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یاشاشتىن بىزار بولۇپ ئۆلۈمنى ئارزۇ قىلىش 

  ھهققىدە

  نومۇرلۇق سوئال-105437

  :سوئال

ــاتلىقتىن بهك بىــزار بولــۇپ یاخشــىلىق ئۈمىــت قىلىــپ    بىــر كىشــى ھای

  .م تىلىسه توغرا بوالمدۇ؟ئالالھقا ئىلتىجا قىلىپ ئۆلۈ

  :جاۋاب

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

ــدىغان       ــتىن كىلى ــالالھ تهرەپ ــۇپ ئ ــزار بول ــادىن بى ــۈن دۇنی ــۇلمان ئۈچ مۇس

ئالالھنىـڭ  . یاخشىلىق ۋە خۇرسهنلىكتىن ئۈمىدسىزلىنىش توغرا ئهمهس

الشتۇرۇشـقا سـهبرى قىلىـش، دۈچكهلـگهن     تهقدىر بهلگىلىمىسـىدىكى ئورۇن 

ىـش، بـۇنى   مۇسىبهت ۋە قىیىنچىلىقالرغا ئالالھ دىن ساۋاپ ئۈمىت قىل-باال

ئاسانالشتۇرۇشنى ئىلتىجا قىلىش، بۇنىڭدىن قۇتۇلۇشـقا یـاردەم سـوراش ۋە     

ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق . ئالالھنىڭ ئاسانالشتۇرۇشىنى كۈتۈش كېرەك

، مۇسـۇلمان  »ئهلۋەتته ھهر بىر مۈشكۈللۈك بىلهن بىر ئاسانلىق بار«: دەیدۇ

كهلگهنـدە ئۆلـۈمنى ئـارزۇ     مهلۇم كېسهللىك یـاكى باشـقا ھادىسـىلهرگه دۈچ   

ــوغرا ئهمهس ــارىي . قىلىشــى ت ــته بۇخ ــۇ ھهق ــان  -ب ــان قىلىنغ مۇســلىمدا بای

ــبهر    ــۋایهت قىلىنىــدۇكى، پهیغهم ھهدىســته ئهنهس رەزىیهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رى

كىشى مهلۇم سهۋەبلهر تۈپهیلى ئۆلۈمنى ئـارزۇ  «: ئهلهیھىساالم مۇنداق دېگهن

مهن ئۈچــۈن ! ئــى ئــالالھ"لىســا، قىلمىســۇن، ئهگهر بهك ئــارزۇ قىلىشــنى خا
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ھایاتلىق یاخشى بولسا مىنـى ھایـات قالـدۇرغىن، ئهگهر مهن ئۈچـۈن ئۆلـۈم      

  .دېسۇن" یاخشى بولسا مىنى ۋاپات قىلدۇرغىن

ــڭ     ــۇرۇش ۋە ئالالھنىــ ــا تاپشــ ــنى ئالالھغــ ــمه ئىشــ ــته، ھهمــ ــۇ ھهدىســ بــ

مۇســۇلمان بــۇ دۇنیــادا دۈچ   . ئورۇنالشتۇرۇشــىغا بویســۇنۇش ئىپادىلىنىــدۇ  

مۇسـىبهت ۋە قىیىنچىلىقالرنـى ئـۆچ كـۆرمهي سـهبىر قىلىـپ       -گهن باالكهل

ئـالالھتىن سـاۋاب ئۈمىــت قىلسـا، ئۇنىـڭ خاتالىقلىرىغــا كاپـارەت بولىــدۇ،       

  .قهلبى غهپلهتتىن ئویغىنىدۇ، كهلگۈسىگه نىسبهتهن ئىبرەت بولىدۇ

  .توغرىسىنى ئالالھ بىلگۈچىدۇر

  زشهیخ ئابدۇلئهزىز ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى با

  شهیخ-شهیخ ئابدۇلئهزىز ئىبنى ئال

  شهیخ سالىھ ئىبنى پهۋزان ئهلپهۋزان

ســهئۇدى ئهرەبىســتان ئىلمــى تهتقىقــات دىنــى پهتىــۋا تهشــۋىقات كــومىتېتى 

 بهت -398توم -25پهتىۋاالر توپلىمى 


