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قۇرئان كەرىم مەخلۇق ئەمەس بەلكى ئالالھ تائاالنىڭ سۆزىدۇر
-15101نومۇرلۇق سوئال
سوئال:
قۇرئان كەرىمنىڭ مەخلۇق ئەمەسلىكىنى بايان قىلىدىغان ئىنگىلىزچە بىرەر
كىتاپ تەۋسىيە قىلىشىڭالرنى ،شۇنداقال بىز مۇسۇلمانالر بۇ مەسىلىدە قانداق
ئېتىقاد قىلىشىمىز ۋاجىپ بولىدىغانلىقى توغرىسىدا چۈشەنچە بىرىشىڭالرنى ئۈمىد
قىلىمەن.
جاۋاپ:
بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر.
بىز مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئالالھ تائاال تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەن ۋە
پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىزگە خەۋەر بەرگەن نەرسىلەرگە تولۇق ئېتىقاد قىلىشىمىز
الزىم بولىدۇ .ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە ئۆزىنىڭ سۆزلىگۈچى سۈپىتى توغرىسىدا
ز ز ْ ز ْ ز ُ ز َّ ز ً
خەۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ﴿ :ومن أصدق ِمن اللـ ِه ح ِديثا﴾

تەرجىمىسى« :ئالالھتىنمۇ توغرا سۆزلۈك كىم بار؟ (يەنى سۆزىدە ،ۋەدىسىدە ئالالھتىنمۇ
سادىق ھېچكىم يوق)» [سۈرە نىسا -78ئايەت].

ً
ز َّ
زز ْ ز ْ ز ُ
ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ومن أصدق ِمن اللـ ِه ِقيل﴾ تەرجىمىسى:

«ئالالھتىنمۇ راست سۆزلۈك كىم بار؟ (يەنى ئالالھتىنمۇ راست سۆزلۈك ھېچ كىم
بولمايدۇ) » [سۈرە نىسا -111ئايەت].
يۇقىرى دا بايان قىلىنغان ئىككى ئايەتتە ئالالھ تائاالنىڭ سۆزلىگۈچى ،سۆزىنىڭ
راستلىقى ۋە ھەق ئىكەنلىكى ،شۇنداقال ئۇنىڭ سۆزىدە ھېچقانداق بىر يالغاننىڭ
بولۇش ئېھتىماللىقى يوقلىقىغا ئىسپاتتۇر.
ز
ْ ز ز َّ ُ
يَس ْاب زن زم ْر زي زم﴾ تەرجىمىسى« :ئۆز ۋاقتىدا
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ ﴿ :زوإِذ قال اللـه يزا ِع
ئالالھ ئېيتتى« :ئى مەريەم ئوغلى ئىسا![ ».سۈرە مائىدە -116ئايەتنىڭ بىرقىسمى] .بۇ
ئايەتتە ئالالھ تائاالنىڭ سۆزلىگۈچى ئىكەنلىكى ،سۆزىنىڭ ئاڭلىنىدىغانلىقى،
سۆزنىڭ ئاۋاز بىلەن بولىدىغانلىقى ۋە ئۇنىڭ سۆزىنىڭ سۆزلۈك ۋە جۈملىلەردىن
تەركىپ تاپىدىغانلىقى بايان قىلىنغان.
ئالالھ تائاالنىڭ سۆزىنىڭ ھەرىپلەر بىلەن بولىدىغانلىقىنىڭ دەلىلى ،ئالالھ تائاال
ز ز َّ ز ز ز ُ ز ز ُ ز ٰ ي ز ز ز ُّ ز
مۇنداق دەيدۇ﴿ :فلما أتاها نو ِدي يا موَس .إِ ِِن أنا ربك﴾ تەرجىمىسى« :مۇسا ئوتنىڭ يېنىغا

كەلگەندە نىدا قىلىندىكى ،ئى مۇسا! .مەن ھەقىقەتەن سېنىڭ پەرۋەردىگارىڭدۇرمەن».
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[سۈرە تاھا -11-11ئايەت]  .مانا بۇ ئايەت ھەرىپلەردىن تۈزۈلگەن ،ئالالھ تائاالنىڭ
سۆزىدۇر.
ئالالھ تائاالنىڭ سۆزىنىڭ ئاۋاز بىلەن بولىدىغانلىقىنىڭ دەلىلى ،ئالالھ تائاال

ْ ز ْ ز ز ز َّ ْ ز ُ ز
ز
ُّ
زز زْز ُ
َن ًّيا﴾ تەرجىمىسى« :ئۇنىڭغا بىز تۇر
ور اْليم ِن وقربناه ِ
مۇنداق دەيدۇ﴿ :وناديناه ِمن جانِ ِ
ب الط ِ
تېغىنىڭ ئوڭ تەرىپىدىن نىدا قىلدۇق ،ئۇنى بىز مۇناجات ئۈچۈن (دەرگاھىمىزغا)
يېقىنالشتۇردۇق[ ».سۈرە مەريەم -01ئايەت] .چاقىرىق ۋە مۇناجات پەقەت ئاۋاز بىلەنال
بولىدۇ[ .شەيخ ئىبنى ئۇسەيمىيننىڭ "شەرھى لەمئەتۇل ئېئتىقاد" ناملىق ئەسىرى
-81بەتكە قارالسۇن].
شۇنىڭ ئۈچۈن ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسىدە ،شۈبھىسىزكى ،ئالالھ تائاال
قاچان ،قەيەردە ،قانداق ئۇسلۇبتا سۆزلەشنى خالىسا ،ھەرىپ ۋە ئاۋاز بىلەن
سۆزلىگۈچىدۇر ،ئالالھ تائاالنىڭ ئاۋازى مەخلۇقالرنىڭ ئاۋازىغا ئوخشىمايدۇ .ئالالھ
تائاالنىڭ ئاۋازىنىڭ مەخلۇقالرنىڭ ئاۋازىغا ئوخشىمايدىغانلىقىنىڭ دەلىلى ،ئالالھ
السم ُ
َشء زو ُه زو َّ
اْلص ُ
يع ْ ِز
تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :لزيْ زس زك ِمثْ ِل ِه ز ْ
ري﴾ تەرجىمىسى« :ھېچ شەيئى
ِ
ئالالھقا ئوخشاش ئەمەستۇر ،ئالالھ ھەممىنى ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر ،ھەممىنى كۆرۈپ
تۇرغۇچىدۇر[ ».سۈرە شۇرا -11ئايەت].
يۇقىرىدىكى بۇ ئېتىقاد بۇرۇندىنال ئەھلى سۈننە ۋەلجامائە ئەقىدىسى دەپ مەشھۇر
بولدى .ئۇالر قۇرئان كەرىمنى ئالالھنىڭ كاالمى (يەنى سۆزى) دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ.
ْ ز ز ي ز ُْ ْ ز ْ ز ز ز ز
ز
ار زك فزأ ِج ْر ُه زح َّ ٰ
َّت ي ز ْس زم زع
ْش ِكني استج
بۇنىڭ دەلىلى ،ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :و ِإن أحد ِمن الم ِ
زز
َّ
لَك زم اللـ ِه﴾ تەرجىمىسى« :ئەگەر مۇشرىكالردىن بىرەر كىشى سەندىن ئامانلىق تىلىسە،
تاكى ئۇ ئالالھنىڭ كاالمىنى (يەنى قۇرئاننى) ئاڭلىغانغا (يەنى پىكىر قىلىپ ،ئۇنىڭ
ھەقىقىتىگە يەتكەنگە) قەدەر ،ئۇنىڭغا ئامانلىق بەرگىن[ ».سۈرە تەۋبە -6ئايەتنىڭ
بىرقىسمى] .بۇ ئايەتتىكى ئالالھنىڭ سۆزىدىن بىردەك قۇرئان كەرىم مەقسەت
قىلىنىدۇ ،ئالالھنىڭ سۆزى دەپ بايان قىلىنىشى قۇرئان كەرىمنىڭ ئالالھنىڭ
كاالمى (يەنى سۆزى) ئىكەنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ.
ئەھلى سۈننە ۋەلجامائەنىڭ ئەقىدە قارىشى بويىچە ،ھەقىقەتەن قۇرئان كەرىم
مەخلۇق ئەمەس ،بەلكى ئالالھ تائاالنىڭ كاالمىدۇر ،قۇرئان كەرىم ئالالھ تائاال
تەرىپىدىن نازىل بولغاندەك ،يەنە ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قايتىدۇ.
قۇرئان كەرىمنىڭ ئالالھ تائاال تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەنلىكىنىڭ دەلىلى ،ئالالھ تائاال
ز ْ ُ ز ز ز ز َّ ُ ز
ُْ ْ ُ
نزل ِفي ِه القرآن﴾ تەرجىمىسى« :رامىزان ئېيىدا قۇرئان
مۇنداق دەيدۇ﴿ :شهر رمضان ِ
اَّلي أ ِ
نازىل بولۇشقا باشلىدى[ .سۈرە بەقەرە -170ئايەتنىڭ بىرقىسمى].
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َّ ز ز ْ
ز ز ْز ْ
نزْلز ُاه ِِف َلْل ِة القد ِر﴾ تەرجىمىسى« :بىز قۇرئاننى
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇِ ﴿ :إنا أ
ھەقىقەتەن شەبى قەدرىدە نازىل قىلدۇق[ ».سۈرە قەدرى -1ئايەت].
ْ
ز ز َّ ز ُ ز ً
زز ُ ْ
ز ُ ْ ً ز ز ْ ز ُ ز ْ ززُ زز
َّ
ٰ
َنيل﴾
ت
اه
ْل
ز
ن
و
ث
ك
م
لَع
اس
اْل
لَع
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :وقرآنا فرقناه ِِلقرأه
ِ
ٍ
ِ

تەرجىمىسى« :قۇرئاننى كىشىلەرگە دانە  -دانە ئوقۇپ بېرىشىڭ ئۈچۈن ئۇنى بۆلۈپ -
بۆلۈپ نازىل قىلدۇق ،ئۇنى تەدرىجىي نازىل قىلدۇق[ ».سۈرە ئىسرا -156ئايەت].
ز
ز َّ ُ
َن ُل زقال ُوا إ َّن زما أنتز
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ ﴿ :زوإ زذا بز َّد ْْلزا آيز ًة َّم زَك زن آيز
ـه أز ْعلز ُم ب زما ُي ز ي
الل
و
ۙ
ة
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
ْ
َّ
ْ
ز
ز
ْ
ُ
ُْز
زْ ز ْ زُ ُ ْ ز ز ْ ز ُ ز
ً
ُ
ُ
ُ
ز
ُ
ي
ُ
ز
ي
ي
َّ
ُ
ون  .قُ ْل نز َّز ز ُ
ز
ز
ز
ز
اَّلين آمنوا وهدى وبْش ٰ
ى
ت ۙ بل أكَثهم َل يعلم
مف
َل روح القد ِس ِمن ربِك بِاْل ز ِق َِلُث ِبت ِ
ٍ
ز
ز
َّ
ز
ْ
ُ ُ ز
ي ز ُ
ْ ُ ْ ز ز ز ز ْ ز ْ ز ُ َّ ُ ْ ز ُ ُ ز َّ ز ُ ز ي ُ ُ ز ز
ون إَلْه أ ْع ز
ِم زو زه ٰـ زذا ل ِ زسان زع زر ٌّ
ج ِ ٌّ
ِب
د
ح
ل
ي
ي
اَّل
ان
س
ل
ۙ
ْش
لِلمس ِل ِمني .ولقد نعلم أنهم يقولون ِإنما يع ِلمه ب
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ُّم ِبني﴾ تەرجىمىسى« :بىز بىر ئايەتنى يەنە بىر ئايەتنىڭ ئورنىغا ئالماشتۇرغىنىمىزدا
(يەنى بىر ھۆكۈمنى بىكار قىلىپ ،ئۇنىڭ ئورنىغا باشقا بىر ھۆكۈمنى
چۈشۈرگىنىمىزدە) - ،ئالالھ ئۆزى نازىل قىلغاننى (يەنى شۇ ھۆكۈمدە بەندىگە نېمە
مەنپەئەت ۋە ھېكمەت بارلىقىنى) ئۆزى ئوبدان بىلىدۇ ،ئۇالر :ئى مۇھەممەد! سەن
(ئالالھقا) يالغان چاپلىدىڭ دەيدۇ ،ئۇنداق ئەمەس ،ئۇالرنىڭ تولىسى ئالالھنىڭ
ھېكمىتىنى ئۇقمايدۇ ،ئېيتقىنكى ،قۇرئاننى جىبرىئىل مۆمىنلەرنىڭ ئىمانىنى
مۇستەھكەم قىلىش ئۈچۈن ،مۇسۇلمانالرغا ھىدايەت ۋە خۇش خەۋەر قىلىپ،
پەرۋەردىگارىڭ ھۇزۇرىدىن راستچىللىق بىلەن نازىل قىلدى .ئۇالر (يەنى مۇشرىكالر)
نىڭ :مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا قۇرئاننى بىر ئىنسان تەلىم بېرىدۇ ،دېگەن سۆزىنى
ئوبدان بىلىمىز ،ئۇالر كۆرسەتكەن ئادەمنىڭ تىلى ئەرەب تىلى ئەمەس ،بۇ قۇرئان بولسا
روشەن ئەرەب تىلىدۇر[ ».سۈرە نەھل -151-151-151ئايەتلەر].
ئايەتنىڭ ئورنىغا باشقا ئايەتنى ئالماشتۇرغۇچى پەقەت ئالالھ تائاالدۇر.
قۇرئان كەرىم مەخلۇق ئەمەس بەلكى ئالالھنىڭ كاالمى (يەنى سۆزى)
ْز
زز ز ْ ْ
ئىكەنلىكىنىڭ دەلىلى ،ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :أَل َُل اْلزل ُق زواْل ْم ُر﴾ تەرجىمىسى:
«يارىتىش ۋە ئەمر قىلىش (يەنى كائىناتنى تەسەررۇپ قىلىش) راستىنال ئالالھنىڭ
ئىلكىدىدۇر[ ».سۈرە ئەئراپ -05ئايەتنىڭ بىرقىسمى].
ئالالھ تائاال يۇقىرىقى ئايەتتە؛ يارىتىش ئايرىم ئىش ،بۇيرۇق ۋە تەسەررۇپ
قىلىشنىڭ ئايرىم ئىش ئىكەنلىكىنى بايان قىلدى ،چۈنكى جۈملىدە سۆزلۈكنىڭ
ئالدىنقى كەلىمىگە قايتۇرۇلۇپ زىكىر قىلىنىشى سۆزنىڭ باشقا مەنا
بىرىدىغانلىقىنى تەقەززا قىلىدۇ .قۇرئان كەرىم بولسا بۇيرۇقنىڭ جۈملىسىدىندۇر.
ز ز زٰ ز ز ْ ز ْ ز ز ْ ز ُ ً ي ْ ز ْ ز ز ُ ز ز ْ
نت تد ِري زما
بۇنىڭ دەلىلى ،ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :وكذلِك أوحينا ِإَلك روحا ِمن أم ِرنا ما ك
ز
ْ ز ُ زز ْ ز ُ
ان زولز ٰـكن زج زعلْنز ُاه نُ ً
ورا َّن ْه ِدي ب ِه زمن ن َّ زش ُ
اء ِم ْن ِعبزا ِدنا﴾ تەرجىمىسى« :شۇنىڭدەك
اْليم
ال ِ
ِ
كتاب وَل ِ
ِ
(يەنى باشقا پەيغەمبەرلەرگە ۋەھيى قىلغاندەك) ئەمرىمىز بويىچە ساڭا قۇرئاننى ۋەھيى
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قىلدۇق ،سەن ۋەھيىدىن ئىلگىرى قۇرئاننىڭ ۋە ئىماننىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى
ئۇقمايتتىڭ ،لېكىن بىز قۇرئاننى بىر نۇر قىلدۇقكى ،ئۇنىڭ بىلەن بەندىلىرىمىزدىن
خالىغان كىشىلەرنى ھىدايەت قىلىمىز[ ».سۈرە شۇرا -01ئايەت].
قۇرئان كەرىم بۇيرۇق تۈرىدىن بولغاندا ئۇنىڭ مەخلۇق ئەمەسلىكى تەبىئىي
ئەھۋالدۇر .ئەگەر مەخلۇق بولغان بولسا ،ئۇنى ئىپادىلەشتە سۆزلۈكنى تەقسىم
قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق ئىدى .مانا بۇ قۇرئان كىرىمدىن بولغان دەلىلدۇر.
بۇنىڭ ئەقلى دەلىلى ،بىز قۇرئان كەرىمنى ئالالھ تائاالنىڭ كاالمى (يەنى سۆزى)
دەيمىز ،بۇ سۆز ئالالھ تائاالدىن ئايرىلىپ ئۆز ئالدىغا ئايرىم تۇرمايدۇ ،ئەگەر ئالالھ
تائاالدىن ئايرىلىپ ئايرىم تۇرىدىغان بولسا ئىدى ،ئۇ ۋاقىتتا بىز ئۇنى مەخلۇق دېگەن
بوالتتۇق ،لېكىن سۆز ،دېگەن سۆزلىگۈچىنىڭ سۈپىتىدۇر .سۆز ،سۆزلىگۈچىنىڭ
سۈپىتى بولىدىكەن ،ئالالھ تائاالنىڭ سۆزى ئۇنىڭدىن بولۇپ ،ئۇ مەخلۇق ئەمەس.
چۈنكى ئالالھ تائاالنىڭ سۈپەتلىرىنىڭ ھېچ قايسىسى مەخلۇق ئەمەس[ .شەيخ ئىبنى
ئۇسەيمىيننىڭ "شەرھى ئەقىدەتۇل ۋاسىتىيە" ناملىق ئەسىرى -1توم -516-517
-551بەتلەر].
بىزنىڭ يۇقىرىقىدەك ئېتىقاد قىلىشىمىز ۋە شۇنداق ئىشەنچ قىلىشىمىز زۆرۈر
بولىدۇ .ئالالھ تائاالنىڭ ئايەتلىرىنى ئەسلى مۇراد-مەقسەتتىن ئۆزگەرتمەيمىز ،چۈنكى
قۇرئان ئايەتلىرى قۇرئاننىڭ ئالالھ تائاال تەرىپىدىن چۈشۈرۈلگەنلىكىنى ئوچۇق
ئىپادىلەيدۇ .ئىمام تاھاۋى رەھمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن" :ھەقىقەتەن قۇرئان كەرىم
ئالالھ تائاالنىڭ كاالمى (يەنى سۆزى) ئۇ ئالالھ تائاالدىن باشالنغان (يەنى قانداق
سۆزلىگەنلىكى بىزگە نامەلۇم ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ شانۇ-شەۋكىتىگە اليىق
سۆزلىگەن) ،ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ پەيغەمبىرىگە ۋەھيى ئارقىلىق چۈشۈرگەن،
مۆمىنلەر بۇنى ڭغا ھەقىقى شەكىلدە ئىشەنگەن ،بۇنىڭ ھەقىقەتتە ئالالھ تائاالنىڭ
سۆزى ئىكەنلىكىگە ،ئىنسانالر ۋە باشقا مەخلۇقالرغا ئوخشىمايدىغانلىقىغا ھەقىقى
ئىمان ئېيتقان .ئالالھ تائاالنىڭ سۆزىنى ئاڭالپ تۇرۇپ بۇ ئىنساننىڭ سۆزى دەپ
ئوياليدىكەن ئۇ كىشى كاپىر بولىدۇ .ئالالھ تائاال بۇنداق كىشىلەرنى ئەيىبلىگەن،
سۆككەن ۋە دوزاخقا سالىدىغانلىقى توغرىسىدا ۋەدە بەرگەن .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
ُ
ز
ْ ز ٰ ز َّ ز ْ ُ ْ ز ز
ْش  .زسأ ْص ِلي ِه زسق زر﴾ «بۇ كاالمۇلالھ ئەمەس پەقەت ئۆگىنىلگەن سېھىردۇر،
﴿ ِإن هـذا ِإَل قول الب ِ

بۇ پەقەت ئىنسان سۆزىدۇر ،دېدى .ئۇنى مەن سەقەرگە (يەنى دوزاخقا) سالىمەن[ ».سۈرە
مۇددەسسىر-16 -10ئايەتلەر].
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بىز شۇنى بىلدۇق ۋە چىن ئىشەنچ قىلدۇقكى ،ئىنسانالرنىڭ ياراتقۇچىسىنىڭ
سۆزى ھەرگىزمۇ ئىنسانالرنىڭ سۆزىگە ئوخشىمايدۇ[ .شەرھى ئەقىدە ئەتتاھاۋىيە
-181بەت].
ئالالھ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.
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