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ئالالهنىڭ دىنىغا دەۋەت خانىمالرنىڭ -قىز
 قىلىشتىكى ئورنى

 
 نومۇرلۇق سوئال -٢١٧٣٠     
 : سوئال     
توغرىسىدا ئالالهنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىشى  خانىمالرنىڭ-قىز     

قانداق قارايسىلهر؟، بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد 
 .قىلىمهن

 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالاله تائاالغا خاستۇر
ئالالهنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىش،  خانىمالرنىڭمۇ-قىز     

چهكلهشتىن ئىبارەت بۇ  ياخشىلىققا بۇيرۇش، يامانلىقتىن
پهزىلهتلىك ئهمهلدە ئهرلهرگه ئوخشاش ئىكهنلىكىنى، قۇرئان كهرىم 

شۇنداقال  دىنى ئالىمالرنىڭمۇ بۇ  .ئىسپاتاليدۇلهردە ۋە ههدىس شهرىپ
 . روشهنئىنتايىن ههقتىكى قارىشى 

ئهرلهردىن تهلهپ قىلىنىدىغان شهرئى  خانىمالرنىڭمۇ-قىز      
الهنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىشى، ياخشىلىققا ئهدەپلهر بىلهن ئال

 . بۇيرۇپ، يامانلىقتىن چهكلىشى قاتارلىق ئىشالر زۆرۈر بولىدۇ
 استىنئۇنىڭدىن سىرت ئۇنى باشقىالر ئايال دەپ كۆزگه ئىلم     

 غاب تهقدىردىمۇدەشنام قىلا ياكى مهسخىرە قىلس
سهۋىرسىزلهنمهستىن، ئارتۇق بىئارام بولماستىن، دەۋەتتىن 

كۈلپهتلهرگه -بهلكى بۇ ئازار .سۇسلىشىپ قالماسلىقى كېرەك
دىنى شۇنداقال . الزىمچىداپ سهۋر قىلىپ دەۋەتتى داۋامالشتۇرۇشى 



 

4 

دەۋەت يولىغا ئاتالنغان ههرقانداق ئايال، ئىپپهتلىك ۋە هىجابلىق 
بولىشى، يات ئهرلهردىن ۋە ئۇالرغا  بولۇشتا باشقىالرغا ئۈلگه

ئومۇمهن دەۋەت جهريانىدا . ئارىلىشىشتىن يىراق بولىشى الزىم
سادىر  باشقىالر تهرىپىدىن ئىنكار قىلىنىدىغان ئىشالرنىڭ ئۆزىدە

 .ئىنتايىن مۇهىم ىبولۇپ قىلىشىدىن ساقلىنىش
 ئهگهر ئهرلهرگه دەۋەت يهتكۈزۇش زۆرۈر بولۇپ قالسا، ئۇالردىن     

بىرەر كىشى بىلهن خالى تۇرماستىن بهلكى تولۇق هىجاب بىلهن 
ئايالالرغا دەۋەت قىلغاندا ئۇالرغا . ئومۇمغا دەۋەت قىلىش الزىم
ئهدەپ، گۈزەل ئهخالقتا -، ئېسىلىهېكمهت بىلهن سۆز قىلىش

 تهسىر يىتىدىغانئۆزىنىڭ ئابرۇيىغا . ئۇالرغا ئۈلگه بولىشى الزىم
شۇنداقال كىشىلهرنى  .ئىنتايىن مۇهىمئىشالردىن يىراق بولىشى 

 نى كىيىشتىنكېچهكلهر –پىتنىگه تاشاليدىغان كېيىم 
، گۈزەللىكىنى ئاشكارا قىلىش، نازلىنىپ سۆزلهش ىساقلىنىش

قاتارلىق ئۆزىگه ئىنكار قىلىنىدىغان ۋە پىتنىگه سهۋەپ بولىدىغان 
ە يۈز بهلكى ئۆزىنىڭ دىنى ۋ. الزىمبارلىق ئىشالردىن يىراق تۇرۇشى 

ئابرۇيىغا زىيىنى يهتمهيدىغان يولالر بىلهن ئالالهنىڭ دىنىغا دەۋەت 
شهيخ ئابدۇلئهزىز ئىبنى [. كېرەكقىلىشقا ئههمىيهت بېرىشى 

-١٠١٠ناملىق ئهسىرى " مۇسلىمىلهر ئۈچۈن پهتىۋاالر"بازنىڭ 
 ]. بهت
 .ئالاله ههممىدىن ياخشىنى بىلگۈچىدۇر     
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