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 نومۇرلۇق سوئال-64001     
 : وئالس     
 ، بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.ئىسالم دېگەن سۆزنىڭ مەنىسى نېمە؟    
 : اۋاپج    
 رنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر.بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملە    
 . پ يىتىسىزقارىسىڭىز ئىسالم دېگەن سۆزنىڭ مەنىسىنى بىلى ۋە قامۇسالرغالۇغەت     

بويسۇنۇش،  ئەمرىگەبويسۇنۇش، باش ئېگىش، تەسلىم بولۇش، بۇيرۇغۇچىنىڭ  :كەلىمىسى ئىسالم
نى ئىخالس بىلەن ئالالھ تائاال ئۈچۈن چەكلىگەن ئىشلىرىدىن ئېتىرازسىز يېنىش، ئىبادەت

خەۋەرلىرىنى تەستىقالش، ۋە  ەنبەرگ)قۇرئان ۋە سەھىھ ھەدىسلەر ئارقىلىق( خالىس قىلىش، 
 ىئىسالم سۆزشۇنداقال،  بىرىدۇ. ئۇقۇمالرنى ەترئۇنىڭغا ئىشىنىش قاتارلىقالردىن ئىبا

 .دۇرپ كەلگەن دىننىڭ بەلگىسىئىلىم ئالالھ تەرىپىدىن پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساال
يەر شارىدا بار بولغان بارلىق دىنالرنىڭ دېيىلسە،  دەپ ئاتىلىدۇ؟ "ئىسالم"نېمە ئۈچۈن دىن     

 ممەتكە نىسبەت بېرىلسۇنۈھەممىسى مەلۇم بىر شەخسكە نىسبەت بېرىلسۇن ياكى مەلۇم بىر ئ
)خرىستىئان دىنى(  ئۆز ئىسىملىرى بىلەن ئاتىلىدۇ. مەسىلەن: ناسارا دىنىنىڭئوخشاشال 

 ئوتتۇرىغادىننىڭ ئاتىلىشى ئۇ دىننى  )بوزې( ئاتىلىشى ناسارا دېگەن سۆزدىن ئىلىنغان. بۇددىست
شتىيە دېگەن ئىسىم بىلەن ەدا)بوزا(نىڭ ئىسمى بىلەن ئاتالغان. زەردۇشت دىنى زەر غۇچىويق

 كۆتۈرگۈچىگە نىسبەت بىرىلگەن.نى ىقىبايرۋە ئۇنىڭ بولۇپ، بۇ دىننى قۇرغۇچى  مەشھۇر بولغان
ئىسرائىل قەبىلىلىرى ئارىسىدىكى يەھۇزا قەبىلىسىدىن   بەنىشۇنىڭدەك يەھۇدىي دىنىمۇ 

بىلەن ئاتالغان. ئەمما ئىسالم دىنى بولسا مەلۇم بىر  مىئىس يەھۇدىيە ،ئاشكارا بولغان بولۇپ
" ئىسالم"بۇ سۆز  ستىن بەلكىممەتكە نىسبەت بېرىلمەۈم بىر ئشەخسكە ياكى مەلۇ

ئۆز ئىچىگە ئالغان خاس سۈپەتنى بىلدۈرىدۇ. بۇ ئىسىمدىن شۇ ئاشكارا  نىنىڭ مەنىسىكەلىمىسى
ياكى  تەرىپىدىن تەسىس قىلىنمىغانلىقى كىشى ەربولىدۇكى، ئىسالم دىنى مەلۇم بىر

قى ىبۇ سۆزنىڭ ئاخىر ئۈچۈن خاس ئەمەسلىكى بەلكىممەت ۈئ ەرئارىسىدىن مەلۇم بىرئىنسانىيەت 
نى تەقەززا ىچېكى  زېمىندىكى بارلىق ئىنسانالرنىڭ ئىسالم دېگەن سۈپەت بىلەن زىننەتلىنىش

سۈپەت بىلەن سۈپەتلەنگەن ھەر بىر ئىنسان مەيلى ئىلگىرى ئۆتكەن بولسۇن ياكى  انا بۇقىلىدۇ. م
سۈپەت ەزكۇر . شۇنىڭدەك مبىلەن شەرەپلەندۇرۇلىدۇدېگەن ئىسىم ياشاۋاتقان بولسۇن مۇسۇلمان 

 بىلەن زىننەتلەنگەن ھەر بىر كىشى كەلگۈسىدىمۇ مۇسۇلمان دەپ ئاتىلىدۇ.
  ئالالھ  ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
د. مۇھەممەد بىن ئابدۇلالھ بىن سالىھ ئەسسۇھەيمنىڭ:"ئىسالم ئۇنىڭ ئاساسى ۋە ]    

 . [ن ئىلىندىباشلىنىشى" دېگەن كىتابىدى

 



 
ىسالم كەلىمىسىنىڭ مەنىسىئ  
 

1 

   

  

 


