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 نېمه ئۈچۈن قىيامهتنىڭ ۋاقتى بىلدۈرۈلمىگهن؟
 

 نومۇرلۇق سوئال -٢١٦٣٦
 : سوئال

نېمه ئۈچۈن رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىزنى       
قىيامهتنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىدىن خهۋەرلهندۈرمىگهن؟ بۇ 

 .قته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىزهه
 : جاۋاپ

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى جانابى 
 .ئالالهقا خاستۇر

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىزگه قىيامهتنىڭ قاچان  -     1
بولىدىغانلىقى توغرىسىدا خهۋەر بهرمىدى، چۈنكى 

اچان بولىدىغانلىقىنى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالممۇ قىيامهتنىڭ ق
 .بىلمهيتتى

نېمه ئۈچۈن ئالاله تائاال بىزگه قىيامهتنىڭ ۋاقتىدىن  -٢    
ئالالهنىڭ : خهۋەر بهرمىدى؟ دەپ سورالسا، بۇنىڭ جاۋابى

هېكمىتى قىيامهتنىڭ ۋاقتىنى ئىنسانالردىن مهخپى تۇتۇشنى 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم : بۇنىڭ تهپسىالتى. تهقهززا قىلدى

هت قىلغانالرغا جهننهت بىلهن خۇش بېشارەت بېرىش، ئىتائ
ئاسىيلىق قىلغانالرغا دوزاخ ۋە ئۇنىڭ دەهشىتى بىلهن 

قىيامهتنىڭ ۋاقتى ئېنىقسىز . ئاگاهالندۇرۇش ئۈچۈن ئهۋەتىلدى
ههر دەۋرىدە . بولمىغاندا، ئۇنىڭدىكى هېكمهت هاسىل بولمايدۇ

ن ياشىغان كىشىلهر قىيامهتنىڭ بولىدىغانلىقى بىله
ئاگاهالندۇرۇلىدۇ، ئهمما ئۇنىڭ بولىدىغان ۋاقتىنى بىلدۈرۈش ۋە 
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ئېالن قىلىش ئۇنىڭدىن هاسىل بولىدىغان مهنپهئهتكه زىت 
كېلىپال قالماستىن بهلكى بهزى نورمالسىزلىقالرنىڭ كېلىپ 

مهسىلهن، . چىقىشىغا سهۋەپ بولغان بوالتتى
ندىن باشالپ قىيامهت بۈگۈ: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئىنسانالرغا

مىڭ يىلدىن كېيىن بولىدۇ دېسه، ئهلۋەتته ئۇالر بۇ سۆزگه 
ئىشهنمهيتتى ۋە مهسخىرە قىالتتى، ئۇنى ئىنكار قىلىشتا 
ههددىدىن ئاشاتتى ۋە ئۇنىڭ ههق پهيغهمبهر ئىكهنلىكىگه شهك 

كائىناتنى . قىلغۇچىالرنىڭ گۇمانى تىخىمۇ زىيادە بولغان بوالتتى
قىيامهتنىڭ ۋاقتىنى مهخلۇقاتالردىن ياراتقۇچىنىڭ هېكمىتى 

شۇنىڭدەك ئالاله تائاال . مهخپى تۇتۇشنى تهقهززا قىلدى
قىيامهتنىڭ باشلىنىشى بولغان ئۆلۈمنىڭ ۋاقتىنىمۇ 

 . ئىنسانالردىن مهخپى تۇتتى
: ئىمام ئۇلۇسىي رەهىمههۇلالهى مۇنداق دەيدۇ      

يۇشىدىكى شۈبهىسىزكى، ئالاله تائاالنىڭ شهرىئهتنى يولغا قو"
هېكمىتى قىيامهتنىڭ ۋاقتىنى مهخپى قېلىشنى تهقهززا 

 بۇ بولسا ئىنساننى ئالالهقا ئىتائهت قىلىشقا ئۈندەش. قىلدى
مهسىيهتتىن چهكلىنىشگه -بىلهن بىرگه، گۇناه

ئىنساننىڭ ئهجىلىنى مهخپى قىلىنغانلىقىمۇ . رىغبهتلهندۈرىدۇ
قۇرئان كهرىمدە بۇ ههقته بايان قىلىنغان . شۇنىڭغا ئوخشايدۇ

ئايهتلهر، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ قىيامهتنىڭ ۋاقتىنى 
سساالم ئومۇمى پهيغهمبهرئهلهيهى. بىلمهيدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

جهههتتىن ئالالهنىڭ بىلدۈرۈشى بىلهن قىيامهتكه ئاز 
 ".قالغانلىقىنى بىلگهن ۋە بۇ توغرىدا ئۈممهتكه مهلۇمات بهرگهن
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مۇسۇلمانالر قىيامهت كۈنىنىڭ دەهشىتىدىن قورقۇشى، بۇ "     
قورقۇش بارلىق ئىشالردا ئۇالرنى ئالالهنىڭ كۈزۈتۈپ 

ى، ههقته مۇستههكهم تۇرۇپ، تۇرىدىغانلىقىغا ئىلىپ بېرىش
ياخشى ئىشالرنى تالالپ قىلىشى، ئاسىيلىق ۋە يامان ئىشالردىن 

-ئارا ئىختىالپ ۋە مىش-ساقلىنىپ، قىيامهت توغرىسىدا ئۆز
 ].تهپسىر ئهلمهنار". [مىش سۆزلهرنى قېلىشماسلىقى الزىم

شهپقهت قېلىپ، ئۇالرنىڭ -ئالاله تائاال بهندىلىرىگه رەهىم       
ى ئهمهللهرنى كۆپ قېلىشى ۋە توسۇلغان ئىشالردىن يىراق ياخش

بولىشىغا تۈرتكه بولىشى ئۈچۈن قىيامهتنىڭ 
يېقىنالشقانلىقىنى بىلدۈرىدىغان بهزى ئاالمهتلهرنى ئاشكارا 
قىلدى، ئۇالر ههر قېتىم قىيامهتنىڭ يېقىنالشقانلىقىنى 

ىن بىلدۈرىدىغان ئاالمهتلهرنى كۆرگهندە، قىيامهتنىڭ دەهشىتىد
دە، -ئهنسىرىشى كۈچىيىدۇ ۋە ئالالهقا بولغان ئىشهنچىسى ئاشىدۇ

نهتىجىدە ياخشى ئهمهللهرگه يۈزلىنىش ئارقىلىق قىيامهتكه 
 ﴿: ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. پۇختا تهييارلىق قىلىدۇ
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) يهنى مهككه كۇففارلىرى(ئۇالر « :تهرجىمىسى﴾  َجآَءۡ�ُهۡم ذِۡكَوٮُٰهمۡ 
پهقهت قىيامهتنىڭ ئۇالرغا تۇيۇقسىز كېلىشىنىال كۈتىدۇ، 
شۈبهىسىزكى، قىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرى كهلدى، ئۇالرغا قىيامهت 

يهنى بۇ چاغدا ۋەز ـ (الىدۇ كهلگهندە ئۇالر قانداقمۇ ۋەز ـ نهسىههت ئ
سۈرە مۇههممهد [» ).نهسىههت ئالغانلىقىنىڭ پايدىسى بولمايدۇ

 ].ئايهت-١٨
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ئالته «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ     
كۈن مهغرىبتىن چېقىشتىن، : تۈرلۈك ئاالمهتتىن بۇرۇن

 ئاسماننى تۈتۈن قاپالشتىن، دەججال ئاشكارا بولۇشتىن، چوڭ
هايۋان چېقىشىدىن، ئۆلۈم كېلىشتىن ياكى قىيامهت بولۇشتىن 

مۇسلىم [ ».بۇرۇن ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشقا ئالدىراڭالر
 ].ههدىس -٢٩٤٧رىۋايىتى

يهنى قىيامهتنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى بىلدۈرىدىغان ئالته ئاالمهت (     
كۆرۈلۈشتىن ۋە ئىلگىرى ياخشى ئهمهللهرنى قېلىشقا 

ىڭدىن كېيىن قېلىنغان ئهمهللهر قوبۇل ئالدىراڭالر، ئۇن
 ). قىلىنمايدۇ ۋە ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ

بۇ ئاالمهتلهر كۆرۈلگهندە كىشىلهر : "قازى ئىياز مۇنداق دەيدۇ     
قورققىنىدىن گاڭگىراپ، هېچ ئهمهل قىلىشقا تاقىتى بولمايدۇ 
ياكى ئۇالر ئۈچۈن تهۋبىنىڭ ئېشىكى تاقىلىپ، ئهمهل قوبۇل 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىنسان ئۆلۈم كېلىشتىن بۇرۇن . دۇقىلىنماي
پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ، ياخشى ئهمهل قىلىشقا ئالدىرىشى 

 ". تهۋسىيه قىلىنىدۇ
ئالاله تائاالدىن ههممهيلهننى پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ     

ئىبادەتنى تولۇق ئادا قېلىشقا مۇيهسسهر قىلىشىنى -تائهت
 .سورايمىز

 .ياخشى بىلگۈچىدۇر ئالاله ههممىدىن    


