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 ئىسالم دىنىنىڭ يۈكسەكلىكى توغرىسىدا
  
 

 
 نومۇرلۇق سوئال-01501    
 سوئال:    
نى غەيرى مۇسۇلمانالرغا ئىسالم دىنىنىڭ يۈكسەكلىكى ۋە شۇنداقال ئاسانلىق   

ىكىنى قانداق چۈشەندۈرىمىز؟، بۇ ھەقتە چۈشەنچە دىن ئىكەنل تەشەببۇس قىلىدىغان
 بېرىشىڭالرنى سورايمىز. 

 جاۋاپ:    
 بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر.    
شەپقەت، كۆيۈمچانلىق، كەڭ قورساقلىق ۋە -ئىسالم دىنى بولسا، مېھرى    

ان دىن بولۇپ، ئالالھ تائاال بۇ ئۈممەتنى تاقىتى ئەپۇچانلىق ئۈستىگە قۇرۇلغ
يەتمەيدىغان ئىشقا بۇيرۇمايدۇ، ياخشىلىق قىلغان كىشى مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ، 
يامانلىق قىلغان كىشى قىلمىشىنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ. بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال 

ا﴿ مۇنداق دەيدۇ: ها ُه ناْفًسا إَِلَّ وُْسعا
ِلُِّف اللَـّ باْت  ۚ   َلا يُكا ا اْكتاسا ا ما لايْها باْت واعا سا ا كا ا ما اها   ﴾ل

ئالالھ ھېچكىمنى تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشقا تەكلىپ قىلمايدۇ. »تەرجىمىسى: 
كىشىنىڭ قىلغان ياخشىلىقىنىڭ ساۋابى ئۆزىگىدۇر، يامانلىقىنىڭ جازاسىمۇ 

 ئايەتنىڭ بىرقىسمى[.-682]سۈرە بەقەرە « ئۆزىگىدۇر.
ئىسالم ئۈممىتىدىن قېيىن، مۇشەققەتلىك بولغان، ئىنسانالرنىڭ ئالالھ تائاال     

تاقىتى يەتمەيدىغان ئىشالرنى ئۇالرنىڭ زىممىسىدىن كۆتۈرىۋەتتى. بۇ توغرىدا ئالالھ 

ج  ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: را يِن ِمْن حا لايُْكْم ِِف ادِلِّ عالا عا ا جا ما تەرجىمىسى:   ﴾ُهوا اْجتابااُكْم وا
يغەمبەرنى سىلەرگە خاس قىلدى(.  سىلەرگە دىندا ھېچقانداق ئالالھ )دىنغا پە»

مۈشكۈللۈكنى قىلمىدى يەنى سىلەرنى سىلەر تاقەت قىالاليدىغان ئىشالرنى قىلىشقا 
 ئايەت[. -88]سۈرە ھەج « تەكلىپ قىلمىدى.

مۇسۇلماندىن خاتالىق، ئۇنتۇلۇپ قىلىش ۋە مەجبۇرلىنىش سەۋەبىدىن يۈز بەرگەن     
ھ تائاال تەرىپىدىن ئەپۇ قىلىنىشى ئۈمىد قىلىنىدۇ. بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال ئىشالر ئالال

ناا﴿ مۇنداق دەيدۇ:
ْ
أ ْخطا

ا
ْو أ
ا
َِّسيناا أ  تُؤااِخْذناا إِن ن

بَّناا َلا پەرۋەردىگارىمىز! »تەرجىمىسى:  ﴾را
ئەگەر بىز ئۇنتۇساق ياكى خاتاالشساق )يەنى بىز ئۇنتۇش ياكى سەۋەنلىك سەۋەبىدىن 

-682]سۈرە بەقەرە « رىڭنى تولۇق ئورۇنلىيالمىساق(، بىزنى جازاغا تارتمىغىن.ئەم
 ئايەتنىڭ بىرقىسمى[. 
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ئالالھ تائاال مۇسۇلماندىن بىلمەسلىكتىن خاتا قىلغان ئىشى ئۈچۈن ئەمەس بەلكى      
قەستەن خاتا قىلغان ئىشى ئۈچۈن ھېساب ئالىدۇ. بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق 

ْت قُلُوُبُكمْ ﴿ دەيدۇ: دا مَّ ا تاعا ـِٰكن مَّ لا تُم بِِه وا
ْ
أ ْخطا

ا
ا أ لايُْكْم ُجنااٌح ِفيما لايْسا عا تەرجىمىسى:  ﴾وا

سىلەر سەۋەنلىكتىن قىلىپ سالغان ئىشالردا سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ، لېكىن »
 ئايەت[. -5]سۈرە ئەھزاب « قەستەن قىلغان ئىشىڭالردا سىلەرگە گۇناھ بولىدۇ.

لالھ تائاال ناھايىتى مېھرىبان، كۆيۈمچان بولغاچقا پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئا    
ئەلەيھىسساالمنى ئۈممەتكە ئاسان ۋە كەڭرى بولغان توغرا دىن بىلەن ئەۋەتتى. بۇ 

َلا يُِريُد بُِكُم الُْعْْسا ﴿توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:  ُه بُِكُم الْيُْْسا وا  ﴾يُِريُد اللَـّ
]سۈرە « ئالالھ سىلەرگە ئاسانلىقنى خااليدۇ، تەسلىكنى خالىمايدۇ.»ىسى: تەرجىم
 ئايەتنىڭ بىرقىسمى[. -085بەقەرە 

شۈبھىسىزكى، دىن ئاساندۇر، ھېچ كىشى »م مۇنداق دېگەن: پەيغەمبەرئەلەيھىسساال    
دىننى چىڭىتىۋالمىسۇن، ئەگەر چىڭىتىۋالسا ئۇ كىشى مەغلۇب بولىدۇ، توغرا بولغان 

-ۋە ئالالھ تائاال تەرىپىگە يېقىنالشتۇرىدىغان ئەمەللەرنى قىلىش ئارقىلىق ئەجىر
 ھەدىس[. -90تى]بۇخارى رىۋايى« بىشارەت ئىلىڭالر.-ساۋابالر بىلەن خۇش

شەيتان ئىنساننىڭ ئەڭ چوڭ ئەشەددى دۈشمىنى، ئىنسانغا پەرۋەردىگارىنى     
مەسىيەتلەرنى ئۇنىڭغا چىرايلىق كۆرسىتىدۇ. بۇ توغرىدا ئالالھ -ئۇنتۇلدۇرىدۇ، گۇناھ

هِ ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: اُهْم ِذْكرا اللَـّ نسا
ا
اُن فاأ يْطا لايِْهُم الشَّ ولا  ۚ   اْستاْحواذا عا

ُ
انِ أ يْطا ئِكا ِحْزُب الشَّ  ۚ   ـٰ

ونا  ااِِسُ اِن ُهُم اْْل يْطا  إِنَّ ِحْزبا الشَّ
َلا
ا
ئۇالرنىڭ ئۈستىدىن شەيتان غەلىبە  »تەرجىمىسى:  ﴾أ

قىلدى، شەيتان ئۇالرغا ئالالھنىڭ زىكرىنى ئۇنتۇلدۇردى، ئۇالر شەيتاننىڭ قوشۇنىدۇر، 
 ئايەت[. -00]سۈرە مۇجادىلە « .بىلىڭالركى، شەيتاننىڭ قوشۇنى زىيان تارتقۇچىالردۇر

ئىنسان كۆڭلىدىن كەچكەن ئىشالرنى ئەمەلىيىتىدە قىلمىسىال، ئالالھ تائاال ئۇ     
ئالالھ »كىشىنى ئەپۇ قىلىدۇ. بۇ توغرىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 

ھەرىكەتلەرنى، -سۆز ۋە ئىش-تائاال مېنىڭ ئۈممىتىمدىن، كۆڭلىدىن كەچكەن گەپ
 ھەدىس[.-068]مۇسلىم رىۋايىتى« زلىمىسە ياكى ئىشلىمىسە ئۇالرنى كەچۈرىدۇ.سۆ
مەسىيەت سادىر قىلغان كىشى ئۆز خاتالىقىنى ئالالھ تائاال يوشۇرغاندىن -گۇناھ    

كېيىن ئۇنى باشقىالرغا سۆزلەپ يۈرمەسلىكى كېرەك. بۇ توغرىدا 
ىرىمدىن خاتالىقلىرىنى مېنىڭ ئۈممەتل»پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 

 ھەدىس[. -6001]مۇسلىم رىۋايىتى «ئاشكارا قىلمىغانالر ئەپۇ قىلىنىدۇ.
ئىنسان خاتالىق سادىر قىلغاندىن كېيىن تەۋبە قىلسا، ئالالھ تائاال ئۇ كىشىنىڭ     

ٰ نا ﴿ تەۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ. بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: ا تابا رابُُّكمْ لَعا ْفِسِه كا
ُفوٌر رَِّحيمٌ  ۚ   الرَّْْحاةا  نَُّه غا

ا
ْصلاحا فاأ

ا
الاة  ُثمَّ تاابا ِمن باْعِدهِ واأ ِملا ِمنُكْم ُسوًءا ِِباها ْن عا نَُّه ما

ا
 ﴾أ
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پەرۋەردىگارىڭالر بەندىلىرىگە رەھمەت قىلىشنى )ئۇالرغا ئېھسان »تەرجىمىسى: 
بىلمەستىن بىرەر قىلىش يۈزىسىدىن( ئۆز ئۈستىگە ئالدى، سىلەردىن كىمكى 

يامانلىق قىلىپ قويۇپ، ئاندىن كېيىن تەۋبە قىلسا ۋە ئەمەلىنى تۈزىسە، ئالالھ 
-55]سۈرە ئەنئام « ئەلۋەتتە ئۇنىڭغا مەغپىرەت قىلىدۇ ۋە رەھىم قىلىدۇ، دېگىن.

 ئايەتنىڭ بىرقىسمى[. 
يادە ئالالھ تائاال كەرەملىك، سېخى زات بولغاچقا بەندىسىنىڭ ياخشىلىقىنى زى    

قىلىدۇ، خاتالىقىنى ئەپۇ قىلىدۇ. بۇ توغرىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئالالھ تائاالدىن 
ھەقىقەتەن ئالالھ تائاال ياخشىلىق، »بايان قىلغان ھەدىس قۇدىسيدا مۇنداق دەيدۇ: 

مۇكاپاتىنى بايان قىلدى، كىمكى بىر -يامانلىقنى يازدى، ئاندىن بۇنىڭ جازا
ەت قىلىپ، ئۇنى قىاللمىسا، ئالالھ تائاال ئۆز ھوزۇرىدا ئۇ ياخشىلىق قىلىشنى مەقس

كىشى ئۈچۈن تولۇق بىر ياخشىلىق يازىدۇ، ئەگەر ئۇ كىشى ياخشىلىقنى مەقسەت 
قىلىپ ئۇنى ئەمەلدە روياپقا چىقارسا، ئالالھ تائاال ئۇ كىشى ئۈچۈن ئۆز ھوزۇرىدا ئون 

لىق يازىدۇ، كىمكى بىر ياخشىلىقتىن يەتتە يۈزگىچە ۋە ئۇنىڭدىنمۇ كۆپ ياخشى
يامانلىقنى مەقسەت قىلىپ، ئۇنى قىلمىسا، ئالالھ تائاال ئۇ كىشى ئۈچۈن ئۆز ھوزۇرىدا 
تولۇق بىر ياخشىلىق يازىدۇ، ئەگەر يامانلىقنى مەقسەت قىلىپ ئۇنى قىلسا، ئالالھ 

]بىرلىككە كەلگەن ھەدىس. بۇ ھەدىسنى  «تائاال ئۇ كىشى ئۈچۈن بىر يامانلىق يازىدۇ.
 بىتىدە كەلتۈرگەن[. -80ئىمام بۇخارى "كىتابۇ رەقائىق ناملىق ئەسەرنىڭ 

شەيخ مۇھەممەد ئىبنى ئىبراھىم ئەتتۇۋەيجىرىنىڭ: "ئىسالم دىننىڭ ئاساسى"     
 ناملىق ئەسىرىدىن ئېلىندى.

 ئالالھ ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.   
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