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بهندە ئالالهنىڭ ئۆزىدىن رازى بولغانلىقىنى قانداق 

 بىلىدۇ؟

 نومۇرلۇق سوئال -٣٤٨٢٩

 : سوئال

ئىنسان پهرۋەردىگارىنىڭ ئۆزىدىن رازى بولغانلىقىنى بىلهلهيدىغان 

 ئىشارەتلهر بارمۇ؟

 :جاۋاپ

 . ساناالر بولسۇن-الغا چهكسىز ههمدۇئالاله تائا

بهندىدىن ئالالهنىڭ رازى بولغانلىقىنىڭ ئاالمهتلىرىدىن 

ۋە دىندا   بىرى، ئالالهنىڭ بهندىنى ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا

قىلغانلىقىدىن  چهكلهنگهن ئىشالردىن يىراق بولۇشقا مۇيهسسهر 

انالرنى ئالاله هىدايهت تاپق«: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئىبارەتتۇر

تېخىمۇ هىدايهت قىلىدۇ، ئۇالرغا تهقۋادارلىقنىڭ مۇكاپىتىنى 

بىز ئۈچۈن «: يهنه بىر ئايهتته. ئايهت-١٧سۈرە مۇههممهد » بېرىدۇ

كۈرەش قىلغانالرنى ئهلۋەتته يولىمىزغا يېتهكلهيمىز، ئالاله 
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سۈرە » ههقىقهتهن ياخشى ئىش قىلغۇچىالر بىلهن بىللىدۇر

 . يهتئا-٦٩ئهنكهبۇت 

ئهمما بهندىنڭ ئالالهقا ئىتائهت قىلماسلىقى ۋە ئالاله 

 -ئالاله ئۇنىڭدىن ساقلىسۇن-چهكلىگهن ئشالردىن يانماسلىقى 

ئىنسان ئۈچۈن بىر خارلىق بولۇپ، ئالالهنىڭ ئۇ ئىنساندىن رازى 

 . ئهمهسلىكىنىڭ دەلىلىدۇر

ئالالهنىڭ بهندىسىدىن رازى بولغانلىقىنىڭ ئاالمهتلىرىدىن 

ئالاله بهندىنى هىدايهت قىلىشى ۋە قهلبىنى ساغالم : ه بىرىيهن

زاۋاللىققا يۈزلىنىشنىڭ . ئىمان ۋە ههق يولغا يىتهكلىشدۇر

ئاالمهتلىرى بولسا ههق يولدىن يىراقلىشىش، قهلب سىقىلىش ۋە 

راههتسىزلىك هېس قىلىش، هاياتتىن زېرىكىشكه ئوخشاش 

ئالاله «: بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئاالمهتلهردىن ئىبارەتتۇر

 كىمنى هىدايهت قىلماقچى بولسا، ئۇنىڭ كۆكسىنى ئىسالم ئۈچۈن

، ئالاله )يهنى ئۇنىڭ قهلبىنى ئىمانغا كېڭهيتىپ بېرىدۇ(ئاچىدۇ 

كىمنى ئازدۇرماقچى بولسا، ئۇنىڭ كۆكسىنى شۇنچه 

ئۇنىڭغا گويا ئاسمانغا ) ئىمان ئېيتىش(تارايتىۋېتىدۇكى، 
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چىقىشتىنمۇ قىيىن تۇيۇلىدۇ، ئىمان ئېيتمىغانالرنى ئالاله 

 .تئايه-١٢٥سۈرە ئهنئام » مۇشۇنداق ئازاباليدۇ

ئالاله كىمنى هىدايهت «ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ 

دېگهن ئايهتنىڭ تهپسىرىدە توختىلىپ مۇنداق » ...قىلماقچى بولسا 

تهپسىر . قهلبىنى تهۋهىدكه ۋە ئىمانغا ئىچىۋېتىدۇ دەيدۇ: "دەيدۇ

 .بهتكه مۇراجىئهت قىلىنسۇن-١٧٥توم -٢ئىبنى كهسىر 

ياخشى كۆرۈلۈشكه مۇيهسسهر  مۇسۇلماننىڭ ئىنسانالر ئارىسىدا

قىلىنىشىمۇ ئالالهنىڭ ئۇ بهندىدىن رازى بولغانلىقى ۋە ياخشى 

 . كۆرۈدىغانلىقىنىڭ دەلىلىدۇر

ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ههدىسته  

ئهگهر ئالاله بىرەر «: مۇنداق دەيدۇ  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ىلنى چاقىرىپ ئالاله پاالنىنى ياخشى بهندىنى ياخشى كۆرسه جىبر

. جىبرىئل ياخشى كۆرىدۇ. كۆردى سهنمۇ ياخشى كۆرگىن دەيدۇ

جىبرىئل ئاسمان ئههلىنى چاقىرىدۇ ۋە ئالاله پاالنى بهندىسىنى 

ئاسمان ئههلى . ياخشى كۆردى سىلهرمۇ ياخشى كۆرۈڭالر دەيدۇ

. »ياخشى كۆرگهندىن كېيىن بۇ ياخشى كۆرۈلۈش زېمىنغا چۈشىدۇ
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نومۇرلۇق ههدىسلهردە -٢٦٣٧، مۇسلىمدا -٣٢٠٩بۇ ههدىس بۇخارىدا 

 .رىۋايهت قىلىنغان

كېيىن بۇ ياخشى كۆرۈلۈش « ئىمام نهۋەۋى رەهىمههۇلاله 

: دېگهن ههدىسنى شهرهىلهپ مۇنداق دەيدۇ» زېمىنغا چۈشۈرۈلىدۇ

ئىنسانالرنىڭ قهلبىدە ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن ئالاله ياخشى "

ئالاله . ئىنساننى ياخشى كۆرۈش ئىستىكى تۇغۇلىدۇكۆرگهن ئۇ 

تهرىپىدىن ئۇ بهندە ئۇچۇن زېمىنگه سۆيگۈ ۋە مۇههببهت چۈشۈرۈلىدۇ 

يهنى قهلب رازى بولغان هالدا ئۇ ئىنساننى ياخشى كۆرۈشكه مايىل (

 )". بولىدۇ 

 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۇچىدۇر

  

 


