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  ئىنسان دىندا پىتنىگە چۈشۈپ قىلىشتىن ئۆزىنى قانداق قوغدايدۇ؟ 

 
 ۇق سوئالنومۇرل – 649341    
 : وئالس    
ئەگەر پىتنىگە چۈشۈپ ، ئىنسان دىندا پىتنىگە چۈشۈپ قىلىشتىن ئۆزىنى قانداق قوغدايدۇ؟    

بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى قالسا بۇنىڭدىن ساقلىنىش ئۈچۈن قانداق قىلىش كېرەك؟. 
 سورايمەن.

  پ:جاۋا    
 پەيغەمبىرىمىز. خاستۇر ئالالھقا بولغان گارىپەرۋەردى ئالەملەرنىڭ ماختاشالر گۈزەل بارلىق    

 رەھمەت تائاالنىڭ ئالالھ غاىرىساھابىل ۋە تاۋابىئاتلىرى ئائىلە ئۇنىڭ ئەلەيھىسساالمغا، مۇھەممەد
 .بولسۇن ساالملىرى

-دۇنيادا ئىنساننىڭ دىنى توغرا بولسا، ئۇ كىشى ئاخىرەتتە ئۇتۇق قازىنىدۇ، بەخىت بىرىنچى:    
دىن مۇسۇلماننىڭ ئاساسلىق سەرمايىسى، دىنغا سەل قاراپ، پىتنىگە دۇچ . ىشىدۇسائادەتكە ئېر

دىنىنى كۈچالندۇرۇپ، تۈرلۈك پىتنىلەردىن مۇسۇلمان  .كىلىدىكەن زېيان تارتىپ، خارلىنىدۇ
 شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم: .نىجات تاپىدۇدۇنيا ۋە ئاخىرەتتە ساقاليدىكەن ئۆزىنى 

ىشىمنىڭ كاپالىتى بولغان دىنىمنى مەن ئۈچۈن تولۇقالپ بەرگىن، تۇرمۇش ئى ئالالھ! ئ»
ئىشلىرىم بولغان دۇنيالىقىمنى مەن ئۈچۈن ياخشىالپ بەرگىن، قايتىدىغان ئورنۇم بولغان 

بارلىق ياخشىلىقالردا مەن ئۈچۈن ھاياتلىقنى  ئاخىرەتلىكىمنى مەن ئۈچۈن ياخشىالپ بەرگىن،
 «،ىق يامانلىقتىن ئۆلۈمنى مەن ئۈچۈن راھەتلىك قىلىپ بەرگىنزىيادە قىلىپ بەرگىن، بارل

 . ھەدىس[-7272مۇسلىم رىۋايىتى] دېگەن دۇئانى كۆپ ئۇقۇيتتى.
ئى ئالالھ! ئىشىمنىڭ كاپالىتى بولغان دىنىمنى »" ئىمام مەناۋىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    

لىرىمنى ساقلىغۇچى بولغان دېگەنلىك مېنىڭ ھەممە ئىش «مەن ئۈچۈن تولۇقالپ بەرگىن
ى دىنى بۇزۇلغان كىشىنىڭ ھەممە ئىشلىرى كچۈن .دىنىمنى تولۇقالپ بەرگىن دىمەكتۇر

 . [بەت-629توم -7 "پەيزۇل قەدىر"]ئاخىرەتتە زېيان تارتىدۇ، خار بولىدۇ". -بۇزىلىدۇ، ئۇ كىشى دۇنيا
ن مۇسۇلمانالرنىڭ يولىدا مۇسۇلمان ئالالھ تائاالنىڭ مۇۋەپپەق قىلىشى بىلە ئىككىنچى:    

بۇنىڭ ئۈچۈن تۆۋەندىكى بىر قانچە  ۇ.مېڭىش ئارقىلىق دىنىنى پىتنىدىن ساقالشقا قادىر بوالاليد
 ئىشالر تەۋسىيە قىلىنىدۇ:

كاپىرالر دىيارىدا  .دىنى ۋە ئەخالقى تەرەپتىن بۇلغانغان مۇھىتتىن يىراق بولۇش-6    
بۇزۇقچىلىققا سەۋەپ  .قىلىشتىن ئۆزىنى تارتىش پاجىرالرغا ئارىلىشىپ-پاسىق .تۇرماسلىق

ئالالھ تائاالنىڭ ئىزنى بىلەن دىنىنى زايە بولۇپ كىتىشتىن  .بولىدىغان ئىشالردىن ساقلىنىش
 ىشىتا غەيرى دىندىكىلەر بىلەن ئارىلىشىپ ياشتكۇپىر مۇھىمۇسۇلماننىڭ  .مۇھاپىزەت قىلىش

سىدا يۈرەكنى لەختە قىلىپ، ئىنسان ىوغربىز دىن ت .تەسىر كۆرسىتىدۇنىڭغا بەلگىلىك ئۇ
ئۆزىنى تۇتالمايدىغان دەرىجىدىكى ئىشالرنى كۆردۇق ۋە ئاڭلىدۇق، نۇرغۇن كىشىلەر ئۆزىنىڭ 

غەيرى ا ياشىغانلىقى، تمۇھىت ىئۇالرنىڭ كۇپر ؛دۇنياغا ساتتى، بۇنىڭ سەۋەبى ئەرزىمەسدىنىنى 
 . دۇربولغان سەۋەبىدىن ڭ ئۆلگەنلىكىقەلبنىدىدىكىلەر بىلەن ئارىلىشىپ ياشاش جەريانىدا 
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قالماسلىق، بولۇپمۇ   مۇسۇلمانالر ئارىسىدا يۈز بەرگەن بۆلۈنۈش ۋە ئىختىالپالرغا ئارىلىشىپ     
بىرىنى ئۆچ كۆرىدىغان، دىنى قېرىنداشلىقنى ئۈزۈشكە ئىلىپ بارىدىغان ئىختىالپقا -ئۆز ئارا بىر

 ئارىلىشىپ قىلىشتىن ساقلىنىش الزىم. 
 "مۇسۇلمانالر ئارىسىدا يۈز ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:شەيخۇل     

دۇنيالىق تەرەپتىن ھاسىل -دىن ئۆزى ئۈچۈن، ن كىشىنى مۇالھىزە قىلغاىلەرپىتن ىرىۋاتقانب
ئۆزىنىڭ بۇ پىتنىگە ئارىلىشىپ قالمىغانلىقى ئۈچۈن ئالالھ  تەسەۋۋۇر قىلىپ،غان زېياننى ىدىبول
 ساقلىنىش ۋە تىنپىتنىگە ئارىلىشىش مۇسۇلمان شۇنىڭ ئۈچۈن ۇ.نا ئېيتىداس-ۇاالغا ھەمدتائ

وَن َعْن ﴿ دا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:ىبۇ توغر .ئۇنىڭدىن قول ئۈزۈشكە بۇيرىلىدۇ َالِفح يَن ُيح ِ فَلْيَْحَذِر اَّلذ
ِل 

َ
ْم َعَذاٌب أ ْو يحِصيبَهح

َ
ْم فِتْنٌَة أ ن تحِصيبَهح

َ
ْمِرهِ أ

َ
پەيغەمبەرنىڭ ئەمرىگە خىالپلىق »تەرجىمىسى: ﴾مٌ أ

قىلغۇچىالر دۇنيادا چوڭ بىر پىتنىگە يولۇقۇشتىن، يا ئاخىرەتتە قاتتىق بىر ئازابقا دۇچار 
-4ناملىق ئەسەر  "مىنھاج ئەسسۈننەتۇن نەبەۋىيە" ئايەت[.-19]سۈرە نۇر  "«بولۇشتىن قورقسۇن.

 بەت. -462توم 
 .چالندۇرۇشۈساقالشقا ياردىمى بولىدىغان ئىشالردىن: ئىمانىنى كمۇسۇلماننىڭ دىنىنى -7    

چەكلەنگەن ئىشالرنى تولۇق  .ئىبادەتلەرنى كۈچىنىڭ يىتىشچە ئادا قىلىش-مۇھىم بولغان تائەت
ئىبادەتلەرنىڭ ئەڭ كاتتىسى، ناماز بولۇپ، مۇسۇلمان نامازنى -زۆرۈر بولغان تائەت. تەرك قىلىش

دا ئالالھ ىبۇ توغر .ى بىلەن خۇشۇ بىلەن ئۆز ۋاقتىدا ئادا قىلىش كېرەكپەرىز، ۋاجىب، سۈننەتلىر

ََلةَ ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: قِِم الصذ
َ
نَكرِ  َوأ ََلةَ َتنََْهٰ َعِن الَْفْحَشاِء َوالْمح نامازنى تەئدىل »تەرجىمىسى: ﴾إِنذ الصذ

]سۈرە « ردىن توسىدۇ.ئەركان بىلەن ئوقۇغىن، ناماز ھەقىقەتەن قەبىھ ئىشالردىن ۋە گۇناھال
 ئايەت[. -44ئەنكەبۇت 

دىندا پىتنىگە چۈشۈپ قىلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بۇيرۇغان      
برۇي قاتارلىق ائ-دۇنيا ۋە يۈز -ئايالالر، مال ئىبادەتلەرنىڭ ھەممىسىنى ئادا قىلىشقا،-تائەت

چۈنكى بۇ ئىشالر مۇسۇلماننىڭ دىنىنى  .ىدىدۇنيانىڭ پىتنىسىدىن ھەزەر قىلىشقا تەۋسىيە قىل
ئىنساننىڭ كەچتە مۇسۇلمان : پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم .سىتىۋىتىشىگە سەۋەپ بولۇپ قالىدۇ

شۇنىڭدەك ئەتتىگەندە مۇسۇلمان بولۇپ كەچتە  ،بولۇپ، ئەتتىگەندە كاپىر بولۇپ كىتىدىغانلىقى
 كاپىر بولۇپ كىتىدىغانلىقىدىن خەۋەر بەرگەن. 

ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق  ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ    
قاراڭغۇ كېچىنىڭ پارچىسىدەك پىتنىگە دۇچ كىلىشتىن ئىلگىرى ياخشى ئەمەللەرنى » دېگەن:

 قىلىشقا ئالدىراڭالر، بىر ئادەم مۆمىن ھالەتتە تاڭ ئاتقۇزۇپ، كاپىر ھالەتتە كەچ قىلدۇ ياكى
مۆمىن ھالەتتە كەچ قىلىپ، كاپىر ھالەتتە  تاڭ ئاتقۇزىدۇ، ئۆزىنىڭ دىنىنى ئەرزىمەس دۇنياغا 

 . ھەدىس[-661مۇسلىم رىۋايىتى]« .تىگىشىدۇ
"مۇھىم بولغان  ن رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:يسالىھ ئەلئۇسەيم ىبنئىشەيخ مۇھەممەد     

ىنىڭ پارچىسىدەك، ئىنسان مۆمىن ھالەتتە ئىش: پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بىزنى قاراڭغۇ كېچ
تاڭ ئاتقۇزۇپ كاپىر ھالەتتە كەچ قىلىدىغان، بىر كۈندىال ئىسالمدىن يېنىۋىلىپ مۇرتەد بولۇپ 

بۇنداق پىتنىدىن ساقلىسۇن، ئالالھ  ئالالھ ھەممەيلەننى .كىتىدىغان پىتنىدىن ئاگاھالندۇردى
ئامانلىقنى سورايمىز، نېمە ئۈچۈن شۇنداق بولىدۇ؟ ئىنسان ئۆزىنىڭ دىنىنى -تائاالدىن تىنچ

-دۇنيا، يۈز-ئەرزىمەس دۇنياغا تىگىشىدۇ، ئەرزىمەس دۇنيا دېگەن، پەقەت مال ئەمەس بەلكى مال
نى ئۆز ئېچىگە ئالىدۇ، دۇنيادا قىزالر ۋە باشقا نەرسىلەر-مەنسەپ، خانىم-ئابرۇي، ئەمەل
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دۇنيادىكى نەرسىلەرنىڭ . مەنپەئەتلىنىدىغان نەرسىنىڭ ھەممىسى ئەرزىمەس دۇنيا دېيىلىدۇ
 دۇر.ھەممىسى ئەرزىمەس نەرسىلەر

دا بايان قىلىنغان مۆمىن ھالەتتە تاڭ ئاتقۇزۇپ كاپىر ھالەتتە كەچ قېلىدىغان ياكى ىيۇقىر    
سا ئۆزىنىڭ دىنىنى لپىر ھالەتتە تاڭ ئاتقۇزىدىغان كىشىلەر بومۆمىن ھالەتتە كەچ قىلىپ كا

 ئەرزىمەس دۇنياغا تىگىشكەن كىشىلەردۇر. 
ئالالھ تائاالدىن بىزنى ۋە سىلەرنى پىتنىدىن ساقلىشىنى سورايمىز ۋە پىتنىگە چۈشۈپ     

-72توم - 7"سالىھالر باغچىسىنىڭ شەرھىسى"] ".ق تىلەيمىزپاناھلىداۋاملىق  قىلىشتىن
 . [بەت

ئالنىڭ جاۋابىغا ونۇمۇرلۇق س 94626سىدا ىمۆمىننىڭ ئىمانىنى كۇچالندۇرۇشنىڭ بايانى توغر
 مۇراجىئەت قىلىنسۇن.

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم دىنىنى  .ئالالھ تائاال بىزگە دۇئا قىلىشنى كۆرسەتتى .دۇئا قىلىش -9    
بولىدىغان دۇئاالرنىڭ پىتنىدىن ساقالشنى مەقسەت قىلغان كىشىلەرگە مەنپەئەتى 

ْستَِقيمَ ﴿ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: .جۇغالنمىسىنى تەلىم بەردى اَط الْمح َ  »تەرجىمىسى: ﴾اْهِدنَا الِِصر
 . [ئايەت-1پاتىھە ]سۈرە  «بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن.

مذ » ئوقۇيمىز: ىزىدانامۋىتىر بۇ دۇئانى       ِفيَمنْ  َوتََولذيِن  ، ََعَفيَْت  ِفيَمنْ  وَََعفيِِن  ، َهَديَْت  ِفيَمنْ  اْهِدِن  اللذهح

َْت  ْعَطيَْت  ِفيَما ِل  َوَبارِكْ  ، تََولذ
َ
مېنى سەن ھىدايەت  ئى ئالالھ!» تەرجىمىسى: «قََضيَْت  َما َشذ  َوقيِِن  ، أ

تا قىلغانالر قاتارىدا ھىاديەتكە باشلىغىن، ماڭا سەن ساقلىق ئاتا قىلغانالر قاتارىدا ساقلىق ئا
قىلغىن، مېنى سەن ھىمايە قىلغانالر قاتارىدا ھىمايە قىلغىن، بەرگەن نېمەتلىرىڭدە ماڭا 

تىرمىزى ]« بەرىكەت ئاتا قىلغىن، سەن تەقدىر قىلغان ئىشالرنىڭ شەررىدىن مېنى ساقلىغىن....
بۇ دۇئانى مۇسۇلمان كىشى ۋىتىردا  ھەدىس.-6474 ئەبۇ داۋۇت رىۋايىتى ھەدىس.-414رىۋايىتى

ۇنۇت ئوقۇغاندا ئوقۇيدۇ، بۇنىڭدىن باشقا نۇرغۇن دۇئاالر بولۇپ، دۇئا قىلغۇچى دۇئاسى ئارقىلىق ق
ئالالھ تائاالدىن مۇكەممەل دىن، توغرا يولغا باشالشنى، بۇ يولدا مۇستەھكەم قىلىشنى، شۇ 

ۇشنى ئارقىلىق ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىدىغان ئەڭ قىسقا، ياخشى يولغا باشالپ قوي
 سورايدۇ.

ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان  ئەبۇ ھۈرەيرە رەزىيەلالھۇ .ناچار ھەمراھالردىن يىراق بولۇش-4   
ئىنسان ئۆزى ئارىالشقان كىشىنىڭ دىنىدا » ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ:

ۇ داۋۇت ئەب]« .بولىدۇ، سىلەرنىڭ بىرىڭالر كىم بىلەن ئارىلىشىۋاتقانلىقىغا قارىسۇن
ھەسەن دەپ رىۋايەت نومۇرلۇق ھەدىستە  -7921تىرمىزى بۇ ھەدىسنى . ھەدىس-4199رىۋايىتى
 .[قىلغان

"سەن پەقەت دىنىدىن ۋە ئامانىتىدىن رازى  ئىمام خەتتابى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    
، ئۇالر بولىدىغان كىشىلەر بىلەن دوست بولغىن، سەن ئۇنداق كىشىلەر بىلەن دوست بولغاندا

يىتەكلەيدۇ، سەن ئۆزۇڭنىڭ دىنىڭدىن مەغرۇرلىنىپ ساغالم ئىددىيەگە سېنى ئۆزىنىڭ دىنى ۋە 
كەتمىگىن، دىنى ۋە پىكرى قارىشىدىن رازى بولمايدىغان كىشىلەرگە ئارىلىشىپ ئۆزۇڭنى 

 . [بەت-646 ناملىق ئەسەر زلە"ۇ"ئەلئ]خەتەرگە ئۇچراتمىغىن". 
 نۈش ۋە ئىشەنچىلىك ئىلىم ئىگىلىرىگە مۇراجىئەت قىلىش. شەرئى ئىلىملەرنى ئۈگۈ-4    

 تىگە ئۈچرىغاندا ئۇنىڭغا تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن قوللىنىغان قورالپىت دامۇسۇلمان كىشى دىنى
شۇنىڭ ئۈچۈن بىلىمسىز كىشى دىندا پىتنىگە كۆپ ئۇچرايدۇ، سىز قەبىرلەر  .شەرئى ئىلىمدۇر
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زېيان كىلىدۇ دەپ ئېتىقاد قىلىۋاتقان كىشىلەرگە -ن پايدائەتراپىدا ئايلىنىۋاتقان، ئۆلۈكلەردى
جاھىلالردىن -قاراپ بىقىڭ، ئۇالرنىڭ ئەھۋالىنى ئويالنسىڭىز، ئۇالرنىڭ ھەقىقەتەن بىلىمسىز

مەرىپەتلىك تۇرۇپ دىنىنى ئەرزىمەس دۇنياغا سىتىپ -ئەمما ئىلىم. ئىكەنلىكىنى كۆرىسىز
 يىگەن كىشى ئازغۇن ھېسابلىنىدۇ. 

 ۈچىنچى: دىنىدا پىتنىگە چۈشۈپ قالغان كىشىلەر بولسا:ئ    
ۇ ئ ،ىسەل قارىغان قىلمىشلىرىغا پۇشايمان قىلىشپ، ئالالھ تائاالغا سەمىمى تەۋبە قىلى -6    

ۋە پۈتۈنلەي  بەل باغالشئىشقا قەتئى قايتماسلىق ئىرادىسى بىلەن پىتنىدىن يىراق بولۇشقا 
 تارتىشى كېرەك.ئۇنىڭدىن ئۆزىنى 

 ئۆزىنىڭ ياشاۋاتقان مۇھىتىنى پاكىزە مۇھىتقا ئۆزگەرتىش كېرەك.-7    
پىتنىدىن خاالس بولۇش ئۈچۈن ئىخالس ۋە سەمىمىلىك بىلەن ئالالھ تائاالغا دۇئا قىلىشى -9    

 كېرەك. 
چە ياخشى ئىشالرنى كۆپ قىلىشقا ىتىشېدۇئاغا ياخشى ئەمەللەرنى ئەگەشتۈرۈپ، كۈچىنىڭ ي-4    

َن اللذيْلِ ﴿ دا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:ىزىم. بۇ توغرال ىتېرىشىش لًَفا ِمر ََلَة َطَرََفِ انلذَهاِر َوزح قِِم الصذ
َ
إِنذ   َوأ

ِيرئَاِت  اِكِريَن، اْْلََسنَاِت يحْذِهْْبَ السذ ْحِسنِيَ  َذٰلَِك ِذْكَرٰى لذِلذ ْجَر الْمح
َ
َه ََل يحِضيعح أ مىسى: تەرجى ﴾َواْصِِبْ فَإِنذ اللـذ

كۈندۈزنىڭ ئىككى تەرىپىدە )يەنى ئەتىگەندە ۋە كەچقۇرۇن ۋاقىتلىرىدا( ۋە كېچىنىڭ دەسلەپكى »
ۋاقىتلىرىدا ناماز ئۆتىگىن. شۈبھىسىزكى، ياخشى ئىشالر ئارقىلىق يامان ئىشالر يۇيۇلىدۇ. بۇ 

تلەرگە سەۋر نەسىھەتتۇر. ئى مۇھەممەد! مۇشرىكالردىن يەتكەن ئەزىيە –چۈشەنگۈچىلەر ئۈچۈن ۋەز 
]سۈرە « قىلغىن، ئالالھ ھەقىقەتەن ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ئەجرىنى بىكار قىلىۋەتمەيدۇ.

 ئايەتلەر[. -664-664ھۇد 
ىنى كۆرىدىغان، پىتنىنىڭ بپاكىتلىق بولىشى، ئۆزىنىڭ ئەيى-ئىنسان ئۆز ئىشىدا دەلىل -4    

زدۇرىدىغانلىقىنى بىلىدىغان بولىشى قايسى تەرەپتىن كىلىدىغانلىقىنى، شەيتاننىڭ قانداق ئا
ئەگەر پىتنە نەپسى شەھۋەت تەرەپتىن بولسا، توي قىلىش ئارقىلىق ئۆز نەپسىنى  .كېرەك

ئەگەر توي قىلىشقا قۇربى يەتمىسە  شى الزىم.ساقالشقا تېرىشچانلىق قىلى
 ش كېرەك.پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم خەۋەر بەرگەندەك كۆپ روزا تۇتۇش ئارقىلىق نەپسىنى ساقال

" كۆپ روزا تۇتۇشتىن بولغان مەقسەت: نەپسى  ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    
 تىن ئىبارەتتۇر".سىشېشەھۋىتىنى ك

تىدا ئۇنىڭ قشۈبھە ياكى شەھۋەتتىن باشقا يولالردىن بولغان بولسا، ئۇ ۋا-شەك ،ئەگەر پىتنە    
دا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم خەۋەر بەرگەن  ۋە ىيۇقىر .قارشىسى بىلەن تاقابىل تۇرۇش كېرەك

 ئاگاھالندۇرغان پىتنىدىن  ساقلىنىشنىڭ سەۋەپلىرىنى قىلىش كېرەك. 
 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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