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كۇففارالرنىڭ ئهخالقى مۇسۇلمانالرنىڭكىدىن 

  ئهۋزەل دېگهن سۆز ھهققىدە

   

  نومۇرلۇق سۇئال -43270 

  : سوئال

دېيىشى " بهزى كۇففارالر بهزى مۇسۇلمانالردىن ئهخالقلىقتۇر"مۇسۇلمان ئادەمنىڭ 

  توغرىمۇ؟

  :جاۋاب

كۇففارالرنىڭ ئهخالقى ” قانداقال بىر مۇسۇلمان ئادەم مۇتلهق قىلىپ ئهگهر 

گهن مۇنداق دې. دېيىشنىڭ ئۆزى شهكسىز ھارامدۇر“ مۇسۇلمانالرنىڭكىدىن ياخشىدۇر

چۈنكى ئهخالقنىڭ بېشى ۋە ئهڭ ئهھمىيهتلىكرەكى . ئادەم ھامان تهۋبه قىلىشى الزىم

 ئهخالقلىق بولۇش، ئالالھنى قويۇپ، مهخلۇقاتقا چوقۇنۇشتىن -ئالالھقا قارىتا ئهدەب 

بۇ كۇففارالردا ئهمهس، بهلكى مۇسۇلمانالردا ئهمهلگه ئاشقان . ساقلىنىشتىن ئىبارەتتۇر

بۇ توغرا . ستىگه بۇ سۆز پۈتۈن مۇسۇلمانالر ئۈچۈن ئومۇمالشتۇرۇلغانئۇنىڭ ئۈ. مهسىله

چۈنكى ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئىسالم ئهخالقى ۋە ئالالھ شهرىئىتى بىلهن . ئهمهس

  .مۇستهھكهم تۇرغانالر ئهلۋەتته بار

كۇففارالرنىڭ بهزى ئهخالقىنى بهزى مۇسۇلمانالرنىڭ ئهخالقىدىن ئهۋزەل كۆرۈش 

ۋەئۇنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه قارشى  كۇففارالرنىڭ ئالالھ چۈنكى . خاتادۇر

ئهخالقسىزلىقلىرى ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانالردىن ئهخالقتا تۆۋەنلىكىگه يېتهرلىك 

چۈنكى ئۇالر ئالالھ تائاالنى سۆكتى،ئۇنىڭ بالىسى باردەپ دەۋا قىلدى، . دەلىلدۇر

  ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئۇالرئالالھ ۋە . پهيغهمبهرلىرىنى ئىنكار قىلدى ۋە ئازارلىدى
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قارشى شۇنداق قىلغان تۇرسا، ئۇالرنىڭ ئىنسانالر بىلهن بولغان ئهخالقى نېمىگه 

كۇففارنىڭ گۈزەل ئهخالقىنى كۆرۈپ،  ئهسقاتسۇن؟ يهنه كېلىپ ئون ياكى يۈز نهپهر

ۇففارالرنى ئهخالقلىق دەپ ھۆكۈم قىلىشىمىز يهھۇدىي ۋە خرىستىئانالردىن پۈتۈن ك

 - بولغان كۆپلىگهن كۇففارالرنىڭ ئهدەبسىزلىكىنى، ئهخالقسىزلىقىنى ۋە ھىيله 

ئۇالر قانچه قېتىم مۇسۇلمانالرنى ئالدىدى، . مىكىرلىرىنى ئۇنتۇپ قالغانلىقىمىزدۇر

نچىلىغان كىشىلهرنى دىنىدىن قايتۇردى، قانچىلىغان دىيارلىرىنى نابۇت قىلدى، قا

 تاراج قىلدى، قانچىلىغان قېتىم مۇسۇلمانالرغا -قانچىلىغان بايلىقلىرىنى تاالن 

  .تۇزاق كولىدى

بولغىنى كۆپ سانلىقىدىكى قاباھهت  ئۇالردىن ئازسانلىقالرنىڭ ئهخالقلىق 

نىڭ ئهخالقلىق شۇنىمۇ ئهسكهرتىش كېرەككى، ئۇالر. ئالدىدا ھېچ نهرسه سانالمايدۇ

ن ئۆز مهنپهئهتلىرىنى، دۇنيالىق كۆپىنچه بۇ ئهخالقى بىله بولغان ئاز سانلىقىمۇ 

  .پايدىلىرىنى، مهقسهتلىرىگه ئېرىشىشنى كۆزلهيدۇ

مۇسۇلمان ئهمهس  بىراۋ سهئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ سابىق مۇپتىسى ئىبنى بازدىن 

شتۇرما ئېلىپ ئىشچىالر بىلهن مۇسۇلمان ئىشچىالر ئوتتۇرىسىدا سېلى

ئۇالرغا ئىشهنچ . مۇسۇلمان ئهمهس ئىشچىالر ئىشهنچلىك ئادەملهردۇر":بېرىپ

ئهمما مۇسۇلمان . لىرى ئاز، ئىشلىرى غهلىبىلىكتۇرپلههئۇالرنىڭ ت. قىالاليمهن

 دەپ سورىغاندا، شهيخ "بۇنىڭغا نېمه دەيال؟. تامامهن ئۇالرنىڭ ئهكسىچهدۇر ئىشچىالر 

ئۇالر . ئۇنداقالر چىن مۇسۇلمانالردىن ئهمهس« :بهرگهن ئىكهنباز مۇنداق دەپ جاۋاب 

كۇففارالردىن  ئهمما ھهقىقىي مۇسۇلمانالر . يالغاندىن ئىسالم دەۋاسى قىلغۇچىالردۇر 

 "سىزنىڭ . تولىمۇ ھهقلىق كىشىلهردۇر  راستچىل، ئىشهنچلىك ۋە ئىشىنىشكه 

 دېگهن "لىكتۇرمۇسۇلمان ئهمهس ئىشچىالر مۇسۇلمان ئىشچىالردىن ئىشهنچ

كۇففارالر سىزنىڭ ئالدىڭىزدا . بۇنداق دېيىشكه بولمايدۇ. ھۆكۈمىڭىز توغرا ئهمهس
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راستچىل بولۇپ، ئامانهتنى ئادا قىلىشتا سىلهردىن كۆپرەك پايدا كۆرۈشنى، 

   بۇ ئۆز پايدىسى. مۇسۇلمانالرنىڭ مېلىنى كۆپرەك يېيىشنى مهقسهت قىلىدۇ

  

بۇ . لىنى سىلهر ئۈچۈن ئهمهس، ئۆزلىرى ئۈچۈن قىلىدۇئۇالر بۇ مۇئامى. ئۈچۈندۇر   

  . سىلهرنى قايىل قىلىش ئۈچۈندۇر

سىلهر مۇسۇلمانالردىن بولغان ئىشهنچلىك، پاك ئىشچىالرنى ئىشلىتىشىڭالر 

  . الزىم

  

 


