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ئالالهنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىش كىملهرگه ۋاجىپ 
 بولىدۇ؟

 
  نومۇرلۇق سوئال  -٢٠٢٣     
 :سوئال     
ئايال مۇسۇلمانالرنىڭ -ئالالهنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىش ئهر     

 ئوقۇغۇچىالرە ۋ اىنى ئۆلىمههممىسىگه ۋاجىپ بوالمدۇ ياكى د
بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد . ؟بىلهنال چهكلىنهمدۇ

 .قىلىمهن
 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالاله تائاالغا خاستۇر
ئىنسان ئۆزىنىڭ نېمىگه دەۋەت قىلىۋاتقانلىقىنى بىلىدىكهن،      

لىشى ياكى ئىلىم تهلهپ قىلىۋاتقان تالىب ئۇنىڭ چوڭ ئالىم بو
بولىشى ياكى ئادەتتىكى بىر ئىنسان بولىشىنىڭ ئارىسىدا هېچ 
پهرق يوق، لېكىن ئۇ كىشى باشقىالرنى بۇيرىۋاتقان ياكى 
چهكلهۋاتقان ئىشنىڭ هۆكمى ۋە ماهىيىتىنى ئىلمى ئاساستا 

اق پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇ ههقته مۇند. تولۇق بىلىشى الزىم
 ».مهندىن بىرەر ئايهت بولسىمۇ باشقىالرغا يهتكۈزۈڭالر«: دېگهن

 ]. بۇخارى رىۋايىتى[
دەۋەت قىلغۇچىنىڭ ئىلىمدە كامالهتكه يهتكهن چوڭ ئالىم بولىشى 

ئۇ باشقىالرنى نېمىگه دەۋەت قىلىۋاتقانلىقىنى بهلكى . شهرت ئهمهس
 . بىلىشى شهرت قىلىنىدۇ
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ۇلىرى ۋە قىزغىنلىقىغا تايىنىپ تۇيغ -ئىنسان ئۆزىنىڭ هېس     
. بىلمىگهن نهرسىگه كىشىلهرنى دەۋەت قىلىشى توغرا بولمايدۇ

ەت قىلىۋاتقان بهزى قېرىنداشلىرىمىزغا شۇنىڭ ئۈچۈن دىنغا دەۋ
قارايدىغان بولساق ئۇالردا يېتهرلىك دىنى بىلىم بولمىسىمۇ ئهمما 
ئۆزلىرىنىڭ تۇيغۇلىرى ۋە قىزغىنلىقى بىلهن دەۋەت مهيدانىغا 
كىرىپ، كىشىلهرگه ئالاله تائاال هارام قىلمىغان ۋە چهكلىمىگهن 

تائاال بهندىلهرگه ئالاله . نۇرغۇن نهرسىلهرنى چهكلهپ قويىدۇ
رۇخسهت قىلغان بهزى ئهمهللهرنى ۋاجىپلىق دەرىجىسىگه كۆتۈرۈپ 

مانا بۇ دىنى تهشۋىقات ساههسىدە يۈز بېرىدىغان ناهايىتى . قويىدۇ
چۈنكى ئالاله تائاال هاالل قىلغان نهرسىنى . خهتهرلىك بىر ئىش

چهكلهش خۇددى ئالاله تائاال هارام قىلمىغان نهرسىنى هارام 
 . غانغا ئوخشاش بولىدۇقىل
دۇرۇس -ئۇالر باشقىالرنىڭ بىر نهرسىنى هاالل: مهسىلهن     

دېگهنلىكىنى ئىنكار قىلىدۇ، باشقىالرمۇ ئۇالرنىڭ شۇ نهرسىنى 
نهتىجىدە بۇ ئىككىال . هارام دېگهنلىكىنى ئىنكار قىلىدۇ

بۇ ههقته . هۆكۈمنىڭ خهتىرى ئالاله تائاالنىڭ نهزىرىدە باراۋەردۇر
َذا ﴿: ه تائاال مۇنداق دەيدۇئالال ـٰ َكِذَب َه
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: تهرجىمىسى ﴾أ

هېچقانداق (ئاغزىڭالرغا كهلگهن يالغاننى سۆزلهش ئۈچۈن «
ئالاله ) مۇنداقتا(دېمهڭالر، چۈنكى » بۇ هاالل، بۇ هارام«) دەلىلسىز

نامىدىن يالغاننى ئويدۇرغان بولىسىلهر، ئالاله نامىدىن يالغاننى 
مهقسىتىگه ) دۇنيا ئاخىرەتته(ئويدورغۇچىالر ههقىقهتهن 
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ئازغىنا بههرىمهن بولىدۇ، ) ئۇالر دۇنيادىن پهقهت( .رىشهلمهيدۇئې
-١١٦سۈرە نههل [» .قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ) ئاخىرەتته(ئۇالر 
 ].ئايهتلهر-١١٧
 .ئالاله تائاال ههممىدىن ياخشىنى بىلگۈچىدۇر     

 


