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 ئارا چۈشىنىشمهسلىك، تۇغقانچىلىقنى ئۈزۈشكه -ئۆز

 بولدى سهۋەب
  

 نومۇرلۇق سوئال -٩٣٥٠٦     
 : سوئال     
دادام بىلهن ھاممام ئارىسىدا یۈزبهرگهن ئائىلىۋى ئىختىالپ      

ىگه سهۋەب بولدى. ھاممام شلىتۇغقانچىلىقنىڭ ئۈزۈ-ئارىدىكى ئۇرۇق
بۇنىڭ بىزنى زىیارەت قىلىپ تۇرىدۇ، ئهمما بىز زىیارەت قىلمایمىز. 

بىزگه گۇناھ بوالمدۇ؟ بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈچۈن 
 سورایمىز. 

 :جاۋاپ     
  

بارلىق گۈزەل مهدھىیىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      
 ئالالھقا خاستۇر. 

تۇغقانچىلىقنى ئۈزۈش چهكلهنگهن چوڭ گۇناھالردىن بولۇپ، -ئۇرۇق     
رەھىم -ئارا سىله-تۇغقانالرنىڭ ئۆز -ئۇرۇق ھهدىسته-قۇرئان

ھهدىسلهر بایان -قىلىشىنىڭ مۇھىملىقى توغرىسىدا ئایهت
ئىسالم پرىنسىپىدا بۇ مهسىلىنىڭ ناھایىتى مۇھىم  لىقى،قىلىنغان

ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسلىق . یدۇئورۇندا تۇرىدىغانلىقىنى ئىسپاتال
بىرى بىلهن -مهقسهتلىرىنىڭ بىرىمۇ، كىشىلهرنى بىر

تۇغقانلىق مۇناسىۋەتنى ساقالپ قىلىش -ئىتتىپاقالشتۇرۇپ، ئۇرۇق
ئارقىلىق، كىشىلىك تۇرمۇشتىكى نورمال مۇناسىۋەتنى 

 بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ: داۋامالشتۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر.
﴿ ِ

َّ
َِساِب َواذل

ْ
ن يُوَصَل َوَ�َْشْوَن َر�َُّهْم َوَ�َافُوَن ُسوَء احل

َ
ُه بِِه أ َمَر اللَـّ

َ
 ﴾يَن يَِصلُوَن َما أ

رەھىم -ئهقرىبالىرىغا سىله-ئۇالر ئالالھنىڭ خىش« تهرجىمىسى:
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قىلىشتىن ئىبارەت ئهمرىنى بهجا كهلتۈرىدۇ، ئالالھدىن قورقىدۇ، 

 ئایهت]. -٢١[رەئدە سۈرىسى  ».قاتتىق ھېساب ئېلىنىشتىن قورقىدۇ
تۇغقانچىلىقنى ئۈزۈشنىڭ -ئهلهیھىسساالمدىنمۇ ئۇرۇق پهیغهمبهر     

ھهدىسلهر بایان قىلىنغان:  چوڭ گۇناھ ئىكهنلىكىنى ئىسپاتالیدىغان
ئهنھۇدىن  رىۋایهت قىلىنغان ھهدىسته،  ئهبۇ ھۈرەیرە رەزىیهلالھۇ

ھىسىزكى، ئالالھ تائاال شۈب« پهیغهمبهرئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن:
یهنى (رەھىم -مهخلۇقالرنىڭ ھهممىسىنى یارىتىپ بولغاندا، سىله

رەھىمنى ئۈزگۈچىدىن -بۇ سىله مۇنداق دەیدۇ: )تۇغقانلىق-ئۇرۇق
دەیدۇ، ئالالھ تائاال: شۇنداق، سېنى یهتكۈزگهن  پاناھلىنىش ئورنىمۇ؟

كىشىگه رەھمىتىمنى یهتكۈزسهم، سېنى ئۈزگهن كىشىدىن 
رەھىم: ئهلۋەتته رازى -مىتىمنى ئۈزسهم رازى بوالمسهن؟ دەیدۇ. سىلهرەھ

دەیدۇ. ئاندىن كېیىن  ،بولىمهن، دەیدۇ. ئالالھ تائاال: ئاشۇ سهن ئۈچۈندۇر
ئهلهیھىسساالم: ئهگهر خالىساڭالر ئالالھ تائاالھنىڭ بۇ  پهیغهمبهر

ن ﴿ ،ئایىتىنى ئوقۇڭالر
َ
ْتُْم أ

َّ
ُعوا َ�َهْل َعَسيْتُْم إِن تََويل رِْض َوُ�َقِطّ

َ ْ
ُ�ْفِسُدوا يِف األ

رَْحاَمُ�ْم 
َ
بَْصارَُهْم  ،أ

َ
ْ�َ�ٰ أ

َ
ُهْم َوأ َصمَّ

َ
يَن لََعنَُهُم اللَّـُه فَأ ِ

َّ
ئَِك اذل ـٰ ولَ

ُ
فََال َ�تََدبَُّروَن  ،أ

َ
أ

ْ�َفالَُها
َ
ٰ ُقلُوٍب أ ْم ىلَعَ

َ
ُقْرآَن أ

ْ
سىلهر ئىسالمدىن یۈز «تهرجىمىسى:  ﴾ال

رەھىمنى -ئۆرۈسهڭالر زېمىندا بۇزغۇنچىلىق قىالرسىلهرمۇ ۋە سىله
ئۈزۈپ قویارسىلهرمۇ؟. ئهنه شۇنداق كىشىلهرنى ئالالھ تائاال 
رەھمىتىدىن یىراق قىلدى، ئۇالرنى ھهقنى ئاڭالشتىن گاس قىلدى، 
ھىدایهت یولىنى كۆرۈشتىن كور قىلدى. ئۇالر ھهقنى تونۇش ئۈچۈن 
قۇرئاننى پىكىر قىلمامدۇ؟ بهلكى ئۇالرنىڭ دىللىرىدا قۇلۇپ بار شۇڭا 

ھهدىس، مۇسلىم رىۋایىتى -٥٩٨٧[بۇخارى رىۋایىتى  ».ئۇالر چۈشهنمهیدۇ
 ھهدىس]. -٢٥٥٤

تۇغقانچىلىق مۇناسىۋىتىنى -ئارا ئۇرۇق -ئهگهر ئىنسانالر، ئۆز     
ولسا ئىدى، ئۈزۈشكه سهۋەب بولىدىغان ئىشالرنى یاخشى ئویالنغان ب
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مهزكۇر سهۋەبنى دۇنیادىكى ئهڭ ئهرزىمهس نهرسىلهردىن ئىكهنلىكىنى، 

نهرسىدىن بىھاجهت  قىیامهت كۈنى ئالالھ تائاالنىڭ ھوزۇرىدا ھېچ
ئۇ شهیتاننىڭ ئۇالرنىڭ . قىاللمایدىغانلىقىنى بىلىپ یېتهتتى

شهیتان  .ئارىسىغا ئاداۋەت پهیدا قىلىش ئۈچۈن تارقاتقان پىتنىسىدۇر
-ېتىبارسىز، نهزەرگه ئىلىشقىمۇ ئهرزىمهیدىغان ئاددى ئىش ۋە گهپئ

 سۆزلهر ئارقىلىق، قېرىنداشالر ئارىسىغا ئۆچلۈك، دۈشمهنلىك،
 ھهسهتخۇرلۇق ئۇرۇقلىرىنى چاچىدۇ.

-شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم پرىنسىپى كىشىلهر ئارىسىدا سىله     
 رەھىمنى ئۈزۈشكه ھهقلىق بولغان سهۋەبلهر مهۋجۇت بولغان

ئهپۇچانلىق،  ئارا خاتالىقالرنى كهچۈرۈپ، -تهقدىردىمۇ، مۇسۇلمانالر ئۆز
بىلهن مۇئامىله قىلىشقا رىغبهتلهندۈرۈپ، ئۆز ئارا ئۆچ  كهڭ قورساقلىق

كۆرۈش، ھهسهت قىلىش، دۈشمهنلىشىشكه سهۋەب بولىدىغان 
 ئىشالردىن ساقلىنىشقا تهۋسىیه قىلىدۇ. 

ھۇدىن بایان قىلىنغان بىر ھهدىسته، بىر ئهن ئهبۇ ھۈرەیرە رەزىیهلالھۇ     
تۇغقانلىرىم بار، مهن -ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى! مېنىڭ ئۇرۇق«ى: كىش

تۇغقانچىلىقنى یهتكۈزىمهن، ئۇالر ماڭا یهتكۈزمهیدۇ، -ئۇالرغا ئۇرۇق
مۇئامىله قىلىدۇ، یامان ئۇالرغا یاخشى مۇئامىله قىلىمهن، ئۇالر ماڭا 

قىلىمهن، ئۇالر ماڭا ئۇنداق قىلمایدۇ، مهن ئۇالرغا كهڭ قورساقلىق 
مېنى نېمىگه بۇیرۇیال؟ دېگهندە، پهیغهمبهرئهلهیھىسساالم ئۇ كىشىگه: 
ئهگهر ئىش سېنىڭ ئېیتقىنىڭدەك بولسا، سهن ئۇالرغا یاخشىلىق 

ئۇالر بۇنىڭ بهدىلىگه ساڭا ئازار یهتكۈزۈپتۇ، سهن  قىلىپسهن،
پاتىغا ئېرىشىسهن، ئۇالرمۇ یاخشىلىقىڭنى داۋامالشتۇرغىن، بۇنىڭ مۇكا

[مۇسلىم ».  ئۆز قىلمىشىنىڭ جازاسىغا تارتىلىدۇ، دەیدۇ
  ھهدىس]. - ٢٥٥٨رىۋایىتى
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-ئۇرۇق«: یهنه بىر ھهدىسته پهیغهمبهرئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن     

تۇغقانچىلىقنى -رەھىم قىلمىسىمۇ، ئۇالرغا ئۇرۇق-تۇغقانلىرى سىله
[بۇخارى   »رەھىم قىلغۈچىدۇر.-لهھهقىقى سى یهتكۈزۈپ تۇرغۇچى،

 ھهدىس]. - ٥٩٩١رىۋایىتى
تهشۋىق ۋە  ھۆرمهتلىك قېرىندىشىم! مانا بۇ ئىسالم دىنى دەۋەت     

قىلىۋاتقان، رىغبهتلهندۈرىۋاتقان ئېسىل ئهخالقتۇر. ھهر قانداق بىر 
 ،رەھىم قىلمىغان ھهمشىرىسى-مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئۆزىگه سىله

رەھىم قىلىشتا ئىككىلىنىپ -غقانلىرىغا سىلهئانىسى یاكى باشقا تۇ
 قىلىشى توغرا بولمایدۇ. 

قېرىندىشىم! سىز دادىڭىز بىلهن بىرلىكته ھاممىڭىز بىلهن      
رەھىمنى ئۈزۈپ قویسىڭىز توغرا بولمایدۇ، بهلكى سىز -بولغان سىله

رەھىم قىلىشىڭىز، یاخشىلىق قىلىشىڭىز، مۇمكىن -ئۇنىڭغا سىله
رنى قوللىنىپ دادىڭىز بىلهن ئۇنىڭ ئارىسىنى بولغان ۋاسىتىال

 . دۇریاخشىالشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىشىڭىز ئىنتایىن زۆرۈر
 ئالالھ تائاال سىزنى یاخشىلىققا مۇیهسسهر قىلسۇن.    

 ئالالھ تائاال ھهممىدىن یاخشى بىلگۈچىدۇر.
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