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ئۇنىڭ  باشقىالرغا بولغان ئىشهنچىنىڭ يوقىلىشى،
 سهۋەبلىرى ۋە ئۇنى تۈزىتىشنىڭ يوللىرى

 نومۇرلۇق سوئال -١١٩٦٣١     

  :سوئال     

م قانۇن پاكۇلتىتىدا بىلىم تههسىل قىلىمهن، مهن ئىسال     
لېكىن ئىنسانالر بىلهن بولغان ئىجتىمائىي ئاالقىدا، ئۇالرنىڭ 
مۇئامىله ئۇسلۇبىدىكى ياسالمىلىقالرنى كۆرۈپ  هاياتتىن بىزار 
بولدۇم، ئۇالر بىلهن مۇئامىله قىلىش ئۇسلۇبلىرىنى تاپالمىدىم، 

وچۇق ئېيتسام بۇ هېچ بىر كىشىگه ئىشهنچ قىاللمايمهن، ئ
هاياتلىقنى ياخشى كىشىلهردىن خالى بولۇپ قالغاندەك هېس 

سالىه ئهر تالالش ئىشىدا زور  -بۇ سهۋەبلىك ياخشى. قىلىمهن
قىيىنچىلىققا ئۇچراۋاتىمهن ۋە بۇ مهسىلىنى قانداق ههل 

بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى . قىلىشنى بىلمهيۋاتىمهن
 . سورايمهن؟

 : جاۋاپ

ارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ب     
 . ئالاله تائاالغا خاستۇر



 

4 

كۆپچىلىك كىشىلهر باشقىالرغا ئىشهنچ : بىرىنچى      
بىئارام بولماقتا،  ئىبارەت بۇ ئىشتىن قىاللماسلىقتىن

بۇنىڭدىكى ئاساسلىق سهۋەپ ئىجتىمائىي هاياتتا كىشىلهرنىڭ 
يهنه بىر شهخسگه قارىتا ئوخشاش ئههۋالى بىر شهخستىن 

يۇقىرىقى مهسىلىنىڭ كېلىپ چىقىشىدىكى . بولماسلىقىدۇر
كۆپچىلىك كىشىلهرنىڭ : ئاساسلىق ئامىلالر تۆۋەندىكىچه

ياخشىلىققا يامانلىق قىلىشى، ئېهسان قىلغانالرغا ئهسكىلىك 
-قىلىشى، بهزى ۋاقىتالردا ئۆزىنىڭ يېقىنلىرى ياكى ئۇرۇق

اچار مۇئامىلىگه ئۇچرىشى قاتارلىقالر بولۇپ، مانا تۇغقانلىرىدىن ن
بۇ ۋاقىتتا ئىنساننىڭ ئىچكى دۇنياسىدا كهسكىن كۆرەش 

دە، نهتىجىدە باشقىالرغا بولغان ئىشهنچ -بارلىققا كېلىدۇ
-يوقىلىپ، ههممه كىشىگه ئىشهنمهسلىك، ئۆزىنىڭ دوست

تۇغقانلىرى قاتارلىقالرغىمۇ -بۇرادەرلىرى ههتتا ئۇرۇغ
 .مهسلىككه ئىلىپ بارىدۇئىشهن

ههرقانداق قىيىنچىلىقنى ههل قىلغىلى : ئىككىنچى     
سۇئال سورىغۇچى . بولىدۇ، ههرقانداق كېسهلنىڭ دورىسى بولىدۇ

سىز شهرىئهت قانۇن پاكۇلتىتىدا ئوقۇيدىكهنسىز، بۇ ! سىڭلىم
. مهسىلىنى ههل قىلىش سىز ئۈچۈن ئانچه قېيىن ئهمهس

نى ههل قىلىش ئۈچۈن ئۆزىمىزنىڭ شۇنداقال بىز بۇ مهسىلى
تاقىتى يهتكۈچه قهدەر، نهپسىنىڭ بۇ خهتهرلىك كېسهلدىن 

چۈنكى كىشىلىك . قۇتۇلۇشى ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسىتىمىز
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تۇرمۇشتا ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتنىڭ نورمال بولۇشى ئۈچۈن، 
ئىنسان باشقىالر بىلهن مۇئامىله قىلىشقا مهجبۇر بولىدۇ، گهرچه 

بۇرادەرلىرى ۋە -تۇغقانلىرى، دوست-ېقىنلىرى، ئۇرۇغئۇنىڭ ي
خوشنىلىرى بولغان تهقدىردىمۇ ئۇ يالغۇز ياشاشقا قادىر -خۇلۇم

قىيىنچىلىقالرغا ئۆز يولىدا ياخشى مۇئامىله . بواللمايدۇ
ئهلهم، قايغۇ ههسرەتكه -قىلمىغاندا، بۇ سهۋەبلىك ئۇ كىشى دەرت

 .يۈزلىنىدۇ

بۇ بولسا سىز بىلهن ! چى سىڭلىمسۇئال سورىغۇ: ئۈچىنجى     
بولغان قىسقىغىنه بىر چۈشهنچىدىن ئىبارەت بولۇپ، سىزنىڭ 
تۆۋەندىكى نهسىههتلهرنى كۆڭۈل قويۇپ ئاڭلىشىڭىزنى ئۈمىت 

  : قىلىمىز

سىزنىڭ بىزگه نهسىههت تهلهپ قىلىپ ئۈچۈر ! سىڭلىم -١     
يوللىشىڭىز، ههممه كىشىلهرگه قارىتا ئىشهنچىڭىزنى 

ئۇنداق ئهمهس دېيىلگهندە، . تمىغانلىقىڭىزغا دااللهت قىلىدۇيوقا
ئۆزىڭىز ئىشهنچ قىاللمايدىغان كىشىلهردىن قانداقمۇ نهسىههت 

مانا بۇنىڭ ئۆزى بۇ مهسىلىدە سىزگه توغرا . تهلهپ قىلىسىز؟
 .يول كۆرسىتىش ۋە نهسىههت قىلىشىمىزنىڭ يىپ ئۇچىدۇر

ئوخشاش باشقىالرغا  شۇنى بىلىشىڭىز كېرەككى، سىزگه-٢     
بولغان ئىشهنچىسىنى يوقاتقانالر يهنه بار، بهلكىم سىزمۇ 
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ئۇالرنىڭ قارىشىدا، ئىشهنچىسىز كىشىلهردىن بىر 
ئىكهنلىكىڭىزنى بىلهمسىز؟، سىزمۇ باشقىالردىن سىزگه 
بېرىلگهن ههقسىز هۆكۈمنى قوبۇل قىلماسلىقىڭىز مۇمكىن، 

ىشهنچ يوقالغاندا، ئۇالر بىرىگه بولغان ئ-كىشىلهر ئارىسىدا بىر
سىزنىڭ سۆزىڭىزنى قوبۇل قىلماسلىقى، سىزدىن ئۇالرغا بولغان 
بىرەر ياخشىلىق بولمىغانلىقتىن سىزنى يامانلىقنى مهقسهت 

 .  قىلغۇچى دەپ قارىشى مۇمكىن

شۇنى بىلىشىڭىز كېرەككى، ئىنسانالر ئارىسىدا ! سىڭلىم -٣     
ئىتائهتمهنلهر، ئهقىللىقلهر، مۇسۇلمانالر، كاپىرالر، ئاسىيالر، 

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا . مهجنۇنالر، ياخشىالر ۋە رەزىللهر بار-ساراڭ
ياخشىلىققا يېتهكلىگۈچى ۋە يامانلىققا باشلىغۇچىالر بار، 
ئومۇمى ئىنسانالرنىڭ ئههۋالى  مۇشۇنداق، بۇ ههقته هېچ كىشى 

 .  مۇنازىرە قىلمايدۇ

كىشىلهرنى بۇزۇلدى ۋە هاالك پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم  -٤     
بوالپ كهتتى دەپ هۆكۈمنى ئومۇمالشتۇرۇشتىن ئاگاهالندۇرغان، 
زۇلۇم  يولى بىلهن قىلىنغان هۆكۈم، هۆكۈم قىلىنغۇچى 

ئهمهلىيهتته . كىشىلهردىن بهكراق هۆكۈم قىلغۇچىغا قايتىدۇ
كىشىلهر هاالك بولۇپ كهتمىگهن بولسىمۇ، هۆكۈم قىلغۇچى 

بۇ . لهن ئۇالرنى هاالك قىلغانغا ئوخشاش بولىدۇمهزكۇر هۆكۈم بى
ههقته ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان 
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كىمكى «: ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ
كىشىلهر هاالك بولۇپ كهتتى دىسه، ئۇ كىشىلهرنى هاالك 

 -٢٦٢٣مۇسلىم رىۋايىتى . [»قىلىۋەتكهنگه ئوخشاش بولىدۇ
 ]. ومۇرلۇق ههدىسن

باشقىالرغا يامان گۇمان بىلهن قاراش قهلبنى، ئهقىلنى      
خىيالالرغا چۆمدۈرىدۇ، -گۇمان كىشىنى تۈرلۈك ۋەهىمه. بۇزىدۇ

قايغۇ -تۇرمۇشىنى قېيىنالشتۇرىدۇ، دائىم ئارامسىزلىق ۋە غهم
 .ئىچىدە ياشايدىغان هالهتكه كېلىشىگه سهۋەب بولىدۇ

ۇهىم كۆرسهتمىلهرنى بايان قىلىشىمىز، يۇقىرىدىكى م -٥     
بىزنىڭ . كىشىلهردىن ئېهتىيات قىلىشنى چهكلىمهيدۇ

دېگىنىمىز سىزنى ههممه كىشىگه ئىشىنىڭ دېگهنلىك ئهمهس، 
ئىنسان كىشىلهردىن ئاشكارا بولغاننى بىلهلهيدۇ، كىشىلهرنىڭ 

 .  كۆڭلىدىكىنى بىلهلمهيدۇ

ئىچىدە ياشاۋاتقان  مۇشۇنداق نهپسى تىيىلىش خهتىرى -٦     
. نۇقساندىن خالى دەپ قارايدۇ -كىشى ئۆز نهپسىنى ئهيىپ

ئهتراپىدىكى ئىنسانالرنى ئۆزىنىڭ ئىشهنچىسىگه اليىق ئهمهس 
. ئۇ كىشى باشقىالردەك ئهمهس: بۇنىڭ نهتىجىسى. دەپ قارايدۇ

مانا بۇ كۆزقاراش ئاخىرىدا ئۆز ساهىبىنى هاالكهتكه ئىلىپ 
ئالاله بۇنىڭدىن . (ىشكه گىرىپتار قىلىدۇبارىدىغان ئهجهبلىن
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سىز ! شۇنىڭ ئۈچۈن هۆرمهتلىك سىڭلىم). ساقلىسۇن
مىكىرلىرىدىن ههزەر قىلىڭ، ئۇ مۆمىنلهرنى -شهيتاننىڭ هىلى

ئازدۇرۇشتىن چارچاپ قالمايدۇ ۋە ئۈمىتسىزلهنمهيدۇ، ههتتا ئۇ 
كىشىنىڭ ئهمهللىرىنى بىكار قىلىۋېتىدىغان، ياخشى 

ئۈمىتسىزلىنىدىغان ياكى ئۇنىڭدىن باشقا تۈرلۈك ئهمهللهردىن 
ئازدۇرۇش تورلىرىغا چۈشۈرۈش ئارقىلىق شېرىكنىڭ 

 .  ۋەسۋەسىسىگه ئىلىپ بارىدۇ

سىز  :سىزگه قىلىدىغان نهسىهىتىمىز! سىڭلىم -٧    
كىشىلهرنىڭ سهلبىي تهرىپىنىال كۆرۈش بىلهن كۇپايىلهنمهڭ، 

لىه، ئېسىل سىزنىڭ ئۆتكهن هاياتىڭىزدا ياخشى، سا
كىشىلهردىن بىرەرسىنىڭ بولماسلىقى ئهقىلگه سىغمايدۇ، 
كىشىلهر ههققىدە قارار بېرىدىغان ۋاقتىدا شۇنىڭدەك ئېسىل 
كىشىلهرنىڭمۇ بارلىقىنى ئېسىڭىزگه ئىلىش ئارقىلىق، 
ئىجتىمائىي ئاالقىدا ئادىللىق ۋە تهڭپۇڭلۇقنى ساقالپ 

بىلمهيسىز، زېمىندا سىز ئىنسانالرنىڭ ههممىسىنى . قاالاليسىز
كۆپلىگهن تهقۋادار، پاك، دىيانهتلىك، ساپ نىيهتلىك سالىه 

سىز ئۆزىڭىز . كىشىلهرنىڭ بارلىقىنى ئېسىڭىزدىن  چىقارماڭ
بىلىدىغان ئازغىنه كىشىلهرنى ئۆلچهم قىلىپ تۇرۇپ، سىز 
بىلمهيدىغان نۇرغۇنلىغان كىشىلهرنىڭ ههققىدە هۆكۈم 

 .قىلماڭ
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ىشى باشقىالرغا ياخشىلىق قىلغاندا، مۇسۇلمان ك -٨     
ئۇالردىن يامانلىق كۆرسه ئۇنى ئهيىبلىشى ياكى ئۇنىڭ ئۈچۈن 

چۈنكى ئۇنىڭ ياخشىلىقنى . ههسرەتلىنىشى ياخشى  ئهمهس
هاياتىدا الزىم تۇتۇشى ئالاله تائاال بىلهن بولغان ئاالقىسىنى 

ئۇ كىشىنىڭ دائىملىق شوئارى . ياخشىالشتىن ئىبارەتتۇر
 :ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە ئۇالر ههققىدە ئېيتقىنىدەك خۇددى

ََّدا﴿ ُدُ�مْ  ِ� �وَْجه�  َُْطع� ـه�  ل
  اللّ

َ
�اُ  ال نُ�مْ  نُر�   َجَزاءً  م�

َ
 ﴾ُشُكوًرا َوال

سىلهرگه بىز ئالالهنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن تائام « :تهرجىمىسى
هېچقانداق مۇكاپات ۋە ) بۇنىڭ بهدىلىگه(بېرىمىز، سىلهردىن 

-٩سۈرە ئىنسان [ .بولۇش كېرەك» هككۈر تهلهپ قىلمايمىزتهش
 ].ئايهت

سىز كىشىلهر بىلهن ئارتۇقچه ئارىلىشىشتىن  -٩     
ساقلىنىڭ، ئالالهنىڭ تهقدىرى بىلهن ئۇالرنىڭ بىرەرسىدىن 
يامانلىق كۆرۈپ قالسىڭىز، ئۆز نهپسىڭىزگه ماالمهت قىلىپ 

شتا ئىنچىكه ۋە قالماسلىقىڭىز ئۈچۈن، ئۆزىڭىزگه دوست تالال
بۇ بىزنىڭ سىزگه . ئادىللىقنى ئۆلچهم قىلىشىڭىز كېرەك
ئالاله تائاالدىن بۇ . قىلىدىغان تهۋسىيه ۋە نهسىهىتىمىز

نهسىههتلهرنى سىزگه مهنپهئهتلىك قىلىپ بېرىشىنى ئۈمىت 
 . قىلىمىز



 

10 

ياخشى ئهر تالالش مهسىلىسىگه  كهلسهك، بىز بۇ  :تۆتىنجى    
ى نومۇرلۇق سوئالالردا تهپسىلى بايان قىلىپ مهسىلىنى تۆۋەندىك

بۇ سۇئالالهنىڭ ) ١٠٥٧٢٨، ٨٤١٢، ٦٩٩٦٤، ٦٩٤٢، ٥٢٠٢. (بهردۇق
 . جاۋابىغا مۇراجىئهت قىلىشىڭىزنى ئۈمىت قىلىمىز

ئالاله تائاالدىن سىزنى ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان، رازى      
بولىدىغان ئىشالرغا مۇۋەپپهق قىلىشىنى، ئىشلىرىڭىزنى 

نالشتۇرۇشىنى، توغرا يولغا هىدايهت قىلىشىنى سوراش ئاسا
بىلهن بىرگه، سىزنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتته زايا قىلمايدىغان ياخشى 
ۋە تهقۋادار ئهرنى رىزىق قىلىپ بېرىشنى، سالىه پهرزەنتلهرنى ئاتا 

 . قىلىشنى سورايمىز

 .  ههممىدىن توغرىسىنى بىلگۈچى ئالالهدۇر

  

 


