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قىلغان گۇناھنىڭ نىڭ جازاسى ئىنسان سادىر ئالالھ

 نەتىجىسىدىنمۇ؟
 

 نوەمۇرلۇق سوئال -02331     
 : سوئال     
ەمەن، ئالالھ تائاالنىڭ ئازادىغا ئۇچراش ۋە دەرىكەتنىڭ يوق      

دولىشى ئىنسان سادىر قىلغان گۇناھنىڭ نەتىجىسىدىن دولىدل، 
ەماڭا دۇ . ۇپ دۇنىڭدىن قورقۇپ يىغالپ تاەلىدىمدېگەن سۆزنى ئوق

 .ھەقتە توغرا چۈەەنچە دەرگەن دولساڭالر
 :جاۋاپ    
دارلىق گۈزەل ەمەدھىيىلەر ئالەەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى دولغان     

 . ئالالھ تائاالغا خاستۇر
ەمەسىيەتكە يېقىنلىشىشى؛ ئالالھ تائاالنىڭ -ئىنساننىڭ گۇناھ

ىكەتنىڭ يوقىلىشى، قۇرغاقچىلىق ۋە غەزىپىگە ئۇچراش ۋە دەر
قەھەتچىلىكنىڭ دولىشى، دىن دۈەمەنلىرىنىڭ ھۆكۈەمرانلىق 

دۇ . ئورنىغا ئۆتىشى قاتارلىقالردىكى ئاساسلىق سەۋەدلەردىندلر

ننَِي َوَنْقٍص ﴿ :ھەقتە ئالالھ تائاال ەمۇنداق دەيدل َخْذنَا آَل فِرَْعْوَن بِالِسِّ
َ
َولََقْد أ

َن اثلََّمَراِت لَ  ُرونَ ِمِّ كَّ ئالالھقا قەسەەمكى، دى  »: تەرجىمىسى ﴾َعلَُّهْم يَذَّ
ھەقىقەتەن پىرئەۋن ۋە ئۇنىڭ تەۋەلىرىنىڭ ئىنرەت ئېلىشلىرى 
ئۈچۈن، ئۇالرنى قەھەتچىلىك دىلەن، ەمېۋىلىرىنىڭ ھوسۇلىنى 

 [.ئايەت-021سۈرە ئەئراپ ]« .كېمەيتىۋېتىش دىلەن سىنىدلق
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َخْذنَا بَِذنِبهِ ﴿: ئالالھ تائاال ەمۇنداق دەيدل     
َ
رَْسلْنَا  ۖ   فّلَُُكا أ

َ
ْن أ فَِمنُْهم مَّ

رَْض َوِمنُْهم 
َ
ْن َخَسْفنَا بِِه اأْل يَْحُة َوِمنُْهم مَّ َخَذتُْه الصَّ

َ
ْن أ َعلَيِْه َحاِصبًا َوِمنُْهم مَّ

ْغَرْقنَا
َ
ْن أ نُفَسُهْم يَ  ۖ   مَّ

َ
ِكن ََكنُوا أ ـٰ  ﴾ْظِلُمونَ َوَما ََكَن اللَّـُه ِِلَْظِلَمُهْم َولَ

ھەردىرىنى گۇناھى تۈپەيلىدىن ( دۇ گۇناھكارالرنىڭ)»: تەرجىمىسى
جازالىدلق، ئۇالرنىڭ دەزىسىگە تاش ياغدلردلق، ئۇالرنىڭ دەزىسىنى 

ەمۈلكى  -ەمال )قاتتىق تاۋلش ھاالك قىلدى، ئۇالرنىڭ دەزىسىنى 
غەرق ( سۇدا)يەرگە يۇتقۇزدلق، ئۇالرنىڭ دەزىسىنى ( دىلەن قوەۇپ

، ئالالھ ئۇالرغا زللۇم قىلمىدى، لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگە قىلدلق
 [. ئايەت-01سۈرە ئەنكەدۇت ]« .ئۆزلىرى زللۇم قىلدى

. دۇ ەمەنادا دايان قىلىنغان ئايەتلەر ناھايتى كۆپ     
: پەيغەەمنەرئەلەيھىسساالەمدىن دايان قىلىنغان ھەدىستە

پ ەۈدھىسى كى، دەندە سادىر قىلغان گۇناھى سەۋەدىدىن كۆ»
 .دېيىلگەن «.رى ىقتىن ەمەھرلم قالىدل

ەمەسىيەت ۋە خاتالىقالرغا چۈەۈپ -ئايالالر گۇناھ-ەمۇسۇلمان ئەر     
قىلىشتىن ئاگاھ دولىشى كېرەك، ەۇنداقال ئىلگىرىكى 
خاتالىقلىرى ئۈچۈن ئالالھ تائاالغا تەۋدە قىلىشى، ئالالھ تائاالنىڭ 

قورقۇەى ۋە رەھمىتىنى ئۈەمىد قىلىپ، ئازادى ۋە غەزىپىدىن 
پەرۋەردىگارىنىڭ تەۋدە قىلغۇچىنىڭ گۇناھىنى كەچۈرۈم 

 .قىلىدىغانلىقىغا چىن ئىشىنىشى ۋاجىپ دولىدل
ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە سالىھ كىشىلەر توغرىسىدا ەمۇنداق      

َوََكنُوا ََلَا  ۖ   إِنَُّهْم ََكنُوا يَُسارُِعوَن ِِف اْْلَْْيَاِت َوَيْدُعوَننَا َرَغبًا َورََهبًا﴿ :دەيدل
ئۇالر ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا »: تەرجىمىسى ﴾َخاِشِعنيَ 

( ئازادىمى دىن)ئۈەمىد قىلىپ، ( رەھمىتىمى نى)ئالدىرايتتى، 
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ئىنادەت  قورقۇپ دى گە دلئا قىالتتى، دى گە كەەمتەرلىك دىلەن
 .ئايەت-01ئەننىيا سۈرىسى « قىالتتى

يَن يَْدُعوَن يَبْتَُغوَن إََِلٰ َربِِِّهُم ﴿ :ئالالھ تائاال ەمۇنداق دەيدل      ِ ئَِك اذلَّ ـٰ ولَ
ُ
أ

قَْرُب َوَيرُْجوَن رَْْحَتَُه َوََيَافُوَن َعَذابَهُ 
َ
ُهْم أ يُّ

َ
إِنَّ َعَذاَب َربَِِّك ََكَن  ۖ   الْوَِسيلََة أ

ئىنادەت ( ئالالھنى قويۇپ ئىالھ دەپ)ئۇالر »: تەرجىمىسى ﴾ََمُْذوًرا
پەرۋەردىگارىغا ( ئۆزلىرى ئىنادەت ئارقىلىق)قىلىدىغانالرنىڭ 

( پەرۋەردىگارىغا)يېقىن دولۇەنى تىلەيدل، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا 
ھەم ئىنادەت ئارقىلىق ئالالھقا يېقىن )يېقىنراق دولغىنى 

ىڭ رەھمىتىنى ئۈەمىد قىلىپ ، پەرۋەردىگارىن(دولۇەنى تىلەيدل
ئازادىدىن قورقىدل، پەرۋەردىگارىنىڭ ئازادى ھەقىقەتەن ( ئۇنىڭ)

 [.ئايەت-75سۈرە ئىسرا ]« .ساقلىنىشقا تېگىشلىكتۇر

ْوِِلَاُء ﴿ :ئالالھ تائاال ەمۇنداق دەيدل     
َ
َوالُْمْؤِمنُوَن َوالُْمْؤِمنَاُت َبْعُضُهْم أ

ُمُروَن بِالَْمْعرُ  ۖ   َبْعٍض 
ْ
ََكَة يَأ ََلةَ َويُْؤتُوَن الزَّ وِف َويَنَْهْوَن َعِن الُْمنَكرِ َويُِقيُموَن الصَّ

هُ  ۖ   َوُيِطيُعوَن اللَّـَه َورَُسوَلُ  ئَِك َسَْيَْْحُُهُم اللَـّ ـٰ ولَ
ُ
 ﴾إِنَّ اللَّـَه َعِزيٌز َحِكيمٌ  ۖ   أ

دىرى دىلەن -ەمۆەمىن ئەرلەر، ەمۆەمىن ئايالالر دىر»: تەرجىمىسى
ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا دۇيرليدل، ( كىشىلەرنى) دوستتۇر، ئۇالر

ئادا قىلىدل، زاكات دېرىدل، ( تولۇق)ياەمان ئىشالردىن توسىدل، ناەمازنى 
ئالالھقا ۋە ئالالھنىڭ پەيغەەمنىرىگە ئىتائەت قىلىدل، ئەنە ەۇالرغا 
ئالالھ رەھىم قىلىدل، ئالالھ ھەقىقەتەن غالىنتۇر، ھېكمەت دىلەن 

 [.ئايەت-50سۈرە تەۋدە ]« .ئىش قىلغۇچىدلر
ئايالالر ئۈچۈن دلرلس دولغان سەۋەدلەرنى -ئالالھ تائاال ەمۆەمىن ئەر     

ەۇنداقال، ئالالھ تائاالدىن قورقۇش ۋە . قوللىنىشنى يولغا قويدى
ئۇنىڭدىن ساۋاپ ئۈەمىت قېلىش ئارقىلىق ياخشى ئەەمەللەرنىڭ 
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گە يەنى تەلەپ قىلغان نەرسى. ئارىسىنى دىرلەەتۈرۈش كېرەك
ئېرىشىش، ئەنسىرىگەن ئىشالردىن ساالەمەت دولۇەتا ئالالھ تائاالغا 
. تەۋەككۇل قىلىشنىڭ سەۋەدلىرىنى تۇتۇەقا تايىنىشى كېرەك

دۇ ھەقتە ئالالھ . ئالالھ تائاال ناھايتى كەرەەملىك ۋە ەمەرھەەمەتلىكتۇر

ُ ََمْرًَجا ﴿: تائاال ەمۇنداق دەيدل َيْرُزقُْه ِمْن َحيُْث ََل وَ  َوَمن َيتَِّق اللَّـَه ََيَْعل لَّ
كىمكى ئالالھتىن قورقىدىكەن، ئەلالھ »: تەرجىمىسى ﴾ََيْتَِسُب 

ئەلالھ ئۇنىڭغا ئويلىمىغان يەردىن  .ئۇنىڭغا چىقىش يولى دېرىدل 
 [.  ئايەتلەر-2-3سۈرە تاالق ]« .رى ىق دېرىدل

ْمِرِ  َوَمن َيتَِّق اللَّـَه ََيْ ﴿ :ئالالھ تائاال يەنە ەمۇنداق دەيدل     
َ
ُ ِمْن أ َعل لَّ

ا كىمكى ئالالھتىن قورقىدىكەن، ئالالھ ئۇنىڭ »: تەرجىمىسى ﴾يُْْسً
 [. ئايەت-0سۈرە تاالق ]« .ئىشىنى ئاسانالەتۇرلپ دېرىدل

يَُّه الُْمْؤِمنُوَن ﴿: ئالالھ تائاال ەمۇنداق دەيدل     
َ
يًعا أ ِه مَجِ َوتُوُبوا إََِل اللَـّ

دەختكە ! ئى ەمۆەمىنلەر»: تەرجىمىسى ﴾لََعلَُّكْم ُتْفِلُحونَ 
سۈرە ]« .ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ھەەممىڭالر ئالالھقا تەۋدە قىلىڭالر

 [.ئايەت-20نۇر 
ئىلگىرى ئۆتكۈزگەن خاتالىقلىرىڭى  ! ھۆرەمەتلىك قېرىندىشىم    

ئىنادەتلەرنى تولۇق ئادا -ئۈچۈن ئالالھ تائاالغا تەۋدە قىلىپ، تائەت
خاتالىقالرنى ئەپۇ قىلىدىغانلىقىغا  ئالالھ تائاالنىڭ. قىلىڭ

كەسكىن ئىشىنىشىڭى  دىلەن دىرگە، ئۇنىڭ غەزىپىدىن ھەزەر 
ەۇنداق قىلغىنىڭى دا سى  كۆپ ياخشىلىققا . قىلىشىڭى  كېرەك

پەزىلەتلىك . ]ئېرىشىسى ، ئىشىڭى نىڭ ئاقىۋىتى ياخشى دولىدل
ر ەمۇسلىمىلە"ەەي  ئاددلل ئەزى  ئىننى داز رەھىمەھۇلالھنىڭ 
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دەتكە -0021توم -2ناەملىق ئەسىرى " ئۈچۈن توپالنغان پەتىۋاالر
 [.قارالسۇن

 . ئالالھ ھەەممىدىن ياخشى دىلگۈچىدلر    

 
 
 
 

 


