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МУҚАДДИМА

Бисмиллаҳир Роҳманир Роҳим

Ўзининг охирги ва абадий китоби бўлмиш 
Қуръони каримни бутун оламларни ҳидоят қилиш 
учун нозил этган Аллоҳ таолога ҳамду санолар 
бўлсин.

Қуръони карим оятларини ўз умматларига бенуқ-
сон етказиб, унга қандай амал қилишни кўрсатган, 
оят ларини шарҳлаб, тафаккур қилиб, улардан икки 
дунё саодатини таъминлайдиган хулосалар олишни 
ўргатган Пайғамбаримиз Муҳаммад мустафо 
соллаллоҳу алайҳи ва салламга мукаммал салавоту 
дурудлар бўлсин.

Ҳозирги вақтда биз, ўз назаримизда, алғов-
далғов, бениҳоят чексиз туюлувчи, лекин Аллоҳ 
учун ғоят осон бўлган сир-синоатлар ва ахборотлар 
уммони ичида яшамоқдамиз. Ҳолатимиз борадиган 
манзилини жуда ҳам аниқ билмаган, бироқ унга 
томон тинимсиз ва шошиб кетаётган мусофирнинг 
ҳолини эслатади. Ҳамма нарсани шошилиб ва йўл-
йўлакай бажаришга, ҳамма нарсага улгуришга 
ҳаракат қилмоқдамиз.

Ҳаётимиз учун муҳим бўлган маълумотларнинг 
барча-барчаси Қуръони карим ва Пайғамбаримиз 
суннатларида батафсил баён қилинганига қарамай, 
уларни кўпинча тез ва тўғри топа олмаймиз. 
Чунки бу ҳукм ҳамда маълумотлар маълум сабабу 
ҳикматларга кўра, Муқаддас Каломнинг турли 
оятларига сингдирилган. Маълум мавзу бир неча 
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ўринларда келиши ҳам, битта оят мазмуни бир 
қанча мавзуни муолажа қилиши ҳам, биргина оятда 
кўплаб мавзулар ҳақида хабар берилган бўлиши 
ҳам мумкин.

Ушбу китоб Қуръон оятларини ўқиб, тафаккур 
қилиш натижасида пайдо бўлди. Қуръони 
каримни тафаккур қилиш давомида ҳосил бўлган 
хулосалар ўз мазмунига кўра, мавзуларга бўлиб 
чиқилди. Албатта, бу мавзулар Қуръон ичига олган 
мавзулардан бир томчи, холос. Шун дай бўлса-да, 
бугунги кун учун зарур бўлган мавзулар алоҳида 
кўрсатиб ўтилди. Бир хулоса фақатгина бир мав зуга 
киритилди. Шунингдек, мазмунан такрорланувчи 
хулосалардан воз кечилди. Шубҳасиз, мавзулар 
ичидан яна бошқа мавзуларни чиқариб олиш, 
баён қилинган мавзуларни янги хулосалар билан 
бойитиш мумкин.

Зеро, Қуръон зиёсидан фойдаланишга уриниш 
фақат уламоларнинг эмас, балки ҳар бир мўмин-
нинг ҳам ишидир.

Хулосалар билан танишар экансиз, уларнинг 
инсон ақли самараси эканини, мукаммалликка, 
бехатоликка даъво қилолмаслигини, қайсидир 
жой ёки вақт таъсирида юзага келганини унут-
маслигингизни илтимос қиламиз. Ният холис, 
лекин банда ожиз...

Ушбу ожизона тақдим этилаётган сатрларни 
Қуръон хазиналаридан фойдаланиш, уни ўқиб-
ўрганувчи солиҳ бандалар сафига дохил бўлишга 
уриниш сифатида кўр гайсизлар.

Аллоҳ барчамизга мададкор бўлсин!
Алҳамду лиллаҳи Раббил ъаламин!
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“Аъузу биллаҳи мин-аш шайтонир рожим” 
жум ласининг маъносига диққат қилинса, барча куч 
Аллоҳ дан эканлиги, шайтон ёмонлигидан ёлғиз 
Аллоҳнинг ёрдами би лангина қутулиш мумкинлиги 
аён бўлади.

“Бисмиллаҳир роҳманир роҳим” жум ласидан 
эса Аллоҳ ва бандалари ўртасини У Зотнинг чексиз 
раҳмати боғлаб тургани тушу нилади.

АЛЛОҲ
1/2  Мақтовнинг ҳақиқий эгаси оламлар нинг тар-

биячиси Аллоҳдир.
2/117  Аллоҳ бир ишни хоҳласа, “Бўл!” дейди ва у 

бўлади.
2/196  Аллоҳ иқоби шиддатли Зотдир.
2/247  Аллоҳ Ўз мулкини истаган бандасига беради.
2/253  Аллоҳ нимани ирода қилса, шуни қилади. 
3/128  Ҳукм чиқариш ва ҳаёт қоидаларини белги-

лаш Аллоҳнинг ишидир.
3/141  Аллоҳ мўминларни поклайди ва ко фирларни 

ҳалок этади.
3/191  Аллоҳ ҳеч ишни бекордан-бекорга 

қилмайди.
4/47  Аллоҳ баъзан аҳли китобларга ало ҳи да муро-

жаат қилади.
4/47  Аллоҳнинг иши амалга ошгусидир.
4/139  Азизлик, куч-қувватнинг барчаси Ал лоҳ 

ҳузу ридадир.
5/1  Аллоҳ нимани хоҳласа, шуни ҳукм қилади.
6/6  Бирор қавм Аллоҳнинг уларга юкла ган омона-

тини адо қила олмаса, Аллоҳ улар ўрнига бошқасини 
олиб келади.
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6/18  Ҳар бир нарсадан хабардорлик Аллоҳ га хос.
6/51  Аллоҳдан ўзга шафоатчи йўқ.
6/53  Аллоҳ инсонларнинг баъзиларини баъ зилари 

билан синайди.
6/59  Ғайбнинг калитлари Аллоҳдадир.
6/165  Аллоҳ инсонларни синаш учун улар нинг 

дара жаларини турлича қилиб қўйган.
9/118  Аллоҳ тавба эшигини очсагина, бан да тавба 

қила олади.
12/100  Аллоҳ Ўзи хоҳлаган ишни сездир май 

амалга оширгувчидир.
15/23  Аллоҳнинг Ўзи барча нарсага во рисдир. 
16/3  Аллоҳ ширкдан юксак турувчи Зот дир. 
16/74  Аллоҳ барча нарсани билур, банда ҳеч нар-

сани билмас.
18/109  Аллоҳнинг сўзлари тугамайди.
19/18  Аллоҳгина паноҳ бера олур.
19/21  Барча ишлар Аллоҳга осондир.
20/50  Аллоҳ барча нарсаларни маълум шаклда 

яратган.
20/50  Аллоҳ барча нарсани йўлга солиб қўйган. 
21/16  Аллоҳ ҳеч бир нарсани беҳуда ярат майди. 
21/23  Аллоҳ Ўзи қиладиган бирор иш ҳа қида ҳеч 

кимга ҳисобот бермас.
21/69  Нарсаларга турли хусусиятлар бе риш Аллоҳ-

нинг қўлида.
22/14  Аллоҳ Ўзи хоҳлаган ишни қилур.
22/18  Аллоҳ хор қилганни азиз қилувчи йўқ.
24/35  Аллоҳ осмонлар ва Ернинг нуридир.
24/42  Осмонлар ва Ернинг подшоҳлиги Аллоҳ ни-

ки дир.
24/45  Аллоҳ Ўзи хоҳлаган нарсани яра тади.
26/9  Аллоҳ кофирлар устидан ғолиб Зот.
27/78  Ҳукм қилиш Аллоҳга хос.
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30/19  Аллоҳ ўликдан тирикни, тирикдан ўлик ни 
чиқаради.

33/17  Аллоҳ бандага яхшиликни раво кўр са, уни 
тўсувчи, ёмонликни раво кўрса, ундан асровчи 
бирон-бир куч йўқ.

35/10  Ким куч-қудрат истайдиган бўлса, бар ча 
куч-қудрат Аллоҳникидир.

35/41  Аллоҳ осмон ва Ерни қулаб ту шиш дан асраб 
туради.

39/7  Аллоҳ Ўз бандаларининг кофир бўли шига 
рози эмас.

41/13  Чақмоқ ҳам Аллоҳнинг қўшин ла ридан би-
ридир.

42/8  Агар Аллоҳ хоҳлаганида барча инсон ларни 
бир динда жам қилган бўлар эди.

42/8  Аллоҳ хоҳлаган кишини Ўз раҳматига кири-
тади.

42/11  Аллоҳга ўхшаш ҳеч нарса йўқдир.
50/28  Аллоҳнинг ҳузурида талашиб-торти шилмас.
55/7  Аллоҳ осмонни кўтарди – баланд қилиб 

қўйди.
67/16  Аллоҳ илмидан ҳеч нарса махфий қо лолмас. 
91/15  Аллоҳ Ўз ишларининг оқибатидан қўрқмас 

ва ишлари хусусида ҳеч кимнинг олдида ҳисоб-китоб 
бермайди. Аксинча, бутун борлиқ Унга ҳисоб-китоб 
беради.

114/3  Парвардигор, Подшоҳ ва Илоҳ сўзлари уч 
хил маънони англатувчи уч турли сўзлардир. 
Инсонларни яратган Аллоҳгина уларнинг Парвар-
дигори, чин маънодаги эгаси – Подшоҳи ва ҳукм 
чиқаришга лойиқ Ҳакам – Илоҳ бўла олади.
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ҚОНУНИЯТЛАР
2/35  Аллоҳ барча нарсани жуфт қилиб яратди. 
2/60  Аллоҳ ер юзидаги ҳодисаларни сабаб ларга 

боғлагандир.
2/249  Танланганлар ичидан яна танланган лар 

ажра тилиши мумкин.
2/249  Гап миқдорда эмас, сифатда.
2/253  Танланганларнинг ҳам баъзилари баъ зи ла-

ридан ортиқдир.
4/12  Аввал зарар эшиги ёпилади, сўнгра фойда 

эшиги очилади.
4/24  Энг яхшиси топилмаса, ўрта даража даги ях-

шиси танланади.
5/5  Асоснинг емирилиши барча нарса нинг қула-

шидир.
6/2  Ҳар бир нарсанинг белгиланган муддати бор.
6/92  Ҳар бир нарсанинг ичида асосийси энг катта-

си бўлади.
6/133  Ҳар бир нарса ўртасида боғлиқлик бор.
7/12  Сабабсиз оқибат бўлмайди.
7/34  Ҳар бир нарсанинг ўз вақти бор.
8/52  Барча кофирлар бир хил йўлдан юра дилар.
9/1  Зарур нарсалар эълон қилиб қўйилиши керак.
9/8  Инсоннинг сўзига эмас, амалига қа раш зарур.
9/52  Вақт – олий ҳакам.
9/55  Аллоҳ бир нарсани истаса, унинг са бабларини 

ҳозирлайди.
9/99  Мақсадга восита билан эришилади.
10/64  Аллоҳнинг қонунлари ўзгармас.
11/6  Ҳар бир нарсанинг турар жойлари ҳам, борар 

жойлари ҳам Аллоҳга аён ва ҳамма нарса Китобда 
очиқ-равшан ҳолда бордир.
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