъ ни мө сел
ман бу лу ла рын пәй гам бәр 
фай да сы на дип уй лар лар, 
син алар га әйт: «Мө сел ман 
бу лу ы гыз бе лән ми ңа мин
нәт ит мә гез, бәл ки Ал лаһ 
сез гә мин нәт итәр, сез не 
иман га күн дер гә не өчен, 
әгәр има ны гыз да ыша ныч
лы ке ше ләр дән бул са гыз», – 
дип... 

10сүрә
100Ал лаһ те лә ген нән баш ка 

иман ки те рер гә һич кем гә 
мөм кин тү гел. Хак бе лән 
ба тыйль не ае ру өчен га кы
лын эш ләт мә гән ке ше ләр гә 
Ал лаһ кө фериман сыз лык 
ләз зә тен са лыр. 

28сүрә
68Раб бы те лә гән не вә их ты яр 

ит кән нәр сә не ха лык итәр, 
югый сә мөш рик ләр өчен 

пе леш ти ләр не – Кәф тур
дан, ара ми ләр не Кыйр дан 
Мин алып чык ма дым
мы?!» – ди Раб бы. 

Канун30
16«Бү ген мин сез гә әй т кән нәр

не – Раб бы Ал ла гыз куш
кан нар ны үтә сә гез, Раб бы 
Ал ла гыз ны ярат са гыз, Аның 
юлын нан йө реп, әмер лә рен, 
ка гый дә лә рен вә ка нун на
рын үтә сә гез, Раб бы Ал ла
гыз фа ти ха сы бе лән үзе гез 
би ли се җир дә яшәр сез һәм 
күп сан лы бу лыр сыз. 

17Әгәр ин де йө рә ге гез бе лән 
Раб бы дан чит лә шеп, аны 
тың ла ма са гыз, адаш са гыз, 
баш ка илаһ лар га сәҗ дә кы
лып, алар га та бы на баш ла
са гыз, – 

18мин сез не хә зер ки сә теп ку
ям! – сез һә лак бу лыр сыз, 
Үр дүн аръ я гын да би ли се җи
ре гез дә озак яши ал мас сыз». 

Амос3
6«Шә һәр дә быр гы кыч кырт са

лар, ха лык ны кур ку ал мас
мы?! Шә һәр гә бә ла кил сә, 
Раб бы ку лы бе лән эш лән
ми ме бу?» 

Амос4
12«Әнә шу ның өчен Мин си

не җә за га тар там, и Ис ра ил! 
Си ңа шу ны эш ләр гә җы ен
ган га, Ал лаң ны кар шы лар га 
әзер лән, и Ис ра ил!» 

13Ме нә Ул – тау лар ны ха сил 
ит кән, җил ләр не бар кыл ган 
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авыр бә лака за лар ны без гә 
йөк лә мә! Без ләр не га фу ит 
һәм яр лы ка һәм дә без гә рә
хәт кыл! Ий Раб бы быз, Син 
без нең ху җа, бар ча ха җәт
лә ре без не Син ге нә үти сең, 
кя фер ләр гә кар шы то рыр га, 
алар ны җи ңәр гә без гә яр дәм 
бир!» 

2сүрә
134Зе кер ител гән пәй гам бәр

ләр һәм алар ның өм мәт лә
ре дө нь я дан үтеп кит те ләр, 
кә сеп ит кән сә ваб ла ры һәм 
гө наһ ла ры үз лә ре нә. Сез нең 
дә кә сеп ит кән сә ваб ла ры гыз 
һәм гө наһ ла ры гыз үзе гез гә
дер. Алар ның эш лә гән эш
лә рен нән со рал мас сыз. <...> 

139Ий сез, яһүд ләр вә на са ра лар 
һәм бид гать че мө сел ман нар! 
Ал лаһ хө кем нә ре ха кын да 
без нең бе лән тар ты ша сыз мы? 
Ба тыйль га мәл лә ре гез не, ял
ган дә лил лә ре гез не дө рес 
ди мәк че бу ла сыз мы? Бит 
Ал лаһ сез нең дә, без нең дә 
Раб бы быз. Без Коръ ән бе
лән га мәл кыл сак, фай да сы 
үзе без гә бу лыр. Сез Коръ ән 
бе лән га мәл кыл ма са гыз, за
ра ры үзе гез гә бу лыр. Без Ал
ла һу га гый ба дәт кы лу да һәм 
Коръ ән бе лән га мәл кы лу да 
их лас быз. 

28сүрә
67Әм ма бе рәү исән һәм ку әт

ле ча гын да ши рек тән һәм 
баш ка гө наһ лар дан тәү бә 

һәм мә се ях шы һәм ке ше ләр 
өчен фай да лы. 

Эфеслеләргәхат6
8Ха ки ме без нең һәр кем гә – кол 

бул са да, ирек ле бул са да – 
эш лә гән иге ле ге өчен әҗер 
тү лә я чә ген бе лә сез. 

IКөринтлеләргәхат15
19Мә сих кә бу тор мыш та гы на 

өмет баг ла сак, без – иң кыз
га ныч ке ше ләр. 

Гәләтиялеләргәхат6
2Бербе ре гез нең авыр йөк лә рен 

кү тә ре ше гез, шу лай итеп Мә
сих ка ну нын үтәр сез. <...> 

5Һәр кем үз йө ген үзе йөр тер гә 
ти еш бит. 

48сүрә
25Ал лаһ... Үзе те лә гән ке ше

ләр не рәх мә те нә вә Ис лам 
ди не нә керт мәк ле ге өчен. 

18сүрә
58Си нең Раб бың гө наһ лар ны яр

лы кау чы, вә рәх мәт ия се дер, 
әгәр эш лә гән гө наһ ла ры өчен 
алар ны га зап бе лән то тар га 
те лә сә иде, әл бәт тә, дө нь я да 
ук ашык ты рып га зап би рер 
иде. Бәл ки алар ны га зап итәр 
өчен вәгъ дә ител гән кы я мәт 
кө не бар дыр, вә алар Ал ла
һу дан баш ка ка ча чак урын 
һич тә тап мас лар. 

2сүрә
286Ал ла һу Тә га лә һич кем гә кө че 

җит мә гән эш бе лән көч лә
мәс, мә гәр кө че җит кән эш 
бе лән көч ләр. Бе рәү Ал ла һу
га буй сы нып из ге га мәл ләр 
кыл са, фай да лы эш ләр не ге
нә эш лә сә – фай да сы үзе
нә дер, әгәр бе рәү Ал ла һу га 
ка ры шып гө наһ лар ны, явыз 
эш ләр не кә сеп ит сә – га за
бы үзе нә. Ал ла һу га ита гать 
итү че мө э мин нәр әй тә ләр: 
«Ий Раб бы быз, ля зим бул
ган из ге га мәл ләр не оны тып 
кал дыр сак, яки ха та ла нып 
гө наһ эш лә сәк, бо лар өчен 
без ләр не га зап бе лән тот
ма! Ий Раб бы быз! Әүвәл ге 
өм мәт ләр гә йөк лә гән авыр 
йөк ләр не без гә йөк лә мә! 
Ий Раб бы быз! Кө че без җит
мәс лек, са быр итә ал мас лык 

Яхәзкыл18
20«Гө наһ кыл ган җан үлә чәк; 

ата сы ның га е бен уг лы үз өс
те нә, ә ата сы уг лы ның га е бен 
үз өс те нә ал ма я чак, тәкъ ва 
ке ше нең тәкъ ва лы гы үзе бе
лән ка ла чак, явыз ке ше нең 
явыз лы гы да үз өс тен дә бу
ла чак. 

21Әгәр ин де явыз ке ше, бар
лык кыл ган гө наһ ла рын 
таш лап, Ми нем бө тен ка
гый дә лә рем не сак ла са һәм 
дө рес вә га дел га мәл ләр 
кыл са, һич шик сез яшә я
чәк, үл мә я чәк». 

IТессалуникәлеләргәхат4
3Ал ла һы сез нең из ге бу лу ы гыз

ны, аз гын лык тан ты е лып 
то ру ы гыз ны те ли. 

Ягъкубтанхат2
14Әгәр кем дә бул са: «Мин иман 

итәм», – дип әй тә, ә эш тә 
күр сәт ми икән, иман даш
ла рым, мон нан ни фай да? 
Ан дый иман аны кот ка ра 
ала мы? <...> 

17Иман да шу лай. Га мәл сез иман 
үзе үк үле бу ла. <...> 

24Кү рә сез, ке ше иман бе лән 
ге нә тү гел, бәл ки кыл ган 
га мәл лә ре бе лән Ал ла һы та
ра фын нан ак ла на. 

Титускахат3
8Бу сүз ләр хак. Си нең бу нәр

сә ләр ту рын да ба сым ясап 
әй тү ең не те лим, Ал ла һы га 
иман итү че ләр үз лә рен ях шы 
эш ләр гә ба гыш ла сын. Бо лар 
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бир мәс, ягъ ни үлем кур кы
ныч ла рын күр гәч ке нә яки 
кар т лык зә гыйфь ле ге нә 
иреш кәч ке нә иман ки те
реп ма та шу ның һич фай да сы 
бул мас яки әү вәл рәк иман 
ки тер гән, лә кин хә рам нар
дан тәү бә ит мә гән һәм фа
рыз лар ны үтә мә гән, ко ры 
иман сүз лә рен әй теп яшәү 
янә фай да бир мәс... 

2сүрә
143...Шик сез, кый б ла ны алыш

ты ру има ны зә гыйфь ке ше
ләр гә авыр бул ды, хәт та кай
бер лә ре дин нән чы гып кя
фер бул ды лар... Ал лаһ әйт те: 
«Ал лаһ сез нең има ны гыз ны 
һәм сә ва бы гыз ны югал тыр 
бул ма ды». Дө рес лек тә, Ал лаһ 
ке ше ләр гә рәх мәт кы лу чы, 
алар ны кыз га ну чы. 

53сүрә
38...бе рәү нең сә ва бы да, гө на һы 

да икен че ке ше гә би рел мәс. 

ит сә һәм иман ки те реп из
ге га мәл ләр кыл са, әнә шул 
ке ше нең ко ты лу чы лар дан 
бу лып Ал ла һу ның рәх мә те нә 
иреш мәк ле ге якын дыр. 

2сүрә
256Дин дә көч ләү юк... 
257Ал ла һу Тә га лә – хак мө э

мин нәр нең ху җа сы, алар ны 
бид гать, хо ра фат ка раң гы
лы гын нан чы га рып... 

16сүрә
90Тәх кыйк, Ал ла һу Тә га лә һәр 

эш тә га дел бу лыр га һәм дин 
вә га дел мө сел ман нар фай
да сы на ях шы эш ләр кы лыр
га вә якын кар дәш ләр нең 
ха кын үтәр гә бо е ра дыр, вә 
Ал лаһ сез не ты я дыр фә хеш, 
хә рам эш ләр дән вә шә ри гать 
бе лән са бит бул ма ган бид
гать га мәл ләр дән һәм зу ра
еп хак тан ка чу дан, хак сыз 
зо лым итү дән. Ал лаһ сез не 
вә газь ли, ша ять, вә газь лә
нер сез! 

91Әгәр Ал ла һу га га һед яки вәгъ
дә бир сә гез, әл бәт тә, аны 
үтә гез! Ал лаһ исе ме бе лән 
әй т кән ант ла ры гыз ны боз
ма гыз! Тәх кыйк, сез Ал лаһ 
исе ме бе лән ант ит кән дә Ал
ла һу ны кә фил ит кән бу ла
сыз. Әл бәт тә, Ал лаһ сез нең 
кыл ган эш лә ре гез не бе лә дер. 

6сүрә
158...Раб бы ның бәгъ зе га лә

мәт лә ре кил гән көн дә һич
кем нең иман ки те рүе фай да 
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ИНҖИЛ, ЗӘ БУР

Яхъя12
31«Бу дө нья хә зер хө кем ите лә, 

хә зер бу дө нь я ның тү рә се 
ку ып чы га ры ла чак». 

Яхъя14
30«Сез нең бе лән күп сөй ләш мәм 

ин де, чөн ки бу дө нь я ның 
тү рә се ки лә. Ми нем өс тән 
аның һич нин ди ха ким ле ге 
юк». 

Эфеслеләргәхат2
1Сез яман эш лә ре гез һәм гө

наһ ла ры гыз ар ка сын да үле 
иде гез. 

2Сез элек бу дө нь я дагы явыз 
га дәт ләр гә, һа ва киң лек
лә рен дә ге ру  хи көч ләр 
бе лән ида рә итү че рух ка 
буй сы нып яшә де гез. Ул 
рух Ал ла һы га буй сын мау
чы ке ше ләр дә хә зер дә га
мәл дә. 

Ягъкубтанхат4
7Шу лай икән, үзе гез не Ал ла һы

га буй сын ды ры гыз. Иб лис кә 
кар шы лык күр сә те гез, һәм 
ул сез дән ка чар. 

8Ал ла һы га якын ла шы гыз, шун
да Ул да сез гә якы на ер. Әй 
гө наһ лы лар, кул ла ры гыз ны 
чис тар ты гыз! Әй ике лә нү че
ләр, йө рәк лә ре гез не пакь
лән де ре гез! 

Зәбур129
3Әгәр гө наһ эш ләр не тер кәп 

бар саң, кем аяк өс те ка ла 
алыр икән, и Ху җаРаб бым?! 

4Син без не яр лы кый сың, Син – 
дәһ шәт ия се дер! 

81Ал лаһ хо зу рын да мәгъ лүм 
бул ган көн гә чак лы, ягъ ни 
дө нья бет кән че». 

82Иб лис әйт те: «Ий Раб бым, 
гыйз зә тең ха кы өчен әй тә
мен, ке ше ләр не һәм мә сен 
аз ды ра чак мын. 

83Мә гәр их лас бул ган мө э мин 
бән дә лә рең не аз ды рыр га кө
чем җит мәс». 

84Ал лаһ әйт те: «Хак ны „хак“ 
дип әй тер мен. 

85Җә һән нәм не си нең илә вә си
ңа ияр гән ке ше ләр нең һәм
мә се илә ту ты ра чак мын». 

41сүрә
36Әгәр явыз лык итү че гә из ге

лек итәр гә шай тан си ңа ирек 
бир мә сә, шай тан ның шә
рен нән Ал ла һу га сы гын, Ул 
си не шай тан вәс вә сә сен нән 
сак лар, ан на ры явыз лык ка 
кар шы из ге лек итә алыр сың. 
Бит Ул – Ал лаһ, ише тү че вә 
бе лү че дер. 

ТӘҮ РАТ, ИНҖИЛ

Иблис–шайтан

Әюб1
12Шун да Раб бы бо лай ди де: 

«Ярый, бү ген нән аның бар 
мөл кә те си нең ку лың да, тик 
аның үзе нә ге нә ти мә». Шай
тан ан на ры Раб бы янын нан 
ки теп бар ды. 

Зәкәрия3
1Ан на ры ул ми ңа Раб бы фә

реш тә се кар шын да гы баш 
ру ха ни Ешу а ны һәм, аны 
га еп ләр өчен, аның уң ягын
да ба сып тор ган шай тан ны 
күр сәт те. 

2Раб бы шай тан га әйт те: «Раб бы 
га еп ләү дән тук та тыр си не, 
шай тан! Әйе, Ие ру са лим не 
сай ла ган Раб бы тук та тыр 
си не!..» 

IЕлъязма21
1Бер ва кыт шай тан, ис ра и ли

ләр гә кар шы чы гып, Да выт
ны Ис ра ил хал кы ның исә бен 
алыр га ко тырт ты. 

IЯхъяданхат3
7Ба ла ла рым, сез не һич кем ал

да ма сын. Хак эш кы лу чы 
ке ше Мә сих ке бек үк хак 
бу ла. 

8Гө наһ кы лу чы исә иб лис тән
дер, чөн ки иб лис баш тан ук 
гө наһ кы лып кил де. Ал ла һы 
Уг лы нәкъ ме нә иб лис эш
лә рен җи ме рер гә дип кил де. 
<...> 

10...хак лык кыл мау чы... Ал ла
һы дан тү гел. 

Иблис–шайтан

38сүрә
71Раб бың фә реш тә ләр гә әйт те: 

«Мин бал чык тан Адәм не ха
лык кы ла чак мын». 

72Аны ха лык кы лып тә мам 
ит кәч, аңа җан кер теп тер
гез дем, фә реш тә ләр Адәм
не зур лап сәҗ дә гә бар ды
лар. 

73Фә реш тә ләр нең бар ча сы берь
ю лы сәҗ дә кыл ды лар. 

74Мә гәр Иб лис сәҗ дә кыл ма ды. 
Тә кәб бер лән де һәм кя фер
ләр дән бул ды. 

75Ал ла һу Тә га лә әйт те: «Ий Иб
лис, Мин Үз код рә тем илә 
ярат кан Адәм гә сәҗ дә кы
лу дан си не нәр сә тый ды? 
Тә кәб бер лән дең ме? Яки бө
ек ләр дән бул дың мы?» 

76Иб лис әйт те: «Мин Адәм нән 
хә ер ле рәк мен, чөн ки ми не 
ут тан ярат тың, Адәм не исә 
бал чык тан ярат тың». 

77Ал лаһ әйт те: «Алай бул са 
җән нәт тән чык, тәх кыйк, 
син рәх мә тем нән сө рел
меш сең. 

78Әл бәт тә, кы я мәт кө не нә чак
лы Ми нем си ңа ләгъ нә тем
дер». 

79Иб лис әйт те: «Ий Раб бым, ке
ше ләр нең ку ба ры ла чак көн
нә ре нә чак лы ми не дө нь я да 
кал дыр, үтер мә». 

80Ал лаһ әйт те: «Әл бәт тә, син 
дө нь я да ка лу чы сың. 
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ТӘҮРАТ, ИН ҖИЛ

йо та чак. Чөн ки адәм дә ге 
нык лык аның көчгай рә
тен дә тү гел. 

10Үз дош ман на рын Раб бы 
тармар итә, алар га күк ләр 
күк рә теп ябы ры ла. Раб бы 
бө тен дө нь я ны хө кем итә чәк. 
Үзе куй ган пат ша га нык лык 
би рү че Ул, Үзе их ты яр кыл
ган пат ша га код рәт би рү че». 

Лүк1
52«Тү рә ләр не тә хет лә рен нән 

тө шер де, ә тү бән дә ге ләр не 
кү тәр де». 

31сүрә
33Ий ке ше ләр, Раб бы гыз дан 

кур кы гыз, Аңа гө наһ бу лу
дан сак ла ны гыз вә кы я мәт 
кө нен нән кур кы гыз, ул көн
дә ата үз угъ лы ның гө на һын 
өс те нә ал мас, һәм ба ла сы 
ата сы ның гөнаһысыннан аз 
гы на сын да өс те нә ал мас. 
Ал ла һу ның вәгъ дә се хак тыр, 
сез не дө нья рә хә те ал дап 
ахи рәт тән мәх рүм ит мә сен, 
һәм сез не шай тан фә хеш, 
хә рам эш ләр не вә бид гать 
га мәл ләр не эш лә теп, фа рыз 
га мәл ләр дән ты еп, «Ал лаһ 
яр лы кау чы» дип Ал лаһ исе ме 
бе лән ал да ма сын! 

34Әл бәт тә, кы я мәт нең кай чан 
бу ла ча гын бе лү Ал лаһ хо зу
рын да дыр... 

3сүрә
97...Бе рәү хаҗ ның фа рыз лы гын 

ин кяр ит сә, кө че җи теп тә 
хаҗ кыл ма са, за ра ры үзе
нә. Ал лаһ бө тен га ләм нәр 
мәх лу гын нан мөс тәгъ ни дер, 
һич бер се нең га мә ле нә мох
таҗ тү гел... 

53сүрә
43Тәх кыйк, Ул – Ал лаһ, ке ше

ләр не көл дер де һәм елат ты. 
44Һәм Ул – Ал лаһ, үтер де вә 

тер гез де. 
3сүрә
26Ий Ал лаһ, Син – бар ча 

бай лык ка пат ша сың, Үзең 
те лә гән ке ше гә бай лык ны 
би рә сең һәм Үзең те лә гән 

Күтәрүчеһәмтүбән
төшерүче–Аллаһы

IПатшалар2
3«Һа ва лы әң гә мә ләр ку ер т ма

гыз, дор фа сүз лә ре гез эче
гез дә кал сын, чөн ки Раб бы 
бар нәр сә дән дә хә бәр дар 
Ал ла һы, Ул бар лык эшга
мәл ләр не үл чәү гә са ла. 

4Ба һа дир ның угы сы на, ә бе те
реш кән бер адәм нән гай рәт 
та шый. 

5Бе рәү әүвәл тук бул са да, бү
ген әнә ик мәк ха кы на маң
гай ти ре тү гә, ә та ма гы ач 
бул га ны сыйхөр мәт тә йө зә. 
Ка ры ны кы сыр җи де тап кыр 
ба ла тап ты, күп ба ла лы әнә 
япаял гыз бү ген! 

6Раб бы – го мер ки сү че дә, тор
мыш бү ләк итү че дә. Үле ләр 
ай ма гы на оза ту чы – Ул, кү
тә реп тор гы зу чы да – Ул. 

7Хә ер че дә ясый Ул без дән, 
бай лык ка да кү мә, тү бән дә 
тө ше рә, юга ры да чөя. 

8Мес кен бән дә не Ул – ту зан 
ара сын нан, фә кыйрьюк сыл
ны көлтуф рак тан кү тә реп 
тор гы за. Тү рә ләр ара сы на 
утыр тып, ми рас итеп дан лы 
урын би рә алар га. Җир нең 
ни ге зе Раб бы ны кы дыр, дө
нь я ны Ул шул ни гез гә ур
наш тыр ган. 

9Үзе нә ту г ры лар ның һәр ады
мын Ул дө рес юл да то та, 
явыз лар ны исә ка раң гы лык 

Күтәрүчеһәмтүбән
төшерүче–Аллаһы

35сүрә
44Әл лә алар гый б рәт кү зе бе

лән ка рап җир өс тен дә 
йө ре ми ләр ме, үз лә рен нән 
әүвәл ге кя фер ләр нең ахыр 
хәл лә ре нә ка ра мый лар мы – 
ни чек һә лак бул ган нар, ул 
һә лак бул ган ке ше ләр ку әт
тә бо лар дан ар тык иде ләр. 
Җир дә вә күк ләр дә Ал ла һу
ны һич бер зат, һич бер нәр
сә га җиз, көч сез итә ала чак 
тү гел. Ал лаһ бар ча нәр сә не 
бе лү че вә һәр нәр сә гә кө че 
җи тү че. 

45Әгәр Ал лаһ ке ше ләр не Ал лаһ 
хө кем нә рен бо зып бо зык лык 
кыл ган на ры өчен дө нь я да 
га зап кы ла тор ган бул са, әл
бәт тә, һәм мә сен һә лак итәр 
иде, җир өс тен дә хә рә кәт
лә нә тор ган бер хай ван да 
кал мас иде. Лә кин га зап ка 
ти еш ле ләр нең га за бын кы
я мәт кө не нә чак лы ки чек те
рә, ке ше ләр нең бил ге лән гән 
әҗәл лә ре кил сә яки кы я мәт 
кил сә, Ал лаһ бән дә лә рен 
кү рү че вә алар ның эшен бе
лү че бул ды. 

41сүрә
43...си нең Раб бың мө э мин нәр не 

яр лы кау чы вә кя фер ләр дән 
ка ты рән җе тү че га зап илә 
үч алу ия се. 
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КҮТӘРҮЧЕ ҺӘМ ТҮБӘН ТөШЕРҮЧЕ – АЛЛАҺы

Аллаһыданиңгәнсүз
һәмИзгеЯзмалар

Ишагыйя55
10«Күк тән яу ган яң гыр яки кар 

ки ре күк кә кайт ма ган, бәл
ки, су га рып, җир не уң ды
рыш лы ит кән, чәч кән ке ше
гә – ор лык, аша ган ке ше гә 
ик мәк бир гән ке бек, 

11Ми нем авы зым нан чык кан 
сүз дә Ми ңа фай да сыз бу лып 
ки ре кай т мый, ә бәл ки Мин 
те лә гән не баш ка ра: Мин аны 
нин ди йо мыш бе лән җи бәр
гән бул сам, шул эш не үтәп 
чы га». 

Иремия1
9Шун нан соң Раб бы, ку лын 

су зып, ире не мә ти дер де дә: 
«Ме нә, сүз лә рем не Мин си
нең те ле ңә сал дым, – ди де. – 

10Ка ра, бү ген нән Мин си не ха
лык лар вә пат ша лык лар дан 
өс тен ку ям: бе рәү лә рен син 
та мыр ла ры бе лән йол кыр
сың, бөл ген лек кә тө ше рер
сең, юк ка чы га рыр сың һәм 
җи ме рер сең, икен че лә рен 
ны гы тыр сың һәм төп лән
де рер сең». 

IIIПатшалар22
21«Шун да бер рух, ал га чы гып, 

Раб бы кар шы на кил де дә: 
„Мин күн де рә алам“, – ди де. 
„Ни чек итеп?“ – дип со ра ды 
аңар дан Раб бы. 

22„Мин ба рам да аның пәй
гам бәр лә ре те ле нә ял ган 

Аллаһыданиңгәнсүз
һәмИзгеЯзмалар

31сүрә
27Әгәр җир йө зен дә ге агач лар 

ка ләм нәр бул са лар иде, дә хи 
бер диң гез гә җи де диң гез ку
шы лып яза тор ган ка ра ясал
са, шул ка ра бе лән Ал ла һу
ның сүз лә ре языл са, язаяза 
ка ра бе тәр иде, әм ма Ал ла
һу ның сүз лә ре бет мәс иде, 
Ал лаһ көч ле вә хө кем че дер. 

43сүрә
2Бар ча хәл не ачык бә ян итү че 

Коръ ән бе лән ант итеп әй
тә мен! 

3Без бу Коръ ән не га рәп те лен дә 
кыл дык – ша ять, ий ке ше
ләр, аң лап иман ки те рер сез! 

4Тәх кыйк, ул Коръ ән ләү хел
мәх фуз да ки тап лар ана сын да 
са бит тер, сак ла на дыр Без нең 
хо зу ры быз да, ул га ять бө ек
тер һәм га дел хө кем итү че дер. 

5Ий мөш рик ләр, сез чик тән 
үт кән фа сикъ ка вем бул га
ны гыз өчен сез гә Коръ ән 
иң де рү дән вә сез не хә рам 
фә хеш эш ләр дән ты ю дан 
һәм фа рыз эш ләр гә өн дәү
дән тук тап ка лыр быз мы?.. 

6сүрә
92Бу Коръ ән – Без иң дер гән мө

ба рәк ки тап. Ул Коръ ән үзен
нән элек иң гән ки тап лар ны 
дө рес ләү че (рас лау чы)... 

93Ал ла һу га ял ган сүз не иф ти ра 
итү че дән дә за лим рәк ке ше 

ке ше дән бай лык ны ала сың, 
те лә гән бән дәң не... хөр мәт ле 
итә сең һәм те лә гән бән дәң
не... хур итә сең. Бар ча хәй
ри ят Си нең ку лың да дыр, 
шик сез, Си нең һәр нәр сә гә 
кө чең җи тә... 

27Ий Ал лаһ! Син... үлек не те рек
тән чы га ра сың һәм те рек не 
үлек тән чы га ра сың, һәм дә 
те лә гән бән дә лә ре ңә хи сап
сыз ри зык би рә сең. 
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бо е рык ла ры на, күр сәт мә лә
ре нә һәм ка гый дә лә ре нә буй
сы ныр мын», – дип, Раб бы 
бе лән Ки ле шү не рас ла ды. 
Бар ха лык әле ге Ки ле шү гә 
ку шыл ды. 

Маттай5
17«Ми нем хак та, Му са ка ну нын 

яки пәй гам бәр ләр яз ган нар
ны юк ка чы га рыр га кил гән, 
дип уй ла ма гыз. Мин юк ка 
чы га рыр га дип тү гел, баш
ка рыр га дип кил дем! 

18Сез гә хак сүз әй тәм: җир 
һәм күк юк ка чык кан чы, 
Ка нун ның бер ге нә сы зы гы 
да юк ка чык ма я чак – ба
ры сы да тор мыш ка ашы ры
ла чак!» 

Лүк16
16«Му са ка ну ны чо ры һәм пәй

гам бәр ләр за ма ны Чум ды ру
чы Яхъя кил гән че дә вам ит
те. Хә зер исә Ал ла һы Пат ша
лы гы ха кын да Ях шы хә бәр 
вә газь кы лы на, һәм һәр кем 
шун да ом ты ла, шун да аяк 
ба сар га ты ры ша. 

17Әм ма күк һәм җир юк ка чык
кан да да, Ка нун ның бер ге нә 
сы зы гы да юк ка чык ма я чак». 

Яхъя10
34Ә Гай сә бо лай дип әйт те: «Ал

ла һы ның „Сез – илаһ лар, 
ди дем Мин“ ди гән сүз лә ре 
сез нең Ка ну ны гыз да языл
ган тү гел ме? 

35Ал ла һы Үзе нең сү зе би рел
гән ке ше ләр не илаһ лар дип 

102Әйт: «Алы шын ган аять не 
Җәб ра ил гм Ал ла һу дан 
хак лык бе лән иң дер де, мө э
мин нәр нең кү ңе лен хак лык
ка бер ке тер өчен вә алар га 
һи да ять һәм сө е неч бул сын 
өчен». 

4сүрә
82Ни өчен күп ке ше ләр Коръ

ән нең мәгъ нә сен фи кер
ләп, уй лап ка ра мый лар? 
Чын кү ңел дән фи кер ләп 
укы са лар, әл бәт тә, Коръ
ән нең Ал лаһ сүз лә ре икән
ле ген бе лер иде ләр. Әгәр бу 
Коръ ән Ал ла һу дан баш ка 
бер ке ше нең сүз лә ре бул са 
иде, әл бәт тә, ке ше ләр ул 
Коръ ән дә бербер се нә кар
шы бул ган сүз ләр не күп та
бар иде. 

2сүрә
106Әгәр кай бер аять ләр нең 

хө кем нә рен үз гәрт сәк яки 
оныт тыр сак, ул аять ләр гә 
ох шаш лы аять ләр не яки ях
шы рак ны би рер без. Әл лә 
бел ми сең ме Ал ла һу ның һәр 
нәр сә гә кө че җит кә нен? 

32сүрә
2Коръ ән Кә рим нең бар ча га

ләм не тәр бия итү че Ал ла һу
дан иң де рел гән ле ге нә шик 
юк тыр. 

3Югый сә Мө хәм мәт гм аны 
үзен нән чы га рып Ал ла һу га 
иф ти ра ит те ди яр ләр ме; бәл
ки аның Раб бың нан бу луы 
хак тыр, син нән элек алар га 

сүз са лу чы бер рух ка әй лә
нәм“, – ди де те ге рух. Раб бы 
аңа: „Син аны күн де рер сең 
һәм бу эш не баш ка рып чы
гар сың. Бар, шу лай эш лә“, – 
ди де. 

23Шу лай итеп, Раб бы әле ге 
ял ган чы рух ның сүз лә рен 
шу шын да гы бө тен пәй гам
бәр лә рең нең те ле нә сал ды; 
Раб бы си не һә ла кәт кә ду чар 
ит те»... 

Зәбур1
1Бә хет ле дер ке ше, яман нар 

үге те бе лән йөр мә сә, гө наһ
лы лар юлы на бас ма са, мыс
кыл лап кө лү че ләр ара сын да 
утыр ма са! 

2Раб бы ка ну нын да бу лыр аның 
ир ке, кө нетө не өй рә нер шул 
Ка нун ны. 

3Агым су ярын да үс кән агач 
ке бек ул: җи ме шен үз ва
кы тын да би рер, яф рак ла ры 
шиң мәско ры мас; һәр эшен
дә уңыш ка ире шер ул. 

Канун4
2«Мин әй т кән сүз ләр гә бер ни 

өс тә мә гез дә, алар ны ки мет
мә гез дә. Раб бы Ал ла гыз ның 
сез гә ми нем аша иреш тер гән 
әмер лә рен үтә гез». 

IVПатшалар23
3Ба га на янын да ба сып тор

ган пат ша: «Әле ге ки тап та 
языл ган Ки ле шү нең сүз лә
рен үтәр өчен, мин Раб бы 
юлын нан йө рер мен, бар йө
рә гем вә җа ным бе лән Аның 

бар мы? Яки ул за лим: «Ми ңа 
вә хи кил де», – дип ял ган
лар, хәл бу ки аңа һич нин
ди вә хи кил гә не юк; яки, 
Ал лаһ иң дер гән аять ләр не 
мин дә иң де рә алам, ди яр. 
Әгәр за лим нәр нең үл гән ва
кыт ла рын күр сәң, бик авыр 
хәл дә, ка ты га зап ас тын да 
бу лыр лар. Фә реш тә ләр алар
га: «Җан на ры гыз ны чы га
ры гыз», – дип, кул ла рын 
су зып ка ты су гар лар. Бү ген 
хур итү че га зап бе лән җә за 
ите лә сез, Ал ла һу га ти еш сез 
сүз ләр әйт кә не гез һәм Аның 
аять лә ре бе лән га мәл кы
лу дан тә кәб бер лән гә не гез 
өчен. <...> 

155Без иң дер гән бу Коръ ән аның 
бе лән га мәл кы лу чы га мө
ба рәк, шу лай бул гач, аның 
һәр хө ке ме нә ия ре гез, әм ма 
баш ка юл га ки теп ада шу дан 
сак ла ны гыз, ша ять, рәх мәт 
ите лер сез. 

16сүрә
101Әгәр Без бер аять нең хө

ке мен бе те реп, аны икен
че аять бе лән алыш тыр сак, 
Ал лаһ бе лү че рәк тер нин ди 
аять иң де рер гә, шу лай итеп, 
Ал лаһ бер аять не алыш тыр
са, мөш рик ләр Мө хәм мәт 
гмгә, син Ал ла һу га иф ти ра 
кы лу чы сың, ди ләр, бәл ки 
алар ның күб рә ге аять нең 
алы шу ы ның хик мә тен бел
ми ләр. 
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гы на, аны Раб бы җи бәр гән 
чын пәй гам бәр дип та ны
ган нар». 

Зәкәрия13
2«Ул көн не пот лар ның исем

нә рен бу җир дән юк итә
чәк мен, ин де алар ны бү тән 
ис кә ал ма я чак лар; ял ган 
пәй гам бәр ләр не вә әшә ке 
рух ны да җир өс тен нән юк ка 
чы га ра чак мын. 

3Шул ва кыт та кем дә бул са 
яңа дан пәй гам бәр лек итә 
баш ла са, ту дыр ган атаана
сы аңа: „Син яшәр гә ти еш 
тү гел сең, чөн ки син, Раб бы 
исе мен тел гә алып, ял ган 
сөй ли сең“, – дип, пәй гам
бәр лек ит кән ча гын да аны 
чән чеп үте рә чәк». 

IIПетердәнхат1
19Шу ның өчен без пәй гам

бәр ләр сөй лә гән Ал ла һы 
хә бә ре нә та гын да ныг рак 
ыша на ала быз. Сез дә, ка
раң гы урын да бал кып тор
ган як ты лык ка игъ ти бар 
ит кән дәй, бу хә бәр гә әһә
ми ят би реп, дө рес эш ли сез. 
Көн җи теп, йө рәк лә ре гез
не таң йол ды зы бал кыт
кан га ка дәр, аңа әһә ми ят 
би рү е гез не дә вам итәр гә 
ти еш сез. 

20Иң элек шу ны аң ла гыз: Из
ге яз ма да гы бер ге нә пәй
гам бәр лек сү зен дә һич кем 
үз сә лә те нә та я нып аң ла та 
ал мый. 

ко яш ка яки йол дыз лар га 
та бы ну чы лар – алар дан 
Ал ла һу га һәм ахи рәт кө
не нә ыша нып, Коръ ән өй
рә түе бу ен ча из ге га мәл ләр 
кыл ган на ры на ахи рәт тә 
га зап кур кы ны чы бул мас, 
һәм алар кө ен мәс ләр. 

41сүрә
2Ош бу Коръ ән рә хим ле вә шәф

кать ле Ал ла һу дан иң де рел
гән хак ки тап тыр. 

3Ош бу ки тап ның аять лә ре 
ачык аң ла тыл ды вә Коръ ән
дә һәр нәр сә ачык өй рә тел
де, га рәп те лен дә укыл га ны 
хәл дә, Ал ла һу дан иң де рел
гән хак ки тап дип бел гән 
ке ше ләр өчен. 

4Ул Коръ ән аның бе лән га мәл 
кы лу чы лар ны шат лан ды
рыр вә аның бе лән га мәл 
кыл мау чы лар га, җә һән нәм 
га за бы хә зер лән де, дип хә
бәр би рер. Бәл ки ке ше ләр
нең күб рә ге Коръ ән нән баш 
тарт ты, алар Коръ ән нең хак 
сүз лә рен ишет мәс ләр. Баш 
тарт кач ни чек ишет сен? 

5Коръ ән гә ышан мау чы лар әйт
те ләр: «Ий Мө хәм мәт гм, 
син без не Коръ ән гә ча кы
ра сың, без нең кү ңе ле без дә 
пәр дә бар ки – аны аң ла мас 
вә ко лак ла ры быз да саң гы
рау лык бар – аны ишет мәс 
вә си нең илә без нең ара быз да 
пәр дә бар дыр, син үз ди нең 
илә га мәл кыл вә без дә үз 

ИН ҖИЛ, ТӘҮ РАТ 

ата ды, ә Из ге яз ма юк ка чы
га ры ла ал мый. 

36Ми не Ата Үзе, из ге эш кә ае
рып, дө нь я га җи бәр де. Ни чек 
соң сез „Мин – Ал ла һы Уг
лы“ ди гә не мә: „Кө фер сөй
ли сең“, – дип әй тә сез?» 

Канун18
20«„Лә кин Мин сөй ләр гә куш

ма ган ны Ми нем исем нән 
сөй ләр гә ба тыр чы лык ит
кән яки баш ка илаһ лар исе
мен нән сөй лә гән пәй гам бәр 
үләр гә ти еш“. 

21Бәл ки, кү ңе ле гез дән: „Мо
ның Раб бы та ра фын нан әй
тел мә вен без ни чек бе лер
без икән?“ – дип уй лый
сыз дыр. 

22Әгәр пәй гам бәр: „Раб бы исе
мен нән сөй лим“, – дип әй
теп, ул әй т кән нәр чын га 
аш ма са, ди мәк, бу сүз Раб
бы ны кы тү гел, ә пәй гам бәр 
үз бел де ге бе лән сөй лә гән 
бу ла – ку рык ма гыз аңар дан». 

Иремия28
8«...мин нән һәм син нән элег

рәк кил гән пәй гам бәр ләр 
бо рын за ман нар дан бир
ле бай так ил ләр не вә бө ек 
пат ша лык лар ны су гыш лар, 
афәт ләр һәм үләт зәх мәт лә ре 
ту рын да ал дан ки сә тә то ран 
бул ган нар. 

9Әм ма имин лекты ныч лык 
ки лә сен ал дан хә бәр ит кән 
пәй гам бәр нең әй т кән нә ре 
тор мыш ка аш кан нан соң 

кур кы ту чы пәй гам бәр кил
мә гән ка вем не Ал лаһ га за
бы бе лән кур кыт мак лы гың 
өчен си ңа Коръ ән иң де рел де, 
ша ять Коръ ән бе лән вә газь
лә неп ту ры юл га кү нәр ләр. 

5сүрә
67Ий Ал ла һу ның рә сү ле! Раб

бың нан иң де рел гән Коръ ән 
хө кем нә рен ке ше ләр гә иреш
тер! Әгәр Коръ ән хө кем нә рен 
иреш те реп бе тер сәң, Ал лаһ 
йөк лә гән пәй гам бәр лек бу
ры чын үтә гән бу лыр сың, 
әм ма иреш те реп бе тер мә
сәң – пәй гам бәр лек бу ры чын 
үтә мә гән бу лыр сың. Ал лаһ 
си не дош ман ке ше ләр нең 
шә рен нән сак лар, мөш рик
ләр дән ку рык ма, үз эшең не 
эш лә! Иман сыз ке ше ләр не 
Ал лаһ, әл бәт тә, ту ры юл га 
күн дер мәс. 

68Әйт: «Ий ки тап әһел лә ре! Сез 
хак дин дә тү гел сез, хәт та 
Тәү рат, Ин җил һәм Раб бы
гыз дан иң де рел гән Коръ ән 
бе лән га мәл кыл га ны гыз га 
чак лы», – дип. И Мө хәм мәт 
гм, си ңа Раб бың нан иң де
рел гән Коръ ән хө кем нә ре: 
әл бәт тә, алар ның күп лә ре 
явыз лык ны һәм хак ны ин кяр 
итү не арт ты ра дыр. Кя фер
ләр нең хак ны ин кяр итү лә ре 
өчен хәс рәт лән мә! 

69Дө рес лек тә, га мәл сез ко ры 
ыша ну чы лар һәм яһү ди
ләр, һәм на са ра лар, һәм ай, 
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ИН ҖИЛ, ТӘҮРАТ ИН ҖИЛ

20...Мин, дө нья бет кән гә тик
ле, һәр ва кыт сез нең бе лән 
бу лам». 

IIКөринтлеләргәхат3
4Мә сих аша Ал ла һы кар шын да 

ме нә шун дый ыша ны чы быз 
бар. 

5Без гә сә ләт үзен нәнүзе ки лә 
дип дәгъ ва итә ал мый быз: 
сә лә те без Ал ла һы дан ки лә. 

6Ул без гә яңа ки ле шү хез мәт че
лә ре бу лу сә лә тен бир де. Яңа 
ки ле шү – языл ган Ка нун га 
тү гел, Рух ка ни гез лән гән. 
Языл ган Ка нун исә үте рә, ә 
Рух тор мыш бү ләк итә. 

Гәләтиялеләргә3
6Иб ра һим ны исе гез гә тө ше

ре гез. Из ге яз ма да аның 
ту рын да: «Ул Ал ла һы га 
ышан ды, һәм шу ның бе лән 
тәкъ ва бу лып са нал ды» ди
ел гән. 

7Мон нан шу ны аң ла гыз: иман га 
та я ну чы лар – Иб ра һим ның 
чын ба ла ла ры. 

8Из ге яз ма, Ал ла һы ның баш ка 
ха лык лар ны иман ар кы лы 
ак ла я ча гын ал дан кү реп, 
Иб ра һим га: «Бар ха лык лар 
си нең аша фа ти ха ала чак» 
ди гән Ях шы хә бәр не бел
дер де. <...> 

22Әм ма Из ге яз ма бө тен дө нь
я ны гө наһ әси ре дип игъ лан 
итә, шу ңа кү рә вәгъ дә ител
гән нәр сә иман итү че ләр гә 
Гай сә Мә сих кә ина ну аша 
би ре лә. 

за лим нәр не ту ры юл га һич 
тә күн дер ми дер. 

11Коръ ән гә ышан мау чы лар әйт
те ләр: «Әгәр Коръ ән хә ер ле 
нәр сә бул са, бу ыша ну чы лар 
без не уз мас лар иде...», – дип. 
Алар Коръ ән күр сәт кән ту ры 
юл га кер мә гәч, ош бу Коръ ән 
Мө хәм мәт тән чык кан ис ке 
ял ган сүз дер, ди де ләр. 

12Коръ ән нән элек Му са ки та бы 
Тәү рат иң де рел меш иде, ул 
ки тап ыша ну чы лар га имам 
вә рәх мәт иде. Вә ош бу Коръ
ән әүвәл ге ки тап лар ны тас
дыйк итү че ки тап тыр, га рәп 
те лен дә иң де рел де, аның илә 
га мәл кыл мау чы за лим нәр
не җә һән нәм илә кур кыт
мак өчен вә аның илә га мәл 
кы лу чы ях шы мө э мин нәр
не җән нәт илә шат лан ды ру 
өчен. 

6сүрә
50Әйт: «Мин сез гә әйт ми мен 

Ал лаһ хә зи нә лә ре ми нем 
ку лым да һәм яше рен нәр
сә ләр не бе лә мен вә һәм мин 
фә реш тә мен», – дип... Дин дә 
һич кем гә, һич нәр сә гә ияр
ми мен, мә гәр ми ңа Ал ла һу
дан вә хи ител гән сүз ләр гә 
ге нә ия рә мен. Әйт: «Күз ле 
бе лән су кыр бер ти гез бу лыр
мы? Коръ ән сүз лә рен аң лар 
өчен фи кер ләп ка ра мый сыз
мы?» – дип. 

51Үл гән нән соң ку ба ры лып, 
Раб бы ла ры ал дын да хө кем 

21Пәй гам бәр лек сү зе бер кай
чан да ке ше их ты я ры бе лән 
би рел мә де, ке ше ләр Ал ла
һы дан кил гән хә бәр не Из ге 
Рух бе лән рух лан ды ры лып 
сөй лә де ләр. 

IIТимутәйгәхат1
14Син исә нәр сә гә өй рән дең һәм 

нәр сә гә инан дың, шу лар ны 
дә вам ит, чөн ки кем нән өй
рән гә нең не бе лә сең. 

15Син Из ге яз ма лар бе лән ба ла
чак тан ук та ныш. Алар си ңа, 
Мә сих Гай сә гә иман итү аша, 
ко ты лу га алып ба ру чы акыл 
би рә ала. 

16‑17...бө тен Яз ма Ал ла һы та ра
фын нан рух лан ды рыл ган 
һәм өй рә тү, шел тә ләү, тө
зә тү һәм Ал ла һы га ярак
лы бу лып яшәү ту рын да 
үгетнә сый хәт би рү өчен 
фай да лы. 

Яхъя5
39«Мәң ге лек тор мыш ка ия бу

лыр га те ләп, сез Из ге яз ма да 
языл ган нар ны тик ше рә сез, 
ә алар нәкъ Ми нем хак та 
ша һит лык би рә ләр». 

Ишагыйя40
8«...ә Ал ла быз ның сү зе мәң ге 

бу ла чак». 
Марк13
31«Күк һәм җир юк ка чы гар, 

әм ма Ми нем сүз лә рем һич
кай чан юк ка чык мас». 

Маттай28
18...«Күк тә дә, җир дә дә бө тен 

ха ким лек Ми ңа би рел де. <...> 

ди не без илә га мәл кы ла
быз», – дип. 

6Син алар га әйт: «Мин дә сез
нең ке бек үк бер адәм ба ла
сы мын, лә кин ми ңа Ал ла
һу дан вә хи ки лә дер, сез нең 
ила һы гыз ның ял гыз бер ге нә 
Ал лаһ икән ле ге илә Аңа чын, 
иман ки те реп ту ры ита гать 
итү че бу лы гыз һәм тәү бә 
итеп Аңар дан га фу со ра гыз! 
Мөш рик ләр гә һә лак бу лу
дыр». 

46сүрә
9Син алар га әйт: «Мин пәй

гам бәр ләр дән әүвәл ге пәй
гам бәр тү гел мен, дө нь я да 
һәм ахи рәт тә сез гә вә ми ңа 
Ал лаһ ни кы лыр – бел мим, 
мин Ал ла һу дан үзе мә вә хи 
ител гән аять ләр гә ге нә ия
рә мен һәм мин Коръ ән не 
ка бул ит мәү че ләр не җә һән
нәм га за бы илә кур кы ту чы 
гы на мын». 

10Әйт кел: «Әйә бе лә сез ме, хә бәр 
би ре гез ми ңа, әгәр Коръ ән 
Ал ла һу дан иң гән бул са, вә 
сез аны ин кяр ит сә гез вә 
Ягъ куб ба ла ла рын нан Габ
дул ла Коръ ән дә ге хө кем нәр 
Тәү рат та бар лы гы бе лән шә
һа дәт бир сә вә ул Коръ ән не 
ях шы бел гә не өчен аңа иман 
ки тер сә, ә сез исә на дан лы
гы гыз дан Аңа иман ки те рү
дән тә кәб бер лән де гез, ин де 
сез ке ше ләр нең иң явыз ра гы 
бу ла сыз тү гел ме?» Бит Ал лаһ 
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85Син нән рух ту рын да со ра
ша лар, син алар га әйт: «Рух 
Ал ла һу ның бер мәх лу кы ки, 
аны Ал ла һу дан баш ка һич
кем бел ми дер, сез гә, ий ке
ше ләр, бе лем нән өлеш бик 
аз би рел де». 

86Ий Мө хәм мәт гм, әгәр те лә
сәк, си ңа иң дер гән Коръ ән не 
кә газь дән һәм кү ңе лең нән 
алыр идек, соң ра бу эш тән 
Без не ты яр га яр дәм че тап мас 
идең. <...> 

88Акыл лы ке ше ләр гә әйт: «Әгәр 
ке ше ләр һәм җен нәр бар ча сы 
бер урын га җы е лып Коръ ән 
ке бек бер ки тап иҗат итәр гә 
те лә сә ләр, бербер се нә яр
дәм лә шеп Коръ ән гә ох ша
тып бер ки тап иҗат итәр гә 
ты рыш са лар да, һич тә иҗат 
итә ал мас лар». 

89Тәх кыйк, Без бу Коръ ән дә 
ке ше ләр өчен һәр төр ле ми
сал лар ны вә га җә еп гыйб рәт
ләр не күр сәт тек, хө кем нә рен 
ачык аң лат тык, шу лай бул са 
да ке ше ләр нең күб рә ге Коръ
ән бе лән га мәл кы лу дан баш 
тар та лар, мә гәр кя фер бу лу
дан баш тарт мый лар. 

90Кя фер ләр әйт те ләр: «Син без
гә җир дән чиш мә чы га рып 
бир ми чә то рып, си ңа, ягъ ни 
пәй гам бәр ле ге ңә, ышан мый
быз. 

91Яки йө зем, хөр мә бак чаң бу
лып, ара ла рын нан чиш мә ләр 
агыз га ның ча. 

Маттай16
1Ан нан соң Гай сә яны на фа

ри сей лар һәм сад ду кей лар 
кил де ләр. Сы нар га те ләп, 
Аңар дан күк тән бе рәр ила һи 
бил ге күр сә тү ен үтен де ләр. 

2Әм ма Ул: «Кич бе лән сез: „Күк 
йө зе кы зыл, шу ңа кү рә һа ва 
то ры шы ях шы бу лыр“, – ди
сез. <...> 

4Ал ла һы га иман ит мәү че явыз 
бу ын ке ше лә ре! Ила һи бил
ге ләр та ләп итә сез, әм ма 
сез гә Юныс пәй гам бәр га
лә мә тен нән баш ка бил ге би
рел мәс», – дип җа вап бир де. 

ите лү дән кур ку чы лар ны – 
җә һән нәм га за бы ның ка ты
лы гы бе лән кур кыт! Алар га 
ан да Ал ла һу дан баш ка ху җа 
һәм шәф кать итү че бул мас, 
ша ять, Ал ла һу га тәкъ ва лык 
кы лыр лар... 

10сүрә
64Алар га дө нь я да һәм ахи рәт тә 

дә шат лык тыр. Ал лаһ сүз лә
ре нә алы шын мак юк, Ул ни 
әй т сә шул бу ла, Ал ла һу га 
дус бу лу – мәң ге лек бә хет
кә ире шү. 

75сүрә
16Ул Коръ ән аять лә рен тәк рар 

әй тү бе лән те лең не тиб рәт мә, 
Җәб ра ил гм си ңа укы ган 
аять ләр не ашы гып яны ңа 
алыр өчен. 

17Тәх кыйк, Без нең өс те без дә дер 
ул Коръ ән не си нең кү ңе
лен дә җый мак һәм те лен дә 
укыт мак. 

18Ул Коръ ән не һәр кай чан Җәб
ра ил дән си ңа укыт сак, аның 
уку ы на ияр! 

19Соң ра ул Коръ ән не ях шы
лап аң лат мак вә чи тен нә рен 
чиш мәк Без нең өс те без дә дер. 

17сүрә
82Без мө э мин нәр нең кү ңел лә

ре нә ши фа лы аять ләр не вә 
Коръ ән нән рәх мәт ле хө кем
нәр не иң де рә без, әм ма Коръ
ән бе лән га мәл кыл ма ган 
за лим нәр гә Коръ ән аять лә ре 
хәс рәт не вә һә ла кәт не ге нә 
арт ты рыр. <...> 
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Хатын‑кызлартурында

Чыгыш22
16«Әгәр бер ир ке ше ярә шел

мә гән гыйф фәт ле кыз ны 
ал дап, аның бе лән якын
лык кы ла икән, ул, кыз
ның ата сы на мә һәр тү ләп, 
кыз ны ха тын лык ка алыр га 
ти еш. 

17Әгәр ата сы үзе нең кы зы на бу 
ке ше гә ки яү гә чы гар га рөх
сәт бир ми икән, те ге ир ке ше 
ул кыз өчен ак ча ны ба ры бер 
тү ләр гә ти еш». 

Канун24
1«Әй тик, бе рәр ке ше ха тын ала 

да, нин ди дә бул са яра ма ган 
ягын та бып, ан нан кү ңе ле 
кай та, һәм ир, аның ку лы на 
та лак ха ты тот ты рып, өен нән 
ку ып җи бә рә, 

2ә ул ха тын, аның өен нән ки
теп, икен че ке ше гә ки яү гә 
чы га. 

3Әгәр бу ир дә, кү ңе ле кай тып, 
ха тын га та лак ха ты би реп 
өен нән ку ып җи бәр сә, яки 
шу шы ха тын га өй лән гән 
соң гы ир үлә кал са, 

4ул чак та бе рен че ире бу ха
тын га яңа дан өй лә нә ал
мый, чөн ки бу ха тын аның 
өчен нә җес са на ла. Шун
дый ни ках Раб бы га җи рән
геч. Мон дый гө наһ бе лән 
Раб бы Ал ла гыз сез гә би лә
мә итеп би рә се җир не пыч
рат ма гыз». 

Хатын‑кызлартурында

2сүрә
226Ха тын на ры на якын лык кыл

мас ка ант ит кән ир ләр гә дүрт 
ай көт мәк ти еш ле, әгәр то
ру ни я те бе лән шул дүрт ай 
эчен дә якын лык кыл са, Ал
лаһ яр лы кау чы һәм рәх мәт 
итү че. <...> 

228Та лак кы лын ган ха тын нар 
икен че ир гә бар ган чы, өч кү
рем үт кән че кө тәр ләр. Хә ләл 
бул мас ул ха тын нар га Ал лаһ 
ха лык кыл ган ка рын на рын
да гы ба ла ны һәм кү рем не 
яшер мәк лә ре, әгәр Ал ла һу га 
һәм ахи рәт кө не нә ышан
са лар. Ул та лак кы лын ган 
ха тын нар ны үз ир лә ре өч кү
рем эчен дә кай та рып алыр га 
хак лы, әгәр ях шы то рыр га 
те лә сә ләр. Ха тын нар ның ир
лә ре өс тен дә хак ла ры бар, 
ир ләр нең ха тын на ры өс тен дә 
хак ла ры бул ган ке бек. Ир 
һәм ха тын бербер сен хөр
мәт ләп һәм хак ла рын ри
гая кы лып, Ал лаһ куш кан ча 
яшәр гә бу рыч лы бу ла лар. 
Ир ләр дә рә җә се ха тын нар 
дә рә җә се нә ка ра ган да өс
тен рәк. Ал лаһ бар ча эш тә 
га либ һәм бе леп хө кем итү че. 

229Та лак ике мәр тә бә – ягъ ни ир 
ха ты нын бер мәр тә бә та лак 
кыл гач та, икен че мәр тә бә 
та лак кыл гач та бер гә то
рыр га те лә ге бул са, кай та рып 

92Яки үзең әй т кә нең чә, күк не 
ки сәкки сәк итеп өс те без гә 
тө шер гә нең чә, яки Ал ла һу ны 
вә фә реш тә ләр не ал ды быз га 
ки те реп бас тыр га ның ча. 

93Яки си нең ал тын нан өең 
бул ган га ча яки күк кә мен
гә нең чә, күк кә мен сәң дә 
ышан ма быз, ан нан ки тап 
алып ки леп без гә укыт
ма саң, шу шы нәр сә ләр не 
эш лә мә сәң си ңа иман ки
тер ми без», – ди де ләр. Син 
алар га әйт: «Ми нем Раб бым 
һәр ким че лек тән пакь тер, 
мин үзем дә әүвәл ге рә сүл
ләр ке бек ке ше дән бул ган бер 
рә сүл мен, сез со ра ган нәр
сә ләр не мин эш ли ал мыйм, 
ан дый эш ләр не фә кать Ал
лаһ эш ли». <...> 

96Әйт: «Сез нең бе лән ми нем 
арам да һәм пәй гам бәр ле гем
не ис бат итү дә ша һит бу лыр
га Ал лаһ җи тә дер». Әл бәт тә, 
Ал лаһ бән дә лә ре нең хәл лә
рен бе лү че вә кү рү че бул ды. 
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ИН ҖИЛ, ТӘҮРАТ ИНҖИЛ, ТӘҮ РАТ

Маттай19
9«Сез гә әй тәм: ир ке ше, зи на 

кы лу дан баш ка сә бәп ар ка
сын да ха ты ны бе лән аеры лы
шып, баш ка га өй лә нә икән, 
ул зи на кы ла». 

Маттай5
32«Ә Мин сез гә әй тәм: әгәр ир 

ке ше, зи на кы лу дан баш ка 
сә бәп ар ка сын да ха ты ны бе
лән аеры лыш са, ул ха ты нын 
зи на кы лу га этә рә. Ае рыл ган 
ха тын га өй лән гән ке ше дә 
зи на кы ла». 

Чыгыш20
17«Баш ка бе рәү нең өе нә, ха

ты ны на, ир яки ха тынкыз 
ко лы на, үге зе нә яки ишә ге
нә – го му мән, ке ше ма лы на 
нә фе сең не суз ма». 

Левиләр12
2«Ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: 

„Әгәр бе рәр ха тын, ба ла га 
узып, ир ба ла ту дыр са, ул 
ха тын, кү рем ва кы тын да гы 
ке бек, җи де көн нә җес бу лыр. 

3Ир ба ла ны си ге зен че көн дә 
сөн нәт кә утыр тыр га ки рәк; 

4ә ха тынкыз, кан ки лү дән чис
та рын ган чы, утыз өч көн 
дә ва мын да һич нин ди из ге 
нәр сә гә ка гыл мас ка, Из ге 
ча тыр га кер мәс кә ти еш. 

5Кыз ба ла ту ды ру чы ха тын, кү
рем ва кы тын да гы ке бек, ике 
ат на нә җес бу лыр; алт мыш 
ал ты көн узып, кан ки лү тук
тал ган нан соң гы на, пакь 
са на лыр“». 

тәү фыйк би реп, ир бе лән ха
тын ара сы на дус лык ны са
лыр. Дө рес лек тә, Ал лаһ ке
ше ләр нең га мәл лә рен бе лү че 
һәм кү ңел лә рен дә ге те ләк лә
рен нән хә бәр дар бул ды. <...> 

129Карт ха тын бе лән яшь ха тын 
ара сын ти гез ләр гә та ка те гез 
җит мә сә, ти гез ләү өчен нык
лап ты рыш са гыз да, шу лай 
да яшь ха тын на ры гыз ягы
на бө тен ләй авы шып, карт 
ха тын на ры гыз ны нәү бәт
тән өлеш сез итеп, ир сез ха
тын нар ке бек кал дыр ма гыз! 
Әгәр ха тын на ры гыз ара сын
да тө зек лек бе лән тор са гыз 
һәм зо лым нан сак лан са гыз! 
Шу лай бул ган да, әл бәт тә, 
Ал лаһ ким че лек лә ре гез не 
яр лы кау чы вә рәх мәт итү че 
бул ды. 

130Әгәр ир бе лән ха тын ки ле
шә ал мый ча ае ры лыш са лар, 
Ал лаһ Үзе нең рәх мә те бе лән 
ике сен дә моң сыз кы лыр, бит 
Ал лаһ киң рәх мәт ле вә мәс
ли хәт чә эш кы лу чы бул ды. 

4сүрә
3Ятим нәр не га дел лек бе лән 

тәр бия кы лыр га ку рык са
гыз, ятим бул ган кыз лар дан 
кү ңе ле гез гә хуш кил гә нен 
үзе гез гә ни ках кы лып алы
гыз: ике шәр, өчәр һәм дүр тәр 
кы лып, әгәр га дел лек кы ла 
ал ма быз дип ку рык са гыз, 
фә кать бер не ге нә ни ках ла
ны гыз, әгәр бер гә дә га дел лек 

Маттай5
28«Ә Мин сез гә әй тәм: ха

тынкыз га җен си те ләк бе лән 
ка рау чы кү ңе лен нән ин де 
зи на кыл ган бу ла». 

Саннар5
29«Көн че лек ту рын да гы ка нун 

әнә шун дый. Ха тын үзе нең 
ире нә хы я нәт ит сә һәм нә
җес лән сә, 

30яки ирен дә, шик ту ып, ха ты
ны на ка ра та көн че лек хи се 
уян са, ул үзе нең ха ты нын 
Раб бы ал ды на ки те реп бас
тыр сын. Ру ха ни исә бу ха тын 
бе лән ал да әй тел гән ка нун 
ни ге зен дә эш ит сен. 

31Шул оч рак та ир ке ше гө наһ
тан азат бу ла чак, ха тын исә 
кыл ган гө на һы өчен җә за 
ала чак». 

Марк10
2Гай сә яны на фа ри сей лар кил

де ләр һәм, Аны сы нар га те
ләп: «Ир ке ше гә ха ты нын 
ае рып җи бә рер гә Ка нун 
рөх сәт итә ме?» – дип со ра
ды лар. <...> 

9«Ал ла һы куш кан ны ке ше аер
ма сын». <...> 

11«Ир ке ше, ха ты ны бе лән 
аеры лы шып, баш ка га өй
лә нә икән, бе рен че ха ты ны 
ал дын да зи на кы ла ди гән 
сүз, – ди де Гай сә. – 

12Шу лай ук ха тын ке ше дә, 
ирен нән ае ры лып, баш ка га 
ки яү гә чык са, зи на кы ла, 
ди мәк». 

алыр га хак лы бу ла... Икен че 
та лак тан соң кай та рып ал са, 
шә ри гать куш кан ча га дел
лек бе лән ха тын итеп тот
мак ля зим, ае рып җи бәр сә 
дә ях шы лык бе лән җи бә рү 
ти еш тер. Ха тын на ры гыз ны 
та лак кыл гач, алар га бир
гән мә һәр лә ре гез дән аз гы
на нәр сә не алу да сез гә һич 
хә ләл бул мый, мә гәр хә ләл 
бу лыр Ал лаһ чик лә гән чик 
эчен дә ге нә яши ал мау дан 
ку рык са лар. Ал лаһ чи ген дә 
ка им бу лу дан ку рык са гыз... 
шун дый хәл дә ха тын ир дән 
ал ган мә һәр не яки баш ка 
ма лын би реп, үзен та лак 
кыл ды рыр, ике се дә гө наһ
лы бул мас. Бу бә ян ител меш 
хө кем нәр Ал лаһ чик лә гән 
чик тер, бу чик тән үт мә гез! 
Бе рәү Ал лаһ чи ген нән үтеп 
кит сә, ул, әл бәт тә, за лим дер. 

4сүрә
35Әгәр ир бе лән ха тын ара сын

да фет нә һәм дош ман лык 
ту са, шул ва кыт та тор мыш
ла ры бо зы лу дан ку рык са гыз, 
га дел лек бе лән тик ше реп 
ара ла рын тө зә тү өчен ир
нең якын на рын нан бер га дел 
ке ше не һәм ха тын ягын нан 
бер га дел ке ше не бил ге лә гез. 
Әгәр бил ге лән гән ке ше ләр 
ир бе лән ха тын ара сын чын 
кү ңел дән тө зә тер гә те лә сә
ләр һәм тө зә тү өчен бө тен 
ча ра лар ны кыл са лар, Ал лаһ, 
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ка ну нын да әй тел гән чә, алар 
буй сы ну чан бу лыр га ти еш. 

35Алар нәр сә бул са да бе лер гә 
те ли икән, өй лә рен дә ир лә
рен нән со ра сын нар, чөн ки 
бер дәм лек җы е лы шын да ха
тын нар ның сөй лә ве урын лы 
тү гел. 

36Ал ла һы сү зе сез дән чык ты мы 
әл лә? Әл лә сез гә ге нә ки леп 
иреш те ме? 

IКөринтлеләргәхат11
8Ир – ха тын нан тү гел, ха тын – 

ир дән, 
9һәм ир ха тын өчен тү гел, ха тын 

ир өчен яра тыл ган. 
IТимутәйгәхат2
8Ин де шу ны те лим: ират лар 

һәр җир дә ру хи як тан саф 
бу лып, яр сы мый ча вә бә хәс
ләш ми чә, кул ла рын кү тә реп 
до га кыл сын нар. 

9Ха тынкыз лар га исә әдәп ле лек 
сак лап, тый нак һәм ки леш ле 
ки е нер гә ки рәк. Алар үз лә
рен ал тын, эн җе, кыйм мәт ле 
ки ем бе лән һәм чәч лә рен 
үреп тү гел, 

10ә иге лек ле эш ләр бе лән би
зә сен нәр.... 

11Ха тынкыз күн дәм лек бе лән 
та выштын сыз гы на өй рән
сен. 

12Ха тынкыз га ират ны өй рә
тер гә, аның өс тен нән баш 
бу лыр га рөх сәт ит мим, ул 
та выштын сыз бул сын. 

13Баш та Адәм, ан нан соң Һа ва 
яра тыл ган бит, 

Ал ла һу дан кур кы гыз, Аның 
хө кем нә рен бо зу дан сак ла
ны гыз! Ях шы бе ле гез, ахи
рәт тә, әл бәт тә, Ал ла һу га 
юлы гыр сыз... 

16сүрә
58Әгәр ул мөш рик ләр нең бер

се нә «кыз ба лаң ту ган» дип 
сө е неч би рел сә, ха ты ны
на ачу ла нып, дус ла рын нан 
оя лып, йө зе ка ра лып ки
тә дер. 

59Кыз бе лән сө е неч би рел гән
лек тән хур ла нып ка ве мен нән 
ка ча дыр, уй лап то ра дыр: бу 
кыз ны хур ла нып кы на ас
рыйм мы икән? Яки те ре лә тә 
туф рак ка кү меп тап тыйм мы 
икән, дип. Агяһ бул сын нар, 
кыл ган эш лә ре нин ди яман 
ка ба хәт эш тер! <...> 

72Ал лаһ сез нең өчен үз җе не
се гез дән ха тын нар ха лык 
кыл ды вә ха тын на ры гыз дан 
сез гә ба ла лар вә ба ла лар ның 
ба ла ла рын ярат ты вә сез не 
хә ләл ях шы ри зык лар бе лән 
ри зык лан дыр ды, әл лә ки ре 
ке ше ләр ял ган га ыша нып 
Ал лаһ нигъ мәт лә рен ин кяр 
итә ләр ме? 

4сүрә
7Атаана сы вә якын кар дәш лә ре 

кал дыр ган мал дан ир ләр гә 
өлеш бу лыр вә ха тын нар га 
да атаана сы вә якын кар
дәш лә ре кал дыр ган мал дан 
өлеш бу лыр, мал күп бул са 
да, аз бул са да. Кал ган мал ны 

ТӘҮРАТ, ИН ҖИЛ

Левиләр20
18«Әгәр бе рәр ке ше кү рем 

кү рү че ха тынкыз бе лән 
якын лык кыл са, алар ике се 
дә нә җес лек тән ары ну ка
ну нын боз ган бу лып исәп
лә нә, һәм алар ике се дә ха
лык тан чит ләш те ре лер гә 
ти еш». <...> 

26«Ми нем ал да из ге бу лы гыз, 
чөн ки Мин, Раб бы, из ге мен. 
Мин сез не Үзем өчен баш ка 
ха лык лар дан ае рып ал дым». 

Канун22
5«Ха тынкыз – ир ләр ке бек, ә 

ир ләр ха тынкыз ке бек ки
ен мә сен нәр, шу лай эш ләү
че һәр кем Раб бы Ал ла гыз га 
җи рән геч». 

Левиләр20
14«Әгәр нин ди дә бул са ир үз 

ха ты ны өс те нә аның ана
сын да ха тын итеп ала икән, 
бу – бо зык лык; сез нең ара
гыз да бо зык лык лар бул ма
сын өчен, ул ир дә, әле ге 
ха тын нар да ян ды рып үте
рел сен». 

Левиләр21
9«Әгәр ру ха ни ның кы зы, фә

хеш лек кы лып, үзен нә җес ли 
икән, ул үзе нең ата сын хур 
итә, һәм ул кыз ян ды рып 
үте ре лер гә ти еш». 

IКөринтлеләргәхат14
34...ха тын нар бер дәм лек җые

лыш ла рын да дәш мә сен
нәр, чөн ки алар га ан да сөй
ләр гә рөх сәт ител ми. Му са 

кы ла ал ма са гыз, ул ва кыт та 
са тып ал ган кә ни зәк лә ре гез 
җи тәр. Юга ры да гы хө кем нәр 
ыша ныч лы рак тыр хак тан 
үтеп кит мә ве гез өчен. 

4Сөй лә шеп, ри за лык бе лән би
рер гә өс те гез гә ал ган мә
һәр не ха тын на ры гыз га би ре
гез, әгәр ха тын на ры гыз ри за 
бу лып мә һәр дән бер өлеш 
бир сә ләр, рә хәт лә неп аша
гыз. <...> 

6Ятим нәр нең акыл ла рын тәҗ
ри бә кы лы гыз ни ках ла ныр
га ярак лы бул ган га чак лы, 
алар ның акыл ла ры ка мил
ләш кә нен күр сә гез, мал
ла рын үз лә ре нә кай та рып 
би ре гез. Хы я нәт вә мә кер 
юл бе лән ятим нәр ма лын аз 
гы на да аша ма гыз... 

2сүрә
222Янә син нән ха тын нар ның 

кү рем ка ны ха кын да со рый
лар. Әйт: «Кү рем ка ны нә җес 
кан», – дип. Кү рем ле ва кыт
ла рын да ха тын на ры гыз дан 
ки се леп то ры гыз, кү рем нә
ре бе теп, пакь лән гән нә ре
нә чак лы. Кү рем нә рен нән 
пакь лән сә ләр, Ал лаһ әмер 
ит кән урын нан якын лык кы
лы гыз. Дө рес лек тә, Ал лаһ 
тәү бә итеп тө зә лү че ләр не 
һәм кү ңел, тән нә җес лә рен
нән пакь лә нү че ләр не сө я дер. 

223Ха тын на ры гыз сез гә иген лек 
уры ны, үзе гез те лә гән як тан 
иген лек лә ре гез гә ки ле гез!.. 
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Лүк8
2Гай сә явыз рух лар дан һәм 

авы ру лар дан са вык тыр ган 
ха тынкыз лар ның бер ни
чә се – Гай сә җи де җен не 
ку ып чы гар ган маг да ла лы 
Мәрь ям... 

Маттай22
30«Үле ләр те рел гән дә, алар 

өй лән мәс ләр дә, ки яү гә дә 
чык мас лар. Алар күк тә ге фә
реш тә ләр дәй бу ла чак лар». 

Әгәр ба ла гыз бул са, ха ты
ны гыз га кал дыр ган мал ның 
си гез дән бе ре ти яр, әй т кән 
ва сы я те гез не вә бу рыч ла ры
гыз ны үтә гән нән соң... 

4сүрә
176Ий Мө хәм мәт гм, ми рас ма

лы ха кын да син нән фәт ва 
со рый лар. Син алар га әйт: 
«...Әгәр бер ир үл сә, аның 
атаана сы һәм ба ла сы бул
ма са, бер ту ган кыз кар дә
ше кал са, бу кыз кар дә ше нә 
үл гән кә лә лә ма лы ның яр
ты сы ти яр, әгәр кә лә лә ир 
исән ка лып, әле ге кыз кар
дә ше үл сә, ул кыз кар дә ше
нең ба ла сы кал ма са, ул ча
гын да кал ган мал га кә лә лә 
ва рис бу лыр. Әгәр кә лә лә ир 
үлеп аның ике бер ту ган кыз 
кар дәш лә ре кал са, алар га 
кә лә лә дән кал ган мал ның 
өч тән ике өле ше ти яр, әгәр 
кә лә лә ир нең кал ган бер ту
ган кар дәш лә ре ир ләр һәм 
ха тын нар бул са, ир гә ике 
ха тын ның өле ше ти яр. Бо
лар кә лә лә дән кал ган мал
ның өч тән ике өле шен бү
ләр ләр». Ал лаһ сез гә ачык 
бә ян кы лыр ми рас хө кем нә
рен, мал бү лү дә адаш ма вы
гыз өчен. Ал лаһ һәр нәр сә не 
бе лү че. 

3сүрә
195Ал лаһ мө э мин нәр нең со рау

ла рын ка бул ит те, сез ләр дән 
га мәл кы лу чы ның га мә лен 

14һәм Адәм ал дан ма ган, ха
тынкыз, ал да нып, әмер не 
боз ган. 

15Әм ма әдәп ле лек бе лән иман, 
мә хәб бәт һәм әү ли я лек тә 
тор са, ул ана бу лу ва зи фа сын 
үтәп ко ты ла чак. 

IПетердәнхат3
7Ир ләр, сез дә ха тын на ры гыз

ның үзе гез дән көч сез рәк 
бу лу ын ис тә то тып, алар га 
игъ ти бар лы бу лып яшә гез. 
Алар ны хөр мәт ите гез, алар 
да сез нең ке бек үк Ал ла һы
дан тор мыш бү лә ген ка бул 
итеп ала лар бит. Шул рә веш
чә до га ла ры гыз га тот кар лык 
бул мас. 

IКөринтлеләргәхат11
11Хә ер, Ха ким Гай сә ал дын да 

ир – ха тын нан, ха тын ир дән 
бәй сез тү гел, 

12чөн ки ха тын ир дән яра тыл
ган дай, ир дә ха тын нан туа. 
Ә һәр нәр сә Ал ла һы дан ки лә. 

Гәләтиялеләргә3
26Гай сә Мә сих кә бул ган има

ны гыз аша ба ры гыз да – Ал
ла һы ба ла ла ры. <...> 

28Ин де яһү ди бе лән грек, кол 
бе лән ирек ле, ират бе лән 
ха тынкыз ара сын да аер ма 
юк, чөн ки сез ба ры гыз да 
Мә сих Гай сә дә бер. 

Саннар27
8«Ә ис ра и ли ләр гә аң лат: „Әгәр 

бе рәү үл сә һәм аның уг лы 
бул ма са, ми ра сы аның кы
зы на тап шы ры лыр га ти еш“». 

ти еш ле ке ше ләр гә тап шы ру 
дин дә фа рыз бул ды. <...> 

11Ал лаһ ба ла ла ры гыз ха кын да 
бул ган ми рас ны бә ян итә
дер: үзе гез үлеп, ба ла ла ры гыз 
кал ган да, ир ба ла га ха тын
нар га бир гән нең ике өле ше 
би ре лер. Әгәр бар да ха тын 
бу лып ике дән ар тык бул са
лар, алар га мал ның өч тән 
бер өле ше би ре лер, әгәр бер 
ге нә кыз бул са, аңа кал дыр
ган мал ның яр ты сы би ре лер. 
Әгәр мә ет нең ба ла сы бул
ма са, атаана сы ва рис бу
лыр, ана га өч тән бер өле ше, 
кал га ны ата га бу лыр. Әгәр 
мә ет нең бер ту ган ке ше лә ре 
бул са, ана сы на ал ты дан бер 
өлеш ти яр. Мә ет нең әй т
кән ва сы я тен вә бу рыч ла рын 
үтә гән нән соң гы на ми рас 
ма лы бү ле нер. Атаана һәм 
угыл ла ры гыз ның кай сы ла
ры сез гә якын рак фай да итү 
йө зен нән, сез бел ми сез һәм 
кай сы сы на күп ме мал ти еш ле 
икән не дә бел ми сез. Әл бәт
тә, Ал лаһ бе леп хө кем итү че. 

12Әгәр ха ты ны гыз үлеп, ма лы 
кал са, ба ла сы бул ма са, кал
ган мал ның яр ты сы сез гә 
бу лыр. Әгәр ба ла сы бул са, 
кал ган мал ның сез гә дүрт
тән бе ре ти яр, ва сы ять лә рен 
вә бу рыч ла рын үтә гән нән 
соң. Кал дыр ган ма лы гыз дан 
ха ты ны гыз га дүрт тән бе ре 
ти яр, әгәр ба ла гыз бул ма са. 
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Сугыштурында

109сүрә
1Ий Мө хәм мәт гм, әйт: «Ий сез 

кя фер ләр, иман ки тер мә гән 
ке ше ләр! 

2Сез гый ба дәт кы ла тор ган сын
нар га мин гый ба дәт кыл
мый мын. 

3Һәм сез дә мин гый ба дәт кы ла 
тор ган Ал ла һу га гый ба дәт 
кыл мый сыз. 

4Вә мин сез нең гый ба дәт кы ла 
тор ган сын на ры гыз га гый ба
дәт кы лу чы тү гел мен. 

5Вә сез мин гый ба дәт кы ла 
тор ган Ал ла һу га гый ба дәт 
кы лу чы тү гел сез. 

6Сез нең ба тыйль ял ган ди не гез 
үзе гез гә бул сын вә ми нем хак 
ди нем үзе без гә бул сын! 

22сүрә
38Ал лаһ мө э мин нәр дән кя фер

ләр нең зо лы мын җи бә рер, 
Ал лаһ, әл бәт тә, хы я нәт че, 
кя фер лек кы лу чы ны ярат
мый. 

39Кя фер ләр өс те нә су гыш бе
лән ба рыр га мө э мин нәр гә 
Ал ла һу дан рөх сәт би рел де, 
кя фер ләр дән зо лым күр гән
нә ре өчен, тәх кыйк, Ал лаһ 
мө э мин нәр гә яр дәм би рер гә 
ка дир. 

40Ул кя фер ләр дән зо лым кү
рү че мө э мин нәр: «Без нең 
Раб бы быз – Ал лаһ», – дип 
әй т кән өчен йорт ла рын нан 
чы га рыл ды лар. Әгәр Ал ла һу 

Сугыштурында

Канун20
1«Дош ман на ры гыз га кар шы су

гыш ка чык кач, сез ат лар ны, 
ар ба лар ны һәм сан ягын нан 
сез дән күп кә ар тык су гыш
чы лар ны кү рер сез, лә кин 
ку рык ма гыз, чөн ки сез не 
Ми сыр җи рен нән алып чык
кан Раб бы Ал ла гыз сез нең 
яны гыз да дыр. 

2Су гыш баш лан ган чы, иң элек 
гас кәр ал ды на сүз әй тер гә 
ру ха ни чык сын 

3һәм: „И ис ра и ли ләр, тың ла
гыз! Бү ген сез дош ман га кар
шы су гыш ка ба ра сыз: ба тыр 
бу лы гыз, ку рык ма гыз, бор
чыл ма гыз һәм алар ал дын да 
ко е лып төш мә гез. 

4Сез гә җи ңү ки те рер гә, дош ма
ны гыз га кар шы су гы шыр га 
сез нең бе лән бер гә Раб бы 
Ал ла гыз ба ра“, – дип әй т сен. 

5Җи тәк че ләр гас кәр гә: „Кем
дер, яңа йорт тө зеп, ан да 
яшәр гә өл гер мә гән бул са, 
йор ты на кай т сын, чөн ки су
гыш та үлә кал са, йор ты на 
баш ка ке ше ке реп ур на шыр. 

6Кем дер, йө зем бак ча сы утыр
тып, ан нан фай да лан ма ган 
бул са, ул ке ше үзе нең йор ты
на кай т сын, чөн ки су гыш та 
үлә кал са, ан нан баш ка ке ше 
фай да ла ныр. 

7Кем дер, кыз бе лән ярә шеп тә, 
әле аңа өй лән мә гән бул са, 

Мин, әл бәт тә, юк ка чы
гар мыйм, ул га мәл кы лу чы 
ки рәк – ир, ки рәк – ха тын 
бул сын, га мәл дә ба ры гыз да 
бер ти гез сез... 

16сүрә
97Из ге га мәл ләр кыл ган хак 

мө э мин нәр ки рәк – ир бул
сын нар, ки рәк – ха тын бул
сын нар, алар га дө нья вә ахи
рәт, хуш те рек лек би рер без, 
вә алар га кыл ган га мәл лә
рен нән күр кәм рәк әҗе рен 
би рер без. 
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хә бәр җи бә рә сез... Тәх кыйк, 
(алар)... сез гә Раб бы гыз дан 
кил гән, хак бул ган Коръ ән не 
ин кяр ит те ләр, рә сүл не вә 
сез не Мәк кә дән чы гар ды
лар фә кать Ал ла һу га иман 
ки тер гә не гез өчен, әгәр сез 
Ми нем юлы ма җи һад өчен 
һәм ри за лы гым ны эс тәп 
чык са гыз, кя фер ләр гә яше
рен дус лык кы ла сыз. Мин 
сез нең яшер гән нәр сә гез не 
дә һәм әш кя рә кыл ган эш
лә ре гез не дә бе лү че рәк мен. 
Сез дән бе рә ре гез кя фер ләр гә 
яше рен дус бул са яки мө сел
ман нар ның се рен кя фер ләр
гә иреш тер сә, дө рес лек тә, ул 
ке ше ту ры юл дан адаш ты, 
ягъ ни иман сыз кал ды. 

3сүрә
103Ий мө э мин нәр! Бар ча ла ры

гыз да бер ләш кән хә ле гез
дә Ал лаһ ар ка ны на, ягъ ни 
Коръ ән хө кем нә ре нә нык
лап ябы шы гыз! Ан на ры 
Коръ ән хө кем нә рен нән һич 
тә ае рыл ма гыз һәм бербе
ре гез дән ки се леп төр ле юл
лар га кит мә гез! Янә Ал лаһ 
сез гә бир гән нигъ мәт лә рен 
кү ңе ле гез дә сак ла гыз, бит 
мө сел ман бул мас бо рын 
бербе ре гез гә дош ман иде
гез. Ал лаһ ис лам ди не бе лән 
кү ңе ле гез гә дус лык, өл фәт 
мә хәб бәт сал ды да, бербе
ре гез гә дин кар дә ше бу лып 
әве рел де гез... 

Тә га лә нең за лим ке ше ләр не 
га дел ке ше ләр бе лән бас ты
рып мәз лум нар ны як ла вы 
бул ма са иде, әл бәт тә, мо
нах лар ның сум га ла ры, на са
ра лар ның чир кәү лә ре, яһүд
ләр нең гый ба дәт йорт ла ры 
вә мө сел ман нар ның Ал ла
һу ның исе ме күп зе кер ите лә 
тор ган мәс җид лә ре егы лып 
җи ме ре лер иде. Ал лаһ... ди
не нә нин ди юл бе лән бул са 
да яр дәм итү че гә, әл бәт тә, 
Ал лаһ ул ке ше гә яр дәм би
рер, Ал лаһ ку әт ия се вә һәр 
эш тә җи ңү че. 

3сүрә
146Пәй гам бәр бе лән бер гә Ал

ла һу га би рел гән күп ме мө
э мин нәр су гыш лар га чык
ты лар. Алар су гыш лар ның 
ка ты лы гын нан иреш кән 
авыр лык тан ку рык ма ды лар, 
дош ман ның гас кә ре күп ле
ген нән зә гыйфь лән мә де ләр 
вә га җиз лек тә, мес кен лек тә 
күр сәт мә де ләр, бәл ки гай рәт 
бе лән су гыш ты лар. Гай рәт 
бе лән су гы шу чы лар ны вә 
авыр лык ны кү тә рү че са быр
лар ны Ал лаһ сө яр. 

60сүрә
1Ий мө э мин нәр, Ми нем дош

ма ным вә сез нең дош ма
ны гыз бул ган кя фер ләр не 
дус тот ма гыз, ул кя фер
ләр не яше рен дус то та сыз 
вә дус лык сә бәп ле пәй
гам бәр нең эшен нән алар га 

ха лык лар ны кы бул ма ган 
шә һәр ләр бе лән шу лай эш 
ите гез. 

16Раб бы Ал ла гыз сез гә би лә мә 
итеп би рә се җир дә ге ха лык
лар ның шә һәр лә рен дә исә 
бер җан ия сен дә исән кал
дыр ма гыз. 

17Раб бы Ал ла гыз сез гә куш кан
ча, бу ха лык лар ны – хит ти
ләр не, амо ри ләр не, кән га ни
ләр не, фә ри зи ләр не, хив ви
ләр не, явү си ләр не – тә мам 
юк ите гез. 

18Юк са алар сез не үз илаһ ла
ры на та бын ган да кыл ган 
җи рән геч га дәт лә ре нә өй рә
тер ләр, һәм сез, шу лай итеп, 
Раб бы Ал ла гыз кар шын да 
гө наһ лы бу лыр сыз. 

19Әгәр нин ди дер шә һәр не, яу
лап ал мак чы бу лып, озак 
ва кыт ка ма лыш та то та
сыз икән, әй лә нәти рә дә ге 
агач лар га бал та ти дер мә
гез – сез алар ның җи ме
шен ашый ала сыз. Кыр да гы 
агач – ка ма лыш та кал ган 
ке ше тү гел бит. 

20Ба ры җи меш бир ми тор ган 
агач лар ны гы на ки сәр гә 
мөм кин. Шә һәр җи ңел гән че, 
сез алар дан һө җүм ва кы тын
да яр дәм итү че ко рыл ма лар 
ясый ала сыз». 

Канун21
10«Дош ман на ры гыз га кар шы 

су гыш ка чык кач, Раб бы Ал
ла гыз алар ны сез нең кул га 

йор ты на кай т сын, чөн ки 
су гыш та үлә кал са, аның 
кә лә ше нә баш ка ке ше өй
лә нер“, – дип әй т сен нәр. 

8Җи тәк че ләр гас кәр гә та гын 
шу ны әй т сен нәр: „Әгәр кем
дер кур ка һәм аның кы ю лы
гы җит ми икән, ип тәш лә
ре нең йө рә ген дә үз йө рә ге 
ке бек кы ю сыз ит мә сен өчен, 
өе нә кай тып кит сен“. 

9Җи тәк че ләр бо лар ның ба ры
сын да гас кәр гә җит кер гән
нән соң, су гыш чы лар өс тен
нән гас кәр баш ла ры ку ел сын. 

10Сез шә һәр не яу лар га кил
гәч, баш та аңа со лых тө зер гә 
тәкъ дим ите гез. 

11Әгәр шә һәр, сез нең тәкъ дим не 
ка бул итеп, кап ка ла рын ач са, 
бу шә һәр дә ге бар ха лык сез гә 
хез мәт итәр гә мәҗ бүр бу лыр. 

12Әгәр ин де ул сез нең бе лән со
лых тө зер гә ри за бул мый ча 
су гы ша баш ла са, ул ва кыт та 
шә һәр не ка мап алы гыз. 

13Раб бы Ал ла гыз аны сез нең 
кул га тап шыр гач, ан да гы 
бар лык ир ләр не кы лыч тан 
уз ды ры гыз. 

14Ха тынкыз лар ны, ба ла лар
ны һәм тер лек не, шә һәр дә ге 
бө тен нәр сә не исә үзе гез гә 
алы гыз һәм Раб бы Ал ла гыз 
сез гә бир гән, дош ма ны гыз
дан яу лап ал ган шу шы мал
дан фай да ла ны гыз. 

15Шак тый ерак та ур наш
кан, әй лә нәти рә гез дә ге 
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мо на фикъ лар га дус бу лу дан. 
Кя фер ләр гә һәм мо на фикъ
лар га дус бул ган мө сел ман
нар алар за лим нәр дер. 

48сүрә
29Мө хәм мәт гм Ал ла һу ның рә

сү ле дер, ул рә сүл илә бер гә 
бул ган хак мө э мин нәр кя
фер ләр гә ка ты лар дыр, алар га 
һич шәф кать ит мәс ләр, вә 
үз ара ла рын да бербер се нә 
шәф кать ле ләр дер... 

4сүрә
74Мө э мин нәр Ал лаһ юлын да 

су гыш кыл сын нар ахи рәт
не дө нь я га сат кан – алыш
тыр ган ке ше ләр бе лән. Әгәр 
бер мө э мин Ал лаһ юлын да 
су гы шып үте рел сә яки кя
фер не җиң сә, ул мө э мин гә 
тиз дән җән нәт нигъ мәт лә рен 
би рер без. 

75Ий мө э мин нәр! Ни бул ды сез
гә, кя фер ләр ку лын да әсир 
бул ган зә гыйфь ир ләр не, 
ха тын нар һәм ба ла лар ны 
кот ка ру өчен су гыш мый
сыз? Ул зә гыйфь ир ләр: «Ий 
Раб бы быз, ху җа ла ры за лим 
бул ган шә һәр дән без не чы
гар», – ди ләр. Янә ул зә
гыйфь ләр: «Ий Раб бы быз, 
без не за лим нәр ку лын нан 
кот ка ру чы бер вә ли бир һәм 
Үз хо зу рың нан без гә яр дәм 
дә бир», – ди ләр. 

76Иман лы ке ше ләр Ал лаһ 
юлын да су гы шыр лар. Әм ма 
иман сыз лар шай тан юлын да 

16сүрә
125Ий Мө хәм мәт гм һәм аның 

өм мә те! Раб бың ның юлы 
бул ган ис лам ди не нә ке ше
ләр не ча кыр вә ча кы ры гыз 
Коръ ән дә лил лә ре бе лән, дә
хи тәэ сир ле ях шы вә га зь ләр 
бе лән, дә хи ке ше ләр гә хак
лык ны тө шен де рү өчен алар 
бе лән тар тыш вә кө рәш иң 
күр кәм юл бе лән! Әл бәт тә, 
си нең Раб бың Аның юлын
нан адаш кан ке ше ләр не бе лә; 
һәм Ул Коръ ән юлын да бул
ган хак мө э мин нәр не дә бе лә. 

60сүрә
7Их ти мал, Ал лаһ мөш рик ләр

дән дош ман бул ган якын 
кар дәш лә ре гез бе лән сез нең 
ара гыз да дус лык ны бул ды
рыр... Ал лаһ ка дир дер, бу 
эш кә кө че җи тә дер, һәм Ал
лаһ яр лы кау чы вә рә хим ле. 

8Ал лаһ сез не тый мый дыр ис
лам ди не нә кар шы сез нең 
бе лән су гыш кыл ма ган вә 
сез не йор ты гыз дан ку ып 
чы гар ма ган ка вем нәр бе лән 
ях шы мө га мә лә дә бу лу дан 
һәм алар га га дел лек кы лу
дан. Тәх кыйк, Ал лаһ га дел 
ке ше ләр не сө я дер. 

9Ал лаһ, әл бәт тә, сез не ты я
дыр ис лам ди не нә кар шы 
сез нең бе лән су гыш кан вә 
сез не йор ты гыз дан ку а лап 
чы гар ган һәм кя фер ләр гә 
дус бу лып сез не йор ты гыз
дан чы га рыр га яр дәм ит кән 

3И Раб бы, нинәр сә ул ке ше 
то кы мы?! – Алай да Син аны 
кай гыр та сың! Адәм нә се ле 
нинәр сә ул?! – Алай да Син 
аңа игъ ти бар итә сең! 

4Ке ше го ме ре – исеп кит кән 
җил ке бек тер, аның яшәү 
көн нә ре – юк ка чы гып бар
ган кү лә гә ге нә. 

5И Раб бы, күк ләр не авыш тыр 
да тү бән төш, тау лар га ка
гыл – тө тә сен нәр; 

6яшен яшь нәт – та рат дош ман
нар ны, ук ла рың ны ат – ка
чып кит сен нәр! 

7Юга ры дан ку лың ны суз да 
кот кар ми не, ти рән су төп ке
лен нән чы гар, читят угыл
лар ку лын нан азат ит: 

8алар ның авы зы ял ган чә чә, уң 
кул ла ры ал да шу га хез мәт итә. 

Саннар10
35Ал ла һы сан ды гы юл га чык кан 

са ен, Му са: «Әй Раб бы, кү тә
рел! Дош ман на рың та ра лып 
бет сен, Си не өнә мәү че ләр 
ал дың нан ка чып кит сен!» – 
дип әй тә иде. 

IПатшалар17
47«Би ре гә җы ел ган нар ның да 

һәм мә се нә мәгъ лүм бу лыр: 
Раб бы кы лыч вә сөң ге бе лән 
кот кар мый. Бу су гыш Раб бы
ны кы, һәм Ул сез не без нең 
кул га тап шы ра»... 

Левиләр26
7«Дош ман на ры гыз ны сез ку ып 

җи бә рер сез – алар сез нең 
кы лыч тан һә лак бу лыр лар. 

тап шы рыр, һәм сез әсир ләр 
алыр сыз. 

11Әгәр бе рә ре гез нең әсир
ләр ара сын да гы чи бәр ха
тынкыз га кү зе тө шеп, аны 
ярат са һәм ха тын лык ка 
алыр га те лә сә, 

12аны үзе нең йор ты на алып кай
т сын; ул ха тынкыз ба шын
да гы чә чен һәм тыр нак ла рын 
кис сен, 

13элек ке ге ки ем нә рен са лып 
таш ла сын һәм, ире йор тын
да яши баш лап, бер ай бу е на 
атаана сын уй лап ела сын. 
Шун нан соң ир ке ше аның 
бе лән якын лык кы ла ала, 
һәм ул аның ха ты ны бу лыр». 

Йоил3
9«Бар ха лык лар га игъ лан ите гез: 

„Су гыш ка әзер лә не гез, яу
гир лә ре гез не орыш ка ча кы
ры гыз – бө тен су гыш чы лар 
кү тә ре леп чык сын. 

10Су ка дан – кы лыч, урак тан 
сөң ге оч лык ла ры ко е гыз. Иң 
көч се зе дә, мин көч ле, дип 
әй т сен“». 

Зәбур143
1Раб бы га – Кыя та шы ма мак

таушө кер ләр! Кул ла рым ны 
Ул су гыш ка, бар мак ла рым ны 
орыш ка өй рә тә. 

2Ул ми ңа Мәр хә мәт итү че, ми
нем Ны гыт мам вә Каль гам, 
Кот ка ру чым вә Кал ка ным! 
Мин Аңа сы е нам, хал кым
ны Ул ми ңа буй сын ды рып 
то та. 
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9сүрә
29Ал ла һу га вә ахи рәт кө не нә 

иман ки тер мә гән ке ше ләр 
бе лән су гы шы гыз вә Ал
лаһ һәм Аның рә сү ле хә
рам кыл ган нәр сә ләр нең 
хә рам лы гы на ышан ма ган 
вә хак дин – ис лам ны дин 
итеп ал ма ган ке ше ләр бе
лән су гы шы гыз! Алар ки тап 
би рел гән ке ше ләр дер, ким
се тел гән хәл дә үз кул ла ры 
бе лән җә затү ләү бир гән
че гә чак лы алар бе лән су
гы шы гыз! <...> 

36...бар ча гыз бер бу лып мөш
рик ләр бе лән су гы шы гыз, 
бербе ре гез гә яр дәм дә бу лы
гыз, таш ла ма гыз! Мөш рик
ләр сез нең бе лән бар ча сы бер 
бу лып су гыш кан на ры ке бек, 
вә бе ле гез, Ал лаһ тәкъ ва лар 
бе лән бер гә. <...> 

60Са да ка лар – фә кыйрь ләр
гә, мес кен нәр гә, әмир та
ра фын нан ку ел ган зә кят 
җы ю чы лар га, вә зә кят өчен 
ис лам га кү ңел лә ре өл фәт 
ха сыйл ит кән ке ше ләр гә: 
тот кын да бул ган ке ше ләр
гә, бу ры чын тү ләр гә кө
че җит мә гән бу рыч лы ке
ше ләр гә, ис лам ди не өчен 
Ал лаһ юлы на һәм мал сыз 
кал ган мө са фир ләр гә дер, 
шул күр сә тел гән урын нар
га бир мәк Ал ла һу дан фа рыз 
ител де. Ал лаһ бе лү че вә хө
кем итү че. 

су гы шыр лар. Шай тан дус
ла ры – иман сыз лар бе лән 
су гы шы гыз! Дө рес лек тә, 
шай тан ның хәй лә се зә гыйфь 
бул ды, шу ның өчен иман лы 
ке ше ләр не кур кы та ал мас. 

8сүрә
59Кя фер ләр рә сүл дән ал га чык

тык дип хи сап ит мә сен нәр! 
Тәх кыйк, алар Ал ла һу Тә га
лә не га җиз кы ла ал мас лар. 

60Кя фер ләр бе лән су гы шу 
өчен кө че гез җит кән хәт
ле ку әт бе лән хә зер лә не гез 
вә ях шы ат лар хә зер лә гез! 
Шун дый хә зер лек бе лән Ал
лаһ дош ман на рын вә үзе
гез нең дош ман на ры гыз ны 
кур кы та алыр сыз вә га рәп 
кя фер лә рен нән баш ка кя
фер ләр не дә кур кы тыр сыз, 
баш ка кя фер ләр не сез бел
ми сез, алар ны Ал лаһ бе лә. 
Сез нең Ал лаһ юлы на бир
гән ат ла ры гыз, дө я лә ре гез, 
ко рал ла ры гыз һәм баш ка 
нәр сә лә ре гез гә сә ва бы ка
мил би ре лер вә алар ның сә
ва бын ки ме теп сез гә зо лым 
итү бул мас. 

28сүрә
28Му са әйт те: «Ош бу шарт си нең 

бе лән ми нем ара быз да дыр, 
ике мөд дәт нең кай сын гы
на үтә сәм дә, арт ты ру бе лән 
ми не дим ләү бул ма сын яки 
зо лым итү бул ма сын, ош
бу сөй лә шү лә ре без гә Ал лаһ 
ша һит тер». 

8Сез нең би ше гез – йөз дош
ман ны, ә йө зе гез ун мең 
дош ман ны ку ар, су гыш та 
дош ман на ры гыз сез нең кы
лыч тан кы ры лыр». 

Канун32
41«„...ял ты рап тор ган кы лы

чым ны үт кен лә гәч, ку лым 
хө кем итәр гә кү тә рел гәч, 
дош ман на рым нан үч алыр
мын, Ми не кү рәл мау чы лар га 
ти еш ле сен би рер мен. 

42Ми нем ук ла рым һә лак бул
ган нар ның вә әсир ләр нең 
ка ны на ман чы лып кә еф лә
нер, кы лы чым дош ман нар
ның озын чәч ле баш ла рын 
ки сеп ка нә га ть лә нер“. 

43Аның хал кы бе лән ку а ны гыз, 
әй чит ха лык лар! Чөн ки Ул 
Үз кол ла ры ның ка ны өчен 
үч алыр, дош ман на рын Ул 
җа вап ка тар тыр, Үз хал кы
ның җи рен пакь ләр». 
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ка бул ит сә ләр, Ал лаһ, әл бәт
тә, яр лы кау чы һәм рә хим ле. 

193Кя фер ләр не һәм мөш рик ләр
не үте ре гез җир өс тен дә фет
нә бет кән гә чак лы һәм җир 
өс тен дә Ал лаһ ди не – ис лам 
гы на кал ган га чак лы. Әгәр 
кя фер лек не таш лап ис лам га 
кер сә ләр, алар га дош ман лык 
күр сә тү юк, мә гәр Коръ ән 
юлы на кер мә гән за лим нәр
гә дош ман бу лу һәм алар ны 
үте рү дө рес. <...> 

216Ий мө э мин нәр! Үзе гез не һәм 
ди не гез не сак лау өчен кя
фер ләр нең һө җү ме нә кар шы 
су гы шу сез гә фа рыз ител де. 
Лә кин үзе гез өчен фай да лы 
су гыш сез гә яман кү рен де, 
янә үзе гез өчен из ге бул ган 
нәр сә ләр нең сез гә яман бу
лып кү ре нүе бик якын һәм 
үзе гез өчен за рар лы бул ган 
нәр сә ләр нең сө ек ле бу лып 
кү ре нүе бик якын. Сез гә нәр
сә фай да лы, нәр сә за рар лы 
икән лек не Ал лаһ бе лә, әм ма 
сез бел ми сез. 

3сүрә
157Әгәр Ал лаһ юлын да үте рел сә

гез яки үл сә гез, Ал лаһ та ра
фын нан га фу ите лү һәм рәх
мәт кы лы ну, әл бәт тә, сез нең 
җый ган дө нья ма лы гыз дан 
хә ер ле дер. 

2сүрә
190Ал лаһ юлын да су гы шы гыз, 

сез гә кар шы су гыш баш ла
ган кя фер ләр бе лән! Лә кин 
чик тән үт мә гез, ягъ ни үзе гез 
су гыш баш ла ма гыз, су гыш 
баш ла мау ки ле шү ен боз ма
гыз, су гыш ка кат наш ма ган 
ке ше не үтер мә гез һәм әсир
ләр не җә бер лә мә гез! Ал лаһ, 
әл бәт тә, чик тән үтү че ләр не 
сөй ми. 

191Кя фер ләр сез гә кар шы су гыш 
баш ла са лар, кай да оч рат са
гыз шун да үте ре гез һәм алар 
сез не чы гар ган ке би, алар ны 
өй лә рен нән чы га ры гыз, ягъ
ни алар сез гә нин ди зо лым 
кыл са лар, сез дә алар га шу
лай җа вап би ре гез. Кя фер ләр 
мәс җид Хә рам янын да сез гә 
кар шы су гыш баш ла ма са
лар һәм сез не үтер мә сә ләр, 
алар ны ан да үтер мә гез. Әгәр 
үз лә ре мәс җид Хә рам ти рә
сен дә сез гә кар шы су гыш 
баш ла са лар, ул ва кыт та алар
ны үте ре гез! Кя фер ләр нең 
һәм мөш рик ләр нең җә за сы 
шул дыр. 

192Әгәр ул мөш рик ләр, су гыш
тан тук тап, ис лам ди нен 
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Коръәндәочрагангарәп
алынмаларысүзлеге

Агяһбулу – бе леп то ру. 
Бакый– мәң ге яшәү че, мәң ге лек. 
Батыйль– бо зык; дө рес тү гел. 
Бидгать– элек ке се нә кар шы ки лә тор ган яңа бер эш. 
Бәгъзе– кай бер. 
Бәлягатькәирешү– буй га җи тү. 
БәниИсраилгә– Ис ра ил угыл ла ры на. 
Варис– ми рас ал ган яки ми рас алыр га хо ку кы бул ган ке ше. 
Ваҗиб– ти еш ле. 
Вәли– ия, ху җа; як лау чы; якы ны. 
Вәхи– Ал ла һы дан пәй гам бәр ләр гә иң гән хә бәр. 
Вөҗүд– бар лык, бар бу лу. 
Гаиб– күз ал дын нан юга лу чы; күз ал дын да бул мау чы. 
Галиб– җи ңү че, өс тен лек алу чы. 
Гареш– тә хет, күк нең иң юга ры кат ла мы. 
Гасыйбулу– буй сын мау. 
Гаурәт– тән нең ке ше гә күр сә тер гә яра мый тор ган өле ше. 
Гафил– ва ем сыз. 
Гафләт– игъ ти бар сыз лык, гам сез лек. 
Гаһед– йөк лә мә, ки ле шү, ант итү. 
Гыйззәт– ка дер, хөр мәт, мәр тә бә. 
Гөман– уй, фи кер; шик, шөб һә. 
Гөнаһкяр– гө наһ эш ләр кы лу чы. 
Дәләләт– дә лил. 
Дәрхаль– шун да ук. 
Дәхи– янә; шу лай ук. 
Зан– анык бул ма ган уй . 
Зарыйлыккылу – зар ла ну. 
Зекер– Ал ла һы ны зур лап һәм мак тап укы ла тор ган до га ның 

бер тө ре. 
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Муафыйк– ярак лы, ла ек. 
Мәгъбуд– пот, са нәм. 
Мәгъриб– көн ба тыш. 
Мәзлум– җә бер лән гән, кы ер сы тыл ган. 
Мәкрүһкүрү– чит кә ка гу. 
Мәнзил– то рак. 
Мәхкәм– та за, чы дам лы, нык. 
Мәхлук– җан ия се. 
Мәшрикъ– көн чы гыш. 
Мәһәр– ка лым. 
Мөбарәк– ка дер ле; бә хет ле, хөр мәт ле. 
Мөддәт– ара, ва кыт. 
Мөсафир– юл чы; уз гын чы. 
Мөселман– үзен Ал ла һы га ба гыш ла ган, Ал ла һы их ты я ры на 

буй сын ган ке ше. 
Мөстәгъни– ке ше гә ха җә те төш мәү че. 
Мөшрикләр– мә җү си ләр, күп ал ла га ыша ну чы лар. 
Мөэмин– ыша ну чы, ина ну чы. 
Насара,насрани– Гай сә ди не нә иярү че, хрис ти ан. 
Насраниять– хрис ти ан лык. 
Нигъмәт– мул лык. 
Нида– ча кы ру, та выш. 
Нәфес– көч ле те ләк. 
Нәүбәт– чи рат. 
Пакьләнү– пакь бу лу, чис та ру; бо зык хис ләр дән, на чар ни ят

ләр дән ары ну. 
Ригая– кай гыр ту, хөр мәт ләү. 
Риялану– ясал ма кы ла ну. 
Рузә– ура за. 
Рәсүл– ил че, пәй гам бәр. 
Рөкен– әй бер нең төп өле ше, ни гез. 
Рөкүгъ– ие леп то ру, на маз да тез ләр гә та я ну. 
Сабит– куз гал мау чы; үз уен да нык то ру чы; да и ми; шик сез, 

ачык. 
Садака– сә да ка; әҗер өчен би рел гән яр дәм, хә ер. 
Сыгыну– сы е ну. 
Сәваб– са вап, әҗер (ях шы эш өчен би рел гән бү ләк); ях шы 

(из ге) эш. 

Зәкят– ис лам ди не бу ен ча сәү дә гәр ләр гә ел лык ке ре ме нең 
40 тан бе ре кү лә мен дә са лын ган ел лык на лог. 

Зәляләт– тү бән лек, хур лык. 
Игътикадитү– чын кү ңел дән ыша ну, ина ну. 
Изһар– күр сә тү, ачып са лу. 
Илаһә– Ал лаһ; та бы на тор ган пот. 
Ингамитү – ях шы лык итү. 
Инкяр– ки ре ка гу, та ны мау. 
Исляхкылу– үз гәр тү. 
Истигъфаркылу– Ал ла һы дан гө наһ лар ны ки че рү не со рау. 
Истирахәткылу– ял итү. 
Итагать– буй сы ну, күн дәм бу лу. 
Иттифак– бер сүз дә бу лу, со юз. 
Ифтиракылу– яла ягу. 
Ихсан– яр дәм, бу лыш лык. 
Ихтыйлаф– кар шы лык лы бу лу, фи кер баш ка лы гы. 
Йөкйөкләү– йөк тө яү. 
Кадир– көч ле, бул ды ра алу чы. 
Каим– аяк өс тен дә ба сып то ру чы; төн не йок ла мый уз ды ру чы. 
Карагыл– ка ра төс ле. 
Касдкылу– ни ят итү. 
Кыбтый– ми сыр лы. 
Кыйбла– на маз укы ган да йөз юнәлт кән як; көнь як; иде я дә 

юнә леш, кү зәт кән мак сат. 
Кяфер– дин сез. 
Кәләлә– атаана сы да үл гән, ба ла ла ры да бул ма ган ке ше. 
Кәнизәк– кол ха тын. 
Кәфил– га ран тия би рү че, ыша ныч күр сә тү че. 
Кәффарәт– гө наһ тан ко ты лу өме те бе лән кы лын ган эш. 
Көферлек– Ал ла һы ны ин кяр итү. 
Көфран– Ал ла һы ны хур лау, та ны мау.
Лязим– ти еш, ки рәк, мәҗ бү ри. 
Ләүхелмәхфуз– яз мыш так та сы. 
Мизан– үл чәү, биз мән. 
Миннәт– яр дәм, бу лыш лык. 
Михраб– мә чет тү рен дә кый б ла та ра фын күр сә тү че мах сус 

урын. 
Монафикъ– ике йөз ле. 
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Сәҗдәитү– тез лән гән хәл дә ал га бө ге леп та бы ну; бе рәү ал
дын да хөр мәт бе лән, буй сы нып баш ию. 

Таифә– төр кем, җә мә гать. 
Такать– көч, ку әт. 
Тасдыйк– рас лау, дө рес итеп әй тү, дө рес ле ген та ну. 
Туба– җән нәт тә бул ган бер агач исе ме. 
Тәгам– аш, ашам лык. 
Тәдбир– эш нең ахы рын уй лап эш ләү, ал дан кү рү. 
Тәкрар– ка бат, ка бат лау. 
Тәкъва– дин куш кан ны эш ләү, дин дар бу лу. 
Тәнбиһ– ки сә тү, ис кәр тү. 
Тәсбихәйтү– Ал ла һы ны зур лап, мак тап әй те лә тор ган сүз ләр, 

до га лар. 
Тәхкыйк– ха кый кать тә, дө рес лек тә. 
Тәэвиле– юра луы. 
Фазыл– өс тен лек, ка мил лек. 
Фарыз– үтә лүе ти еш ле бул ган бу рыч. 
Фасикъ– әх ла гы бо зык ке ше; Ал ла сыз, иман сыз. 
Фидия– йо лым. 
Фирка– төр кем, пар тия. 
Фәсад– бо зык, бо зык лык. 
Фәтва– нин ди дә бул са бер эш нең ди ни як тан дө рес ме, тү

гел ме икән ле ген күр сә теп би рү. 
Халыккылу– бар итү, яра ту. 
Хаҗәт– ки рәк лек, ки рәк нәр сә. 
Хилаф– кап макар шы. 
Хитаб– эн дә шү, сүз не бе рәү гә юнәл теп сөй ләү. 
Хорафат– юкбар га ыша ну. 
Хәерле(Аллаһыгакарата)– ях шы, из ге, иге лек ле. 
Хәйрият– ях шы лык, из ге лек, хә ер ле лек. 
Хәлифә– бе рәү нең эшен үзен нән соң дә вам ит те рү че. 
Хәләл– шә ри гать та ра фын нан ты ел ма ган, рөх сәт ител гән; 

на мус лы; ни ках лы. 
Хәрам– ди ни як тан ты ел ган нәр сә, за кон сыз лык. 
Хөсетләнү– көн лә шү. 
Шикаять– зар, зар ла ну, сук ра ну. 
Ширек– күп ал ла га ыша ну, мә җү си лек. 
Шәр– явыз лык, яман лык, на чар лык. 

Шәригать– ди ни за кон. 
Шәрик– ип тәш, кат на шу чы. 
Шәфагать– ара даш лык, як лау, ара га ке рү. 
Шәһадәт– ша һит бу лу, күр сә тү. 
Эстәү– те ләү. 
Әшкярә– ачык таначык, яшер мәс тән. 
Әҗер– бер эш өчен би рел гән нәр сә; са вап. 
Өлфәт– ара ла шу, ия лә шү, дус ла шу. 
Өммәт– өм мәт, пәй гам бәр нең дин гә өн дә гән хал кы.
Җиһад– из ге. 
Һибәкылу– бү ләк итеп би рү. 
Һидаять– ту ры юл га кер тү. 
Һәйбәт– кур ку ка тыш хөр мәт ләү той гы сы уя та тор ган кү ре

неш, мә һа бәт ле лек. 
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