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 الالھنىڭ زېمىن ئاسمىنىغا چۈشۈشىنى قانداق چۈشىنىمىزئ

   نومۇرلۇق سوئال-34810

  : سۇئال

جانابى ئالالھ ھهر كۈنى كېچىنىڭ «ھهدىس شهرىپته مۇنداق دېيىلگهن 

، »ئۈچتىن بىر قىسمىنىڭ ئاخىرقى قىسمىدا زېمىن ئاسمىنىغا چۈشىدۇ

سى ۋاقىتتا كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچتىن بىر قىسمى قاچان باشلىنىپ، قاي

ئاخىرلىشىدۇ؟ كېچه ئوخشاش بولمىغان دۆلهتلهردە ئالالھنىڭ زېمىن 

  . ئاسمىنىغا بىر ۋاقىتتا چۈشىشىنى قانداق چۈشىنىمىز؟ 

  : جاۋاپ

جانابى ئالالھنىڭ بىرىنچى قهۋەت ئاسمانغا چۈشىشى توغرىسىدا 

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بۇھهقته . كۆپلىگهن ھهدىسلهر زىكىر قىلىنغان

پهرۋەردىگارىمىز ھهر كېچىسى كېچىنىڭ ئاخىرقى «: نداق دېگهنمۇ

ئۈچىنچى قىسمىدا زېمىن ئاسمىنىغا چۈشۈپ، كىمكى ماڭا دۇئا 

قىلىدىكهن ئىجابهت قىلىمهن، كىمكى مهندىن بىرنهرسه تهلهپ قىلسا 

» .بىرىمهن، كىمكى مهغپىرەت تهلهپ قىلسا گۇناھىنى كهچۈرىمهن، دەيدۇ 

  . ھهدىس شهرىپ

لجامائه ئالىملىرى جانابى ئالالھنىڭ كېچىنىڭ ە سۈننه ۋئهھلى

ئاخىرقى ئۈچىنچى قىسمىدا زېمىن ئاسمىنىغا ئۆزىگه اليىق رەۋىشته 

چۈشىدىغانلىقى، زېمىنغا چۈشۈش شهكلى ۋە سۈپىتىنىڭ ھېچقانداق 

ئالالھ تائاال بۇ . نهرسىگه ئوخشىمايدىغانلىقى توغرىسىدا بىرلىككه كهلگهن

ھهممه . بىردۇر ئېيتقىنكى، ئۇ، ئالالھ ! ئى مۇھهممهد«: يدۇدەھهقته مۇنداق 
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. ئالالھ باال تاپقانمۇ ئهمهس، تۇغۇلغانمۇ ئهمهس . ئالالھقا مۇھتاجدۇر

  ]. سۈرە ئىخالس . [ »ھېچكىشى ئۇنىڭغا تهڭداش بواللمايدۇ

ا ئوخشاش قھېچ شهيئى ئالالھ«: مۇنداق دېگهنيهنه بىر ئايهتته 

ىنى ئاڭالپ تۇرغىچىدۇر، ھهممىنى كۆرۈپ ئهمهستۇر، ئالالھ ھهمم

ئهھلى سۈننه ۋەلجامائه ].  ئايهت-11شۇرا سۈرىسى . [»چىدۇرتۇرغى

مهزھىبىدىكىلهرنىڭ كۆز قارىشىدا، ئالالھ تائاالنىڭ قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىس 

ىكىر قىلىنغان گۈزەل ئىسىم ئالىي سۈپهتلىرىنى، ئالالھ شهرىپلهردە ز

تائاالغا اليىق بولغان ھالدا ئۇ زاتقا خاس دەپ بىلىش بىلهن بىرگه، ئۇ گۈزەل 

سۈپهتلهرنى ئۆزگهرتمهستىن، ئىنكار قىلماستىن، مهخلۇققا -ئىسىم

- ئوخشاتماستىن، ئۆز خاھىشى بويىچه شهرھىلىمهستىن، بۇ ئىسىم

ىسىنى ھهق دەپ ئېتىقاد قىلىش ۋ ە ئالالھنىڭ زاتىغا سۈپهتلهرنىڭ ھهمم

سۈپهتلىرىگىمۇ -قانداق ئىمان ئېتىش ۋاجىپ بولغان بولسا، مهزكۇر ئىسىم

  . شۇ دەرىجىدە ئىمان ئېيتىش ۋاجىپ بولىدۇ دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ 

ئهھلى سۈننه ۋەلجامائه كۆز قارىشىدىكىلهر، ئالالھنىڭ زاتىنى 

ۋە شهكىللهندۇرمىگهندەك، ئۇ زاتنىڭ ھېچنهرسىگه ئوخشاتمىغان 

سۈپهتلىرىنىمۇ ھېچنهرسىگه ئوخشاتمايدۇ ۋە ئوز خاھىشى بويۇنچه 

  .شهرھىلىمهيدۇ

زېمىننىڭ قايسى يىرى بولىشىدىن قهتئى نهزەر ئالالھنىڭ بىرىنچى 

چۈنكى ئالالھنىڭ چۈشىشى باشقا . قهۋەت ئاسمانغا چۈشىشى ئۆزىگه خاستۇر

ئالالھ كېچىنىڭ .  ھهرگىزمۇ ئوخشىمايدۇمهخلۇقاتالرنىڭ چۈشۈشىگه

ئاخىرقى ئۈچىنچى قىسمىدا پۈتۈن دۆلهتلهردىكى زېمىن ئاسمىنىغا ئۆزىگه 

ئالالھنىڭ شهكلىنىڭ قانداق ئىكهنلىكىنى، . اليىق رەۋىشته چۈشىدۇ
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   ئالالھ ئۆزىال بىلگهنگه ئوخشاش، پۈتۈن دۆلهتلهرنىڭ زېمىن ئاسمىنىغا 

  .لالھنىڭ ئۆزىگه مهلۇمقانداق چۈشىدىغانلىقىمۇ ئا

 ئوخشاش ئهمهستۇر، قاھېچ شهيئى ئالالھ«: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

شۇرا [» ۆرۈپ تۇرغىچىدۇرۇر، ھهممىنى كئالالھ ھهممىنى ئاڭالپ تۇرغىچىد

سىلهر ئالالھقا مىسال كهلتۈرمهڭالر «: يهنه بىر ئايهتته]. ئايهت-11سۈرىسى 

ئالالھ . الر، ئالالھقا شېرىك كهلتۈرمهڭالريهنى ئالالھقا بۇتالرنى ئوخشاتماڭ

بىلىدۇ، سىلهر ئالالھنىڭ بۈيۈكلىكىنى ) ھهممه ھهقىقهتنى(ھهقىقهتهن 

   ].  ئايهت -74نهھىل سۈرىسى [» .بىلمهيسىلهر

كېچىنىڭ ئۈچ قىسمىنىڭ بىرىنچى قىسمى ۋە ئاخىرقى ئۈچىنچى 

 -  ئۇزۇناپقىسمى ھهر دۆلهت ۋە قىتئهنىڭ جۇغراپىيىلىك ئورنىغا قار

كېچه ۋە كۈندۈزنى سىستېمىلىق ئىدارە . بولىدۇ ۋە ئۆزگىرىدۇ قىسقا 

    . قىلىۋاتقان ئالالھ زېمىن ئاسمىنىغا قانداق چۈشۈشنى ئۆزى بىلىدۇ

  .ياخشىلىققا مۇۋەپپهق قىلغۇچى ئالالھتۇر

 ئابدۇل ئهزىز ئىبنى بازنىڭ پهتىۋاالر توپلىمى ناملىق شهيخ  پهزىلهتلىك شهيخ مهرھۇم (

   ). بېتىگه مۇراجىئهت قىلىنسۇن-420 توم -4ئهسىرىنىڭ 

 

   

  

  


