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ئىنساننىڭ رىزقى ۋە نىكاھلىنىشىنى ئالالھ 

 ئورۇنالشتۇرىۋەتكهن

  نومۇرلۇق سوئال-112107

  :سوئال

ــۇزدا      ــۇل مهھپ ــى لهۋھ ــۇش قۇرۇش ــلهن تۇرم ــم بى ــى ۋە كى ئىنســاننىڭ رىزق

  .رىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهنیېرىلغانمۇ؟ بۇ توغرىدا چۈشهنچه بې

  :جاۋاپ

  .ساناالر ئۇلۇغ ئالالھقا خاستۇر-بارچه ھهمدۇ

قهلهمنـــى یاراتقانـــدىن تارتىـــپ، تـــا قىیـــامهتكىچه بولىـــدىغان       ئـــالالھ 

  . كائىناتتىكى ئومۇمى ئىشالر لهۋھۇلمهھپۇزدا پۈتۈلگهن

همـرى  یازغىن دەپ ئ! ئالالھ تائاال تۈنجى قىلىپ قهلهمنى یاراتتى ۋە ئى قهلهم

  . قىلدى

 .پهرۋەردىگارىم، نېمىنى یازىمهن؟ دېدى: قهلهم

  .كائىناتتىكى پۈتۈن نهرسىلهرنى یازغىن دېدى: ئالالھ

قهلهم شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدىن باشالپ تـا قىیـامهتكىچه كائىناتتـا بولىـدىغان     

  .ئومۇمى ئىشالرنى یازدى 

تـۆرەلمه  « :پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ بىر ھهدىسىدە مۇنـداق دېیىلىـدۇ   

ــۆرەلمىگه جــان     ــاال ت ــالالھ تائ ــایلىق بولغانــدىن كېــیىن، ئ قورســاقتا تــۆت ئ

كىرگۈزۈش، رىزقىنى پۈتۈش، ھایاتلىقىـدا قىلىـدىغان ئىشـلىرى، ئهجىلـى،     
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بهختلىك یاكى بهختسىز ئىكهنلىكىنى پۈتـۈش ئۈچـۈن مهخسـۇس پهرىشـته     

  .»ئهۋەتىدۇ 

ــان بولـــ   ــقا باغلىنىلغـ ــهۋەب قىلىشـ ــى سـ ــاننىڭ رىزقـ ــدىردە ئىنسـ ۇپ، تهقـ

  .پۈتۈلگىنىدىن كهملىمهیدۇ یاكى زىیادە بولمایدۇ

 ئۇ سهۋەبلهردىن بىرى؛ رىزق تېپىش ئۈچۈن تىرىشىشى ۋە ھهركهت قىلىشـى 

ئــالالھ « : بــۇ ھهقــته قۇرئــان كهرىمــدە مۇنــداق دەیــدۇ . تهۋســىیه قىلىنىــدۇ

. سىلهرگه زېمىننى مېڭىشقا ئاسان قىلدى، زېمىننىڭ ئهتراپىدا مـېڭىڭالر 

ــیىن      ــدىن كېـ ــىلهر تىرىلگهنـ ــالر، سـ ــدىن یهڭـ ــڭ بهرگهن رىزقىـ ئالالھنىـ

  .ئایهت-15سۈرە مۇلك » ئالالھنىڭ دەرگاھىغا قایتۇرۇلىسىلهر

-ئانىغـا ئېھسـان قىلىـش، ئـۇرۇق    -رەھىـم، ئاتـا  -ۋەبلهردىن؛ سىیلهیهنه ئۇ سه

ــا یاخشــىلىق قىلىشــتۇر  ــته پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم  . تۇغقانالرغ ــۇ ھهق ب

كىمىكى رىزقىنىڭ كهڭرى بولىشىنى، ئۆلگهندىن كېـیىن  «: مۇنداق دەیدۇ

ــا  ــۇرۇق-یاخشــى خىســلهتلىرىنىڭ تارىلىشــىنى یاخشــى كۆرســه، ئات ــا، ئ -ئات

  .»رەھىم قىلسۇن-سىیله تۇغقانلىرىغا

بۇ ھهقته . ئۇ سهۋەبلهرنىڭ یهنه بىرى؛ جانابى ئالالھقا تهقۋادارلىق قىلىشتۇر

كىمكى ئالالھتىن قورقىدىكهن، ئـالالھ ئۇنىڭغـا   «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ

ئـالالھ ئۇنىڭغـا ئویلىمىغـان یهردىـن رىزىـق بېرىـدۇ،       . چىقىش یولى بېرىـدۇ 

قىلسـا، ئـالالھ ئۇنىڭغـا كۇپـایه قىلىـدۇ، ئـالالھ        كىمكى ئالالھقـا تهۋەككـۈل  

ھهقىقهتهن مهقسىتىگه یېتهلهیدۇ، ئالالھ ھهقىقهتهن ھهر بىر نهرسـه ئۈچـۈن   

  .ئایهتلهر -3-2سۈرە تاالق » مۇئهییهن مىقدار، مۇئهییهن ۋاقىت بهلگىلىدى
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ــاممۇ رىزقىمنــى       ــهۋەب قىلمىس ــكهن، س ــۈلگهن ئى ــى پۈت ــاننىڭ رىزق ئىنس

ئىنسـان قهتئـى ئىـرادىگه    . ېرادىسىزلىكنىڭ ئاالمىتىدۇرتاپىمهن دېیىشى ئ

كېلىـپ، ھىمـمهت كهمىرىنــى بـاغالپ، دۇنیــا ۋە ئـاخىرەتلىكىگه پایــدىلىق     

پهیغهمـــبهر . بولغـــان رىزقىنـــى قولغـــا كهلتۈرۈشـــكه تىرىشىشـــى كېـــرەك 

ئـۆز نهپسـىگه ئهگهشـمىگهن، ئـاخىرەتلىكى     «: ئهلهیھىسساالم مۇنـداق دەیـدۇ  

ــۈن ئهمهل قىلغــان ئ  -نهپســىنىڭ ھــاۋایى . ىنســان دانــا مۇســۇلماندۇر  ئۈچ

ــانلىق ئۈمىــد كۈتكــۈچى     ــۇق، ئالالھــدىن ئام ھهۋىســىگه ئهگىشــىپ تۇرۇقل

  .» ئىرادىسىز ئىنساندۇر

ــاش،       ــان ئوخش ــقا باغلىنىلغ ــهۋەب قىلىش ــدىردە س ــى تهق ــاننىڭ رىزق ئىنس

بىــرى بىــلهن -ئایالنىــڭ بىــر-ئهر. نىكاھلىنىشــىمۇ تهقــدىردە پۈتۈلگهنــدۇر

ــ ــدىردە     نىكاھلىنىش ــى تهق ــى بولىش ــۇش یولدىش ــڭ تۇرم ــرىگه بىرىنى ى، بى

ئالالھقا زېمىـن ۋە ئاسـماندا ھېچقانـداق نهرسـه     . بهلگىلهنگهن ئىشالردىندۇر

  .مهخپى ئهمهستۇر 

  پهزىلهتلىك شهیخ مۇھهممهد ئىبنى سالىھ ئهلئۇسهیمىین


