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ئىسالمى مۇنبهرلهرنىڭ تهرەققىياتى ئۈچۈن تىرىشچانلىق 
 كۆرسىتىش ئهۋزەلمۇ ياكى پهزىلهتلىك ئهمهللهرنى قىلىشمۇ؟

 نومۇرلۇق سوئال -١٠١٧٣٢

 :سوئال

خانىمالر، ساغالم ئېقىمدىكى ئىسالمى -بىز بىر گۇرۇپ قىز

زىپىسىنى ئۆتهيمىز، شۇنداقال بۇ مۇنبهرلهردە باشقۇرغۇچىلىق ۋە

سهۋەبلىك مۇنبهردە نهچچه سائهتلهپ ئولتۇرىمىز، بىزنىڭ 

مۇنبهرلهردە ئۆتكۈزگهن ۋاقىتلىرىمىز دىنى دەۋەت 

هېسابلىنامدۇ؟ مۇنبهردە باشقۇرغۇچىلىق ۋەزىپىسىنى ئۆتهش 

 ئىبادەت قىلىشمۇ؟-ئهۋزەلمۇ ياكى قۇرئان ئوقۇش ۋە تائهت

 :جاۋاب

 .سانا جانابى ئالالهقا خاستۇر-بارلىق ههمدۇ

ئالالهنىڭ دىنىغا چاقىرىش ياخشى ئهمهللهر قاتارىدىن بولۇپ، 

مهنپهئهتى . ئالالهقا يىقىنلىشىشتىكى ئهڭ مهنپهئهتلىك يولدۇر

شۇنداقال . ئۆزىدىن باشقىالر دائىرىسىگه هالقىغان ئىبادەتتۇر

بارلىق پهيغهمبهرلهر ۋە ئالالهنىڭ ئهلچىلىرىنىڭ تۇتقان 
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ئېيتقىنكى، بۇ «: ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. ولىدۇري

مېنىڭ يولۇمدۇر، كىشىلهرنى ئالاله قا دەۋەت قىلىمهن، مهن ۋە 

ئالاله پاكدۇر، . ماڭا ئهگهشكهنلهر روشهن دەلىلگه ئاساسلىنىمىز

 ].ئايهت-١٠٨سۈرە يۇسۇپ [» .مهن مۇشرىكالردىن ئهمهسمهن

يهنى ئالالهنىڭ تهۋهىدىگه ۋە (ا ئالالهق«: يهنه بىر ئايهتته

مهن "دەۋەت قىلغان، ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان ۋە ) تائىتىگه

دېگهن كىشىدىنمۇ ياخشى " ههقىقهتهن مۇسۇلمانالردىنمهن

 ].ئايهت-٣٣سۈرە پۇسسىلهت [» .سۆزلۈك ئادەم بارمۇ؟

ئالالهنىڭ دېگىنىگه دەۋەت قىلىش مهسئۇلىيىتىنى 

ىتاب ۋە سۈننهتته نۇرغۇنلىغان ئۇستىگه ئىلىش توغرىسىدا ك

ئايهت ههدىسىلهر كهلگهن بولۇپ، پهيغهمبىرىمىز بۇ ههقته 

كىمكى هىدايهتكه چاقىرسا ئۇ ئادەمگه شۇ «: مۇنداق دەيدۇ

نهرسه گهشكهن ئادەملهرنىڭ ئهجرىدىن هېچهىدايهتكه ئه

كېمهيتىلمهستىن ئهگهشكۈچىلهرنىڭ ئهجرىگه ئوخشاش ئهجىر 

 ].ههدىس -٢٦٧٤ايىتى مۇسلىم رىۋ[» .بولىدۇ
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ئالاله ۋە ئۇنىڭ پهرىشتىلىرى يهر يۈزىدىكى ههممه جانلىقالر «

ههتتاكى ئۇۋىسىدىكى چۈمۈله ۋە دېڭىزدىكى كىتمۇ كىشىلهرگه 

تىرمىزى رىۋايىتى [» ياخشىلىقنى ئۈگهتكهنلهرگه ساالم يولاليدۇ

 ].ههدىس-٢٦٨٥

دىنى تهشۋىقات ئىلىپ بېرىشنىڭ ۋاستىلىرى ههر تۈرلۈك 

نهسىههت ۋە تهبلىغ -بولۇپ، هازىرقى زاماندا مهسچىتلهردە ۋەز

قىلىش، دەرسخانىالردا لېكسىيه سۆزلهش، ئېنتىر تورى، مۇنبهر ۋە 

سۆهبهتخانىالر ئارقىلىق ئىسالمى دەۋەتنى يهتكۈزۈش، ئالالهقا 

 .دەۋەت قىلىشنىڭ يوللىرىدۇر

ىدىن ئىسالمى مۇنبهرلهرنى تهسىس قىلىش ۋە جۈمل

شهخسلهر بىلهن پىكىر ئالماشتۇرۇش ئارقىلىق ياخشىلىققا 

يېتهكلهش قاتارلىق ئىشالرنىڭ ههممىسى، ئىنسانالرنى 

ئالالهنىڭ دىنىدىن ئىبارەت ههقىقهتكه چاقىرىشتا 

بهلكى ئىسالمى مۇنبهرلهر جهمئىيهتنى . قوللىنىدىغان ۋاستىدۇر

. ش ۋە ئاقارتىش خىزمىتىدە بهلگىلىك رول ئوينايدۇئىساله قىلى
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بۇ خىزمهت بىلهن شۇغۇلالنغۇچىالرغا ئالالهتىن بۈيۈك ئهجىر 

 .ئۈمىد قىلىنىدۇ

ئهمما ئىسالمى مۇنبهرلهردە خىزمهت قىلىۋاتقان قېرىنداشالر، 

مۇنبهرنىڭ خىزمهت تهرەققىياتىغا تۆهپه قوشىمهن دەپ، 

ىمراق بولغان، ئائىله ۋە ئههمىيهت بېرىشى ئۇنىڭدىنمۇ مۇه

پهرزەنت مهسئۇلىيىتى، شهرئى بىلىملهرنى ئۈگۈنۈش، ناماز ۋە 

زىكىرالر، قۇرئان كهرىم ئوقۇشنى داۋامالشتۇرۇش قاتارلىق 

بهزى كىشىلهر مۇنبهردىكى . ئىشالردىن غاپىل بولماسلىقى الزىم

خىزمىتى بىلهن بولۇپ كېتىپ، مۇهىم ئىشالرنى تاشالپ 

-خىزمىتى بىلهن ئائىله مهسئۇلىيىتى ۋە تائهتمۇنبهر . قويىدۇ

ئىبادەتلهرنى بىرلهشتۇرۇپ، ههممىسىگه نورمال مۇئامىله قىلىش 

يهنى نېمىنىڭ مۇهىم ۋە نېمىنىڭ . ههممىدىن ياخشىدۇر

 .ئههمىيهتلىك ئىكهنلىكىنى بىلىش ئىنتايىن زۆرۈردۇر

ناماز ۋە قۇرئان ئوقۇش، : سهههر ۋاقتىدىكى ئهڭ ئهۋزەل ئىش

 .تهسبىه ئېيتىش ۋە ئىستىغپار بىلهن مهشغۇل بولۇش-ىرزىك
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تهلىم ئىلىش : تهربىيه جهريانىدىكى ئهڭ ئهۋزەل ۋاقىت-تهلىم

 .جهريانىدا ئۈگۈنىشگه يۈزلىنىش ۋە ئۇنىڭ بىلهن بهنت بولۇش

 .ئارافات كۈنىدىكى ۋاقىتتۇر: ۋاقىتالرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى

نىنچى زۇلههججه ئېيىنىڭ ئو: كۈنلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى

 .كۈنىدۇر

رامىزان ئېيىدىكى ئهڭ ئهۋزەل ۋاقىتالر رامىزاننىڭ 

بۇ ۋاقىتالردا ئېتىكاپتا ئولتۇرۇپ، . ئاخىرىدىكى ئون كۈندۇر

تهسبىه ئېيتىش ۋە قۇرئان ئوقۇش -كىشىلهرگه ئارىالشماي زىكىر

ههتتا ئىلىم تهلهپ قىلىش قاتارلىقالر پهزىلهتلىك ئهمهللهردىن 

 .هېسابلىنىدۇ

مۇنبهرلهردە دەۋەت ئېلىپ بېرىش : نى خۇالسىلىساقسۆزىمىز

بولسا، ئىسالمغا دەۋەت قىلىشنىڭ بىر تۈرىدۇر ۋە ئۇنى 

لېكىن مۇسۇلمان . تاشلىماستىن ئههمىيهت بېرىش الزىم

ۋاقتىنى تهرتىپلىشى ئىنتايىن مۇهىم بولۇپ، دىنى تهشۋىقاتقا 

اقىت، ۋاقىت، ناماز ئادا قىلىشقا ۋاقىت، تىجارەت ۋە كهسىپكه ۋ
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قۇرئان ئوقۇشقا ۋاقىت، ئائىله ۋە پهرزەنت تهربىيىسى قاتارلىق 

ئىشالرنىڭ ههممىسىگه ئۆز يولىدا ۋاقىت ئاجرىتىش 

نهتىجىسىدە، ههر ئىشنىڭ ههققىنى ۋاقتىدا ۋە جايىدا ئادا 

 .قىلغان بولىمىز

 .ههممىمىزگه ئالاله هىدايهت ئاتا قىلسۇن

 

 

  

 

 

 


