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كىشىلەرنىڭ قەلبىنى مايىل قىلىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بەزى
قىلمىشلىرىنى ئىنكار قىلماسلىق توغرىسىدا
ترك اإلنكار ىلع بعض انلاس يلتألفهم
< ألاويغورية  -ئۇيغۇرچە > uyghur -

پەزىلەتلىك شەيخ ئابدۇلئەزىز ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى باز
فضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد اهلل بن باز


تەرجىمە قىلغۇچى :سەيپىددىن ئەبۇ ئابدۇلئەزىز
تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى :نىزامىددىن تەمكىنى

ترمجة :سيف ادلين أبو عبد العزيز
مراجعة :نظام ادلين تمكيين
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كىشىلەرنىڭ قەلبىنى مايىل قىلىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ بەزى قىلمىشلىرىنى
ئىنكار قىلماسلىق توغرىسىدا

-22511نومۇرلۇق سوئال
سوئال:
بەزى كىشىلەرنى دىنغا دەۋەت قىلغاندا قەلبىنى دىنغا مايىل قىلىش ئۈچۈن ،ئۇالردىن سادىر
بولغان بەزى يامان كۆرۈلگەن ئىشالرنى ئىنكار قىلمىسىمۇ توغرا بوالمدۇ؟ ،بۇ ھەقتە چۈشەنچە
بېرىشىڭالرنى سورايمەن.
جاۋاپ:
بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر.
بۇ مەسىلىدە پەقەت يامان كۆرۈلگەن ئىشالرغىال ئەمەس بەلكى چوڭ گۇناھالر بولسىمۇ مەزكۇر
كىشى دىننى چۈشۈنۈپ بولغىچە سەبىر قىلىش كېرەك بولىدۇ .مەسىلەن :ئىنسان تۈرلۈك گۇناھ-
مەسىيەت قىلىدىغان بولسا ،ئۇ كىشىگە تەربىيە قىلىشتا ئالدى بىلەن ئەڭ مۇھىم بولغاندىن
باشاليمىز :مىسالغا ئالساق :بىر ئادەم ناماز ئوقۇمايدىكەن ،ئاتا-ئانىسىنى قاقشىتىدىكەن ،ھاراق
ئىچىدىكەن ۋە باشقا چەكلەنگەن ئىشالرنى قىلىدىكەن ،ئۇ كىشىگە نەسىھەت قىلغاندا ئالدى
بىلەن نامازدىن باشاليمىز ،نامازنىڭ ھۆكمى ،پەزىلىتى ،ئالالھ تائاالنىڭ ھوزۇرىدىكى ئورنى شۇنداقال
نامازنى تەرك قىلغۇچىنىڭ كاپىر بولىدىغانلىقى قاتارلىق نامازغا ئاالقىدار بولغان مۇھىم
مەسىلىلەرنى چۈشەندۈرىمىز .ئەگەر ئۇ كىشى نەسىھەتنى قوبۇل قىلىپ نامازنى ئادا قىلىشقا
باشلىسا ئاندىن يەنە بىر مۇنكەردىن قول ئۈزۈش توغرىسىدا نەسىھەت قىلىدۇ .ئەگەر نەسىھەت
قىلغۇچى ئۇ كىشىدە بار بولغان ھەممە خاتالىق ،سەھۋەنلىكلەرنى بىراقال بايان قىلىپ تۈزۈتۈش
بېرىش ئۇنىڭغا سەلبىي تەسىر بەرمەيدۇ دەپ قارىسا ،ئۇ ۋاقىتتا ئالالھتىن ئۇنىڭغا ھىدايەت ئۈمىد
قىلىپ ،ئۇنىڭ بارلىق خاتالىقلىرىنى تولۇق بايان قىلىپ تۈزۈتۈش بەرسە بولىدۇ .بۇ توغرىدا
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استَ َطعتُ ْم﴾ تەرجىمىسى« :تاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچە
ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ﴿ :فاتقوا اللـه ما

ئالالھقا تەقۋادارلىق قىلىڭالر[ ».سۈرە تەغابۇن -21ئايەت].
ئەينى زاماندا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالممۇ كىشىلەرنى دىنغا دەۋەت قىلغاندا ئالدى بىلەن ئۇالرنى
پەقەت بىر ئالالھقا ئىبادەت قىلىش ،ئالالھ تائاالغا ھېچ نەرسىنى شېرىك كەلتۈرمەسلىككە دەۋەت
قىلغان ،شۇنداقال شېرىكتىن تۆۋەن بولغان گۇناھالرنى ئاستا-ئاستا ئۆزگەرتكەن.
[پەزىلەتلىك شەيخ ئىبنى باز پەتىۋاالر توپلىمى -9توم -821بەت].
ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.
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