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كهمبهغهللىكتىن قورقۇپ باال ئىلىشتىن 

 چهكلىنىش توغرىسىدا

  نومۇرلۇق سوئال-10033

  : سوئال 

ــپ    ــت یارىتىــــ ــالمىي مۇھىــــ ــدە ئىســــ ــرىمگه ئائىلىــــ مهن پهرزەنتلىــــ

ىقىم سهۋەبىدىن بىرەلمهسلىكىمدىن قورقۇش بىلهن بىرگه، قهرزدار بولغانل

ــۇرۇپ      ــۆلىمهي ت ــى ت ــۈملۈك قهرزن ــۈنكى ئۆس ــمىدىم، چ ــقا تىرىش ــاال ئىلىش ب

پهرزەنتلىــك بولســام ئىقتىســادىي قىیىنچىلىقالرغــا دۈچ كېلىشــىمدىن     

بـۇ  . ئهنسىرەپ پهرزەنتلىك بولۇشنى قهزرنى تۈگهتكهندىن كېیىـنگه قویـدۇم  

  .ئىشقا سىلهر قانداق قارایسىلهر؟

  :جاۋاپ

اال قۇرئـان كهرىمـدە   ئـالالھ تائـ   .ر ئالالھغا مهنسـۇپتۇر ختاشالبارلىق گۈزەل ما

یهر یۈزىــدىكى ھایۋانالرنىـڭ ھهممىســىگه رىــزق بېرىشــنى  «: مۇنـداق دەیــدۇ 

ئـالالھ تائـاال یهنه مۇنــداق   . »ھهمهت یۈزىسـىدىن ئۈسـتىگه ئالغــان  ئـالالھ مهر 

 یهر یۈزىدىكى ھایۋانالرنىڭ ھهممىسى ئۆزىنىـڭ رىزقىنـى كۆتـۈرۈپ   « : دەیدۇ

ــدىلهرنىڭ      ــالالھ بهن ــدۇ، ئ ــزق بېرى ــا ۋە ســىلهرگه رى ــالالھ ئۇالرغ ــدۇ، ئ یۈرمهی

ئـالالھ  «: یهنه بىـر ئـایهتته  . »بىلگۈچىـدۇر  سۆزىنى ئاڭلىغۇچى ۋە ئهھۋالىنى

ر، ئالالھنىڭ قۇۋۋىتى ھهقىقهتهن ھهممىگه رىزىق بهرگۈچىدۇر، قۇدرەتلىكتۇ

لهپ قىلىڭـالر، ئالالھغـا   رىزقنى ئالالھـدىن ته «: یهنه بىر ئایهتته. »ئارتۇقتۇر

  . »ەت قىلىڭالر ۋە شۈكۈر ئېیتىڭالرئىباد
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ــالىلىرىنى     ــۇپ ب ــامراتچىلىقتىن قورق ــدە ن ــاھىلىیهت دەۋرى ــاال ج ــالالھ تائ ئ

ــۇ    ــبلهپ، ئۇالرنىــڭ ب ــۈرۈۋەتكهن كىشــىلهرنى ئهیى ئىشــلىرىنى توســۇپ  ئۆلت

ر، ئهۋالدلىرىڭالرنى نامراتچىلىقتىن قورقۇپ ئۆلتۈرۈۋەتمهڭال«:مۇنداق دېگهن

  . »رغا ۋە سىلهرگىمۇ رىزىق بىرىمىزبىز ئۇال

ــدى ۋە    ــۆزىگه تهۋەككــۇل قىلىشــقا بۇیرى ــدىلهرنى ھهمــمه ئىشــتا ئ ــالالھ بهن ئ

 :ئۇالرنىڭ ئىشىغا ئۆزىنىڭ كۇپایه قىلىدىغانلىقىنى ئېیتىپ مۇنداق دەیدۇ

یهنه  .»الر ئالالھغــا تهۋەككــۇل قىلىڭــالر ســىلهر ھهقىقــى مــۆمىن بولســاڭ «

كىمكى ئالالھغـا تهۋەككـۇل قىلسـا، ئـالالھ ئۇنىڭغـا كۇپـایه       « :ق دەیدۇمۇندا

  .»قىلىدۇ

ــىم    ــك ســـۇئال ســـورۇغۇچى قېرىندىشـ ســـىز ئۆزىڭىزنىـــڭ ۋە  ! ھۆرمهتلىـ

ــا   ــارىڭىز ئالالھغـ ئهۋالدلىرىڭىزنىـــڭ رىزقىنـــى تهلهپ قىلىشـــتا پهرۋەردىگـ

نامراتچىلىقتىن بولغان قورقۇنچ سـىزنى بـاال ئىلىـش ۋە     تهۋەككۇل قىلىڭ، 

سىزگه رىـزق بهرگهن  . سهۋەبلىرىنى قىلىشتىن چهكلهپ قویمىسۇنئۇنىڭ 

ھهقىـقهتهن ئـالالھ تائـاال    . ئالالھ ئهلۋەتته پهرزەنتلىرىڭىزگىمۇ رىزق بېرىـدۇ 

. رىزىـق بېرىشـكه ئـۆزى كېپىـل بولـدى      كائىناتتىكى پۈتۈن مهخلۇقاتالرغـا 

نامراتچىلىقتىن قورقـۇپ پهرزەنـت تهلهپ قىلماسـلىق بولسـا جـاھىلىیهت      

  . ۋرىدىكى كىشىلهرگه ئوخشاپ قالغانلىقتۇردە

بىلىڭكـى ئۆسـۈم تـۆلهش بهدىلىـگه قهرز ئـېلىش      ! ھۆرمهتلىك قېرىندىشىم

ــا        ــنى قىلغانالرغ ــۇ ئىش ــاال ب ــالالھ تائ ــۇپ، ئ ــارەت بول ــازانىخورلۇقتىن ئىب ج

ئهلهملىك ئـازابنى ۋەدە قىلـدى، بـۇ ئىنسـاننى ھـاالكهتكه ئىلىـپ بارىـدىغان        

یھىسساالم بـۇ ھهقـته   پهیغهمبهر ئهله. ھنىڭ بىرىدۇرۈك چوڭ گۇنایهتته تۈرل

یهتــته تۈرلــۈك ھــاالكهتكه ئىلىــپ بارىــدىغان گۇنــاھالردىن «: مۇنــداق دەیــدۇ
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ئـالالھ  «: یهنه بىر ھهدىسـته . »نىڭ بىرىدۇر ساقلىنىڭالر، جازانه یېگۈچى شۇ

ــا     ــل بولغۇچىغـ ــازانىگه ۋەكىـ ــۈچى ۋە جـ ــازانه یېگـ ــ..... جـ . »دىلهنهت قىلـ

ــقهتهن جــ  ــدىغان،    ھهقى ــى یوقىتى ــڭ بهرىكىتىن ــگهن مالنى ــیىش دې ازانه یې

تائاال بـۇ ھهقـته   ئالالھ  .ڭ ئاساسلىق سهۋەبلىرىنىڭ بىرىدۇرنامراتچىلىقنى

قىنىڭ ئالالھ جازانىنىڭ بهرىكىتىنى ئۆچۈرىۋېتىـدۇ، سـهدى  «: مۇنداق دېگهن

بىزنىڭ قارىشىمىزدا سىز ئۆسـۈم بىـلهن قهرز   . »بهرىكىتىنى زىیادە قىلىدۇ

ــى بىلمىســىڭىز      ئېلى ــڭ قانــداق ئىكهنلىكىن ــنىڭ شــهرئىي ھۆكمىنى ش

كېرەك، ئىلگىركى ئىشالر ئۈچـۈن ئالالھـدىن كهچـۈرۈم سـوراڭ، بـۇ ئىشـنى       

ــى    ــۇ قىیىنچىلىقنـ ــڭ، ئالالھنىـــڭ بـ ــهبىر قىلىـ ــاڭ، سـ ــا تهكرارلىمـ قایتـ

ئاسانالشــتۇرۇپ بېرىشـــىنى كۈتـــۈڭ، رىزقنــى ئالالھـــدىن تهلهپ قىلىـــڭ،    

پهرزەنتلىك بولۇشقا تىرىشىڭ، ئـالالھ تهۋەككـۇل    ئالالھغا تهۋەككۇل قىلىپ

  . قىلغۇچىالرنى یاخشى كۆرىدۇ

  


