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  ھاۋايى ھهۋەسكه ئهگهشمهسلىك توغرىسىدا

  نومۇرلۇق سوئال-20161

  :سوئال

ناھايىتى بىئارام  ياشلىق بىر قىز، شهيتانى ھهۋەسلىرىم مېنى 21مهن 

قىلىۋاتىدۇ، مىنى ھهيرانلىق ۋە ئۈمىدسىزلىك چىرمىۋالدى، ھۆرمهتلىك 

ئۇستاز قانداق قىلىپ بۇ شهھۋانىي ھهۋەسلهردىن قۇتۇالاليمهن؟، بۇ ھهقته  

  .مهسلىههت ۋە نهسىههت بېرىشىڭالرنى سورايمهن

  : جاۋاب

ئالالھغا بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان 

  .خاستۇر

شهھۋەت ئىنسانالر تهبىئىتىدىكى خاسلىق بولۇپ بۇنىڭدىن قۇتۇلغىلى 

بولمايدۇ، مۇسۇلمان بۇنىڭدىن تولۇق قۇتۇلۇشى تهلهپ قىلىنماستىن، 

بهلكى شهھۋەتنى ھارامغا سهرپ قىلىشتىن چهكلىنىپ، ئالالھ ھاالل 

  . قىلغان ئورۇنالرغا سهرپ قىلىش تهلهپ قىلىنىدۇ

يۈزبېرىۋاتقان شهھۋەت ئىغۋاگهرچىلىكىنى تۆۋەندىكىدەك ياشالردا 

  :ئىككى خىل يول بىلهن ھهل قىلغىلى بولىدۇ

ئۆز نهپسىدە شهھۋەتنى ھهرىكهتلهندۈرىدىغان ئامىلالرنى : بىرىنچى

بۇ تۆۋەندىكى ئىشالرنى قىلىش ئارقىلىق . ئاجىزالشتۇرۇش

  :ئهمهلىيلىشىدۇ

بۇ ھهقته ئالالھ تائاال . ىقئالالھ چهكلىگهن نهرسىلهرگه قارىماسل-1

مۆمىنلهرگه ئېيتقىنكى، نامهھرەملهرگه تىكىلىپ «: مۇنداق دەيدۇ
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. ئايهت-31سۈرە نۇر » قارىمىسۇن، ئهۋرەتلىرىنى ياپسۇن

ئارقىدىن قارىمىغىن، -ئارقا«: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

نچى دەسلهپته قاراپ سالغىنىڭغا ھېچگهپ بولمىغىنى بىلهن، ئىككى

چهكلهن جايالرغا قاراشنىڭ مهنبهسى كۆپ . »قېتىم قارىشىڭ توغرا ئهمهس

ئهرلهرگه بىۋاسته قاراپ گۈزەللىك تهرەپلىرىنى خىيال : بولۇپ بۇنىڭدىن

پىلىمالردىكى ئهرلهرنىڭ سۈرەتلىرىگه -ژۇرنال ۋە كىنو-قىلىش، گېزىت

  .قاراش قاتارلىقالردىن ئىبارەت

چۆچهكلهرنى -نىپ يېزىلغان ھېكايه جىنسى ۋەقهلهر مهقسهت قىلى-2

ئهخالقسىزلىققا تهرغىب قىلىدىغان تور بېكهت ۋە چايخانا،  ئوقۇماسلىق، 

  .مۇنازىرە مهيدانلىرىغا كىرمهسلىك

  .ئهخالقسىز ئىنسانالردىن يىراقلىشىش-3

خىيالالرنى كۆپ قىلماسلىق، بۇ - شهھۋەتنى قوزغايدىغان پىكىر-4

اننى چهكلهنگهن ئىشالرنى قىلىشىغا خىل پىكىرنىڭ داۋاملىشىشى ئىنس

  .ئۈندەيدۇ

ۋاقىتنى پايدىلىق ئىشالرغا سهرپ قىلىش، چۈنكى بىكارچىلىق -5

  .ئىنساننى چهكلهنگهن ئىشالرنى قىلىشىغا پۇرسهت يارىتىپ بېرىدۇ

يىگىتلهر ئارىلىشىپ ئولتۇرىدىغان ئاممىۋى سورۇنالرغا كۆپ -قىز-6

  .بارماسلىق

ئوغۇلالر ئارىالش ئوقۇيدىغان -غاندا ھالدا، قىزئايرىم مهكتهپلهر بولمى-7

ھايالىق كىيىنىپ، ئوغۇلالر بىلهن بىرگه -مهكتهپلهردە قىزالر ئىپپهت

ئولتۇرۇش ۋە سۆھبهتلىشىشتىن ساقلىنىش، ئهخالقلىق قىزالر بىلهنال 

  .ئارىلىشىپ ئۆتۈش كېرەك
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ئىنسان ئۆز نهپسىنى شهيتاننىڭ يوللىرىغا مېڭىشتىن : ئىككىنچى

بۇ تۆۋەندىكى ئىشالر بىلهن . هيدىغان ئامىلالرنى كۈچالندۇرۇشى كېرەكچهكل

  :رېئاللىققا ئايلىنىدۇ

-  ئالالھنى كۆپ زىكىر قىلىش، قۇرئان ئوقۇش، ئالالھنىڭ ئىسىم-1

سۈپهتلىرى ھهققىدە پىكىر يۈرگۈزۈش، نهپله ئىبادەتلهرنى كۆپ قىلىش 

غان ئاالقىنى ئارقىلىق ئىمانىنى كۈچالندۇرۇپ، ئالالھ بىلهن بول

ساغالم ئىمان، نهپسىنى ئالى ھېممهتگه ئىگه قىلىش . كۈچهيتىش كېرەك

بىلهن بىرگه، ئىگىسىنى شهيتانى قۇتراتقۇلۇققا قارشى تۇرااليدىغان بۈيۈك 

  .خىسلهتكه يېتهكلهيدۇ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ياشالرغا تهلىم :  نهپله روزىنى كۆپ تۇتۇش-2

سىلهردىن توي قىلىشقا قۇربىتى ! ئى ياشالر«: بېرىپ مۇنداق دەيدۇ

يېتىدىغانالر توي قىلسۇن، توي قىلىش ئىنساننىڭ كۆزىنى ۋە ئهۋرىتىنى 

وزا ئۇ ھارامدىن ساقاليدۇ، توي قىلىشقا قۇربىتى يهتمىگهنلهر روزا تۇتسۇن، ر

- بۇ ھهدىس ياش قىز. (»كىشىنى ھارامدىن چهكلهيدىغان قالقان بولىدۇ

  )يىگىتلهرگه ئومۇمى خىتاب

ئىرادىنى كۈچهيتىپ، نهپىسىنى بويسۇندۇرغاندا ئىنساندا ئهزالىرىنى -3

  .كونترول قىالاليدىغان ئېمونت كۈچى پهيدا بولىدۇ

رىنى ئهسلهش  ئالالھنىڭ سالىهه ئايالالرغا تهييارلىغان نېمهتلى-4

مۇسۇلمان ئهرلهر ۋە مۇسۇلمان «: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. كېرەك

ئىبادەت قىلغۇچى ئهرلهر -ئايالالرغا، مۆمىن ئهرلهر ۋە مۆمىن ئايالالرغا، تائهت

ئىبادەت قىلغۇچى ئايالالرغا، راستچىل ئهرلهر ۋە راستچىل -ۋە تائهت

ۋە سهۋىر قىلغۇچى ئايالالرغا، ئالالھدىن ئايالالرغا، سهۋىر قىلغۇچى ئهرلهر 
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قورققۇچى ئهرلهر ۋە ئالالھدىن قورققۇچى ئايالالرغا، سهدىقه بهرگۈچى ئهرلهر ۋە 

سهدىقه بهرگۈچى ئايالالرغا، روزا تۇتقۇچى ئهرلهر ۋە روزا تۇتقۇچى ئايالالرغا، 

نهپسىلىرىنى ھارامدىن ساقلىغۇچى ئهرلهر ۋە نهپسىلىرىنى ھارامدىن 

غۇچى ئايالالرغا، ئالالھنى كۆپ زىكىر قىلغۇچى ئهرلهر ۋە ئالالھنى ساقلى

كۆپ زىكىر قىلغۇچى ئايالالرغا ئالالھ مهغپىرەت ۋە كاتتا ساۋاپ 

  .»تهييارلىدى

تارىختا ئۆتكهن، ئۆز ئهۋرەتلىرىنى ساقلىغۇچى تهقۋادار ئايالالرنىڭ -5

هريهم م. تهرجىمىهاللىرىنى ئوقۇپ چىقىشى ۋە پىكىر قىلىشى كېرەك

ھهمدە «: ئالالھ ماختىغان ئايالالردىن بولۇپ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ئىمراننىڭ قىزى مهريهمنى مىسال قىلىپ كۆرسهتتى، ئۇ نۇمۇسىنى 

ساقلىدى، ئۇنىڭغا بىزنىڭ تهرىپىمىزدىن بولغان روھنى پۈۋلىدۇق، دەم 

ىڭ ئۇنىڭ ئىچىگه كىرىپ، ئىساغا ھامىلدار بولدى، ئۇ پهرۋەردىگارىن

سۆزلىرىنى ۋە نازىل قىلغان كىتابلىرىنى تهستىق قىلدى ۋە ئالالھغا 

  .»ئىتائهت قىلغۇچىالردىن بولدى

خانىمالر بىلهن ئارىلىشىش، كۆپرەك ۋاقتنى -سالىهه تهقۋادار قىز-6

ئۇالر بىلهن بىرگه ئۆتكۈزۈش، ئالالھغا ئىتائهت قىلىشتا ئۇالرنىڭ بهزىسى 

  .بهزىسىگه ياردەمچه بوالاليدۇ

ۋاقىتلىق شهھۋەتنىڭ لهززىتى ۋە ئۇنىڭدىن كېلىپ چىقىدىغان -7

نادامهتكه، سهۋرچانلىق بىلهن نهپسىنى يېغىپ، -ئهلهم، ھهسرەت-دەرت

ھهۋەستىن غهلبه قىلغاندىن كېيىنكى لهززەتنى سېلىشتۇرغاندا، -ھاۋايى

ھارام يول بىلهن لهززەتلهنگهندىن، نهپسىنى بويسۇندۇرۇپ شهھۋەتتىن  
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غاندىن كىيىنكى لهززەتنىڭ كاتتا ۋە بۈيۈك ئىكهنلىكى غهلبه قىل

  .بىلىنىدۇ

كهرىم بىزگه - ئالالھدىن ياردەم سوراپ دۇئا قىلىش كېرەك، قۇرئان-8

ئىبرەت بولسۇن ئۈچۈن يۈسۈپ ئهلهيهسساالمنىڭ ۋەقهلىكىنى بايان قىلىپ 

ماڭا ئۇالر ئۈندىگهن نهرسىدىن كۆرە !ئى پهرۋەردىگارىم«:يۈسۈپ«: بېرىدۇ

ىندان سۆيۈملۈكتۈر، ئهگهر ئۇالرنىڭ ھىيلىسىنى مهندىن دەپئى ز

قىلمىساڭ، ئىنسانچىلىقتا ئۇالرغا مايىل بولۇپ قالىمهن، نادانالردىن بولۇپ 

پهرۋەردىگارى ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىپ ئۇالرنىڭ . دېدى» قالىمهن

ھىيلىسىنى يۈسۈپتىن دەپئى قىلدى، ئالالھ ئىلتىجا قىلغۇچىالرنىڭ 

ۇئاسىنى ھهقىقهتهن ئاڭالپ تۇرغۇچىدۇر، ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى بىلىپ د

  .ئايهت-33سۈرە يۇسۇپ » تۇرغۇچىدۇر

 
  

  

  


