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 سوئال ۋە جاۋاپ 05ئەقىدە توغرىسىدا  

  

سوئال: ئىنساننىڭ بىلىشى پەرز بولغان ئۈچ -1    
 چوڭ مەسىلە قايسى؟.

جاۋاب: ئىنساننىڭ رەببى، دىنى ۋە پەيغەمبىرى 
مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ھەققىدە يېتەرلىك 

 ۇماتقا ئىگە بولۇشىدىن ئىبارەتتۇر. مەل
 سوئال: رەببىڭىز كىم؟. -2    
جاۋاب: رەببىم مېنى ۋە جىمى كائىناتنى پەرۋىش    

يېگانە -قىلغۇچى ئالالھتۇر. ئۇ مېنىڭ يەككە
ئىگەمدۇر. مېنىڭ ئۈچۈن ئۇنىڭدىن ئۆزگە مەبۇد 

هِ رَِبِّ الحَعالَِمنَي﴾﴿ يوقتۇر. ُد لِلَـّ َمح جىمى »تەرجىمىسى:  اْلح

سانا ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى ئالالھقا -ھەمدۇ
ئايەت[. ئالالھتىن باشقا -2]سۈرە پاتىھە « خاستۇر.

ھەممىسى ئالەمدۇر، مەنمۇ مەزكۇر ئالەمنىڭ 
 بىرىمەن.

 سوئال: "رەب" سۆزىنىڭ مەنىسى نېمە؟. -3    
جاۋاب: "رەب" كائىناتنىڭ ئىگىسى ۋە ئۇنى ئىدارە      

يېگانە ئىبادەتكە -ىگارلىقتا يەككەقىلغۇچى، پەرۋەرد
 ئەڭ ھەقلىق بولغان ئالالھ دېمەكتۇر.
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 .سوئال: رەببىڭىزنى نېمە بىلەن تونۇدىڭىز؟-4    

ئۇنىڭ ئىالھ ئىكەنلىكىگە جاۋاب: رەببىمنى،     
ئىسپاتالر بىلەن تونۇيمەن. يەنى دااللەت قىلىدىغان 

ت ئاي، يەتتە قا كېچە بىلەن كۈندۈزدىكى قۇياش ۋە
ئاسمان ۋە يەتتە قات زېمىندىكى مەخلۇقاتالر، ھەمدە 
ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى مەخلۇقاتلىرىدىكى ئاالمەتلەر 

يېگانە ئىكەنلىكىنى -ئارقىلىق رەببىمنىڭ يەككە
 مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھەقتە ئىقرار قىلىمەن. ئالالھ تائاال 

ُس َوالحَقمَ ﴿ مح ُجُدوا   رُ َوِمنح آيَاتِِه اللَّيحُل َوانلََّهاُر َوالشَّ ََل تَسح
ي َخلََقُهنَّ إِن ُكنتُمح إِيَّاُه  ِ ِه اَّلَّ ُجُدوا لِلَـّ ِس َوََل لِلحَقَمِر َواسح مح لِلشَّ

كېچە بىلەن كۈندۈز، كۈن » تەرجىمىسى: ﴾َتعحبُُدونَ 

بىلەن ئاي ئالالھنىڭ بىرلىكىنى ۋە قۇدرىتىنى 
ئاالمەتلىرىدىندۇر، قۇياشقا سەجدە  كۆرسىتىدىغان

، ئايغىمۇ سەجدە قىلماڭالر، ئۇالرنى ياراتقان قىلماڭالر
ىال قدە قىلىڭالر، ئەگەر پەقەت ئالالھئالالھقا سەج

]سۈرە پۇسسىلەت  «ئىبادەت قىلىدىغان بولساڭالر.
 ئايەت[.-33
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ي ﴿ئالالھ تائاال مۇنداق دەيددۇ:       ِ ـُه اَّلَّ إِنَّ َربَُّكـُم اللَـّ
رحَض ِِف ِستَّ 

َ َماَواِت َواْلح ِِ َخلََق السَّ تََوٰى لََعَ الحَعـرح يَّاٍم ُثمَّ اسح
َ
ِة أ

َس َوالحَقَمـَر َوانلجُجـوَم  مح لُبُُه َحِثيثًا َوالشَّ ُيغحِِش اللَّيحَل انلََّهاَر َيطح
ِرهِ  مح

َ
ــر َراٍت أِ ــرُ   ُمَســرَّ مح

َ َلحــُق َواْلح ََل ََلُ اْلح
َ
ـــُه رَبج   أ ــارََ  اللَّ َتبَ

ــــــالَِمنيَ  شۈبھىسددددددىزكى،  » تەرجىمىسددددددى: ﴾الحَع

رۋەردىگارىڭالر ئالالھ ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئالتە پە

ئۆزىنىدڭ ئۇلۇغلۇقىغدا اليىدق     كۈندە ياراتتى، ئاندىن

رەۋىشددتە ئەرش ئۈسددتىدە قددارار ئالدددى، ئددالالھ كددېچە 

بىلەن )كېچىنىدڭ قداراڭغۇلۇقى بىدلەنۈ كۈنددۈزنى     

بىرىندددى  -ياپىددددۇ، كدددېچە بىدددلەن كۈنددددۈز بىدددر    

ن ئالمىشدددى  قوغلىشدددىدۇ )يەندددى داۋاملىدددق ئدددورۇ

تۇرىدۇۈ  ئالالھ قۇياش، ئاي ۋە يۇلتۇزالرنى ئالالھنىدڭ  

ئەمرىگە بويسۇندۇرۇلغۇچى قىلى  ياراتتى، يارىتىش 

ۋە ئەمدددر قىلىدددش )يەندددى كائىنددداتنى تەسدددەررۇپ     

قىلىددددشۈ راسددددتىنال ئالالھنىددددڭ ئىلكىدىدددددۇر.   

ئالەملەرنىددڭ پەرۋەردىگددارى ئالالھنىددڭ دەرى ىسددى   

 ئايەت[.-04]سۈرە ئەئراف « كاتتىدۇر.

 سوئال: دىنىڭىز نېمە؟.-0    
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جددداۋاب: دىدددنىم ئىسدددالم. ئىسدددالم دېدددمە   بىدددر     

ئالالھقددا بويسددۇنۇش ۋە ئددۇنىڭغىال ئىتددائەت قىلىددش  

إِنَّ ﴿ دېمەكتۇر. ئالالھ تائاال بۇ ھەقدتە مۇندداق دەيددۇ:   
ََلمُ  ِسح يَن ِعنَد اللَّـِه اْلح ھەقىدقەتەن  » تەرجىمىسى: ﴾ادِلِّ

ە مەقبدددۇل دىدددن ئىسدددالم ئالالھنىدددڭ نەزىرىدددد

 ئايەت[.-11ئىمران -]سۈرە ئال «.دىنىدۇر

ـََلِم ﴿ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:     ِسح َ اْلح َح ـ ََ  ِِ َوَمن يَبحتَـ
ــاِ ِ نَ  َ ــَن اْلح ــَرِا ِم ِخ ِح ــَو ِِف ا ــُه وَُا ــَل ِمنح بَ ــن ُيقح ــا لَلَ  ﴾ِدينً

ئىسددالم دىنىدددىن غەيرىدد    كىمكددى» تەرجىمىسددى:

نىدڭ دىندى ھەرگىزمدۇ قوبدۇل     دىننى خااليددىكەن، ئۇ 

« قىلىنمايدددۇ، ئددۇ ئدداخىرەتتە زىيددان تارتقۇچىدددۇر.    

 ئايەت[.-50ئىمران -]سۈرە ئال

ُ  لَُكـمح ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:      َملـح ْح َ
َم أ َـوح اْلح

ـََلَم  ِسح ُ  َعلَيحُكمح نِعحَمِِت َورَِضـيُ  لَُكـُم اْلح تحَممح
َ
ِدينَُكمح َوأ

ۈن سدىلەرنىڭ دىنىڭالرندى   بۈگ»: تەرجىمىسى ﴾ِدينًا

پۈتۈن قىلددىم، سدىلەرگە نېمىتىمندى تاماملىددىم،     



 

 

 
6 

ئىسدددالم دىنىندددى سدددىلەرنىڭ دىدددنىڭالر بولۇشدددقا   

   ئايەتنىڭ بىرقىسمى[.-3]سۈرە مائىدە  .«تاللىدىم

سددددوئال: ئىسددددالمنىڭ ئاساسددددى نددددېمىلەر    -6    

 ئۈستىگە قۇرۇلدى؟.  

غان جاۋاب: ئىسالم بەش ئاساسنىڭ ئۈستىگە قۇرۇل    
بولۇپ، ئۇالر: بىر ئالالھتىن باشقا مەئبۇد بەرھەق 
يوق، مۇھەممەد ئەلەيھىسساالم ئالالھنىڭ بەندىسى ۋە 
پەيغەمبىرى دەپ گۇۋاھلىق بېرىش، نامازنى بەرپا 
قىلىش، زاكات بېرىش، روزا تۇتۇش، بەيتۇلالھقا 
بېرىشقا قادىر بولسا پەرز ھەجنى ئادا قىلىش 

 ر.قاتارلىقالردىن ئىبارەتتۇ
 سوئال: ئىمان دېگەن نېمە؟.-3    
جددداۋاب: ئىمدددان بولسدددا  ئالالھقدددا، ئالالھنىدددڭ         

پەرىشدددتىلىرىگە، كىتابلىرىغدددا، پەيغەمبەرلىدددرىگە، 

قىيدددامەت كدددۈنىگە ۋە ياخشدددىلىق د يامدددانلىق        

ئالالھنىڭ تەقددىرى بىدلەن بولىددىغانلىقىغا چىدن     

 ئىشىنىشتۇر. بۇ ھەقتە ئدالالھ تائداال مۇندداق دەيددۇ:    

ِمنُـونَ ﴿ ِح حُم بِِّـِه َوال ِه ِمـن رَّ نِزَل إَِْلـح
ُ
ُُكٌّ آَمـَن   آَمَن الرَُّسوُل أَِما أ

ن رجُسِلهِ  َحٍد ِمِّ
َ
َ أ ُق َبنيح ِه َوَمََلئَِكِتِه َوُكتُِبِه َورُُسِلِه ََل ُنَفِرِّ   أِاللَـّ
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ــا نَ َنعح
َ
نَا َوأ ــِمعح ــالُوا َس َُ   َوقَ ــ حَمِ  ــَ  ال ــا َوَِْْلح ــَ  َربَّنَ َرانَ فح َُ﴾ 

پەيغەمدبەر پەرۋەردىگدارى تەرىپىددىن    »جىمىسى: تەر

ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان كىتابغا ئىمدان كەلتدۈردى،   

مۆمىنلەرمۇ ئىمان كەلتۈردى، ئۇالرنىدڭ ھەممىسدى   

ئالالھقا ۋە ئالالھنىڭ پەرىشتىلىرىگە، كىتابلىرىغدا  

ۋە پەيغەمبەرلىددددرىگە ئىمددددان كەلتددددۈردى. ئددددۇالر    

ىندددددى ئالالھنىدددددڭ پەيغەمبەرلىرىنىدددددڭ ھېچبىر

ئددايرىتەتمەيمىز )يەنددى ئۇالرنىددڭ بەزىسددىگە ئىمددان    

ئېيتىدد ، بەزىسددىگە ئىمددان ئېيتمدداي قالمددايمىزۈ    

دەيدۇ. ئۇالر: بىز دەۋىتىڭنى ئاڭلىددۇق ۋە ئەمدرىڭگە   

ئىتائەت قىلدۇق، پەرۋەردىگدارىمىز، مەغپىرىتىڭندى   

تىلەيمىددز، ئدداخىرى قايتىدددىغان جددايىمىز سددېنىڭ 

 ئايەت[. 250ەقەرە ]سۈرە ب «دەرگاھىڭدۇر، دەيدۇ.

 

  

   سوئال: ئېھسان دېگەن نېمە؟-5    

جدداۋاب: ئېھسددان دېددگەن  گەرچە سددەن  ئددالالھنى      

كۆرمىسدددەڭمۇ، خدددۇددى سدددەن ئدددالالھنى كدددۆرۈپ     
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تۇرغانددددددە  ئىبدددددادەت قىلىشدددددىڭ دېمەكتدددددۇر.   

ئدالالھ   شۈبھىسىزكى، ئۇ ئالالھ سىنى كۆرۈپ تۇرىدۇ.

هَ ﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ:  يَن ُاـم  إِنَّ اللَـّ ِ يَن اتََّقوا وَّاَّلَّ ِ َمَع اَّلَّ
ــــنُونَ  حِس ئددددالالھ ھەقىددددقەتەن  »تەرجىمىسددددى:  ﴾حمج

تەقتادارلىدددددق قىلغدددددۇچىالر ۋە ياخشدددددى ئىدددددش    

-125]سدۈرە نەھدل   « قىلغۇچىالر بىدلەن بىللىددۇر.  

 ئايەت[.

 سوئال: پەيغەمبىرىڭىز كىم؟.  -1   

جاۋاب: پەيغەمبىرىم، قۇرەيش قەبىلىسىنىڭ     

ايمىقى ئېسىلزادىلىرى ئابدۇلمۇتتەلىب ھاشىم ئ

ئىبنى ئابدۇلالھنىڭ ئوغلى مۇھەممەد 

ئەلەيھىسساالمدۇر. قۇرەيش كەنانە قەبىلىسىدىن 

بولۇپ، كەنانە ئەرەبتۇر. ئەرەبلەر ئىبراھىم 

ئەلەيھىسساالم ئوغلى ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنىڭ 

نەسلىدىن بولۇپ، ئىبراھىم ئەلەيھىسساالم نۇھ 

 م نەسلىدىندۇر.ئەلەيھىسساال
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ئەلەيھىسساالمنىڭ  دسوئال: مۇھەممە-15    

پەيغەمبەرلىكى نېمە بىلەن بىلدۈرۈلدى ۋە نېمە 

 بىلەن ئەۋەتىلدى؟.

دېگەن سۆز بىلەن ئۇنىڭ پەيغەمبەر « ئوقۇ»جاۋاب:      
بولغانلىقى بىلدۈرۈلدى ۋە مۇددەسسىر سۈرىسى 

 بىلەن ئۇنىڭغا قۇرئان چۈشۈشكە باشلىدى.
سوئال: مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ -11    

 مۆجىزىلىرى نېمىلەردىن ئىبارەت؟.
جاۋاب: ئۇنىڭ مۆجىزىسى قۇرئان كەرىمدۇر. قۇرئان     

كەرىم بولسا، ئىنسانىيەت ئۇنىڭدىكى سۈرىلەردىن 
بېرەر سۈرىنىڭ ئوخشىشىنى كەلتۈرۈشتىن ئاجىز 
قالدۇردى. ئەينى زاماندا ئەرەبلەر ئەدەبىيات ۋە 

ت ساھەسىدە ئەڭ يۈكسە  پەللىگە شېئىرىيە
چىققان تۇرۇقلۇق، قۇرئان كەرىم ئالدىدا ئۆزلىرىنىڭ 
ئاجىزلىقىنى ئېتىراپ قىلدى. ئالالھ تائاال ئۇالرنىڭ 
قۇرئاندىكى سۈرىلەردىن بىرەر سۈرىنىڭ ئوخشىشىنى 
 كەلتۈرەلمەيدىغانلىقىنى بايان قىلى  مۇنداق دەيدۇ:

مَّ ﴿ ثحِلِه َوِْن ُكنتُمح ِِف َر حٍب ِمِّ ن ِمِّ تُوا بُِسوَراٍ ِمِّ
ح
ٰ َعبحِدنَا لَر َا لََعَ نلح ا نَزَّ

ِه إِن ُكنتُمح َصاِدِقنيَ  ن ُدوِن اللَـّ  ﴾َوادحُعوا ُشَهَداَءُكم ِمِّ
بەندىمىز مۇھەممەد ئەلەەيھىسساالمغا »تەرجىمىسى: 
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بىز نازىل قىلغان قۇرئاندىن شەكلەنسەڭالر، قۇرئانغا 
چىقىرى  بېقىڭالر.  ئوخشاش بىرەر سۈرىنى مەيدانغا

ئەگەر قۇرئان ئىنساننىڭ سۆزى دېگەن گېپىڭالردا 
قۇرئانغا تەئەررۇز قىلىشتا ، راستچىل بولساڭالر

ئالالھتىن باشقا ياردەمچىڭالرنىڭ ھەممىسىنى 
 ئايەت[.-23]سۈرە بەقەرە « ياردەمگە چاقىرىڭالر.

ِ ﴿ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:      تََمَعِ  اْلح ِِئِ اجح
ُسنـُس قُل لَّ

تُوَن أِِمثحِلِه َولَوح ََكَن 
ح
آِن ََل يَر َذا الحُقرح ـٰ تُوا أِِمثحِل َا

ح
ن يَر

َ
ٰ أ نج لََعَ ِ

َواْلح
ًَا ئەگەر ئىنسدانالر،  »تەرجىمىسى:  ﴾َبعحُضُهمح ِِلَعحٍض َظِه

جىدددنالر بدددۇ قۇرئاننىدددڭ ئوخشىشدددىنى مەيددددانغا     

بىددددرىگە  -كەلتددددۈرۈش ئۈچددددۈن يىغىلىدددد  بىددددر 

دىمۇ، ئۇنىدددڭ ئوخشىشدددىنى ياردەملەشدددكەن تەقددددىر

 ئايەت[.-55]سۈرە ئىسرا .« كەلتۈرەلمەيدۇ

سوئال: مۇھەممەد ئەلەيھىسسداالم ئالالھنىدڭ   -12   

 .ئەلچىسى ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى نېمە؟

جدداۋاب: ئددالالھ تائدداال قۇرئددان كەرىمدددە مۇنددداق          

ْ  مراان َ   لراا ر ﴿ دېددگەن: لَاا َِ ااولَّل ََااد   ٌَ وَسم ٌَماادَّل  ر َوَمااا حمم
اا م الر   أ   سم َقااابر م  ُ َ

ا أ َ َْ و  َم رااَ  اَْقلَ  اا مأ  
َ
ََ أ فَاانرن ٌمااا

َ
َوَماان   أ
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ا َعقرَ ي  ر فَلَن  َ َْ ًاا َيُضرَّ اللَّدَەيَنَقلرب   ِر  الٌلاا م   َشاْ   ْ وََساَي
مددۇھەممەد پەقەت بىددر  »تەرجىمىسددى:  ﴾الٌشااارررر نَ 

پەيغەمبەردۇر، ئۇنىڭددىن بدۇرۇن كدۆپ پەيغەمدبەرلەر     

ۇالرنىددڭ بەزىلىددرى ئددۆز ئەجىلددى بىددلەن     ئددۆتتى )ئ

ئۆلگەن، بەزىلىرى باشقىالر تەرىپىدىن ئۆلتۈرۈلگەنۈ 

ئدددۇ ۋاپدددات بولسدددا يددداكى ئۆلتۈرۈلسدددە، ئارقاڭالرغدددا   

يېنىتاالمسددىلەر؟ )يەنددى ئىماندددىن يېنىدد  مددۇرتەد  

بوالمسددىلەر؟ۈ كىمكددى ئارقىسددىغا يېنىتالىدددىكەن  

زىيدان   )يەنى مۇرتەد بولىدىكەنۈ، ئدۇ ئالالھقدا قىلدچە   

يەتكۈزەلمەيدددددۇ. ئددددالالھ شددددۈكۈر قىلغددددۇچىالرنى   

 ئايەت[.-144ئىمران -]سۈرە ئال« مۇكاپاتاليدۇ.

ـــوُل ﴿ئاااالالھ تائااااال مۇناااداق دەيااادۇ:       ـــدَّ رَُّس َمَّ حمج
هِ  اِر رََُحَاُء أَيحنَُهمح  اللَـّ اُء لََعَ الحُكفَّ ِشدَّ

َ
يَن َمَعُه أ ِ ًعا  َواَّلَّ تََراُامح ُركَّ

ًدا يَبحتَ  ـَوانًاُسجَّ ـِه َورِضح ـَن اللَـّ ًَل ِمِّ  تەرجىمىسدى:  ﴾ُغوَن لَضح

مددۇھەممەد ئالالھنىددڭ رەسددۇلىدۇر، ئۇنىددڭ بىددلەن  »

بىددرگە بولغددان مددۆمىنلەر كۇغاارالرغددا قدداتتىقتۇر،    

ئۆزئارا كۆيۈمچانددۇر، ئدۇالرنى رۇكدۇ قىلغدان، سدەجدە      
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قىلغان ھالدا كۆرىسەن. ئۇالر ئالالھنىڭ پەزلىنى ۋە 

 ئايەت[.-21]سۈرە پەتھ « دۇ.رازىلىقىنى تىلەي

سددددوئال: مددددۇھەممەد ئەلەيھىسسدددداالمنىڭ   -13    

 پەيغەمبەر  ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى نېمە؟.

 جاۋاب: ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ:    

ـِه ﴿ ـِٰكن رَُّسـوَل اللَـّ ن ِرَِّجاِلُكمح َولَ َحٍد ِمِّ
َ
أَا أ

َ
دَّ أ ا ََكَن حُمَمَّ مَّ

ـــاَتَم انلَّبِ  ـــنيَ وََخ ـــا ِيِّ ٍء َعِليًم ـــِلِّ َعح ــــُه أُِك  ﴾َوََكَن اللَّ
مددۇھەممەد ئدداراڭالردىكى ئەرلەردىددن    تەرجىمىسددى: 

 ،ھېچبىرىنىدددددڭ ئاتىسدددددى ئەمەۇ، لدددددېكىن ئدددددۇ 

ئالالھنىددددڭ پەيغەمبىددددر ى ۋە پەيغەمبەرلەرنىددددڭ  

ئاخىرقىسدددددددىدۇر. ئدددددددالالھ ئۇنىدددددددڭ بىدددددددلەن  

پەيغەمبەرلىكنددددى ئاخىرالشددددتۇرغان، ئۇنىڭدددددىن   

ق پەيغەمددبەر كەلمەيدددۇ.  ئددالالھ كېدديىن ھېچقاندددا

 -ھەمددمە نەرسددىنى بىلگۈچىدددۇر. سددىلەرنىڭ سددۆز  

قددا مەخپىدد   ئالالھھەرىكىددتىڭالردىن ھددېر نەرسددە   

   ئايەت[.-45]سۈرە ئەھزاب « ئەمەۇ.
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سدددددددوئال: ئدددددددالالھ تائددددددداال مدددددددۇھەممەد   -14   

ئەلەيھىسسددداالمنى ندددېمە ئۈچدددۈن ئەلچدددى قىلىددد   

 ئەۋەتتى؟.

ممەد ئەلەيھىسسدداالمنى، جدداۋاب: ئددالالھ تائدداال مددۇھە 

يېگدددانە ئدددالالھقىال ئىبدددادەت -ئىنسدددانالرنى يەكدددكە

قىلىشدددقا، ئىبدددادەتتە باشدددقا نەرسدددىلەرنى ئۇنىڭغدددا 

شددددېرىك قىلماسددددلىققا دەۋەت قىلىشددددى ئۈچددددۈن، 

شددددددددۇنداقال، مەخلۇقدددددددداتالردىن  پەرىشددددددددتىلەر، 

پەيغەمددبەرلەر ۋە سددالىھالر، تدداش ۋە دەرەر قاتددارلىق  

لەرنى ئىالھى  مەرتىدتىگە  جانلىق ۋە جانسىز نەرسى

كۆتۈرۈشدددتىن چەكدددلەش ئۈچدددۈن ئەلچدددى قىلىددد   

َوَمـا ﴿ ئەۋەتتى. ئالالھ تائاال بۇ ھەقدتە مۇندداق دەيددۇ:   
نَـا 

َ
َه إَِلَّ أ ـٰ نَُّه ََل إِلَـ

َ
رحَسلحنَا ِمن َقبحِلَ  ِمن رَُّسوٍل إَِلَّ نُوِِح إَِْلحِه أ

َ
أ

بُــُدونِ  ئددى مددۇھەممەدن سددەندىن »: تەرجىمىسددى ﴾لَاعح

لگىدددددددرى ئەۋەتىلدددددددگەن پەيغەمبەرلەرنىدددددددڭ   ئى

ھەممىسددىگە: "مەندددىن باشددقا ھددېر مەبددۇد بەرھەق  

يوقتدددۇر، مددداڭىال ئىبدددادەت قىلىڭدددالر" دەپ ۋەھيدددى 

 ئايەت[.-20]سۈرە ئەنبىيا  «قىلدۇق.
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ُسنـَس ﴿ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:  ِ
ـنَّ َواْلح ِ

ـُ  اْلح َوَما َخلَقح
ندى، ئىنسدانالرنى   جىنالر»تەرجىمىسى:  ﴾إَِلَّ ِْلَعحبُُدونِ 

« پەقەت ماڭددا ئىبددادەت قىلىددش ئۈچددۈنال يدداراتتىم.   

   ئايەت[.-03]سۈرە زارىيات 

يۇقىرىدددا بايددان قىلىنغددان ئددايەتلەردىن ئددالالھ         

تائاالنىڭ ئىنسدان ۋە جىنندى پەقەت ئدۆزىگە خدالى      

ئىبددادەت قىلدددۇرۇش ئۈچددۈن ياراتقددانلىقى، شددۇنداقال 

تەقەززاسدىنى  پەيغەمبەرلەرنى مەزكدۇر مەقسدەتنىڭ   

ئىنسدددانىيەتكە يەتكدددۈزۈش ئۈچدددۈن ئەۋەتكەنلىكدددى  

 ئېنىقلىنىدۇ.

سددوئال: تەۋھىدددد رۇبددۇبىيە بىدددلەن تەۋھىدددد   -10    

 ئۇلۇھىيەنىڭ پەرقى نېمە؟.

جاۋاب: تەۋھىد رۇبۇبىيە  يارىتىش، رىزىق بېرىش،     
تىرىلدۈرۈش، ئۆلتۈرۈش، يامغۇر ياغدۇرۇش، 

نى ئىدارە ئۈسۈملۈكلەرنى ئۈندۈرۈش ۋە كائىنات
قىلىش قاتارلىق ئىشالردا رەب سۇبھانەھۇ ۋەتەئاالنى 

يېگانە بېلىش. )يەنى پەرۋەردىگارلىقتا ھېر -يەككە
 شېرىكى يوقتۇرۈ.
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تەۋھىد ئۇلۇھىيە: ئالالھقا دۇئا قىلىش، ئۇنىڭدىن     
قورقۇش، رەھمىتىدىن ئۈمىت قىلىش، ئۇنىڭغا 
تەۋەككۈل قىلىش، ئۇنىڭدىن ياردەم سوراش ۋە 

-ئىبادەتلەردە ئالالھ تائاالنى يەككە نىڭدىن باشقائۇ
يېگانە بىلىش. )يەنى ئىالھلىقتا ھېر شېرىكى 

 يوقتۇرۈ.
ئىبادەتنىڭ ئالالھقا قىلىنىدىغان سوئال: -16    

 تۈرلىرى قايسىالر؟.
جاۋاب: ئىبادەتنىڭ تۈرلىرى كۆپ بولۇپ، ئۇالر:     

سوراش، ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلىش، ئۇنىڭدىن ياردەم 
ناماز ئوقۇش، قۇربانلىق قىلىش، ئالالھ تائاالنىڭ 
غەزىبىگە ئۇچراشتىن قورقۇش، رەھمىتى ۋە 
ياردىمىنى ئۈمىد قىلىش، ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلىش، 
ئۇنى سۆيۈش، قۇرئان كەرىمنى تىالۋەت قىلىش، ئالالھ 
تائاالنى ئۇلۇغالش قاتارلىق قۇرئان ۋە ھەدىستە بايان 

 دىن ئىبارەتتۇر.قىلىنغان ئەمەللەر
سوئال: ئالالھ بۇيرۇغان ئەڭ بۈيۈ  بۇيرۇق ۋە -13   

 ئەڭ بۈيۈ  چەكلىمە نېمىلەردىن ئىبارەت؟.
جاۋاب: ئالالھ بۇيرىغان ئەڭ ئۇلۇغ بۇيرۇق ئالالھ 

يېگانە بىلىشتۇر. ئالالھ -تائاالنى ئىبادەتتە يەككە
تائاال توسقان ئىشالرنىڭ ئەڭ چوڭى ئىبادەتتە ئۇنىڭغا 
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كەلتۈرۈشتۇر. شېرىك، ئىبادەت ۋە دۇئادا  شېرىك
باشقىالرنى ئالالھ تائاالغا شېرىك قىلىش 
دېگەنلىكتۇر. كىمكى بېرەر ئىبادەتنى ئالالھنىڭ 
غەيرىگە قىلىدىكەن، ئۇنىڭغا شېرىك كەلتۈرگەن 
بولىدۇ. )يەنى ئالالھتىن باشقا بىرىنى رەب ۋە ئىالھ 

 دەپ ئېتىقاد قىلغان بولىدۇۈ.
بىلىش ۋە ئەمەل قىلىش زۆرۈر بولغان  سوئال:-15   

 ئۈچ مەسىلە قايسى؟.
 جاۋاب:   
ئالالھ تائاال بىزنى ياراتتى ۋە رىزقىمىزنى  -1   

بەلگىلىدى، بىزنى تاشلىتەتمىدى. بىزگە 
پەيغەمبەرلىرىنى ئەۋەتىش ئارقىلىق توغرا يولنى 
كۆرسەتتى. كىمكى ئالالھ تائاالغا ئىتائەت قىلىدىكەن 

ىدۇ، كىمكى ئۇنىڭغا ئاسىيلىق جەننەتكە كىر
 قىلىدىكەن دوزاخقا كىرىدۇ.

ئالالھ تائاال ئىبادەتتە ھېچكىمنى ئۆزىگە  -2    
شېرىك قىلىشقا، ھەتتا ئەڭ يېقىن پەرىشتە ۋە 
پەيغەمبەرلەرنىڭمۇ ئىبادەتتە ئۆزىگە شېرىك 

 قىلىنىشىغا رازى بولمايدۇ. 
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ىتائەت ئالالھ تائاالغا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبىرىگە ئ-3    
قىلغان كىشىنىڭ، ئالالھنىڭ دۈشمەنلىرىنىڭ 

 تەرىپىنى تۇتۇشى توغرا ئەمەۇ.
 سوئال: ئالالھ سۆزىنىڭ مەنىسى نېمە؟.-11    

جاۋاب: يېگانە ئىالھلىق ۋە مەبۇدلۇق بىلەن 
 سۈپەتلەنگۈچى زاتتۇر.

سوئال: ئالالھ تائاال سىزنى نېمە ئۈچۈن -25   
 ياراتتى؟.

مېنى ئۆزىگە ئىبادەت قىلىشىم ال تائاجاۋاب: ئالالھ    
 ئۈچۈن ياراتتى.

سوئال: ئالالھ تائاالغا ئىبادەت قىلىش دېگەن  -21    
 نېمە؟. 

يېگانە -جاۋاب: ئىبادەتتە ئالالھ تائاالنى يەككە    
بىلىش ۋە ئۇنىڭ بارلىق بۇيرۇق ۋە چەكلىمىلىرىگە 

 ئىتائەت قىلىش دېگەنلىكتۇر.
 يسى؟. سوئال: ئۇنىڭ دەلىلى قا-22   

ـُ  ﴿ ئدالالھ تائداال مۇندداق دەيددۇ:    جاۋاپ:      َوَمـا َخلَقح
بُـُدونِ  ُسنَس إَِلَّ ِْلَعح ِ

نَّ َواْلح ِ
جىنالرندى،  »تەرجىمىسدى:   ﴾اْلح

ئىنسددانالرنى پەقەت ماڭددا ئىبددادەت قىلىددش ئۈچددۈنال 

 ئايەت[.-03]سۈرە زارىيات « ياراتتىم.
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سوئال: ئالالھ تائاال بىزگە پەرز قىلغان -23     
 شالرنىڭ تۇن ىسى قايسى؟.ئى
يېگانە ئالالھقىال ئىمدان ئېيدتىش   -جاۋاب: يەككە    

ۋە بارلىق باتىل ئىالھالرنى ئىنكدار قىلىدش. ئدالالھ    

يـِن ﴿ تائاال بۇ  ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: ـَراَه ِِف ادِلِّ قَـد  ََل إِكح
 ِّ َغِ

ُد ِمَن الح َ الرجشح ِحِمن تَّبنَيَّ ُُوِت َوُ ـ ـا ُفرح أِالطَّ ـِه  َفَمن يَكح أِاللَـّ
حُوثحََقٰ ََل انِفَ ـاَم لََهـا َوِا ال َسَ  أِالحُعرح تَمح ـُه َسـِميعَّ  َفَقِد اسح َواللَـّ

ــيمَّ  دىندددا )ئۇنىڭغددا كىرىشددكەۈ  »تەرجىمىسددى:  ﴾َعِل

زورالش يوقتددۇر، ھىدددايەت گددۇمراھلىقتىن ئېنىددق  

ئايرىلدددى، كىمكددى تدداغۇت )يەنددى ئددالالھتىن باشددقا  

ئالالھقددا ئىمددان  بددارچە مەبددۇدۈ نددى ئىنكددار قىلىدد ، 

ئېيتىدىكەن، ئۇ سۇنماۇ، مەھدكەم تدۇتقىنى تۇتقدان    

بولىدددۇ، ئددالالھ بەندددىلىرىنىڭ سددۆزلىرىنى ئدداڭالپ  

تۇرغۇچىدددددددددددۇر ۋە ئىشددددددددددلىرىنى بىلىدددددددددد   

 ئايەت[.-206]سۈرە بەقەرە «تۇرغۇچىدۇر.

   .سوئال: سۇنماۇ، مەھكەم تۇتقا دېگەن نېمە؟-24   
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لالھتىن باشقا "بىر ئا «الإلە إال اهلل»جاۋاب:    

" دېگەن ق يوقئىبادەتكە ھەقلىق مەئبۇد بەرھە

 ئىسپاتتۇر.« إال اهلل» ،  ىغنە« الإلە»كەلىمە بولۇپ، 

 .سوئال: نەغى  ۋە ئىسپات دېگەن نېمە؟-20   
ئالالھتىن باشقا جىمى مەبۇدالرنى -جاۋاب: نەغى     

ئىنكار قىلىش ۋە يوققا چىقىرىش. ئىسپات د ئالالھ 
يېگانە ئىكەنلىكىنى -ئىالھلىقتا يەككەتائاالنىڭ 

 جاكارالش دېمەكتۇر.
 سوئال: بۇنىڭ دەلىلى قايسى؟.-26   

جدداۋاب: ئددالالھ تائدداال قۇرئددان كەرىمدددە ئىبددراھىم       

ئەلەيھىسسدداالمنىڭ قىسسىسددىنى بايددان قىلىدد     

يِن أَـَراءَّ ﴿ مۇنداق دېگەن: ِمِه إِنَـّ بِيِه َوقَوح
َ
َوِْذح قَاَل إِأحَراِايُم ِْل

مَّ  ئدۆز ۋاقتىددا ئىبدراھىم    »تەرجىمىسدى:   ﴾ا َتعحبُُدونَ ِمِّ

سىلەر چوقۇنۇۋاتقان »ئاتىسىغا ۋە قەۋمىگە ئېيتتى: 

نىدڭ  يىغبدۇ نە « جۇدامەن.-بۇتالردىن مەن راستال ئادا

ي َفَطَرِِن  ﴿  ئايەت[.-26دەلىلى. ]سۈرە زۇخرۇپ  ِ إَِلَّ اَّلَّ
ِديِن  تقدان  پەقەت مېندى يارا »تەرجىمىسدى:   ﴾لَإِنَُّه َسيَهح

بدۇ ئىسدپاتنىڭ   « ئالالھ مېندى تدوغرا يولغاباشداليدۇ.   

   ئايەت[.-23دەلىلى. ]سۈرە زۇخرۇپ 
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ئىالھالرنىدددددڭ )يەندددددى   باتىدددددلسدددددوئال:  -23    

 تاغۇتالرنىڭۈ تۈرى قانچە؟.

جاۋاب: ئۇالر ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، كاتتىلىرى     
تۆۋەندىكى بەش تۈرلۈكتىن ئىبارەتتۇر. ئۇالر: 

ىسى ئىبلى ، ئۆزىنىڭ شەيتانالرنىڭ ئات
چوقۇنۇلىشىغا )يەنى ئۆزىگە ئىبادەت قىلىنىشىغاۈ 
 رازى بولغانالر، كىشىلەرنى ئۆزىگە چوقۇنۇشقا
چاقىرغۇچىالر، غەيبنى بىلىمەن دەپ دەۋا قىلغۇچىالر 
ۋە ئالالھ تائاالنىڭ شەرىئىتىدىن باشقىسى بىلەن 

 ھۆكۈم قىلغۇچىالردۇر.
ىن كېيىنكى سوئال: شاھادەت كەلىمىسىد-25    

 .ئەڭ ئەۋزەل ئەمەل قايسى؟
جاۋاب: بەش ۋار نامازدۇر. بەش نامازنىڭ شەرتلىرى     

ۋە پەرزلىرى بار. ئۇنىڭ چوڭ شەرتى مۇسۇلمان بولۇش، 
ئاقىل د بالىغ بولۇش، نى اسەتلەردىن پا  بولۇش، 

ناماز ئوقۇيدىغان جاينىڭ  ۋە ئەۋرەتنى يېپىش، كىيىم
ەلتۈرۈش، ۋاقتىنى پا  بولۇشى، قىبلىگە يۈز ك

 .قاتارلىقالردىن ئىبارەتتۇر بىلىش ۋە نىيەت
بولۇپ، ئۇالر: قىيامدا  14نامازنىڭ پەرزلىرى     

تۇرۇش، تەكبىر تەھرىمى، غاتىھە سۈرىسى ئوقۇش، 
رۇكۇ، رۇكۇدىن تۇرۇش، يەتتە ئەزا بىلەن سەجدە 
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قىلىش، سەجدىدىن تۇرۇش، ئىككى سەجدە ئارىسىدا 
ۇ ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى ئازراق ئولتۇرۇش، ب

ئالدىرىماي قىلىش، تەرتىپكە رىئايە قىلىش، 
ئاخىرىقى تەشەھھۇد، تەشەھھۇدتا ئولتۇرۇش، ئاخىرىقى 
ئولتۇرۇشتا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا دۇرۇد 

 ئېيتىش، ساالم بېرىش.
بولۇپ، ئۇالر: تەكبىر  5نامازنىڭ ۋاجىپلىرى     

رۇكۇدا سۇبھانە تەھرىمىدىن باشقا ھەممە تەكبىرلەر، 
لىمەن  رەببىيەل ئەزىم دېيىش، ئاندىن سەمىئەلالھۇ

ھەمىدە دېيىش، سەجدىدە سۇبھانە رەببىيەل ئەئال 
رەببىم مېنى »دېيىش، ئىككى سەجدە ئارىسىدا 

دېيىش، ئالدىنقى تەشەھھۇد، « مەغپىرەت قىلغىن
 تەشەھھۇدتا ئولتۇرۇش،

رەكەتلىك نامازالرنىڭ ئالدىنقى ئىككى     
 ىتىدىن كېيىن ئولتۇرۇش، ۋە باشقىالردۇر.رەكئ
سوئال: ئالالھ تائاال ئۆلگەنلەرنى قايتا -21    

يامان ئەمەللىرىدىن -تىرىلدۈرەمدۇ؟، ئۇالرنىڭ ياخشى
ھېساب ئاالمدۇ؟، ئالالھقا ئىتائەت قىلغانالر جەننەتكە، 
ئۇنىڭغا كۇپرى قىلى  شېرىك كەلتۈرگەنلەر دوزاخقا 

 كېرەمدۇ؟.
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ەلتەتتە شدۇنداق. ئدالالھ تائداال قىيدامەتتە     جاۋاب: ئ    

ئددۆلگەنلەرنى قايتددا تىرىلدددۈرۈپ ئددۇالردىن ھېسدداب    

ئالىدۇ ۋە ھاياتتدا ياشدىغان ئەھتالىغدا قداراپ جدازا ۋە      

 مۇكاپات بېرىدۇ. بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ن لَّن ُيبحَعثُوا﴿
َ
يَن َكَفُروا أ ِ بحَعـُ َّ ُثـمَّ قُلح أَََلٰ َوَرِِبِّ َلُ  َزَعَم اَّلَّ

 ََّ ـِه ََِسـ نَّ أَِما َعِملحتُمح وََذٰلَِ  لََعَ اللَـّ ُِ  تەرجىمىسدى: ﴾ َلُنَبَّ

كدداپىرالر ھەرگىددز تىرىلدددۈرۈلمەيمىز دەپ گۇمددان  »

قىلىشددتى، ئېيتقىنكددى: ھەرگىددز ئۇنددداق ئەمەۇ،   

پەرۋەردىگدددارىم بىدددلەن قەسدددەمكى، سدددىلەر چوقدددۇم  

مىشىڭالردىن تىرىلدۈرىسىلەر، ئاندىن سىلەرگە قىل

]سدددۈرە « قدددا ئاسددداندۇر. ئالالھخەۋەر بېرىلىددددۇ، بدددۇ  

 ئايەت[.-3تەغابۇن 

نَـاُكمح َوِفيَهـا ﴿ئالالھ تائاال مۇناداق دەيادۇ:    ِمنحَهـا َخلَقح
ـَرىٰ  خح

ُ
رُِجُكمح تَـاَرًا أ تەرجىمىسدى:   ﴾نُِعيُدُكمح َوِمنحَها ُُنـح

سدددددددىلەرنى زېمىنددددددددىن خەلدددددددق ئەتتدددددددۇق، »

نى يەنە زېمىنغدددا ئۆلگۈندددۈڭالردىن كېددديىن سدددىلەر

قدددايتۇرىمىز )توپىغدددا ئايلىنىسدددىلەرۈ، سدددىلەرنى    

)ھېساب ئېلىش ئۈچۈنۈ يەنە بىر قېتىم زېمىنددىن  

 ئايەت[.-00]سۈرە تاھا « چىقىرىمىز.
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سوئال: ئالالھنىڭ غەيرى ئۈچۈن قۇربانلىق -35   
 قىلىشنىڭ ھۆكمى نېمە؟.

جاۋاب: ئۇنىڭ ھۆكمى كۇپرىدۇر. ئۇنىڭ بوغۇزلىغان    
ىسى يېيىلمەيدۇ. چۈنكى بۇنىڭدا تۆۋەندىكىدە  نەرس

 ئىككى تۈرلۈ  چەكلىمە مەۋجۇد:
چۈنكى ئۇ دىنىدىن يانغان مۇرتەدنىڭ  -1   

بوغۇزلىغان نەرسىسى بولۇپ، مۇرتەد بوغۇزلىغان مال 
 يېيىلمەيدۇ.

چۈنكى ئۇ ئالالھنىدڭ غەيرىنىدڭ ندامى بىدلەن      -2   

ھدارام   كېسىلگەن مال بولۇپ، بۇنى يېيىشنى ئدالالھ 

قىلدددى. ئددالالھ تائدداال بددۇ ھەقددتە قۇرئددان كەرىمدددە     

ٰ ﴿ مۇنداق دەيددۇ:  ًمـا لََعَ وِِحَ إَِ َّ حُمَرَّ
ُ
ِجـُد ِِف َمـا أ

َ
قُـل َلَّ أ

َم  وح َْلـح
َ
ـُفوًحا أ سح وح َدًمـا مَّ

َ
ن يَُكوَن َميحتَـًة أ

َ
َعُمُه إَِلَّ أ َناِعٍم َيطح

ــلَّ لِ  ِا
ُ
ــًقا أ وح لِسح

َ
ــسَّ أ ــُه رِجح ــٍر لَإِنَّ ــهِ ِخزِن  ـــِه أِ

ِ اللَّ َح ــ ﴾ َغ
ئى مۇھەممەدن مەكدكە كۇغاارلىرىغدا   » تەرجىمىسى:

ئېيتقىنكددى، سدداڭا ۋەھيددى قىلىنغددان ئەھكددامالر     

ئىچىدددە، ئددۆزى ئۆلددۈپ قالغددان نەرسددە يدداكى ئېقىدد   

چوشدقا نى ىد    -چىققان قان ۋە ياكى چوشقا گۆشدى 

يددېمەكلىكلەرگە ئددادەتلەنگەنلىكى ئۈچددۈن چوشددقا    

الھتىن غەيرىينىدددڭ گۆشدددى پاسدددكىنىدۇر ۋە ئدددال  
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ئىسدددمى ئېيتىلىددد  بوغۇزالنغدددان گۇنددداھ مالددددىن  

غەيرىينددددى ھەر قانددددداق ئددددادەم ئۈچددددۈن ھددددارام     

 ئايەت[.-140]سۈرە ئەنئام « كۆرمەيمەن.

 سوئال: شېرىكنىڭ تۈرلىرى قايسىالر؟.-31   

جاۋاب: شېرىكنىڭ تۈرلىرى كۆپ بولۇپ، ئۇالر: 
ربانلىق ئۆلۈكلەردىن ھاجەت سوراش، ئۇالرغا ئاتاپ قۇ

قىلىش ۋە ئۇالرنى ئالالھقا يەتكۈزىدۇ دەپ ئېتىقاد 
قىلىش قاتارلىقالردىن ئىبارەت. چۈنكى ئۆلۈكلەرنىڭ 
قولىدىن ھېر نەرسە كەلمەيدۇ. ئۇالر ئۆلۈش بىلەن 
ئەمەللىرى ئۈزۈلگەن بولىدۇ. ئۇالر كىشىلەرگە پايدا د 
زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ. شاپائەت پەقەت ئالالھنىڭ 

ن بولىدۇ. ئۇالرغا يېقىنلىشىش ئىزنى بىلە
ئالالھنىڭ شاپائەت ئىزنىگە ۋاسىتە بواللمايدۇ. پەقەت 
چىن تەۋھىد بىلەنال ئالالھنىڭ رەھمىتى ۋە 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ شاپائىتىگە 
ئېرىشكىلى بولىدۇ. شېرىك ئىككى تۈرلۈ  بولۇپ، 
بىرى چوڭ شېرىكتۇر، ئۇنى سادىر قىلغان ئادەم 

تىن چىقىدۇ. يەنە بىرى كىچىك مۇسۇلمانلىق
شېرىك بولۇپ، ئۇنى سادىر قىلغان ئادەم گۇناھكار 

 بولىدۇ.
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 سوئال: نىپاقنىڭ تۈرلىرى ۋە ئۇنىڭ مەنىسى؟.-32    
جاۋاب: مۇناپىقلىق ئىككى تۈرلۈ  بولدۇپ، بىدرى       

ئېتىقددادتىكى مۇندداپىقلىق، يەنە بىددرى ئەمەلدددىكى   

لىق قۇرئددان مۇندداپىقلىقتۇر. ئېتىقددادتىكى مۇندداپىق 

كەرىمدددددە بىددددرنەچچە ئددددايەتتە بايددددان قىلىنغددددان 

مۇندداپىقلىق تددۈرى بولددۇپ، ئددالالھ تائدداال ئۇالرنىددڭ     

بارىدىغان جايىنى دەۋزەخنىڭ ئەڭ چوڭقۇر يېرىددىن  

إِنَّ ﴿ . ئالالھ تائداال بدۇ ھەقدتە مۇندداق دەيددۇ:      قىلدى
َفِل ِمَن انلَّاِر َولَن سح

َ رحِ  اْلح حُمنَالِِقنَي ِِف ادلَّ ا ال ًَ ـَد لَُهـمح نَِ ـ  ﴾ََتِ
مۇندداپىقالر چوقددۇم دوزاخنىددڭ ئەڭ   »تەرجىمىسددى: 

« ئاستىنقى قەۋىدتىگە )يەندى قەئدرىگەۈ تاشدلىنىدۇ.    

 ئايەت[.-140]سۈرە نىسا 

ئەمەلدددىكى مۇندداپىقلىق توغرىلىددق پەيغەمددبەر       

تۆۋەندددىكى تددۆت  »ئەلەيھىسسدداالم مۇنددداق دېددگەن:   

مۇندداپىق ئىلددلەت كىمدددە تېپىلسددا، ئددۇ ھەقىقىدد    

بولىدددۇ. ئۆزىدددە بددۇ ئىللەتلەردىددن بىرەرسددى بولغددان  

ئددادەم، ئددۇنى تەر  ئەتمىگىددچە، مۇناپىقلىقنىددڭ بىددر  

ئىللىتىنددى ئۆزىدددە سدداقلىغان بولىدددۇ: سۆزلىسددە    

يالغدددان سدددۆزلەيدۇ، ئەھددددىنى بۇزىددددۇ، ئامدددانەتكە     
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خىيددددانەت قىلىدددددۇ ۋە جېدەللەشسددددە ئېغىزىنددددى 

 ىتى[.]بۇخارى ۋە مۇسلىم رىتاي «بۇزىدۇ.

يەنە بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم     
مۇناپىقنىڭ سۈپىتى ئۈچ بولۇپ، »مۇنداق دېگەن: 

ئۇالر: سۆزلىسە يالغان سۆزلەيدۇ، ۋەدىگە خىالپلىق 
]بۇخارى ۋە « قىلىدۇ، ئامانەتكە خىيانەت قىلىدۇ.

 مۇسلىم رىتايىتى[.
بەزى ئالىمالر يۇقىرىقى مۇناپىقلىق     

ڭ ھەممىسى تېپىلغان ئادەم سۈپەتلىرىنى
مۇسۇلمانلىقتىن چىقىدۇ، گەرچە ناماز ئوقۇسىمۇ، روزا 

 تۇتسىمۇ ئۇ مۇسۇلمان دېيىلمەيدۇ، دېگەن.
سوئال: ئىسالم دىنىنىڭ مەرتىتىسىنىڭ -33   

 ئىككىنچىسى قايسى؟.
 جاۋاب: ئىماندۇر.

 سوئال: ئىماننىڭ شاخچىلىرى قانچە؟.-34    
ەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: جاۋاب: پەيغەمبەر ئەل    
ئىمان يەتمىش نەچچە شاخچە بولۇپ، ئۇنىڭ ئەڭ »

ئەڭ تۆۋىنى يول ئۈستىدىكى « إَل اهلل َلهلإ»ئەۋزىلى 

زىيانلىق نەرسىلەرنى ئېلىتېتىش. ھايا ئىماننىڭ 
 ]مۇسلىم رىتايىتى[. «شاخچىلىرىدىن بىرىدۇر.

 سوئال: ئىماننىڭ ئاساسلىرى قانچە؟.-30    
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ئىماننىڭ ئاساسلىرى ئالتە بولۇپ، ئۇالر:  جاۋاب:    
ئالالھ تائاالغا، ئۇنىڭ پەرىشتىلىرىگە، كىتابلىرىغا، 
پەيغەمبەرلىرىگە، قىيامەت كۈنىگە ۋە ياخشىلىق د 
يامانلىق ئالالھ تائاالنىڭ تەقدىرى بىلەن 
 بولىدىغانلىقىغا ئىمان كەلتۈرۈشتىن ئىبارەتتۇر.

ىنچى سوئال: ئىسالم دىنىنىڭ ئۈچ -36    
 مەرتىتىسى قايسى؟.

جاۋاب: ئىسالم دىنىنىڭ ئۈچىنچى مەرتىتىسى     
ئېھساندۇر. ئۇنىڭ بىرال ئاساسى مەۋجۇت. ئۇ بولسىمۇ  
گەرچە سەن  ئالالھنى كۆرمىسەڭمۇ، خۇددى سەن 
ئالالھنى كۆرۈپ تۇرغاندە  ئىبادەت قىلىشىڭ 

 دېمەكتۇر. چۈنكى ئۇ سېنى كۆرۈپ تۇرىدۇ.
ئىنسانالر قىيامەت كۈنى  سوئال:-33    

ئەمەللىرىدىن ھېساب ئېلىنى ، ئۇنىڭ ئۈچۈن جازا 
 ۋە مۇكاپات بېرىلەمدۇ؟.

ىنسدددانالر جددداۋاب: ئەلدددتەتتە شدددۇنداق بولىددددۇ. ئ     

پۈتدددۈن ئەمەللىرىددددىن ھېسددداب   قىيدددامەت كدددۈنى 

بېرىدۇ. ياخشىلىق ۋە يامانلىقلىرى ئۈچدۈن جدازا ۋە   

تائداال مۇنددداق  مۇكاپدات بېرىلىددۇ. بدۇ ھەقدتە ئدالالھ      

يـَن ﴿ دەيددۇ:  ِ ِزَي اَّلَّ َسـاُءوا أَِمـا َعِملُـوا َوَزـح
َ
يَن أ ِ ِزَي اَّلَّ ِْلَجح
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ــَ   ُسح َســنُوا أِاْلح حح
َ
ئددالالھ يامددانلىق » تەرجىمىسددى:  ﴾أ

قىلغددددانالرنى قىلمىشددددلىرىغا قدددداراپ جازااليدددددۇ،   

« ياخشىلىق قىلغانالر چىرايلىق مۇكاپات بېرىددۇ. 

 ئايەت[.-31]سۈرە نەجم 

 

سدددوئال: قىيدددامەتنى ئىنكدددار قىلغاننىدددڭ    -35    

 ھۆكمى نېمە؟.

جدداۋاب: قىيددامەتنى ئىنكددار قىلغددۇچى شەكسددىز      

َزَعَم ﴿ كاپىردۇر. بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
ن لَّن ُيبحَعثُوا

َ
يَن َكَفُروا أ ِ نَّ  اَّلَّ ُِ قُلح أَََلٰ َوَرِِبِّ َلُبحَعُ َّ ُثـمَّ َلُنَبَّـ

ـ ََّ أَِمــا َعِملـح ــِه ََِســ تەرجىمىسددى: ﴾ تُمح وََذٰلِــَ  لََعَ اللَـّ

كدداپىرالر ھەرگىددز تىرىلدددۈرۈلمەيمىز دەپ گۇمددان  »

قىلىشددتى، ئېيتقىنكددى: ھەرگىددز ئۇنددداق ئەمەۇ،   

پەرۋەردىگدددارىم بىدددلەن قەسدددەمكى، سدددىلەر چوقدددۇم  

تىرىلدۈرىسىلەر، ئاندىن سىلەرگە قىلمىشىڭالردىن 

]سدددۈرە « ۇر.قدددا ئاسددداند ئالالھخەۋەر بېرىلىددددۇ، بدددۇ  

 ئايەت[.-3تەغابۇن 
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سدددوئال: ئدددالالھ تائددداال ھەمدددمە مىللەتدددكە     -31    

 پەيغەمبەر ئەۋەتكەنمۇ؟.

جددداۋاب: ئدددالالھ تائددداال ھەر قاندددداق بىدددر مىللەتدددكە 

پەيغەمبەر ئەۋەتمەي قالمىغان. بۇ ھەقتە ئالالھ تائداال  

 ﴿مۇنداق دەيدۇ: 
َ
ٍة رَُّسـوًَل أ مَّ

ُ
ِّ أ

بُـُدوا َولََقدح َبَعثحنَا ِِف ُُكِ ِن اعح
ُُوَت  ـــا ـــوا الطَّ تَنِبُ ــــَه َواجح بىدددز »تەرجىمىسدددى:  ﴾اللَّ

ھەقىددقەتەن ھەر بىددر ئددۈممەتكە: ئالالھقددا ئىبددادەت   

قىلىڭدددالر، شدددەيتاندىن )يەندددى شدددەيتانغا، بۇتالرغدددا، 

كاھىنالرغددا ئوخشدداش ھەرقانددداق مەبۇدقددا ئىبددادەت  

قىلىشددددتىنۈ يىددددراق بولددددۇڭالر، دەپ پەيغەمددددبەر 

 ئايەت[.-36نەھل  ]سۈرە« ئەۋەتتۇق.

 سوئال: تەۋھىدنىڭ تۈرلىرى قايسىالر؟.-45      

تەۋھىددد رۇبددۇبىيە. )يەنددى ئددالالھنى     -1جدداۋاب:     

يېگدددددانە بىلىدددددشۈ.  -پەرۋەردىگارلىقتدددددا يەكدددددكە 

تەۋھىدددددددنىڭ بددددددۇ تددددددۈرىنى ئەينددددددى زاماندددددددا  

مۇشدرىكالرنىڭمۇ ئىقددرار قىلغددانلىقى ۋە قىيددامەتكە  

رئدددان كەرىمددددە قەدەر ئىقدددرار قىلىددددىغانلىقىنى قۇ

قُـلح َمـن ﴿ بايان قىلى  ئدالالھ تائداال مۇندداق دەيددۇ:    
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أحَ ـاَر 
َ َع َواْلح ـمح ِلُ  السَّ ن َيمح مَّ

َ
رحِض أ

َ َماِء َواْلح َن السَّ ُزقُُكم ِمِّ يَرح
ِّ َوَمـن  ََحِ

حَمِيِّـَ  ِمـَن الـح حَمِيِِّ  َوُُيحِرُج ال َوَمن ُُيحِرُج الحََحَّ ِمَن ال
ــرَ  مح

َ ــهُ لََســيَُقو يُــَدأُِِّر اْلح لَــََل َتتَُّقــونَ  لُوَن اللَـّ
َ
 ﴾َفُقــلح أ

ئددددى مددددۇھەممەدن مۇشددددرىكالرغا   »تەرجىمىسددددى: 

ئېيتقىنكى، سىلەرگە ئاسدماندىن يدامغۇر ياغددۇرۇپ    

زېمىندددىن گىيدداھ ئۈندددۈرۈپ كىددم رىزىددق بېرىدددۇ؟، 

سددىلەرنىڭ ئدداڭالش ۋە كددۆرۈش قددابىلىيىتىڭالرنى   

كىم باشدقۇرىدۇ؟، تىرىدك شدەيئىلەردىن كىدم پەيددا      

ىدددۇ؟، خااليىقنىددڭ ئىشددلىرىنى كىددم ئىدددارە     قىل

قىلىدددۇ؟،  ئددۇالر )بۇالرغددا جدداۋابەنۈ: ئددالالھ دەيدددۇ.     

ئېيتقىنكى، ئالالھتىن غەيرىيگە چوقۇندۇش بىدلەن   

]سدددۈرە  «ئالالھنىدددڭ ئازابىددددىن قورقمامسدددىلەر؟. 

 ئايەت[.-31يۈنۈۇ 

تەۋھىد ئۇلۇھىيە. )يەنى ئالالھ تائاالنى  -2   
تەۋھىدنىڭ بۇ  ۈ.نە بىلىشيېگا-ئىالھلىقتا يەككە

تۈرى ئىبادەتلەرنى ئالالھ تائاالغىال خاۇ قىلىش 
دېگەنلىكتۇر. ئەرەب تىلىدا ئىالھ ئىبادەت قىلىنغان 
مەبۇدقا ئىشلىتىلىدۇ. جاھىلىيەتتىكى ئەرەبلەر 
ئالالھنى ئىالھالرنىڭ ئىالھى دەيتتى. ئىبادەتلەرنى 
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ائاالدىن ئالالھ بىلەن ئۇالرغا قىالتتى. ئۇالر ئالالھ ت
باشقا مەبۇدلىرىنى ئالالھ يېنىدا شاپائەت قىلغۇچىالر 

 دەپ ئېتىقاد قىالتتى.
تەۋھىد ئەسما ۋەسسىپات. تەۋھىد رۇبۇبىيە  -3   

بىلەن تەۋھىد ئۇلۇھىيە ئالالھنىڭ ئىسىم ۋە 
سۈپەتلىرىگە تولۇق ئىمان كەلتۈرمىگۈچە قەدەر 

ندا بولمايدۇ. ئەينى زاما كەلتۈرگەن ئىمان  ئالالھقا
كاپىرالر ئالالھنىڭ گۈزەل ئىسىم ۋە سۈپەتلىرىگە 
ئىنكار قىلغان كىشىلەرنى ئەڭ ئەقىللىق كىشىلەر 

 دەپ قارايتتى.
سوئال: ئالالھ تائاال مېنى بىرەر ئىشقا ئەمرى -41    

 قىلسا مەن نېمە قىلىشىم كېرە ؟.
جاۋاب: مەزكۇر بۇيرۇقنى ئەمەلگە ئاشۇرۇشۇم ئۈچۈن     
ەتتە باسقۇچنى بېسىشىم كېرە  ي كىدە ندىتۆۋە

 بولىدۇ:
 مەزكۇر بۇيرۇقنىڭ ماھىيىتىنى بىلىش.-1    
 .ئۇنى سۆيۈش -2    
 ئۇنى قىلىشقا بەل باغالش.-3    
 ئورۇنالش. -4    
 توغرا يوسۇندا ئورۇنالش.-0    
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ئۇنى بېكار قىلىتېتىدىغان ئىشالردىن  -6    
 ساقلىنىش.

 ئۇنىڭغا داۋام قىلىشتۇر. -3    
سوئال: ئىنسان ئالالھ تائاالنىڭ ئۇنى تەۋھىدكە -42    

چاقىرى ، شېرىكتىن توسقانلىقنى بىلسە، يۇقىرىقى 
 باسقۇچالرغا ئېھتىياجى بارمۇ؟

 جاۋاب:     
كۆپلىگەن كىشىلەر شېرىكنىڭ باتىل، -1    

تەۋھىدنىڭ ھەق ئىكەنلىكىنى بىلىدۇ. لېكىن 
النىڭ بىلگىنىگە ئەمەل قىلمايدۇ. ئالالھ تائا

جازانىنى ھارام قىلغانلىقىنى بىلى  تۇرۇپ جازانە 
قىلىدۇ. ئالالھ تائاالنىڭ يېتىمالرنىڭ ماللىرىنى 

 يېيىشتىن توسقانلىقىنى بىلى  تۇرۇپ يەيدۇ.
ئالالھ تائاال بۇيرىغانالرنى سۆيۈش ۋە  -2    

توسقانلىرىنى يامان كۆرۈش. كۆپ كىشىلەرنى 
يدۇ، ئۇنى يامان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنى سۆيمە

 كۆرىدۇ. لېكىن ئۇنىڭ ھەقلىقىنى بىلىدۇ.
ئەمەل قىلىشقا ئىرادە باغالش. كۆپ كىشىلەر  -3    

ئالالھ تائاال بۇيرىغانالرنى بىلىدۇ، لېكىن مال 
 دۇنياسىغا بېرىلگەنلىكتىن ئەمەل قىلمايدۇ.
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ئەمەل قىلىش. كۆپ كىشىلەر ئەمەل قىلىدۇ.  -4    
لىدۇ. ئۇالر ئالالھ تائاالنىال ئەمما خاتا يوسۇندا قى

 ئۇلۇغلىماستىن، مازار ماشايىخالرنى ئۇلۇغاليدۇ.
كۆپلىگەن كىشىلەر ئەمەللىرىنى خالى  ئالالھ -0   

 تائاال ئۈچۈن قىلمايدۇ ياكى خاتا قىلىدۇ.
سددددالىھالر ئەمەللىرىنىددددڭ بېكددددار بولددددۇپ     -6   

ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە مۇندداق   كېتىشىدىن قورقىدۇ.

ـــُعُرونَ ﴿ۇ: دەيدددد ـــتُمح ََل تَشح ن
َ
ـــالُُكمح َوأ َم عح

َ
ـــبََأ أ ن ََتح

َ
 ﴾أ

ئددۆزلىرىڭالر تۇيماسددتىن، قىلغددان   »تەرجىمىسددى: 

]سدۈرە  « ياخشى ئەمەللىرىڭالر بىكار بولۇپ كېتىدۇ.

 ئايەنىڭ بىرقىسمى[.-2ھۇجرات 

ھەق ئۈستىدە مۇستەھكەم تۇرۇش. -3    
نەتى ىلەرنىڭ زىيانلىق بولۇپ چىقىشىدىن 

تۇر. بۇ سالىھ كىشىلەرنىڭ ئەڭ ئەنسىرەش
 قورقىدىغان ئىشلىرىنىڭ بىرىدۇر.

ئۇنىڭ سوئال: كۇپرىنىڭ مەنىسى نېمە؟ ۋە -43   
 تۈرلىرى قايسى؟.

جاۋاب: كۇپرى، ھەقىقەتنى يوشۇرغان دېگەن مەنىنى    
بىلدۈرىدۇ. كۇپرى ئىككى تۈرلۈ  بولۇپ: بىرى 
 كىشىنىڭ كاپىر بولىشىغا سەۋەب بولىدىغان كۇپرى.
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ئۇنىڭ تۈرلىرى تۆۋەندىكى بەش تۈرلۈكتىن 
 ئىبارەتتۇر:

كۇپرى ئىنكار بولسا، قۇرئان : كۇپرى ئىنكار -1   
كەرىمگە ياكى سەھىھ ھەدىسلەرگە ياكى ئۇالردا 
كەلگەن ھۆكۈملەرگە ۋە ياكى ئۇالر ئارقىلىق سابىت 
بولغان بەش ۋار ناماز، روزا، زاكات ۋە شۇنىڭغا ئوخشاش 

ەرسىگە ئىنكار قىلىش دېمەكتۇر. ئەھكامالرنىڭ بېر

ِن ﴿ بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: لَُم ِممَّ ظح
َ
َوَمنح أ

ا َجاَءهُ  َِقِّ لَمَّ َب أِاْلح وح َكذَّ
َ
ِه َكِذأًا أ ََتَٰى لََعَ اللَـّ لَيحَس ِِف َجَهنََّم  افح

َ
أ

ئالالھغا يالغاننى »تەرجىمىسى:  ﴾َمثحًوى ِلِّلحََكلِِر نَ 
ھەق كەلگەندە ئۇنى ئىنكار قىلغان چاپلىغان ياكى 

ئادەمدىنمۇ زالىم ئادەم بارمۇ؟ جەھەننەمدە كاپىرالرغا 
 – 65]سۈرە ئەنكەبۇت ۈ.« جاي يوقمىدۇ؟ )ئەلتەتتە بار 

       ئايەت[.
كۇپرى تەكەببۇر بولسا، ئىسالم كۇپرى تەكەببۇر:  -2   

ئەھكاملىرىنىڭ ھەق ئىكەنلىكىگە ئىقرار قىلى  
ا بويسۇنماسلىق دېمەكتۇر. بۇ تۇرۇپ، ئۇنىڭغ

خىلدىكى كۇپرى ئىبلىسنىڭ كاپىرلىقىغا ئوخشاش 

َوِْذح ﴿ :بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇكۇپرىدۇر. 
ََبٰ 

َ
َدَم لََسَجُدوا إَِلَّ إِأحِليَس أ ِِ ُجُدوا  قُلحنَا لِلحَمََلئَِكِة اسح
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ََبَ َوََكَن ِمَن الحََكلِِر نَ  تَكح ئۆز ۋاقتىدا »تەرجىمىسى:  ﴾َواسح

ئادەمگە سەجدە قىلىڭالر، دېدۇق، » پەرىشتىلەرگە
ئىبلىستىن باشقا ھەممىسى سەجدە قىلدى، 
ئىبلى  سەجدە قىلىشتىن باش تارتتى، 
« تەكەببۇرلۇق قىلدى، ئۇ كاپىرالردىن بولۇپ كەتتى.

 ئايەت[. – 34]سۈرە بەقەرە 
كددۇپرى شددە : كددۇپرى شددە  بولسددا، ئىسددالم     -3   

سدددى  ئەقىددددىلىرى بولغدددان ئدددالتە  دىنىنىدددڭ ئاسا

ئىماننىددددڭ قايسددددى بىددددرىگە شددددە  كەلتددددۈرۈش  

 دېمەكتددۇر. بددۇ ھەقددتە ئددالالھ تائدداال مۇنددداق دەيدددۇ:   

ِذهِ ﴿ ـٰ ن تَِبيـَد َاـ
َ
ُظـنج أ

َ
ِسِه قَاَل َما أ َفح وََدَخَل َجنَّتَُه وَُاَو َظالِمَّ نِلِّ

ـاَعَة قَائَِمـًة َولَـِِئ رجِددتج  ُظنج السَّ
َ
أًَدا ، َوَما أ

َ
ِجـَدنَّ  أ

َ
إََِلٰ َرِِبِّ َْل

ي  ِ َفـرحَت أِـاَّلَّ َْ َ
نحَها ُمنَقلَبًا، قَاَل ََلُ َصاِحبُُه وَُاَو ُُيَاِورُُه أ ا ِمِّ ً َح َخ

ــًَل  اَ  رَُج ــوَّ ــمَّ َس ــٍة ُث َف ــن نجطح ــمَّ ِم ــَراٍب ُث ــن تُ ــَ  ِم  ﴾َخلََق
ئددۇ )مددۆمىن بددۇرادىرىنى يېددتىلەپۈ  »تەرجىمىسددى: 

لەن ئدۆزىگە  بېغىغا كىرىد  كۇغرىلىدق قىلىدش بىد    

زۇلدددۇم قىلغدددان ھالددددا ئېيتتدددى: بدددۇ بددداغ مەڭگدددۈ  

يوقالمايددددۇ دەپ ئدددوياليمەن. شدددۇنىڭدە  قىيدددامەت 

بولمايدۇ دەپ ئدوياليمەن، ئەگەر مەن پەرۋەردىگارىمغدا   
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قايتۇرۇلغاندىمۇ )يەنى قىيامەت بولغاندىمۇۈ ئەلتەتتە 

بددۇ باغدددىن ياخشددىراق جدداينى تدداپىمەن. ئۇنىڭغددا     

زىرىلەشددكەن ھالدددا ئېيتتددى: مددۆمىن بددۇرادىرى مۇنا

سددېنى ئەسددلىدە تددۇپراقتىن، ئاندددىن ئابىمەنىيدددىن 

يارىتىدد ، ئاندددىن سددېنى راۋۇرۇۇ ئىنسددان قىلغددان 

-36-30]سدۈرە كەھد    « زاتنى ئىنكدار قىالمسدەن؟.  

 ئايەتلەر[.-33

كۇپرى ئېتىراز: كۇپرى ئېتىراز بولسا، ئىسدالم   -4    

ىلددۈرۈش  دىنىدا بۇيرۇلغان ئەمەللەرگە قارشىلىق ب

ۋە ئددۇالردىن يددۈز ئددۆرۈش دېمەكتددۇر. ئددالالھ تائدداال بددۇ   

نــِذُروا ﴿ھەقدتە مۇنددداق دەيدددۇ:  
ُ
ــا أ يــَن َكَفــُروا َعمَّ ِ َواَّلَّ

كاپىرالر ئاگاھالنددۇرۇلغان  »تەرجىمىسى:  ﴾ُمعحرُِضونَ 

-3]سدۈرە ئەھقداف   « نەرسىلەردىن يۈز ئۆرۈگۈچىدۇر.

 ئايەتنىڭ بىرقىسمى[.

نىادداق بولسددا، تىلىدددا كددۇپرى نىادداق: كددۇپرى -0   

ئۆزىنى مۇسۇلمان دەپ قويۇپ، دىلىدا ئىشەنمەسلىك 

َذٰلَِ  ﴿بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:  دېمەكتۇر.
َقُهـونَ  ٰ قُلُوبِِهمح َفُهـمح ََل َيفح نَُّهمح آَمنُوا ُثمَّ َكَفُروا َفُطِبَع لََعَ

َ
 ﴾أِأ



 

 

 
37 

بدددۇ شدددۇنىڭ ئۈچۈنددددۇركى، ئدددۇالر    »تەرجىمىسدددى: 

ئىشدىنى ، ئانددىن دىللىرىددا ئىنكدار      ىدائېغىزلىر

قىلددددى، ئۇالرنىدددڭ دىللىدددرى پېچەتلەنددددى )يەندددى  

دىللىرىغدددا ھىددددايەت يېتىددد  بارالمايددددۇۈ، ئدددۇالر    

 ئايەت[.-3]سۈرە مۇناپىقۇن  «ئىماننى چۈشەنمەيدۇ.

يەنە بىدددرى كىچىدددك كدددۇپرى بولدددۇپ، ئدددۇنى سدددادىر 

قىلغددان ئددادەم كدداپىر بولمايدددۇ، بەلكددى گۇناھكددار     

دۇ. ئۇ نېمەتكە كۇپۇرلۇق قىلىشتۇر. بدۇ ھەقدتە   بولى

َ ـًة ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دېدگەن:  ـُه َمـثًََل قَرح َوََضََب اللَـّ
ِّ َمــََكٍن 

ــن ُُكِ ــًدا ِمِّ َُ ُقَهــا َر ِتيَهــا ِرزح
ح
ــًة يَر َمةِنَّ طح ــًة مج ََكنَــ ح آِمنَ

ُوِع  ُه ِِلَاَس اْلح َذاَقَها اللَـّ
َ
ِه لَر نحُعِم اللَـّ

َ
َوحِف أَِمـا لََكَفَرتح أِر َواْلح

ــنَُعونَ  ئددالالھ مۇنددداق بىددر »تەرجىمىسددى:  ﴾ََكنُــوا يَ ح

مىسددالنى كەلتۈرىدددۇ: بىددر شددەھەر )يەنددى مەكددكە     

خاتىرجەم ئىدى.  -ئاھالىسىۈ بولۇپ، ئەسلىدە تىنر 

تەرەپدتىن كەڭتاشدا كېلىد      -ئۇنىڭ رىزقدى تەرەپ  

تۇراتتى، ئۇنىدڭ ئاھالىسدى ئالالھنىدڭ نېمەتلىدرىگە     

ىلدددى، ئددالالھ ئۇالرغددا قىلمىشددلىرى   كۇغرىلىددق ق

تۈپەيلىددن ئاچلىقنىدڭ ۋە قورقۇنچنىدڭ ئەلىمىندى     

 ئايەت[.-112]سۈرە نەھل « تېتىتتى.
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ـارَّ ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيددۇ:  ُسنَساَن لََظلُومَّ َكفَّ ِ
 ﴾إِنَّ اْلح

شۈبھىسدددددىزكى، زۇلدددددۇم -شدددددە »تەرجىمىسددددى:  

قىلغۇچىدددۇر، ئالالھنىددڭ نېمەتلىددرىگە كۇغرىلىددق 

ئايەتنىدددڭ -34]سدددۈرە ئىبدددراھىم   «غۇچىددددۇر.قىل

 بىرقىسمى[.

سوئال: شدېرىك دېدگەن ندېمە ۋە شدېرىكنىڭ      -44   

 تۈرلىرى قايسىالر؟.

جاۋاب: تەۋھىد شېرىكنىڭ ئەكسىدۇر. شدېرىك ئدۈچ   

شددېرىك ۋە  تۈرلددۈ  بولددۇپ، چددوڭ شددېرىك، كىچىددك

 . قاتارلىقالردىن ئىبارەتتۇر مەخپى شېرىك

 رلۈ  بولۇپ: چوڭ شېرىك  تۆت تۈ        

دۇئادىكى شېرىك. ئدالالھ تائداال قۇرئدان كەرىمددە      - 1

ََ ﴿ مۇنداق دەيددۇ:  ا ل كر َدَعوما الٌلاَ  ُمم لرصر رَذا َوكر موا يفر ال فم فَن
ونَ  راااكم م   اااأ    رِّ  رَذا  م َُ ااا

أ   رَِّ ال  ياااَن فَلٌَماااا َمٌاااا م  ﴾ََلم الرِّ
ر كددددېمىگە چىقىدددد  )غەرق ئددددۇال»تەرجىمىسددددى: 

قورققددانۈ چاغلىرىدددا، ئالالھقددا كامددالى   بولۇشددتىن 

ئىخددالۇ بىددلەن ئىلتى ددا قىلىدددۇ، ئددالالھ ئددۇالرنى    

 -ئېسدەن قۇرۇقلۇققدا چىقارغدان چاغددا )بداال       -ئامان 
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قددازادىن قۇتۇلدددۇرغان ئددالالھنى ئۇنتددۇپۈ، ناگاھددان    

]سدددۈرە  «ئىالھندددى ئۇنىڭغدددا شدددېرىك كەلتۈرىددددۇ.  

 ئايەت[.-60ئەنكەبۇت 

ھەقددتە ئددالالھ تائدداال  بددۇ ك.نىيەتتىكددى شددېرى -2   

نحيَا َوِز نَتََهـا نُـوَِفِّ ﴿ مۇنداق دەيددۇ:  َيَاَا ادلج َمن ََكَن يُِر ُد اْلح
َمالَُهمح ِفيَها وَُامح ِفيَها ََل ُيبحَرُسـوَن ، عح

َ
يـَن  إَِْلحِهمح أ ِ ةَِ  اَّلَّ ـٰ ولَـ

ُ
أ

ِخَرِا إَِلَّ انلَّارُ 
ِح ا وََحِبَأ َما َصنَُعوا ِفي لَيحَس لَُهمح ِِف ا َها َوَباِنلَّ مَّ

ـــونَ  َملُ ـــوا َيعح قىلغدددان ياخشدددى »تەرجىمىسدددى:  ﴾ََكنُ

ئەمەللىرى بىلەن پەقەت ھاياتى  دۇنيدانى ۋە ئۇنىدڭ   

زىبدددۇزىننىتىنى )يەندددى دۇنيانىدددڭ نېمەتلىرىندددىۈ 

كۆزلەيدىغان كىشدىلەرگە ئۇالرنىدڭ ئەمەللىرىنىدڭ    

ئەجرىندددى بدددۇ دۇنيدددادىال تولدددۇق بېرىمىدددز، دۇنيدددادا  

 .دىن ھدېر نەرسدە كېمەيتىلمەيددۇ    ئۇالرنىڭ ئەجرىد 

بۇنددداق كىشددىلەرگە ئدداخىرەتتە دوزاخددتىن باشددقا     

نەرسددە يوقتددۇر، ئۇالرنىددڭ قىلغددان ئىشددلىرى يوققددا   

چىقىرىلىددۇ، قىلغدان ياخشدى ئەمەللىدرى ھېسدابقا      

 ئايەتلەر[.-16-10]سۈرە ھۇد  «ئېلىنمايدۇ.
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أ  ﴿ ئىبدادەتتىكى شدېرىك.  -تائەت-3    َ ااوَ م  ْ
َ
وا أ ُم اٌَّتَا

وا وَ  مرارم
م
َ َأ َوَما أ يَح اب َن َمر  ن دمونر الٌلا ر َوال َمسر َباباا مرِّ و 

َ
أ  أ َ اَنهم وم  

ا ْراادا ا َوا وا  رلَااااها َع  ماادم ٌَ ِلر ااوَ   ر ٌَ  م ٌَ  رلَااااَ   ر
ــا   ــبحَاانَُه َعمَّ ُس

ــــُكونَ  ِ ئددددۇالر ئۆزلىرىنىددددڭ  »تەرجىمىسددددى:  ﴾َُْشح

ن ھىبرىلىرىنددى، راھىبلىرىنددى )يەھددۇدىيالر بىددلە   

ناساراالرنىڭ دىنىد  باشدلىقلىرىنى، ئۆلىمدالىرىنىۈ    

ۋە مەريەم ئدددوغلى مەسدددىھنى مەبدددۇد قىلىتالددددى.    

ھالبۇكى ئدۇالر پەيغەمدبەرلەر ئدارقىلىق پەقەت بىدر     

ئىالھقددددا ئىبددددادەت قىلىشددددقا بۇيرۇلغددددان ئىدددددى، 

ئۇنىڭدددىن باشددقا )يەنددى ئالەملەرنىددڭ پەرۋەردىگددارى  

وقتدۇر، ئدالالھ   ئالالھتىن باشقا ھېر مەبدۇد بەرھەق ي 

« ئۇالرنىڭ شېرىك كەلتۈرگەنلىكلىرىددىن پداكتۇر.  

 ئايەت[.-31]سۈرە تەۋبە 

مۇھەببەتتىكى شېرىك. ئالالھ تائاال بۇ ھەقدتە   -4    

ـِه ﴿ مۇنداق دەيدۇ: َوِمَن انلَّـاِس َمـن َيتَِّرـُذ ِمـن ُدوِن اللَـّ
هِ  بجوَنُهمح َكُاِبِّ اللَـّ نَداًدا ُُيِ

َ
يَن آَمنُوا أ ِ هِ  َواَّلَّ َشدج ُحبًّا ِلِّلَـّ

َ
َولَـوح  أ

نَّ 
َ
يًعـا َوأ ـِه مَجِ َا لِلَـّ نَّ الحُقوَّ

َ
َن الحَعَذاَب أ يَن َظلَُموا إِذح يََروح ِ يََرى اَّلَّ

بەزى ئددادەملەر »تەرجىمىسددى:  ﴾اللَّـــَه َشــِديُد الحَعــَذاِب 
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ئدددالالھتىن غەيرىيلەرندددى يەندددى بدددۇتالرنى ئالالھقدددا 

نلەرنىڭ ئالالھنى شېرىك قىلىتالىدۇ، ئۇالرنى مۆمى

دوست تۇتقىنىدە  دوست تۇتىدۇ، )يەندى ئۇلۇغاليددۇ   

ۋە ئۇالرغدددددا بويسدددددۇنىدۇۈ. مدددددۆمىنلەر ئدددددالالھنى  

ھەممىددددىن بە  دوسدددت تۇتقدددۇچىالردۇر، زالىمدددالر  

)قىيددامەت كددۈنى ئددۆزلىرىگە تەييارالنغددانۈ ئددازابنى    

قۇۋۋەتنىددڭ ئالالھقددا  -كددۆرگەن چاغدددا پۈتددۈن كددۈچ  

ە ئالالھنىددڭ ئازابىنىددڭ  مەنسددۈپ ئىكەنلىكىنددى ۋ 

قاتتىق ئىكەنلىكىنى كاشكى بىلسە ئىددى دۇنيدادا   

ئالالھقددا شددېرىك كەلتددۈرگەنلىكلىرىگە ھەددىدددىن  

-160]سدددۈرە بەقەرە « زىيدددادە پۇشدددايمان قىالتتدددى. 

 ئايەت[.

كىچىك شېرىك: ئالالھنىڭ غەيرى بىلەن قەسەم     
قىلىش قاتارلىق ئىشالردىن ئىبارەتتۇر. 

كىمكى »ھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: پەيغەمبەرئەلەي
ئالالھنىڭ غەيرى بىلەن قەسەم قىلىدىكەن، ئالالھقا 
« شېرىك كەلتۈرگەن بولىدۇ)يەنى كىچىك شېرىكۈ.

 ]ئىمام ئەھمەد ۋە تىرمىزى رىتايىتى[.
ئىبادەتتە رىياكارلىق قىلىش.  :مەخپى شېرىك

مەن »پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ساھابە كىرامالرغا: 
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نىدە مەسىھ دەج الدىنمۇ ئېغىرراق سىلەرگە پىت
بولغان بىرنەرسىدىن خەۋەر بىرەيمۇ دېتىدى، ساھابە 
كىرامالر، ئەلتەتتە بولىدۇ، دېيىشتى، رەسۇلۇلالھ: ئۇ 
بولسىمۇ مەخپى شېرىك، بىر كىشى نامىزىنى 
باشقىالرنىڭ كۆرۈشى ئۈچۈن ئوقۇيدىكەن بۇ مەخپى 

 .]ئىمام ئەھمەد رىتايىتى[ «شېرىكتۇر، دەيدۇ.
 سوئال: قازا بىلەن قەدەرنىڭ پەرقى نېمە؟.-40   
جاۋاب: قەدەر  ئىشالر مەيدانغا كېلىشتىن ئاۋۋال     

قەدەردە بەلگىلىنى    ئۇنى بەلگىلەش دېگەنلىك. قازا
بولغانالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىش دېگەنلىكتۇر. قەدەر 
بىلەن قازا كۆپ ۋاقىتالردا ئوخشاش مەنىدە 

 ئىشلىتىلىدۇ.
ئال: تەقدىردە بەلگىلەنگەن ياخشىلىق ۋە سو-46    

 يامانلىقنىڭ ھەممىسى ئالالھتىنمۇ؟.
جددداۋاب: تەقددددىردە بەلگىلەندددگەن ياخشدددىلىق ۋە     

يامانلىقنىددددڭ ھەممىسددددى ئالالھتىندددددۇر. ئەلددددى  

بىدر  »رەزىيەلالھۇ ئەنھدۇدىن رىدتايەت قىلىنىددۇكى:    

كدددۈنى بەقدددى قەبرىسدددتانلىقىدا جىندددازە نامىزىددددا   

بەر ئەلەيھىسسدداالم كەلدددى، ئۇنىددڭ ئىدددۇق، پەيغەمدد

يېنىدا ئولتۇردۇق. ئدۇ مۇندداق دېددى: ھەركىمنىدڭ     

ئەھلددى جەننىتددى يدداكى دەۋزىخددى بولىدددىغانلىقىنى  
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ئددالالھ تائدداال بەلگىددلەپ بولغددان. ئۇنىددڭ بەختلىددك   

يداكى بەختسدىزلىكىمۇ پۈتۈلدۈپ بولغدان دەپتدى. بددۇ      

ۋاقىتتددا بىددر ئددادەم: ئۇنددداق بولغاندددىن كىدديىن،      

ە پۈتۈلۈپ بولغاننى كۈتۈپ ئەمەل قىلماستىن قەدەرد

ياشىمايمىزمۇ؟ دېتىدى، پەيغەمدبەر ئەلەيھىسسداالم:   

كىمكددددى سددددائادەت ئەھلىدددددىن بولسددددا، ئۇنىڭغددددا  

سددائادەتمەن كىشددىلەرنىڭ قىلىدددىغان ئەمەللىددرى  

ئاسانالشتۇرۇپ بېرىلىدۇ. كىمكى دەۋزەر ئەھلىددىن  

بولسدددددا، ئۇنىڭغدددددا شدددددەقىيلەرنىڭ ئەمەللىدددددرى   

الشتۇرۇلۇپ بېرىلىدۇ، دەپ بدۇ ئدايەتنى تىدالۋەت    ئاسان

ــَ ٰ ﴿ قىلدددى: ُسح َق أِاْلح ــدَّ ــََقٰ  وََص ــٰت َواتَّ َط عح
َ
ــنح أ ــا َم مَّ

َ
 لَر

ٰى  َ ُه لِلحيُِسح ُ ـَ ٰ  لََسنُيَِِسِّ ُسح َب أِاْلح َ ٰ َوَكـذَّ ـتَغح َل َواسح ا َمن ََبِ مَّ
َ
َوأ

 -پددددۇل »تەرجىمىسددددى:  ﴾ٰ  َغَسُنَيسُِّددددُرُِ ُلْلُرْسددددَرى

الالھنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن سەرپ قىلغدان،  مېلىنى ئ

تەقتادارلىددق قىلغددان، كەلىددمە تەۋھىدددنى تەسددتىق 

قىلغان ئادەمگە كەلسە ، ئۇنىڭغا بىز ياخشى يولنى 

مۇيەسسددەر قىلىدد  بېرىمىددز، بېخىللىددق قىلىدد   

ئالالھنىددددددڭ سدددددداۋابىدىن ئددددددۆزىنى بىھدددددداجەت  

ھېسددابلىغان، كەلىددمە تەۋھىدددنى ئىنكددار قىلغددان   
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  ، بېخىللىدق قىلىد  ئالالھنىدڭ    ئادەمگە كەلسدە 

ساۋابىدىن ئدۆزىنى بىھداجەت ھېسدابلىغان، كەلىدمە     

تەۋھىدددنى ئىنكددار قىلغددان ئددادەمگە كەلسددە ، بىددز  

« ئۇنىڭغا يامان يولنى مۇيەسسەر قىلىد  بېرىمىدز.  

 ئايەتلەر[. -15-1-5-3-6-0]سۈرە لەيل 

   .نىڭ مەنىسى نېمە؟ إَل اهلل( هلإَل) سوئال:-43   

بىر ئالالھتىن باشدقا ئىبدادەتكە ھەقلىدق     جاۋاب:    

 بولغددان ئىددالھ يوقتددۇر. ئددالالھ تائدداال مۇنددداق دەيدددۇ: 

ــاهُ ﴿  إِيَّ
ــُدوا إَِلَّ بُ َلَّ َتعح

َ
ــَ  أ تەرجىمىسددى:  ﴾َوقَََضــ َربج

پەرۋەردىگارىدددڭ پەقەت ئۇنىدددڭ ئدددۆزىگىال ئىبدددادەت  »

-23]سۈرە ئىسدرا   «تەۋسىيە قىلدى. قىلىشىڭالرنى

 .ئايەتنىڭ بىرقىسمى[

سددددوئال: نامدددداز ۋە روزىدددددىن ئدددداۋۋال پەرز     -45    

 .قىلىنغان تەۋھىد قايسى؟

جدداۋاب: ئىبددادەتتە ئددالالھ تائدداالنى يەكددكە يېگددانە      

بىلىشدددددددددتىن ئىبدددددددددارەتتۇر، يەنى"تەۋھىدددددددددد  

ئۇلددۇھىييە"دۇر. ئالالھنىددڭ غەيرىنددى ئىبدددادەت ۋە    

دۇئاالردا ئالالھ تائاالغا شېرىك قىلىد  قوشماسدلىق   
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نامددددداز ۋە روزىددددددىن ئىلگىدددددرى پەرز  قاتدددددارلىقالر

نَّ ﴿ قىلىنغاندددۇر.  ئددالالھ تائدداال مۇنددداق دەيددددۇ:    
َ
َوأ

َحـًدا
َ
ـِه أ ُعوا َمَع اللَـّ ِه لَََل تَدح حَمَساِجَد لِلَـّ تەرجىمىسدى:   ﴾ال

مەسدد ىدلەر ئالالھقددا خاسددتۇر، ئالالھقددا قوشددۇپ     »

-15]سدۈرە جىدن   « ھېچكىمگە ئىبادەت قىلمداڭالر. 

 ئايەت[.

 

ئال: سددەۋرلىك پېقىددر ياخشددىمۇ يدداكى    سددو-41    

 .شۈكۈر قىلغۇچى بايمۇ؟

جددداۋاب: بدددايلىق، پېقىرلىدددق ئۈچدددۈن، سدددەبىر        

قىلغۇچى ۋە شۈكۈر قىلغدۇچى كىشدىلەر مدۆمىنلەر    

ئىچىددىكى ئەڭ ئېسددىل پەزىلەتلىدك ئىنسددانالردۇر.   

ئەمما ئۇ ئىككىسىدىن قايسدى بىدرى تەقدتادارلىقنى    

ئەلبەتددتە ئەۋزەلدددۇر. ئددۆزىگە الزىددم تۇتقددان بولسددا، ئددۇ 

ْحـَرَمُكمح ﴿ ئالالھ تائاال بدۇ ھەقدتە مۇندداق دەيددۇ:    
َ
إِنَّ أ

تحَقـاُكمح 
َ
ِه أ ھەقىدقەتەن ئەڭ  »تەرجىمىسدى:   ﴾ِعنَد اللَـّ

تەقددتادار بولغددانلىرىڭالر ئالالھنىددڭ دەرگاھىدددا ئەڭ  
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]سددۈرە ھددۇجرات   «ھۆرمەتلىددك ھېسابلىنىسددىلەر. 

 ئايەتنىڭ بىرقىسمى[.-13

ىڭ سەبىر ۋە شۈكۈرگە بەرگەن ئۆلىماالرن    
ئېزاھاتلىرى: سەبىر: ئىنسان بىرەر مۇسىبەتكە دۇچار 
بولغاندا ئۆزىنى يوقىتى  ئاھ ئۇرۇپ كەتمەستىن، 
ئۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھتىن ئەجىر كۈتۈپ سەبىر 
قىلىش.  شۈكۈر:  ئالالھ تائاالنىڭ ئىنسانغا ئاتا 
قىلغان ھەر بىر نېمىتىگە شۈكۈر قىلىش 

 نىڭغا ئىتائەت قىلىش دېمەكتۇر.يۈزىسىدىن ئۇ
 سوئال: ماڭا قانداق تەۋسىيەلىرىڭىز بار؟-05    
جاۋاب: سىزگە قىلىدىغان تەۋسىيەمنىڭ ئەڭ     

مۇھىمى تەۋھىد ئىلمىنى ياخشى ئۆگىنىڭ، تەۋھىد 
كىتابلىرىنى كۆپ ئوقۇڭ ۋە ئۇنى مۇالھىزە قىلىڭ. 
چۈنكى تەۋھىد كىتابلىرى سىزگە: تەۋھىدنىڭ 

ى، شېرىكنىڭ خەتىرى ۋە  ئۇنىڭ تۈرلىرىنى ماھىيىت
بايان قىلى  بېرىدۇ. شۇنداقال، شېرىك 
كەلتۈرگۈچىنىڭ بارلىق ياخشى ئەمەللىرى بىكار 
قىلىنى  جەننەتتىن مەھرۇم قالىدىغانلىقى، 
كاپىرنىڭ تەۋھىد كەلىمىسىنى ئېيتىش بىلەن 
مۇسۇلمان بولىدىغانلىقى، بارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ 

رىكنى رەت قىلى  تەۋھىدكە ۋەزىپىسى شې
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چاقىرىشتىن ئىبارەت ئىكەنلىكى قاتارلىق 
مۇسۇلماننىڭ بىلىشى مۇھىم بولغان مەسىلىلەرنى 

 تەۋھىد كىتابلىرى ئارقىلىق ئىگە بولىسىز. 
ماڭا مەنپەئەت بېرىدىغان ئالالھنىڭ دەرگاھىدا     

 نەسىھەتلەرنى بەرسىڭىز:
يھىسساالم ئالدى بىلەن سىزنىڭ پەيغەمبەر ئەلە    

ئالالھ تائاال تەرىپىدىن ئېلى  كەلگەن ھەقىقەتلەرگە 
يۈزلىنىشىڭىزنى تەۋسىيە قىلىمەن. چۈنكى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئالالھ تائاال تەرىپىدىن 
ئىنسانىيەتكە كېرەكلىك بولغان پۈتۈن 
ياخشىلىقالرنى بايان قىلدى. شۇنداقال، ئۇ، 

غان ئىنسانىيەتنى جەننەتكە ئېلى  بارىدى
ئەمەللەردىن بېرەرسىنىمۇ كەم قويماستىن، 
جەھەننەمگە ئېلى  بارىدىغان ئەمەللەردىن 
ئىنسانىيەتنى ئاگاھالندۇرۇپ، ئالالھ تائاال بۇيرۇغان 
بويۇنچە تولۇق بايان قىلدى ۋە ئۇنى ئۈممىتىگە 
ئۆگەتتى. ئالالھ تائاال ئىنسانىيەتكە پەيغەمبەرلەرنى 

قەدەر ئۇالرنىڭ ئەۋەتىش ئارقىلىق، قىيامەتكە 
 ئۈستىگە ھۆج ەت تۇرغۇزدى.

وحَحيحنَـا ﴿ مۇنداق دەيددۇ:  ئالالھ تائاال    
َ
وحَحيحنَا إَِْلحَ  َكَما أ

َ
إِنَّا أ

ِدهِ  ـَااَق   إََِلٰ نُوٍح َوانلَِّبِيِّنَي ِمن َبعح َماِعيَل َوِْسح وحَحيحنَا إََِلٰ إِأحَراِايَم َوِْسح
َ
َوأ
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بَاِط وَِعيَسٰ  سح
َ ُقوَب َواْلح يجوَب َوُ وُسنَُس َوَااُروَن وَُسلَيحَمانَ َوَ عح

َ
َوآتَيحنَـا    َوأ

مح  ،َداُووَد َزُبوًرا  ُل َورُُسـًَل لَـّ َ  ِمـن َقبـح ـنَاُامح َعلَيـح َورُُسًَل قَـدح قََ  ح
ِليًما ُه ُموََسٰ تَكح ُهمح َعلَيحَ  َوََكََّم اللَـّ ُ  ح ِ َن َوُمنِذِر َن  ،َنقح بَِْشِّ رجُسًَل مج

ـَد الرجُسـِل ِِلََلَّ يَكُ  ـةَّ َبعح ِه ُحجَّ ـُه َعِز ـًزا  وَن لِلنَّاِس لََعَ اللَـّ َوََكَن اللَـّ
ئى مۇھەممەدنۈ بىدز نۇھقدا ۋە   »تەرجىمىسى:  ﴾َحِكيًما

ئۇنىڭدددددىن كېيىنكددددى پەيغەمددددبەرلەرگە ۋەھيددددى 

قىلغاندە ، ھەقىقەتەن ساڭا ۋەھيى قىلدۇق ھەمددە  

، ئىبىراھىمغدددا، ئىسدددمائىلغا، ئىسدددھاققا، يەئقۇبقدددا  

يەئقۇبنىددڭ ئەۋالدلىرىغددا، ئىسدداغا، ئەييۇبقددا، يۇنۇسددقا، 

ھارۇنغا، سۇاليمانغا ۋەھيى قىلددۇق، داۋۇدقدا زەبدۇرنى    

ئاتا قىلدۇق. بىز نۇرغۇن پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتدۇق،  

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىلگىرى )ئدى مدۇھەممەدنۈ سداڭا    

بايدددددان قىلغدددددانلىرىمىزمۇ بدددددار، سددددداڭا بايدددددان   

ر، ئدالالھ مۇسداغا )بىتاسدىتەۈ    قىلمىغانلىرىمىزمۇ با

سۆز قىلدى. ئەۋەتىلدگەن پەيغەمدبەرلەردىن كېديىن    

ئالالھنىدددڭ ئالدىددددا كىشدددىلەر )يەندددى پەيغەمدددبەر  

ئەۋەتىلددگەن بولسددا ئەلددتەتتە ئىمددان ئېيتدداتتىم ۋە    

ئىتددائەت قىالتددتىم دېگددۈچىلەرۈ گە باھددانە بولددۇپ     

قالماسلىقى ئۈچۈن، ئىتائەت قىلغۇچىالرغا جەندنەت  
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ۇش خەۋەر بەرگدددددۈچى، ئاسدددددىيلىق  بىدددددلەن خددددد 

قىلغددددددۇچىالرنى دوزاخددددددتىن ئاگاھالندددددددۇرغۇچى 

پەيغەمبەرلەرنى ئەۋەتتۇق، ئالالھ غالىبتۇر، ھېكمەت 

-164-163]سدۈرە نىسدا   « بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇر.

 ئايەتلەر[.-160

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئالالھ تائاال تەرىپىدىن     

ۋە ئىنسانالرنى كەلگەن نەرسىلەرنىڭ ئەڭ كاتتىسى 

-ئالالھ تائاالنى ئىبادەتتە يەككە تۈنچى بۇيرۇغان ئىش:

يېگانە بىلىش، ئۇنىڭغا چىن ئىخالۇ قىلىشتىن 

يَا ﴿ ئىبارەتتۇر. ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:
ثُِِّر  حُمدَّ َها ال يج

َ
نِذرح  .أ

َ
ح  .ُقمح لَر  ئى»: تەرجىمىسى ﴾َوَربََّ  لََكَِبِّ

غان چاغدا كىيىمگە ۋەھيى نازىل بول

چۈمكىلىتالغۇچى )پەيغەمبەرنۈ، تۇرن )ئىنسانالرنىۈ 

ئالالھنىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇر ، پەرۋەردىگارىڭنى 

 ئايەتلەر[.-3-2-1]سۈرە مۇدەسسىر « ئۇلۇغال.

« پەرۋەردىگارىڭنى ئۇلۇغال»يوقىرىقى ئايەتتىكى     
دېگەن سۆز ئىبادەت، دۇئا، ئىخالۇ، مۇھەببەتتە 

يېگانە بىلگىن، دېگەنلىكتۇر. بۇ -ھنى يەككەئالال
ناماز، روزا ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىبادەتلەرنىڭ پەرز 
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 ئىنسانالرنىتۇرن »بولۇشىدىن بۇرۇنقى ئەمرىدۇر. 
دېگەن سۆز، « ئالالھنىڭ ئازابىدىن ئاگاھالندۇر

يېگانە ئالالھقا شېرىك -كىشىلەرنى يەككە
كەلتۈرۈشنىڭ، كۇپرىنىڭ خەتەرلىرى ۋە 

ىرەتتىكى ئازابلىرىدىن ئاگاھالندۇرغىن، ئاخ
دېگەنلىكتۇر. بۇ زىنا، جازانە، ئوغرۇلۇق، زۇلۇم قىلىش 
قاتارلىق چوڭ گۇناھالردىن ئاگاھالندۇرۇشتىن 

 بۇرۇنقى ئەمرىدۇر.
ماندددا بدددۇ يۇقىرىددددا بايدددان قىلىنغدددان "تەۋھىدددد      

ئۇلۇھىييە" يەنى ئالالھ تائاالنى ئىبادەتنىڭ بدارلىق  

يېگددانە بىلىشددتىن ئىبددارەت بددۇ  -كددكەتۈرلىرىدددە يە

تەۋھىد، دىننىڭ ئەڭ مدۇھىم ئاساسدلىرىدىن بىدرى    

بولدددۇپ، ئدددالالھ تائددداال ئىنسدددانالرنى ئۇنىدددڭ ئۈچدددۈن 

َوَمـا ﴿ ياراتتى. ئالالھ تائاال بدۇ ھەقدتە مۇندداق دەيددۇ:    
ــُدونِ  بُ ــَس إَِلَّ ِْلَعح ُسن ِ

ــنَّ َواْلح ِ
ــُ  اْلح  تەرجىمىسددى: ﴾َخلَقح

پەقەت ماڭددددا ئىبددددادەت  جىنالرندددى، ئىنسددددانالرنى »

-06]سدددۈرە زارىيدددات  «قىلىدددش ئۈچدددۈنال يددداراتتىم.

 ئايەت[.

ئالالھ تائاال پەيغەمبەرلەر ۋە ئەلچىلەرنى ئىنسانالرنىڭ     

ئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈشىگە قارشى تۇرۇپ، "تەۋھىد 
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ئۇلۇھىييە"نى بەرپا قىلىش مەقسىتى بىلەن ئەۋەتكەن ۋە 

 ھ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ:كىتابالرنى نازىل قىلغان. ئالال

وَت ﴿ ُُ ا تَنِبُوا الطَّ َه َواجح بُُدوا اللَـّ ِن اعح
َ
ٍة رَُّسوًَل أ مَّ

ُ
ِّ أ

 ﴾َولََقدح َبَعثحنَا ِِف ُُكِ
بىز ھەقىقەتەن ھەر بىر ئۈممەتكە: ئالالھقا » تەرجىمىسى:

ئىبادەت قىلىڭالر، شەيتاندىن )يەنى شەيتانغا، بۇتالرغا، 

ھەرقانداق مەبۇدقا ئىبادەت قىلىشتىنۈ  كاھىنالرغا ئوخشاش

-36]سۈرە نەھل « يىراق بولۇڭالر، دەپ پەيغەمبەر ئەۋەتتۇق.

 ئايەتنىڭ بىرقىسمى[.

شۇنىڭ ئۈچۈن كىشىلەر كاپىر ۋە مۇسۇلمان دەپ تۈرگە     
يېگانە بىلى ، -ئايرىلىدۇ. كىمكى ئالالھ تائاالنى يەككە
مرىگە ئىتائەت ئىبادەتلەرنى ئۇنىڭغىال خاۇ قىلغان ۋە ئە

قىلغانالر جەننەتكە كېرىدۇ. كىمكى ئالالھ تائاالغا شېرىك 
كەلتۈرۈپ، ئىبادەتتە ئالالھقا شېرىك كەلتۈرىدىكەن )ھەتتا ئۇ 
زاھىد ۋە ئابىدلىقنى الزىم تۇتقان تەقدىردىمۇۈ جەھەننەمگە 

بارچە ياخشىلىق ۋە يامانلىقتىن ساقلىنىش شۇ  كېرىدۇ.
ۇ. بارچە ئىشالردا ئۇنىڭدىنال قورقۇپ بىر ئالالھتىنال سورىلىد

« ال إلە إال اهلل»ۋە ئۇنىڭغىال تەۋەككۇل قىلىنىدۇ. مانا بۇ 
 كەلىمىسىنىڭ مەنىسى ۋە تەقەززاسىدۇر.

ئالالھ تائاال دۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ھەممىمىزنى ياخشىلىققا   
 مۇيەسسەر قىلسۇن.

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.
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