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 مۇههببهت چۈشهنچىسى-سۆيگۈ مدائىسال
 

سانا ۋە مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى -ههمدۇ بارلىق     
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا . رخاستۇ ئالالهقا بۈيۈك

 . ئالالهنىڭ ساالمى ۋە رەهمىتى بولسۇن
ئالاله . مۇههببهتتۇر-بارلىق ياخشىلىقالرنىڭ ئاساسى سۆيگۈ     

مۇههببهتنىڭ ئاساسى بولۇپ، ئۈمىدۋارلىق ۋە -سۆيگۈسى، سۆيگۈ
 .ئهيمىنىشتىن ئىلگىرى كىلىدىغان مۇقهددەس تۈيغۈدۇر

هن ههقىقى مۇههببهتنى كۈيلىمهكچى، بۇگۇن مهن بۇگۇن م     
ۋە پاك  مۇههببهتنى مهدهىيىلىمهكچى، بۇگۇن مهن ساپ ههقىقى

بولغان، بارلىق غهشلىكلهردىن خالى بولغان مۇههببهت ههققىدە 
بۇگۇن مهن ئىسالم دىنمىزدىكى سۆيگۈ . ئاچماقچىمهن ئېغىز

ئوچۇق يورۇتۇپ بېرىشقا  مۇههببهت چۈشهنچىسىنى
مۇههببهت، ئىنسان هاياتىنى -شۇنداق، سۆيگۈ. ماقچىمهنتىرىش

هايات قوشىدىغان ۋە كىشىلىك تۇرمۇشتا  ساپالشتۇرىدىغان، هاياتقا
-ئىنسان سۆيگۈ. مۇهىم ئامىلدۇر كهم بولسا بولمايدىغان ناهايتى

 مۇههببهت بىلهن ياشنايدۇ ۋە ئۇ ئارقىلىق هاياتى دۇنياسى
ئىكىنالرنى ياشنىتىپ  سۇ قاغجىراپ كهتكهن. زىننهتلىنىدۇ

مۇههببهت ئىنسان -ئايالندۇرغاندەك، سۆيگۈ بوستانلىققا
ئۆزگىچه زوق ۋە  مهنىۋىيىتىنى سۇغۇرۇپ، ئۇنىڭ هاياتىغا

-ئىسالم دىنى مۇسۇلمانالرنى سۆيگۈ. خۇشاللىق بېغىشاليدۇ
 ٨٠مۇههببهتنىڭ -قۇرئان كهرىمدە سۆيگۈ. مۇههببهتكه چاقىرىدۇ

ئىلىنغانلىقىمۇ، ئۇنىڭ ئىنسانىيهت قېتىمدىن كۆپراق تىلغا 
 .هاياتىدا نهقهدەر ئههمىيهتلىك ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ
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تۈرگه  مۇههببهت تۆۋەندىكىدەك بىرنهچچه -دىنىمىزدا سۆيگۈ     
  :بولىنىدۇ

يوقتىن  بۇ سۆيگۈ بولسا، ئىنسان ئۆزىنى: ئالاله سۆيگۈسى-١   
نى ئاتا قىلغان، كائىناتنى بارلىققا كهلتۈرگهن، هېسابسىز نېمهتلهر

يىگانه پهرۋەردىگارنىڭ تهسهررۇپىدا ئىكهنلىكىنى -ياراتقۇچى يهككه
ئهسلهپ، ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىش ۋە ئهيمىنىش نهتىجىسىدە 

كىمكى ئالالهقا بولغان مۇههببهتتىن، باشقا . بارلىققا كېلىدۇ
ىن نهرسىلهرگه بولغان مۇههببهتنى ئهۋزەل بىلىدىكهن ياكى ئۇنىڭد

ئانا ياكى -يهنى مهيلى ئۇ پهيغهمبهر، ئاتا(ئۈستۈن قويىدىكهن، 
بۇ خىل كۆزقاراش ساهىبىنى ) پهرزەنت ۋە ههرقانداق ماددى بويۇمالر

بۇ . ئىسالم دىنى دائىرىسىدىن چىقىپ كېتىشكه سهۋەبچى بولىدۇ
َِّخُذ ِهن ُدوِن  :دەيدۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق َت ن  ِِ هت ّّا ِهنت ا اللّـِه موت

ُّو�تُممْ  ِ ُُ ا  ادا َت ن
ت
ِ   اللّـِه  َ ُُ ِِ لّـِه ۖ َت ُاا  َّ ُب ُت

ت
اُوا َ ينت نهت ِ

ّ
تْو يترتىۗ وتاي ل لتُموا  وت ينت ظت ِ

ّ
اي

يعاا ِ ّو ت لِلّـِه جت َُ
ْ
ّن اِ
ت
َت َ ا ذت عت

ْ
ْونت اِ َْ يترت ِ   َِ ا

عتذت
ْ
َُ اِ ي َِ ُت ـهت 

ّن اللّ
ت
: تهرجىمىسى ﴾وتَ

ئالالهقا ) يهنى بۇتالرنى(غهيرىيلهرنى  الالهتىنهزى ئادەملهر ئب«
دوست تۇتقىنىدەك  شېرىك قىلىۋالىدۇ، ئۇالرنى مۆمىنلهر ئالالهنى

مۆمىنلهر ). يهنى ئۇلۇغاليدۇ ۋە ئۇالرغا بويسۇنىدۇ(دوست تۇتىدۇ، 
قىيامهت (ئالالهنى ههممىدىن بهك دوست تۇتقۇچىالردۇر، زالىمالر 

-ئازابنى كۆرگهن چاغدا پۈتۈن كۈچ )تهييارالنغان كۈنى ئۆزلىرىگه
ئىكهنلىكىنى ۋە ئالالهنىڭ ئازابىنىڭ  قۇۋۋەتنىڭ ئالالهقا مهنسۈپ

قا شېرىك هقاتتىق ئىكهنلىكىنى كاشكى بىلسه ئىدى، دۇنيادا ئالال
سۈرە [» .كهلتۈرگهنلىكلىرىگه ههددىدىن زىيادە پۇشايمان قىالتتى

 ].ئايهت-165 بهقهرە
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لالهۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ههدىسته، ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيه     
رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهرۋەردىگارىدىن بايان 

كىمكى مىنىڭ : ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ«: قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
دوستۇمغا دۈشمهنلىك قىلىدىكهن، مهن ئۇنىڭغا جهڭ ئىالن 

ن ئهمهل ئارقىلىق بهندەمنىڭ مهن ئۇنىڭغا پهرز قىلغا. قىلىمهن
يېقىنلىق ئىزدىگىنى، مهن ئۈچۈن باشقا ههر قانداق ئهمهللهر 

بهندەم . ئارقىلىق يېقىنلىق ئىزدىگىنىدىنمۇ سۆيۈملىكتۇر
بۇيرۇلغان پهرز ئهمهللهردىن سىرت، مهن ئۇنى ياخشى كۆرگۈچه قهدەر، 

. ئهمهللهر بىلهن يېقىنلىشىدۇ) يهنى نهپله(ئۇ ماڭا قۇشۇمچه 
هن ئۇنى ياخشى كۆرسهم ئۇنىڭغا ئاڭاليدىغان قۇلىقى، قاچانكى، م

كۆرىدىغان كۆزى، تۇتىدىغان قۇلى، ماڭىدىغان پۇتى بۇلۇپ بىرىمهن، 
مهندىن هاجىتىنى سورىسا شۇنى بىرىمهن، مهندىن پاناهلىق 

 ].بۇخارى رىۋايىتى[» .تىلىسه، ئۇنىڭغا پاناهلىق بېرىمهن
ىغا ئاساسالنغاندا، يۇقىرىقى ئايهت ۋە ههدىسنىڭ مهزمۇن     

ئالالهنىڭ بۇيرۇقلىرىغا ئىتائهت قىلىش ۋە توسقانلىرىدىن 
چهكلىنىش بىلهن بىرگه، پهزىلهتلىك ئهمهللهرنى ئادەتكه 
ئايالندۇرۇش ئارقىلىق ئالالهنى ياخشى كۆرۈش ۋە ئۇنىڭ 

 .سۆيگۈسىنى هاسىل قىلىشقا ئاساس تۇرغۇزااليمىز
لاله سۆيگۈسى بىلهن زىچ بۇ بولسا ئا: پهيغهمبهر سۆيگۈسى-٢   

 -ئىزنى بىلهن-مۇناسىۋەتلىك بولۇپ، ئىنسانىيهتنى ئالالهنىڭ 
يولباشچىمىز  قاراڭغۇ زۇلمهتتىن نۇرلۇق ههقىقهتكه يېتهكلىگۈچى

مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى ياخشى كۆرۈش، ئۇنىڭغا ئهگىشىش ۋە 
ئۇنىڭ سۈننهتلىرىنى كىشىلىك تۇرمۇشىمىزدا ئهمهلىلهشتۇرۇش، 

ۇق ۋە چهكلىمىلىرىنى بىجاندىل ئورۇنداش تۈرتكىسىدە مهزكۇر بۇير
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 :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ .سۆيگۈ رېئاللىققا ئايلىنىدۇ
ُّونت اللّـهت  ِ

ُ
اَُْم ِ َُ َُنُو�تُ�ْم  مُْْإ  ِن  �تْغِوْر ِتُ�ْم  ُُُِْ�ُم اللّـُه وت

ْ ُُ  ِِ ُُِعو
ۗ اتاتّ

ُووٌر رِّبيمٌ  وتاللّـهُ  ئۇالرغا ئېيتقىنكى، ! ئى مۇههممهد«: تهرجىمىسى ﴾َت
دوست تۇتساڭالر، ماڭا ئهگىشىڭالركى، ئالاله  ئهگهر سىلهر ئالالهنى

. گۇناهىڭالرنى مهغپىرەت قىلىدۇ سىلهرنى دوست تۇتىدۇ، ئۆتكهنكى
» .مېهرىباندۇر ئالاله ناهايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناهايىتى

 ].ئايهت-٣١سۈرە ئىمران [
ئهنهس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قېلىنغان ههدىسته،      

سىلهرنىڭ بېرىڭالر مېنى «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ
چاقىلىرى ۋە بارلىق ئىنسانالردىن -ئانىسى، باال-ئۆزىنىڭ ئاتا

بۇخارىي [ ».بهكراق ياخشى كۆرمىگىچه كامىل مۆمىن  بواللمايدۇ
 ].ههدىس-٤٤ىۋايىتى مۇسلىم ر. ههدىس-١٥رىۋايىتى 

 بىز پهيغهمبهر«: ئابدۇلاله ئىبنى هىشام مۇنداق دەيدۇ     
ئهلهيهىسساالم بىلهن بىرگه ئىدۇق، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۆمهر 

يا : رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ قولىنى تۇتتى، ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ
راق سىله ماڭا نهپسىمدىن باشقا ههممه نهرسىدىن بهك! رەسۇلۇلاله

ياق، يا ئۆمهر، : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم.  ياخشى كۆرۈنگۈچى دېۋىدى
مېنىڭ جېنىم قولىدا بولغان زات بىلهن قهسهمكى، مېنى ههتتا 
نهپسىڭدىنمۇ بهكراق ياخشى كۆرمىسهڭ، ئىمان كامىل بولمايدۇ، 

هازىر مهن ! ئالاله بىلهن قهسهمكى: ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ. دېدى
. مهن، دېدىىمدىنمۇ بهكراق ياخشى كۆرسىلىنى نهپسى

 »،هازىر ئىمان كامىل بولدى! ئى ئۆمهر: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم
 ].ههدىس-٦٢٥٧بۇخارىي رىۋايىتى . [دېدى
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پهيغهمبىرىمىزگه  بىزنىڭ ئالالهنى ياخشى كۆرۈشىمىز     
ئهگىشىشىمىزگه تۈرتكه بولسا، پهيغهمبىرىمىزگه ئهگىشىشىمىز 

بۇنى . سىنى قازىنىشتىكى ۋاستىمىزدۇرسۆيگۈ ئالالهنىڭ
ههرقانداق سۆيگۈ ۋە جۇمىلىدىن  رەببىمىزنىڭ سۆيگۈسىدىن باشقا

بۇ . نهپسىمىزدىنمۇ ئارتۇق كۆرەلىگىنىمىزدە هاسىل قىالاليمىز
نُوِسِممْ ﴿ :ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ

ت
ُمْؤِهِا�ت ِهْن َ

ْ
ٰ بِال
ت
ْو�
ت
َ ّ ِِ
ّّ  ﴾ا

» .غهمبهر مۆمىنلهرگه ئۆز نهپسىدىنمۇ چارىدۇرپهي«: تهرجىمىسى
 ]. ئايهت-٦سۈرە ئههزاب [

 بىزنىڭ هاياتى دۇنياغا ،بۇ سۆيگۈ بولسا :ئانا سۆيگۈسى-ئاتا-٣    
مۇشهققهتلىرىمىزنى -ئاپىرىدە بولشىمىزغا سهۋەب بولغان، جاپا

باغرى ئوت -تارتقان ۋە پهپىلهپ چوڭ قىلغان، بىز ئۇچۇن يۈرەك
ئېرىگهن مىهرىبانلىرىمىزغا  ، جىسمى شام بولۇپبولۇپ كۆيگهن

ئۇالرنى  بۇ سۆيگۈنى بولسا،. قىلىنغان ئېهسان سۆيگۈسىدۇر
هۆرمهت  هۆرمهتلهش ۋە ئاسراش، ئۇالرنى خۇشال قىلىش ۋە پىكرىگه

قىلىش، ئۇالرنىڭ سۆيگۈسىنى پهرزەنت سۆيگۈسىدىن ئۈستۈن 
ۆرسهتمىلىرىگه قىلىشقا، دىننىڭ ك ئۇالر ئالالهقا ئاسيلىق(بىلىش 

ئالاله . ئارقىلىق قازىنااليمىز) قارشى چىقىشقا تهرغىپال قىلمىسا
 : تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ

ّ
َ
ت
َت َ �ّ ٰ رت ٰت ْت يِْن  موت وتاِلت

ْ
�ِال ُُ وت   ِيّا

ّ
وا  َِ َُ ْتْعُُ

اناا  نّ  ۚ ِْبست ُْلُغت َت ا ات   ِّها  ُهمت ْو ِكت
ت
ا َ ُهمت َُ بت

ت
ت َ َت ِك

ْ
ات اِ َت  ِدا

ت
َ ٍف  وت

ُ
ا َ إ لُّممت َُ ْت  الت 

ا ِر�ما َت  
ا
ا ْتْوَ ُْإ لُّممت ا وت ْرُهمت اتاحت  ، ْتاْمت ا جت تُممت َِ   وتاْخِوْض ل ُْإ ّر تِة وت

ْْ اّيِ   ِهنت الّر
ِغ�اا﴾ ّ�يتاِ� صت ا رت مت َت ا  ُْممت ْت پهرۋەردىگارىڭ پهقهت ئۇنىڭ «: تهرجىمىسى اْر

ئاناڭالرغا ياخشىلىق  - ئاتا ئۆزىگىال ئىبادەت قىلىشىڭالرنى ۋە
 قىلىشىڭالرنى تهۋسىيه قىلدى، ئۇالرنىڭ بىرى، يا ئىككىلىسى
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سېنىڭ قول ئاستىڭدا بولۇپ ياشىنىپ قالسا، ئۇالرغا ئوهوي 
بىلدۈرىدىغان شۇنچىلىك سۆزنىمۇ  يهنى ماالللىقنى(دېمىگىن 
بىلهن  ، ئۇالرنى دۈشكهلىمىگىن، ئۇالرغا هۆرمهت)قىلمىغىن
ئۇالرغا كامالىي مېهرىبانلىقتىن ناهايىتى . ز قىلغىنيۇمشاق سۆ

ئۇالر مېنى ! ئى پهرۋەردىگارىم: "مۇئامىلىدە بولغىن ۋە كهمتهر
" تهربىيىلىگىنىدەك ئۇالرغا مهرههمهت قىلغىن كىچىكلىكىمدە

 ].ئايهتلهر-٢٤-٢٣ سۇرە ئىسرا[» .دېگىن
همبهر پهيغ«: ۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇهۇرەيرە رەزىيهلالهئهبۇ      

بۇرنى توپىغا ! بۇرنى توپىغا مىلهنسۇن: ۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمهسهللهلال
دېۋىدى، بۇنى ئاڭلىغان ! بۇرنى توپىغا مىلهنسۇن! مىلهنسۇن

. ئۇ كىم؟، دەپ سورىدى! ئى ئالالهنىڭ پهيغهمبىرى: ابىالرهسا
ئاتاـ ئانىسىنىڭ بىرى ياكى ههر : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

بىرگه ياشاپ تۇرۇپ ) ئۇالر بىلهن(لغاندا، ئىككىلىسى قېرىپ قا
جهننهتكه كېرىشتىن ) ئۇالرنىڭ خىزمىتىنى قىلمىغانلىقتىن(

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .رۇم بولغان ئادەم، دەپ جاۋاب بهردىهمه
بۇ سۆيگۈ ئالاله : ههببهتمۇ-خوتۇن ئوتتۇرىسىدىكى سۆيگۈ-ئهر-٤     

رازىلىقىنى ئىزدەپ، نهپسىلىرىنى هارامدىن ساقالپ، ئىپپهتلىنىش 
ۋە كائىناتتا ئىنسانالر نهسلىنىڭ راۋاجلىنىشى، ئىسالم 
ئۈممىتىنڭ كۆپىيىشىگه تۆهپه قوشۇشنى كۆزدە تۇتۇپ، پاك هاالل 

خوتۇنالر ئوتتۇرسىدىكى -يول ئارقىلىق تۇرمۇش قۇرغان ئهر
-بىرىنى هۆرمهت قىلىش ۋە چۈشنىش، بىر-بولۇپ، بۇ بىرمۇههببهت 

هوقۇقلىرىنى تونۇش ۋە ئېتىراپ قىلىش ئاساسىدا -بىرىنىڭ ههق
: بۇ ههقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ. بارلىققا كېلىدۇ

هوقۇقلىرىڭالر -ئاياللىرىڭالرنىڭ ئۈستىدە سىلهرنىڭ ههق«



 

9 

-ئاياللىرىڭالرنىڭ ههق بولغىنىدەك، سىلهرنىڭ ئۈستۈڭلهردىمۇ
 ].مۇسلىم رىۋايىتى[» .هوقۇقلىرى باردۇر

ِهنْ م: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      نُوِسُ�ْم  وت
ت
ْن َ لتقت ِتُ�م ِه  ْن خت

ت
نيتاتِِه َ

ا ْمت
ت
ْسُكاُوا  ِل

ِِ َت ا  ْْوتاجا
ت
تةا  َ ْْ رت ْاتُ�م ّهوتّد ا وت إت بَت عت َت  ۚوتجت  ِِ يتاٍت 

ت
َت آل ِ ل

ٰ َت  ْومٍ  ِّن ِف 
ّكُرونت  َتوت ئۈلپهت ئېلىشىڭالر -ئايالالر بىلهن ئۇنسى«: تهرجىمىسى ﴾َت

ئۈچۈن، ئالاله ئۇالرنى سىلهرنىڭ ئۆز تىپىڭالردىن ياراتقانلىقى، 
مۇههببهت ئورناتقانلىقى -مېهر) ئارىسىدا خوتۇن-يهنى ئهر(ئاراڭالردا 

 پهرۋەردىگارنىڭ كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان
-ندۇر، پىكىر يۈرگۈزىدىغان قهۋم ئۈچۈن، شهكئاالمهتلىرىدى

 ].ئايهت-٢١سۈرە رۇم [ ».نۇرغۇن ئىبرەتلهر بار شۈبهىسىزكى، بۇنىڭدا
-خوتۇن ئارىسىدىكى مېهر-يۇقىرىقى ئايهتته بايان قىلىنغان ئهر     

مۇههببهت بولسا، مۇسۇلمان ئىسالمى نىكاه پرىنسىپىغا ئۇيغۇن 
       .ندىن كىيىن هاسىل بولىدۇيول تۇتۇش ئارقىلىق تۇرمۇش قۇرغا

ئانا ئۈچۈن بۇ دۇنيانىڭ -پهرزەنت ئاتا   :پهرزەنت سۆيگۈسى-٥     
ئىنسانغا ئاتا قىلغان كاتتا نېمىتى ۋە  زىننىتى ۋە ئالالهنىڭ

تاكامۇللىشىدۇ ۋە  ئىنسان هاياتى پهرزەنت بىلهن. ئامانىتىدۇر
تاُونت : دۇئالاله تائاال مۇنداق دەي. بهخت سائادەتكه چۆمىدۇ

ْ
اُ  وتال مت

ْ
 مال

تيتاِ  اّل�ْيتا﴾
ْ
�اتُة اب  دۇنيا ۋە پهرزەنتلهر دۇنيا-مال«: تهرجىمىسى ِْ

ئايهتنىڭ -٤٦سۈرە كههف [» .تىرىكچىلىكىنىڭ زىننىتىدۇر
 ].بىرقىسمى

ئانا -ئۈستىدىكى ئهڭ بۈيۈك ئامانهتتۇر، ئهگهر ئاتا ئانا-پهرزەنت ئاتا     
دىغان ۋە ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىدىغان سالىه پهرزەنتنى رەببىنى تونۇي

ئانا ئۇچۇن دۇنيادا -ئاتا پهرزەنت قىلىپ تهربىيهلىسه، ئۇ پهرزەنت
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خاتىرجهملىككه سهۋەب بولسا، ئاخىرەتته دوزاختىن قوغدىغۇچى 
كىمكى ئوز . قالقان بولۇشتهك بۈيۈك مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ

ىپ، ئۇالرنى دۇنيا زايا قىل مهسئۇلىيىتىنى ئادا قىلماي، ئامانهتنى
مهئىشهتلىرىدىن باشقىنى بىلمهيدىغان قىلىپ تهربىيهلىسه، بۇ 

ههسرەتكه سهۋەب بولسا، -قايغۇ ئانا ئۈچۈن دۇنيادا-ۋاقىتتا، ئۇ ئاتا
جازاسىغا مههكۇم  ئاخىرەتته ئامانهتكه خىيانهت قىلغانلىقنڭ

ينت  :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. بولىدۇ ِ
ّ
ا اي مت َّ

ت
ُ�ْم ن ميتا َ نُوست

ت
اُوا ُْوا َ هت

ارت ُ  ِجت
ْ
ُِ وتاب ّّا ا ا ُْوُدهت ْهِليُ�ْم نتاراا وت

ت
  وتَ

ّ
اٌد َ َت ُِ  ٌٌ

الت ِِ ٌة  ِِ�ت
الت ا مت لتيْمت دت

رتُهمْ  مت
ت
ا َ ونت اللّـهت هت ُُ ْع ﴾ َت ُرونت ا يُْؤمت لُونت هت �تْوعت ئى «: تهرجىمىسى وت

الر يېقىلغۇ چاقاڭالرنى ئىنسان ۋە تاش-ئۆزۈڭالرنى ۋە باال! مۆمىنلهر
پهرىشتىلهر مۇئهككهل  بولىدىغان، رەهىم قىلمايدىغان قاتتىق قول

 بولغان دوزاختىن ساقالڭالر، ئۇ پهرىشتىلهر ئالالهنىڭ بۇيرۇقىدىن
سۈرە تههريىم [» .چىقمايدۇ، نېمىگه بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ

 ].ئايهت-٦
ان سۇيى ئانىالر پهرزەنتلهر قهلبىنى ئىم-شۇنىڭ ئۇچۇن ئاتا     

سۇغۇرۇپ، ئۇالرنى ئالاله سۆيگۈسى، پهيغهمبهر سۆيگۈسى،  بىلهن
ئانىالرنىڭ ئۈستىگه -سۆيگۈسى بىلهن تهربىيىلىشى ئاتا ئۈممهت 

پهرزەنتلىرىنى ساغالم ئېتىقاد ۋە . يۈكلهنگهن ئىمانى مهجبۇرىيهتتۇر
-ئىسالمى ئهخالق  پرىنسىپىغا ئۇيغۇن، شۇنداقال مىللى ئۆرپ

ئانىالرغا -يهت بېرىدىغان قىلىپ تهربىيىلىگهن ئاتائادەتكه ئههمى
 .دۇنيا ۋە ئاخىرەتته خۇش بىشارەت بولسۇن

-بۇ بولسا ئۇرۇق تۇغقان، خۇلۇم: قېرىنداشلىق سۆيگۈسى-٦     
 بۇرادەر ۋە ئومۇمى مۇسۇلمانالرغا-ئىلىم، دوست-قوشنا، ئههلى

ن كىشىلىك تۇرمۇشتىكى ئهڭ يېقى(قارىتىلغان مۇههببهت بولۇپ، 
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پرىنسىپ كۆرسهتمىسى بويىچه  ئىسالمى) كىشىلهردىن باشالپ
قېرىنداشلىقنى كۈچهيتىشكه سهۋەب بولىدىغان ئامىلالرغا 

بىلهن بىرگه، ئۆز مهسئۇلىيهت دائىرسىدىكى  ئههمىيهت بېرىش
ئىتتىپاق ئىسالمى -ئېهسان قىلىش، ئىناق-كىشىلهرگه خهير

لىق تۇرغۇزۇش جهمئىيهت قۇرۇپ چىقىش ئۈچۈن ئۆز ئارا ههمكار
مانا بۇ يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىشالر . ئارقىلىق بارلىققا كېلىدۇ

مۇههببهت -بولسا، ساغالم ۋە بېغىشالشقا اليىق بولغان سۆيگۈ
 .تۈرلىرىدىندۇر

يىگىتلهر مۇههببهتلىشىشتهك ئىسالمى -جهمئىيىتىمىزدە قىز     
شالر بارلىققا ئادەتلىرىمىزگه يات بولغان ئى-ئهخالق ۋە مىللى ئورپ

يىگىتلهر -ئىسالم شهرىئىتى قىز. كهلدى ۋە كېلىۋاتىدۇ
ئارىسىدىكى نورمالسىز ئاالقه ۋە باغلىنىش سهبهۋىدىن بارلىققا 

خىيانهت ئاساسىغا . مهشۇقلىقنى رەت قىلىدۇ-كهلگهن ئاشىق
غهرب مهدىنىيىتىنىڭ ئهخالقنى شۇنداقال قۇرۇلغان، 

بۇ تۈردىكى مۇههببهت چىرىكلهشتۈرۈش كوزۇرىغا ئايالنغان 
 . دىنىمىزدا ئىنكار قىلىنىدۇ

ئالالهقا ئاسىيلىق قىلىش بهدىلىگه : "ئۆلىماالر مۇنداق دەيدۇ     
تۇرمۇش قۇرماقچى بولغان قىز يىگىتلهرنىڭ بىر ئۆمۈر باراۋەر 
ياشاش شهرتلىرى هازىرالنغان بولسىمۇ، نىهايهتته شهيتان ئۇالرنىڭ 

 ".چى بولىدۇئارىسىنىڭ بۇرۇلىشىغا سهۋەب
باغالنمىغان تويدىن بۇرۇنقى ههرقانداق  شهرئى سهۋەب بىلهن     

جهمئىيىتىمىزدە ياشالر ئارىسىدا . مۇناسىۋەت ئوپئوچۇق هارامدۇر
يىگىتنىڭ تۇرمۇش قۇرۇشتىن ئىلگىرىكى ئاي -ئومۇمالشقان، قىز

سائادەتنىڭ مۇقهددىمىسى -ۋە يىلالرچه مۇههببهتلىشىشىنى بهخت
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چىلهر، نىهايهتته ئۆزى ۋە ئۆزگىنى ئالدىغانلىقىنى دەپ چۈشهنگۈ
ههقىقى بهخت ساغالم بولغان غۇبارسىز نىكاهتىن . هېس قىلىدۇ

ئىسالمى ئهقىدە ۋە ئهخالق بىزنىڭ . كىيىن بارلىققا كېلىدۇ
خاسلىق ۋە كىملىكىمىزنى هىمايه قىلىدىغان ئهڭ كۈچلۈك 

 . قورغاندۇر
توي قىلىشتىن ) سول جوردۇن(فرانسىيىلىك تهتقىقاتچى ئالىم      

پىرسهنت  ٨٥ئىلگىرى مۇههببهتلىشىپ تۇرمۇش قۇرغان 
ئائىلىنىڭ نىكاه هاياتى تاالق بىلهن مهغلۇب بولىدىغانلىقىنى 

 .ئىلمى تهتقىقات ئارقىلىق ئىسپاتلىغان
كىمكى ئالالهقا ۋە «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ     

دىكهن، مههرىمى بولمىغان ئايال ئاخىرەت كۈنىگه ئىمان ئېيتى
بىلهن خالى جايدا بىرگه تۇرمىسۇن، ئهگهر ئۇنداق بولمىغاندا 

-٣٠٠٦بۇخارى رىۋايىتى [ ».ئۇالرنىڭ ئۈچىنچىسى شهيتان بولىدۇ
 ].ههدىس

ئالاله تائاال ئىنسانالرنى زىناغا ئىلىپ بارىدىغان بارلىق ئامىلالردىن 
 م: چهكلىنىشكه بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ

ت
ةا وتَ نت اتاِبشت ٰ  ِنُّه كت

ٰت  
ِّ ُ�وا ال رت

َْ ْت   
﴾ ِبيالا اءت ست زىناغا يېقىنالشماڭالر، چۈنكى ئۇ قهبىه «: تهرجىمىسى وتست

 ].ئايهت-٣٢سۈرە ئىسرا [» .يولدۇر ئىشتۇر، يامان
ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته،      

ئالاله ههقىقهتهن «: دەيدۇپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق 
ئىنسانغا زىنادىن بولغان نېسىۋىسىنى پۈتۈۋەتكهن، بۇنى كۆرمهي 
چارە يوق، كۆزنىڭ زىناسى هارامغا قارىماقتۇر، قۇالقنىڭ زىناسى 

قولنىڭ زىناسى . ئاڭالشتۇر، تىلنىڭ زىناسى سۆزلىمهكتۇر
تۇتۇشتۇر، پۇتنىڭ زىناسى گۇناه تهرەپكه مېڭىشتۇر، دىل بولسا 
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ۋەس قىلىدۇ ۋە خااليدۇ، ئهۋرەت بولسا ئۇنى روياپقا چىقىرىدۇ ياكى هه
 ].مۇسلىم رىۋايىتى[ ».يالغانغا چىقىرىدۇ

دېمهككى؛ ئهڭ بهختلىك ۋە مۇۋەپپهقىيهتلىك بولغان ئائىله      
تۇرمۇشى، شهرىئهت  يولى بىلهن قىلىنغان نىكاهلىنىش 

ئارا -ئۆزئۇنىڭ ئهكسىچه بولسا، بىر مهزگىللىك . ئۇسۇلىدۇر
-قىزىقىش ۋە شهيتاننىڭ ئازدۇرۇشى بىلهن ئاتالمىش ئىشىق

مۇههببهت ئارقىلىق بارلىققا كهلگهن، ئهمما شهرئى ئۇسۇل بىلهن 
-باغالنغان ئائىله تۇرمۇشىنىڭ ناهايىتى قىسقىغىنا ۋاقىتتا بىر

بىرگه بولغان -بىرىگه ئىشهنمهسلىك، بىر-بىرىگه تويۇنۇش، بىر
 .ىلهن ئاخىرلىشىدۇئېهتىرامنى يوقۇتۇش ب

مۇههببهت داۋاسى قىلىپ ئالاله چهكلىگهن ئىشالرنى قىلغۇچىالر 
ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ . ئالالهنىڭ كۈندەشلىكىنى كهلتۈرىدۇ

ئهنهۇ بايان قىلغان ههدىسته، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق 
شۈبهىسىزكى، ئالاله تائاال كۈندەشلىك قىلىدۇ، ئالالهنىڭ «: دەيدۇ

كۈندەشلىكى بولسا، ئۇ مهنئى قىلغان ئىشالرنى قىلىدىغان 
 ].بىرلىككه كهلگهن ههدىس[ ».مۆمىننىڭ ئۈستىگىدۇر

بىرخىل ىغان ئىشىق ئىنسان مهنىۋىيىتىنى چىرىتىد      
مهنىۋىيهت چىرىغاندا، قهلب ئالالهنىڭ زىكرىدىن . تۇركېسهللىك

غاندا، ئۇ قهلب ئالالهنىڭ زىكرىدىن غاپىل قال. غاپىل قالىدۇ
ئالاله تائاال ئىمان ئههلىنى . شهيتاننىڭ ئۇۋىسىغا ئايلىنىدۇ

 يتام :شهيتاننىڭ يولىغا ئهگىشىشتىن ئاگاهالندۇرۇپ  مۇنداق دەيدۇ

ا مت َّ
ت
ينت  َ ِ

ّ
اُوا اي   نهت

ت
ُُِعوا َ
ّ انِ  ُخُطوتاِت  تَت نۚ  الّشيْطت هت ُِعْ  وت

ّ انِ  ُخُطوتاِت  يَت ِنّهُ  الّشيْطت
 اِت

ُمرُ 
ْ
اءِ  يتأ شت ُْ وت

ْ
رِ  بِاِ ُماكت

ْ
ال شهيتاننىڭ ! ئى مۆمىنلهر«: تهرجىمىسى ﴾وت
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كهينىگه كىرمهڭالر، كىمكى شهيتاننىڭ كهينىگه كىرىدىكهن، 
گه، يامان ئىشالرغا ) ههرىكهتلهر -سۆز (شهيتان ئۇنى قهبىه 

 ].ئايهت-٢١سۈرە نۇر [» .بۇيرۇيدۇ

ئۇ . زقتۇرههقىقى مۇههببهت ئالاله تهرىپىدىن كىلىدىغان رى     
بىرەرسىنىڭ چاققانلىقى ۋەياكى هۇشيارلىقى سهۋەبلىك بارلىققا 

مۇههببهتتىن ئىبارەت بۇ رىزقنىڭ ئۆزىدە -سۆيگۈ. كهلمهيدۇ
مهڭگۈلۈك ساقلىنىشىنى خالىغان كىشى، بۇنى هاالل يول 

دە، ئالاله -ئارقىلىق قولغا كهلتۈرۈشكه تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ
 . ئۇنىڭغا مۇيهسسهر قىلىدۇ

ئۈممهتنىڭ قوماندانى، يولباشچىسى سۆيۈملۈك رەسۇلىمىزنىڭ      
پهخىرلىنىپ، هاياجان بىلهن ئۆزىنىڭ چىن مۇههببىتىنى 
مهدهىيىلهپ تۇرۇپ ئېيتقان، ۋاپاتىدىن كېيىنمۇ ساپ مۇههببهتكه 
سىموۋول قىلىنغان بۇ سوز بىلهن سۆزۈمنى 

ههققىدە  پهيغهمبىرىمىز خهدىچه ئانىمىز. ئاخىرالشتۇرماقچىمهن
مهن خهدىچىنىڭ مۇههببىتى بىلهن «: سورالغىنىدا

 ]. مۇسلىم رىۋايىتى. [دەپ جاۋاب بېرىدۇ» رىزىقالندۇرۇلدۇم،

 !.نېمه دېگهن بۈيۈك مۇههببهت بۇ؟     

 !. مانا بۇ مهڭگۈلۈك مۇههببهت     

 ....نئامى. جانابى ئالاله ههممىمىزگه ئۆز سۆيگۈسىنى ئاتا قىلسۇن    


