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پهلسهپه خاراكتېرىدىكى سوئالالرغا ئىسالم دىننىڭ 
 جاۋابى

 پروفىسور، دوكتۇر جهئفهر ئىدرىس

  

پهيالسۇپالرنى بىر يهرگه توپلىغان نهرسه ئۇالر ئوتتۇرىغا قويغان مهسىلىلهرنى ھهل قىلىش چارىلىرى 

شۇڭا بىرەر . ماقچى بولغان قىيىنچىلىقالر دېگهن قاراش توغرا بولسا كېرەكئهمهس، بهلكى ھهل قىل

. مهسىلىگه پهلسهپه خاراكتېرلىك جاۋاپ بىرىشنى تهلهپ قىلىش ئاقىالنىلىك بولماسلىقى مۇمكىن

چۈنكى، پهلسهپه خاراكتېرلىك جاۋاپالرنىڭ سانى ئومۇمىي پهيالسۇپالرنىڭ، ھېچبولمىغاندىمۇ 

  . ىنىڭ سانىغا توغرا كېلىپ قېلىشى مۇمكىنپهلسهپه مهدرىسلىر

ئهگهر پهلسهپىنى ئىسالمغا باغالش زۆرۈر دەپ (شۇنىڭغا ئاساسهن ھهقىقىي ئىسالم پهلسهپىسى 

يوقىرىقىدەك پهلسهپىۋى سۇئالالرغا ئىسالمنىڭ ئاساسىي دەستۇرلىرى بولغان قۇرئان ۋە ) قارالسا

بۇنىڭغا ئاساسهن، ھهقىقىي ئىسالم پهيالسۇپى . سۈننهتتىن كۆڭۈلدىكىدەك جاۋاپالرنى تاپااليمىز

پهلسهپه خاراكتېرىدىكى جاۋاپلىرىدا يوقىرىقى مهنبهلهرگه تايىنىشى الزىم؛ ئۇ شۇ خىل پهلسهپىۋى 

جاۋاپالرنى ئىزدەپ قۇرئان ۋە سۈننهتنىڭ ئهڭ چوڭقۇر قاتالملىرىغىچه چۆككهن، ئۇ ھهقته تهپهككۇر 
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، ئۇنىڭ ئاساسلىرىنى قوغدىغان، قارشى تۇرغۇچىالر بىلهن ئىلمىي قىلغان، گۇڭگا تهرەپلىرىنى يهشكهن

يۇسۇندا مۇنازىرە ئېلىپ بارغان، ئهقىلگه مۇۋاپىق اليىههدە ئىلگىرلىگهن ۋە ئۆز دەۋرىنىڭ كىشىلىرى 

  .كۈچىمهي چۈشىنهلهيدىغان تىلدا سۆزلىگهن، يازغان كىشىدۇر

هيالسۇپالر دەپ تونۇلغان ئىبن سىنا، ھهقىقىي ئىسالم پهلسهپىسىنىڭ مهنبهلىرى مۇسۇلمان پ

ئهلفارابىي ۋە ئهلكىندىغا ئوخشاش مۇتهپهككۇرالرنىڭ يازمىلىرى ئهمهس، چۈنكى، ئۇالر گهرچه 

 ساندا ئۆزلىرىنىڭ ئىسالم مهدەنىيهت مۇھىتىدىن ئالغان ئىلهاملىرى ئارقىسىدا يونان -ئاندا

، يونان پهلسهپه داالسىدا ياشاپ، ئۇالرنىڭ پهلسهپىسىگه زىت قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويغان بولسىمۇ

  . نۇرغۇن ئىدىيهلىرىنىڭ ھهيدەكچىلىكىدە پىكىر يۈرگۈزەتتى

 سۈننهتكه چوڭقۇر چۆككهن -ئىسالمچه ساغالم پىكىر ئېقىمىغا ۋەكىللىك قىلىدىغانالر يهنىال قۇرئان

لهف ئالىمالر تهرىپىدىن بۇالر، پهيالسۇپالرنىڭ قۇرئان، سۇننهت ۋە سه. فىقهىشۇناس ئۆلىماالر ئېدى

ئىسالمنىڭ ھهقىقىتى دەپ تونۇلغان پرىنسىپلىرىغا قارشى سۆزلىرىنى ئاشكارىالپ تۇرغانلىقى ئۈچۈن، 

  .پهيالسۇپالرنىڭ ئهڭ يىرىك رەقىبلىرىدىن سانىالتتى

چۈنكى، ئۇ دەۋرلهردە پهلسهپه يوناننىڭ كۆپ ئىالھلىق پىكرى ئاساسىدا مهيدانغا كهلگهن 

بىز ئۆلىماالرنىڭ كىتابلىرىدىن ئۇالرنى ئهيىپلىگهنلىكىنى ۋە كىشىلهرنىڭ . اقاليتتىئىدىيىنىال ي

  .ئۇالردىن يىراق تۇرىشىنى تهۋسىيه قىلغانلىقىنى ئۇچىرىتىمىز

ئهمما، پهلسهپىنى ۋۇجۇد، ئهقىل، ئهخالق، مهرىپهت ۋە ئۇالرغا مۇناسىۋەتلىك ئاسالىق سۇئالالرغا 

ۇمىي ئوقۇمىي بويىچه بولغاندا، بۇ مهسىلىلهرگه بهرگهن ئىسالم جاۋاپ تېپىشقا ئۇرىنىدىغان ئوم

چۈنكى، . دىننىڭ جاۋاپلىرىنى ئىسالم پهلسهپىسى دەپ ئاتىسا ھېچ گهپ بولماس دەپ قارايمهن

  .مهنا يۇرىتىلغان يهردە سۆز قوغالپ يۈرۈشنىڭ ھاجىتى يوق

ا سۆزلىگهن لىكسىيهلىرىم ۋە تۈۋەندە، يىلالر مابهينىدە نۇرغۇن قېتىملىق ئىلمىي يىغىلىشالرد

. كىتابالرنى خۇالسىلهش ئاساسىدا تهييارلىغان ئاشۇ جاۋاپالرنى قىسقىچه بايان قىلىپ ئۆتمهكچىمهن

بۇنى بىر قىسىم كىشىلهرنىڭ مېنى ئىسالمنىڭ پهلسهپىگه قارىتا مهيدانىنى بايان قىلىپ بىرىش 
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ۋەتته بۇ، بىر ئىنساننىڭ بىر سائهت ئهل. توغرىسىدا قىلىشقان تهۋسىيهلىرىگه ئاساسهن قىلدىم

لېكىن، ئالىملىرىمىز . مۇددىتىدىكى لىكسىيه بىلهن قانائهتلىنهرلىك جاۋاپ بېرەلىشى قېيىن مهسىله

شۇڭا يىتهرلىك . ئىشالرنى قىلغىلى بولمايدۇ دەپ ھهممىنى قويۇپ قويماسلىققا چاقىرىشقان ئىكهن

  :بولمىسىمۇ سۆزلهپ ئۆتهي

  بىلىش نهزىرىيىسى

لسهپىدىكى ئهڭ نوقتىلىق مهسىله يهنىال بىلىشكه مۇناسىۋەتلىك ئهشۇ سۇئالالردىن ئىبارەت په

بۇ ساھهدە سورىلىدىغان ئهڭ . بولسا، ئۇنىڭغا بېرىلىدىغان جاۋاپالر بىلىش نهزىرىيىسى دەپ ئاتىلىدۇ

  :ئهھمىيهتلىك سوئالالر

  ئىلىمنىڭ تهرىپى نېمه؟ 

  ئىلىم ئېرىشكىلى بولىدىغان نهرسىمۇ؟ 

  ئىنساندا توغۇلۇشتىن ئىلگىرىمۇ ئىلىم بۇالمدۇ؟ ياكى بوۋاق ئاق قهغهزدەك تۇغۇالمدۇ؟

  قانداق بىلىمىز؟

   

  ئىلىم دېگهن نىمه؟

قۇرئان كهرىمدىكى بىر قىسىم ئايهتلهرنىڭ مهزمۇنىدىن قارىغاندا ئىسالم ئۇيغۇنلىشىش 

ئۇيغۇن كىلىدۇ دەپ قارايدىغان نهزىرىيىسىنى، يهنى ئىلىم دېگهن سۆز ياكى تهسهۋۋۇر رىئاللىققا 

بىر قىسىم ئهرەبلهر زىرەك ئادەملهرنىڭ ئىككى يۆرىكى بار . نهزىرىيىنى قولاليدىغاندەك كۆرىنىدۇ

ئۇالردىن ئهگهر ئايالىدىن ئاچچىقلىنىپ قالسا، ئۇنىڭغا سهن ئانامغا ئوخشاش . دەپ ئېتىقاد قىالتتى

يهنه .  خوتۇنلۇق مۇناسىۋىتى ئۆتكۈزمهيتتى-ئهر. دەيتتى، ئۇنىڭدىن ئۇنى ئانىسىدەك كۆرەتتى

 ئوغۇللىرىنى ئۆزىگه نىسبهت بىرىپ، ئۆزىنىڭ بالىسىدەك مۇئامىله قىالتتى، - بىرلىرى باشقىالرنىڭ قىز

ئالالھ تائاال بۇ خىل بىلجىرالشالرنىڭ . گويا ھازىرقى غهرب ئهللىرىدىكى ئهھۋالالرغا ئوخشاپ كېتهتتى

نهرسه ئهمهس، ئۇنداق قىلىش ھهقىقهت روھىغا خىالپ، دەپ ھۆكۈم پهقهت تىلدىكى سۆزدىن باشقا 
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ھېچ ئادەمنىڭ ئىچىدە ئىككى يۈرەك ياراتقىنى يوق، هللا ا« : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. چىقاردى

سىلهرگه ئانا قىلغىنى يوق، سىلهر باال قىلىۋالغانالرنىمۇ هللا قىلغان ئاياللىرىڭالرنى ا]) 1([سىلهر زىهار

يهنى ئۆز (بالىلىرىڭالرنىڭ ھۆكمىدە قىلمىدى، بۇ ) ۆكۈمدە ئۆز پۇشتۇڭالردىن بولغانھهممه ھ(هللا ا

نى )سۆز(ھهق هللا پهقهت ئاغزىڭالردا ئېيتىلغان سۆزدۇر، ا)پۇشتۇڭالردىن بولمىغانالرنى باال دېيىش

  ] 2[»ئېيتىدۇ، توغرا يولغا باشاليدۇ

  ئىلىم ئېرىشكىلى بولىدىغان نهرسىمۇ؟

.  بىرىگه زىت سۆز ئىكهنلىكىنى بايقايمىز-قى قىياپىتىگه قارىساق، ئۇنىڭ بىربىز بۇ سۇئالنىڭ تاش

چۈنكى، ئىنساننىڭ ئىلىمنىڭ ئېرىشىش مۇمكىن ياكى ئهمهسلىكىنى سورىغان چېغىدا ئۇنىڭ ھېچ 

ئهمما، ئىلىمنىڭ . بولمىغاندىمۇ ئىلىمنىڭ نېمه ئىكهنلىكىنى بىلىدىغانلىقىنى تهسهۋۋۇر قىلىش مۇمكىن

لېكىن، بۇ سۇئالنىڭ ئهسلىسى بىزنىڭ ھهقىقىي . كهنلىكىنى بىلسه، ئۇ بىر نهرسه بىلگهن بولىدۇنېمه ئى

ئىلىم دەپ ئېتىقاد قىلىۋاتقىنىمىزنىڭ رىئاللىققا ئويغۇن ياكى ئهمهسلىكى توغرىسىدا بولسا، ئۇ ھالدا 

قانداقال . ۇر ئهمهسبىز شۇنداق، رىئاللىققا ئويغۇن دەپ جاۋاپ بىرىمىز، يهنى ئۇ خىيال ياكى تهسهۋۋ

بۇ . بولمىسۇن، قۇرئان كهرىم ئىلىمنىڭ ئېرىشىش ئىمكانىيىتى بار نهرسه ئىكهنلىكىگه ئىشارە قىلىدۇ

الله سىلهرنى « : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. شۇكۇر ئېيتىشنى تهقهززا قىلىدىغان نېمهتتۇر

هن چىقاردى، الله سىلهرگه شۈكۈر ئاناڭالرنىڭ قارنىدىن ھېچ نهرسىنى بىلمهيدىغان ھالىتىڭالر بىل

  ]3[»قىلسۇن دەپ، قۇالق، كۆز ۋە يۈرەكلهرنى ئاتا قىلدى

ئۇنداقتا ئىلىمنىڭ ھهممىسى . دەپ جاۋاپ بىرىدۇ“ ياق”بۇ سۇئالغا يوقىرىقى ئايهت كهسكىن ھالدا 

 ئهمما، بۇنداق دېگهنلىك ئهقىل ئاق قهغهزدەك بولىدۇ، سهن. توغۇلغاندىن كېيىن، ئېرىشىلىدۇ

بىز پهيغهمبهر . خالىغان نهرسهڭنى يازىسهن دېگهنلىكمۇ؟ ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس

بىز پهيغهمبهر . توغۇلىدۇ) ئىسالمغا( ھهرقانداق بىر بوۋاق فىترەتكه«ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسىدىن 

ئانىسى يهھۇدى ياكى -ئۇنى ئاتا. توغۇلىدۇ) ئىسالم(ھهرقانداق بوۋاق فىترەتكه«ئهلهيهىسساالمنىڭ 

  . مۇسلىم رىۋايىتى-دېگهن ھهدىسىنى ئوقۇپ تۇرىمىز» .اسارا ياكى مهجۇسى قىلىۋېتىدۇن
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بۇ ھهدىس شۇنى كۆرسىتىدۇكى، ئىنسان بىر نهرسىنى بىلىپ توغۇلمىغىنى بىلهن ئهقىلسىزمۇ 

ئۇ توغۇلغان چاغدا ئهقىلىدە ئىلىمنىڭ ئورۇقى بولىدۇ، ئۇ ئىنساننىڭ يىتىلىشى بىلهن . توغۇلمايدۇ

  .ئهمما بۇ ئورۇق سىرتقى ئامىلالرنىڭ تهسىرىگه ئۇچراپ تۇرىدۇ. پ بارىدۇيىتىلى

بۇنداق قهلهمچىسى ئىنساننىڭ تهبىئىتىگه جايالشتۇرۇلغىنى قانداق ئىلىم؟ يوقىرىقى ھهدىس 

ئۇنداقتا، ئۇ . ئىنساننىڭ فىترىتىنى يهھودى، ناسارا ۋە مهجۇسىالردىن پهرقلىق قىلىپ كۆرسىتىدۇ

روشهنكى، يوقىرىقىالردىن مهقسهت ئىنساننىڭ ئهقلى تهرەققىي قىلغانچه . ىسالمدۇريهردىكى فىترەت ئ

ئۇنىڭدىن . ئۆزىنى ئىسالمنىڭ ھهممه بىلىملىرىنى بىلىدىغان بولۇپ كېتىدۇ، دېگهنلىك ئهمهس

  :مۇنداق ئىككى ئىش مهقسهت قىلىنىدۇ

هنى يىگانه، ھهممىنى ي. ئىنسان توغۇلغاندا ئهقلىدە تهۋھىدنىڭ ئاساسى بولىدۇ: بىرىنچىسى

  .ياراتقۇچى ئالالھدىن باشقا ئىبادەت قىلىشقا اليىق ئىالھ يوق دېگهننى تهستىقالپ توغۇلىدۇ

ئىنسان مهيلى ئېتىقادى ياكى سولۈك جهھهتتىن بولسۇن، ئىسالم تهكىتلهۋاتقان : ئىككىنچىسى

  . تۇغۇلىدۇھۆكۈم ۋە ھهقىقهتلهردىن باشقىغا مۇناسىپ كهلمهيدىغان بىر خىل فىترەتته

شۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھ تائاال پهيغهمبىرى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا نازىل قىلغان دىننى فىترەت 

باتىل دىنالردىن بۇرۇلۇپ ئىسالم دىنىغا يۈزلهنگىن، «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. دەپ سۈپهتلىدى

نىڭ ياراتقىنىدا هللا  ائىنسانالرنى شۇ دىن بىلهن ياراتقان،هللا ا) ئهگهشكىنكى(نىڭ دىنىغا هللا ا

  ]4[»ئۆزگىرىش بولمايدۇ، بۇ توغرا دىندۇر، لېكىن ئىنسانالرنىڭ تولىسى بىلمهيدۇ

ئىنساننىڭ ئېڭى ياكى فىترىتى ئىسالمنىڭ ھهقىقىتى ۋە ئۇنىڭ ئهھكاملىرىدىن باشقىغا مۇناسىپ 

ىبادەت قىلىدىغان كهلمهيدىغان شهكىلدە يارىتىلغان بولسا، ئۇ ھالدا ئۇ مۇسۇلمان، يهنى ئالالھقا ئ

تهۋبه («: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. كىشى بولماي تۇرۇپ روھىي خاتىرجهملىككه ئېرىشهلمهيدۇ

نى ياد ئېتىش بىلهن ئارام تاپىدۇ، هللا ئىمان ئېيتقانالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ دىللىرى ا) قىلغانالر

  ]5[»نى ياد ئېتىش بىلهن ئارام تاپىدۇهللا بىلىڭالركى، دىلالر ا

  ق ئۆگىنىمىز؟قاندا
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بۇ يهردە مۇشۇ سۇئالغا جاۋاپ بىرىش تىرىشچانلىقى جهريانىدا كۆپىنچه كىشىلهر ئارىالشتۇرۇپ 

ئىلىمنىڭ : ئۇ سۇئالالر. ئوقۇرمهن بۇنى پهرقلهندۈرىۋېلىشى الزىم. قويىدىغان ئۈچ خىل مهسىله بار

ئۈچۈن تۇتۇپ ماڭىدىغان مهنبهسى، ئىلىم ئېلىش جهريانىدا تايىنىدىغان ۋاستىلهر ۋە ئىلم ئېلىش 

  .قاتارلىقالرنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ... يول

 ئىلىم ئېلىشىمىز ئۈچۈن ئالالھ تائاال بىزگه - ۋاسىته.  ئۇنى ئىسمىدىنال ئىلىم بار ماكان-مهنبه 

 بىزنىڭ ئىلىم -ئهمما، تۇتۇپ ماڭىدىغان يول. ھازىرالپ بهرگهن كۈچ ۋە جابدۇقالردىن ئىبارەت

وقىرىقى ۋاستىلهر ئارقىلىق ئىلىمنى مهنبهسىدىن ئېلىشنى بهلگىلهپ بېرىدىغان ئېلىش جهريانىدا ي

  .يول

مۇسۇلمانالردا ئىلىمنىڭ مهنبهسى كائىنات ۋە ۋەھيى، ۋاستىلىرى ئىدراك ۋە ئهقىل، ئهمما تۇتۇپ 

ر بىر قىسىم دىندارال. ماڭىدىغان يول ياكى ئۇسۇل مهنبه ۋە ئىلىمنىڭ تۈرىگه قاراپ ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ

دېيىشىۋاتقاندەك ئىلىمنىڭ مهنبهسى ئىدراك ۋە ۋەھيى ياكى ئىلمىي ئۇسۇل پهقهت تهبىئىي پهنلهرگىال 

  .خاستۇر دېيىش خاتا

  بىلىش ۋاستىلىرى

ئالالھ . بۇ ماقالىنىڭ بېشىدا زىكىر قىلغان ئايهت ئىنساننىڭ نادان توغۇلىدىغانلىقىنى تهكىتلهيدۇ

شۇنداقال ئىنساننىڭ مهيلى دىنىي ياكى .  ئهقىلنى ئاتا قىلىدۇتائاال ئۇنىڭغا ئاڭالشنى، كۆرۈشنى ۋە

  .دۇنيالىق ئىلىم بولسۇن، پهقهت ئىدراك ۋە ئهقىل بىلهنال ئىرىشهلهيدىغانلىقىنى بايان قىلىپ بهردى

ئايهتته ئاڭالش ۋە كۆرۈشتىن باشقا نهرسه زىكىر قىلىنمىغان تۇرسا، نېمىشقا ئىدراكنىمۇ قوشىۋالىمىز؟ 

ئهمما بۇ ئايهت بىلىشكه نىسبهتهن ئهڭ , راكنىڭ بايانى باشقا ئايهتلهردە زىكىر قىلىنىدۇچۈنكى، ئىد

  .مۇھىم نوقىتىالرغا مهركهزلهشكهن

ئىنساندىكى ھىس قىلغۇچ ئهزاالرنىڭ ھهممىسى مېڭه، ئۇنىڭدىن كېيىن ئهقىل بىلهن زىچ 

لگهن ماددىالرنى ئۆزگهرتىپ، ئهقىل بولسا ھىس قىلغۇچى ئهزاالر ئارقىلىق يىتىپ كه. مۇناسىۋەتلىك

ئهقىل بىلهن ئهڭ زىچ مۇناسىۋىتى بار . ئىنسانغا نىسبهتهن مهناسى بار شهيئىلهرگه ئايالندۇرىدۇ
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چۈنكى، ئىنسان چاقماق، شامال، قۇشالر، ھايۋانالر، . ھىس قىلغۇچى ئهزا قۇالق، يهنى ئاڭالش

ىنىغا ئوخشاش، سۆز يهنى مهناغا دااللهت ھاشارەتلهردىن سادىر بولىدىغان تهبىئىي ئاۋازالرنى ئاڭلىغ

قۇرئان كهرىمدىكى ئاڭالش كۆپىنچه كېيىنكى مهنادا قوللىنىلىندۇ؛ . قىلىدىغان ئاۋازنىمۇ ئاڭاليدۇ

ئهمما سۆز چۈشهنمهيدىغان، ئۇنىڭدىن پايدىالنغىلى بولمايدىغانالرنى قۇرئان كهرىم ئاۋازدىن 

ئاڭالشنىڭ ئهقىل بىلهن يهنه باشقا بىر خىل . دۇباشقىنى ئاڭلىمايدىغان ھايۋانالرغا ئوخشىتى

ئۇالرنى يالغۇز ھىس بىلهنال بىلگىلى , مۇناسىۋىتىمۇ بار؛ ئۇ بولسا، سۆزنىڭ ھهقلىرىمۇ، باتىللىرىمۇ بار

 بىرى بىلهن مۇناسىۋىتى بارمۇ ياكى قارىمۇ - ئۇنىڭغا ئهقىل ھهمدەم بولۇپ، سۆزنىڭ بىر. بولمايدۇ

ئهگهر، قارىمۇ قارشى بولسا، ئۇنىڭ باتىل ئىكهنلىكىگه ھۆكۈم . ىرىشى كېرەكقارشىمۇ بۇنىڭغا قارار ب

ئۆز ئارا مۇناسىۋىتى بولسا، ئۇنىڭ مهنىسىگه قاراپ، ئۆزى ئىشارەت قىلغان رىئاللىققا . قىلىدۇ

ھهقىقهت ياكى باتىل دەپ باھا بىرىش ئىنتايىن ئاسان  . ئويغۇنمۇ ئهمهسمۇ؟ بۇنىڭغا قارار بىرىدۇ

قۇياش ئۆرلهۋاتىدۇ دېگهن چاغدا، ئىنسان ئاسمانغا : مهسىلهن. ڭ بىرى بولىشى مۇمكىنئىشالرنى

دە، ئۇ گهپنىڭ راست ئىكهنلىكىگه ، ئۇنداق بولمىغان -قاراپ، قوياشنىڭ ئۆرلهۋاتقانلىقىنى كۆرىدۇ

ھۆكۈم ئهمما بىر سۆزنىڭ توغرا ياكى خاتا ئىكهنلىكىگه . بولسا، باتىل ياكى خاتالىقىغا ھۆكۈم قىلىدۇ

قىلىش ناھايىتى ئۇزۇن ۋە مۇرەككهپ بىر جهرياننى تهلهپ قىلىشىمۇ مۇمكىن، گويا نىسبىيلىك 

  .نهزىرىيىسىنىڭ ساغالملىقىنى تهكىتلىگهندەك

  بىلىشنىڭ مهنبهسى

ئۇ . ھهقىقهتلهر تۈرىنىڭ قانداق بولىشىدىن قهتئىي نهزەر پهقهت ئىككى خىلال مهنبهگه ئىگىدۇر

. ەھيى ياكى ئالالھنىڭ مهخلۇقاتلىرى ۋە ئۇنىڭ ۋەھيىسى دىسىڭىزمۇ بولىدۇبولسىمۇ كائىنات ۋە ۋ

 ئىسپات -ئهگهر ئىنسان بىر ئىشنى داۋا قىلىپ، بۇ ئىككىسى ياكى ئۇالرنىڭ بىرىدىن دەلىل

: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. كۆرسهتمىسه ياكى كۆرسىتهلمىسه، ئۇنىڭ داۋاسى يالغان بولغان بولىدۇ

نېمه بىلهن (نى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭالر هللا ئېيتىپ بېقىڭالرچۇ؟ سىلهر ا«ئېيتقىنكى، «

ماڭا ئېيتىپ بېرىڭالركى، ئۇالر زېمىندىن نېمىلهرنى ياراتتى؟ يا ئۇالر ) چوقۇنۇشقا اليىق بولدى؟
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بىلهن بىرلىكته ياراتتىمۇ؟ يا ئۇالرغا بىز بىر كىتاب بهرگهن بولۇپ، ئۇالر شۇ  هللا ئاسمانالرنى ا

 بىرىگه پهقهت -ھهرگىز ئۇنداق ئهمهس، زالىمالر بىر » ىتابتىكى روشهن دەلىللهرگه ئاساسلىنامدۇ؟ك

ئۇالر ”ئۇالرنىڭ ئالالھنىڭ غهيرىگه قىلغان ئىبادەتلىرى ] 6[»يالغاننىال ۋەدە قىلىشىدۇ

ئۇنىڭ . ئىالھ بولۇش ئۈچۈن ياراتقۇچى بولۇش الزىم. دېگهن دەۋانى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ“ ئىالھالردۇر

ياراتقۇچى ئىكهنلىكىنى بىلىش ئۇنىڭ كائىناتتا ياراتقان مهخلۇقاتلىرىنى كۆرۈش بىلهن ياكى 

ئهگهر بۇ خىل . ئۆزىنىڭ ئىالھ ئىكهنلىكى توغرىسىدا نازىل قىلغان ۋەھيىسى ئارقىلىق ئىسپاتلىنىدۇ

ىپىدىن ياكى ياراتقۇچى بىلجىرالشالرغا كۆز ئالدىمىزدىكى كائىناتنىڭ ياراتقۇچىسى بولغان ئالالھ تهر

  .زاتنىڭ كاالمىدىن بىرەر پاكىت بولمايدىكهن، بۇ سۆزنىڭ باتىل ئىكهنلىكىدە شهك يوقتۇر

مهرىپهتنىڭ مهنبهسىگه نىسبهتهن ئىسالم دىننىڭ قارىشى كائىناتنىال مهرىپهتنىڭ مهنبهسى دەپ 

بىر ئىلمىي ئۇسۇلدىن  غان ەمدىكى شهيئىلهرنىڭال ھهقىقىتىنىال بىلىشكه بولىدى�قارايدىغان، بۇ ئا

ئۇ يهنه باشقا . باشقىنى تهسهۋۋۇر قىاللمايدىغان، ماتىرىيالىستالرنىڭ قارىشىدىن تۈپتىن پهرقلىنىدۇ

  .دىنى تهسهۋۋۇرالر ۋە مىتافىزىكىلىق قاراشالردىنمۇ ئاسمان ـ زېمىن پهرقلىنىدۇ

هنبهسىگه بولغان تهسهۋۋۇرى بۇ ئىككىسى بىلهن بولغان پهرقنىڭ نىگىزى، ئىسالمنىڭ مهرىپهتنىڭ م

ئۆزىنىڭ دەۋاسىغا دەلىل ئىسپات كۆرسىتىشتىن باشقا، يهنه بىر كۆز ئالدىمىزدىكى بۇ كائىناتتىن 

ماتىرىيالىستالرنىڭ بۇ ھهقىقهتنى ئىنكار قىلىۋاتقان .  ۋەھيىنىڭمۇ بار ئىكهنلىكىدە گهۋدىلىنىدۇ-مهنبه

 بىرى بىلهن - دە، بۇ ئىككىسى بىر- چاغدا ئۆزلىرى ئېتىراپ قىلغان مهنبه ئۇنىڭغا دااللهت قىلىدۇ

باشقا دىنىي ۋە مىتافىزىكىلىق تهسهۋۋۇرالرنىڭ .  ۋەزىيهتنى شهكىللهندۈرۈپ قويىدۇقارىمۇ قارشى

  .  ئىسپات يوق مهنبهلهرگه ئىشىنىدۇ-ساھىبلىرى ساغالملىقىغا ھېچقانداق دەلىل

  ۋەھيىنىڭ ھهق ئىكهنلىكىگه دائىر دەلىللهر

مبهر ئىكهنلىكىنى دېگهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئۆز مىللىتى بولغان ئهرەبلهرگه ئۆزىنىڭ پهيغه

چاغدا، ئۇ ئهرەبلهر شۇنچه زىرەك بولغىنىغا قارىماي، ئۇنىڭ دەۋىتىگه قارشى تۇرۇش ئىمكانىيىتى 

ئۇالردىن كېيىنكىلهرنىڭ قارشى تۇرىشى ئۈچۈن يېڭى . بولغان بارلىق ۋاستىلهر بىلهن قارشى تۇردى
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ئهمما، مۇھهممهد . لدۇرمىدىھۆججهت سۈپىتىدە ئوتتۇرىغا تاشلىغۇدەك ھېچقانداق نهرسه قا

ئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ شۇ خىل ئېتىرازلىرىنىڭ ھهممىسىگه مهۋجۇد بولغان بارلىق ئىلمىي، ئهقلىي 

كائىناتنىڭ «ئۇ ئهرەبلهرنىڭ بهزىلىرى : مىسال ئۈچۈن. ھۆججهت ۋە بۇرھانالر بىلهن جاۋاپ بهردى

رلىكىگىمۇ ئىشهنمهيدىغانلىقىنى ياراتقۇچىسى بارلىقىغا ئىشهنمىگهنكهن، ئۇنىڭ پهيغهمبه

قانداق بارلىققا كهلدىڭالر؟ پهقهت يوقلۇقتىنمۇ؟ بۇ مۇمكىن ئهمهس ياكى سىلهر : جاۋاپ. »دېيىشتى

ئهمدى، توغمىغان، توغۇلمىغان، . ئۆزۈڭالرنى ئۆزۈڭالر ياراتتىڭالرمۇ؟ بۇمۇ مۇمكىن ئهمهس

ئالالھ تائاال .  تارتىشقا يول يوق- االشيارىتىلمىغان پهقهت بىر ياراتقۇچىدىن باشقا ھېچقانداق ت

  :مۇنداق دەيدۇ

ياكى ئۇالر ياراتقۇچىسىز يارىتىلغانمۇ؟ ياكى ئۇالر ئۆزلىرى ياراتقۇچىمۇ؟ ياكى ئۇالر ئاسمانالرنى ۋە «

  ]7[»ئىشهنمهيدۇ) نىڭ بىرلىكىگههللا ا(زېمىننى ياراتقانمۇ؟ بهلكى ئۇالر 

قىغا ئىشهنسىمۇ، قايتا تىرىلىدىغانلىقىغا ئۇالرنىڭ يهنه بهزىلىرى ياراتقۇچىنىڭ بارلى

ئهگهر سهن ئىنساننى يوق يهردىن بار : ئۇنىڭ جاۋابى. ئىشهنمهيدىغانلىقلىرىنى ئىپادىلهشتى

قىلغان ئالالھقا ئىشىنىدىغان بولساڭ، قانداقسىگه ئۇنىڭ ئۆلگهندىن كېيىن قايتا 

ا قارىغاندا تېخىمۇ ئاسان ئهمهسمۇ؟ تىرىلدۇرىدىغانلىقىغا ئىشهنمهيسهن؟ بۇ يوق يهردىن ياراتقانغ

سهن كۆز ئالدىڭدىكى بۇ كائىناتتا ئالالھ تائاالنىڭ زېمىننى ئۈسۈملۈكلهر بىلهن جانالندۇرۇپ، يهنه 

ئۇنى قۇرىتىۋەتكهنلىكىنى، ئاندىن ئۇنى يهنه قايتا جانالندۇرغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ قۇرۇپ كهتكهن 

ىنساننى ئۆلگهندىن كېيىن قايتا تىرىلدۈرۈشكه قادىر زىمىننى ياشناتقان ئالالھ قانداقسىگه ئ

  :بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. بواللمايدۇ؟ دېگهنلهردىن ئىبارەت بولدى

بىز قۇرۇق سۆڭهك ۋە چىرىپ توپا بولۇپ كهتكهندىن كېين چوقۇم قايتا تىرىلىپ ‹‹: مۇشرىكالر«

 ياكى تۆمۈر ياكى ھاياتلىقنى تهسهۋۋۇر قىلىش سىلهر تاش * دېيىشىدۇ›› يېڭىدىن ئادەم بوالمدۇق؟

بىزنى كىم ‹‹: ئۇالر) سىلهرنى تىرىلدۈرىدۇهللا ا(تېخىمۇ قېيىن بولغان بىر نهرسه بولۇپ كهتسهڭالرمۇ 

  ]8[›› دېگىن›› تىرىلدۈرىدۇهللا سىلهرنى دەسلهپته ياراتقان ا‹‹دەيدۇ، ›› تىرىلدۈرىدۇ؟
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ەھمىتىنىڭ نهتىجىلىرىگه قارىغىنكى، ئۇ زېمىننى نىڭ رهللا ا«: ئالالھ تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ

ھهقىقهتهن ئۆلۈكلهرنى تىرىلدۈرگۈچىدۇر، هللا ئۆلگهندىن كېيىن قانداق تىرىلدۈرىدۇ، شۈبهىسىزكى، ا

  ]9[»ھهممه نهرسىگه قادىردۇرهللا ا

سىز ئهگهر ئالالھنىڭ بارلىقىغا ئىشهنسىڭىز، شهكسىزكى، ئۇنىڭ بارلىق كامالهت سۈپهتلىرىگىمۇ 

دە، ئۇنىڭ ھېكمهت بىلهن ئىش - ئۇنىڭ ھهكىيم سۈپىتىگه ئىشىنىسىز . ق ئىشىنىسىزمۇتله

مانا مۇشۇنداق ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى زات كىشىلهرنى  . قىلىدىغانلىقىغا شهرتسىز باش ئىگىسىز

توغرا يولغا يېتهكلهيدىغان، يامانلىقتىن ئاگاھالندۇرىدىغان، كىشىلهرنى ئۇ پهيغهمبهرلهرگه 

كىشىلهرنىڭ بىر قىسىمى ئۇالرغا ئىشىنىپ، . ت قىلىشقا بۇيرۇيدىغان پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتتىئىتائه

ياخشىلىق تهرەپكه ماڭغان بولسا، يهنه بىر قىسمى ئۇالرنى ئىنكار قىلىپ، ھاالكهت يولىغا قهدەم 

سا بۇ سىزچه، ئهشۇنداق ئىككى خىل ئىنسانالر گوروھىنىڭ تهقدىرى قىسمهتلىرى ئوخشاش بول. باستى

لېكىن، بىز ياشاۋاتقان بۇ دۇنيا، بىزگه مهلۇم بولغاندەك جازاالش  يهردە ھېكمهت بولغان بوالمدۇ؟ 

قانچىلىغان ياخشى كىشىلهر ئىنتايىن ئېغىر تۇرمۇش كهچۈردى، مهزلۇمالرچه قهتىل . مهيدانى ئهمهس

، ئۇزۇن ئۆمۈر كۆردى؟ قىلىندى؟ قانچىلىغان يامان غهرەز، يامان پىئىللىق كىشلهر بهخىتلىك ياشاپ

 ھاالۋىتىنى، - ئهگهر بۇ بىز ياشاۋاتقان دۇنيادىن كېيىن، ياخشىالر ياخشى ئهمهللىرىنىڭ ھۇزۇر

 ئازاپلىرىنى تېتىمسىا، كىشىلهرنى يارىتىپ، ئۇالرغا پهيغهمبهر - يامانالر ئۆز شۇملۇقلىرىنىڭ جازا

بىزنى ! ئى ئىنسانالر«: نداق دەيدۇئالالھ تائاال مۇ. ئهۋەتىشنىڭ ئۆزى بىر تۇترۇقسىز ئىش ئىدى

يهنى سىلهر بىزنى ھايۋاناتالرنى ياراتقىنىمىزدەك بىز ھېچقانداق (سىلهر ئۆزەڭالرنى بىكار ياراتتى 

، ئۆزەڭالرنى بىزنىڭ دەرگاھىمىزغا )ساۋابمۇ بهرمهيدىغان، جازامۇ بهرمهيدىغان قىلىپ ياراتتى

ئۈستۈندۇر، ئۇنىڭدىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر،  هللا اھ ا پادىش- ھهق * قايتۇرۇلمايدۇ دەپ ئويالمسىلهر؟

  ]10[»ئۇلۇغ ئهرشنىڭ پهرۋەردىگارىدۇر هللا ا

ئۆزلىرىنى ) يهنى گۇناھكار كۇففارالر(يامان ئىشالرنى قىلغانالر «: ئالالھ تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ

 ماماتلىقتا ئۇالر بىلهن ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى ئهمهللهرنى قىلغانالردەك قىلىشىمىزنى، ھاياتلىقتا،
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ئۇالرنىڭ ) يهنى ئۇالرنى ئوخشاش قىلىشىمىز مۇمكىن ئهمهس(ئوخشاش قىلىشىمىزنى ئويالمدۇ؟ 

ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ھهقلىق بىلهن ياراتتى، ھهر  هللا ا!*چىقارغان ھۆكمى نېمىدېگهن يامان

  ]11[»ۇلۇم قىلىنمايدۇئىنساننىڭ قىلمىشىغا يارىشا جازا ياكى مۇكاپات بېرىلىدۇ، ئۇالرغا ز

بىر قىسىم يهھۇدىالر ئالالھقا ئىشىنىدىغانلىقلىرىنى، ئهمما، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

رىسالىسىگه ئالالھ پهيغهمبهر ئهۋەتمهيدۇ، دەپ قارىغانلىقلىرى ئۈچۈن ئىمان كهلتۈرمهيدىغانلىقىنى 

نى پهيغهمبهر ئهۋەتمهيدۇ دەپ ئالالھ تائاال: ئۇالرغا بىرىلگهن جاۋاپ مۇنداق بولدى. دېيىشتى

چۈنكى، ئالالھ تائاالنى ئۆزىگه مۇناسىپ . قارىغانالر، ئۇنىڭ ھهقىقىي رەۋىشته تونۇمىغان بولىدۇ

رەۋىشته تونىغانالرنىڭ كىشىلهرنى يارىتىپ، ئۇالرغا ھاياتى دۇنيادا الزىم بولىدىغان بارلىق 

ىنتايىن ئىهتىياجلىق بولغان ھىدايهتنى شهيئىلهرنى ھازىرالپ بىرىپ، ئۇالرنىڭ روھىي دۇنياسى ئ

ئهگهر، ئالالھ تائاالنىڭ ئۆز . بهرمهي، ھاالكهت يولىدا تاشالپ قويمايدىغانلىقىنى ئوبدان بىلىدۇ

رىسالىسىنى ئىنسان ئارقىلىق ئهۋەتىشىگه ئىشهنمىسهڭالر، قانداق بولۇپ، مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ئالالھ تائاال   مۇسا ئېلىپ كهلگهن كىتابنى كىم ئهۋەتتى؟ پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه ئىمان ئېيتتىڭالر؟

: ئۆز ۋاقتىدا) يهنى يهھۇدىيالر(نى ھهقىقىي رەۋىشته تونۇمىدى، ئۇالر هللا ئۇالر ا«: مۇنداق دەيدۇ

يهنى ۋەھىينى ۋە پهيغهمبهرلهرنى ئىنكار (دېدى » ھېچ كىشىگه ھېچ نهرسه نازىل قىلمىدىهللا ا«

مۇسا ئېلىپ كهلگهن ۋە كىشىلهرگه نۇر، ھىدايهت بولغان «قىنكى، ئېيت!) ئى مۇھهممهد). (قىلدى

 پارچه قهغهزلهرگه كۆچۈرۈپ، بىر قىسمىنى -كىتابنى كىم نازىل قىلدى؟ ئۇ كىتابنى پارچه 

بوۋاڭالر -سىلهرگه ئۆزەڭالر ۋە ئاتا !) ئى يهھۇدىيالر. (ئاشكارىالپ، كۆپ قىسمىنى يوشۇرىسىلهر

ئاندىن ئۇالرنى تهرك . »)نازىل قىلدى(هللا ا) بۇ قۇرئاننى(دى، بىلمىگهن نهرسىلهر بىلدۈرۈل

  ]12[»ئويناپ يۈرسۇن) يهنى قااليمىقان سۆزلىرىدە(ئهتكىنكى، ئۇالر باتىللىرىدا 

يهنه بهزىلهر ئالالھ تائاالنىڭ پهيغهمبهر ئهۋەتىدىغانلىقىغا ئىشىنىدىغانلىقىنى، بىراق، نېمىشقا 

ئهمهس، ئۆزلىرىگه ئوخشاش ئىنسانالرنى پهيغهمبهر قىلىپ ئالالھ ئىنسانالرغا پهرىشتىلهرنى 

پهرىشتىلهر : ئۇالرغا مۇنداق جاۋاپ بېرىلىدى.  تارتىش قىلىشىدۇ-ئهۋەتكهنلىكى توغرىسىدا تاالش
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ئىنسانالرغا مۇناسىپ كېلىدىغىنى يهنىال شۇالرنىڭ تىلىدا سۆزلهيدىغان، . پهرىشتىلهرگه ئهۋەتىلىدۇ

ئهگهر، ئۇالرغا پهرىشتىلهردىن ئهلچىلهر ئهۋەتىلگهن بولسا، . ن ئىنسانالردۇرئۇالرغا نهمۇنه بولىدىغا

ئۇالرنىڭ قولىدىن كهلمهيدىغان ئىشالرنى قىلسا، باشقىالرنىمۇ ئۆزىگه ئوخشاش ئىجرا قىلىشقا 

بويرىسا، ئۇالر ، ئۇ دېگهن پهرىشته، بىز قىاللمايدىغان ئىشالرنى قىالاليدۇ، دەپ داۋراڭ سېلىشقان 

  :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. تىبوالت

مېڭىپ ) يهنى زېمىن ئهھلىدەك(مۇبادا زېمىندا «ئېيتقىنكى، ) ئۇالرغا! ئى مۇھهممهد(«

يۈرۈيدىغان، ئولتۇراقالشقان پهرىشتىلهر بولسا ئىدى، ئهلۋەتته ئۇالرغا ئاسماندىن پهرىشتىنى 

  ]13[»چۈشۈرەتتۇق پهيغهمبهر قىلىپ 

هيغهمبهرلىكىنىڭ راست ئىكهنلىكىگه ئۆزىنىڭ تهرجىمهھالى ئارقىلىق ئۇنىڭدىن كېيىن، ئۇالرغا پ

 يېشىغا قهدەر 40. ئۇالر ئىشهنچلىك، سهمىمىي كىشى دەپ تونۇشقان ئىدى. دەلىللهرنى كۆرسهتتى

كىشىلهرگه يالغان ئېيتىشتىن ھهزەر ئهيلهپ كهلگهن ئۇ زات ئالالھ نامىدىن يالغان 

ئالالھ تائاال مۇنداق  ! بىلمهيدىغانلىقى ھهممىگه ئايان ئىدىغۇ؟ئۇنىڭ ئوقۇش، يېزىشنى  ئېيتامدۇ؟ 

  : دەيدۇ

مۇبادا سهن كىتاب (ئىلگىرى سهن كىتاب ئوقۇشنى بىلمهيتتىڭ، خهت يېزىشنىمۇ بىلمهيتتىڭ، «

  ]14[»ئۇ چاغدا ھهققه قارشى تۇرغۇچىالر چوقۇم گۇمانلىناتتى) ئوقۇغان، خهت يازىدىغان بولساڭ

نهرسىنى تۈنجى تهتبىقاليدىغان، سۆزىنى ھهركىتى دائىم تهستىقاليدىغان زات ئۇ ئۆزى چاقىرغان 

  .ئىدى

ئۆزى چاقىرغان دەۋەت ئۈچۈن كىشىلهردىن ھېچ نهرسه تهلهپ قىلمايدىغانلىقىنى ئهتراپىدىكى 

ئۇنىڭ ئۆزلىرى ئارىسىدا نامرات، لېكىن، كهرەملىك، مىهرىبان ۋە كهمتهر . كىشىلهرگه يهتكۈزدى

بۇ ھهقته ئالالھ . ھاياتىدا ھهممىدىن كۆپ قۇربانلىق بهرگىنىمۇ يهنىال شۇ زات بولدى. دىھالدا ياشى

  : تائاال مۇنداق دەيدۇ
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) سىلهرنى(سىلهرگه قىلىش مهنئى قىلغان نهرسىنى ئۆزەممۇ قىلىشنى خالىمايمهن، مهن پهقهت «

اندىال مۇۋەپپهقىيهت نىڭ ياردىمى بولغهللا قولۇمدىن كېلىشىچه تۈزەشنىال خااليمهن، مهن پهقهت ا

  ]15[»غا تايىنىمهن ۋە ئۇنىڭغا يۈزلىنىمهنهللا ا) ھهممه ئىشتا(قازىنااليمهن، 

قۇرئاننى تهبلىغ قىلغانلىقىمغا سىلهردىن ھېچ قانداق ھهق «ئېيتقىنكى، «: يهنه مۇنداق دەيدۇ

  ]16[» نهسىههتتۇر-تهلهپ قىلمايمهن، قۇرئان پهقهت پۈتۈن جاھان ئهھلى ئۈچۈن ۋەز 

ئۇنىڭدا . ىڭ پهيغهمبهرلىكىنىڭ راستلىقىغا ئۆزى ئېلىپ كهلگهن كىتابتىن دەلىللهرنى كۆرسهتتىئۇن

. ئىنسانالرنىڭ سۆزىدە مهۋجۇد بولىشى مۇمكىن بولمىغان دەرىجىدە مهزمۇن مۇناسىۋىتى بار ئىدى

مۇشرىكالر (ئۇالر قۇرئان ئۈستىدە پىكىر يۈرگۈزمهمدۇ؟ ئهگهر قۇرئان «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

دىن غهيرىنىڭ تهرىپىدىن بولغان بولسا، ئهلۋەتته، هللا ا) بىلهن مۇناپىقالر گۇمان قىلغاندەك

  ]17[»ئۇنىڭدىن نۇرغۇن زىددىيهتلهرنى تاپقان بوالتتى

قۇرئان كهرىم ئۆزىنىڭ يىگانه ئۇسلۇبى بىلهن، باشقىالرنىڭ ئۇنى تهقلىد قىلىشى ياكى ئهرەبلهردەك 

. ىگىلىرىنىڭ شۇنىڭغا ئوخشاش بىر كىتابنى مهيدانغا كهلتۈرىشىگه چاقىردىباالغهت ۋە پاساھهت ئ

  : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

راستچىل ) بۇ سۆزۈڭالردا(«ئۆزى ئىجاد قىلغان دېيىشهمدۇ؟ ئېيتقىنكى، ) مۇھهممهد(ئۇالر قۇرئاننى «

پاساھهت ۋە (چاقىرىپ، ) هياردەمگ(دىن غهيرىي چاقىرااليدىغانلىكى كىشىلىرىڭالرنى هللا بولساڭالر، ا

ئهگهر ئۇالر * » قۇرئاندىكىگه ئوخشايدىغان ئون سۈرىنى ئىجاد قىلىپ بېقىڭالر) باالغهت جهھهتتىن

. نىڭ ۋەھيى قىلىشى بىلهن نازىل قىلىنغانهللا ئاۋاز قوشمىسا،بىلىڭالركى، قۇرئان ا) بۇ چاقىرىقىڭالرغا(

  ]18[»يسۇنامسىلهر؟بو) غاهللا ا(دىن باشقا ھېچ ئىالھ يوقتۇر، سىلهر هللا ا

كىشىلهرگه پهرۋەردىگارىنى تونۇشقا چاقىرغان ھىدايهت بابىدا، ئاشۇ ھهقىقىي پهرۋەردىگارغا 

ئىبادەت قىلىشنىڭ يوللىرىنى ، ئۆز ئارا مۇئامىله قىلىشقاندا بولۇشقا تېگىشلىك گۈزەل ئهخالقالرنى 

نى ھهرگىزمۇ پهيالسۇپالرنىڭ، شۇنداق سۆزلهرنى ئېلىپ كهلدىكى، ئۇ) قۇرئان(بايان قىلغاندا،ئۇ 

  . باشقا دىندىكى كىشىلهرنىڭ كىتابلىرىدىن تېپىش مۇمكىن ئهمهس



  بىز ۋە مىللهت ، بۈگۈن ۋە كهلگۈسى

————————————————————————————————————————————————— 
 com.uyebook.www://http/                               ئۇيغۇر ئېلكىتاب تور بېتى

14

ئېتىقاد، ئىبادەت ۋە ئهخالققا قارىتا تهسهۋۋۇر، شهخس، ئائىله ۋە جهمئىيهتنى ئۆز ) قۇرئان(ئۇ 

ىۋەت ئىچىگه ئالغان ئىجتىمائىي، سىياسىي تۈزۈم، غهيرى مۇسۇلمانالر بىلهن بولىدىغان مۇناس

ئهخالقى قاتارلىق ھاياتنىڭ ئهڭ مۇكهممهل كارتىنىسى بولغان بىر اليىهه بولۇش سۈپىتى بىلهن ئهقلى، 

 كائىناتتىكى -شۇڭا، ئىمان . جىسمى ۋە روھى ئېهتىياجالرنى ئورتاق قاندۇرىدىغان ئىالھىي كىتابتۇر

. ارە قىلىدۇ، دىيهلهيمىز مهرىپهتنىڭ مهنبهسى، ئۇنىڭغا ئىلمىي دەلىللهر ئىش-شهيئىلهردىن باشقا

ھهرقانداق بىر دەۋا قىلغۇچى ئۈچۈن غهيبنى مهنبه قىلىش ئۇنىڭ ھهقىقىي شۇنداق ئىكهنلىكىگه 

غهربنىڭ كۆپىنچه . ئهقىلگه مۇۋاپىق، قوبۇل قىلىشقا بولىدىغان پاكىت بولمىغۇچه قوبۇل قىلىنمايدۇ

ۇناسىۋەتلىك تېمىالرنى بىر ياققا تاشالپ، دە، بارلىق غهيبكه م- يازغۇچىلىرى بۇ نوقتىنى ئۇنتۇپ قالىدۇ

باتىل دىنالر، كاھىنالر، سېهىرگهرلهر بىلهن ھهقىقىي ئىالھى كۆرسهتمىنىڭ نىگىزىنى پهرقلهندۈرەلمهي 

ئىسالم دىنى بۇ خىل . كۆز ئالدىدىكى كائىناتتا ئىسپاتالنغان دەلىللهرنىال ئېتىراپ قىلىدۇ. قالىدۇ

. دىغان بىلىشنىڭ مهنبهلىرىنى رەت قىلىدۇ ۋە ئۇنى باتىل دەپ سانايدۇمهسىلىنىڭ بىر تهرىپىنىال كۆرى

  .ئۇنىڭ ئىلمىي ئهمگهكنىڭ تايانچى قىلىۋېلىشنى ئالالھنىڭ جازاسىغا اليىق گۇناھ دەپ ھېساپاليدۇ

  .بۇ ماقاله قىسمهن قىسقارتىلىپ تهرجىمه قىلىندى: ئهسكهرتىش

  قارلۇقىي.  ئا-ت                                                  

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  ــــــــــــــ

كىشى ئايالىغا، سېنىڭ ئۇچاڭ مهن ئۈچۈن ئانامنىڭ ئۇچىسىغا ئوخشاش بولۇپ كهتسۇن، ] 1[

  .دېسه زىهار بولىدۇ

  . ئايهت-4ئهھزاب سۈرىسى  ] 2[

  . ئايهت-78نهھىل سۈرىسى  ] 3[

  . ئايهت-30رۇم سۈرىسى  ] 4[

  . ئايهت-28رەئد سۈرىسى  ] 5[
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  . ئايهت-40فاتىر سۈرىسى  ] 6[

  . ئايهتلهر-36، -35تۇر سۈرىسى  ] 7[

  . ئايهتلهر- 49،50،51ئىسرا سۈرىسى  ] 8[

  . ئايهت-50رۇم سۈرىسى  ] 9[

  . ئايهتلهر- 16، 15مۇئمىنۇن سۈرىسى  ] 10[

  . ئايهتلهر- 22، 21اسىيه سۈرىسى ج ] 11[

  . ئايهت-91ئهنئام سۈرىسى  ] 12[

  . ئايهت- 95ئىسرا سۈرىسى  ] 13[

  . ئايهت- 48ئهنكهبۇت سۈرىسى  ] 14[

  . ئايهتنىڭ بىر قىسمى-88ھۇد سۈرىسى  ] 15[

  . ئايهتنىڭ بىر قىسمى-90ئهنئام سۈرىسى  ] 16[

  . ئايهت-82نىسا سۈرىسى  ] 17[

   ئايهتلهر-14، 13ھۇد سۈرىسى  ] 18[

 
 

 

 
 

تۈزۈپ چىققان ھهرقانداق ئېلكىتابنىڭ ئهسلى >> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<: بايانات 

ماتىرىيالنىڭ ئاپتۇرلۇق ھۇقۇقى شۇ ماتېرىيال يولالنغان توربهت ھهم شۇ توربهتكه يوللىغۇچى 

  !!! ئاپتۇرغا مهنسۇپ 

كىتابالر پهقهت ئۆگىنىش ۋە بىرقىسىم تۈزۈپ چىققان ئېل>> ئۇيغۇر ئېلكىتاب گۇرۇپپىسى<<

پايدىالنغۇچىالرنىڭ ئوقۇپ پايدىلىنىشى ئۈچۈن تورغا يولالندى ، ئۇنىڭدىن باشقا سودا ئىشلىرى 

ئهگهر قانۇنسىز باشقا ساھهلهردە ئىشلىتىلىپ بىرەر ئاقىۋەت . قاتارلىقالرغا ئىشلىتىش مهنئىي قىلىنىدۇ 

ئۇيغۇر ئېلكىتاب <<. هتكۈچى ئۆزى مهسئول بولىدۇ كېلىپ چىقسا بارلىق ئاقىۋەتكه شۇ ئىشل

  !!!!!بۇ جهھهتته ھېچقانداق مهسئولىيهتنى ئۆز ئۈستىگه ئالمايدۇ >> گۇرۇپپىسى
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