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  تهكهببۇرلۇق روھىي ھالىتى توغرىسىدا

  )ك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنناھايىتى شهپقهتلى(

   

تهكهببۇرلۇق،يهنى ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش، ئۆزىنى ئاالھىدە چاغالش، 

توال بار بولغان ئادەتتىكى ئارتۇقچىلىقالرنى -داۋاملىق زورۇقۇپ، ئۆزىدە ئاز

تولىمۇ يۇقىرى مۆلچهرلهپ، ئۆزىنى قالتىس چاغالپ، مهنمهنلىك قىلىش 

كۆپلىگهن كىشىلهرنىڭ روھى دۇنياسىغا يېپىشىپ روھىي ھالىتى 

بۇ خىل روھىي ھالهتكه ئىگه كىشىلهر ساغالم، . يىلتىز تارتىپ كهتكهن

نورمال ھالهتتىن تولىمۇ چهتنهپ كهتكهن كىشىلهر بولۇپ،ئۇالر پىسخىك 

بۇ خىل روھىي ھالهت ھامان .ئاجىزلىققا گىرىپتار بولغان كىشىلهردۇر

ملىقىغا، شۇنداقال روھىي پىسخىكا ساغالملىقىغا ئۇالرنىڭ جىسمانىي ساغال

زور دەرىجىدە تهسىر كۆرسهتكهنلىكتىن، ئۇالردا جهمئىيهتكه 

ماسلىشالماسلىق ياكى باشقىالرنىڭ ئهيىبلىشىگه ئۇچراش،ئادەتتىكى 

كۆپلىگهن كىشىلهر ئېرىشكهن خوشاللىق، روھىي ئازادىلىككه 

انىي جهھهتتىن بالدۇر ئېرىشهلمهسلهك،سىقىلىش ئىچىدە ياشاش، جىسم

تهكهببۇرلۇق روھىي ھالىتىنىڭ بىر . زەئىپلىشىش ئهھۋالى كۆرۈلىدۇ

كىشىدە بولغانلىقى ئۇنىڭ ئهخالقىي جهھهتتىمۇ ساغالم ئهمهسلىكىنى 

  .ئىپادىلهيدۇ

-تهكهببۇرلۇقتىن ئىبارەت بۇ ناچار ئىللهت ئىنسانىيهتكه روھىي

توۋەندىكىدەك بىر نهچچه پىسخىك، ئهخالقىي ۋە جىسمانىي جهھهتلهردىن 

  .خىل زىينالرنىڭ كىلىپ چىقىشىدىكى ئاساسى ئامىلدۇر
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تهكهببۇرلۇق بىرخىل نورمال :  روھىي جهھهتتىكى زىيىنى-١

بولمىغان روھىي ھالهت بولغاچقا، بۇ خىل زىددىيهتلىك روھىي ھالهت ئادەم 

غالم مېڭىسىدىكى ساغالم تهپهككۇر ھۈجهيرىلىنى تۇنجۇقتۇرۇپ، ئادەمنى سا

  .تهپهككۇر قىلىشىغا زور دەرىجىدە تهسىر كۆرسىتىدۇ

تهكهببۇر ئادەمنىڭ مىجهزى تولىمۇ :  پىسخكا جهھهتتىكى زىيىنى-٢

ئاچچىقلىنىشقا تېگىشلىك بولمىغان ئىشالرغىمۇ . چۇس بولىدۇ

باشقىالردىن قانداقتۇر ئورۇنسىز . ئاچچىقلىنىپ ئۆزىنى قىيناپال ئۆتىدۇ

ئۆزىگه چوقۇنمىغان ۋە چوڭ بىلمىگهن .ۈرىدۇقۇسۇرالرنى ئىزدەپال ي

بۇنداق كىشىلهرگه توال چاغالردا ھهسهتخورلۇق .كىشىلهرنى مهنسىتمهيدۇ

قىززىق يىرى شۇكى، بۇنداق . كىسىلىمۇ بىرگه چاپالشقان بولىدۇ

كىشىلهر ئۆزىىڭ مۇتهكهببۇرلىقى ۋە ھهسهتخورلۇقىنى توال چاغالردا 

ھهسهتخور،تهكهببۇر دەپ ئاغرىنىپ، ئېتىراپ قىلماي تېخى باشقىالرنى 

بۇمۇ بهلكىم تهكهببۇرلۇقنىڭ مۇشۇ دۇنيادىكى . يۈرىكى پۇچۇلىنىپ يۈرىدۇ

  .نهق جازاسى بولسا كېرەك

تهكهببۇرلۇق كهيپىياتى ئىسالم :  ئهخالق جهھهتتىكى زىيىنى-٣

مۇتهكهببىر ئادەمنى ھېچكىم . ئهخالقى پرىنسىپلىرىغا تۈپتىن خىالپ

ئالالھ تائاال قۇرئان .  پهزىلهتلىك ئىنسان دەپ قارىمايدۇساغالم، ئهخالق

ئى مۇھهممهد سهن «كهرىمدە پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى 

دەپ ماختىغانلىقىنىڭ ئۆزىدىنال » ھهقىقهتهن بۈيۈك ئهخالققا ئىگىسهن

    ۈك ئورۇنئهخالقنىڭ نهقهدەر مۇھىملىقىنى، ئىسالم دىنىدا نهقهدەر بۈي
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لگهنلىكىنى، ئىسالم دىنى ئىنساننى ئهخالقلىق بولۇشقا ئۇندەيدىغان بىرى

   . دىن ئىكهنلىكىنى كۆرۇۋاالاليمىز

-ناچار روھىي كهيپىياتالردىن غهم:  جىسمانىي جهھهتتىكى زىيىنى-٤

قايغۇ، قورقۇنچ، تهشۋىشلىنىش،ھهسهتخورلۇق، روھىي چۈشكۈنلۈك 

ھالىتىمۇ جىسمانىي قاتارلىقالرغا ئوخشاشال تهكهببۇرلۇق روھىي 

جهھهتتىكى ساغالملىققا زور دەرىجىدە تهسىر 

 پىرسهنت ٩٠مۇتهخهسىسلهرنىڭ تهجرىبىلىرىگه ئاساسالنغاندا .كۆرسىتىدۇ

قالغان .كېسهللىك ناچار روھىي كهيپىياتنىڭ سهۋەبىدىن بولىدىكهن

پىرسهنت كېسهللىك خىمىيىلىك ماددىالردىن زەھهرلىنىش، باكتېرىيه ١٠

مۇتهكهببىر . ردىن يۇقۇملىنىش ئارقىلىق كىلىپ چىقىدىكهنۋە ۋىرۇسال

كىشىلهر ئولجا ئىزدەپ ماڭغان ئىت ئولجىغا ئېرىشهلمىسه كۆڭلى كۆڭلى 

ئارام تاپمىغاندەك باشقىالردىن داۋاملىق ھۆرمهت، مهدھىيه تاما قىلىپ، 

باشقىالر ئالدىدا قانداقتۇر ئۆزىنىڭ قالتىسلىقىنى نامايهن قىاللماي، 

ئۇ ئالالھ تائاال ئىنسانالرغا ئاتا قىلغان شۇنچىۋاال . ىش ئىچىدە ياشايدۇسىقىل

نېمهتلهرگه چۆكۈپ تۇرۇپمۇ، خۇددى كېسهل چارۋىغا يهم پايدا -نازۇ

قىلمىغاندەك، ئالالھنىڭ نېمىتىنىڭ ئهسىرى ئۇنىڭدا قىلچه نامايهن 

ياتى ئۇنىڭ ۋۇجۇدىدىن سىرتقا تېپىپ تۇرغان تهكهببۇرلۇق كهيپى. بولمايدۇ

ئۇنىڭغا ئالالھ تائاال پايدىلىنىش ئۈچۈن يارىتىپ بهرگهن ماددى ۋە مهنىۋى 

نېمهتلهرنىڭ ئۇنىڭ ۋۇجدىنىڭ ئىچكى قىسىملىرىغا قوبۇل  ئۆزۇق 

ئهقهللىسى، ئالالھ تائاال ئىنسانىيهتكه . قىلىنىپ كىرىشىگه يول بهرمهيدۇ

  ملىق، نهپهسلىنىشكه يارىتىپ بهرگهن ساپ ھاۋادىنمۇ بىماالل رېتى
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ئهركىن نهپهس ئېلىشنىڭمۇ تهكهببۇرلۇق كهيپىياتىنىڭ تهسىرىگه 

نهتىجىدە نهپهس بىماالل . ئۇچراۋاتقانلىقىنى سېزەلمهي قالىدۇ

) ئوكسېگىن يېتىشمىگهن ئادەم كۆكىرىپ كهتكهندەك(بولمىغانلىقتىن 

قاننىڭ تهركىپى، شۇنداقال ئايلىنىش سىستېمىسى بىر قاتار زىيانلىق 

( بۇنىڭ بىلهن ھهر خىل يۈرەك كېسهللىكلىرى . گه ئۇچرايدۇتهسىرلهر

، يۇقىرى )تومۇرلۇق يۈرەك كىسهللىكى-يۈرەك تىقىلمىسى، تاجىسىمان قان

ھهتتا بهدەننىڭ . قان بېسىمى قاتارلىق كېسهللىكلهرگه گىرىپتار بولىدۇ

ئىممۇنىتېت كۈچىنىڭ ئاجىزلىشىشى نهتىجىسىدە راك كېسهللىك پهيدا 

  . ۇمكىنبولىشىمۇ م

ئهمهس، ئۇالردىنمۇ  تهكهببۇرلۇقنىڭ زىيانلىرى پهقهت يۇقىرىقىالرال 

سائادەت، -ئۇ بولسىمۇ باقى ئالهمدىكى مهڭگۈلۈك بهخت. چوڭ بىر زىيان بار

بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال . جهننهتتىن ۋە ئالالھ رىزالىقىدىن مهھرۇم قېلىشتۇر

 ئوغلىغا قىلغان ئايىتىدە لوقمان ھهكىمنىڭ-١٨سۈرە لوقماننىڭ 

كىشىلهردىن مهنسىتمهسلىك « : ۋەسىيىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

بىلهن يۈز ئۆرىمىگىن، زېمىندا غادىيىپ ماڭمىغىن، ئالالھ ھهقىقهتهن 

مۇسۇلمان ئۈچۈن » ھاكاۋۇر،ئۆزىنى چوڭ تۇتقۇچىالرنى دوست تۇتمايدۇ

  .ولمايدۇ، ئهلۋەتتهئالالھنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشهلمهسلىكتىنمۇ چوڭ زىيان ب

مۇتهكهببىرالرغا قىيامهت كۈنى قانداق خىتاپ قىلىنىدىغانلىقى 

ئۇالرغا جهھهننهمنىڭ «:توغرىسىدا ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

دەرۋازىلىرىدىن كىرىڭالر، جهھهننهمدە مهڭگۇ قېلىڭالر، مۇتهكهببىرالرنىڭ 

  مىشكاتۇل . ئايهت-٧٢سۈرىسى زۇمهر »دېيىلىدۇ! جايى نېمىدېگهن يامان
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ئاچچىقلىنىش ۋە ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش " مهسابىه دىگهن ھهدىس كىتابىدا

بولىمىدە ئۇمهيسنىڭ قىزى ئهسمادىن -٢دىگهن باپنىڭ " توغرىسىدا

رىۋايهت قىلىنغان بىر ھهدىسته رەسۇلۇلالھنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى بايان 

يۈك زاتنى ئىسىدىن چىقارغان ھالدا ھهممىدىن يۈكسهك ۋە بۈ« :قىلىنىدۇ

-ئۆزىنى چوڭ تۇتقان، ھاكاۋۇرلۇق قىلغان ئادەم نېمىدېگهن ھاكاۋۇر ئادەم 

ئاجىزالرنى قاخشىتىپ ھهددىدىن ئاشقان، غهزەپلىك ۋە قهھىرلىك ! ھه

! ھه-ئالالھنىڭ غهزىپىنى ئۇنۇتقان ئادەم نېمىدېگهن گهدەنكهش ئىنسان

اماشاغىال بېرىلىپ كهتكهن، قهبرىلهرنى ۋە ھهقىقهتهن غاپىل بولۇپ ئويۇن ت

يهنى ئولگهندىن كېيىن ھېچقانداق ( بهدەنلىرىنىىڭ چىرىپ كېتىشىنى

ئۇنتۇغان ئادەم ) ياخشى ئهمهل قىلىشقا قادىر بواللمايدىغانلىقىنى

تهكهببۇرلۇق قىلىپ ھهددىدىن ئاشقان، ! ھه-نېمىدېگهن ئىسيانكار ئىنسان

دىن كېلىپ، نهگه كېتىدىغانلىقىنى كۆرەڭلهپ كهتكهن، ئۆزىنىڭ نه

ئۆزىنىڭ دىنى ! ھه-ئۇنتۇغان ئادەم نېمىدېگهن شۇكۇرسىز ئىنسان

- ئىنسان) يامان(ئارقىلىق دۇنيالىقنى كۆزلهيدىغان ئادەم نېمىدېگهن رەزىل

ئۆزىنىڭ دىنىنى شۇبهىلىك نهرسىلهر بىلهن بۇزۇپ تاشاليدىغان ئادەم ! ھه

دىكى تاماخورلۇق خۇسۇسىيىتى ئۇنى ئۆزى! ھه-نهقهدەر بهختسىز ئىنسان

) يهنى تاماخورلۇق قىلىپ قاتراپ يۇرۇيدىغان(يېتىلهپ يۇرۇيدىغان ئادەم 

نهپسى خاھىشى ئازدۇرۇپ كهتكهن ئادەم ! ھه-نهقهدەر قانائهتسىز ئىنسان

نهقهدەر ئهخالق قىلىپىدىن چىققان ئالالھنىڭ ھاالل نېمهتلىرىدىن 

 خاراكتىرىگه -لىدىغان، چوقۇنۇشئۆزىنى خار قى! ھه-مهھرۇم ئىنسان

  بىز بۇ ھېكمهتلىك ھهدىس » !ھه-ھېرىسمهن ئادەم نهقهدەر رەزىل ئىنسان
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شېرىپنى تهپسىلى ئوقۇپ ئهمهلىيىتىمىزگه تهتبىقالپ، مۇالھىزە قىلىپ 

مهن ھهقىقى "كۆرۈشىمىز ۋە شۇ ئارقىلىق ئۆزىمىزنى يهنه بىر قېتىم 

هن بىر تهكشۇرۇپ چىقىشىمىز دىگهن سوئال بىل" مۇسۇلمانمۇ ئهمهس؟

  . ناھايىتى زۆرۈردۇر

ئهگهر دىنى زاتالردا تهكهببۇرلۇق كهيپىياتى بولىدىغان بولسا، ئۇالردا 

باشقىالر بىلهن ئۆزىنى تهقدىرداش، ھهمنهپهس ھېس قىلىدىغان تۇيغۇ 

پهرمانلىرىنى ھېكمهتلىك ئۇسلۇپتا، ھهقىقى -يوقالغاچقا، ئالالھنىڭ ئهمىر

ئهمهس،بهلكى، قاتمال ھالهتته غادىيىپ ئولتۇرۇپ، ئۆزىنىڭ ئىخالس بىلهن 

كۆز قىلىشنىال ئويالپ، زورۇقۇپ تۇرغاچقا ئۇالرنىڭ -تاشقى قىياپىتىنى كۆز

نهسىههتلىرىمۇ كهڭ مۇسۇلمان جهمائىتىنىڭ ئۇسسىغان -قىلغان ۋەز

  .يېرىگه بارمايدۇ

 ھالىتى ئهگهر بىلىم ئىلىۋاتقان دىنى زىيالىالردا تهكهببۇرلۇق روھىي

بولسا، ئۇالر ھهقىقهتهن دېڭىزنىڭ چوڭقۇر تهكتىگه شۇڭغۇپ 

كىرىش،ئهقهللى بىلىملهرنى قوبۇل قىلىش، باشقىالرنىڭ پىكىرىگه 

ئهھمىيهت بېرىش قاتارلىق ۋاسىتىلهرنى تهكهببۇرلۇق تۈپهيلى 

مهنسىتمىگهنلىكتىن، ئۇالردا ئىلىم ئىگهللهش يوللىرى توسۇلۇپ 

  .رلۇق ئالغا ئىلگىرلهشنىڭ دۈشمىنىدېمهك، تهكهببۇ.قالىدۇ

ھهقىقهتنى كۆزگه ئىلماسلىق، باشقىالرنى چۆكۈرۈشكه _ تهكهببۇرلۇق

ئۇرۇنۇشتىن ئىبارەت بولۇپ، ساغالم گۈزەللىككه ئىنتىلىش، چىرايلىق، 

!." ساالپهتلىك كىيىنىش قاتارلىقالر ھهرگىز تهكهببۇرلۇق ئهمهس،ئهلۋەتته

  " ئۆزىنى چوڭ تۇتۇش توغرىسىدا"اپنىڭ دىگهن كىت" تهنبىيهۇل غاپىلىيىن
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دىگهن بابىدا ھهبىيب ئىبنى سابىتتىن رىۋايهت قىلىنغان بىر ھهدىسته 

قهلبىدە قىچانىڭ ئۇرۇقىچىلىك كىبىرى بار « :ئېيتىلىشىچه، رەسۇلۇلالھ

دىگهندە، ساھابىالردىن بىرى، يا رەسۇلۇلالھ » كىشى جهننهتكه كىرەلمهيدۇ

نىڭ، ئاياغلىرىمنىڭ، ۋە ئات ھهيدەيدىغان مهن ھهقىقهتهن كىيىمىم!

مۇشۇمۇ كىبىر . قامچامنىڭ چىرايلىق گۈزەل بولىشىنى ئارزۇ قىلىمهن

ئالالھ : بوالمدۇ؟ دەپ سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

نېمهت بهرگهن بولسا شۇ -گۈزەلدۇر،گۈزەللىكنى ياقتۇرىدۇ، بهندىسىگه نازۇ

قى كۆرنىشىدىمۇ نامايهن بولىشىنى نېمهتنىڭ ئهسىرىنىڭ بهندىنىڭ تاش

لېكىن . خۇنۇكلۇكنى ۋە خۇنۇك بولىۋېلىشنى يامان كۆرىدۇ.ياقتۇرىدۇ

. دىگهن» كىبىر دىگهن ھهقنى مهنسىتمهسلىك، باشقىالرنى چۆكۈرۈشتۇر

« : ئۇرۋە ئىبنى زۇبهير دېگهن كىشىنىڭ مۇنداق بىر ھېكمهتلىك سۆزى بار

ۈشنىڭ مۇھىم ۋاستىسى بولۇپ شهرەپنى قولغا كهلتۈر-كهمتهملىك شان

كهمتهرلىك كىمدە بولىدىكهن ئۇ چوڭ بىر ئىنئامغا .(ھېساپلىنىدۇ

كهمتهرلىكتىن باشقا ھهر قانداق بىر نېمهت ). ئېرىشكهن بولىدۇ

، كهمتهرلىكتىن ئىبارەت ) كۆرەلمهيدۇ(ئىگىسىگه باشقىالر ھهسهت قىلىدۇ

ڭ دەخلى تهرۇز بۇ خىسلهتنى ھهر كىم ئۆزىگه الزىم تۇتسا ھېچكىمنى

  .»قىلىشىغا ئۇچرىمايدۇ

شۇنداقال ئۆزىدە بار ئىقتىدارنى نامايهن قىلىش، ئۆزىگه ئىشىنىش 

تۇيغۇسىدا بولۇش تهكهببۇرلۇق بولماستىن،بهلكى دىنىمىزدا تهرغىب 

بۇ ھهقته قۇرئان كهرىمدە ئالالھ تائاال مۇنداق . قىلىنغان ئىشالردىندۇر

  ىنىنىڭ خهزىنىلىرىنى باشقۇرۇشقا مېنى مىسىر زېم: يۇسۇپ« : دەيدۇ
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قويغىن، مهن ھهقىقهتهن ئۇنى باشقۇرۇش يوللىرىنى بىلىدىغان، ئوبدان 

ئهمدى . ئايهت-٥٥يۇسۇپ سۈرىسى » ساقلىيااليدىغان ئادەممهن دېدى

قۇللۇقتىن قۇتۇلغان بىر كىشىنىڭ بىر پادىشاھنىڭ ھۇزۇرىدا ئۆزىگه 

ىلهيدىغان يۇقىرىكى ۋەزنىلىك بولغان تولۇپ تاشقان ئىشهنچىسىنى ئىپاد

سۆزى جهمئىيىتىمىزدىكى بىر قىسىم ئىشسىز قىلىۋاتقان، يېتهرلىك 

قابىلىيىتى تۇرۇپمۇ ئۇنى جارى قىلدۇرۇشقا ئىنتىلهلمهيۋاتقان، ياكى 

ئىلگىرلهي دىسىمۇ مهلۇم سهۋەپلهر بىلهن توسقۇنلۇققا ئۇچراۋاتقان 

.  كۆرۈشىگه يېتهرلىكتۇرقىرىنداشلىرىمىزنىڭ ئۆرنهك قىلىشىغا، ئويالپ

سىز ئۆزىڭىزگه ئۆزىڭىزگه ئۆزىڭىز ئىشهنمىسىڭىز باشقىالر سىزگه 

شۇنىڭ ئۈچۈن ئۆز ! قانداقمۇ پۇرسهت بهرسۇن،قانداقمۇ سىزگه ئىشهنسۇن؟

ئارا ئىشهنچ تۇرغۇزۇش ئۈچۈن بىر بىرىمىزگه كهمتهر ۋە ئهپۇچان بولۇپ 

. تايىن زۆرۈرئىگىلىك تېكلهشته بىردەك ھهمكارلىشىشىمىز ئىن

ئارا مۇناسىۋەتنىڭ يېراقلىشىشى، زىددىيهت پهيدا -ئۆز تهكهببۇرلۇقتىن 

بولىشى، بىر بىرىمىزگه زىيانكهشلىك قىلىش، ھهر ۋاقىت باشقىالرنى 

يامان چۈشۈنۈش قاتارلىق دىنى ۋە مىللى غايىلىمىزغا يېتهرلىك 

  .رزىيانكهشلىكنىڭ كىلىپ چىقىشىدىكى ئاساسى ئامىلالرنىڭ بىرىدۇ

بىز ھممىمىز كهمتهرلىك، تهكهببۇرلۇق دېگهن ئۇقۇمنى توغرا 

چۈشىنىپ ، قىسقىغىنه ھاياتىمىزدا ھهقىقهتكه رىئاللىققا چوڭقۇر چۆكۈپ، 

- قاتماللىق ھالىتىمىزنى بۇزۇپ تاشالپ، دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك بهخت

سائادەتى قولغا كهلتۇرۇش ئۈچۈن ئالالھنىڭ دىنىغا قايتىشىمىز، ئىسالمى 

  شۇنى بىلىشىمىز . القنى ھاياتىمىزدا ئۆرنهك قىلىشىمىز الزىمدۇرئهخ
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كىرەككى بىز ئۆزىمىز ھاياتىمىزنى ئىسالھ قىلىش ئارقىلىق ئالالھنىڭ 

دىنىگه مهھكهم ئىسلىشىمىز ئارقىلىق ئالالھنىڭ ياردىمىگه 

. ئېرىشهلهيمىز، بولمىسا ھالىمىز تېخىمۇ ناچارلىشىشى مۇمكىن

 ئىگىلىكىمىزنى تىكلهيمىز دەيدىكهنمىز، ئالالھنىڭ ھاياتىمىزدا ئىنسانى

ياردىمىگه قانداق ئېرىشىشىمىز توغرىسىدا يهنه بىر قىتىم چوڭقۇر 

  .ئويلىنىشىمىزغا توغرا كىلىدۇ

  

 


