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خاتىرجهمسىزلىك هېس قىلغاندا قانداق 
 قىلىش كېرەك؟

 
 نومۇرلۇق سوئال -٢١٥١٥      
 : سوئال     
-مهن توي قىلغان مۇسلىمه ئايال، مۇشۇ كۈنلهردە ئۆزۈم بىلىپ     

ېس قىلىمهن، بۇ ئىشالرنى بىلمهي بهزى نهرسىلهردىن ئهنسىزلىك ه
بۇنى ئۇنتۇپ . ئۇنتۇپ كېتىشكه ئۇرۇنساممۇ هېچ پايدىسى بولمىدى

بۇ ئىشتا سىلهرنىڭ  ،كېتىش ئۈچۈن نېمه قىلىشىم كېرەك؟
 . ياردىمىڭالرغا ئېهتىياجىم بار

 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

ستۇر، پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا ئالاله تائاالغا خا
 .ئالالهنىڭ رەهمىتى ۋە ساالمى بولسۇن

خاتىرجهمسىزلىكنى يوق قىلىشنىڭ ئهڭ ياخشى چارىسى، ئالاله 
تائاالنى كۆپ ياد ئېتىش، نامازنى ۋاقتىدا ئادا قىلىش، 
بىكارچىلىقتىن ساقلىنىپ، ۋاقىتنى پايدىلىق ئىشالر بىلهن 

 . بارەتتۇرئۆتكۈزۈشتىن ئى
ِيَن ﴿ :ئالاله تائاال زىكرىنىڭ پهزىلىتى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ     

ّ
اَ

ِر اللّـهِ 
ر
ْ ِِ   بِ

ُم ُم ُِ  ُملمو َم َر َْ اموا َو َُ لموبم  ۗ◌  ن قم
ر
ُِ  ال َم َر َْ ـِه 

ِر اللّ
ر
ْ ِِ  بِ

َ
ب
َ
﴾ أ

ئىمان ئېيتقانالر بولۇپ، ئۇالرنىڭ ) تهۋبه قىلغانالر(«: تهرجىمىسى
الالهنى ياد ئېتىش بىلهن ئارام تاپىدۇ، بىلىڭالركى، دىللىرى ئ
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-٢٨سۈرە رەئدە [» .دىلالر ئالالهنى ياد ئېتىش بىلهن ئارام تاپىدۇ
 ].ئايهت

ٌَة ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      ٌٌ َورَحر َفا ِِ َو  ُم ا  َُ  ِِ ن رر
قم
ر
َن ال ُِ  

ُم ل
ِ
ََ ُم َو

ِا�َ  ُِ ؤر مم
ر
ل
ل
يهنى ئۇالرنىڭ (بىز مۆمىنلهرگه «: تهرجىمىسى﴾ ِل

شىپا ۋە رەهمهت بولىدىغان قۇرئان ئايهتلىرىنى نازىل ) دىللىرىغا
 ]. ئايهت-٨٢سۈرە ئىسرا [» .قىلىمىز

نر  :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      ُِ تر�م ر َمورِعَاٌة  ٌَ ا اَّاسم َُدر َجا َُ ه 
َ
﴿يَا ُ

َةٌ  ً  َورَحر د ُم وِر َو دم  ّ ٌٌ لَِما ِ  ال َفا ِِ ُم�م ر َو ِاَ�﴾  َر ُِ ؤر مم
ر
ئى «: تهرجىمىسىلِل

سىلهرگه پهرۋەردىگارىڭالر تهرىپىدىن نهسىههت بولغان، ! ئىنسانالر
شىپا بولغان، ) يهنى شهك ۋە نادانلىققا(دىلالردىكى دەردكه 

» .مۆمىنلهرگه هىدايهت ۋە رەهمهت بولغان قۇرئان كهرىم كهلدى
 ]. ئايهت-٥٧سۈرە يۈنۈس [

زنى تولۇق ئادا قىلغۈچىالرنىڭ پهزىلىتى ئالاله تائاال ناما     
لموع   ﴿ :توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ َُ ِلَق  ُم  َِ ا ََ س ِ

ر
ِّ اْ وع   ، نِ ُّ  َجزم هم ال َّ نَِذا َم

اموع  ،  َُ م  ْر َ
ر
هم اْ َّ ِللَ�  ،َوََِذا َم َّ مم

ر
 ال

ّ
َِ  ،نِب و ُِ ر َدائِمم ٰ َصَالتِ ُم ر َعَ يَن  ِ

ّ
﴾ اَ

ان ههقىقهتهن چىدامسىز يارىتىلدى ئۇنىڭغا ئىنس«: تهرجىمىسى
بىرەر ) يوقسۇزلۇق، ياكى كېسهللىك، يا قورقۇنچتهك(

كۆڭۈلسىزلىك يهتكهن چاغدا، زارالنغۇچىدۇر بىرەر ياخشىلىق 
يهتكهن چاغدا، بېخىللىق قىلغۇچى بولۇپ، پهقهت نامازنى تولۇق ئادا 

ۇنىڭدىن مۇستهسنادۇر، يهنى ئۇالر نامازغا ههمىشه قىلغۈچىالر ب
 -٢٣-٢٢-٢١ -٢٠-١٩سۈرە مهئارىج [» .رىئايه قىلغۇچىالردۇر

 ]. ئايهتلهر
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ِ ﴿: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ     
بر ّّ وا بِال

عَِعفام اموا اير َُ يَن ن ِ
ّ
ا اَ َُ ه 

َ
يَا ُ

َالةِ  ّّ ابِِر�نَ  ۚ◌  َوال
ّّ ََ ال َُ ِّ اللّـَه  سهۋر ! ئى مۆمىنلهر«: جىمىسىتهر ﴾نِ

ئالاله ههقىقهتهن سهۋر . ئارقىلىق ۋە ناماز ئارقىلىق ياردەم تىلهڭالر
 ].ئايهت-١٥٣سۈرە بهقهرە [» .قىلغۇچىالر بىلهن بىللىدۇر

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم : ههدىسته مۇنداق بايان قىلىنغان     
ەسۇلۇلاله ر. بىرەر مۇهىم ئىشقا دۇچ كهلگهندە نامازغا بېرىلهتتى

! ئى بىالل«: ئهنهۇغا سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم بىالل رەزىيهلالهۇ
نامازغا تهكبىر ئېيتقىن، ناماز بىلهن بىزنى راههتلهندۈرگىن، 

شهيخ ئهلبانىي . ئىمام ئههمهد ۋە ئهبۇ داۋۇت رىۋايىتى[» .دەيتتى
نومۇرلۇق ههدىسته -٧٨٩٢رەهىمههۇلاله سههىه ههدىسلهر توپلىمى 

 . هن دەپ كهلتۈرگهنههس
قايغۇالرنىڭ -ناماز قهلبنىڭ راهىتى، كۆزنىڭ نۇرى، غهم     

بىكارچىلىق ئىنساننى ههمدەم خىيال . يوقىلىشىنىڭ ئىالجىدۇر
بولۇش ۋە ناچار پىكىرلهرنى قىلىشقا يول ئاچىدۇ، بۇ ئارقىلىق 

قايغۇالر بارلىققا -ئېچى سىقىلىش، بىئارام بولۇش قاتارلىق غهم
 .كېلىدۇ

سىز ئىچىڭىز سىقىلىپ، بىئارام بولغانلىقىڭىزنى هېس      
قىلغاندا دەرهال تاهارەت ئىلىپ نامازغا تۇرۇڭ، قۇرئان ئوقۇڭ، 
پايدىلىق ئهمهللهر بىلهن مهشغۇل بولۇڭ، بولۇپمۇ ئهتتىگهن ۋە 

-ئاخشامدا، ئۇخالشتىن ئىلگىرى ۋە ئويغانغاندىن كېيىن، يېمهك
چىققاندا ئوقۇيدىغان دۇئا ۋە -كېرىپئىچمهك شۇنداقال هاجهتخانىغا 

 .زىكرىلهرگه ئاالهىدە ئههمىيهت بېرىڭ
مۇسۇلمان ئالاله تائاالنىڭ هۆكمى ۋە تهقدىرىگه رازى -مۆمىن     

تۇرمۇش، رىزىق ۋە پهرزەنت مهسىلىسى شۇنداقال كهلگۈسىگه . بولىدۇ
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. مۇناسىۋەتلىك ئومۇمى ئىشالردا ئارتۇقچه بىئارام بولۇپ كهتمهيدۇ
نكى ههممه ئىشالر ئىنسان يارىتىلىشتىن بۇرۇن پۈتۈلگهن ۋە چۈ

 . بېكىتىلگهن
ئهمما ئىنسان، پهرۋەردىگارىنىڭ ههققىنى تولۇق ئادا      

قىاللمىغانلىقى ۋە گۇناه مهسىيهتلىرى ئۈچۈن بىئارام بولىشى 
ئالاله تائاالغا سهمىمىيهت بىلهن تهۋبه : بۇنىڭ ئىالجى. كېرەك

 . لهرنى قىلىشقا ئالدىراشتۇرقىلىپ، ياخشى ئهمهل
ئالاله تائاال قۇرئان ۋە ههدىسنىڭ روهىغا ئۇيغۇن بىلهن هايات      

كهچۈرگهن كىشىلهرگه گۈزەل بىر هايات ئاتا قىلىدىغانلىقىغا 
ٍر : كېپىللىك قىلىپ، بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ َْ ُِنر َذ  

نر َعِمَل َصاِلا  َُ ﴿
ٌن فَلَام  ُِ ؤر َو مم ُم ُرَث َو ور أم

َ
ا َكنموا أ َُ ِن  ََ ْر  بََِ

ُم ر َر جر
َ
ُم ر أ ِزَ�اّ َزر

َ
فمبَة  َوَ َّ فَاة   َْ ِفهَاّهم  َر

﴾ َِ َملمو ئايال مۆمىنلهردىن كىمكى ياخشى  -ئهر«: تهرجىمىسى َهعر
دۇنيادا قانائهتچانلىق، هاالل (ئهمهل قىلىدىكهن، بىز ئۇنى ئهلۋەتته 

ن ياشىتىمىز، ئوبدا) رىزىق ۋە ياخشى ئهمهللهرگه مۇۋەپپهق قىلىپ
» .ئۇالرغا، ئهلۋەتته، قىلغان ئهمهلىدىنمۇ ياخشىراق ساۋاب بېرىمىز

 ].  ئايهت-٩٧سۈرە نههلى [
بۇ مهسىله توغرىسىدا كۆپرەك چۈشهنچه هاسىل قىلماقچى      

نومۇرلۇق سوئالالرنىڭ جاۋابىغا ) ٢١٦٧٧(ۋە) ٢٢٧٠٤(بولسىڭىز 
 .مۇراجىئهت قىلىڭ

 .ن توغرىسىنى بىلگۈچىدۇرههممىدىئالاله تائاال      
 


