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 ئالالھقا تهۋەككۇل قىلىش باھانىسى بىلهن سهۋەپ قىلماسلىق

  ١١٧٤٩سوئال نومۇرى 

  :سوئال

بهزى مۇسۇلمانالر ئالالھقا تهۋەككهل قىلىش باھانىسى بىلهن سهۋەب 

ڭ تهقدىرى دەپ قانائهتلىنىپ تىرىشمايدىكهن، بۇ قىلماستىن، بۇ ئالالھنى

  .قىلغىنى دىنىمىزدا توغرىمۇ؟ بۇ توغرىدا چۈشهنچه بىرىلگهن بولسا

  :جاۋاب

ئېغىر . ئىسالم مىللىتى ناھايىتى ئۇزۇن تارىختىن باشتىن كهچۈردى

ئىسالم ئۇممىتى ھهر قىيىنچىلىقتىن ئوچۇق . كۈنلهرنى كهچۈردى

سهۋەب ۋە .  توغرا تهسهۋۋۇر بىلهن چىقىپ كهلدىتهپهككۇر، توغرا پىكىر ۋە

ئىشالرنىڭ مۇقهددىمىسى . سهۋەبلهرنىڭ تۈرتكىلىرى ھهققىدە ئىزدىنهتتى

ھهر ئىشنىڭ سهۋەبلىرىنى قولدىن . ۋە نهتىجىلىرى ھهققىدە باش قاتۇراتتى

ئاخىرىدا ئالالھنىڭ ئىرادىسى بىلهن قىيىنچىلىقالرنى . بهرمهيتتى

  . ن ئىززىتى ۋە شهرىپى ئۆزىگه قايتاتتىشۇنىڭ بىله. يېڭهتتى

. ئهمما ھازىرقى ئهسىرلهردە ئىسالم ئۇممىتىنى جاھالهتلهر قاپلىۋالغان

بۇنىڭغا ئهگىشىپ . كۇپرىلىق ۋە غهربلىشىش ئىللهتلىرى چىرمىۋالغان

كۆپلىگهن مۇسۇلمانالر قازا ۋە . بىدئهت ۋە زااللهت كۆپىيىپ كهتكهن

ئولتۇرىۋېلىش دەپ چۈشىنىپ، كېرەكلىك قهدەرنىڭ مهنىسىنى سهۋەبسىز 

ئۇالر كۆڭلىدە . مۇھىم ئىشالردا سهۋەب قىلىش، تهپهككۇر قىلىشنى ئۇنۇتتى

ئالالھ ھهممىگه قادىر بولغاندىكىن سهۋەب قىلمىساقمۇ ئالالھ خالىغىنى 

بۇ ھورۇنلۇقنىڭ ۋە پاسسىپلىقنىڭ ئهڭ ئۇچىغا . دەڭ ئويلىدى. بولىدۇ

ىڭ شهخسىي ئىرادىسى دائىرىسىدىكى چىققان تۈرى بولۇپ، ئۆزىن
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ئىشالرنىمۇ تهقدىرگه ئارتىپ قويۇپ سهۋەب قىلمايدىغان، ھهتتا كىشىلهرنى 

 نهسىههت قىلىش، ئىلىم مهرىپهت تارقىتىش، دىن -دىنغا چاقىرىش، ۋەز

دۈشمهنلىرىگه رەددىيه بېرىش، خاتا پىكىرلهرگه قارىشى تۇرۇش 

 بۇ ناھايىتى ئېغىر مۇسىيبهت ۋە .ئىشلىرىنىمۇ تهرك ئېتىپ يېتىۋالماقتا

  . چوڭ خهتهردۇر

قازا ۋە .  سهۋەبلهرنى قولدىن بهرمهسلىك ئىمانغا زىت كهلمهيدۇئهسلىدە

. سهۋەپ قىلىشنىڭ ئۆزى ئىماننىڭ تهقهززاسىدۇر. قهدەرگه زىت كهلمهيدۇ

ئالالھ بىزدىن بهزى . سهۋەپ قىلىشنىڭ ئۆزى ئالالھنىڭ تهقدىرىدىندۇر

. ئىشالرنى تهلهب قىلىدۇ ۋە بىز بىلهن بهزى ئىشالرنى ۋۇجۇدقا چىقىرىدۇ

چۈنكى ئاسمان ۋە زېمىننىڭ . الالھ خالىغىنىنى قىلغۇچىدۇرئ

لېكىن ئۇ بۇ كائىنات ئۈچۈن مهلۇم . ئىگىدارچىلىقى ئۇنىڭ قولىدىدۇر

ئالالھ بۇ قانۇنالرنى بۇزۇشقا ۋە ئهكسىچه .  پرىنسىپالرنى بېكىتتى-قانۇن 

  . ئىش قىلىشقا قادىر بولسىمۇ، ئۇنى شۇ بويىچه يۈرگۈزۈشنى خااليدۇ

 كاپىرالرغا قارشى مۇسۇلمانالرغا ياردەم قىلىشقا ئالالھ

قادىردۇردىگهنلىك، مۇسۇلمانالر سهۋەب قىلماستىن جىم ياتسىمۇ ئۇالرغا 

چۈنكى سهۋەبسىز غهلىبه مۇمكىن . ياردەم قىلىدۇ دېگهنلىك ئهمهس

ئالالھنىڭ ھهممىگه قادىر ئىكهنلىكى شهخسنىڭ ۋە جامائهتنىڭمۇ . ئهمهس

ئالالھنىڭ قۇدرىتى ئۇنىڭغا . لىكىنى كۆرسهتمهيدۇئۇنىڭغا قادىر ئىكهن

بهندىنىڭ بىر ئىشقا قادىرلىق سۈپىتىمۇ ئۆزىگه . خاس بولغان سۈپهتتۇر

ئالالھنىڭ قۇدرىتىگه ئىشىنىش بىلهن بهندىنىڭ ئۆزىگه . خاس سۈپهتتۇر

بېرىلگهن چهكلىك قۇدرىتى بىلهن ئالالھ بۇيرىغانالرنى ئورۇنالشقا داۋام 

سىنى ئارىالشتۇرىۋېتىشتىن سهۋەب قىلماي قىلىش ئوتتۇرى
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گېرمانىيىلىك . ئولتۇرىۋېلىشتهك پاسسىپلىقالر كېلىپ چىقىدۇ

شهرقشۇناس مۇسۇلمانالرنىڭ كېيىنكى ئهسىرلهردىكى چۈشكۈنلۈك ھالىنى 

. مۇسۇلمانالر ئالالھنىڭ ئىرادىسىگه بويسۇنىدۇ: تهسۋىرلهپ مۇنداق دېگهن

ئۆزى ئىگه بولغانالرنىڭ . بىلدۈرىدۇئۇنىڭ بهلگىلىگهنلىرىگه رازىلىق 

  . دېگهن»ھهممىسىنى بىر ئالالھقىال بويسۇندۇرىدۇ

بۇ ئىتائهتچانلىقنىڭ ئىككى خىل تهسىرى بولۇپ، ئىسالمنىڭ 

ئىلگىرىكى ئهسىرلىرىدە مۇسۇلمانالرنىڭ ئۇرۇشالردا غهلىبه قىلىشىغا، 

يىنكى كې مۇسۇلمانالر ئهسكهرلهرنى پىداكارلىققا ئۈنىدىگهن بولسا، 

دۇنيادىكى يېڭىلىقالرنى ئۇگۇنۇشكه تىرىشماشتىن  ئهسىرلهردە ئۇالرنىڭ 

ھهممىنى ئالالھنىڭ تهقدىرىگه ئارتىپ قويۇشىنىڭ ئۆزى تۇرغۇنلىقىغا، 

  .ئىلگىرلىمهسلىكىگه سهۋەب بولغان

ئۇجمه «قانداق ئىشلىرىدا سهۋەپ قىلماستىن -دىمهك، ئىنسان ھهر(

ان كۈنۈم شۇكهن،ماڭا ئالالھنىڭ نىسىپ دەپ كۆرىدىغ» پىش ئاغزىمغا چۈش

قىلغان ھاياتى مۇشۇكهن دەپ قىمىرلىماستىن قۇدۇقتىكى پاقىدەك 

يىتىشنىڭ ئۆزى ئىسالم پىرىنسىپىغا زېت بولۇپال قالماستىن مۇسۇلمان 

ئالالھنىڭ مهرھىمىتى كهڭرىدۇر، مۇسۇلمان .ئهخالقىغىمۇ ئۇيغۇن ئهمهس

ۋە ئاخىرەتلىك ھاياتىنىڭ گۈزەل ئۇنىڭدىن ئۈمۈتسىز بولماستىن دۇنيا 

تىرمىشىپ بۇ گۈزەل -بولىشى ئۈچۈن ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچه تىرىشىپ 

ئهخالقنى كىلىچهك ئهۋالدالرغا تهبهسسۇم بىلهن تهقدىم قىاللىشى ئىمانى 

  )  م-.ۋە ئىنسانى بۇرچنىڭ ئهڭ يۇكسهك مهقامىدۇر

 


