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ناخشا-مۇزىكا بىلەن كېسەل داۋاالش توغرىسىدا
 -0115نومۇرلۇق سوئال
سوئال:
ئالالھنىڭ تەقدىرى بىلەن ئانامنىڭ مېڭىسىگە قان چۈشۈپ پالەچ بولۇپ قالدى ،بۇ
سەۋەبلىك ئۇ ،كۆپىنچە ۋاقىتالردا ئۈمىدسىزلىنىپ توال يىغاليدۇ ۋە ئاسان چېچىلىدۇ ،روھى
كەيپىياتى ئىنتايىن تۆۋەن ،ئەگەر ناخشا مۇزىكا ئاڭلىتىش ئارقىلىق ئۇنىڭ كەيپىياتىنىڭ
ياخشىلىنىشىغا پايدىسى بولسا ،ئانام ئىلگىرى ياخشى كۆرگەن كالسسىك ناخشىالرنى
مۇۋاپىق ۋاقىت ئىچىدە ئاڭالتساق توغرا بوالمدۇ؟ ،بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمىز.
جاۋاپ:
بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر جانابى ئالالھقا خاستۇر .مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا ،ئۇنىڭ ئائىلە
تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابىلىرىغا ئالالھنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.
شۈبھىسىزكى ،ئالالھ تائاال ھەر قانداق كېسەللىك ئۈچۈن ئۇنىڭ اليىقىدا شىپا بولىدىغان
نەرسىلەرنى بىزلەرگە نېمەت قىلىپ بەردى .بۇ ،ئىنسان جىسمانىي ۋە روھى كېسەللىكلەرگە
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گىرىپتار بولغاندا ئۆز ئىپادىسىنى تاپىدۇ .ئالالھ تائاال قۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۇ﴿ :ون ز
م َن الْ ُق ْرآن َما ُه َو ش َف ٌ َ ْ َ ٌ ِّ ْ ُ ْ َ
اء َورْحة زللمؤ زم زني﴾ تەرجىمىسى« :بىز مۆمىنلەرگە (يەنى ئۇالرنىڭ
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دىللىرىغا) شىپا ۋە رەھمەت بولىدىغان قۇرئان ئايەتلىرىنى نازىل قىلىمىز[ ».سۈرە ئىسرا -28
ئايەت].
قۇرئان ھەدىستىكى نۇرغۇن دەلىللەر قۇرئان كەرىم ئايەتلىرى بىلەن كېسەل داۋاالشنى
ئىسپاتاليدۇ .شۇنىڭدەك ،كېسەلگە رۇقىيە شەرئىييە ئوقۇش (يەنى سەھىھ ھەدىسلەردە بايان
قىلىنغان ئايەت ۋە دۇئاالرنى ئوقۇپ كېسەلگە سۈپلەش ئارقىلىق داۋاالش) دىنىمىزدا يولغا
قويۇلغان ئىشالرنىڭ جۈملىسىدىندۇر .پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ئۆزىگە ،ئائىلىسىدىكىلەرگە ۋە
ساھابىلىرىغا رۇقىيە ئوقۇپ قويغانلىقى ھەدىسلەردە بايان قىلىنىدۇ.
قۇرئان كەرىم ئارقىلىق كېسەل داۋاالش بولسا ،مۇزىكا ئارقىلىق كېسەل داۋاالشتىن نەچچە
ھەسسە ئۈنۈملۈك ۋە كۈچلۈكتۇر .چۈنكى بەزى بىمارالر مۇزىكا ئاڭالش جەريانىدا تىنچلىنىپ،
راھەتلەنگەندەك ھېس قىلسىمۇ بۇ ۋاقىتلىقدۇر .ئەمما قۇرئان كەرىمنى ئاڭالشتا كېسەلنىڭ
مەنىۋىيىتى كۆتۈرۈلۈپ ،كەيپىياتى ياخشىلىنىدۇ .ئالالھنىڭ ئىزنى بىلەن قۇرئان كەرىم
جىسمانىي كېسەللەرگىمۇ شىپادۇر .ھازىرقى ۋاقىتتا بەزى پىسخىكا دوختۇرلىرى ۋە
ئوپېراتسىيە دوختۇرلىرى بىمارالرنى قۇرئان كەرىمدىن بەزى ئايەتلەرنى تىالۋەت قىلىشقا ياكى
تىڭشاپ بېرىشكە تەۋسىيە قىلىدۇ.
دىنىمىزدا ئاتا-ئانىالرغا ياخشىلىق قىلىش ،ئۇالرنىڭ ئەھۋالىغا كۆڭۈل بۆلۈش ،ھاجىتىدىن
چىقىش ،بولۇپمۇ ئۇالر ياشىنىپ ۋە ئاغرىپ قالغاندا ئۇالرنى تېخىمۇ ياخشى كۈتۈش بولسا،
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ئىسالم دىنىمىزدا ئاالھىدە تەكىتلەنگەن مۇھىم ئىبادەتلەرنىڭ جۈملىسىدىندۇر .ئەمما ئۇالرغا
ياخشىلىق قىلدۇق دەپ ،ئالالھنى نارازى قىلىدىغان ،ئالالھ ياخشى كۆرمەيدىغان ئىشالر
ئارقىلىق ئۇالرنى خۇرسەن قىلساق توغرا بولمايدۇ .ئەگەر بۇ مەسىلىدە :ناخشا-مۇزىكا ئاڭالش
ئارقىلىق كېسەلنىڭ كۆڭلى ئارام تاپىدۇ دەپ قارالغان تەقدىردىمۇ ،كېسەلنىڭ روھى
كەيپىياتىغا تەسىر قىلغان نەرسە ناخشا-مۇزىكىنىڭ ئۆزى بولماستىن ،مۇزىكىنىڭ
چېلىنىش ياكى ناخشىنىڭ ئېيتىلىش جەريانىدا كېلىپ چىققان ئاۋاز دولقۇنلىرى
ئىنساننىڭ مىڭىسىغا بەلگىلىك تەسىر كۆرسىتىدۇ.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ« :ئالالھ تائاال سىلەرگە ھارام قىلغان نەرسىنى
كېسەللىرىڭالرغا شىپا قىلىپ بەرمىدى[ ».بۇخارى رىۋايىتى].
يۇقىرىقى ھەدىسنىڭ مەزمۇنىغا ئاساسالنغاندا ،ئانىڭىزنىڭ كەيپىياتىنىڭ
ياخشىلىنىشىغا ساغالم بولغان يولالر ئارقىلىق سەۋەپ قىلىشىڭىز الزىم .مەسىلەن :قورئان
كەرىمنى ئاڭلىتىش ،ۋەز نەسىھەتلەرنى ئاڭلىتىش ،ئەمەلىيەتتە مۇڭلۇق ئوقۇلغان قۇرئان
كەرىم تىالۋىتى ناخشا-مۇزىكىالردىن نەچچە ھەسسە گۈزەل بولۇشتىن باشقا ،ئىنسان قەلبىگە
ذ
ْ ذ ََ
ين َ
آمنُوا َو َت ْط َم ُّ
ِئ قُلُ ُ
اَّل َ
وب ُهم بز زذك زر اللـ زه أَل
راھەت بېغىشاليدۇ .ئالالھ تائاال بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ ﴿ :ز
ز
ِئ الْ ُقلُ ُ
بذ ْكر اللذـه َت ْط َم ُّ
وب﴾تەرجىمىسى( :تەۋبە قىلغانالر) ئىمان ئېيتقانالر بولۇپ ،ئۇالرنىڭ
ز
ز
زز ز
دىللىرى ئالالھنى ياد ئېتىش بىلەن ئارام تاپىدۇ ،بىلىڭالركى ،دىلالر ئالالھنى ياد ئېتىش
بىلەن ئارام تاپىدۇ[ ».سۈرە رەئد -82ئايەت].
بۇ ئارقىلىق كېسەلنىڭ مەنىۋىيىتىگە تەسەللى بېرىلسە روھىي كەيپىياتى ياخشىلىنىدۇ،
ھەمدە ساۋاب ھاسىل بولىدۇ ۋە يۇقىرىقى مەسىلىدە توغرا يول تۇتقان بولىسىز.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ« :ئالالھقا ئاسىيلىق قىلىش بەدىلىگە ،مەخلۇققا ئىتائەت
قىلىش يوق» دېگەن سۆزىگە ئاساسەن ،ئانىڭىزنىڭ ئىسالمنى چۈشىنىشتىن ئىلگىرىكى
ئاڭاليدىغان ناخشىلىرىنى قويۇپ بېرىشنى تەلەپ قىلغان تەقدىردىمۇ بۇ خىل تەلەپلەرنى
ئورۇندىشىڭىز توغرا بولمايدۇ.
مۇسۇلمان ئۆزىنىڭ ئاغرىپ قالغان چاغلىرىدا ئاخىرەتلىكىنى ئويلىشى ،بولۇپمۇ ياشىنىپ
قالغان ۋاقتىدا ئاخىرەتلىك ئۈچۈن بەكرەك ئەھمىيەت بېرىشى مۇھىمدۇر .ئىنسان قايسى
ھالەتتە دۇنيادىن كەتسە شۇنىڭغا قارىتا مۇئامىلە قېلىنىدۇ .شۇڭا مۇسۇلمان كىشى ئىمان
بىلەن كېتىش ئۈچۈن ھەرۋاقىت تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى الزىم .ئىمان بىلەن كېتىش،
كىشىلىك تۇرمۇشتا قۇرئان ۋە سۈننەتنىڭ روھى بىلەن ياشاشنى مېتۇد قىلغاندا رېئاللىققا
ئايلىنىدىغانلىقىدا ھېچ شۈبھى يوقتۇر.
سۆزىمىزنىڭ خۇالسىسى :سىز ياشىنىپ قالغان ئانىڭىزغا كۆپرەك قۇرئان تىالۋەت
تىڭشىتىڭ ،ئەتتىگەنلىك-كەچلىك زىكىرلەرنى ئاڭلىتىڭ ،ئىلىم ،ئەخالق-
پەزىلەتكە،ئىمانۋەسەبرىگە رىغبەتلەندۈرىدىغان ،ئۆلۈمنى ئەسلىتىدىغان ئىسالمى
نەشىدلەرنىئاڭلىتىڭ ،بۇئارقىلىق ئانىڭىزنىڭ مەنىۋىتىي ئالالھنىڭ ئىزنى بىلەن يۇقىرى
كۆتۈرۈلۈپ ،قەلبى نۇرلىنىپ شەيتاننىڭ ۋەسۋەسىلىرىدىن يىراق بولغۇسى .بۇئانىڭىزغا
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مۇزىكا قويۇپ بېرىپ كۆڭلىنى ۋەسۋەسىگە سالغاندىن ياخشىدۇر ۋە دۇنيا-ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن
پايدىلىقتۇر.
ئالالھ تائاال ئانىڭىزنىڭ كېسىلىگە شىپالىق بەرسۇن ،ئۇنىڭغا خەيرلىك ئۆمۈرلەرنى ئاتا
قىلىپ ھاياتىنىڭ ئاخىرىغىچە تائەت-ئىبادەتكە مۇيەسسەر قىلسۇن.
ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.
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