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مۇسۇلمان ئۆز نهپسىنى قانداق تهربىيىلهش 
 كېرەك

 
 نومۇرلۇق سوئال -٢٢٠٩٠     
 : سوئال     
دىنى جهههتته مهلۇم كهمچىللىكلهر بولغان كىشى ئۆزىنى      

يدۇ؟ بۇ ههقته قانداق قىلغاندا ئىسالم تهربىيىسىدە يېتىشتۈرەله
 . چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 : جاۋاپ    
بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان     

 . ئالالهغا خاستۇر
نىڭ ىئىنسان ئۆزىنىڭ كهمچىلىكىنى دەسلهپكى تهربىي    

ئۆزىدە دىنى . يېتهرلىك بولمىغانلىقىدىن كۆرۈۋاالاليدۇ
قىلغان ههرقانداق كىشى، ئۆز نهپسىنى يېتهرسىزلىكنى هېس 

بۇ بىز سىلهرنى يېتهكلهۋاتقان ۋە ئۆز . تهربىيىلهش ئۈچۈن تېرىشىدۇ
بۇ . نهپسىمىزنى تهربىيىلهشكه تىرىشىۋاتقان پرىنسىپتۇر

پرىنسىپ ئالاله تائاالنىڭ مۇۋەپپهق قىلىشى بىلهن، ئىنسان ئۆز 
ۇشقا دەۋەت نهپسىنى تهربىيىلهش، ئۆزگهرتىش ۋە تهرەققى قىلدۇر

ُ َما بَِقْوٍ  ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. قىلىدۇ
 ُ�َغِ�ّ

َ
ّّ المّـَه ال نِ

نُفِسِه ْ 
َ
وا َما بِأ ُ

ٰ ُ�َغِ�ّ َّ ههر قانداق بىر قهۋم ئۆزىنىڭ «: تهرجىمىسى ﴾َى
يهنى ئالالهنىڭ بهرگهن نېمهتلىرىگه (ئههۋالىنى ئۆزگهرتمىگۈچه 

ئالاله ئۇالرنىڭ ) اهالرغا چۈممىگىچهتۇزكورلۇق قىلىپ گۇن
يهنى ئالاله ئۇالرغا بهرگهن نېمهت، (ئههۋالىنى ئۆزگهرتمهيدۇ 
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سۈرە [» ).خاتىرجهملىك ۋە ئىززەتـهۆرمهتنى ئېلىپ تاشلىمايدۇ
 ].ئايهت-١١رەئدە 

ئالاله رازىلىقىنى كۆزلهپ نهپسىنى ئىساله قىلىشقا تىرىشقان      
 .پپهق قىلىدۇكىشىنى، ئالاله ئۇنىڭغا مۇۋە

ههر كىشى ئۆزىگه ئۆزى مهسئۇل بولۇپ، ئالالهنىڭ هوزۇرىدا ئۆز      
بۇ . ئايرىم هالدا سۇئال قىلىنىدۇ-مهسئۇلىيىتى دائىرىسىدە ئايرىم
 ﴿: ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ

ّ
ِِ نِال ْر

َ ْ
ِِ َواأل  َمن ِ  الّسَماَوا

نِّ ُ َ
ِن َ�بًْدا  ـٰ  . ِِ  اليّْحَ

ّ
ْ  َعّدال ُُ ْ  وََعّد ُُ ْىَاا

َ
ِق َاَمِة فَيًْدا. َقْد أ

ْ
ُهْ  ِِ� ِه يَْوَ  ال

َ ُُ  ﴾َو
ئاسمانالردا ۋە زېمىندا ئالالهقا بهندە بولۇپ «: تهرجىمىسى

شهك ـ شۈبهىسىزكى، ئالاله . بويسۇنمايدىغان هېچ مهخلۇق يوقتۇر
ت قىيامه. ئۇالرنى تولۇق ئىگهللىدى ۋە سانىنى مۇكهممهل بىلدى

» .كۈنى ئۇالرنىڭ ههممىسى ئالالهنىڭ دەرگاهىغا تهنها كېلىدۇ
 ].ئايهتلهر-٩٥-٩٤-٩٣سۈرە مهريهم [

ئىنساننىڭ ههرقانداق ئىشتا ئۆز ئىچىدىن قىزىقىشى بولمىسا،      
. باشقىالرنىڭ  بېغىشلىغان ياخشىلىقلىرىدىن مهنپهئهتلىنهلمهيدۇ

لهيهىسساالمنىڭ مىسال ئۈچۈن؛ نۇه ئهلهيهىسساالم بىلهن لۇت ئه
ئاياللىرىغا قاراپ باقايلى، ئۇ ئىككىسى ئىككى پهيغهمبهرنىڭ 

يهنى كهسكىن  ۋە قاتتىق " (ئۇلۇلئهزم"خانىدانىدا، بىرى 
تاۋابىئاتلىرى بولۇپمۇ -پهيغهمبهردۇر، ئۇالر ئائىله) مهسئۇلىيهتچان

ئاياللىرى ئۈچۈن زور تىرىشچانلىق كۆرسهتتى، شۇنداقتىمۇ ئۇ 
ئۆز ئىچىدىن بولغان ئىنتىلىش ۋە تهربىيهنى قوبۇل ئايالالردا 

قىلىش بولمىغانلىقتىن، مهزكۇر پهيغهمبهرلهرنىڭ ئۆز ئاياللىرىنى 
تهربىيىلهش يولىدا كۆرسهتكهن تىرىشچانلىقىنىڭ پايدىسى 
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َِ َد اْدُخَن الّاَر َمَ  اّلاِخِم�َ ﴿ :ئۇالرغا. بولمىدى ئۇ : (تهرجىمىسى ﴾َو
» دوزاخقا كىرگۈچىلهر بىلهن بىلله كىرىڭالر«) ككىسىگهئى

 ].ئايهتنىڭ بىرقىسمى-١٠سۈرە تههرىم [دېيىلدى 
ئهمما پىرئهۋىننىڭ ئايالىغا قارايدىغان بولساق، ئۇ ئايال  دۇنيادا      

ئىالهلىق دەۋاسى قىلغان ئهڭ چوڭ جىنايهتچى بهدبهختنىڭ 
تكه بولغان ئىنتىلىش خانىدانىدىن بولسىمۇ، ئۇنىڭ ئۆزىدە ههقىقه

بولغاچقا، ئالاله تائاال ئۇنى قۇرئان كهرىمدە تىلغا ئىلىپ، 
ئۆزلىكىدىن ئىمان ئېيتقان كىشىلهرگه ئۈلگه قىلىپ بايان 

 . قىلدى
مۇسۇلمان ئۆز نهپسىنى ساغالم ئېتىقاد ۋە ئۇنىڭدا مۇستههكهم      

ى تۇرۇشى ئۈچۈن، ياردەمچه بولىدىغان ۋەسىلىلهردىن بىر نهچچىن
 :تۆۋەندە بايان قىلىمىز

ئىبادەتنى ئالالهقا خالىس قىلىش، ئالاله بېكىتكهن پهرز  -١     
قهلبنى ئالالهنىڭ  ،ئهمهللهرنى تولۇق ئادا قىلىش بىلهن بىرگه

 . غهيرىگه باغلىنىپ قىلىشتىن پاكىزالش الزىم
قۇرئان كهرىمنى كۆپ تىالۋەت قىلىش، ئۇنىڭ مهنىلىرىنى  -٢     

ە ئۇنىڭدىكى سىر هېكمهتلهر توغرىسىدا تهپهككۇر ئويلىنىش ۋ
 . قىلىش كېرەك

قهلبىنى پاكىزالشتا تۈرتكىلىك رول ئوينايدىغان، مهنىۋىي  -٣     
كېسهللهرگه شىپا بولىدىغان، مهنپهئهتلىك ئهسهرلهردىن 
پايدىلىنىش، ئىلگىرىكى سهلهپ ئالىملىرىنىڭ تهرجىمىهاللىرىنى 

ل ئهخالقلىرىنى ئۆزىگه ئۆزلهشتۈرۈش ئوقۇپ چىقىش، ئۇالرنىڭ گۈزە
 .الزىم
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تهربىيه تۈسى ئالغان پىروگىرامالرغا ئاكتىپ قاتنىشىش،  -٤     
نهسىههت ۋە دەرىسلهرگه ئىشتىراك قىلىش -تۈرلۈك لېكسىيه، ۋەز

 . الزىم
ئاخىرەتلىك ئىشلىرىغا -ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ ئۆزىنىڭ دۇنيا -٥     

 . سهرپ قىلىش كېرەك
ئىشالرغا بهك ) مۇباه(قىلمىسىمۇ بولىدىغان -لسىمۇقى -٦     

 .ئههمىيهت بېرىپ كهتمهسلىك الزىم
سۆهبهت بولۇش -سالىه كىشىلهر بىلهن ههم-ياخشى -٧     

ئهمما يالغۇز  ياشايمهن دېگهن كىشى، دىنى . كېرەك
قېرىنداشلىقنىڭ، سهبرە قىلىش، ئۆتۈنۈشگه ئوخشىغان نۇرغۇن 

 . بههرىمان بواللمايدۇپهزىلهتلىك تهرەپلىرىدىن 
بىلگىنىگه ئهمهلىيىتىدە ئهمهل قىلىش، مهلۇم ئىلمى  -٨    

 .تهرجىمه ئهسهرلهردىن پايدىلىنىش كېرەك
 .دائىم ئۆز نهپسىدىن ئىنچىكه هېساب ئىلىپ تۇرۇش -٩    
ئالاله تائاالغا تايىنىش بىلهن بىرگه ئۆزىگه ئىشهنچ قىلىش  -١٠    

لمىغان كىشى هېچقانداق بىر ئىشنى كېرەك، ئۆزىگه ئىشهنچ قىال
 . روياپقا چىقىرالمايدۇ

بۇ يۇقىرىدىكى . ئالاله ئۈچۈن ئۆز نهپسىنى تۆۋەن كۆرۈش -١١    
كۆرسهتمىلهرگه زىت كهلمهيدۇ، ئۆزىدە كهمچىلىك بار دەپ قارىغان  

 . كىشىنىڭ بۇنداق قىلىشى توغرا بولىدۇ
يهنى ههممه ۋاقتىنى . شهرئى كۆرسهتمه بويىچه خالى تۇرۇش -١٢    

كىشىلهر بىلهن ئارىلىشىپ ئۆتكۈزىۋەتمهستىن بهلكى، ئۆزى ئۈچۈن 
مهلۇم ۋاقىت ئاجرىتىپ، بۇ ۋاقىتنى ئالالهقا ئىبادەت قىلىشقا 

 . سهرپ قىلىش دېمهكتۇر، مانا بۇ شهرئى خالى تۇرۇش دېگهنلىكتۇر
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ئالاله ههممهيلهنگه ئۆز نهپسىمىزنى بويسۇندۇرۇشقا ياردەم      
بهرسۇن، نهپسىمىزنى ئالاله ياخشى كۆرىدىغان ۋە رازى بولىدىغان 

پهيغهمبىرىمىز . ئىشالرغا بويسۇنىدىغان قىلسۇن
تاۋابىئاتلىرىغا ۋە ساهابه -مۇههممهدئهلهيهىسساالمغا، ئائىله

 . كىراملىرىغا ئالالهنىڭ رەهمهت ساالملىرى بولسۇن
  

      
 

 


