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 هىدايهت ئالالهنىڭ ئىلكىدىدۇر
 

 نومۇرلۇق سوئال-١٢٠٥٣     
 : سوئال     
ْحبَبَْت ﴿: ئالاله تائاالنىڭ     

َ
 َ�ْهِدي َمْ  أ

َ
: تهرجىمىسى ﴾بِنَّك ال

 »شۈبهىسىزكى، سهن خالىغان ئادەمىڭنى هىدايهت قىاللمايسهن«
ٍٍ ّمْستَِقي ٍ ﴿ دېگهن ئايىتى بىلهن، ا َ ِِ ر 

َ
َْهِدي بِٰ

َ
 :تهرجىمىسى ﴾َوكِنَّك ل

دېگهن » شۈبهىسىزكى سهن توغرا يولغا باشاليسهن-شهك«
بۇ ههقته چۈشهنچه . ئايىتىنىڭ ئارىسىنى قانداق بىرلهشتۈرىمىز؟

 .بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز
 :جاۋاپ     
هر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان بارلىق گۈزەل مهدهىيىل     

 . ئالاله تائاالغا خاستۇر
پاراسهتلىك قىلدى، -ئالاله تائاال ئىنساننى ياراتتى ۋە ئۇنى ئهقىل

ئۇنىڭ ئۈچۈن پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتتى ۋە كىتاب نازىل قىلدى، ئۇالر 
ئارقىلىق ئىنسانىيهتنى ههقىقهتكه چاقىردى، باتىلدىن 

ن ئىنساننى ئۆزىنىڭ خالىغىنىنى تاللىشى ئاندى. ئاگاهالندۇردى
َوقُِل ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئۈچۈن ئۆز هالىغا قويدى

 ْ �ُّ
 ِم  ّر�ِ

ّّ َ يَْ�ُفرْ  ۖ◌  اَْ
ْ
يُْؤِم  َوَم  َشاَء فَل

ْ
: تهرجىمىسى ﴾ َ�َد  َشاَء فَل

 ، بۇ ههق قۇرئان پهرۋەردىگارىڭالر تهرىپىدىن نازىل!ئى مۇههممهد«
بولىدۇ، خالىغان ئادەم ئىمان ئېيتسۇن، خالىغان ئادەم كاپىر 

 ].ئايهت-٢٩سۈرە كههف [» .بولسۇن، دېگىن
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ئالاله تائاال ئهلچىسى مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى بارلىق      
ئىنسانالر . ئىنسانالرغا ههقىقهتنى بايان قىلىپ بېرىشكه بۇيرىدى

. ىيارلىق بىرىلدىئۈچۈن ئۆزلىرى رىغبهتلهنگهن ئىشالردا ئىخت
نهتىجىدە ئالاله ۋە ئالالهنىڭ روسۇلىغا ئىتائهت قىلغانالر دۇنيا ۋە 

بۇ . ئاخىرەتلىك پايدىغا ئېرىشتى، ئاسىيلىق قىلغانالر زىيان تارتتى
ّّ ِم  ﴿ :ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ َ

ْ
ّاَها ااّاُ  قَْد َجاَءُمُ  اَ

َ
قُْل يَا ه

 ْ �ُّ
َّّدا َاْهتَِدي ِاَْفِسهِ َ�َدِ   ۖ◌  ّر�ِ ِ�

َدا يَِضّل َعلَيَْها ۖ◌  اْيتََد ر فَ ّّ ّل فَ�ِ
ََ  ۖ◌  َوَم  

نَا َعلَيُْ�  بَِوِ�يٍل 
َ
ئېيتقىنكى، ئى ! ئى مۇههممهد«: تهرجىمىسى ﴾َوَما أ

سىلهرگه پهرۋەردىگارىڭالر تهرىپىدىن ههق دىن كهلدى، ! ئىنسانالر
دىسى ئۈچۈن هىدايهت كىمكى هىدايهت تاپىدىكهن، ئۆزىنىڭ پاي

تاپقان بولىدۇ، كىمكى ئازىدىكهن، ئۆزىنىڭ زىيىنى ئۈچۈن ئازغان 
-١٠٨سۈرە يۇنۇس [» .بولىدۇ، مهن سىلهرگه هامىي ئهمهسمهن

 ].ئايهت
ئىسالم ئىنسانىيهت تهبىئىتىگه ئۇيغۇن، شۇنداقال ئهقىل      

ئاال ئالاله تا. ئىشلىتىش ۋە پىكىر قىلىشقا ئۈندەيدىغان بىر دىندۇر
باتىلدىن ههقنى ئايرىپ بايان قىلدى، ياخشىلىقنىڭ ههممىسىگه 

پاك ۋە . بۇيرۇپ، بارلىق يامانلىقتىن چهكلىدى ۋە ئاگاهالندۇردى
پاسكىنا ۋە زىيانلىق . پايدىلىق نهرسىلهرنى هاالل قىلدى

. دىنغا هېچ كىشىنى مهجبۇرلىمىدى. نهرسىلهرنى هارام قىلدى
نپهئهت ياكى زىيان تارتىش ئىشلىرى چۈنكى بۇ مهسىلىدە پايدا مه
: بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئىنساننىڭ ئۆزىگه باغلىقتۇر

يِ  ﴿ ِِ اِلّ َرا َ 
ْ
 بِر

َ
َغِّ  ۖ◌  ال

ْ
َ الّرْشُد ِمَ  ال َّ اُغوِت َو�ُْؤِم   ۚ◌  قَد رََّ َّ َ�َد  يَْ�ُفْر بِال

وُ 
ْ
ُعْرَوِة ال

ْ
ئۇنىڭغا (دىندا « :تهرجىمىسى ﴾َْْقر بِاللّـِه َ�َقِد اْيتَْدَسَك بِال
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زورالش يوقتۇر، هىدايهت گۇمراهلىقتىن ئېنىق ) كىرىشكه
نى ) يهنى ئالالهتىن باشقا بارچه مهبۇد(ئايرىلدى، كىمكى تاغۇت 

ئىنكار قىلىپ، ئالالهقا ئىمان ئېيتىدىكهن، ئۇ سۇنماس، مههكهم 
 ».تۇتقىنى تۇتقان بولىدۇ

 ]. ئايهت-٢٥٦سۈرە بهقهرە [
ًا فَِلنَْفِسهِ ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      َِ ا ََ َياَء  ۖ◌  ّمْ  َعِدَل 

َ
َوَمْ  أ

َعِبيدِ  ۗ◌  َ�َعلَيَْها
ْ
ل
ّ
ٍ  ِل

ّ
كىمكى ياخشى ئىش «: تهرجىمىسى ﴾َوَما َرّ�َك بَِاَ

قىلىدىكهن، پايدىسى ئۆزىگىدۇر، كىمكى يامان ئىش قىلىدىكهن 
بهندىلهرگه زۇلۇم قىلغۇچى  پهرۋەردىگارىڭ. زىيىنىمۇ ئۆزىگىدۇر

 ].ئايهت-٤٦سۈرە پۇسسىلهت [» .ئهمهستۇر
ئهگهر ئالاله تائاال خالىغان . هىدايهت ئالاله تائاالنىڭ ئىلكىدىدۇر     

بولسا ئىنسانالرنىڭ ههممىسىنى توغرا يولغا هىدايهت قىلغان 
زېمىندا ئالاله تائاال ئاجىز كىلىدىغان -چۈنكى ئاسمان. بوالتتى

كائىناتتىكى بارلىق ئشالر ئالاله تائاالنىڭ . ه يوقهېچنهرس
قُْل ﴿ :بۇ توغرىدا ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئىرادىسى بىلهن بولىدۇ

َاِلَغةُ 
ْ
ُة ال ّّ ُ

ْ
ََ  ۖ◌  فَِللّـِه اَ ْجَِع

َ
ئى « :تهرجىمىسى ﴾فَلَْو َشاَء لََهَداُمْ  أ

) اسىلهرنىڭ پاكىتىڭالر بولمىس(«ئېيتقىنكى، ! مۇههممهد
ئالالهنىڭ ئېنىق پاكىتى بار، ئهگهر ئۇ خالىسا ههممىڭالرنى، 

 ].ئايهت-١٤٩سۈرە ئهنئام [» .ئهلۋەتته، هىدايهت قىالتتى
لېكىن ئالاله تائاالنىڭ هېكمىتى بىزنى ئىختىيار قىلغۇچى      

بىزگه هىدايهت ۋە ههق بىلهن . قىلىپ يارىتىشنى تهقهززا قىلدى
كىمىكى ئالاله . ى قۇرئاننى چۈشۈردىباتىلنىڭ ئارىسىنى ئايرىغۇچ

. ۋە ئالالهنىڭ روسۇلىغا ئىتائهت قىلىدىكهن جهننهتكه كىرىدۇ
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ئالاله ۋە ئالالهنىڭ روسۇلىغا ئاسىيلىق قىلىدىكهن دوزاخقا 
قَْد َجاَءُم  بََصائُِر ِم  ﴿ :بۇ توغرىدا ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. كىرىدۇ
 ْ �ُّ

بَْصَ فَلِ  ۖ◌  ّر�ِ
َ
نَا َعلَيُْ�  ِبَِفيٍظ  ۚ◌  َوَمْ  َعِ�َ َ�َعلَيَْها ۖ◌  نَْفِسهِ َ�َدْ  أ

َ
 ﴾َوَما أ

سىلهرگه ) ئى پهيغهمبهر ئېيتقىنكى(« :تهرجىمىسى
هىدايهتنى ئازغۇنلۇقتىن ئايرىپ (پهرۋەردىگارىڭالر تهرىپىدىن 

دەلىللهر كهلدى، كىمكى ههقنى كۆرۈپ ئىمان ) كۆرسىتىدىغان
يهنى باش (ئۇنىڭدىن كۆز يۇمىسا ئېيتسا ئۆزىگه پايدا، كىمكى 

ئهمهلىڭالرنى كۆزىتىپ (مهن سىلهرگه . ئۆزىگه زىيان) تارتسا
پهقهت سىلهرنى ئاگاهالندۇرغۇچى (كۆزەتچى ئهمهسمهن ) تۇرىدىغان

 ].ئايهت-١٠٤سۈرە ئهنئام [» ).پهيغهمبهرمهن
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدا هىدايهت قىلىش ساالهىيىتى      

ى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ يولىغا بولماستىن، بهلك
ا ههقىقهتنى بايان ئهگهشكهن مۇسۇلمانالرنىڭ ۋەزىپىسى باشقىالرغ

قىلىپ بېرىش، مهجبۇرلىماستىن كىشىلهرگه ههق يولنى 
بۇ توغرىدا ئالاله تائاال قۇرئان . كۆرسىتىپ قويۇشتىن ئىبارەتتۇر

: كهرىمدە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
يًعا﴿ ُهْ  َجِ

ّ ُُ رِْل 
َ ْ
ِِ األ َمَ  َم  

َ
ر  ۚ◌  َولَْو َشاَء َرّ�َك ن َّ نَت رُْ�ِرُ  ااّاَ  َح

َ
فََ
َ
أ

 ََ ئهگهر پهرۋەردىگارىڭ خالىسا ئىدى، «: تهرجىمىسى ﴾يَُ�ونُوا ُمْؤِمِن
ئهلۋەتته، يهر يۈزىدىكى كىشىلهرنىڭ ههممىسى ئىمان ئېيتاتتى، 

سۈرە يۈنۈس [» .سهن كىشىلهرنى مۇسۇلمان بولۇشقا مهجبۇرالمسهن؟
 ]. ئايهت-٩٩

َُ ﴿: مۇنداق دەيدۇ ئالاله تائاال يهنه      ُدِب
ْ
 ال
ُ
غ ََ َ  الْ

ّ
 ﴾َوَما َ َ الّرُيوِ  بِال

ئالالهنىڭ (پهيغهمبهرنىڭ مهسئۇلىيىتى پهقهت «: تهرجىمىسى
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ئهنكهبۇت سۈرە [» .چۈشىنىشلىك قىلىپ يهتكۈزۈشتۇر) ئهمرلىرىنى
 ].ئايهت-١٨

يىگانه بولغان ئالاله -ههققه هىدايهت قىلىش پهقهت يهككه     
هېچقانداق بىر ئىنساننىڭ  بۇ . نىڭ ئىلكىدىدۇرتائاال

ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە . خۇسۇسىيهتته نهسىبىسى يوق
بِنَّك ﴿ :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا خىتاب قىلىپ يهنه مۇنداق دەيدۇ

ِ�ّ  اللّـَه َاْهِدي َم  �ََشاءُ  ـر ْحبَبَْت َولَ
َ
 َ�ْهِدي َمْ  أ

َ
 :تهرجىمىسى ﴾ال
، سهن خالىغان ئادەمىڭنى هىدايهت قىاللمايسهن، شۈبهىسىزكى«

سۈرە [» .لېكىن ئالاله ئۆزى خالىغان ئادەمنى هىدايهت قىلىدۇ
 ].ئايهت-٥٦قهسهس 

ئالاله تائاال خالىغان كىشىنى توغرا باشاليدۇ، خالىغان كىشىنى      
ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە ئۆزىگه . توغرا يولغا هىدايهت قىلمايدۇ

ت قىلغان ۋە ههق تهرەپكه يۈزلهنگهن كىشىنى توغرا يولغا ئىتائه
: هىدايهت قىلىدىغانلىقى توغرىسىدا خهۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ

يَ  اْيتََدْوا َزاَدُيْ  ُيًد  َوآرَاُيْ  َ�ْقَواُي ْ ﴿ ِ
ّ
هىدايهت « :تهرجىمىسى ﴾َواَ

نىڭ تاپقانالرنى ئالاله تېخىمۇ هىدايهت قىلىدۇ، ئۇالرغا تهقۋادارلىق
 ].ئايهت-١٧سۈرە مۇههممهد [» .مۇكاپاتىنى بېرىدۇ

كىمكى ئالاله تائاالغا ئاسىيلىق قىلىدىكهن، ههق يولدىن يۈز      
ئۆرۈيدىكهن، ئالاله ئۇ ئىنساننى توغرا يولغا هىدايهت 

 ﴿ :قىلمايدىغانلىقى توغرىسىدا خهۋەر بېرىپ مۇنداق دەيدۇ
َ
ّّ اللّـهَ ال بِ

ٌٌ َرّفارٌ َاْهِدي َمْ  ُيَو كَ  ئالاله ههقىقهتهن «: تهرجىمىسى ﴾ِِ
كۇفرىلىق قىلغۇچىنى ) ئالالهنىڭ نېمهتلىرىگه(يالغانچىنى، 

 ].ئايهتنىڭ بىرقىسمى-٣سۈرە زۇمهر [» .هىدايهت قىلمايدۇ
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ئىلگىرى بولغان، . ئالاله تائاال ههممه نهرسىلهرنى بىلگۈچىدۇر     
بارلىق ئىشالردىن هازىر بولۇۋاتقان ۋە كهلگۈسىدە بولىدىغان 

ئالاله تائاال مۆمىنلهر ۋە كاپىرالرنىڭ ئههۋالىنى، . خهۋەرداردۇر
قىلىدىغان ئهمهللىرىنى ۋە ئاخىرەتتىكى بارىدىغان ئورنىنى 
بىلگۈچىدۇر، بۇ ئىشالرنىڭ ههممىسى ئالاله تائاالنىڭ هوزۇرىدا 

: يدۇبۇ توغرىدا ئالاله تائاال مۇنداق دە. لهۋهۇل مههپۇزدا يىزىقلىقتۇر
ْحَصيْنَاُ  ِرتَابًا﴿

َ
ٍء أ ّ َشْ َُ ههر نهرسىنى تولۇق « :تهرجىمىسى ﴾َو

 ].ئايهت-٢٩سۈرە نهبه [» .خاتىرىلهپ قويىمىز
ههقىقهتهن ئالاله تائاال ئىنساننى ئىمان ۋە كۇپىردىن ئىبارەت      

ئىككى يولدىن بىرىنى تالالش ئىختىيارلىقى بار بولغان هالهتته 
يَل بِّما ﴿: ه ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇبۇ ههقت. ياراتتى َِ بِنّا َيَدْانَاُ  الّس

شۈبهىسىزكى، ئۇنىڭغا بىز « :تهرجىمىسى ﴾َشاِرًرا َوكِّما َرُفوًرا
يامان يولنى كۆرسهتتۇق، ئۇ -پهيغهمبهر ئهۋەتىش ئارقىلىق ياخشى

مۆمىن بولۇپ ياخشى يولدا مېڭىپ ئالالهنىڭ نېمىتىگه شۈكۈر 
، ياكى فاجىر بولۇپ يامان يولدا مېڭىپ كۇفرىلىق قىلغۇچىدۇر
 ].ئايهت-٣سۈرە ئىنسان [» .قىلغۇچىدۇر

ئىختىيارلىقى -ئىنساننىڭ ئهقلى يهتكهن دائىرىدە تالالش     
ئىدراكىنى يوقاتقان، ياخشىلىق بىلهن -بولىدۇ، ئهمما ئهقىل

يامانلىقنى، ههقىقهت بىلهن باتىلنى ئايرىيالمايدىغان كىشىلهردىن 
شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم . دىنى تهكلىپلهر كۆتۈرلۈپ كېتىدۇ

شهرىئىتىدە ساراڭ ياكى هوشسىز ئادەم ئهقلىگه كهلگۈچه، كىچىك 
باال باالغهتكه يهتكۈچه، ئۇخالپ قالغان كىشى ئۇيقۇدىن ئويغانغىچه 

ئۇالر ههق بىلهن باتىلنى، ياخشى . ئۇالردىن تهكلىپ كۆتۈرۈلىدۇ
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ن كۇپىرنى ئايرىغۇدەك بولغاندىن كىيىن بىلهن ياماننى، ئىمان بىله
 . شهرئى مهسئۇلىيهت يۈكلىنىدۇ

ئىنسان قايسى تهرەپكه يۈزلهنسه، ساۋاب ۋە جازادىن ئىبارەت بۇ      
يهنى كىمكى ئالاله تائاالغا . ئىككى ئىشنىڭ بىرىگه ئۇچرايدۇ

ئىتائهت قىلسا جهننهتكه كىرىدۇ، ئاسىيلىق قىلسا دوزاخقا 
َيا ﴿ :ىدا ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇبۇ توغر. كىرىدۇ َّ ََ َم  َز فْلَ

َ
َوقَْد . قَْد أ

ٌَ َم  َدّياَيا ا روهىنى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم « :تهرجىمىسى ﴾ََ
) فۇجۇر بىلهن -كۇفرى ۋە پىسقى (نهپسىنى . مۇرادىغا يېتىدۇ

-١٠-٩سۈرە شهمس [» .كهمسىتكهن ئادەم چوقۇم نائۈمىد بولىدۇ
 ].ئايهتلهر

ئىككى يولنىڭ بىرىگه يۈزلىنىش بولسا ئالهملهرنىڭ      
پهرۋەردىگارى بولغان ئالاله تائاالنىڭ هوزۇرىدا هېساب بېرىشنىڭ 

بۇنىڭدىن شۇ ئاشكارا بولىدۇكى، ههقىقهتهن ئىمان . ئورنىدىدۇر
بىلهن كۇپرى، تائهت بىلهن ئاسىيلىق بهندىنىڭ تاللىشى بىلهن 

ش بويىچه ئۇالرنىڭ قىلمىشىغا قارىتا ئالاله تائاال بۇ تالال. بولىدۇ
ّمْ  ﴿ :بۇ توغرىدا ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. مۇكاپات بېكىتىدۇ-جازا

ًا فَِلنَْفِسهِ  َِ ا ََ َياَء َ�َعلَيَْها ۖ◌  َعِدَل 
َ
َعِبيدِ  ۗ◌  َوَمْ  أ

ْ
ل
ّ
ٍ  لِ

ّ
 ﴾َوَما َرّ�َك بَِاَ

كىمكى ياخشى ئىش قىلىدىكهن، پايدىسى «: تهرجىمىسى
. ىدۇر، كىمكى يامان ئىش قىلىدىكهن زىيىنىمۇ ئۆزىگىدۇرئۆزىگ

سۈرە [» .پهرۋەردىگارىڭ بهندىلهرگه زۇلۇم قىلغۇچى ئهمهستۇر
 ].ئايهت-٤٦پۇسسىلهت 

كىمكى ئالاله ۋە ئالالهنىڭ رەسۇلىنى ياخشى كۆرىدىكهن،      
سائادەتكه رىغبهتلىنىدىكهن، ئۇ كىشى -ئىككى دۇنيالىق بهخت
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ارلىق پرىنسىپلىرىغا تولۇق ئهمهل قىلىشى ئىسالم دىنىنىڭ ب
كىمكى ههقتىن ۋە ئاخىرەتتىكى نېمهتلهردىن يۈز ئۆرۈپ، . الزىم

ئېتىبارسىز دۇنيا مهنپهئهتىگه يۈزلىنىدىكهن، شۇنداقال ئىسالمغا 
تولۇق بويسۇنمايدىكهن، ئۇ كىشى ئاخىرەتته ئۆز ئورنىنىڭ جهههننهم 

زىيان ئىنساننىڭ ئۆزى -پايدا. بولۇپ قىلىشىدىن ساقلىنالمايدۇ
ئۈچۈندۇر، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر ئىككى يولنىڭ بىرىگه 

ِذ ِ ﴿ :بۇ توغرىدا ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. مهجبۇرالنمايدۇ ـر ّّ َي بِ
ًَ  ۖ◌  رَْذِرَرةٌ  ي َِ ر َر�ِِّه َي

َ
ََذ بِٰ

ّ
شۈبهىسىزكى، بۇ «: تهرجىمىسى ﴾َ�َد  َشاَء اّ

) نهسىههتتىن پايدىلىنىشنى-ۋەز بۇ(نهسىههتتۇر -ۋەز) ئايهتلهر(
سۈرە [» .خالىغان ئادەم پهرۋەردىگارىغا يهتكۈزىدىغان يولنى تۇتسۇن

 ].ئايهت-٢٩ئىنسان 
 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر     
: پهزىلهتلىك شهيخ مۇههممهد ئىبنى ئىبراهىم تۇۋەيجىرىنىڭ(     

 ).دىناملىق ئهسىرىدىن ئىلىن" ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسى"
      


