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 ياراتقۇچى كىم؟ ) 1

 . سـىلهرنى سـۈرەتكه كىرگـۈزدى . الله سىلهرگه زېمىننى تۇرالغۇ، ئاسماننى بىنـا قىلـدى

 پـاك نهرسـىلهرنى رىزىـق قىلىـپ ) تۈرلـۈك ( سـىلهرگه . سۈرىتىڭالرنى چىرايلىق قىلدى

 ردىگـارى ئهنه شۇ الله سىلهرنىڭ پهرۋەردىگـارىڭالردۇر، ئالهملهرنىـڭ پهرۋە . بهردى

 ) ئايهت  64 سۈرە غافىر – 40 ( ). 64 ( الله نىڭ بهرىكىتى بۈيۈكتۇر

 يهنـى ( الله سىلهرنى بىر ئادەمدىن ياراتتى، ئاندىن ئۇنىڭـدىن ئۇنىـڭ جـۈپتىنى

 ياراتتى ۋە هايۋانالردىن سهككىزنى سىلهر ئۈچۈن ياراتتى، الله سـىلهرنى ) ههۋۋانى

 يهنـى ( ىـر هـالهتكه تهرەققـى قىلـدۇرۇپ ئاناڭالرنىڭ قارنىدا بىر هـالهتتىن يهنه ب

 ، ئـۈچ ) ئابىمهنى، ئاندىن لهخته قان، ئاندىن پارچه گـۆش باسـقۇچلىرىغا بۆلـۈپ

 ) يهنى باالههمراهىنىـڭ پهردىـسى، بهچچىـدان ۋە ئانىنىـڭ قورسـىقى ( قاراڭغۇلۇق

 ئىچىدە يارىتىدۇ، ئهنه شۇ الله سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالردۇر، پادىـشاهلىق الـله

 ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىـشتىن ( تۇر، ئۇنىڭدىن باشقا هېچ ئىاله يوقتۇر، قانداقمۇ غا خاس

  6 ســۈرە زۈمهر  39 ( ). 6 ( بۇرۇلــۇپ كېتىــسىلهر ) ئۇنىڭــدىن غهيــرىيگه چوقۇنۇشــقا

 ) ئايهت

 يهنـى ( شۈبهىسىزكى، پهرۋەردىگارىڭالر الله ئاسمانالرنى ۋە زېمىننـى ئـالته كۈنـدە

ئهرش ) ئۆزىنىــڭ ئۇلۇغلۇقىغــا اليىــق رەۋىــشته ( يــاراتتى، ئانــدىن ) ئـالته دەۋردە



 سوراڭ قۇرئان كهرىم جاۋاپ بىرىدۇ

 3  

 ) يهنـى كېچىنىـڭ قـاراڭغۇلۇقى بىـلهن ( ئۈستىدە قارار ئالـدى، الـله كـېچه بىـلهن

 يهنـى داۋاملىـق ( بىرىنـى قوغلىـشىدۇ  كۈندۈزنى ياپىدۇ، كېچه بىلهن كۈنـدۈز بىـر

 ؛ الله قۇياش، ئـاي ۋە يۇلتـۇزالرنى الـله نىـڭ ئهمـرىگه ) ئورۇن ئالمىشىپ تۇرىدۇ

 يهنـى كائىنـاتنى ( ويسۇندۇرۇلغۇچى قىلىـپ يـاراتتى، يـارىتىش ۋە ئهمىـر قىلىـش ب

 ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگـارى الـله . راستىنال اللهنىڭ ئىلكىدىدۇر ) تهسهررۇپ قىلىش

 ) ئايهت  54 سۈرە ئهئراف  7 ( ). 54 ( نىڭ دەرىجىسى كاتتىدۇر

 ەردىگـارىڭالر، ئهنه سىلهرنىڭ ههقىقىي پهرۋ ) يۇقىرىقىدەك چوڭ ئىشالرنى قىلغۇچى (

 ههقىقهتـتىن قالـسا، گـۇمراهلىقتىن غهيـرى نهرسـه مهۋجـۇت ئهمهس، . شۇ الله دۇر

 سـۈرە ( ). 32 ( » بۇرۇلـۇپ كېتىـسىلهر؟ ) ئىماندىن يۈز ئـۆرۈپ گۇمراهلىققـا ( نېمىشقا

 ) ئايهت  32 يۇنۇس

 الله كىم؟ ) 2

 يهنى پۈتۈن ( ر پادىشاهتۇ ) مۇتلهق ( يوقتۇر، ئۇ ) بهرههق ( الله دىن باشقا هېچ مهبۇد

 ) مـۆمىنلهرگه ( ، ) يهنى ههممه نۇقساندىن پـاكتۇر ( ، پاكتۇر ) مهخلۇقاتنىڭ مالىكىدۇر

 ئهمىن قىلغۇچىـدۇر، ) دوستالرنى قورقۇنچتىن، ئازابتىن ( ساالمهتلىك بېغىشلىغۇچىدۇر،

 ههممىنى كۆزىتىپ تۇرغۇچىدۇر، غالىبتۇر، قههـر قىلغۇچىـدۇر، ئۇلۇغلـۇق ئىگىـسىدۇر،

 ) ههممىنـى ( الـله ). 23 ( شېرىك كهلتۈرگهن نهرسىلىرىدىن پـاكتۇر ) مۇشرىكالرنىڭ (

 ) شـهكىل ( سـۈرەت ) ههممه نهرسـىگه ( پهيدا قىلغۇچىدۇر، ) يوقلۇقتىن ( ياراتقۇچىدۇر،

 بېغىشلىغۇچىدۇر، ئهڭ چىرايلىق ئىسىمالرغا ئىگىدۇر، ئاسمانالردىكى ۋە زېمىنـدىكى

ۇر، هـېكمهت بىـلهن ئىـش نهرسىلهر ئۇنىڭغـا تهسـبىه ئېيتىـپ تۇرىـدۇ، ئـۇ غـالىبت
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 ) ئايهتلهر  24  23 سۈرە ههشىر  59 ( ). 24 ( قىلغۇچىدۇر

 الــله دۇرمهن، مهنــدىن باشــقا هــېچ مهبــۇد ) ئىبــادەتكه اليىــق ( مهن ههقىــقهتهن

 ماڭا ئىبادەت قىلغىن، مېنى زىكرى قىلىـش ئۈچـۈن نامـاز ) يالغۇز ( يوق، ) بهرههق (

 ) ئايهت  14 سۈرە تاها  20 ( ). 14 ( ئوقۇغىن

 الله دىن باشقا هېچ ئىاله يوقتۇر؛ الله ههمىشه تېرىكتۇر، ههممىنى ئىدارە قىلىـپ بىر

 تۇرغۇچىــدۇر؛ ئۇمۈگــدەپ قالمايــدۇ، ئــۇنى ئۇيقــۇ باســمايدۇ؛ ئاســمانالردىكى ۋە

 دۇر؛ الله نىڭ رۇخسىتىسىز كىممـۇ الـله ) مۈلكى ( زېمىندىكى ههممه نهرسه الله نىڭ

 يهنـى دۇنيـادا ( ئۇالرنىـڭ ئالدىـدىكى نىڭ ئالدىدا شـاپائهت قىاللىـسۇن؛ الـله

 ئىـشالرنىڭ ) يهنـى ئـۇالر ئۈچـۈن ئـاخىرەتته تهييارلىغـان ( ، كهينىـدىكى ) قىلغان

 ئۇالرغـا بىلدۈرۈشـنى ) الله ( ههممىسىنى بىلىپ تۇرىدۇ؛ ئۇالر الله نىڭ مهلۇماتىدىن

ــىلهردىن ــان نهرس ــدۈرگهن ( خالىغ ــارقىلىق بىل ــى ئ ــڭ تىل ــى پهيغهمبهرلهرنى  يهن

 ) مهلۇمــاتى ( باشــقا هــېچ نهرســىنى بىلمهيــدۇ، الــله نىــڭ كۇرســى ) ىن نهرســىلهرد

 زېمىننـى سـاقالش ئۇنىڭغـا  ئاسـمان . ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆز ئىچىگه ئالىـدۇ

 سـۈرە  2 ( ). 255 ( ئۇ يۇقىرى مهرتىۋىلىكتۇر، ههممىدىن ئۇلۇغـدۇر . ئېغىر كهلمهيدۇ

 ) ئايهت  255 بهقهرە

 شـۇنىڭ بىـلهن ( دۇ، كۈنـدۈزنى كـېچىگه كىرگۈزىـدۇ الله كېچىنى كۈندۈزگه كىرگۈزى

 قىـسقا بولۇشـى جـايالر، پهسـىللهر بـويىچه نۆۋەتلىـشىپ  كۈندۈزنىڭ ئۇزۇن  كېچه

. بويسۇندۇرۇپ بهردى ) بهندىلىرىنىڭ مهنپهئىتىگه ( ، الله كۈن بىلهن ئاينى ) تۇرىدۇ
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 ر سـهي ) يهنـى قىيـامهتكىچه ئـۆز ئوقىـدا ( ههر ئىككىلىسى مۇئهييهن مـۇددەتكىچه

 قىلىدۇ، ئهنه شۇ الله سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالردۇر، پادىشاهلىق ئۇنىڭغا خاستۇر،

 ). 13 ( الله نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭالر قىلچىلىـك نهرسـىگه ئىـگه ئهمهس

 ) ئايهت  13 سۈرە فاتىر  35 (

 ۇد الله ئادالهتنى بهرپا قىلغان هالدا گۇۋاهلىق بهردىكى، ئۇنىڭدىن باشقا هېچ مهبـ

 : پهرىــشتىلهرمۇ، ئىلىــم ئههلىلرىمــۇ شــۇنداق گۇۋاهلىــق بهردى . يوقتــۇر ) بهرههق (

 يوقتۇر، ئـۇ غـالىبتۇر، هـېكمهت بىـلهن ئىـش ) بهرههق ( ئۇنىڭدىن باشقا هېچ مهبۇد

 ) ئايهت  18 سۈرە ئال ئىمران  3 ( ). 18 ( قىلغۇچىدۇر

 ىڭالردۇر، الــله ههقىــقهتهن مېنىــڭ پهرۋەردىگارىمــدۇر، ســىلهرنىڭمۇ پهرۋەردىگــار

  51 سـۈرە ئـال ئىمـران  3 ( ). 51 ( » ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلىڭالر، بـۇ تـوغرا يولـدۇر

 ) ئايهت

 باشقا مهقـسهتته يـاراتتى دەپ بىكار ياكى سىز ئۆزىڭىزنى الله ) 3

 ئويالمسىز؟

 يهنــى ســىلهر بىزنــى ( بىزنــى ســىلهر ئــۆزەڭالرنى بىكــار يــاراتتى ! ئــى ئىنــسانالر

 مىزدەك بىــز هېچقانــداق ســاۋابمۇ بهرمهيــدىغان، جــازامۇ هايۋانــاتالرنى يــاراتقىنى

 ، ئۆزەڭالرنى بىزنىڭ دەرگاهىمىزغا قايتۇرۇلمايـدۇ دەپ ) بهرمهيدىغان قىلىپ ياراتتى

) ئايهت  115 سۈرە مۇئمىنۇن  23 ( ). 115 ( ئويالمسىلهر؟
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 الله ئىنسانالرنى نىمه ئۈچۈن ياراتتى؟ ) 4

  51 ( ). 56 ( ادەت قىلىش ئۈچـۈنال يـاراتتىم جىنالرنى، ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا ئىب

 ) ئايهت  56 سۈرە زارىيات

 الله بىزنى نىمه قىلىشقا بۇيرۇيدۇ؟ ) 5

 شۈبهىسىزكى، الله سىلهرنى ئامانهتلهرنى ئىگىسىگه قايتۇرۇشـقا، كىـشىلهر ئارىـسىدا

 هۆكۈم قىلغاندا ئادىل هۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇيـدۇ، الـله سـىلهرگه نهسـىههت قىلغـان

 ئـاڭالپ تۇرغۇچىـدۇر، ) سـۆزۈڭالرنى ( نېمىدىگهن ياخشى، الـله ههقىـقهتهن ئىشالر

 ) ئايهت  58 سۈرە نىسا  4 ( ) 58 ( كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر ) ئىشىڭالرنى (

 ، الـله هـارام قىلغـان نهرسـىلهرنى سـىلهرگه ) ئـاڭالڭالر ( سىلهر كېلىپ « ئېيتقىنكى،

 ئاناڭالرغـا  ر، ئاتـا سىلهر الله غا هېچ نهرسىنى شېرىك كهلتـۈرمهڭال : ئوقۇپ بېرەي

 ياخشىلىق قىلىڭالر، نامراتلىقتىن قورقـۇپ بـاالڭالرنى ئۆلتـۈرمهڭالر، بىـز ئۇالرغـا ۋە

 سىلهرگه رىزىق بېرىمىز، ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن يامان ئىشالرغا يېقىن كهلمهڭالر، الـله

 ئـادەم ئۆلتـۈرمهڭالر، ههقلىـق رەۋىـشته ) نـاههق ( نىڭ ئهمرىگه خىالپلىق قىلىـپ

 سىلهرنىڭ چۈشىنىشىڭالر ئۈچۈن، الـله سـىلهرگه بـۇ . بۇنىڭدىن مۇستهسنا ئۆلتۈرۈش

 ) ئايهت  151 سۈرە ئهنئام  6 ( ). 151 ( ئىشالرنى تهۋسىيه قىلىدۇ

 كۆرسهتمىنى قهيهردىن ئىزدەيمىز؟ ) 6
 جىمـى ). 1 ( ناهايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان الله نىڭ ئىـسمى بىـلهن باشـاليمهن

الــله ناهــايىتى ). 2 ( پهرۋەردىگــارى الــله غــا خاســتۇر ههمدۇســانا ئالهملهرنىــڭ
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 سـاڭىال ) رەببىمىز ( ). 4 ( قىيامهت كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر ). 3 ( شهپقهتلىك ۋە مېهرىباندۇر

 ). 6 ( بىزنى توغرا يولغا باشـلىغىن ). 5 ( ئىبادەت قىلىمىز ۋە سهندىنال ياردەم تىلهيمىز

 همهس، ســـهن ئىنئـــام غهزىــپىڭگه يولۇققانالرنىـــڭ ۋە ئازغانالرنىـــڭ يولىغـــا ئ

 ) ئايهتكىچه  7  1 سۈرە فاتىهه  1 ( ). 7 ) ( باشلىغىن ( قىلغانالرنىڭ يولىغا

 بااليى ئاپهت كهلگهندە كىمگه ئىلتىجا قىلىمىز؟ ) 7
 چاغلىرىدا، الله غـا كامـالى ئىخـالس ) غهرق بولۇشتىن قورققان ( ئۇالر كېمىگه چىقىپ

  بـاال ( ئېسهن قۇرۇقلۇققا چىقارغان چاغدا  بىلهن ئىلتىجا قىلىدۇ، الله ئۇالرنى ئامان

 ). 65 ( شـېرىك كهلتۈرىـدۇ ) الله غا ( ، ناگاهان ) قازادىن قۇتۇلدۇرغان الله نى ئۇنتۇپ

 ) ئايهت  65 سۈرە ئهنكهبۇت  29 (

 ئـۇنى ( زەخمهت يهتـسه، ياتـسىدۇ، ئولتۇرسـىدۇ، تۇرسـىدۇ،  ئىنسانغا بىرەر زىيان

 زەخمهتنـى  ىلىدۇ؛ ئۇالرغا يهتـكهن زىيـان بىزگه دۇئا ق ) دەپئى قىلىشىمىزنى تىلهپ

 كۆتۈرۋەتسهك، گويا ئۇنى كۆتۈرۈۋېتىشىمىزنى تىلهپ بىزگه دۇئا قىلمىغاندەك، يامان

ــا ــشلىرى ئۇالرغ ــشىنى يهنه داۋامالشــتۇرىدۇ، ههددىــدىن ئاشــقۇچىالرنىڭ قىلمى  ئى

 ) ئايهت  12 سۈرە يۇنۇس  10 ( ). 12 ( مۇشۇنداق چىرايلىق كۆرسىتىلدى

 نقى قهۋۇملهر اللهنى ئىنكار قىلغاندا نىمه ئىش يۈزبهردى؟ بۇرۇ ) 8

ــدۇق، ئۇالرنىــڭ ) بــۇ گۇناهكارالرنىــڭ ( ــدىن جازالى ــى گۇنــاهى تۈپهيلى  ههربىرىن

 بهزىسىگه تاش ياغـدۇردۇق، ئۇالرنىـڭ بهزىـسىنى قـاتتىق تـاۋۇش هـاالك قىلـدى،

نىـڭ يهرگه يۇتقـۇزدۇق، ئۇالر ) مـۈلكى بىـلهن قوشـۇپ  مـال ( ئۇالرنىڭ بهزىسىنى
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غهرق قىلدۇق، الله ئۇالرغا زۇلۇم قىلمىدى، لېكىن ئۇالر ئـۆزلىرىگه ) سۇدا ( بهزىسىنى

 ) ئايهت  40 ئهنكهبۇت  29 ( ). 40 ( ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى

 الله قۇرئان كهرىمنى ئۆزگهرتىلىشتىن قوغدامدۇ؟ ) 9

 ە سـۈر  15 ( ). 9 ( قۇرئاننى ههقىقهتهن بىز نازىل قىلدۇق ۋە چوقۇم ئـۇنى قوغـدايمىز

 ) ئايهت  9 هىجىر

 كىمگه ئىبادەت قىلىشىمىز كېرەك؟ ) 10

 الــله دۇرمهن، مهنــدىن باشــقا هــېچ مهبــۇد ) ئىبــادەتكه اليىــق ( مهن ههقىــقهتهن

 ماڭا ئىبادەت قىلغىن، مېنى زىكرى قىلىـش ئۈچـۈن نامـاز ) يالغۇز ( يوق، ) بهرههق (

 ) ئايهت  14 سۈرە تاها  20 ( ). 14 ( ئوقۇغىن

 ىمه؟ الله نىڭ دىنى ن ) 11

 كىتاب بېـرىلگهنلهر . دۇر ) دىنى ( ههقىقهتهن الله نىڭ نهزىرىدە مهقبۇل دىن ئىسالم

 ئارا  پهقهت ئۆزلىرىگه ئىلىم كهلگهندىن كېيىنال ئۆز ) يهنى يههۇديالر ۋە ناساراالر (

 يهنـى ئىـسالمنىڭ ههقلىقىنـى، مـۇههممهد ( ههسهت قىلىـشىپ ئىخـتىالپ قىلىـشتى

 كىنــى روشــهن پــاكىتالر ئــارقىلىق بىلىــپ تــۇرۇپ، ئهلهيهىســساالمنىڭ پهيغهمبهرلى

 ، كىمكى الله نىڭ ئايهتلىرىنى ئىنكـار قىلىـدىكهن ) كۆرەلمهسلىكتىن ئىنكار قىلىشتى

 سـۈرە ئـال  3 ( ). 19 ( الله تېـز هېـساب ئالغۇچىـدۇر ) الله ئۇنى يېقىندا جازااليدۇ (

) ئايهت  19 ئىمران
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 ؟ قايسى دىن الله تهرىپىدىن قۇبۇل قىلىنىدۇ ) 12

 يهنـى ئۇنىـڭ ( غهيرىي دىننى تىلهيدىكهن، ههرگىـز ئـۇ ) دىنىدىن ( كىمكى ئىسالم

 سـۈرە ئـال  3 ( ). 85 ( قوبۇل قىلىنمايدۇ، ئۇ ئـاخىرەتته زىيـان تارتقۇچىـدۇر ) دىنى

 ) ئايهت  85 ئىمران

 قۇرئان كهرىم قهيهردىن كهلگهن؟ ) 13

ــهندىن ئى ــاڭا ۋە س ــله س ــۇچى ال ــش قىلغ ــلهن ئى ــېكمهت بى ــب، ه ــى غالى  لگىرىك

 ) ئايهت  3 سۈرە شۇرا  42 ( ). 3 ( لهرگه مۇشۇنداق ۋەهيى قىلىدۇ ) پهيغهمبهر (

 الله سىلهرگه روشـهن كىتـاب نازىـل قىلغـان « ئېيتقىنكى، ) ئۇالرغا ! ئى مۇههممهد (

 الـله دىـن غهيرىـي هۆكـۈم ) ئارىمىزدىكى ئىختىالپنى ههل قىلىش ئۈچـۈن ( تۇرسا،

 يهنــى يههــۇدىيالر ۋە ( تــاب ئاتــا قىلغــانالر بىــز كى » قىلغـۇچىنى تهلهپ قىالمــدىم؟

 پهرۋەردىگارىـڭ تهرىپىـدىن ) يهنى قۇرئاننىـڭ ( ئۇنىڭ ) ناساراالرنىڭ ئۆلىمالىرى

 نازىل قىلىنغان ههق كىتاب ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ، سهن ههرگىزمۇ شهك قىلغۇچىالردىن

 ) ئايهت  114 سۈرە ئهنئام  6 ( ). 114 ( بولمىغىن

 لله نىمه ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهۋەتىدۇ؟ ا ) 14

 ئۇنىڭغـا ( بىز ههر قانداق پهيغهمبهرنى پهقهت ئىتائهت قىلىنىش ئۇچۈنال ئهۋەتتۇق

  64 سـۈرە نىــسا  4 ( ) ئىتـائهت قىلغـانلىق الــله غـا ئىتــائهت قىلغـانلىق بولىــدۇ

) ئايهتنىڭ بىرقىسمى
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 ههممه پهيغهمبهرگه ئىشىنهمدۇق؟ ) 15

 ارى تهرىپىـدىن ئۇنىڭغـا نازىـل قىلىنغـان كىتابقـا ئىمـان پهيغهمبهر پهرۋەردىگـ

 كهلتۈردى، مۆمىنلهرمۇ ئىمان كهلتۈردى، ئۇالرنىڭ ههممىسى الله غـا ۋە الـله نىـڭ

 الـله « ) ئـۇالر . ( پهرىشتىلىرىگه، كىتابلىرىغا ۋە پهيغهمبهرلىرىگه ئىمـان كهلتـۈردى

 رنىـڭ بهزىـسىگه يهنـى ئۇال ( نىڭ پهيغهمبهرلىرىنىڭ هېچبىرىنـى ئـايرىۋەتمهيمىز

ــز « : ئــۇالر . دەيــدۇ » ) ئىمــان ئېيتىــپ، بهزىــسىگه ئىمــان ئېيتمــاي قالمــايمىز  بى

ــى ( ــدۇق ۋە ) دەۋىتىڭن ــرىڭگه ( ئاڭلى ــارىمىز، ) ئهم ــدۇق، پهرۋەردىگ ــائهت قىل  ئىت

 دەيـدۇ » مهغپىرىتىڭنى تىلهيمىز، ئاخىر يانىـدىغان جـايىمىز سـېنىڭ دەرگاهىڭـدۇر

 ) ئايهت  285 سۈرە بهقهرە  2 ( ). 285 (

 ئىلگىركى مۇقهددەس كىتاپالر قانداق بولدى؟ ) 16

ــدە كىتابنىــــڭ ــى تهۋراتنىــــڭ ( يههۇدىيالرنىــــڭ ئىچىــ ــۆزلىرىنى ) يهنــ  ســ

 ) ئهمــرىڭگه ( ئاڭلىــدۇق، ) ســۆزۈڭنى ( بىــز « : ئۆزگهرتىۋېتىــدىغانالرمۇ بــار، ئــۇالر

 دەيـدۇ، دىنغـا تهنه » بويسۇنمىدۇق، بىزگه قۇالق سال، بىز ساڭا قـۇالق سـالمايمىز

 ئهگهر . ش يۈزىسىدىن، رائىنا دېگهن سۆزنى تىللىرىنى ئهگـرى قىلىـپ ئېيتىـدۇ قىلى

 ئاڭلىدۇق ۋە بويسۇندۇق، قۇالق سال، ئۇنزۇرنـا ) يۇقىرىقى سۆزلهرنىڭ ئورنىغا ( ئۇالر

 تېخىمۇ ياخشى، تېخىمـۇ تـوغرا بـوالتتى، ) الله نىڭ دەرگاهىدا ( دېسه، ئۇالر ئۈچۈن

 ئۇالرنىــڭ . رەهمىتىــدىن يىــراق قىلــدى لــېكىن كــۇفرى ســهۋەبلىك الــله ئــۇالرنى

 ) ئايهت  46 سۈرە نىسا  4 ( ). 46 ( ئازغىنىسىدىن باشقىسى ئىمان ئېيتمايدۇ

ئههدىنى بۇزغانلىقلىرى ئۈچۈن ئۇالرنى رەهمىتىمىـزدىن يىـراق قىلـدۇق، ئۇالرنىـڭ
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 قاتتىق قىلدۇق، ئـۇالر ) ئىماننى قوبۇل قىلىشقا يۇمشىمايدىغان دەرىجىدە ( دىللىرىنى

 ئۆزلىرى ئۈچـۈن قىلىنغـان ) تهۋراتتا ( سۆزلىرىنى ئۆزگهرتىۋېتىدۇ، ئۇالر ) هۋراتنىڭ ت (

 ئۇالرنىـڭ ئازغىنىـسىدىن !) ئـى مـۇههممهد . ( نهسىههتنىڭ بىـر قىـسمىنى ئۇنتـۇدى

 ئـۇالرنى ) ئهگهر تهۋبه قىلـسا ( باشقىسىنىڭ خىيانهت قىلغانلىقىنى بايقاپ تۇرىسهن،

 ۇالرنى كهچۈرگىن، الله ههقىقهتهن ياخـشىلىق ئ ) ئهگهر ئىمان ئېيتسا ( ئهپۇ قىلغىن،

 ) ئايهت  13 سۈرە مائىدە  5 ( ). 13 ( قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ

 ئهڭ ئاخىرقى پهيغهمبهر كىم؟ ) 17

 مۇههممهد پهقهت بىر پهيغهمبهردۇر، ئۇنىڭدىن بۇرۇن كـۆپ پهيغهمـبهرلهر ئـۆتتى

 باشـقىالر تهرىپىـدىن ئۇالرنىڭ بهزىلىرى ئۆز ئهجىلـى بىـلهن ئـۆلگهن، بهزىلىـرى (

 يهنى ( ؛ ئۇ ۋاپات بولسا ياكى ئۆلتۈرۈلسه، ئارقاڭالرغا يېنىۋاالمسىلهر؟ ) ئۆلتۈرۈلگهن

 يهنـى ( كىمكـى ئارقىـسىغا يېنىۋالىـدىكهن ) ئىماندىن يېنىپ مـۇرتهد بوالمـسىلهر؟

ــدىكهن ــۇرتهد بولى ــدۇ ) م ــان يهتكۈزەلمهي ــچه زىي ــا قىل ــۇ اللهغ ــۈكۈر . ، ئ ــله ش  ال

 ) ئايهت  144 سۈرە ئال ئىمرا  3 ( ). 144 ( اتاليدۇ قىلغۇچىالرنى مۇكاپ

 الله ئاخىرقى پهيغهمـبهر مـۇههممهد ئهلهيهىسـساالمنى نىـمه ) 18

 قىلىش ئۈچۈن ئهۋەتتى؟

 خـۇش خهۋەر ) مۆمىنلهرگه جهننهت بىلهن ( سېنى بىز پهقهت پۈتۈن ئىنسانالر ئۈچۈن

 ۋە . پ ئهۋەتتـۇق ئاگاهالنـدۇرغۇچى قىلىـ ) كـاپىرالرنى ئـازاب بىـلهن ( بهرگۈچى ۋە

  28 سـۈرە ســهبهه  34 ( ). 28 ( بىلمهيـدۇ ) بـۇنى ( لـېكىن ئىنـسانالرنىڭ تولىـسى

) ئايهت
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 الله خىرىستياىن ۋە يههـۇدىالردىن ئىمـان كهلتـۈرگهنلهرگه ) 19

نىمه تهييارلىدى؟

 الـله دىـن قورقـۇڭالر، الـله غـا ۋە ئۇنىـڭ ! ئىمـان ئېيتقـان كىـشىلهر ) ئىساغا ( ئى

ــرى ــۇهه ( پهيغهمبى ــساالمغا م ــىلهرگه ) ممهد ئهلهيهىس ــله س ــتىڭالر، ال ــان ئېي  ئىم

 ) ئــاخىرەتته پىلــسىراتتا ( رەهمىتىــدىن ئىككــى ههســسه بېرىــدۇ، ســىلهرگه ســىلهر

 ماڭىدىغان نۇرنى پهيدا قىلىدۇ، سىلهرگه مهغپىرەت قىلىدۇ، الـله بهكمـۇ مهغپىـرەت

 ) يهت ئا  28 سۈرە ههدىد  57 ( ). 28 ( قىلغۇچىدۇر، ناهايىتى مېهرىباندۇر

 الله نىڭ  نهزىرىدە ئېيسا ئهلهيهىسساالمنىڭ مىسالى نىمىـگه ) 20

 ئوخشايدۇ؟

 ) ئـۇ ئاتىـسىز يارىتىلغـانلىقتىن ( شۈبهىسىزكى، الله نىڭ نهزىرىدە ئىسانىڭ مىـسالى

 ئـادەمنى الـله . مىـسالىغا ئوخـشايدۇ ) يهنى ئادەم ئهلهيهىسـساالمنىڭ ( ئادەمنىڭ

 دە،  دېـدى » ۋۇجۇتقـا كهل « : ى، ئاندىن ئۇنىڭغـا تۇپراقتىن ياراتت ) ئانىسىز  ئاتا (

 ) ئىسانىڭ ئىشى ئادەمنىـڭ ئىـشىدىن ئهجهبلىنهرلىـك ئهمهس ( ئۇۋۇجۇتقا كهلدى

 ) ئايهت  59 سۈرە ئال ئىمران  3 ( ). 59 (

 الله مهريهم توغۇرىسدا نىمه دېدى؟ ) 21

 چىـدىن پۈتـۈن ئايـالالر ئى ( الله ههقىقهتهن سېنى ! ئى مهريهم « : پهرىشتىلهر ئېيتتى

 ). 42 ( تاللىدى، سېنى پاك قىلدى، سېنى پۈتۈن جاهان ئاياللىرىدىن ئارتۇق قىلـدى

پهرۋەردىگارىڭغا ئىتائهت قىل، سهجدە قىل ۋە رۇكۇ قىلغـۇچىالر بىـلهن ! ئى مهريهم
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 غهيىـب  سـاڭا ۋەهـى قىلىـۋاتقىنىمىز  بـۇ !) ئى مۇههممهد ). ( 43 ( » بىلله رۇكۇ قىل

 مهسىلىـسىدە ( الرنىڭ قايسىسى تهربىيـسىگه ئـېلىش مهريهمنى ئۇ . خهۋەرلىرىدىندۇر

 تاشـلىغان چاغـدا، سـهن ئۇالرنىـڭ ) سۇغا ( قهلهملىرىنى ) چهك تاشالش يۈزىسىدىن

 ئـارا جاڭجـال  ئـۆز ) مهريهمنىڭ كىمنىڭ تهربىيسىدە بولۇشىنى ( يېندا يوق ئىدىڭ،

 لهر ئۆزۋاقتىـدا پهرىـشتى ). 44 ( قىلىشقانلىرىدا سهن ئۇالرنىڭ يېنىـدا يـوق ئىـدىڭ

 الـله نىـڭ بىـر كهلىمىـسى ) ئاتىنىڭ ۋاسىتىسىـسىز ( الله ساڭا ! ئى مهريهم « : ئېيتتى

 بىلهن خـۇش خهۋەر بېرىـدۇكى، ئۇنىـڭ ئىـسمى مهسـىه ) دىن تۆرەلگهن بىر بوۋاق (

 مهريهم ئوغلى ئىسادۇر، ئۇ دۇنيا ۋە ئاخىرەتته ئـابرويلۇق ۋە الـله غـا يېقىـنالردىن

 ، ئوتتـۇرا يـاش بولغانـدىمۇ ) بوۋاقلىق چېغىـدىمۇ يهنى ( ئۇ بۆشۈكتىمۇ ). 45 ( بولىدۇ

 ياخـشى ) تهقۋادارلىقتا كامىل ( سۆزلهيدۇ ۋە ) پهيغهمبهرلهرنىڭ سۆزىنى ( كىشىلهرگه

 پهرۋەردىگــارىم ماڭــا ئىنــساننىڭ قــولى « : مهريهم ). 46 ( » ئــادەملهردىن بولىــدۇ

 : شته دېدى پهرىـ » قانداق باالم بولىدۇ؟ ) يهنى ئهرلىك بولمىسام ( تهگمىگهن تۇرسا

 ئانـا ئـارقىلىقمۇ ۋە ئۇنىڭـسىزمۇ  يهنـى ئاتـا ( الله خالىغىنىنى شۇنداق يارىتىدۇ «

 دە، ئـۇ  دەيـدۇ " ۋۇجۇدقـا كهل " بىرەر ئىشنىڭ بولۇشىنى ئىـرادە قىلـسا، ). يارىتىدۇ

 ) ئايهتكىچه  47  42 سۈرە ئال ئىمران  3 ( ). 47 ( دېدى » ۋۇجۇدقا كېلىدۇ

 الپ ئۆلتۈرۈلگهنمۇ؟ ئهيسا ئهلهيهىسساالم كىرىسقا مىخ ) 22

 يهنه الله نىڭ رەسۇلى ئىسا ئبن مهريهمنى ههقىـقهتهن ئۆلتـۈردۇق دېگهنلىكلىـرى

 ۋەهالهنكى، ئۇالرنىڭ ئىسانى ئۆلتۈرگىنىمـۇ يـوق، ). ئۇالرغا لهنهت قىلدۇق ( ئۈچۈن

 ئىسانى ئاستۇق دەپ گۇمان ( دارغا ئاسقىنىمۇ يوق ۋە لېكىن ئۇالرغا شۈبهه سېلىندى،

، ئىـسا ) ئهلهيهىسـساالمغا ئوخـشاپ قالغـان باشـقا بىرسـىنى ئاسـتى قىلىپ، ئىـسا
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 دە ) مهسىلىسى ( توغرىسىدا ئىختىالپ قىلىشقانالر ههقىقهتهن ئۇنىڭ ئۆلتۈرۈلگهنلىكى

 نى بىلمهيدۇ، گۇمانغىال ئاساسلىنىدۇ، ئـۇالر ) ئىشنىڭ ههقىقىتى ( ئۇالر بۇ . شۈبهىدىدۇر

 ه ئـۇنى ئـۆزتهرىپىگه كۆتـۈردى بهلكـى الـل ). 157 ( ئىسانى جهزمهن ئۆلتۈرمىـدى

 يهنى ئىسا ئهلهيهىسساالمنى الله ئۇالرنىڭ شهررىدىن قۇتۇلـدۇرۇپ تىرىـك هالـدا (

 الله غـالىبتۇر، هـېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر ). ئاسمانغا ئېلىپ چىقىپ كهتتى

 ) ئايهتلىرى  158  157 سۈرە نىسا  4 ( ). 158 (

 ؟ ئهيسا ئهلهيهىسساالم الله نىڭ ئوغلىمۇ ) 23

 ). 2 ( ههمـمه الـله غـا مۇهتاجـدۇر ) 1 ( الله بىردۇر  ئېيتقىنكى، ئۇ !) ئى مۇههممهد (

 هېچ كىـشى ئۇنىڭغـا تهڭـداش ). 3 ( الله باال تاپقانمۇ ئهمهس، تۇغۇلغانمۇ ئهمهس

 ) سۈرە ئىخالس  112 ( ). 4 ( بواللمايدۇ

 قانداق قىلغاندا ئازابتىن ئهمىن بولغىلى بۇلىدۇ؟ ) 24

 لۇش ئىمـان ئېيتقـان، ئىمانغـا مۇشـرىكلىكنى ئارىالشـتۇرمىغان ئازابتىن ئهمىن بو

  82 سـۈرە ئهنئـام  6 ( ). 82 ( ئادەملهرگه مهنسۈپتۇر، ئۇالر هىدايهت تاپقۇچىالردۇر

 ) ئايهت

 بۇ دۇنيا هاياتى نىمه؟ ) 25

ــدىن، ــى ئويۇن ــا تىرىكچىلىك ــى، دۇني ــته ( بىلىڭالرك ــاخىرەتته غهپلهت ــشىنى ئ  كى

 مـال،  ، زىبـۇزىننهتتىن، ئـۆزارا پهخىرلىنىـشتىن، پـۇل مهشغۇالتتىن ) قالدۇرىدىغان

) بىـرەر يـېغىش بىـلهن ئۆسـتۈرگهن ( پهرزەنت كۆپهيتىپ پهخىرلىنىشتىن ئىبارەتتۇر،
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 ئۆسۈملۈكى دېهقانالرنى خۇرسهن قىلغان يامغۇرغا ئوخشايدۇ، ئاندىن ئۇ ئۆسـۈملۈك

 يهنچىلـگهن قۇرۇپ قالىدۇ، ئۇنىڭ سارغىيىپ قالغـانلىقىنى كۆرىـسهن، ئانـدىن ئـۇ

 ياخـشى ( قـاتتىق ئـازاب بـار، ) كۇففـارالر ئۈچـۈن ( ئـاخىرەتته . چـۆپكه ئايلىنىـدۇ

 الله نىڭ مهغپىرىتى ۋە رازىلىقى بار، دۇنيا تىرىكچىلىكـى پهقهت ) بهندىلهر ئۈچۈن

 20 سـۈرە ههدىـد  57 ( ). 20 ( ئالدىنىـدىغان بههـرىمهن بولۇشـتۇر ) غاپىل ئادەم (

 ) ئايهت

 ىشالرنىڭ ههممىسى الله تهرىپىدىنمۇ؟ رەهمهت ۋە ياخشى ئ ) 26

 سىلهر بههرىمان بولۇۋاتقان نېمهتلهرنىڭ ههممىسىنى الله بهرگهن، سـىلهرگه بىـرەر

  53 سـۈرە نههـل  16 ( ). 53 ( ئېغىرچىلىق يهتسه، الله غا يالۋۇرۇپ دۇئا قىلىسىلهر

 ) ئايهت

 الله نىڭ رەهمىتىگه قانداق كېپىللىك قىلىسىز؟ ) 27

 تېخىمـۇ زىيـادە ) ئۇنى ( نېمىتىمىگه شۈكۈر قىلساڭالر، « : هرۋەردىگارىڭالر ئۆز ۋاقتىدا پ

 قىلساڭالر، مېنىڭ ئازابىم، ئهلۋەتته، بهكمۇ قاتتىق ) كۇفرانى نېمهت ( قىلىمهن، ئهگهر

 ) ئايهت  7 سۈرە ئىبراهىم  14 ( ). 7 ( دەپ جاكارلىدى » بولىدۇ

 قاتتىق ئازابتىن قانداق ساقالنغىلى بۇلىدۇ؟ ) 28

 سىلهرگه سىلهرنى قـاتتىق ئـازابتىن قۇتۇلدۇرىـدىغان بىـر تىجـارەتنى ! مىنلهر ئى مۆ

ــايمۇ؟ ــىتىپ قوي ــرىگه ). 10 ( كۆرس ــڭ پهيغهمبى ــا ۋە ئۇنى ــله غ ــن ( ال ــان ) چى  ئىم

ئېيتقايسىلهر، الله نىڭ يولىدا مېلىڭالر بىلهن، جېنىڭالر بىـلهن جىهـاد قىلغايـسىلهر،



 سوراڭ قۇرئان كهرىم جاۋاپ بىرىدۇ

 16  

  11  10 سـۈرە سـهپ  61 ( ). 11 ( ئهگهر بىلسهڭالر، سىلهر ئۈچـۈن بـۇ ياخـشىدۇر

 ) ئايهت

 ههرقانداق بىر كىشى الله قا ئىمان كهلتۈرسه، ئۇنىڭغا نىمه ئىش بۇلىدۇ؟ ) 29

 الله ئۇنىڭغا ئويلىمىغان يهردىن رىزىق بېرىدۇ، كىمكى الله غـا تهۋەككـۇل قىلـسا،

 هتهن الله ئۇنىڭغا كۇپايه قىلىدۇ، الله ههقىقهتهن مهقسىتىگه يېتهلهيدۇ، الـله ههقىـق

 ). 3 ( ههر بىر نهرسه ئۈچۈن مۇئهييهن مىقدار، مۇئهييهن ۋاقىت بهلگىلىدى

 كاپىرالرنىڭ بارار جايى قهيهر؟ ) 30

 بۈگۈن سىلهردىن ۋە كـاپىرالردىن فىـدىيه ئېلىنمايـدۇ، جـايىڭالر دوزاختـۇر، دوزاخ

 سـۈرە ههدىـد  57 ( ). 15 ! ( سىلهرگه ئهڭ اليىقتۇر، دوزاخ نېمىدېگهن يامـان جـاي

 ) ئايهت  15

 مۇسۇلمان بولغانالرنىڭ بارار جايى قهيهر؟ ) 31

 ئىمان ئېيتقان ۋە ياخـشى ئهمهللهرنـى قىلغـانالرنى ئاسـتىدىن ئۆسـتهڭالر ئېقىـپ

 ئـۇ يهردە . تۇرىدىغان جهننهتلهرگه كىرگۈزىمىز، ئۇالر جهننهتلهردە مهڭگـۈ قالىـدۇ

 سايىسىغا داخىل قىلىمىز ئۇالرغا پاك جۈپتىلهر بولىدۇ، ئۇالرنى جهننهتنىڭ مهڭگۈلۈك

 ) ئايهت  57 سۈرە نىسا  4 ( ). 57 (

 قانداق قىلغاندا خوشال بولغىلى بۇلىدۇ؟ ) 32

ئايال مۆمىنلهردىن كىمكى ياخشى ئهمهل قىلىـدىكهن، بىـز ئـۇنى ئهلـۋەتته  ئهر
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 ) دۇنيادا قانائهتچانلىق، هاالل رىزىق ۋە ياخـشى ئهمهلـلهرگه مـۇۋەپپهق قىلىـپ (

 ىمىز، ئۇالرغا، ئهلۋەتته، قىلغان ئهمهلىدىنمۇ ياخشىراق ساۋاب بېرىمىـز ئوبدان ياشىت

 ) ئايهت  97 سۈرە نههىل  16 ( ). 97 (
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