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تهشۋىشلىنىش كېسىلى ۋە ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇشنىڭ 
 يوللىرى

 
 نومۇرلۇق سوئال-٦٢٨٣٩     

 
 : سوئال     
تهشۋىشلهنگهن ۋاقتىمدا ئايالىمنىڭ سۆزىگه جاۋاپ  مهن     

اق ئههۋالالرنىڭ مېنىڭ كهيپىياتىمدا بۇند. قايتۇرالماي قالىمهن
ئايالىمنىڭ . كۆرۈلىشىگه ئايالىم سهۋەبچى بولغان دەپ قارايمهن

 سۆزىگه سۆز قايتۇرالمىغانلىقىم تاالق دەپ ئېتىبارغا ئېلىنامدۇ؟،
ئايالىم بىلهن سۆزلىشىش جهريانىدا ئهسهبىيلىك ۋە هاياجانلىنىش 

ته بۇ ههق. بىلهن قىلغان سۆزۈممۇ تاالق دەپ ئېتىبارغا ئېلىنامدۇ؟
 . چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 : جاۋاب     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالالهقا خاستۇر
سىزنىڭ ئايالىڭىزغا جاۋاپ قايتۇرمىغانلىقىڭىز تاالق دەپ      

شۇنداقال سىزنىڭ ئهسهبىيلىك ۋە . ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇ
قىلغان سۆزىڭىزمۇ تاالق دەپ ئېتىبارغا هاياجانلىنىش بىلهن 

سىز كۆڭلىڭىزدە تاالق توغرىسىدا كۆپ پىكىر قىلىڭ . ئېلىنمايدۇ
چىڭىزدە ئۇ توغرىدا سۆزلهڭ ياكى كهسكىن تاالق قىلىشنى ىياكى ئ

نىيهت قىلىڭ، تاالق سۆزىنى ئاغزاكى ئىپادىلىمىگىچه تاالق 
: ه مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ههقت. هېسابالنمايدۇ
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شۈبهىسىزكى، مېنىڭ ئۈممىتىم تهشۋىشلىنىپ كۆڭلىدىن «
زگهن ئىشلىرىنى ئهمهلىي ئىجرا قىلىپ ياكى سۆزلىمىگهنال ۈكهچك

 -٦٦٦٤بۇخارىي رىۋايىتى . [»بولسا، ئالاله تائاال ئۇنىڭدىن ئۆتۈۋەتتى
 ]. ههدىس-١٢٧مۇسلىم رىۋايىتى . ههدىس

نىغا ئاساسلىنىپ، ئىنساننىڭ ئالىمالر بۇ ههدىسنىڭ مهزمۇ     
كۆڭلىدە تاالق توغرىسىدا بىر نهرسىلهر پهيدا بولسا، بۇنى ئاغزاكى 

 .ئىپادىلىمىگهنال بولسا نىكاهقا تهسىر يهتمهيدۇ، دەپ قارايدۇ
يهنى تۇرۇپال كۆڭلىدىن كهچكهننى ئۆزى (بهلكى تهشۋىشلىنىش      

ۇچى كېسىلىگه گىرىپتار بولغ) سهزمهي دەپ تاشالش-سىزىپ
كۆڭلىدە پهيدا بولغان نهرسىنى ئاغزاكى سۆزلىسىمۇ تاالق 

بهزى ئالىمالر يۇقىرىقىدەك ئههۋالدا تاالقنى مهقسهت . هېسابالنمايدۇ
 .قىلمىسا تاالق بولمايدۇ دەپ قارايدۇ

: شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     
ە پهيدا تهشۋىشلىنىش كېسىلىگه گېرىپتار بولغۇچى كۆڭلىد"

بولغان نهرسىنى گهرچه ئاغزاكى ئىپادىلىسىمۇ مهقسهتلىك 
چۈنكى تىلى بىلهن . دېمىگهنال بولسا تاالق هېسابالنمايدۇ

ئىرادىسى بىلهن -ئىپادىلهنگهن بۇ سۆز ئۆزىنىڭ مهقسهت
بولماستىن تهشۋىشلىنىشتىن بولغان، بهلكى ئۇنىڭ تهپهككۇرى 

لىشىپ توسۇلغان، ئۇنىڭدىكى چهكلهش كۈچى ئاجىز
هاياجانالنغانلىقتىن نېمه دېمهكچى بولغانلىقىنى كونترول 

بۇ ههقته پهيغهمبهر . قىاللماستىن شۇنداق دېيىشكه مهجبۇرالنغان
ئهقلى هۇشى جايىدا بولمىغاندا «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ههقىقى ئىرادە مهقسهت . »قىلىنغان تاالق، تاالق هېسابالنمايدۇ
مهقسهتسىز ۋە . تاالق قىلىنسا تاالق بولمايدۇقىلىنمىغان ۋاقىتتا 
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ئۆز ئىختىيارلىقىدىن تاشقىرى تهشۋىشلىنىش بىلهن بولغان تاالق، 
 ٢٧٧توم -٣ۋالىرى ىئىسالم پهت. [تۈگىدى". تاالق هېسابالنمايدۇ

 ].بهت
پهرۋا  شگه سالغان مهزكۇر ۋەسۋەسىلهرگهسىزنى تهشۋى     

ه، سىزنى ۋەسۋەسىگه قىلماستىن بهلكى ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرۈشك
. سالغان ئىشالرنىڭ قارىشىسىنى قىلىشقا تهۋسىيه قىلىمىز

چۈنكى شهيتان مۆمىنلهرنى بىئارام قىلىش ئۈچۈن ۋەسۋەسه قىلىپ 
بۇنى داۋاالشنىڭ ئهڭ ياخشى . تهشۋىشلىنىشكه دۇچار قىلىدۇ

ئالالهنى كۆپ زىكىر قىلىش، ئالالهدىن قوغالنغۇچى : چارىسى
-ن ساقلىنىش ئۈچۈن ياردەم سوراش، گۇناهشهيتاننىڭ شهررىدى

مهسىيهتلهردىن يىراق بولۇش، ئىبلىسنىڭ ئىنسان هاياتىغا 
هۆكۈمرانلىق قىلىۋېلىشىغا سهۋەب بولىدىغان ئىشالرنىڭ 

 :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. قارشىسىنى قىلىش كېرەك
يَن آَمنُوا ﴿ ِ

ّ
َ اَ ََ الع  ٌَ

ن
ُ ُسل

َ
ََ س ولَ ُِنُّي لَهن

ُ َّ َََو ََ ْن  ِه   َرِِه
َ ََ  :تهرجىمىسى ﴾َو

شۈبهىسىزكى، مۆمىنلهرنىڭ ۋە پهرۋەردىگارىغا تهۋەككۈل «
نىڭ ئۈستىدىن شهيتان ) يهنى يۆلهنگۈچىلهر(قىلغۇچىالر 

يهنى پهرۋەردىگارىغا چىن يۆلهنگهن (هۆكۈمرانلىق قىاللمايدۇ 
سۈرە [ »).مۆمىنلهرگه شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىسى تهسىر قىاللمايدۇ

 ]. ئايهت-٩٩نههل 
چوڭ پىقهى "ئىبنى ههجهر ههيتهمى رەهىمههۇلالهنىڭ      

بېتىدىكى قۇرالر، بۇ -١٤٩توم  -١ناملىق ئهسىرى " ىرپهتىۋالى
ئالاله (: توغرىدا قهيت قېلىنغان ئهڭ ياخشى  تهۋسىيهلهردىندۇر

تهشۋىشلىنىش  .)مهرهۇمنىڭ ئىلمىنى مهنپهئهتلىك قىلسۇن
جى بارمۇ دەپ سورالغىنىدا، ئۇ مۇنداق جاۋاپ كېسىلىنىڭ ئىال
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ئۇنىڭ پايدىلىق دورىلىرى بولۇپ، ئىنسان  كۆڭلىدە : بهرگهن
ههرقانچه ئىككىلىنىش بولسىمۇ تهشۋىشلىنىشتىن تولۇق يۈز 

بۇ ئىالجنى تهجرىبه قىلىپ نهتىجىگه . ئۆرۈش كېرەك
ئېرىشكۈچىلهر بايان قىلغاندەك، بۇ ئىشقا گىرىپتار بولغۇچى 

ئىككىلىنىشكه ئېتىبار بهرمىگهن ۋاقىتتا، -ڭلىدىكى تهشۋىشكۆ
دە، مهلۇم مۇددەتتىن كىيىن كېتىپ -ئۇ كۆڭۈلگه ئورناشمايدۇ

ئهمما ئىككىلىنىشكه ئههمىيهت بېرىپ ئۇنىڭغا قۇالق . قالىدۇ
سالسا ۋە ئۇنىڭ تهقهززاسى بويىچه ئىش قىلسا، ئۇ زىيادىلىشىپ 

ناچار بىر -كى ئۇنىڭدىن قهبىهساهىبىنى ساراڭالرنىڭ قاتارىغا بهل
بىز رېئاللىق هاياتتا شهيتانالرغا . هالغا كهلتۈرۈپ قويىدۇ

ئهگىشىپ تهشۋىشلىنىشكه گىرىپتار بولغان ۋە ئۇنىڭ تهقهززاسى 
. بىلهن ئىش قىلغان نۇرغۇن كىشىلهرنى كۆردۇق
: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇنىڭدىن ئاگاهالندۇرۇپ مۇنداق دېگهن

يهنى . »اتىلىدىغان سۇنىڭ تهشۋىشىدىن ساقلىنىڭالرۋەلهان دەپ ئ«
تاماششاالر -ئۇنىڭدا ئىنساننى ئازدۇرىدىغان تهسۋىرلىگۈسىز ئويۇن

شهرهىسىدىمۇ بۇنىڭغا  ناملىق ئهسهرنىڭ» مىشكاتىل ئهنۋار«  . بار
 . ئاالقىدار مهزمۇنالر بايان قىلىنغان

يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىشالرنى بۇخارىي ۋە مۇسلىمدا      
كۈچالندۇرۇپ، تهشۋىش كېسىلىگه گېرىپتار بولغان كىشى ئۇنىڭ 
يامانلىقىدىن ئالاله بىلهن پاناهالنسۇن ۋە بۇ ئىشتىن قول ئۈزسۇن 

 .دېگهن مهزمۇنالردا ههدىسلهر بايان قىلىنىدۇ
ىتىنىڭ مهنپهئهتى ئۆز خاهىشى بويىچه سۆزلىمهيدىغان، ئۈمم     

ئۈچۈن پايدىلىق بىلىملهرنى تهلىم بهرگهن پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇ 
شۇنى . ههقتىكى مۇبارەك سۆزلىرىنى تهپهككۇر قىلىشىمىز الزىم
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بىلىش كېرەككى، بۇنىڭدىن مههرۇم بولغان كىشى كۆپ 
ۋەسۋەسه ۋە تهشۋىشكه ئوخشىغان . ياخشىلىقتىن مههرۇم قالىدۇ

هرىپىدىن بولىدىغانلىقىغا ئههلى ئىلىمالر كېسهللهرنىڭ شهيتان ت
بۇ لهنهتگهردى شهيتاننىڭ مهقسىتىنىڭ چېكى . بىرلىككه كهلگهن

يوق، ئهگهر بار دېيىلسه؛ مۆمىننى ئازغۇنلۇق، ههيرانلىق پاتقىقىغا 
نى راههتسىزلىككه ىچۈشۈرۈش، تۇرمۇشىنى بهختسىز قىلىش، دىل

قىپ كېتىشكه دۇچار قىلىش ۋە ئاخىرىدا ئۇنى ئىسالمدىن چې
ئالاله تائاال . لىكىن ئىنسان بۇنى سهزمهيدۇ. قىستاشتىن ئىبارەتتۇر

ُ َعُدّوا﴿ :بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ ُو ُُ ِ
ّ
ْن َعُدَو خَاّ اَل لَُ  ٌَ   ﴾ُِّل الّطفن

شهيتان ههقىقهتهن سىلهرگه دۈشمهندۇر، ئۇنى «: تهرجىمىسى
 ]. ئايهت-٦سۈرە پاتىر [» .دۈشمهن تۇتۇڭالر

تهشۋىشلىنىش كېسىلىگه گېرىپتار : يهنه باشقا ههدىسلهردە     
ئالالهقا ۋە ئالالهنىڭ پهيغهمبهرلىرىگه ئىشهندىم «: بولغان كىشى

 . دەپ بايان قىلىنغان» ،دېسۇن
ئالالهنىڭ ۋە مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆرسهتمىسىگه      

ق ئهگهشكهنلهر، ئۇنىڭ شهرىئىتى ۋە كۆرسهتمىلىرىدە هېچقاندا
ئاشكارا -قىيىنچىلىق يوقلىقىنى ۋە بارلىق هۆكۈملهرنىڭ ئوچۇق

بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق . ئىكهنلىكىنى بىلىپ يېتهلهيدۇ
يِن ِمنن َحَمٍج ﴿: دەيدۇ ِِ اِله ْن  سىلهرگه « :تهرجىمىسى ﴾َوَما َجَعَ  َعلَفنُ 

سىلهرنى سىلهر تاقهت (دىندا هېچقانداق مۈشكۈللۈكنى قىلمىدى 
سۈرە ههج [ »).اليدىغان ئىشالرنى قىلىشقا تهكلىپ قىلمىدىقىال
 ]. ئايهت-٧٨
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يهنى ئالالهنىڭ دىنىنىڭ ههق دىن ئىكهنلىكىنى ئويالنغان ۋە      
بۇنىڭغا ههقىقى ئىشهنگهن كىشىدىن تهشۋىشلىنىش ۋە 

 .شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىلىرىگه قۇالق سېلىش يوقىلىدۇ
يهلالهۇ ئهنهادىن بايان ئىبنى سىننىنىڭ كىتابىدا ئائىشه رەزى

ۋەسۋەسه ۋە تهشۋىشلىنىش كېسىلىگه «: قىلىنغان ئهسهردە
ئالالهقا ۋە ئالالهنىڭ روسۇلىغا : "گىرىپتار بولغان كىشى

سه، ئۇ كىشىدىن ۋەسۋەسه ېدەپ ئۈچ قېتىم د" ئىشهندىم
 .دېيىلگهن» زىلىدۇۈكهتك
ىرىدا بايان ئىززۇ ئىبنى ئابدۇسساالم ۋە باشقا ئالىمالرمۇ بىز يۇق     

ئۇالر . ئوخشاش مهزمۇندىكى سۆزلهرنى زىكىر قىلغان غاقىلغان
ۋەسۋەسه ۋە تهشۋىشلىنىشنىڭ ئىالجى بولسا، : "مۇنداق دەيدۇ

نىڭ ئۇنىڭ شهيتانى پىكىر ۋە قاراش ئىكهنلىكىنى، شهيتان ،ئىنسان
ئۆزىگه قارشى كۆرەش قىلىۋاتقانلىقىنى قهلبىدىن ئىتىقاد قىلىشى 

ۇ ۋاقىتتا ئۇ كىشى ئۈچۈن مۇجاهىدنىڭ ياكى مانا ب. كېرەك
. ئالالهنىڭ دۈشمىنىگه قارشى ئۇرۇش قىلغۇچىنىڭ ساۋابى بولىدۇ

چۈنكى ئۇ ئالالهنىڭ دۈشمىنى بولغان شهيتان بىلهن كۆرەش 
ئىنسان بۇنى هېس قىلغان ۋاقىتتا ئۇ تهشۋىشلهر ئۇ . قىلدى

دىردىمۇ، كاپىرالر ههقنى ياقتۇرمىغان تهق. كىشىدىن يىراقلىشىدۇ
ئالاله تائاال ههقنى ههق باتىلنى باتىل قىلىپ مهيدانغا چىقىرىش 
ئۈچۈن، ئادەم ئاتىنى ياراتقاندىن تارتىپ تا قىيامهتكىچه شهيتاننى 

 .ئىنسانالرنىڭ روشهن دۇشمىنى قىلدى
: ئوسمان ئىبنى ئهبى ئهلئاس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ     

ۋە قىرائىتىمنىڭ ئارىسىغا  شهيتان مهن بىلهن نامىزىمنىڭ
توسانجى بولدى، مهن بۇنى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دېسهم، 
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بۇ خهنزەب ئىسىملىك شهيتاننىڭ «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
قىلىقى، سهن ئالاله بىلهن ئۇنىڭدىن پاناهلىق تىلىگىن ۋە چهپ 

مهن شۇنداق قىلغانتىم،  .»پلىگىن دېدىۈتهرىپىڭگه ئۈچ قېتىم ت
مۇسلىم رىۋايىتى . [اله تائاال مهندىن بۇ تهشۋىشنى كهتكۈزىۋەتتىئال

 ].ههدىس - ٢٢٠٣
بۇنىڭ بىلهن بىزنىڭ يۇقىرىدا بايان قىلغانلىرىمىزنىڭ      

ۋەسۋەسه ۋە تهشۋىش كېسهللىكى . توغرىلىقى ئىسپاتلىنىدۇ
جاهىل، نېرۋىسى ئاجىز كىشىلهرگه هۆكۈمرانلىق قىلىدىغان 

ئۇ كىشى هېچ نهرسىنى يهنى ههق بىلهن بولۇپ، شۇنىڭ بىلهن 
ئهمما ئالالهقا . باتىلنىڭ ئارىسىنى ئايرىيالمايدىغان بولۇپ قالىدۇ

ساغالم ئېتىقادتا بولغان ئهقلى هۇشى جايىدا كىشى بولسا، ئۇ 
ههرگىزمۇ ههقىقهتكه ئهگىشىشتىن چهتنهپ كهتمهيدۇ، بىدئهت ۋە 

 .خۇراپاتلىققا مايىل بولمايدۇ
هرنىڭ ئهڭ ناچارلىرى تهشۋىشلهنگۈچىلهر بولۇپ، بۇ بىدئهتچىل     

ههقته ئىمام مالىك رەهىمههۇلاله ئۆزىنىڭ ئۇستازى، شۇ زاماننىڭ 
: شهرئى ئىلىم پېشىۋاسى شهيخ رەبىيئه توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ

رەبىئه كىشىلهر ئارىسىدا ئىككى ئىشتا يهنى تاهارەت سۇندۇرۇش ۋە 
ههتتا ئۇنىڭدىن باشقا كىشى  تاهارەت ئىلىشتا بهك تىز بولۇپ،

بولۇپ قالغان بولسا، مهنمۇ ئۇنىڭ تاهارەت ئىلىشتىكى تىزلىكىدىن 
 .پقالغان بوالتتىمتاهارەت ئالمىدى دە

ئىبنى هۇرمۇز تاهارەت سۇندۇرۇش ۋە تاهارەت ئىلىشتا بهك ئاستا      
مهن ۋەسۋەسه ۋە تهشۋىشكه گېرىپتار بولغان، : "بولۇپ، كىشىلهرگه

 .  دەيتتى" ڭا ئهگهشمهڭالرسىلهر ما
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ئىمام نهۋەۋىي رەهىمههۇلاله بهزى ئالىمالرنىڭ كۆزقاراشلىرىنى      
تاهارەتته ياكى نامازدا ۋەسهۋەسه ۋە : "نهقىل قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

يهنى (» ال ئىالهه ئىللهلالهۇ«: تهشۋىشكه گېرىپتار بولغان كىشى
سه، ېد) هق يوقئالالهتىن باشقا ئىبادەتكه ههقلىق مهئبۇد بهره

شۈبهىىسزكى، شهيتان بۇ زىكىرنى ئاڭلىغان ۋاقىتتا ئۇ كىشىدىن 
يهنى ئالالهتىن باشقا ئىبادەتكه (هۇ الئىالهه ئىللهلال. يىراقلىشىدۇ

. دېگهن بۇ سۆز زىكىرنىڭ ئهۋۋىلىدۇر) ههقلىق مهئبۇد بهرههق يوق
ۋەسۋەسه ۋە تهشۋىشلىنىشتىن مۇداپىئهلىنىش ئۈچۈن ئالالهنى ياد 

شۇنداقال . ئېتىش ۋە ئۇنى كۆپ زىكىر قىلىشقا يۈزلىنىش الزىم
ۋەسۋەسه ئۈچۈن ئهڭ پايدىلىق  ىر قىلىش بولسا،ئالالهنى زىك

ئىبنى ههجهر ههيتهمىي رەهىمههۇلالهنىڭ سۆزى ". [ئىالجدۇر
 ].تۈگىدى

ئالاله تائاالدىن سىز گىرىپتار بولغان ۋەسۋەسه ۋە تهشۋىشنى       
ىز ۋە بىزنى ئىماندا مۇستههكهم قىلىشىنى، كهتكۇزىۋېتىشىنى، س

 .  لىققا يېتهكلىشىنى سورايمىزىتهقۋالىق ۋە توغر
 .ههممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالهدۇر     
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