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  ھهيرانلىق ئىچىدىكى خىرىستىئاننىڭ شۈبهىلىك سوئاللىرى

   

   نومۇرلۇق سوئال-10469

  :سوئال

 پىرسهنتىنىڭ ئىسا ھهققىدە 15ىر ئهسهرلهردىن، قۇرئاننىڭ مهن بهزى ب

سۆزلهيدىغانلىقىنى ئوقۇدۇم، شۇنداقال قۇرئان كهرىمنىڭ ئىنگىلىزچه 

تهرجىمىسىنى ئوقۇپ چىقتىم، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئىسا 

ئهلهيهىسساالمنى ئېتىراپ قىلىدىكهن ۋە پۈتۈن پهيغهمبهرلهرگه ئىمان 

هن، ئۇنداقتا قۇرئان نېمه ئۈچۈن مۇقهددەس ئېيتىشنى الزىم دەيدىك

قۇرئاننى ! دا كهلگهن ئهھكامالر بىلهن زىتلىشىدۇ؟)ئىنجىل(كىتاب

خاتالىقتىن خالى دېسهك نېمه ئۈچۈن ئىسالمدا دىنىي پىرقىلهر بولىدۇ؟ 

ئىنجىلدا كۆپ خوتۇنلۇق بولۇشنى چهكلهيدۇ، ئىسالمدا نېمه ئۈچۈن 

ى ئىزدەشكه ئۈندەيدۇ، سوئالىمنى قهلبىم ھهقىقهتن. رۇخسهت قىلىدۇ؟

  .جاۋابسىز قالدۇرمىغايسىلهر

  :جاۋاپ

سانا ئالهملهرنى پهرۋىش قىلغۇچى بۈيۈك ئالالھقا -بارلىق ھهمدۇ

  .خاستۇر

ئالالھ تائاال قۇرئاندا ئىسا ئهلهيهىسساالم ھهققىدە كۆپ بايانالرنى قىلغان 

  :بۇنىڭ سهۋەبى مۇنداق

لهرنىڭ مهشهۇرلىرىدىن بىرى ھهم ئۇ  ئىسا ئهلهيهىسساالم پهيغهمبهر-1

ئۇنىڭغا ۋە . سهرخىل بهش پهيغهمبهرنىڭ بىرى) ئۇلۇلئهزمى(ئىرادىلىك
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بىرەر . پۈتۈن پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش ئىماننىڭ ئاساسلىرىدىندۇر

بۇ ھهقته . پهيغهمبهرنى ئىنكار قىلغان كىشىنىڭ ئىمانى قوبۇل ئهمهس

ئالالھقا ئىمان ئېيتتۇق، بىزگه نازىل قىلىنغان «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ۋەھيىگه، ئىبراھىمغا، ئىسمائىلغا، ئىسهاققا، يهئقۇبقا ۋە ئۇالرنىڭ 

، ئىساغا )تهۋراتقا(ئهۋالدلىرىغا نازىل قىلىنغان ۋەھيىگه، مۇساغا بېرىلگهن 

ۋە پهيغهمبهرلهرگه پهرۋەردىگارى تهرىپىدىن بېرىلگهن ) ئىنجىلغا(بېرىلگهن 

يهنى (ئىمان ئېيتتۇق، ئۇالردىن ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمهيمىز ) بالرغاكىتا(

يهھۇدىيالر ۋە ناساراالرغا ئوخشاش، ئۇالرنىڭ بهزىسىگه ئىمان ئېيتىپ 

سۈرە بهقهرە » ، بىز ئالالھقا بويسۇنغۇچىالرمىز)بهزىسىنى ئىنكار قىلمايمىز

  . ئايهت-136

تابالر ئىسالم  يهھۇدىي ۋە خرىستىئانالردىن بولغان ئهھلى كى-2

چۈنكى ئۇالر . دەۋىتىگه چاقىرىلىشقا ئهڭ ھهقلىق ۋە مۇھىم كىشىلهردۇر

. ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه ئىشهنگهن ساماۋىي دىننىڭ ئادەملىرى

ھهتتا ئۇالرنىڭ كىتابلىرىدا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاخىر زامان 

بۇددىستالر ئالالھنىڭ . انپهيغهمبىرى بولۇپ كېلىدىغانلىقى بايان قىلىنغ

مۇنداق بولغان ئىكهن، . پهيغهمبهرلىرىگه ئىشهنمىگهندە ئۇالر ئىشىنهتتى

ئۇالرنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئهڭ ئاۋۋال ئېتىراپ قىلىپ، ئۇنىڭ 

ئهمما ئۇالر ھهق دىنلىرىدىن . دەۋىتىنى تارقىتىشى تهلهپ قىلىناتتى

تكهن يهرلىرىنى كۆرسىتىپ قويۇش شۇڭا ئۇالرغا ئېزىپ كه. ئېزىپ كهتكهن

ۋە باشقىالرنىمۇ ئۇالرنىڭ دىنىنىڭ بۇرمىالنغان ساختا ئىكهنلىكىنى 

  .شۇڭا ئۇالر ھهققىدىكى بايانالر قۇرئاندا كۆپ كهلگهن. بىلدۈرۈش الزىم ئىدى
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 ئالالھقا ئىمان كهلتۈرۈش ۋە تهۋھىدنىڭ ئىنسانىيهتتىن كۈتكهن -3

هلگه ئاشۇرۇشقا تىرىشىش ئىسالم دىننىڭ تهقهززاسىنى ساغالم رەۋىشته ئهم

ئاساسلىرىدىن بولۇپ، ئۇنىڭ بىلهن ھاياتتا ئىنسانىيهت گۈللهنسه، 

. ئاخىرەتته جهھهننهمدىن قۇرتۇلۇش، جهننهتكه نائىل بولۇش ھاسىل بولىدۇ

يهھۇدىيالر ئىسا ئهلهيهىسساالمنى قهتئىي ئېتىراپ قىلمىغان ۋە ئۇنى 

خرىستىئانالر ئىسا . شكه تىرىشقاندەججال دەپ سۈپهتلهپ ئۆلتۈرۈ

بهزىسى ئۇنى ئالالھنىڭ . ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ ئۆزى دەپ دەۋا قىلغان

ئۇالر ئۈچ گهۋدىنى بىر قىلىش يهنى ئالالھ، ئىسا ۋە مهريهم . ئوغلى دېگهن

ياكى مۇقهددەس روھ بىر ئىالھنى تهشكىل قىلىدۇ، دەپ ئېتىقاد قىلىدىغان 

شۇڭا قۇرئان كهرىم يهھۇدىيالرنىڭ . ويدۇرۇپ چىقارغانغهلىته خۇراپاتنى ئ

ئىنكارچىلىقىغا، خرىستىئانالرنىڭ ھهددىدىن ئاشقانلىقىغا رەددىيه بېرىپ، 

ئىسا ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى ۋە بهندىسى 

ئىكهنلىكىنى، مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى 

لمانالر ئىسا ئهلهيهىسساالمنى، ئالالھنىڭ بىلدۈرگهن ۋە شۇنداقال مۇسۇ

پهيغهمبىرى، ئالالھ ئۆز قۇدرىتىنى نامايهن قىلىشنى ئىرادە قىلىپ، ئۆز 

روھىدىن ئۇنى ئاتىسىز ياراتتى ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبهرلىكىنى 

كۈچلهندۈرىدىغان مۆجىزىلهرنى ئۇنىڭ قولى بىلهن بارلىققا كهلتۈردى، ئۇ 

بۇ . ىڭ بهندىسى دەپ ئېتىقات قىلىدۇئىالھ ئهمهس بهلكى ھهق ئىالھن

شۈبهىسىزكى، «: ھهقته ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

) ئۇ ئاتىسىز يارىتىلغانلىقتىن(ئالالھنىڭ نهزىرىدە ئىسانىڭ مىسالى 

ئادەمنى . مىسالىغا ئوخشايدۇ) يهنى ئادەم ئهلهيهىسساالمنىڭ(ئادەمنىڭ 

» ۋۇجۇدقا كهل«: تىن ياراتتى، ئاندىن ئۇنىڭغاتۇپراق)  ئانىسىز-ئاتا (ئالالھ 
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ئىسانىڭ ئىشى ئادەمنىڭ ئىشىدىن .  دە، ئۇ ۋۇجۇدقا كهلدى-دېدى 

ئادەم ئهلهيهىسساالم بىلهن ئىسا . ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس

ئهلهيهىسساالمنىڭ يارىتىلىشىدىكى ئىشالردىن، ئىسا ئهلهيهىسساالم 

ئانىسىز يارىتىلغىنى -ساالم ئاتائاتىسىز يارىتىلغان بولسا، ئادەم ئهلهيهىس

ئالالھنىڭ قۇدرىتىنىڭ نهقهدەر بۈيۈك ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدىغان 

ا ئهلهيهىسساالمغىمۇ ماھىيهتته باشقا پهيغهمبهرلهرگه ئىس. ھهقىقهتتۇر

بىرىلگهن مۆجىزىلهرگه ئوخشاش مۆجىزىلهر بىرىلگهن بولۇپ، 

خىرىستىئانالر ئىسا ئهلهيهىسساالمغا بىرىلگهن مۆجىزىلهرنى ۋەسىله 

قىلىپ تۇرۇپ، ئۇنى ئىالھ ياكى ئىالھنىڭ ئوغلى دېگهندەك باتىل كۆز 

دىننىڭ ھهقىقى ماھىيىتىنى بۇرمىلىدى، قاراشالرنى تهرغىپ قىلىپ، 

ئۇالرنىڭ بۇ قىلمىشى مهسىه ئهلهيهىسساالمغا ئالالھ تهرىپىدىن ۋەھيى 

  .قىلىنغان دىنى تهلىماتلىرىغا ئۇيغۇن كهلمهيتتى

ئهگهردە مۆجىزىلهرگه تايىنىپ ئىالھلىق دەۋاسى قىلىنىدىغان بولسا، 

لماستىن بهلكى ئومۇمى مۆجىزە بىرىلگهن يالغۇز ئىسا ئهلهيهىسساالمال بو

پهيغهمبهرلهرنىڭ قولى بىلهن مۆجىزە بارلىققا كهلتۈرۈلگهن، ئۇنداقتا 

تاغالر داۋۇت : ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئىالھمۇ؟ مىسالغا ئالىدىغان بولساق

ئهلهيهىسساالم بىلهن بىرگه ئالالھنى زىكىر قىلدى، بۇ ئىسا 

دېڭىز بولۇنۇپ يول ئهلهيهىسساالمدا كۆرۈلمىگهن، مۇسا ئهلهيهىسساالمغا 

ئىچىلدى، ئالالھ بىلهن بىۋاسته سۆزلهشتى، بۇ ئىسا ئهلهيهىسساالمدا 

كۆرۈلمىگهن، نۇھ ئهلهيهىسساالمنىڭ دۇئاسى بىلهن زېمىن تۇپان ئاپىتىگه 

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ئالالھ ئۆز كاالمىنى مۆجىزە قىلىپ، . يۈزلهندى

چاپقۇنالردىن ساقلىنىشىنى -ن ۋەھيىنىڭ تا قىيامهتكىچه ھهرقانداق بورا
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ئۆز ئۇستىگه ئالدى، بۇ ئىسا ئهلهيهىسساالمغا بىرىلگهنمۇ؟ ئۇنداقتا 

يۇقىرىدىكى مۆجىزە كهلتۈرگهن پهيغهمبهرلهرنىڭ ھهممىسى 

  !!!ئىالھمۇ؟؟؟

ئهمدى قۇرئان خاتالىقتىن خالى بولسا نېمه ئۈچۈن ئىسالم پىرقىلىرى 

ىنسانالرنىڭ خاتالىقى بىلهن كۆپ بولىدۇ؟ دېگهن سوئالغا كهلسهك، ئ

چۈنكى قۇرئان توغرا يولنىڭ يېتهكچىسى، ئۇالرنى . قۇرئاننىڭ ئاالقىسى يوق

ئالالھ مۇسۇلمانالرنى پىرقىالرغا . ھىدايهتكه باشاليدىغان كىتاب

بۇ ھهقته . بۆلۈنمهسلىك ۋە باشقا مىللهتلهرگه ئوخشىۋالماسلىققا چاقىرغان

رنى باشقىالرغا ئوخشىۋالماسلىق ۋە نۇرغۇنلىغان ئايهتلهر مۇسۇلمانال

لېكىن بهزى كىشىلهر بۇ . پىرقىالرغا بۆلۈنمهسلىكنى تهكىتلهپ كهلگهن

گۇناھ ئۇالرنىڭ گۇناھى، . تهلىماتالرغا ئهمهل قىلماي بۆلۈنۈپ كهتكهن

« : بۇ ھهقته ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ. قۇرئاننىڭ ئهمهس

مهھكهم ) يهنى ئالالھنىڭ دىنىغا(غامچىسىغا ھهممىڭالر ئالالھنىڭ ئا

يهنى سىلهردىن ئىلگىرى يهھۇدىيالر ۋە ناساراالر (يېپىشىڭالر، ئايرىلماڭالر 

ئالالھنىڭ ). ئىختىالپ قىلىشقاندەك، دىندا ئىختىالپ قىلىشماڭالر

سىلهرگه بهرگهن نېمىتىنى ئهسلهڭالر، ئۆز ۋاقتىدا سىلهر ئۆزئارا دۈشمهن 

ھ دىلىڭالرنى بىرلهشتۈردى، ئالالھنىڭ نېمىتى بىلهن ئۆزئارا ئىدىڭالر، ئالال

قېرىنداش بولدۇڭالر، سىلهر دوزاخ چۇقۇرىنىڭ گىرۋىكىدە ئىدىڭالر، ئالالھ 

سىلهرنىڭ ھىدايهت . ئۇنىڭدىن قۇتقۇزدى) ئىسالم ئارقىلىق(سىلهرنى 

» تېپىشىڭالر ئۈچۈن، ئالالھ ئايهتلىرىنى سىلهرگه شۇنداق بايان قىلىدۇ

روشهن دەلىللهر « : يهنه بىر ئايهتته. ئايهت-103ۈرە ئال ئىمران س

كهلگهندىن كېيىن ئايرىلىپ كېتىشكهن ۋە ئىختىالپ قىلىشقان 
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دەك بولماڭالر، ئهنه شۇالر چوڭ ئازابقا ) يهنى يهھۇدىالر ۋە ناساراالر( كىشىلهر

الھقا ئال« : يهنه بىر ئايهتته. ئايهت-105سۈرە ئال ئىمران » دۇچار بولىدۇ

تهۋبه بىلهن قايتىڭالر، ئالالھتىن قورقۇڭالر، نامازنى ئادا قىلىڭالر، 

 پىرقه -مۇشرىكالردىن بولماڭالر، سىلهر دىندا ئىختىالپ قىلىشىپ، پىرقه 

سۈرە » )بولماڭالر(بولۇپ، ھهرپىرقه ئۆز دىنى بىلهن خوشاللىنىدىغانالردىن 

  . ئايهتلهر-32-31رۇم 

ھهرىكهت ۋە -رنى قۇرئان سۈننهتكه ئۇيغۇن ئىشئالالھ تائاال مۇسۇلمانال

سىلهر ئالالھنىڭ ۋە ! ئى مۆمىنلهر«سۆزلهرنى قىلىشقا تهۋسىيه قىلىپ، 

) ھېچقانداق بىر ئىشنى ۋە سۆزنى(ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ ئالدىدا 

ئالدى بىلهن قىلماڭالر، ئالالھتىن قورقۇڭالر، ئالالھ ھهقىقهتهن 

بىلىپ ) نىيىتىڭالرنى ۋە ئهھۋالىڭالرنى(چىدۇر، ئاڭالپ تۇرغى) سۆزۈڭالرنى(

يۇقىرىدىكى دەلىللهر شۇنى . ئايهت-1سۈرە ھۇجىرات » تۇرغىچىدۇر 

ئىسپاتاليدۇكى، ئالالھ تائاال بۆلۈنۈشتىن چهكلهپ، بىرلىككه ھۆملۈككه 

  .ئىتتىپاقلىشىشقا چاقىرىدۇ

ئان ئهمدى مۇقهددەس كىتاب كۆپ خوتۇنلۇققا يول قويمايدۇ، ئهمما قۇر

نېمىگه يول قويغان؟ دېگهن سوئالغا كهلسه، ئالالھتىن كهلگهن دىنالرنىڭ 

شۇڭا بهزى . ئهمما شهرىئهتلىرى ئوخشاش ئهمهس. ھهممىسى ئهقىدىدە بىر

پهيغهمبهرلهرنىڭ شهرىئىتىدىكى ئهھكامالر يهنه بهزى پهيغهمبهرلهرنىڭ 

بىز ھهر «ھ شهرىئىتىدە ئهمهلدىن قالدۇرۇلۇشى تهبىئىي ئهھۋال شۇڭا ئالال

ئاخىرىدا شۇنى . دېگهن» بىر ئۇممهتكه ئاالھىدە شهرىئهت بهلگىلىدۇق

دەيمىزكى، كۆپ خوتۇنلۇق بولۇشقا يول قويۇش مۇھهممهد 

ئهلهيهىسساالمنىڭ شهرىئىتىدىال ئهمهس، باشقا پهيغهمبهرلهرنىڭ 
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- ياقۇب ئهلهيهىسساالم ئىككى ئاچا: مهسىلهن. شهرىئهتلىرىدىمۇ بار ئىدى

 35-15 بابىنىڭ -29بۇ تهۋراتنىڭ تهكۋىن . ى ئالغانسىڭىلن

 -ئهمما ئىسالم شهرىئىتىدە ئاچا . فېكىستلىرىدا بايان قىلىنغان

سۇاليمان ئهلهيهىسساالمنىڭ . سىڭىلنى نىكاھتا توپالش مهنئى قىلىنغان

  . يۈز ئايالنى ئالغانلىقى سۆزلىنىدۇ

هسلى دىنىنى ئهمما خرىستىئانالرنىڭ بۇ ئىشنى توسۇشى ئۇالرنىڭ ئ

ئۆزگهرتىۋەتكهنلىكىدىن بولۇپ، بۇ ئۇالرنىڭ تۆۋەندىكىدەك ئىككى خىل 

  : سهۋەب بىلهن بولىشى مۇمكىن

كۆپ خوتۇنلۇق بولۇشنى دىندا چهكلىگهن دەپ ئىتىقاد : بىرىنچى

  . قىلىشى

خىرىستىئان پوپلىرىنىڭ ئىنسانى پىترەتكه خىالپ ھالدا، : ئىككىنچى

  . ئالالھنى رازى قىلىشنى كۆزدە تۇتىشىدۇرئۆزىنىڭ شۇ ئىشى ئارقىلىق

ئالالھ تائاالدىن سىزگه توغرا يولنى كۆرسىتىپ، ئىسالم دىنىدىن 

بهھرىمهن بولۇشىڭىزغا مۇۋەپپهق قىلسۇن ۋە شۇنداقال مۇھهممهد 

ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىنىڭ ماڭغان يولىدا مېڭىشقا نېسىپ 

  .قىلسۇن

  .ىلگۈچىدۇرئالالھ ھهممىدىن توغرىنى ب

  

  

  


