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  تهبىئىي مۆجىزىلهر ھهققىدە

  نومۇرلۇق سوئال-١٠٢٠٥٦

  : سوئال

 كۈنلهردە ئېنتېرنېت بېكهتلىرىدە سهھراالردىن فۇنتاننىڭ ھازىرقى

ئىسمىنىڭ ئۆچكىنىڭ تېرىسىگه » ئالالھ«ئېتىلىپ چىققانلىقى، 

ئىسمىنى سىزغان شهكىلدە »ئالالھ«لۇتنىڭ يېزىلىپ قالغانلىقى، بۇ

كۆرۈنگهنلىكى، بىر قىزنىڭ ھايۋانغا ئۆزگىرىپ قالغانلىقى قاتارلىق ھهر 

بۇالرنىڭ . خىل تهبىئهت مۆجىزىلىرى دەپ ئاتالغان ئاالمهتلهر تارقىتىلماقتا

  ھۆكمى نېمه؟

  :جاۋاب

ھهر بىر نهرسه . ئالالھنىڭ تهبىئهتتىكى مۆجىزىلىرى كۆپتۇر

نىڭ كاتتىلىقىنى نامايان قىلىپ تۇرماقتا ۋە ئالالھنىڭ بىرلىكىنى ئالالھ

كىتاب غالىب، ھېكمهت ) بۇ. (ھا، مىم« . لىسانى ھالى بىلهن سۆزلىمهكته

ئاسمانالردا ۋە . بىلهن ئىش قىلغۇچى الله تهرىپىدىن نازىل قىلىنغاندۇر

هتهن ھهقىق) اللهنىڭ قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان(زېمىندا مۆمىنلهر ئۈچۈن 

) الله زېمىندا(سىلهرنىڭ يارىتىلىشىڭالردا ۋە . نۇرغۇن دەلىللهر بار

جهزمهن ئىشىنىدىغان ) اللهنىڭ قۇدرىتىگه(تارقىتىۋەتكهن جانىۋارالردا 

كېچه بىلهن كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىپ . قهۋم ئۈچۈن نۇرغۇن دەلىللهر بار

ڭ بىلهن يامغۇر ياغدۇرۇپ ئۇنى) كۆكتىن(تۇرۇشىدا، اللهنىڭ بۇلۇتتىن 

رىزىقلهندۈرۈپ ئۆلگهن زېمىننى تىرىلدۈرۈشىدە ۋە شامالالرنىڭ 
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اللهنىڭ (يۈزلىنىشىنى ئۆزگهرتىپ تۇرۇشىدا، چۈشىنىدىغان قهۋم ئۈچۈن 

ئهنه شۇالر اللهنىڭ . نۇرغۇن دەلىللهر بار) بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان

لىپ ئۇنى ساڭا ھهقلىق بىلهن تىالۋەت قى!) ئى مۇھهممهد. (ئايهتلىرىدۇر

اللهنى ۋە ئۇنىڭ ئايهتلىرىنى ) يهنى مهككه كۇففارلىرى(ئۇالر . بېرىمىز

  ).ئايهتلهر١-٦-جاسىيه سۈرىسى(»قويۇپ قايسى سۆزگه ئىشىنىدۇ؟

قۇرئاننىڭ كۆپلىگهن ئايهتلىرىدە كىشىلهرنى تهپهككۇر قىلىش ۋە 

بۇ . ئهقىل ئىشلىتىشكه چاقىرغان نىداالر ئىنتايىن كۆپ كهلگهن

. ارلىقى ۋە بىرلىكىگه بولغان ئىماننى كۈچهيتىش ئۈچۈن ئىدىئالالھنىڭ ب

ئاسمان، زېمىن، تاغ، كۈن، ئاي، ھايۋانالر، يامغۇر ۋە باشقىالرنىڭ  

ھهر ئىنسان . ھهممىسىنى ئىنسانالر كۆزلىرى بىلهن كۆرۈپ تۇرىدۇ

بۇالرنىڭ ياراتقان ئالالھنىڭ ئۇلۇغلىقىغا، كامالىتىگه دااللهت 

گهرچه بهزى مۆجىزىلهرنى، ھهقىقهتلهرنى . ىدراك قىلىدۇقىلىدىغانلىقىنى ئ

 ئهسرارالرنى بىلىش ئالىمالرغا خاس بولسىمۇ، ئاۋام خهلققه -ۋە سىر 

ھهركىم ئۆزىنىڭ قۇدرىتىگه اليىق . نىسبهتهنمۇ مهلۇم مهسىلىلهردۇر

  . ئىدراك قىالاليدۇ

 نامى بىلهن» تهبىئهت مۆجىزىلىرى« ئهمدى ھازىر ئېنتېر تورلىرىدا

تارقىلىۋاتقانالرغا كهلسهك، ئالالھ تائاال ھهممىگه قادىر بولغاچقا دۇنيادا 

ئالالھنىڭ ئىسمى ئۆچكىنىڭ . هرخىل مۆجىزىلهر ئاشكارا بولۇپ تۇرىدۇھ

تېرىسىگه يېزىلىپ قالغانلىقىمۇ ئالالھنىڭ قۇدرىتى بىلهن ئهمهلگه 

. سۈرىتى ھايۋانغا ئۆزگىرىپ قېلىشمۇ بولىدىغان ئىش. ئاشقان ئىش

بۇ ئۇممهتته ئاي تۇتۇلۇش، سۈرىتى « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر كۈنى

! دېگهندە، بىرئادەم، يارەسۇلهلالھ»ەل بولۇش ۋە تۆھمهت قىلىش بولىدۇمۇدد
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ھاراقكهشلىك، « :بۇ قاچان بولىدۇ؟ دەپ سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئالالھنىڭ . دەپ جاۋاب بهرگهن» پاسات ۋە سازەندىلىك ئهۋج ئالغاندا-پىتنه 

اقتىمۇ ھازىرقى شۇند. قۇدرىتى ھهممىگه يېتىدىغانلىقى بىر ھهقىقهتتۇر

تور بېكهتلىرىدە تارقىلىۋاتقان مۆجىزە دەپ ئىالن قىلىنىۋاتقان نهرسىلهرگه 

تارقالغان بۇ خهۋەرلهرنىڭ كۆپلىرى . كۆپ ئىشىنىپ كېتىشكه بولمايدۇ

كىشىلهر ئىشهنچلىك يهردىن ئالماستىن سورۇنالردا ئاڭلىغانلىرىدىن 

ىڭ ھهقلىقىنى مۇسۇلمان ئادەم ئۆزىنىڭ دىنىن. سۆزلىگهنلىرىدۇر

يارىتىلىش ۋە  ئىسپاتالش ئۈچۈن مۇشۇنداق نهرسىلهرگه مۇھتاجمۇ؟ 

كائىنات دەلىللىرى ساماندەك تۇرغان يهردە مۇسۇلمانالر بۇ راست يالغىنى 

بىلىنمىگهن خهۋەرلهرنى تارقىتىش ئارقىلىق دىنىنى ئىسپاتالشقا ھاجهت 

ۇئامىلىمىز، مۇنداق خهۋەرلهرگه قىلىدىغان م . بولۇپ قالدىمۇ؟ ياق

. بۇ ئهڭ ياخشى يولدۇر. تهستىقمۇ قىلماسلىق ئىنكارمۇ قىلماسلىقتۇر

بىزدە ئۇنىڭ راست ياكى يالغانلىقى ئۈچۈن كهسكىن دەلىل بولمىغان 

ئىكهن، بىز ئۇالرنى ئىنكارمۇ قىلمايمىز ۋە تهستىق قىلىپ ئىشىنىپمۇ 

  . كهتمهيمىز

جىزە دېيىلگهن بهزى كىشىلهر بۇنداق خهۋەرلهرنى ۋە ئاجايىپ مۆ

سۈرەتلهرنى كۆتۈرۈپ يۈرۈپ، ھهتتا يانفونلىرىدا كۆتۈرۈپ يۈرۈپ 

. ئالالھنىڭ قۇدرىتىگه بولغان ئىمانى كۈچهيگهندەك بولىدۇ. ھاياجانلىنىدۇ

ئهمما ئاز ۋاقىتتىن كېيىن بۇ سۈرەتلهر ۋە مۆجىزىلىك خهۋەرلهرنىڭ 

ېتىدۇ ياكى يالغانلىقى ئاشكارا بولغىنىدا ئۇنىڭغا بىر چۈشكۈنلهك ي

ھهر قانداق ئاجايىپ ئىشالرنى . باشقىالر تهرىپىدىن مهسخىرە قىلىنىدۇ

مۆجىزە ياكى دىنىمىزنىڭ راستلىقىنى ئىسپاتالش ئۈچۈن يۈز بهرگهن 
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ئهگهر كېيىن . ئاالمهت دەپ تېز ھۆكۈم قىلىۋېتىشتىن ساقلىنىش كېرەك

ىزە ئۇنىڭ باشقىالر تهرىپىدىن ئويدۇرۇپ چىقىرىلغان ياسالما مۆج

مهسخىرىگه . ئىكهنلىكى ئىسپاتالنسا بىزنىڭ ھالىمىز يامان بولىدۇ

  . قالىمىز

دىنىمىزنىڭ ھهقلىقىنى، ئالالھنىڭ قۇدرىتىنىڭ كاتتىلىقىنى 

ئىسپاتلىشىمىز ئۈچۈن كائىناتتا ھېسابسىز ئاالمهتلهر، مۆجىزىلهر ۋە 

لهر دەلىلالر تۇرغان يهردە، بۇنداق راست يالغانلىقى بىلىنمىگهن نهرسى

  .!بىلهن ئۆزىمىزنى ۋە باشقىالرنى قايىل قىلىشقا مۇھتاج ئهمهسمىز

مهلۇم بىر شهھهردە بىر دەرەخكه ئالالھنىڭ ئىسمى يېزىلىپ 

قالغانلىقى سهۋەبلىك كىشىلهر بۇ دەرەخنى ئۇلۇغالپ سۆيىدىغان ۋە شاپائهت 

كېيىن ئۇنى بىرىنىڭ دەرەخكه ئويۇپ . سورايدىغان بولغانتىلهپ تېلىكىنى 

. چىقىپ دەرەخته شۇنداق يېزىلغان دەپ دەۋا قىلغانلىقى ئاشكارا بولغان

مۇسۇلمان كىشى بۇنىڭغا ئوخشاش ئىنسانالرنىڭ ئىزىپ كىتىشىگه 

چۆچهكلهردىن يىراق تۇرىشى ئىنتايىن -سهۋەپچى بولۇپ قالىدىغان سۆز 

ئالالھدىن دىنىمىزدا ساغالم چۈشهنچىگه مۇيهسسهر قىلىشىنى . زۆرۈر

  .ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۇچى زاتتۇر.تىلهيمىز

 


