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 ئىسالم دىنىنىڭ باشقا دىنالرغا بولغان قارىشى
 

 نومۇرلۇق سوئال-٢١٥٣٤      
 : سوئال     
مهندە ئىسالم دىنى توغرىسىدا ئازراق گۇمان بار، ماڭا ئۇنى      

ئىسالم دىنى باشقا دىندىكى  .ئوچۇقالشتۇرۇپ بهرسهڭالر؟
ىلهرگه قانداق قارايدۇ؟، مۇسۇلمان بولمىغان كىشىلهرنىڭ كىش

ههممىسى ئالالهقا ۋە ئىسالم دىنىغا ئهگهشمىگهنلىكى ئۈچۈن 
گۇناهكار هېسابلىنامدۇ؟، مۇسۇلمان بولمىغان كىشىلهرنىڭ 

بۇ . ئىسالم دىنىغا ئهگهشمهستىنال جهننهتكه كىرىشى مۇمكىنمۇ؟
 .مهنههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلى

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالالهقا خاستۇر
ئىسالم : ئىسالم دىنىنىڭ باشقا دىنالر توغرىسىدىكى هۆكمى     

دىنى كهلگهندىن كېيىن باشقا دىنالر خۇددى ئىسالمدىن 
 خشاشئىلگىرىكى ئهرەبلهرنىڭ بۇت ۋە تاشالرغا چوقۇنغىنىغا ئو

 .باتىل هېسابلىنىدۇ ياكى پۈتۈنلهي ئهمهلدىن قالىدۇ
ئىلگىرىكى دىنالرنىڭ ئهمهلدىن قالدۇرۇلغانلىقىغا كهلسهك؛       

پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمدىن بۇرۇنقى بارلىق 
چۈنكى ئۇ دىننىڭ ئهسلى . پهيغهمبهرلهرنىڭ دىنى توغرا دىندۇر

ولۇپ، ئالاله تهرىپىدىن ئىسالم دىنى ئالاله تهرىپىدىن چۈشۈرۈلگهن ب
مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا كهلگهندىن كېيىن مهزكۇر دىنالر 

ئىسالم دىنى بىلهن ئىلگىرىكى باشقا دىنالر  .ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى
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دوزاخقا ئىشىنىش -ئارىسىدا ئالالهنى تونۇش، پهرىشتىلهر، جهننهت
چۈنكى بۇ قاتارلىق ئهسلى مهسىلىلهردە ئىختىالپ يوقتۇر، 

. مهسىلىلهر بارلىق پهيغهمبهرلهر ئارىسىدا بىرلىككه كهلگهندۇر
ئىبادەت  لېكىن ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى ئوخشاشماسلىق

پرىنسىپلىرى ۋە ناماز، روزا، ههج، زاكات قاتارلىق  ئالالهقا 
گهرچه  .يېقىنلىشىدىغان ئىبادەتلهرنى ئادا قىلىش مهسىلىسىدۇر

ئهگهشكۈچىلىرى كېيىنكى دەۋرىدە  ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهرنىڭ
دىنى ئىتىقاد پرىنسىپلىرىنى ئۆزگهرتىپ، ئالالهقا شېرىك 
كهلتۈرۈش دەرىجىسىگه يهتكهن بولسىمۇ، ئىسالم دىنى ئۇ 
ئهقىدىلهرنىڭ توغرىسىنى بايان قىلىپ ئىنسانالرنى ئىلگىرىكى 
پهيغهمبهرلهر ئىلىپ كهلگهن ئهسلى ساغالم توغرا ئهقىدىگه 

 . ۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسهتتىقايتۇرۇش ئ
 ئۆمهر رەزىيهلالهۇ: ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ ئهبى دەردا رەزىيهلالهۇ      

ئهنهۇ تهۋراتنىڭ توپالنغان ۋاراقلىرىنى ئىلىپ 
ئى ئالالهنىڭ : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ

مهن بۇ تهۋراتنىڭ ۋاراقلىرىنى بهنىي زۇرەيق ! ئهلچىسى
. ولغان قېرىندىشىمدىن ئالدىم دېۋىدىقهبىلىسىدىن ب

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ چىرايى ئۆزگهردى، ئابدۇلاله ئىبنى 
ئهقلىڭ نهگه : ئهنهۇغا ئهنهۇ ئۆمهر رەزىيهلالهۇ زەيد رەزىيهلالهۇ

. كهتتى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ چىرايىغا قارىمامسهن؟ دېدى
ئالالهنىڭ پهرۋەردىگارىمىز، دىنىمىزنىڭ : رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ ئۆمهر

ئىسالم، پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇههممهد ئهلهيهىسساالم، يول 
. باشچىمىزنىڭ قۇرئان ئىكهنلىكىگه رازى بولدۇق دېدى
: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ چىرايى ئىچىلىپ مۇنداق دېدى
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هسهمكى، ئهگهر مۇههممهدنىڭ جېنى قولىدا بولغان زات بىلهن ق«
مۇسا ئهلهيهىسساالم سىلهرنىڭ ئاراڭالردا بولغان بولسا، ئاندىن 
سىلهرنى مېنى تاشالپ مۇساغا ئهگهشكهن بولساڭالر ئهلۋەتته توغرا 
يۆلىنىشتىن بهك يىراقالپ كهتكهن بوالتتىڭالر، مهن بارلىق 
پهيغهمبهرلهر ئارىسىدىن سىلهرگه ئهۋەتىلدىم، سىلهر بارلىق 

ئىمام ئههمهد [» .ئارىسىدىن بۇ شهرەپكه ئېرىشتىڭالرئۈممهتلهر 
 ].ههدىس-١٥٤٣٧رىۋايىتى 

 :ئالاله تائاالنىڭ بۇ  ئايىتى يۇقىرىدىكى ههدىسنى كۈچالندۇرىدۇ     
﴿ َ � َاِسِ

َ
ِخَر ِ ِنَ  اْ

َ
َو ِ  اخ  َ بََم ِنَُو  َو ََ  ْ َِالَمِ  ِنيُفا ََلَ  

َ
َ َ اس َْ  ﴾َوَن  يََََِِ� 

غهيرىي دىننى ) دىنىدىن(كىمكى ئىسالم «:تهرجىمىسى
قوبۇل قىلىنمايدۇ، ئۇ ) يهنى ئۇنىڭ دىنى(تىلهيدىكهن، ههرگىز ئۇ 

 .]ئايهت-٨٥ئىمران -ئالسۈرە [ ».ئاخىرەتته زىيان تارتقۇچىدۇر
كىمكى " :ئىمام تهبهرىي بۇ ئايهتنى چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ     

ىنى دىن دەپ ئىتىقاد قېلىش ئۈچۈن ئىسالم دىنىنىڭ غهير
تالاليدىكهن، ئالاله ئۇ كىشىنىڭ دىنىنى ههرگىز قوبۇل قىلمايدۇ، 

ئۇالر ئاخىرەتته ئالالهنىڭ . ئۇ كىشى ئاخىرەتته زىيان تارتقۇچىدۇر
ئهرزىمهس  رەهمىتىدىن ئېرىشىدىغان نېسىۋىسىنى دۇنيانىڭ

-٣٣٩توم -٣تهپسىر تهبهرىي ." [نهرسىلىرىگه تىگىشىۋەتكهن بولىدۇ
 ].بهت

ئىسالم دىنى ئۇالرنىڭ گۇناهكار ئىكهنلىكىگىال قارىماستىن،       
بهلكى يۇقىرىقى ئايهتته بايان قىلىنغاندەك ئۇالرنىڭ دوزاختا ئهبهدىي 

ئۇالر جهههننهمدە . قالىدىغان كاپىرالردىن ئىكهنلىكىگه قارايدۇ
كاپىرنىڭ ئىمان ئېيتماي تۇرۇپ جهننهتكه كىرىشى  .ئهبهدىي قالىدۇ

ب وا ﴿ :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. مهسمۇمكىن ئه َّ ََ يَ   ِ
ّ
ِّّا اّ
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ٰ يَِلَج  َّ َُّة َى َ
َ
ل وَا ان  يََدخ 

َ
َِ َوَ بََواس  الّاَما

َ
َب أ ِّه  لَأ  َُ  ّ  

َ
بَِيَارَُِا َواَالََِكَ� وا َاََُأا َ
ِفَاِط 

َ
ََمم  ِ  َالِب  اْ

َ
َجِرِن�َ  ۚ ان م 

َ
َِزي ال

َ
لَِك �

ٰ ََ : تهرجىمىسى ﴾َوَ�
شۈبهىسىزكى، بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى  ئىنكار قىلغان ۋە ئۇالرغا «

ئىمان ئېيتىشقا گهدەنكهشلىك قىلغانالرغا ئاسماننىڭ دەرۋازىسى 
يهنى ئۇالرنىڭ ياخشى ئهمهلى ۋە دۇئاسى قوبۇل (ئېچىلمايدۇ 

، تاكى تۆگه يىڭنىنىڭ تۆشۈكىدىن ئۆتكۈچه ئۇالر )بولمايدۇ
، )يهنى ئۇالر ههرگىزمۇ جهننهتكه كىرمهيدۇ(مهيدۇ جهننهتكه كىر

 .]ئايهت-٤٠ئهئراپ سۈرە [ ».گۇناهكارالرغا مۇشۇنداق جازا بېرىمىز
مېنىڭ « :بۇ ههقته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن     

جېنىم قولىدا بولغان زات بىلهن قهسهمكى، مۇشۇ ئۈممهتنىڭ 
هر قىلىپ ئهۋەتىلگىنىمنى ناسارالىرىدىن مېنىڭ پهيغهمب-يههۇدىي

ئاڭالپ تۇرۇپ، ئالاله تهرىپىدىن مهن ئارقىلىق كهلگهن دىنغا ئىمان 
 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .ئېيتمىغانالر دوزاخ ئههلىدۇر

قۇرئاندىن  ئالاله تائاال باشقا دىيانهت ئههلىنىڭ، دەستۇرى     
ئىبارەت بولغان ئىسالم دىنىغا چوڭقۇر نهزەر تاشالپ، ههقىقهت 

وغرىسىدا ئىزدەنگۈچىلهرنى توغرا يولغا يېتهكلىشىنى ۋە ت
 .قهلبلىرىنى ئىسالمغا ئېچىۋېتىشىنى سورايمىز

 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر     
 


