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 رەھمان ۋە رەھىم سۈپەتلىك ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن

 

 دامولال ئابدۇلقادىر ئىبنى ئابدۇل ۋارىس قەشقەرى

 

  "ئالالھ تائاالنىڭ سۆزى ھەممە سۆزدىن ئۇلۇغ ۋە يۈكسەكتۇر  

 سائادىتى ۋە ئۇلۇغلۇقى نېمە بىلەن بولىدۇ؟ -س: ئىنساننىڭ بەخت

 .ج: ھەق ۋە راستچىل دىنغا ئەگىشىپ ئەمەل قىلماق بىلەن بولىدۇ

 

 س: ھەق ۋە راستچىل دىن قايسىدۇر؟

 .ئالالھ ھوزۇرىدا قوبۇل بولغان ئىسالم دىنىدۇر-ج: ھەق ۋە راستچىل دىن

 

 مۇسۇلمان بولىدۇ؟ -س: ئىنسان قايسى سۆز بىلەن ئىسالم دىنىغا كىرىپ مۆئمىن 

ج: كەلىممممە تەيىبەكپممما  سمممۆز  نمممى تىلمممى بىممملەن سمممۆزلەىل مەنىسمممىنى  ۈشمممىنىپلدىلى 

 .بىلەن تەستىق قىلماقمملىق بىلەن بولىدۇ

 

 س: كەلىمە تەييىبە قايسىدۇر؟

 .ج: "الئىالھە ئىللەلالھ مۇھەممەدۇن رەسۇلۇلالھ " دۇر

 

 س: كەلىمە تەييىبەنىڭ مەنىسى نېمە؟
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ئمممالالھتىن باشمممقا كھمممېت  ئىبمممادەۋ قىلىنغمممۇ ى ۋە يممماراتقۇ ى يوقتمممۇر  ممممۇھەممەد ج: بىمممر 

 .ئالالھ تائاالنىڭ بىز ئىنسانالرغا ئەۋەتكەن ئەلچىسىدۇر ئەلەيھىسساالم

 

 س: قانداق كىشى كامىل مۆئمىن ۋە مۇسۇلمان بولىدۇر؟

ۈملەرگە ج: ئىسمممالم دىنىنمممى قوبمممۇل قىلىمممپل شمممەرىتەتتە ئېنىمممق ئوتتۇرىغممما قويۇلغمممان ھۆكممم

 .مۇسۇلمان بولىدۇر -ئىتائەۋ قىلغان كىشى كامىل مۆئمىن ئىمان كەلتۈرۈىل

 

 س: ئىمان دېگەن نېمە؟

ج: ئمممممالالھ تائاالغممممما ۋە پەرىشمممممتىلەرگەل ئالالھنىمممممڭ كىتابلىرىغمممممال پەيغەمبەرلىمممممرىگەل 

ۋە يامممممانلىق ئممممالالھ تائاالنىممممڭ تەقممممدىرى بىمممملەن بولۇشممممىغال  قىيممممامەۋ كۈنىگەلياخشممممىلىق

 .ئىشىنىپ قوبۇل قىلىشتۇر راستلىقىغا-ندىن كېيىن تىرىلىشنىڭ ھەقئۆلگە

 

 س: ئالالھ تائاالغا ئىمان كەلتۈرۈش قايسى يوسۇندا بولىدۇ؟

ج: ئممالالھ تائمماال بمماردۇرل بىممردۇرل قەدىمىيممدۇرل ھممېت شممېرىكى يوقتممۇر  ئممالالھ تائمماال بۈيممۈ  

 .قسانالردىن پا  ۋە خالىيدۇرنو -بىلەن دائىم سۈپەتلەنگۈ ىدۇر  بار ە ئەيىب سۈپەتلىرى

 

 س: ئالالھ تائاالنىڭ بۈيۈ  سۈپەتلىرى قايسى سۈپەتلەردۇر؟

ج: ئممممالالھ تائمممماال "ھەييممممۇن"ل "ئممممالىمۇن"ل "مۇرىممممدۇن"ل "قممممادىرۇن"ل "مۇتەكەللىمممممۇن"ل 

 .دۇر… سەمىتۇن"ل "بەسىرۇن"" ل""مۇكەۋۋىنۇن

 

 س: "ھەييۇن" نىڭ مەنىسى نېمە؟

تىرىكتممممۇر  ھەرگىممممز ئۆلمەيممممدۇ  تىرىكلىكممممى ەىسممممىم ۋە ەممممان بىمممملەن ج: ئممممالالھ تائمممماال 

 .ئەمەستۇرلبەلكى ئۆزىگەاليىق سۈپىتى بىلەن تىرىكتۇر
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 س: "ئالىمۇن" نىڭ مەنىسى نېمە؟

يممماكى يوشمممۇرۇن ج: ئمممالالھ تائممماال ھەمممممە نەرسمممىلەرنى كمەيلمممى ئمممۇ  ئاشمممكارا بولسمممۇن 

ائاالنىممڭ ئىلمىممدىن تاشممقىرى ئەمەسممتۇر  مگۈ ىدۇر  ھممېت نەرسممە ئممالالھ تلممبولسممۇن تامممامەن بى

ۋە زېھىمممن بىممملەن ئەمەس بەلكمممى ئمممۆزىگە اليىمممق سمممۈپىتى  كئمممالالھ تائاالنىمممڭ  بىلمىكمممى ئاقىمممل

 .بىلەن بىلگۈ ىدۇر

 

 نىڭ مەنىسى نېمە؟ "س: "مۇرىدۇن

ج: ئممممالالھ تائمممماال ھەممىنممممى ئىممممدارە قىلغۇ ىممممدۇر  ھەممممممە نەرسممممە ئممممالالھ تائاالنىممممڭ 

 .ۇخاھىشى بىلەن بولىد

 

 س: "قادىرۇن" نىڭ مەنىسى نېمە؟

 .ج: ئالالھ تائاال ھەممىگە قادىر كۈ ى يەتكۈ ىدۇر  ھېت نەرسىدىن ئاەىز ئەمەستۇر

 

 س: "مۇتەكەللىمۇن" نىڭ مەنىسى نېمە؟

تائاالنىمممڭ سمممۆزىدۇر  ئمممالالھ ئمممالالھ  قۇرئمممان كەرىمممم .ج: ئمممالالھ تائممماال سمممۆزلىگۈ ىدۇر

ئېغىمممز بىممملەن ئەمەسل بەلكمممى ئمممۆزىگە اليىمممق سمممۈپىتى بىممملەن  -تىمممل تائاالنىمممڭ سۆزلىشمممى

 .سۆزلىگۈ ىدۇر

 

 س: "مۇكەۋۋىنۇن" نىڭ مەنىسى نېمە؟

ج: ئممممالالھ تائمممماال بممممارلىق مەخلۇقمممماتالرنى يمممماراتقۇ ى ۋە پەيممممدا قىلغۇ ىممممدۇر  ھەممممممە 

 .اپىرىدە بولغاندۇرنەرسە ئالالھنىڭ يارىمتىشى بىلەن ئ
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 س: "سەمىتۇن" نىڭ مەنىسى نېمە؟

ج: ئممممالالھ تائمممماال بممممارلىق ئمممماۋازالرنى ئا لىغۇ ىممممدۇر ئالالھ تائاالنىممممڭ ئا لىشممممى قممممۇالق 

 .ئۆزىگە اليىق سۈپىتى بىلەن ئا لىغۇ ىدۇر بىلەن ئەمەستۇر بەلكى

 

 س: "بەسىرۇن" نىڭ مەنىسى نېمە؟

ۈ ىمممدۇر  ھەتتممما قمممارا غۇ كېچىمممدە قمممارا تممماش ج: ئمممالالھ تائممماال ھەمممممە نەرسمممىنى كۆرگ

ىكى  ۈمۈلىلەرنىمممڭ ھەرىكەتلىرىنىممممۇ كمممۆرۈى تۇرىمممدۇ ئالالھ تائاالنىمممڭ كمممۆرم ئۈسمممتىدىكى قمممارا

 .خاس سۈپەۋ بىلەن كۆرگۈ ىدۇر كۆز بىلەن ئەمەسلبەلكى ئۆزىگ

 

 س: پەرىشتىلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش قايسى يول بىلەن بولىدۇ؟

-شمممتىلىرى بممماردۇر ئۇالرنى نمممۇردىن ياراتقانمممدۇر  ئمممۇالر ئەركە ج: ئمممالالھ تائاالنىمممڭ پەرى

ئىچىمم  يوقتممۇر  ئممۇالر دائىممم ئممالالھ تائاالنىممڭ تائىتىممدە  -ئممۇالردا يىمميى .  ىشممى دېيىلمەيممدۇ

بەنمممدىلەردۇر  ئۇالرنىمممڭ ئمممالالھ تائاالنىمممڭ ھوزۇرىغممما يمممېقىن  بولغمممۇ ى ئەزىمممز ۋە ھۆرمەتلىمممك

 .ئەزرائىل ئەلەيھىسساالمدۇر پىل ۋە و راقلىرى ەىبرىتىلل مىكائىلل ئىسرا

 

 س: كئالالھ تائاالنىڭ  كىتابلىرىغا ئىمان كەلتۈرۈش قايسى يول بىلەن بولىدۇ؟

ج: ئممالالھ تائمماال بەنممدىلەرنى ئىسممالھ قىلىمم ل كىشممىلىك ھاياتتمما ئممادالەتنى بەرپمما قىلىمم  

شل ۋەدە لەرگە كىتممممماە ئىبەرتكەنمممممدۇر ئۇ كىتمممممابالردا بمممممۇيرۇشل  ەكممممملە ئۈ مممممۈنلپەيغەمبەر

مۇسمممۇلمانالرغا ەەنمممممنەۋ ئاتممما قىلىشمممقا  ئمممازاە كيەنمممى كاپىرالرغممما ئمممازاە  -كيەنمممى ممممۆئمىن

ەەھەتتىكممممممى مەنمممممم ەئەۋ ۋە  بېممممممرى   لىرىنممممممى ۋە بەنممممممدىلەرنىڭ دىنممممممى ۋە ئىقتىسممممممادى 

ئممممۇ كىتممممابالر: تەۋراۋل ئىنۇىمممملل زەبممممۇرل قۇرئممممان ۋە باشممممقا  .زەرەرلىرىنممممى بايممممان قىلغانممممدۇر

ھەممىممممدىن ئەۋزىلممممى ۋە ئاخىرقىسممممى قۇرئممممان  ئىبممممارەتتۇر  بممممۇ كىتابالرنىممممڭسممممەھىي ىلەردىن 

 .ئىگىدۇر كەرىمدۇر  قۇرئان كەرىمنىڭ ھۆكۈملىرى قىيامەتكىچە كۈ كە
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 س: پەيغەمبەرلەرگە ئىمان كەلتۈرۈش قايسى يوسۇندا بولىدۇ؟

ۈن ج: ئمممالالھ تائممماال ئمممۆز پەزىلىتمممى بىممملەن بەنمممدىلىرىنى تممموغرا يولغممما كىرگمممۈزمە  ئۈ ممم

پەيغەمبەرلەنمممى ئىبەرتمممممكەندۇر  ئمممۇالر ئىنسمممانالرنى تەۋھىمممدكەل ياخشمممى ئىشمممالرنى قىلىشمممقال 

قاتممممارلىق ئىشممممممالرغا دەۋەۋ قىلىممممپل شممممېرىك ۋە يامممممان ئىشممممالردىن …ئەخالقلىممممق بولممممۇش

توسممممممىدۇ  ئۇالرنىممممممڭ ھەممىسممممممى يامممممممان ئىشممممممالردىن خالى لراسممممممتچىل كىشممممممىلەردۇر  

 ى ئممممممادەم ئەلەيھىسسمممممماالمل پەيغەمبەرلەرنىممممممڭ ئە پەيغەمبەرلەرنىممممممڭ ئەۋۋىلممممممى ھەزرىتمممممم

 .ئاخىرقىسى ۋە ھەممىدىن ئەۋزىلى بىزنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمدۇر

 

 س: قىيامەۋ كۈنىگە ئىمان كەلتۈرۈش قايسى يول بىلەن بولىدۇ؟

ج: قىيمممامەۋ كۈنىمممدە بەنمممدىلەرنىڭ ياخشمممى ۋە ياممممان ئەمەللىمممرىگە قارىتممما مۇكاپاۋلەمممازا 

ۋە راسممممتتۇر  قۇرئممممان كەرىممممم ۋە سممممەھىۇ ھەدىسمممملەردە ئاشممممۇ كممممۈن  بېرىلىممممدىغانلىقى ھەق

 .توغرىسىدا دېيىلگەن سۆزلەرنىڭ ھەممىممسىنىڭ پۈتۈنلەي توغرىلىقى شەكسىزدۇر

 س: تەقدىرگە ئىمان كەلتۈرۈش قايسى يول بىلەن بولىدۇ؟

تائاالنىمممڭ تەقمممدىرى ج: بەنمممدىلەرنىڭ مەيلمممى ياخشمممى يممماكى ياممممان ئەمەللىمممرى ئمممالالھ 

ئمممالالھ تائممماال ياخشمممى ئەمەلممملەرگە رازىل ياممممان ئەمەللەردىمممن رازى  بىممملەن بولىمممدۇ  لمممېكىنل

 .ئەمەستۇر

 

 س: ئىسالم دېگەن نېمە؟

ج: ئمممالالھنى بىمممر دەى گۇۋاھلىمممق بېمممرى ل نامممماز ئوقمممۇشل زاكممماۋ بېمممرى ل ر زا تۇتمممۇشل 

 .قىلىشتۇر ھەج تاۋاى

 گەن نېمە؟س: شاھادەۋ كگۇۋاھلىق بېرى   دې

ج: ئمممممالالھ تائممممماالدىن باشمممممقا ئىبمممممادەۋ قىلىشمممممقا اليىمممممق ھمممممېت مەئبمممممۇد بەرھەق 

ئمممممالالھ تائاالنىمممممڭ بىمممممزلەرگە ئىمممممبەرتكەن ئەلچىسمممممى ۋە  يوقتۇر ممممممۇھەممەد ئەلەيھىسسممممماالم

 .بەرھەق پەيغەمبىرىل دەى گۇۋاھلىق بەرمەكتۇر
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 س: ناماز دېگەن نېمە؟

ئەركممممانلىرى بىمممملەن  -اپىممممق تەئممممدىلج: بەش ۋاق نامممممازنى شممممەرىتەۋ ھممممۆكمىگە مۇۋ

 .رۇسالى ئوقۇماقتۇر

 

 س: زاكاۋ دېگەن نېمە؟

ممممۈلكى ئمممۆز ھاەىتىمممدىن ئېشمممىپ ھېسمممابىغا يەتكەنمممدە پېقىمممر مىسمممكىنلەرگە  -ج: ممممال

مۈلممۈكنى پمماكالش  -بېممرى ل زاكمماۋ دىيىلىممدۇ  زاكاتنىممڭ مەنىسممى مممال مەلممۇم مىقممداردا ئايرىممپ

سمممممۇغىرى  بىممممملەن  -تېمممممرى   نىۇىسمممممتۇر مۈلمممممۈ -ممممممالدېمەكتمممممۇر  زاكممممماۋ بەرمىمممممگەن 

ئۆشمممرە بەرمىمممگەن زىرائەتلەرنىمممڭ  .ئۆسمممتۈرىلىدىغان زىرائەتلەرنىمممڭ زاكىتمممى ئۆشمممرە دىيىلىمممدۇ

 .ھوسۇلى ناپا  كھارام  دۇر

 

 س: ر زا تۇتۇش دېگەن نېمە؟

ج: رامىمممزان ئېيىمممدا ر زا تۇتمممۇش نىيىتمممى بىممملەن سمممۈبھى يورىغمممان ۋاقىتمممتىن باشمممالى كمممۈن 

 .ئىچمە  ۋە ەىنسى ئاالقىنى تەر  ئەتمەكتۇر -قەدەر يىمە  چەكىرىپ كەتكەنگى

 

 س: ھەج تاۋاى قىلى  دېگەن نېمە؟

 -ج: بەيتۇلالغممممما بېرىمممممپ كەلگىمممممچە كئىقتىسمممممادى  ەەھەتمممممتىن  يولمممممدىكى خىمممممراەەۋ

 ىقىملىرىغممما ۋە ئائىلىسىدىمممممكىلەرنىڭ نەپىممممقە ۋە ھممماەەتلىرىگە يەتكممممۈدە  نەرسمممىگە قممممادىر 

 .قېتىم ھەج تاۋاى قىلىشى پەرزدۇر ىن بولسا ئۆمرىدە بىربولغان كىشىنىڭ مۇمك

 

 س: ئىماننىڭ خۇالسىسى نېمە؟

ج: ممممۇھەممەد ئەلەيھىسسممماالم ئمممالالھ نامىمممدىن بىمممرەر ئەممممرىگە بۇيرىغمممان يممماكى توسمممقان 

ممممۇھەممەد ئەلەيھىسسممماالمدىن دېيىلگەنلىكمممى قۇرئمممان كەرىمممم يممماكى  بولسممما ئەشمممۇ ئەمرنىمممڭ
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النغانلىقى بىلىنمممممسەل ئا ممما تىمممل بىممملەن ئىقمممرار ۋە دىمممل بىممملەن سمممەھىۇ ھەدىسممملەردە ئىسممم ات

 .تەستىق قىلىپ شۇ بويىچە قىلماقلىقتۇر

 

 س: ئىلىم ئۈگىنى  دېگەن نېمە؟

ئايالالرغمما ئوخشاشممال پەرھىممزدۇر  ئىلىممم ئممۈگىنى  بولسمما دۇنيمما  -ج: ئىلىممم ئممۈگىنى  ئەر

 .دىنبىر يولىدۇرسائادەتنى قولغا كەلتۈرۈشنىڭ بىر -بەخىت ۋە ئاخىرەتتىكى

 

 س: مىللەتنىڭ خارلىق ۋە قۇللۇققا  ۈشۈى قېلىشىغا سەۋەە نېمە؟

ج: سمممممەۋەە ئىككىمممممدۇر  بىرىنچمممممىل بىلىمسمممممىزلىك ۋە مۇتەئەسسمممممى لىكتۇر  ئىككىنچمممممىل 

ئىختىالپتمممممۇر  ھەر قانمممممداق قەۋم ۋە مىللەتنىمممممڭ خمممممارلىق ۋە قۇللۇققممممما  ئىتتى اقسمممممىزلىق ۋە

 .سەۋەە نادانلىق ۋە ئۆز ئارا ئىتتى اقسىزلىقتۇر  ۈشۈى قېلىشىدىكى كئاساسلىق 

 

 ئابر ي ۋە ز ر كۈچ قۇۋۋەۋ نېمە بىلەن بولىدۇ؟ -س: ئىززەۋ

ج: ئىلىمممم مەرىممم ەۋ ئمممۈگىنى  ۋە ئمممۆز ئمممارا ئىتتى ممماقلىق بىممملەن بولىدۇ شمممۇنىڭ ئۈ مممۈن 

 .ۇئۆز ئارا ۋە كە  مۇسۇلمانالر ئارا ئىتتى اق بولۇشقا بۇيرۇيد ئالالھ تائاال بىزلەرنى

ھەممىڭممالر بىممردە  ئممالالھ يولىغمما كقۇرئممان كەرىممم ئەتراپىغمما  زىممت ئۇيۇشممۇ الر ئممۆز ئممارا "

 ."بۆلۈنمە الر

 

 !ھىدايەتكە ئەگەشكۈ ىلەرگە ساالم

 

ئو مممۇق پىكىرلىمممك دىنمممداش مۇسمممۇلمان قېرىنداشمممالردىن ئۈمىمممدىم شمممۇكىل بمممۇ كىتمممابنى 

ئالدۇرۇشممممنى ھەرگىممممز بوشاشممممتۇرۇى ئممممائىلە ئەۋالدلىرىغمممما بىلممممممدۈرۈش ۋە ئوقۇتممممۇىل يممممادا 

 .قويمىغاي
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 ." وقۇم ئالالھ تائاال ياخشى ئى  قىلغۇ ىالرنىڭ ئەەرىنى بىكار قىلىۋەتمەيدۇ"

 

 

 

 


