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رىزىقنى ئالالھ تائاالغا ئىتائهت قىلىش 

  كېڭهيتىدۇ
 

 نومۇرلۇق سوئال-١٠٢٥١٢     
 : سوئال     
بۇنىڭدىن بهش يىل . ياشقا كىردىم مهن ھازىر ئوتتۇز     

ئىلگىرى گهرچه ناماز ئوقۇپ تۇرىۋاتقان بولساممۇ ئهمما 
توي . مهسىيهتلهرگه چۆمۈپ كهتكهن ئىدىم-گۇناھ

قىلغاندىن كېيىن تۇرمۇش ئىشلىرى بىلهن 
اردىم ۋە بهزى قىيىنچىلىقالرغا دۇچ فرانسىيىگه ب

كهلدىم، بۇنىڭ چارىسىنى ئالالھنىڭ تهرىپىگه قايتىش 
ئارقىلىق ھهل قىلدىم، شۈكۈرلهر بولسۇنكى، ئالالھ 

قۇرئان كهرىمنى ياد قىلىشقا . تائاالغا تهۋبه قىلدىم
باشلىدىم، دىنى بىلىملهرنى ئۆگهندىم، يىل بويى نهپله 

مازنى ئاساسهن مهسچىتته روزا تۇتىدىغان بولدۇم، نا
ھهتتا قىرىق كۈندىن . جامائهت بىلهن ئادا قىلىمهن

ئادا بىلهن بىرگه  جامائهتئارتۇق بولدى نامازنى 
ئالالھ تائاالغا چهكسىز مهدھىيىلهر . قىلىۋاتىمهن

- بولسۇن، بۇنىڭ نهتىجىسىدىن تۇرمۇش ئهھۋالىم ماددى
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- هتمهنىۋى تهرەپلهردىن ياخشىلىنىشقا يۈزلهندى، تائ
ئىبادەتنى كۆپ قىلغانسىرى ماڭا كىلىدىغان 
ياخشىلىقالر يهنىمۇ زىيادە بولدى، ئالالھنىڭ نامى 
. بىلهن سۆزۈمنىڭ راسلىقىغا گۇۋاھلىق بېرىمهن

ئىبادەتته -ھازىرقى مهسىله، مېنىڭ تائهت
تىرىشچانلىق قىلىشىم ئاخىرەت ئۈچۈنمۇ ياكى 

هدىقه س: مهسىلهن. دۇنيالىق ئۈچۈنمۇ بۇنى بىلمهيمهن
قىلسام قىلغان سهدىقىنىڭ ساۋابنى ئۈمىت قىلىمهن، 
لېكىن شۇنداقتىمۇ ئالالھ تائاالنىڭ ماڭا بۇنىڭ ئورنىغا 

. ھهسسىلهپ تولۇقالپ بېرىدىغانلىقىنى بىلىمهن
؟، دەيدىغان بىر نىپاقلىق بارمۇ يوق دەقهلبىمدە مهن

بو تۇغرىدا چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى . شۈبهه بار- شهك
  .  سورايمهن

 :جاۋاپ      
بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالهملهرنىڭ       

 .پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر
ئالالھ تائاالنىڭ سىزنى تهۋبه ! قېرىندىشىم      

ەپپهق قىلغانلىقى قىلىشقا ۋە توغرا يولغا قايتىشقا مۇۋ
بۇ ئالالھ تائاالنىڭ سىزگه . ئۈچۈن سىزنى تهبرىكلهيمىز

. ئاتا قىلغان مۇكهممهل نېمىتى ۋە كاتتا ئىنئامىدۇر
سىز بۇ نېمهتلهرگه كۆپلهپ شۈكۈر ئېيتىشىڭىز 
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چۈنكى ئالالھ تائاالنىڭ نېمىتىگه ئېرىشىش . كېرەك
 .ھهر بىر مۆمىننىڭ غايىسىدۇر

تهۋبه : "ھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇئىبنى قهييىم رە      
قىلغۇچىالر ئالالھ تائاالنىڭ خاس كىشىلىرى بولغاچقا 

تهۋبه دېگهن . ئالالھ تائاال ئۇالرنى ئاالھىدە ياخشى كۆرىدۇ
ئىماننىڭ ھهقىقىتى ۋە ئىسالم شهرىئىتىنىڭ 
ھهممىسىنى ئۆز ئېچىگه ئالىدىغان، شۇنداقال چوڭقۇر 

ىم بولۇپ، بهندە مهنانى ئىپادىلهيدىغان بىر ئىس
گۇناھلىرى ئۈچۈن چىن قهلبىدىن ئالالھ تائاالغا تهۋبه 
قىلسا، رەب سۇبهانهھۇ ۋەتهئاال بۇنىڭدىن ئاجايىپ 

-٣٤٣توم -١مهدارىج ئهسسالىكىن ." [خۇرسهن بولىدۇ
 ].بهت
ئىبادەتكه كۆپ تىرىشچانلىق قىلغان -سىز تائهت     

 دىكىيوللىرىنىڭ ئىچىلىشى ۋاقتىڭىزدا سىزگه رىزىق
كهلسهك، ئالالھ تائاالغا بولغان تهقۋالىق ۋە  كهسهۋەب
ئىبادەت رىزىقنىڭ زىيادە بولىشىدا مۇھىم رول - تائهت

َوَمن َفت:ِق ﴿ :بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئوينايدۇ
ُ Aَْرًَجا  :C َْعلEَ ـَه

:
 Kَْتَِسُب َوَيْرزُ  ،الل

َ
 ﴾قُْه ِمْن َحيُْث ال

كىمكى ئالالھتىن قورقىدىكهن، ئالالھ «: تهرجىمىسى
ئالالھ ئۇنىڭغا .  ئۇنىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇ
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- ٣-٢سۈرە تاالق [» .ئويلىمىغان يهردىن رىزىق بېرىدۇ
  ]. ئايهتلهر

-ئىبادەت رىزىقنى جهلىپ قىلغاندەك، گۇناھ-تائهت    
. بهغهللىككه سهۋەپ بولىدۇمهسىيهت پېقىرلىق ۋە كهم

ئىنسان ئۆزىنىڭ گۇناھى سهۋەبىدىن كۆپ رىزىقتىن 
-ئىبادەت قىلىش ۋە گۇناھ-مهھرۇم قالىدۇ، تائهت

مهسىيهتنى تهرك قىلىش رىزىقنى جهلىپ قىلسىمۇ، 
ئىبادەتلهرنى باشالشتىن ئىلگىرى -لېكىن شۇ ئهمهل

نىيهتنى ئالالھ رىزاسىغا توغرىالش ۋە مهزكۇر ئهمهلنى 
  . ىخالس بىلهن قىلىش كېرەكئ

سىز دائىم ئالالھ تائاالغا بولغان ئىخالسىڭىزنى 
ئىبادەت -تهكشۈرۈڭ ۋە ئۇنى مۇھاپىزەت قىلىڭ، ئهمهل

قىلىۋاتقاندا ياكى قىلىپ بولغاندىن كېيىن قىلغان 
ئهمىلىڭىزنى بىكار قىلىۋېتىدىغان رىياخورلۇق، 
 ئهمىلىدىن ئهجهبلىنىش ۋە پهخىرلىنىش، ماختىلىش،

سازاۋەرگه -كىشىلهر قهلبىدىن ئورۇن ئىلىش، ھۆرمهت
ئېرىشىش ياكى ئۆزىڭىزگه كېلىۋاتقان مهلۇم بىر 

شۇنداقال، . ياخشىلىق ئۈچۈن قىلىشتىن ساقلىنىڭ
سىز ياخشى ئهمهللهرنى يۇقىرىدا دېيىلگهندەك مهلۇم 
مهنپهئهتنىال كۆزلهپ قىلغىنىڭىزدا، ئهگهر سىزگه 

ۇ ئهمهللهرنى رىزقنىڭ يوللىرى ئېتىلسه، ئ
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تاشلىشىڭىز ئىنتايىن ئاسان بولۇپ، چۈنكى بۇ ئىشالر 
- زىت كېلىدۇ ۋە تائهت ماھىيىتىگه ئىخالسنىڭ

  . ئىبادەتنى بۇزۇۋېتىدۇ
: ئىبنى قهييىم رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ     

ساغالملىقىغا تهسىر يهتكۈزىدىغان  ڭئىبادەتنى- ئهمهل"
ر ئىنتايىن كۆپ ۋە ئۇنى بىكار قىلىۋېتىدىغان ئامىلال

بولۇپ، گهپ ئهمهل قىلىشتىال ئهمهس، بهلكى مهزكۇر 
ئهمهلنى بىكار قىلىۋېتىدىغان ۋە بۇزۇۋېتىدىغان 

ئهلۋابىل ". [ئامىلالردىن ھىمايه قىلىش مۇھىمدۇر
  ]. بهت-٢٠ئهسسهيىب 

ئىنسان شۇنى بىلىشى كېرەككى، ئۇ ئۆزىنىڭ      
نىڭ ئىبادىتى بىلهن ئالالھ تائاال- قىلغان ئهمهل

ساۋابنى -رازىلىقىنى، ئاخىرەت دىيارىدىكى ئهجىر
مهقسهت قىلىش بىلهن بىرگه، دۇنيادىمۇ ياخشى ياشاش، 
رىزقى كهڭرى بولۇش قاتارلىقالرنى مهقسهت قىلسا 

  . بۇنىڭغا ھېچ گۇناھ بولمايدۇ
ئالالھ تائاال بىزنى ئۆزىگه ئىبادەت قىلىشقا ۋە ئۆزىگه 

لهردىن يىراق ھهرىكهت- ئاسىيلىق قىلىدىغان ئىش
شۇنداقال، بۇنىڭغا دۇنيادا . بولۇشقا رىغبهتلهندۈردى

بېرىلىدىغان ياخشى نهتىجىلهر كاپالهتكه ئىگه 
ئىبادەت -بۇنىڭدىن مۆمىن كىشى ئهمهل. قىلىندى
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ساۋاپالرنى -قىلىش ئارقىلىق ئىككى دۇنيالىق ئهجىر
  . مهقسهت قىلسا توغرا بولىدىغانلىقى ئىپادىلىنىدۇ

لىك شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەھىمهھۇلالھ پهزىلهت     
- ٢٢٤توم -٢ناملىق ئهسىرىنىڭ " پايدىلىق سۆزلهر"

- ئىنسان ئۆزىنىڭ قىلغان ئهمهل: "بهتته مۇنداق دەيدۇ
ئاخىرەتنىڭ ياخشىلىقىنى -ئىبادەتلىرى بىلهن دۇنيا

ئالالھ تائاال بۇ . مهقسهت قىلسا بۇنىڭغا گۇناھ بولمايدۇ

ُ Aَْرًَجا وَ ﴿ :ھهقته مۇنداق دەيدۇ :C َْعلEَ ـَه
:
 ،َمن َفت:ِق الل

 Kَْتَِسُب 
َ

كىمكى «: تهرجىمىسى ﴾َوَيْرُزقُْه ِمْن َحيُْث ال

ئالالھتىن قورقىدىكهن، ئالالھ ئۇنىڭغا چىقىش يولى 
ئالالھ ئۇنىڭغا ئويلىمىغان يهردىن رىزىق .  بېرىدۇ
 ]. ئايهتلهر-٣-٢سۈرە تاالق [ ».بېرىدۇ

شهيتان قهلبىڭىزگه سهن مۇناپىق ياكى ئهمهلنى      
خالىس ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن قىلمايسهن دېگهندەك 

چۈنكى شهيتاننىڭ . ۋەسۋەسىلهرنى سالمىسۇن
مهقسىتى سىزنى ياخشى ئهمهللهردىن چهكلهپ، 

شۇنىڭ . ياخشىلىق يوللىرىدىن توسۇشتىن ئىبارەتتۇر
سىز ئۆزىڭىزگه كېلىۋاتقان رىزىق ئۈچۈن ياخشى ئۈچۈن 

ئهمهل قىلىپ، رىزىق مهنبىيى ئۈزۈلۈپ قالسا ياخشى 
. ئهمهللهرنى تهرك قىلغۇچىالردىن بولماڭ
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ئهمهللىرىڭىزنى خالىس ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن قىلىڭ، 
ئۆزىڭىزگه يهتكهن ياخشىلىقالر ئۈچۈن ئالالھ تائاالغا 

بۇ ھهقته ئالالھ . ىڭتهشهككۈر ئېيت-كۆپلهپ رەھمهت

Sِ َشَكْرُيْم ﴿ :تائاال مۇنداق دەيدۇ
َ
ذ:َن َربUُكْم ل

َ
َوZِْذ تَأ

ِزيَدن:ُكمْ 
َ َ
َشِديدٌ  ۖ◌  أل

َ
Sِ َكَفْرُيْم إِن: َعَذاِ\ ل

َ
 ﴾َول

نېمىتىگه : ئۆز ۋاقتىدا پهرۋەردىگارىڭالر«:تهرجىمىسى
ئهگهر . شۈكۈر قىلساڭالر، ئۇنى تېخىمۇ زىيادە قىلىمهن

نى نېمهت قىلساڭالر، مېنىڭ ئازابىم، ئهلۋەتته، كۇفرا
سۈرە [» .بهكمۇ قاتتىق بولىدۇ، دەپ جاكالىدى

  ].  ئايهت-٧ئىبراھىيم 
 .ھهممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر     

 
   

 

  
  


