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 روهى كېسهللىككه گىرىپتار بوالمدۇ؟مۇسۇلمان 
 

 نومۇرلۇق سوئال -٢١٨٤٣     
 : سوئال     
مۇسۇلماننىڭ روهى كېسهللىككه گىرىپتار بولىشى      

مۇمكىنمۇ؟، بهزى كىشىلهر مۇسۇلمان روهى كېسهل بولمايدۇ 
 . بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن ،دەيدىكهن؟

 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالاله تائاالغا خاستۇر
ئىنساننىڭ كېلهچهك ئۈچۈن ئهندىشه قىلىشى، ئۆتكهن ئىشالر      

ار بولىشى ئۈچۈن قايغۇرۇشى سهۋەبلىك روهى كېسهللىككه گىرىپت
 .مۇههققهقتۇر

روهى كېسهللىكنىڭ، ئىنسان جىسمىغا كۆرسهتكهن      
تهسىرىدىن ئۇنىڭ پىسخۇلوگىيهسىگه كۆرسهتكهن تهسىرى 

شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى، ئىنسانغا يهتكهن . كۈچلۈك بولىدۇ
خاپىلىقالر ئومۇمى جهههتتىن ئۇنىڭ -قايغۇ، دەرد-غهم

نىڭ يهڭگىللىشىگه سهۋەپ خاتالىقلىرىغا كاپارەت، گۇناهلىرى
ئىنسان مۇپتىال بولغان كېسهللىك ئۈچۈن ئالالهتىن . بولىدۇ

 . ساۋاپ ئۈمىد قىلىپ، ئۇنىڭغا سهبرى قىلسا ئهلۋەتته ئهجرى بولىدۇ
بۇ كېسهللىكنى هېسسى دورىالر بىلهن داۋالىغاندىن، شهرئى      

نگه ئۇسۇل بىلهن داۋاالشنىڭ ئۈنۈمى زور بولىدىغانلىقى ههممهيله
 .مهلۇمدۇر
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قايغۇنى يوق قىلىش ئۈچۈن -شهرئى ئۇسۇلالر ئارقىلىق غهم     
سههىه . ايان قىلىنغان دۇئاالرنى ئوقۇش كېرەكههدىسلهردە ب

ئابدۇلاله ئىبنى مهسئۇد : ههدىسلهردە بايان قىلىنغان دۇئاالردىن
رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ بايان قىلغان ههدىسته، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم 

مهن سېنىڭ بهندەڭ، بهندەڭنىڭ ۋە ! ئى ئالاله«: مۇنداق دېگهن
سېنىڭ قولىڭدىدۇر،  قۇلىڭنىڭ ئوغلىمهن، مېنىڭ كوكۇالم

سېنىڭ هۆكمىڭ ماڭا ئۆتكۈچىدۇر، ههققىمدە چىقارغان هۆكمىڭ 
مۇتلهق ئادىلدۇر، سهن كىتابىڭدا نازىل قىلغان ياكى 
مهخلۇقلىرىڭدىن بىرەرسىگه بىلدۈرگهن، شۇنداقال ئىلمى غهيبىڭ 
قاتارىدا ساقالشنى ئىرادە قىلغان، قىسقىسى سهن ئۆزەڭنى ئاتىغان 

بولغان بارلىق ئىسىملىرىڭ بىلهن، قۇرئاننى  ۋە ساڭا مهنسۇپ
قايغۇلىرىمنى -قهلبىمنىڭ باهارى، دىلىمنىڭ نۇرى، غهم

ئىمام ئههمهد [» .كهتكۈزگۈچى قىلىپ بېرىشىڭنى سورايمهن
مانا بۇ شهرئى يول بىلهن روهى كېسهللىكنى داۋاالش ]. رىۋايىتى

بۇ  شۇنىڭدەك يهنه بىر ههدىسته سۈرە ئهنبىيادىكى. ئۇسۇلىدۇر
نَت ُيبَْحبنََك إِِ�ّ ُكنُت ِمَن ﴿ :ئايهتنى ئوقۇشنى كۆرسىتىدۇ

َ
 أ
ّ
ََ إَِ ٰه  إِلَ

ّ
َ

سهندىن بۆلهك هېچ ! ئى پهرۋەردىگارىم«: تهرجىمىسى ﴾الّابلِِم�َ 
پاكتۇرسهن، ) جىمى كهمچىلىكلهردىن(مهبۇد بهرههق يوقتۇر، سهن 

 ».بولدۇممهن ههقىقهتهن ئۆز نهپسىمگه زۇلۇم قىلغۇچىالردىن 
 ].تىرمىزى رىۋايىتى[

ئىنسان ئۆزىگه ئۆزى ههدىسلهردە كۆرسىتىلگهن دۇئاالرنى ئوقۇپ      
دەم سىلىش ئارقىلىق ئالالهتىن شىپالىق تىلهشمۇ شهرئى ئۇسۇل 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم . بىلهن داۋالىنىشنىڭ تۈرىدىندۇر
ى ئۇخالشتىن ئىلگىرى سۈرە ئىخالس، فهلهق ۋە ناس سۈرىلىرىن
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ئوقۇيتتى ۋە ئىككى قولىغا سۈپلهپ بهدىنىدىن قولى يهتكهن 
ئهگهر كىمكى مهزكۇر دۇئاالرنى ئۆزى . جايالرغا قهدەر سىاليتتى

ئوقۇيالمىسا، ئىشهنچىلىك تهقۋادار كىشىنىڭ يېنىغا بېرىپ دۇئا 
 . بولىدۇ)رۇقىيه شهرئىييه(ئۇقۇتسىمۇ 

ۈن، ئىبنى بۇ ههقته يهنىمۇ كۆپ مهلۇماتقا ئېرىشىش ئۈچ     
ئهلۋابىلىس : "زىكىر توغرىسىدا يېزىلغان-قهييىمنىڭ دۇئا

، ئىمام "ئهلكهلىمۇت تهييىب: "، ئىبنى تهيمىيهنىڭ"سهييىب
: شۇنىڭدەك يهنه ئىبنى قهييىمنىڭ" ئهلئهزكار: "نهۋەۋىينىڭ

ئىبنى . [قاتارلىق كىتابالرغا مۇراجىئهت قىلىنسۇن" زادۇل مهئاد"
-٤٦٥توم -٤ىۋالىرى ناملىق ئهسىرى ئۇسهيمىيننىڭ ئىسالم پهت

  ].بهتلهر-٤٦٨

 .مىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالهدۇرههم

      
 

      
 

 

 


