ئىسالم دېنى بارچە پەيغەمبەرلەرنىڭ دينىدۇر
قەلەمدە :ئەبۇ كەريم ئەل مەراكىشى
ئىسالم دينى  -ئۇنىڭدين

باشقا دين بولمىغان -ئالالھنىڭ دينىدۇر .ئالالھ

سۇبھانە ۋەتائاال بۇ دينغا ياردەم قىلىشنى ،بۇ ديننى قوغداشنى ۋە باشقا
دينالردين ئۈستۈن قىلىشنى ئۆز ئۈستىگە ئالغان.
لىكىن ،ئىسالم زادى قانداق دين؟ ئالالھ بىلەن بولغان ئاالقىدە ،ئىسالم دينى
بىلەن ريقابەتكە چۈشىديغان باشقا دينالر بارمۇ؟ دەپ سورالسا ،بىريديغان
جاۋابىم شۇكى :ئالالھ تائاال خىلمۇ – خىل دينالرنى چۈشۈرمىگەن ،ئالالھ
سۇبھانە ۋەتائاال پەيغەمبەرلىرينى پەقەت ۋە پەقەت بىر دين ئۈستىگە
ئەۋەتكەن" ئۇ دين بولسىمۇ -ئىسالمدۇر".
بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ" :ھەقىقەتەن ئالالھنىڭ نەزريدە مەقبۇل
دين – ئىسالم دينىدۇر" .1ئالالھ تائاالنىڭ بارچە پەيغەمبەرلىرى ۋە ئەلچىللىرى،
پەقەت ئىسالمدين ئىبارەت بىر ديننى ئىلىپ كەلگەن.
نۇھ ئەلەيھىسساالم مۇشۇ دين بىلەن كەلگەن ،ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
"ئۇالرغا نۇھنىڭ قىسسىسىنى ئوقۇپ بەرگىن ،ئۆز ۋاقتىدا نۇھ قەۋمىگە ":ئې
قەۋمىم! ئەگەر سىلەرگە مىنىڭ ئىچىڭالردا تۇرۇشۇم ۋە سىلەرگە ئالالھنىڭ
ئايەتلىرينى ئەسلىتىشىم ئىغىر كەلگەن بولسا ،مەن ئالالھقا تەۋەككۈل قىلديم
(يەنى ئالالھقا يۆلەندين ،سىلەرگە پەرۋا قىلمايمەن) .سىلەر بۇتىڭالر بىلەن
بىرلىكتە ،مىنى قەستلەيديغان ئىشىڭالرنى قارار قىلىۋيريڭالر ،ئىشىڭالر سىلەرگە
غۇۋا بولۇپ قالمىسۇن( ،يەنى مىنى قەستلەيديغان ئىشىڭالر ئاشكارا بولسۇن)
ئاندين مىنى بىر دەممۇ كىچىكتۈرمەي ،مىنىڭ ھەققىمدە خالىغىنىڭالرنى ئىجرا
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قىلىۋيريڭالر .ئەگەر سىلەر (مىنىڭ نەسىھەتىمدين يۈز ئۆرۈسەڭالر ،سىلەردين
ھەق سوريغىنىم يوق ،مەن ئەجىريمنى پەقەت ئالالھتىن سورايمەن ،مەن
(ئالالھقا) بويسۇنغۇچىالردين بولۇشقا بۇيرۇلدۇم" دېدى".2
ئىبىراھىم ئەلەيھىسساالم مۇشۇ دين بىلەن كەلگەن  ،بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال
مۇنداق دېگەن" :ئۆز ۋاقتىدا ئىبىراھىم بىلەن ئىسمائىل كەبىنىڭ ئۇلىنى
قوپۇريۋيتىپ  ":پەرۋەرديگاريمىز! بىزنىڭ خىزمىتىمىزنى قوبۇل قىلغىن ،سەن
ھەقىقەتەن دۇئايىمىزنى ئاڭالپ تۇرغۇچىسەن ،نىىتىمىزنى بىلىپ تۇرغۇچىسەن.
پەرۋەرديگاريمىز!

ئىككىمىزنى

ئۆزۈڭگە

ئىتائەتمەن

قىلغىن،

بىزنىڭ

ئەۋالدلىريمىزدين،مۇ ئۆزۈڭگە ئىتائەتمەنئۈممەت چىقارغىن ،بىزگە ھەجىمىزنىڭ
قائىديلىرينى بىلدۈرگەين ،تەۋبىمىزنى قوبۇل قىلغىن ،چۈنكى سەن تەۋبىنى بەك
قوبۇل قىلغۇچىدۇرسەن ،ناھايىتى مىھريبانسەن .پەرۋەردېگدريمىز! ئۇالرنىڭ
ئىچىدين ئايەتلىريڭنى ئۇالرغا تىالۋەت قىلىپ بىريديغان ،كىتابىڭنى (قۇرئاننى)،
ھىكمەتنى (سەھىھ سۈننەتنى) ئۇالرغا ئۆگىتريديغان ،ئۇالرنى (مۇشريكلىك ۋە
گۇناھالردين) پاك قىلىديغان بىر پەيغەمبەر ئەۋەتكىن ،ھەقىقەتەن سەن
غالىبسەن ،ھىكىمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىسەن" دېدى .ئۆزينى ئەخمەق
قىلغۇچىالردين باشقا كىم ئىبىراھىمنىڭ دينىدين يۈز ئۆريىدۇ؟ ھەقىقەتەن بىز
ئۇنى بۇ دۇنىادا پەيغەمبەرلىككە تاللىدۇق .شەك – شۈبھىسىزكى ،ئاخىرەتتە ئۇ
ياخشىالر

قاتاريدا

بولىدۇ.

ئۆز

ۋاقتىدا

پەرۋەرديگارى

ئۇنىڭغا

:

"(پەرۋەرديگاريڭنىڭ ئەمريگە) ئىتائەت قىلغىن"دېدى .ئۇ "ئالەملەرنىڭ
پەرۋەرديگاريغا ئىتائەت قىلديم" دېدى .ئىبراھىم ۋە يەئقۇب ئۆز ئوغۇللىريغا
ۋەسىىەت قىلىپ ":ئې ئوغۇللۇرۇم! ئالالھ سىلەرگە مۇشۇ ديننى (يەنى ئىسالم
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دينىنى) تاللىدى .پەقەت مۇسۇلمان پىتىڭالرچە ئۆلۈڭالر (يەنى ئىمانىڭالردا
مەھكەم تۇرۇڭالر ،تاكى ئىمان بىلەن كىتىڭالر)" دېدى.3
يەئقۇپ ئەلەيھىسساالم مۇشۇ دين بىلەن كەلگەن .ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە
مۇنداق دەيدۇ" :يەئقۇپ جان ئۈزيۋاتقان ۋاقتىدا سىلەر يېنىدا بارمىديڭالر؟ شۇ
چاغدا يەئقۇپ ئوغۇللىريدين":مەن ئۆلگەندين كىىىن سىلەر كىمگە ئىبادەت
قىلىسىلەر؟ دەپ سوريدى .ئۇالر" "سىنىڭ ئىالھىڭ ۋە ئاتا – بوۋيلىريڭ ئىبىراھىم،
ئىسمائىل ،ئىسھاقالرنىڭ ئىالھى بولغان بىر ئالالھقا ئىبادەت قىلىمىز ،بىز ئۇنىڭغا
ئىتائەت قىلغۇچىمىز" دېدى.4
لۇت ئەلەيھىسساالم مۇشۇ دين بىلەن كەلگەن ،بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق
دەيدۇ" :زېمىندا ۋە ئۆزۈڭالردا ئالالھقا چىن ئىتىقاد قىلىديغانالر ئۈچۈن
(ئالالھنىڭ قۇدريتىنى ۋە بىرلىكىنى كۆرسىتىديغان) نۇرغۇن ئاالمەتلەر بار ،بۇنى
كۆرمەمسىلەر .ئاسماندا سىلەرنىڭ ريزقىڭالر بار ،سىلەرگە ۋەدە قىلىنغان ساۋاپ
بار .ئاسماننىڭ ۋە زېمىننىڭ پەرۋەرديگارى بىلەن قەسەمكى ،سىلەرگە ۋەدە
قىلىنغان نەرسە ئۆزۈڭالرنىڭ سۆزلەۋاتقىنىڭالردەك(يەنى سۆزلىگىنىڭالرنىڭ
ئۆزەڭالرغا ئېنىق بولغنىدەك)ھەقتۇر( .ئې مۇھەممەد) ساڭا ئىبراھىمنىڭ
ھۆرمەتلىك مىھمانلىرينىڭخەۋيرى يەتتىمۇ؟ ئۆز ۋاقتىدا ئۇالر ئىبراھىمنىڭ يىنىغا
كىلىپ ساالم دېدى ،ئىبىراھىم ساالمنى ئىلىك ئالدى( .ئىچىدە) "ناتونۇش
ئادەملەرغۇ" دېدى .شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئاستا ئائىلىسىگە چىقىپ (پىشۇرۇلغان) بىر
سىمىز موزاينى ئېلىپ كىريپئۇالرنىڭ ئالديغا قويۇپ" :يىمەمسىلەر؟" دېدى.5
يۈسۈپ ئەلەيھىسساالم مۇشۇ دين بىلەن كەلدى ،بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق
دەيدۇ" :پەرۋەردېگاريم! ماڭا ھەقىقەتەن پاديشاھلىق ئاتا قىلديڭ ،چۈش
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تەبىرينى بىلدۈرديڭ ،ئې ئاسمانالرنى ۋە زېمىننى ئۆرنەكسىز ياراتقۇچى زات!
دۇنىا ۋە ئاخىرەتتە مېنىڭ ئىگەمسەن ،مىنى مۇسۇلمان پىتىمچە قەبزى روھ
قىلغىن ،مىنى ياخشى بەنديلەر قاتاريدا قىلغىن" دېدى.6
مۇسا ئەلەيھىسساالم مۇشۇ دين بىلەن كەلگەن ،بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق
دەيدۇ" :مۇسا " :ئې قەۋمىم! ئەگەر ئالالھقا ئېمان ئېىتقان بولساڭالر،
ئالالھقا بويسۇنغان بولساڭالر ،ئۇنىڭغا تەۋەككۈل قىلىڭالر (يەنى ھەممە
ئىشىڭالرنى ئالالھقا تاپشۇرۇڭالر ،ھەر قانداق ئەھۋالدا ئالالھقا يۆلىنىڭالر)"
دېدى. 7
بۇ دين مۇسا ئەلەيھىسساالمنىڭ قەۋمى بەنى ئىسرائىلنىڭ دينىدۇر .ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ :سېھىرگەرلەر سەجديگە باردى .ئۇالر دېدى ":ئالەملەرنىڭ
پەرۋەرديگاريغا ئىمان ئېىتتۇق .مۇسا ۋە ھارۇننىڭ پەرۋەرديگاريغا ئىمان
ئېىتتۇق .پىرئەۋين ئېىتتى :سىلەر مەن رۇخسەت قىلماي تۇرۇپ مۇساغا ئىمان
ئېىتىڭالر ،بۇ چوقۇم سىلەرنىڭ شەھەر (يەنى مىسىر)ديكى چىغىڭالردا
ئاھالىنى شەھەردين ھەيدەپ چىقىريش ئۈچۈن (مۇسا بىلەن بىرلىشىپ) ئالدين
پىالنلىغان ھىىلەڭالردۇر( .سىلەرنى قانداق جازااليديغانلىقىمنى) ئۇزاققا قالماي
بىلىسىلەر .سىلەرنىڭ قولۇڭالرنى ،پۇتۇڭالرنى چوقۇم ئوڭ – چەپ قىلىپ (ئوڭ
قولۇڭالر بىلەن سول پۇتۇڭالرنى ياكى سول پۇتۇڭالر بىلەن ئوڭ قولۇڭالرنى)
چوقۇم كىسىمەن ،ئاندين ھەممىڭالرنى چوقۇم دارغا ئېسىپ ئۆلتۈريمەن.
دەرگاھىغا قايتقۇچىالرمىز .سەن بىزنى پەقەت پەرۋەرديگاريمىزنىڭ بىزگە نازيل
قىلغان

ئايەتلىريگە

ئىمان

ئېىتقانلىقىمىز

ئۈچۈنال

ئەيىبلەۋاتىسەن.

پەرۋەردېگاريمىز! بىزگە سەبىر ئاتا قىلغىن  ،بىزنى مۇسۇلمان پىتىمىزچە قەبزى
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روھ قىلغىن".8
بۇ دين بەنى ئىسرائىلنىڭ پەيغەمبەرلىرينىڭ دينىدۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
"بىز ھەقىقەتەن (مۇساغا) تەۋراتنى نازيل قىلدۇق ،تەۋراتتا (توغرا يولغا
يېتەكلەيديغان) ھىدايەت ۋە نۇر بار( .ئالالھنىڭ ھۆكمىگە) بويسۇنغان
پەيغەمبەرلەر يەھۇديالر ئارسىدا (تەۋرات بىلەن) ھۆكۈم قىلىدۇ( .يەھۇديىالرنىڭ)
زاھىتلىرى ۋە ئۆلىمالىريمۇ (ئۆزگەرتىشتىن) ساقالشقا بۇيرۇلغان كىتابۇلالھ
(يەنى تەۋرات) بويىچە ھۆكۈم قىلىدۇ .ئۇالر تەۋراتنى (ئۆزگەرتىشتىن ساقالشقا)
نازارەتچى ئىدى( .ئې يەھۇديالرنىڭ ئۆلىمالىرى!) كىشىلەردين قورقماڭالر ،
مەندين قورقۇڭالر .مېنىڭ ئايەتلىريمنى ئاز پۇلغا تىگىشمەڭالر (يەنى پۇل –
مال  ،مەنسەپ ۋە پارا ئۈچۈن ئايەتلىريمنىڭ ھۆكىمىنى ئۆزگەرتىۋەتمەڭالر).
كىمكى ئالالھ نازيل قىلغان ئايەتلەر بويىچە ھۆكۈم قىلمايديكەن ،ئۇالر
كاپىرالردۇر".9
بۇ دين سۇلەيمان ئەلەيھىسساالمنىڭ دينىدۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
"سىلەر ماڭا ھاكاۋۇرلۇق قىلماڭالر ،مېنىڭ ئالديمغا مۇسۇلمان بولغان ھالدا
كېلىڭالر .ئۇ (يەنى بىلقىس) ئېىتتى" :ئې ئۇلۇغالر! مېنىڭ بۇ ئىشىمدا
مەسلىھەت بىريڭالر ،سىلەرنى ئۈستىدە قويماي تۇرۇپ ھىچ ئىشنى بىكىتكىنىم
يوق".10
يەنە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ " :سۇاليمان ئېىتتى" :ئې ئۇلۇغالر! ئۇالر مېنىڭ
قىشىمغا مۇسۇلمان بولۇپ كىلىشتىن بۇرۇن( ،سىلەردين) كىم ئۇنىڭ تەختىنى
ئىلىپ كىلىدڭ؟".11
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ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ" :بىلقىس كەلگەندە (ئۇنىڭغا)" :سېنىڭ تەختىڭ
مۇشۇنداقمۇ؟" دېىىلدى .ئۇ " :شۇدەك تۇريدۇ" دېدى( .سۇلەيمانئالالھنىڭ
نېئمىتىنى سۆزلەش يۈزسىدينئېىتتى ).ئۇنىڭدين (يەنى بىلقىستىن)

بۇرۇن

بىزگە(ئالالھنى ۋە ئالالھنىڭ قۇدريتىنى بىلدۈريديغان) ئىلىم بىريلدى ،بىز
مۇسۇلمان بولدۇق.12
يەنە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ " :ئۇنىڭغاا (يەنى بىلقىسقا) " :سارايغا كىرگىن"
دېىىلدى ،ئۇ (يەنى بىلقىس) ساراينى چوڭ دەپ گۇمانلىنىپ (لىىىمنى كۆتۈرۈپ)
ئىككى پاچىقىنى ئاچتى ،سۇلەيمان ئېىتتى":شۈبھىسىزكى ،ئۇ ئەينەكتىن
ياسالغان سارايدۇر" .ئۇ (يەنى بىلقىس) ئېىتتى " :پەرۋەرديگاريم ،مەن
ھەقىقەتەن(ئالالھقا شىريك كەلتۈرۈپ ،قۇياشقا چوقۇنۇش بىلەن) ئۆزۈمگە
زۇلۇم قىلديم ،سۇلەيمان بىلەن بىللە ئالەملەرنىڭ پەرۋەرديگارى ئالالھقا
بويسۇندۇم(،يەنى سۇلەيمانغا دينىغا ئەگىشىپ ئىسالمغا كىرديم)".13
بۇ دين ئىىسا ئەلەيھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئەگەشكۈچىلىرى ھەۋۋاريىالرنىڭ دينىدۇر.
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ " :ئىىسا ئۇالر (يەنى يەھۇديىالر)دين كۇپرينى (كۇپريدا
چىڭ تۇرۇپ ،ئۇنى ئۆلتۈرۈش نىىتىگە كەلگەنلىكىنى) سەزگەن چاغدا" :ئالالھ
ئۈچۈن (ئالالھقا دەۋەت قىلىش يولىدا) ماڭا كىملەر ياردەم بىريدۇ؟" دېدى.
ھەۋاريىالر (ئۇنىڭ تەۋەلىريدين ھەقىقى مۆئمىنلەر) ئېىتتى " :ئالالھ ئۈچۈن
ساڭا بىز ياردەم قىلىمىز ،ئالالھقا ئېمان ئېىتتۇق ،گۇۋاھ بولغىنكى ،بىز
بويسۇنغۇچىالرمىز14 ".

ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ " :ئەينى زاماندا مەن ھەۋاريىالرغا " :ماڭا ۋە
مېنىڭ پەيغەمبىريمگە ئىمان ئېىتىڭالر" دەپ ۋەھىي قىلديم .ئۇالر"،بىز ئېمان
12

 .سۈرە نەملە  .87ئايەت
13
 .سۈرە نەملە  .88ئايەت
14
 .سۈرە ئال ئىمران  .27ئايەت

ئېىتتۇق ،گۇۋاھ بولغىنكى ،بىز (ئەمريڭگە) بويسۇنغۇچىالرمىز" دېدى.15
بۇ دين جىنالرنىڭ ئىچىديكى ھىدايەتكە ئىريشكەنلەرنىڭ دينىدۇر .ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ" :بىزدين مۇسۇلمانالر ۋە ھەق يولدين چىققۇچىالرمۇ بار،
مۇسۇلمان بولغانالر توغرا يولنى ئىزديگەن بولىدۇ .توغرا يولدين چىققۇچىالر
جەھەننەمگە ئوتۇن بولىدۇ".16
بۇ دين پەيغەمبىريمىز مۇھەممەد سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسسەللەم
ئەۋەتىلىشتىن بۇرۇن ،ھەقنى چىڭ تۇتقان ئەھلى كىتاپنىڭ دينىدۇر .ئالالھ تائاال
مۇنداق دەيدۇ " :قۇرئاندين ئىلگىرى بىز كىتاپ (يەنى ئىنجىل ،تەۋرات) نازيل
قىلغانالر (يەنى ناساراالر ۋە يەھۇديالرنىڭ مۆئمىنلىرى) قۇرئانغا ئىشىنىدۇ.
ئۇالرغا قۇرئان تىالۋەت قىلىنغان چاغدا  ،ئۇالر" :بىز قۇرئانغا ئىشەندۇق،
شۈبھىسىزكى  ،ئۇ پەرۋەرديگاريمىز تەرپىدين نازيل بولغانھەقىقەتتۇر ،بىز
ھەقىقەتەن بۇنىڭدين بۇرۇن مۇسۇلمان ئىدۇق"دەيدۇ.17
بۇ دين پەيغەمبەرلەرنىڭ ئەڭ ئاخىرقىسى بولغان پەيغەمبىريمىز – مۇھەممەد
سەلاللالھۇ ئەلەيھى ۋەسسەللەمنىڭ دينىدۇر .ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ" :
ھەقىقەتەن ئالالھنىڭ نەزيريدە مەقبۇل دين ئىسالم (دينى)دۇر .كىتاپ
بىريلگەنلەر (يەنى يەھۇديىالر ۋە ناساراالر) پەقەت ئۆزلىريگە ئىلىم كەلگەندين
كىىىنال ئۆز – ئارا ھەسەت قىلىشىپ ،ئىختىالپ قىلىشتى (يەنى ئىسالمنىڭ
ھەقلىقىنى،مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ پەيغەمبەرلىكىنى روشەن پاكىتالر
ئارقىلىق بىلىپ تۇرۇپ ،كۆرەلمەسلىكتىن ئىنكار قىلىشتى) .كىمكى ئالالھنىڭ
ئايەتلىرينى ئىنكار قىلىديكەن (ئالالھ ئۇنى يېقىندا جازااليدۇ) ،ئالالھ تائاال تىز
ھىساپ ئالغۇچىدۇر( .ئې مۇھەممەد) ئەگەر ئۇالر سەن بىلەن (دين باريسىدا)
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 .سۈرە مائىدە  .999ئايەت
16
 .سۈرە جىن  .92-98ئايەت
17
 .سۈرە قەسەس  .23 -27ئايەت

مۇنازيرلەشسە" :ماڭا ئەگەشكەنلەر بىلەن بىرلىكتە ،مەن ئۆزەمنى ئالالھقا
تاپشۇردۇم (يەنى ئالالھنڭ ئەمىرلىريگە بويسۇنغۇچىالرمىز) دېگەين .كىتاپ
بىريلگەنلەرگە (يەنى يەھۇديىالر ۋە ناساراالرغا) ۋە ئۈممىلەرگە (يەنى ئەرەپ
مۇشريكلىريغا) ":مۇسۇلمان بولدۇڭالرمۇ؟" دېگىن  .ئەگەر ئۇالر مۇسۇلمان
بولسا ،توغرا يول تاپقان بولىدۇ .ئەگەر ئۇالر يۈز ئۆريسە (ساڭا ھىچ زيىىنى
يوق) ،سىنىڭ پەقەت تەبلىغ قىلىش مەسئۇلىىىتىڭ بار ،ئالالھ بەنديلىرينى (يەنى
ھەممە ئەھۋالىنى) تولۇق كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر".18
ئالالھ

تائاال

يەنە

مۇنداق

دەيدۇ":

(ئې

مۇھەممەد)

ئېىتقىنكى:

"پەرۋەرديگاريمدين ماڭا روشەن دەلىللەر كەلگەن چاغدا ،سىلەر ئالالھنى
قويۇپ ئىبادەت قىلىۋاتقان بۇتىڭالرغا ئىبادەت قىلىشتىن مەنئى قىلىنديم،
ئالەملەرنىڭ پەرۋەرديگاريغا بويسۇنۇشقا بۇيرۇلدۇم".19
ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ ":بۈگۈن سىلەرنىڭ دينىڭالرنى پۈتۈن قىلديم،
سىلەرگە نىئمىتىمنى تاماملىديم ،ئىسالم دينىنى سىلەرنىڭ دينىڭالر بولۇشقا
تاللىديم "  .20ھەقىقەتەن قۇرئان كەريم  ،ئىسالم دينىنىڭ پۈتۈن ئاسمان –
زېمىن ئەھلىنىڭ دينى ئىكەنلىكىنى ئوچۇق بايان قىلىدۇ.
ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ ":ئۇالر ئالالھنىڭ دينىدين (ئىسالم دينىدين) باشقا
ديننى تىلەمدۇ؟ ھالبۇكى ،ئاسمانالرديكىلەر ۋە زېمىنالرديكىلەر ئىختىىارى ۋە
ئىختىىارسىز رەۋيشتە ئالالھقا بويسۇنغان تۇرسا ،ئۇالر (قىىامەت كۈنى) ئالالھ
تەرپىگە قايتۇريلىدۇ.21
پەقەت مۇشۇ دين ئۈچۈن ،پەيغەمبەرلەرنىڭ ئاخىرقىسى بولغان مۇھەممەد

18

 .سۈرە ئال ئىمران  .70-91ئايەت
19
 .سۈرە غاڧىر  .22ئايەت
20
 .سۈرە مائىدە .3ئايەت
21
 .سۈرە ئال ئىمران  .43ئايەت

ئەلەيھىسساالم،

ئەلچىلىرينى

ۋە

پەيغەمبەرلىكىنى

پاديشاھالرغا

ۋە

قەۋيملەرنىڭ كاتىباشلىريغا ئەۋەتتى ،ئۇالرنىڭ ۋە ئۇالر بىلەن بىللە بولغانالرنىڭ
ئىسالمغا كىرشىگە شاھى

بولدى.

ئالالھ تائاال يەنە مۇنداق دەيدۇ ":ئې ئەھلى كىتاپ! (يەنى يەھۇديىالر ۋە
ناساراالر) پەقەت ئالالھقا ئىبادەت قىلىش ،ئالالھقا ھىچ نەرسىنى شىريك
كەلتۈرمەسلىك ،ئالالھنى قويۇپ بىر – بىريمىزنى خۇدا قىلۋالماسلىقتەك
ھەممىمىزگە ئورتاق بولغان بىر سۆزگە (يەنى بىر خىل ئەقىديگە) ئەمەل قىاليلى،
دېگىن ،ئەگەر ئۇالر يۈز ئۆريسە (يەنى بۇنى قوبۇل قىلمىسا)( :ئې يەھۇديىالر
ۋە ناساراالر جامائەسى!) بىزنىڭ مۇسۇلمان ئىكەنلىكىمىزگە گۇۋاھ بولۇڭالر".22
مەنبە :ئىسالم ۋە خىريستان دينى ئوتتۇرسىديكى مۇنازيرە

www.islamic-invitation.com
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 .سۈرە ئال ئىمران  .28ئايەت

