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ھهرقانداق بىر مىللهت ئۆزىنى ئىسالھ قىلمىغۇچه ئالالھ 

  ىپ قویمایدۇئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرت

  ق سوئالنومۇرلۇ-118139

  :سوئال

یهنـــى (ھهرقانـــداق بىـــر قهۋم ئۆزىنىـــڭ ئهھـــۋالىنى ئـــۆزگهرتمىگىچه  "ئـــالالھ تائاالنىـــڭ 

ــۆممىگىچه     ــا چ ــپ گۇناھالرغ ــۇق قىلى ــرىگه تۇزكورل ــڭ بهرگهن نېمهتلى ــالالھ  ) ئالالھنى ئ

یهنـى ئـالالھ ئۇالرغـا بهرگهن نـېمهت، خاتىرجهملىـك ۋە      (ئۇالرنىڭ ئهھـۋالىنى ئۆزگهرتمهیـدۇ   

دېگهن سـۈرە رەئدىـدىكى بـۇ ئـایهتنى چۈشـهندۈرۈپ      )" رمهتنى ئېلىپ تاشلىمایدۇھۆ-ئىززەت

  .قویۇشۇڭالرنى سورایمهن؟

  :جاۋاب

   .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

بۇ زور مهنانى ئىپادىلهیدىغان بۈیۈك ئـایهت بولـۇپ، ئـالالھ تائاالنىـڭ ھهر بىـر      

ىنى ئىسالھ قىلىپ دىندا مۇستهھكهم تۇرسا، ئـۇ مىللهتـكه ئاتـا    مىللهت ئۆز

ــانلىقنى یاخشــىلىققا، بایاشــاتلىق   ــا، یام -قىلغــان یاخشــىلىقنى یامانلىقق

قایغۇغا ئۆزگهرتىۋەتمهیدىغان ئاالھىـدە  -خاتىرجهملىكنى، قىیىنچىلىق،غهم

ئهگهر ئـۇالر ئالالھنىـڭ   . ئادىللىقى ۋە تهڭداشسىز ھېكمىتىنى كۆرسىتىدۇ

ــاھ به ــۇق قىلىـــپ گۇنـ ــرىگه تۇزكورلـ ــۈپ -رگهن نېمهتلىـ ــىیهتكه چۆمـ مهسـ

ــدا       ــق ھالـ ــىغا مۇۋاپىـ ــڭ قىلمىشـ ــاالمۇ ئۇالرنىـ ــالالھ تائـ ــدىكهن، ئـ كېتىـ

ئارا بۆلگۈنچىلىكتىن -مۇسىبهتلهر، ئۆز-قهھهتچىلىك، قىیىنچىلىق ۋە باال

ــا  ــانى ھایاتق ــارەت ئىنس ــۈك     ئىب ــىتىدىغان ھهر تۈرل ــته تهســىر كۆرس بىۋاس
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ســىنىڭ «: ئــالالھ تائــاال مۇنــداق دەیــدۇ   . نى پهیــدا قىلىــدۇ ئۆزگۈرۈشــلهر

  .»پهرۋەردىگارىڭ بهندىلهرگه زۇلۇم قىلمایدۇ

ئالالھ تائاال ئۇالرنىـڭ گۇنـاھتىن یېنىـپ تهۋبه قىلىۋېلىشـى ئۈچـۈن مهلـۇم       

ئۇالر بىلگىنىنـى قىلىۋەرسـه ئـۇالرنى ئۇشـتۇمتۇت     . مۇددەت مۆھلهت بېرىدۇ

ئۇالر ئۆزلىرىگه «: رىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇبۇ توغ. ئازاپ بىلهن جازاالیدۇ

قىلىنغان نهسىھهتنى ئۇنتۇغان چاغدا، ئۇالرغا سىناش ئۈچۈن پاراۋانلىقنىڭ 

ئېچىۋەتتــۇق، ئـــۇالر تــاكى ئــۆزلىرىگه بېـــرىلگهن     ھهمــمه ئىشــىكلىرىنى  

خـۇرام تۇرغانـدا ئـۇالرنى ئۇشـتۇمتۇت جازالىـدۇق، ئـۇالر       -نېمهتلهردىن خوشال

ــدى ــمه یاخشــىلىقتىن ئۈمىدســىزلهندى  . »ھهســرەتته قال ــۇالر ھهم ــى ئ . یهن

  .ئالالھنىڭ ئازابى ۋە غهزىپىگه دۇچار بولۇشتىن پاناھ تىلهیمىز

ئـازابى قىیـامهتكه كېچىكتۈرۈلـۈپ قـاتتىق ئازابقـا       بهزىدە ئۇالرغا ئالالھنىڭ

زالىمالرنىـــڭ «: بـــۇ ھهقـــته ئـــالالھ تائـــاال مۇنـــداق دەیـــدۇ. دۇچـــار بولىـــدۇ

قىلمىشـــلىرىدىن ئـــالالھنى بىـــخهۋەر دەپ ئـــویلىمىغىن، ئـــالالھ ئـــۇالرنى 

ــدىغان       ــپ قالى ــۆزلهر چهكچىیى ــىتىدىن ك ــڭ دەھش ــۇ كۈننى ــنى ش جازاالش

، یهنـى ئۇالرغـا ئۆلۈمـدىن    »ه كېچىكتۈرىـدۇ كۈنگىچه یهنى قىیامهت كـۈنگىچ 

ــازابالر     ــا دەھشــهتلىك ئ ــاخىرەتته بۇالرغ ــدۇ، ئ ــۆھلهت بېرىلى ــنگىچه م كېیى

  .تهییارلىنىدۇ

مهسـىیهتكه چـۆككهن بولـۇپ    -مۇسىبهت ۋە گۇناھ-یامانلىق، باال بهزىدە ئۇالر 

كېـیىن تهۋبه قىلىـدۇ، ئالالھنىـڭ تهرىــپىگه قایتىـدۇ، قىلغـان ئىشــلىرىغا      

ئــالالھ تائــاال ئــۇالردىكى   . ان قىلىــدۇ، دىنــدا مۇســتهھكهم تۇرىــدۇ   پۇشــایم

قىیىنچىلىق، ئىتتىپاقسىزلىق، قاتتىقلىق ۋە پىقىرچىلىق قاتـارلىقالر  

ــهۋەبىدىن     ــانلىقى سـ ــى قىلغـ ــى ئهمهللهرنـ ــپ یاخشـ ــڭ تهۋبه قىلىـ ئۇالرنىـ
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ــېمهت،   ــاتچىلىق، ن ــدۇ   بایاش ــالھاتقا ئۆزگهرتىلى ــك ۋە ئىس ــر . بىرلى یهنه بى

ئۇالرغـا نازىـل بولغـان ئـازاب     «: بۇ ھهقته ئـالالھ تائـاال مۇنـداق دېـگهن    ئایهتته 

شۇنىڭ ئۈچۈنكى، بىرەر قهۋم ئۆزلىرىنىڭ ھالىتىنى كۇفرى ۋە گۇناھ بىلهن 

بــۇ . »ئــۆزگهرتمىگىچه ئــالالھ ئۇالرغــا بهرگهن نېمهتنــى ئۆزگهرتىۋەتمهیــدۇ    

ــېمه     ــدە ن ــۇالر ئهۋۋەل ــى؛ ئ ــىمىز كېرەكك ــۇنى چۈشىنىۋېلىش ــایهتتىن ش ت، ئ

كهڭرىچىلىــك ۋە پاراۋانچىلىقتــا بولــۇپ، نېمهتنىــڭ قهدرىنــى قىلماســتىن  

ئاسـىیلىق قىلىـش ئـارقىلىق، نېمهتنىـڭ ئهسـلى مـاھىیىتىنى        ئالالھغا 

ئۆزگهرتىـــۋەتكهنلىكى ئۈچـــۈن، ئـــالالھمۇ ئۇالرغـــا بهرگهن نېمهتنـــى پۈتـــۈن  

هت مهسىی-بۇنىڭ ئهكسىچه ئۇالر دەسلهپته یامانلىق، گۇناھ. تۈرلىرى بىلهن

ئازغۇنلۇقتــا بولــۇپ، كىــیىن قىلغــان ئىشــلىرىغا پۇشــایمان  -یــاكى كــۇفرى

ــدە     ــڭ تائىتىـ ــرگه ئالالھنىـ ــلهن بىـ ــش بىـ ــا تهۋبه قىلىـ ــپ، ئالالھغـ قىلىـ

ــانلىقتىن    ــۋالىنى یامـ ــڭ ئهھـ ــالالھمۇ ئۇالرنىـ ــدىكهن، ئـ ــتهھكهم تۇرىـ مۇسـ

ــتىن   ــرلىككه، قىیىنچىلىقـــ ــىزلىقتىن بىـــ یاخشـــــىلىققا، ئىتتىپاقســـ

ئاچــارچىلىقتىن -لىق ۋە نــېمهتكه، قۇرغــاقچىلىق كهڭــرىچىلىككه، ســاق 

ــۆل ــېغىن -ھــ ــدىلىنىش   -یــ ــانىیهت پایــ ــارلىق ئىنســ ــق قاتــ مولچىلىــ

 .ئىمكانىیىتى بولغان ئومۇمى یاخشىلىقنىڭ تۈرلىرىگه مۇۋەپپهق قىلىدۇ


