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 دۇنياسىغا بىۋاسته مۇھىت ئىنساننىڭ روھى

 تهسىر يهتكۇزەمدۇ؟

   

   نومۇرلۇق سوئال-6053

   : سوئال

-ئاتا.  يىل بۇرۇن مۇسۇلمان بولغان ئىدىم4مهن بۇنىڭدىن 

ئانىلىرىمدىن بىرى گهرچه ئاتاقتا مۇسۇلمان بولسىمۇ لېكىن ئىسالمغا 

. مهن دائىم ئائىلهم تهرىپىدىن ئاۋارىچىلىقالرغا ئۇچرايمهن. ئهمهل قىلمايدۇ

بهزىدە دىنىمىزدىكى بهلگىلىمىلهرگه ئهمهل قىلىش ماڭا تولىمۇ 

ئۇسۇل . (ئاۋارىچىلىق تۇيۇلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن چىقىپ كۆڭۈل ئاچىمهن

بۇنداق ) ئوينايمهن ياكى يىگىتلهر بىلهن كۆرۈشىمهن، دېگهندەك

  . قىلىشىمنىڭ خاتا ئىكهنلىكىنى بىلىمهن

لېكىن دائىمال بىر ! كېرەكمۇ؟زادى چوقۇم بىر تهقۋادار ئادەم بولۇشۇم 

. ئاۋاز ماڭا چىن مۇسۇلمان بولۇشۇم كېرەكلىكىنى ئېيتىۋاتقاندەك تۇيۇلىدۇ

ماڭا مۇسۇلمانلىق ھالىتىدە قېلىش . قانداق قىلىشنى بىلهلمهيۋاتىمهن

چۈنكى مهن بىر كاپىر دۆلىتىدە ياشايمهن، يهنه . بهكمۇ قىيىن تۇيۇلىدۇ

ن مۇسۇلمانالرنىڭ ھېچقايسىسى كېلىپ بۇ يهردىكى مهن بىلىدىغا

ماڭا بۇ ھهقته تهكلىپ بېرىشىڭالرنى ئۈمىد . ھهقىقىي مۇسۇلمانالر ئهمهس

  .قىلىمهن

  :جاۋاب

  .بارچه مهدھىيه ئالالھقا خاستۇر
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سىز دۇچ كهلگهن مهسىله تولىمۇ ئۆتكۈر ۋە ئېغىر مهسىله ئىكهن، بۇ 

ىگه تولۇق مهسىلىنى ھهل قىلىش ئۈچۈن چوقۇم ئىسالمنىڭ كۆرسهتمىلىر

بىز سىز دۇچ كهلگهن مهسىلىنى چۈشىنىپ . بويسۇنۇشىڭىز كېرەك

تۇرۇپتىمىز ۋە سىزنىڭ ھازىرقى ھېسسىياتىڭىزنى يىراقتىن ھېس 

سىزگه تۆۋەندىكىدەك بىر قانچه نۇقتىدا مۇھىم . قىلىپ تۇرۇپتىمىز

  :تهۋسىيهلهرنى قىلىشنى اليىق تاپتۇق

ولۇشىڭىزغا ئۈندەۋاتقان سىز ئېيتقان سىزگه مۇسۇلمان ب: بىرىنچى

. ئاۋاز ئالالھ تهرىپىدىن سىزگه ئىمانى ئىلهام ۋە چاقىرىق بولۇشى مۇمكىن

بهزى « : چۈنكى مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم مۇنداق دېگهن

ئادەم بالىلىرىغا شهيتان ۋەسۋەسه قىلىپ تۇرىدۇ، بهزى ئادەم بالىلىرىغا 

شهيتاننىڭ ئىلكىگه چۈشۈپ قالغان . پهرىشتىلهر يول كۆرسىتىپ تۇرىدۇ

ئادەمگه شهيتان ھهرۋاقىت گۇناھالرنى ئېسىگه سېلىپ گۇناھ ئۆتكۈزۈشكه، 

پهرىشتىلهر يول . ھهقىقهتكه ئىشهنمهسلىككه كۈشكۈرتۈپ تۇرىدۇ

كۆرسىتىدىغان ئادەم بالىلىرىغا پهرىشتىلهر ھهر ۋاقىت ياخشى ئهمهللهرنى 

تكه ئىشىنىشنى ئېسىگه سېلىپ قىلىشنى ئهسكهرتىپ تۇرىدۇ ۋە ھهقىقه

كىمكى كېيىنكىسىگه يولۇقسا ئۇنىڭ ئالالھتىن كهلگهنلىكىنى . تۇرىدۇ

بىلسۇن ۋە ئالالھقا ھهمد ئېيتسۇن، كىمكى ئالدىنقىسىغا ئۇچرىسا ئۇنىڭغا 

ئۇنىڭدىن . شهيتاندىن كهلگهنلىكىنى بىلسۇن ۋە شهيتاندىن پاناھ تىلىسۇن

شهيتان سىلهرنى « : تنى ئوقۇدىكېيىن رەسۇلۇلالھ تۆۋەندىكى ئايه

يهنى بېخىللىققا، زاكات (پېقىرلىقتىن قورقۇتىدۇ، يامان ئىشالرغا 

بۇيرۇيدۇ، ئالالھ سىلهرگه ئۆز مهغپىرىتىنى ۋە پهزلىنى ۋەدە ) بهرمهسلىككه
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ھهدىس، -2914 سۇنهن تىرمىزى،  . ئايهت-268بهقهرە سۈرىسى . »قىلىدۇ 

  . دەرىجىسى ھهسهن

تان ئىبلىس ياكى ئۇنىڭ قهۋمىدىن بولغانالرنى بۇ يهردىكى شهي

ۋەسۋەسه قىلىش بولسا ئۇنىڭ يېقىن كېلىپ كىشىنىڭ . كۆرسىتىدۇ

بۇ يهردە ئىنسان . قهلبىگه تهسىر كۆرسىتىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

قهلبىنىڭ ئىبلىس ياكى پهرىشتىنىڭ تهسىرىگه ئۇچرايدىغانلىقىنى 

، مهسىلهن، كۇفرى، »ېلىپ تۇرىدۇيامان ئىشالرنى ئېسىگه س«. چۈشهندۈرىدۇ

، »ھهقىقهتكه ئىشهنمهسلىك«. ئهخالقسىزلىق ۋە خاتا ئىشالر دېگهندەك

يهنى ئالالھنىڭ ھهققىنى، پهرۋەردىگارلىقىنى ئىنكار قىلىش، ئېنىق 

دەلىللهر بىلهن ئىسپاتالنغان بهزى ئىشالرنى، مهسىلهن تهۋھىدنى، 

، جهننهت ۋە دوزاخنى ئىنكار سوراقنى-پهيغهمبهرلىكنى، قىيامهتنى، سوئال

پهرىشتىلهر يول كۆرسىتىدىغان ئادەم بالىلىرىغا، «. قىلىشقا كۈشكۈرتىدۇ

، »پهرىشتىلهر ھهرۋاقىت ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشنى ئهسكهرتىپ تۇرىدۇ

« ناماز ئوقۇش، روزا تۇتۇش دېگهندەك ياخشى ئهمهللهرنى ئېسىگه سالىدۇ، 

ىتابالرغا ۋە پهيغهمبهرلهرگه ئىمان مهسىلهن، ك» ھهقىقهتكه ئىشىنىشنى

  .كهلتۈرۈشنى ئهسكهرتىپ تۇرىدۇ

دېگهندە شۇ كىشىنىڭ ئۆزى شۇ ئهھۋالغا » كىمكى ئۇنىڭغا ئۇچرىسا«

ئۇنىڭ ئالالھ «. ۇ ۋەھاكازاالريولۇقۇشنى، شۇ ئهھۋالنى بايقاشنى كۆرسىتىد

دېگهن جۈمله ئارقىلىق بۇنىڭ » تهرەپتىن كهلگهنلىكىنى بىلسۇن

ئالالھنىڭ ناھايىتى چوڭ رەھمىتى ۋە نېمىتى ئىكهنلىكىنى، بۇنىڭ 

ئالالھنىڭ بۇيرۇقى بىلهن پهرىشتىلهر ئارقىلىق ئۇنىڭغا يېتىپ 

يهنى بۇ » سانا ئېيتسۇن-ئالالھقا ھهمدۇ«. كهلگهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ
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ئالالھنىڭ ناھايىتى زور نېمىتى بولغانلىقتىن، شۇنداقال ئۇ كىشى ئالالھ 

تهرىپىدىن پهرىشتىلهر ئارقىلىق ھىدايهتكه يېتهكلىنىش شهرىپىگه نائىل 

سانا ئېيتىشى كېرەكلىكىنى -بولغانلىقى ئۈچۈن ئالالھقا ھهمدۇ

اننىڭ دېگهن جۈمله شهيت» كىمكى ئىلگىرىكىگه ئۇچرىسا«. كۆرسىتىدۇ

ۋەسۋەسىسىگه ئۇچراشنى، رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ئوقۇغان 

. » شهيتان سىلهرنى پېقىرلىقتىن قورقۇتىدۇ، يامان ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ «

ھهر تۈردىكى گۇناھالرنى ) يامان ئىش( » فهھشا« دېگهن ئايهتتىكى 

  . كۆرسىتىدۇ

ڭ ھازىرقى يۇقىرىدىكى ھهدىس ئارقىلىق بهلكى ئۆزىڭىزنى

قانداقتۇر «سىز تىلغا ئالغان . ئهھۋالىڭىزنى چۈشهنگهن بولسىڭىز كېرەك

سىزگه ياخشىلىقنى ئېلىپ كهلمهكته، ئالالھنىڭ رەھمىتىنى » بىر ئاۋاز

سىزنى . بۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھقا چهكسىز ھهمدۇ ئوقۇڭ. ئېلىپ كهلمهكته

غالشقا سىرتقا چىقىپ ئويناشقا، ناچار ئادەملهر بىلهن ئاالقه با

شۇڭا ھهرقېتىم مۇشۇنداق ئىشقا دۇچ . كۈشكۈرتىۋاتقىنى شهيتاندۇر

كهلگهن چېغىڭىزدا ئالالھقا سېغىنىپ شهيتاننىڭ يامانلىقىدىن 

  .پاناھلىق تىلهڭ

. ئهتراپىڭىزدىكى چۈشكۈن روھالردىن ئهنسىرىمهڭ: ئىككىنچىدىن

لۇپ پهقهت بۇ دۇنيادىكى قىسقىغىنا خۇشاللىقى ئۈچۈن نهپسىگه قۇل بو

ياشاۋاتقان كاپىرالر قهۋمى سىزنىڭ ئىككى دۇنيالىق بهختىڭىز ئۈچۈن 

ئالالھ سۇبهانهھۇ ۋە تائاال مۇنداق . تىكلىگهن نىشانىڭىزنى بۇراپ قويمىسۇن

) يهنى كۇففارالر(ئهگهر سهن يهر يۈزىدىكى كۆپچىلىك كىشىلهر « : دېگهن

ۇرىدۇ، ئۇالر پهقهت گه ئىتائهت قىلساڭ، ئۇالر سېنى ئالالھنىڭ يولىدىن ئازد
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- 116سۈرە ئهنئام » گۇمانغىال ئهگىشىدۇ، ئۇالر پهقهت يالغاننىال سۆزلهيدۇ 

  .ئايهت

سهن گهرچه كىشىلهرنىڭ ئىمان ئېيتىشىغا ھېرىس بولساڭمۇ 

  . ئايهت-103سۈرە يۇسۇف» ئۇالرنىڭ تولىسى ئىمان ئېيتمايدۇ ) لېكىن(

بۇ دۇنيادا پهقهت سىڭلىم، قېنى ئويالپ كۆرۈڭ، ئهگهر بىر ئىنسان 

ھهۋەسكىال بېرىلىپ ياشىسا، گۇناھالرغا پاتسا، ناخشا ئېيتىپ، -ھاۋايى

ئۇسسۇل ئويناپ، ھاراق ئىچىپال ئۆتسه، جېدەل چىقىرىپ شهھۋانىي ئىشالر 

! بىلهن مهشغۇل بولۇپ ھايۋانالردەك ياشىسا ئۇنىڭ نېمه قىممىتى بولىدۇ؟ 

ھايۋانغا ئوخشايدۇ، ھايۋاندىنمۇ بهتتهر ئۇالر گويا «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

  .ئايهت- 179سۈرە ئهئراف » گۇمراھتۇر، ئهنه شۇالر غاپىلدۇر 

سىز ھازىر بىر توپ كۇففارالرنىڭ ئارىسىدا، : ئۈچىنچىدىن

ئهتراپىڭىزدىكى ئاتالمىش مۇسۇلمانالرمۇ ئۆزىنىڭ دىنىدىن ئىسالم دېگهن 

 ناچار بىر مۇھىتتا ئىسىمدىن باشقا ھېچنېمه بىلمهيدىغان تولىمۇ

ئهتراپىڭىزدا سىزنى ئازدۇرۇپ تۇرىدىغان ئىشالر ناھايىتى . ياشاۋېتىپسىز

بۇنداق ئهھۋالدا سىز ئالالھنىڭ شهرىئىتىگه چىڭ . كۆپ ئىكهن

يېپىشىشىڭىز، ھهردائىم ئۇنىڭغا سىزنى گۇناھالردىن ساقلىشىنى تىلهپ 

ۋەندىكى دۇئانى تۆ. دۇئا قىلىڭ، دىنىڭىزدا مۇستهھكهم قىلىشنى سوراڭ

» يا مۇقهللىبهل قۇلۇب سهببىت قهلبى ئهال دىينهك «: دائىم ئوقۇپ تۇرۇڭ

ئى قهلبلهرنى باشقۇرۇپ تۇرغۇچى ئالالھ، قهلبىمنى دىنىڭدا مۇستهھكهم (

چۈنكى بىزنىڭ ئانىمىز، مۆمىنلهرنىڭ ئانىسى ئائىشه ). قىلغىن 

يهى ۋەسهللهمنىڭ دائىم رەزىيهلالھۇ ئهنها جهنابى پهيغهمبهر سهللهلالھۇ ئهله

دېگهن دۇئانى » يا مۇقهللىبهل قۇلۇب سهببىت قهلبى ئهال دىينهك « 



 6

ئى رەسۇلۇلالھ، بىز ساڭا ۋە سهن «ئوقۇيدىغانلىقىنى كۆرۈپ، ئۇنىڭدىن 

ئېلىپ كهلگهن نهرسىلهرگه ئىمان كهلتۈرىمىز، سهن بىزدىن 

: لهيهى ۋەسهللهمدەپ سورىغاندا، رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئه» !ئهنسىرەمسهن؟

شۇنداق، چۈنكى كىشىلهرنىڭ قهلبى ئالالھنىڭ بارماقلىرى ئارىسىدىدۇر، «

تىرمىزى . دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلغان» ئالالھ خالىسا ئۇنى بۇراپ قويىدۇ

  .ئۇ بۇ ھهدىسنى ھهسهن دېگهن. ھهدىس-2066

باشقا بىرەر مۇسلىمه بىلهن تونۇشۇشقا تىرىشىڭ، : تۆتىنچىدىن

بىرىڭالرغا ھهقنى ۋە سهۋرنى تهۋسىيه -ىككىڭالر بىرشۇنىڭدا ئ

ئانىڭىزنى قولىڭىزدىن كېلىشىچه ھهقىقهتكه دەۋەت -ئاتا. قىالاليسىلهر

نۇرغۇنلىغان ياشالر ئۆزىدىن چوڭالرنىڭ ئىمانغا كىرىشىگه سهۋەب . قىلىڭ

  .بولغان ۋە بولىۋاتىدۇ

ىنى، ئاخىرىدا بىز ئالالھتىن سىزنى خاتىرجهملىك يولىغا باشلىش

سىزنى ئىسالمدا مۇستهھكهم قىلىشىنى، ئىماننىڭ لهززىتىنى تېتىشقا 

سىزگه ئالالھنىڭ يول كۆرسىتىپ . مۇيهسسهر قىلىشىنى تىلهيمىز

تۇرىدىغانلىقىغا ئىشىنىمىز، ئالالھ يېتهكلىگهن ئىنسان ھېچقاچان 

  . ئازمايدۇ

  .ھهممىدىن توغرىسىنى بىلگۈچى ئالالھتۇر

 

  

  

  

  


