
 
 

كېلىچهك ئۈچۈن پىالن تۈزۈشكه 

  بوالمدۇ؟

  ]ئۇيغۇرچه[ 

  ؟ھل يجوز التخطيط للمستقبل
]باللغة األويغورية[   

شهيخ ئابدۇرەھمان بهرراك:  مۇپتى   

  الشيخ عبد الرحمن البراك:المفتي

مۇھهممهد يۇسۇپ: تهرجىمه قىلغۇچى  

محمد يوسف: ترجمالم  

تهمكىنى. ن: تهكشۇرۇپ بىكىتكۇچى  

تمكيني. ن: المراجعة  

رىياد شهھرى رەبۋە رايونى دىن تهشۋىقات ھهمكارلىق 
 مهركىزى

 

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة 
 الرياض

 
1429 – 2008 

 
  



 ١

  كېلىچهك ئۈچۈن پىالن تۈزۈشكه بوالمدۇ؟

   

  نومۇرلۇق سوئال-٨٦٣٠

  :سوئال

كېلىچهك ئۈچۈن پىالن تۈزۈشكه بوالمدۇ؟ مهسىلهن بىراۋ ئهته شۇنداق  

رنى قىلىمهن، كېلىدىغان ئايدا شۇنداق قىلىمهن دېگهنگه ئوخشاش پىالنال

  بۇ دىنىمىزدا توغرىمۇ؟. تۈزىدۇ

  :جاۋاب

ئىنسان ئۆزىنىڭ قىلىدىغان . بۇنىڭدا ھېچقانداق چهكلىمه يوق 

. ئىشلىرىنى تهرتىپكه سېلىپ، كېلىچهك ئۈچۈن پىالن تۈزسه بولىدۇ

لېكىن شۇنى دېگهندە ئالالھ خالىسا شۇنداق قىلىمهن دېگهننى 

سهن بىرەر ئىشنى  « :رىپئالالھ بىزگه تهلىم بې. ئۇنتۇماسلىقى الزىم

ئالالھ «دېمهي، » ئهته ئۇ ئىشنى چوقۇم قىلىمهن«قىلماقچى بولساڭ، 

يهنى ئالالھ خالىسا قىلىمهن (دېگهن سۆزنى قوشۇپ دېگىن » خالىسا

  ). ئايهت-٢٤كهھف سۈرىسى (» )دېگىن

ئىنساننىڭ كېلهچهكته قىلماقچى بولغان ئىشىنى نىيهت قىلىشى، 

بهل باغلىشى، پىالنلىشى پهقهت ئۈمىت ئارزۇغا يۆلهنگهن بىر ئىش بولۇپ، 

لېكىن مۇسۇلمان ئادەم . ئارزۇ نىڭ ئهمهلگه ئېشىشى ئىشلهشكه باغلىقتۇر

 بۇ ھاياتلىقتا ئۆزىنىڭ دىنىغا، دۇنيالىقىغا پايدىلىق بولغان ئىشالرغا

ئالالھقا تهۋەككۇل قىلىدۇ، ئۇنىڭدىن ياردەم  قىزىقىدۇ، سهۋەب قىلىدۇ ۋە 

پهيغهمبهر . سورايدۇ، ئۇنىڭ ۋۇجۇتقا چىقىشى ئۈچۈن تىرىشىدۇ



 ٢

ساڭا پايدىلىق ئىشالرغا تىرىشقىن، ئالالھتىن ياردەم « ئهلهيهىسساالم 

ل ۋە ئالالھقا ئىبادەت قى« :ئالالھ قۇرئاندا. دەپ تهلىم بهرگهن» سورىغىن

ئهمما كاپىر ياكى غاپىل كىشى . دەپ كۆرسهتكهن» ئۇنىڭغا تهۋەككۇل قىل

يۆلىنىپ، ھهممه ئىش باشقۇرۇشىدا ۋە ئىلكىدە بولغان  سهۋەبلهرگىال 

  .پهرۋەردىگارىنى ئۇنتۇيدۇ

. دۇنيادا ھېچقانداق ئىش ئالالھنىڭ ئىرادىسىدىن تاشقىرى بولمايدۇ

ىك، زىيانغا ئۇچراش ۋە باشقىالر ئىنسان ئۆزىنىڭ ئىستىگىنىگه يېتهلمهسل

قاتارلىق ئىشالرنى ئويلىغىنىدا بىلىدۇكى، ئۇ بۇ ھاياتلىق ئالىمىدە پهقهت 

ئارزۇ ئارمان ئۇنى ھهرىكهتلهندۈرۈپ، . ئارزۇ ۋە ئۈمىد بىلهنال ياشىيااليدۇ

لېكىن مۇسۇلمان ئادەم ھىممىتىنى دۇنياغىال . ئىشلهشكه قىزىقتۇرىدۇ

. ئاخىرەتنى ئالدىنقى ئورۇندا قويۇشى الزىمبېغىشلىماسلىقى بهلكى 

  .ئالالھتىن ياردەم سوراپ، سهۋەب قىلىشنىمۇ قولدىن بهرمهسلىكى الزىم

  .ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۇچى زاتتۇر

 


