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غۇچىغا زەههرلىك چېكىملىككه خۇمار بول
 قانداق نهسىههت قىلىشىمىز كېرەك؟

 
 نومۇرلۇق سوئال -175269     

 : سوئال     
لدا قالدىم، مهن ههممىگه ئىنتىلىپ مهن قېيىن بىر ئههۋا     

تۇرىدىغان بىر ياش ئىدىم، شۇنداقال كۈنلهرنىڭ بىرىدە بۇ قۇرالرنى 
مهن هازىر . يېزىشىمنى ئهسال خىيال قىلىپ باقمىغان ئېدىم

خۇددى كۆزۈم پهردىلهنگهندەك كهيپىياتىمنى ئۆزۈممۇ 
ڭ چۈشهنمهيدىغان بىر هالهتته، ئىشنى قهيهردىن باشاليمهن؟، مېنى

پىسخولوگىيه هالىتىم ئىنتايىن ناچار، شۇنداقال هازىرغىچه 
زەههرلىك چېكىملىك چېكىپ كېلىۋاتىمهن، داۋالىنىش ئۈچۈن 
دوختۇرنىڭ يېنىغا باردىم، ئۇنىڭدىن كىيىن دورىغا ئادەتلىنىپ 
قالدىم، شۇنىڭ بىلهن بارلىق ئىقتىسادتىن ئايرىلدىم، هازىر گهپ 

ئانامغا بولغان ئۆچلۈكۈم -ئاتا. چۈشهنمهيدىغان هالهتكه كهلدىم
كۈچهيدى، هازىر پهقهت هاجهتخانىغا چېقىش ئۈچۈنال هۇجرامدىن 
چىقىمهن، باشقا ۋاقىتتا چىقمايمهن، كۆپ ئۇخاليمهن، ياخشىراق 
ئويلىنىشقا قادىر بواللمايمهن، ههر ئىشتا ئىككىلىنىمهن، ههتتا 

. لمايمهنهوقۇقلىرىمنى ئادا قىلىشقىمۇ قادىر بوال-دۇنيالىق ههق
 .بۇ ههقته ماڭا نهسىههت بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن

  
 : جاۋاب     
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بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      
 . ئالالهقا خاستۇر

مهسىيهت يوللىرى روشهن بولغىنىدەك، -ئازغۇنلۇق ۋە گۇناه     
لېكىن بىز ئادەتته . ئوچۇقتۇر-هىدايهت ۋە ئىماننىڭ يوللىرىمۇ ئوپ

. هىدايهت يولىدا ماڭىدىغان ئىرادىمىزنى يوقىتىپ قويىمىز
ههممهيلهن خاتالىق سادىر قىلغۇچى، خاتالىق سادىر 

 . قىلغۇچىالرنىڭ ياخشىسى تهۋبه قىلغۇچىالردۇر
سىز ئالالهقا سهمىمى تهۋبه قىلىپ، ئالالهنىڭ ! قېرىندىشىم

. ن قېلىشىڭىز كېرەكئالدىدا ياش تۆكۈپ قىلمىشىڭىزغا پۇشايما
 اللّـِه : بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ

 
ااوا واوواوا ىَِ َم  ين   ِ

ّ
ا اِ ن  ا 

 
�ي ا ه

ّااٍت  م  ي  ُا ل  ِِ �اد  م  و  ُا َِِّ اوِ م  س  ُا ا م  ع  ِِّ  ُ ن يا
 
م  أ ُا و  ر ر   ٰ وًحا ع  و ًة نّحا و و 
ارا﴾ � ن 

  
ا األ  تِن 

 
ئى مۆمىنلهر ئالالهقا «: تهرجىمىسى َ  ِم  ِمن ت

سهمىمىي تهۋبه قىلىڭالر، ئۈمىدكى، پهرۋەردىگارىڭالر سىلهرنىڭ 
گۇناهىڭالرنى يوققا چىقىرىدۇ، سىلهرنى ئاستىدىن ئۆستهڭلهر 

-8سۈرە تههرىيم [ ».ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرگه كىرگۈزىدۇ
 ]. ئايهت

 : ئالاله تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ     
 

واوواوا ىَِ ِمااون  �و  ؤ  ما
 
ي ه  ال

 
هًعا ه ِ الّلـِه ج 

﴾ ون  لِحا  ِ م  �ا ُا لّ بهختكه ! ئى مۆمىنلهر«: تهرجىمىسى ل ع 
سۈرە [» .ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ههممىڭالر ئالالهقا تهۋبه قىلىڭالر

 ].ئايهتنىڭ بىرقىسمى-31نۇر 
ئالالهقا تهۋبه قىلىش ۋە كهچۈرۈم سوراپ ئىستىغپار ئېيتىش      

 . ىنلهرگه ئومۇمى چاقىرىقتۇربارلىق مۆم
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ئالاله تائاال ئۆزىگه دۇئا قىلغان بهندىلىرىنىڭ ! قېرىندىشىم     
تىلىكىنى ئىجابهت قىلىپ، قېيىنچىلىقلىرىنى ئاسان قىلىپ 

پهريادلىرىنى ئاڭالش ئۈچۈن ئۇالرنى سىنايدۇ، -بېرىدۇ، ئۇالرنىڭ دات
ى ئاسان ئىمتىهان قىلىدۇ، ئاندىن ئۇالرنىڭ قېيىنچىلىقلىرىن

تهۋبىنىڭ ئىشىكى .   قايغۇلىرىنى يوق قىلىدۇ-قىلىپ، غهم
كهڭرى ۋە ئوچۇقتۇر، تهۋبه قېلىشقا ئالدىراڭ، مېنىڭ گۇناهىم چوڭ 

!. دەپ ئويالپ ئالالهتىن كهچۈرۈم سوراشتىن چېكىنمهڭ
شۈبهىسىزكى، ئالالهنىڭ رەهمىتى، كهچۈرۈم قىلىشى، زېمىن 

ئالالهنىڭ . تتا ۋە بۈيۈكتۇرئههلىنىڭ ههممىسىنىڭ گۇناهىدىن كا
 . رەهمىتى غهزىپىدىن ئىلگىرىدۇر

بىز تۆۋەندە بايان قىلىدىغان ههدىس سىزدە تهۋبه قىلىشقا      
بولغان ئۈمىدلهرنى قوزغىتىپ، ئالالهنىڭ تهرىپىگه قايتىشىڭىز 

 !. ئۈچۈن ههيدەكچى بولغۇسى
ئهنهۇدىن رىۋايهت ئهبى سهئىد ئهلخۇدرىي رەزىيهلالهۇ     

سىلهردىن «: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
ئادەمنى ئۆلتۈرگهن بىر ئادەم بار  99ئىلگىرى قهۋملهر ئىچىدە 

ئۇ زېمىندىكى ئهڭ ئالىم كىشىنى سورىدى، شۇنىڭ بىلهن . ئىدى
ئۇ راهىبتىن . كىشىلهر ئۇنى بىر راهىبنىڭ يېنىغا باشالپ قويىدۇ

كىشىنى ئۆلتۈردۈم، ئهمدى مېنىڭ تهۋبه قىلىشىمغا يول  99مهن 
ئاندىن ئۇنىمۇ ئۆلتۈرۈپ، . ياق دەپدۇ: بارمۇ؟ دەپ سورىسا، ئۇ راهىب

ئاندىن زېمىن . ئۆلتۈرگهن ئادەمنىڭ سانىنى يۈزگه يهتكۈزدى
كىشىلهر ئۇنى بىر . ئههلىدىن ئالىمراق بىر كىشىنى سورايدۇ

ئادەمنى  100مهن . ىدۇئالىم كىشىنىڭ يېنىغا باشالپ قوي
ههئه : ئالىم. ئۆلتۈردۈم مېنىڭ تهۋبه قىلىشىمغا يول بارمۇ؟ دەيدۇ
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سهن . بار، سهن بىلهن تهۋبىنىڭ ئارىسىنى كىم توسۇپ قاالاليدۇ
ئۇ شهههردىكى كىشىلهر پهقهت ئالالهقىال . پاالنى شهههرگه بارغىن

 ئىبادەت قىلىدۇ، سهنمۇ شۇ كىشىلهر بىلهن ئىبادەت قىلغىن،
. بۇ يهر يامان جايدۇر، دەيدۇ. يۇرتۇڭغا ههرگىزمۇ قايتىپ كهلمىگىن

يېرىم يولغا . ئۇ كىشى ئالىم ئېيتقان شهههرگه قاراپ مېڭىپتۇ
كهلگهندە ئۇ كىشىنىڭ ئهجىلى توشۇپ، شۇنىڭ بىلهن ئۇ ئادەمنىڭ 
جېنىنى ئېلىش ئۈستىدە رەهمهت پهرىشتىلىرى بىلهن ئازاب 

ئۇ تهۋبه : دە، رەهمهت پهرىشتىلىرى-ۇپهرىشتىلىرى تالىشىپ قالىد
قىلغان، پۈتۈن نىيىتى بىلهن ئالالهقا يۈزلهنگهن هالدا كهلدى، 

ئۇ پهقهت ياخشى ئهمهللهرنى قىلىپ : ئازاب پهرىشتىلىرى. دەيدۇ
شۇنىڭ بىلهن بىر پهرىشته ئادەم سۈرىتىدە بولۇپ، . باقمىغان، دەيدۇ

ا هۆكۈم چىقارغۇچى ئۇالر ئۇنى ئارىسىد. ئۇالرنىڭ قېشىغا كهپتۇ
سىلهر ئىككى شهههرنىڭ ئارىلىقىنى : ئۇ پهرىشته ئۇالرغا. قىلىپتۇ

ئۆلچهڭالر، ئۇ قايسى شهههرگه يېقىن بولسا شۇنىڭغا هېساب 
شۇنىڭ بىلهن ئۇالر ئۆلچهپ ئۇ كىشىنىڭ قاراپ . بولسۇن، دەپتۇ

) ئالالهقا ئىبادەت قىلىدىغان كىشىلهر بار شهههر(ماڭغان شهههرگه 
شۇنىڭ بىلهن ئۇنىڭ جېنىنى . ن ئىكهنلىكىنى بىلىپتۇيېقى

 ]. ههدىس-2766مۇسلىم رىۋايىتى [»  .رەهمهت پهرىشتىسى ئاپتۇ
. ئادەمنى ئۆلتۈردى 100، !ئۇنىڭ گۇناهىنىڭ كاتتىلىقىغا قاراڭ     

تهۋبىنىڭ . ئاندىن ئالاله ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلدى
يتا سادىر قىلماسلىققا ئىلگىرىكى گۇناهالرنى قا: شهرتلىرىدىن

كهسكىن ئىرادە قىلىش بىلهن بىرگه قهتئى نىيهت قىلىش 
 .كېرەك
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ئهخالقسىز ههمراهلىرىڭىزدىن، شۇنداقال زەههرلىك -سىز ناچار     
مهسىيهتلهرنى ئهسلىتىدىغان بارلىق -چېكىملىك ۋە گۇناه

ئىشالردىن يىراقلىشىڭ، ۋاقتىڭىزنى سىزگه مهنپهئهتلىك بولغان 
ىكهت ۋە دەرىسلهر بىلهن مهشغۇل قىلىڭ، ئىنتىلىشىڭىز ههر-ئىش

ئاشىدۇ، سىز  ياشلىق دەۋرىدە تۇرۇۋاتىسىز، قىيامهت كۈنى 
مۈلكىڭىز توغرىسىدا سۇئال -ۋاقتىڭىز، ياشلىقىڭىز ۋە مال

: بۇ ههقته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ. قىلىنىسىز
بىلهن قىيامهت كۈنى ئىنسان دۇنيادا ئۆمرىنى نېمه «

-ئاخىرالشتۇردى؟، ئىلىم ئۈگىنىپ نېمه ئهمهللهرنى قىلدى؟، مال
دۇنيانى قايسى يول بىلهن تاپتى ۋە قايسى يولالرغا سهرپ قىلدى؟، 
جىسمى ۋە بهدىنىنى نېمه ئۈچۈن قولالندى؟ دېگهن سوئالالر 

تىرمىزى [» .سورالمىغىچه بهندىنىڭ پۇتلىرى قىمىرلىتىلمايدۇ
هيخ ئهلبانى بۇ ههدىسنى تىرمىزىنىڭ ش. ههدىس-2417رىۋايىتى

 ]. سههىه ههدىسلهر توپلىمىدا كهلتۈرگهن
-مۇسىبهتنىڭ بىشى، نىجىس-زەههرلىك چېكىملىك باال     

ئۇ ئىنساننى هاالكهتكه يېتهكلهيدۇ، . خهبىسلىكنىڭ مهنبهسىدۇر
بهزى ۋاقىتتا ئىنسان زەههرلىك چېكىملىككه ئېرىشىش ئۈچۈن 

ههقىقهتهن . ئابرۇيىنى سېتىۋېتىدۇ ئۆزىنىڭ دىنىنى ۋە يۈز
ئانىڭىزغا ناچار مۇئامىله -زەههرلىك چېكىملىك سىزنى ئاتا

قىلىشقا ئىلىپ بېرىپتۇ، بۇ چۈشكۈنلىشىشنىڭ ئهڭ خهتهرلىك 
مۈلكىڭىزنى -باسقۇچى، زەههرلىك چېكىملىك سىزنىڭ مال

كهتكۈزدى، پىكىر قابىلىيىتىڭىزنى يوق قىلىپ، مۈگىدەپ 
 .كه كهلتۈرۈپ قويدىيۈرىدىغان هالهت



 

8 

سىز روهى ۋە جىسمانى تهرەپلهردىن داۋالىنىش ئۈچۈن      
. تهكرار بېرىپ كۆرۈنۈڭ-ئىشهنچىلىك دوختۇرنىڭ يېنىغا تهكرار

ئهلهملىرىگه -زەههرلىك چېكىملىكنى تهرك  قىلغاننىڭ دەرت
ئالالهنىڭ ئىزنى بىلهن پات پۇرسهتته بۇنىڭ ياخشى . سهبىر قىلىڭ

 .ىسىزنهتىجىسىنى كۆر
ئالاله تائاالدىن سىزنى سهمىمى تهۋبىگه مۇيهسسهر قىلىشىنى،      

بۈ كېسهللىكتىن قۇتقۇزىشىنى، گۇناهلىرىڭىزنى ئهپۇ قىلىپ 
 . توغرا يولغا هىدايهت قىلىشىنى سورايمىز

 .ههممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالهدۇر     
 


