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  ر ئارىسىدىكى دوستلۇق ۋە مۇھهببهتلىشىشيىگىتله-قىز

   نومۇرلۇق سوئال-20949

  :سوئال

مهن ئون سهككىزگه ياشقا كىرگهن بىر ياش، مۇھهببهتلىشىپ توي 

قىلىشنىڭ كهلگۈسىدە ئائىلىنى ۋەيران قىلغۇچى بىر ئامىل 

لېكىن توي بولغۇچه زىنادىن خالى، باشقىالردىن . ئىكهنلىكىنى بىلىمهن

مۇھهببهت -بۇرۇنقى ئىشقى. الدا مۇھهببهتلهشسهك بوالمدۇ؟مهخپى تۇتقان ھ

  .قىسسىلىرىدە شۇنىڭغا ئوخشاش ئهھۋالالر بولغانمۇ؟

  : جاۋاپ

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا 

  .خاستۇر

مۇھهببهتلىشىش پهقهت ئائىلىنىال ۋەيران قىلىپ قالماستىن بهلكى 

نى ۋەيران قىلغۇچى ئامىل، بۇنداق قىلغان كىشىلهرگه پۈتكۈل جهمئىيهت

ئالالھ قاتتىق ئازاب ۋە ئىنتىقامنى ۋەدە قىلغان، مۇھهببهتلىشىش 

ئىنساننىڭ قهلبىنى ۋەيران قىلىپال قالماستىن، ئۇ 

مۇھهببهتلهشكۈچىلهرنى زىنا ۋە يولدىن چىقىشقا يېتهكلهيدۇ، شهيتان 

قهدەم  ئۇالر يولدىن چىقىپ زىناغا داۋاملىق مۇھهببهتلهشكۈچىلهرگه تاكى  

قويغۇچه بولغان يولنى تهييارالپ بېرىدۇ، ئاندىن مۇھهببهتلهشكۈچىلهر زىنا 

  .ئارقىلىق ئۆز مهقسهتلىرىگه ئېرىشىدۇ

مۇھهببهتلىشىش جهريانىدا نۇرغۇنلىغان چهكلهنگهن ئىشالر سادىر 

امانهتكه كىشىلهرنىڭ يۈز ئابرۇيىغا تاجاۋۇز قىلىش، ئ: بولىدۇ، مهسىلهن
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بىرىنىڭ قوللىرىنى -خىيانهت قىلىش، خىلۋەت جايالردا بىلله بولۇش، بىر

سۆزلهرنى قىلىش، سۆيۈشۈش، قۇچاقلىشىش -تۇتۇش، ئهخالقسىز گهپ

ئاخىرىدا زىنادىن ئىبارەت بولغان بۇ قهبىه قىلمىشنى قىلىشقا قهدەم 

سىزنىڭ باشقىالردىن مهخپى ھالدا دېگهن گېپىڭىز تولىمۇ . قويۇش

هجهبلىنهرلىك بىر گهپ، ئهجهبا ئالالھ سىزنىڭ قىلغان ئشىڭىزدىن ئ

ۋە  يوشۇرۇن ئىشالرنى، كۆزنىڭ خىيانىتى-، ئالالھ ئاشكارە !غاپىلمۇ؟

  . قهلبتىكى سىرالرنى بىلگۈچىدۇر

سىز ياشلىقىڭىزنىڭ قهدرىنى ! سىزگه شۇنداق نهسىههت قىاليكى

يېتهكلهپ، ئىبادىتىگه -بىلىپ، نهپسىڭىزنى ئالالھنىڭ تائهت

  .ئابرۇيىغا تاجاۋۇز قىلىشتا ئالالھتىن قورقۇڭ-كىشىلهرنىڭ يۈز

قىيامهت كۈنىگه ياخشى ئهمهللهر بىلهن ھازىر بولۇشقا تهييارلىق 

  .قىلىڭ، شۇنداقال دۇنيا ۋە ئاخىرەتنىڭ رەسۋاچىلىقىنى ئويالڭ

سىڭىللىرىڭىز -سىز شۇنى بىلىشىڭىز الزىمكى، سىزنىڭ ئاچا

ە ئايالىڭىز ۋە قىزلىرىڭىز بولىشى مۇمكىن، ناۋادا بولىشى، كهلگۈسىد

مىكىر قىلىۋاتقان ۋە مۇھهببهتلىشىۋاتقان -شۇالرنىڭ بىرەرسى سىز ھىله

، مېنىڭچه سىز بۇنىڭغا !قىزدەك ئورۇندا بولۇپ قالسا سىز رازى بوالرسىزمۇ؟

شۇنىڭغا ئوخشاش سىزدىن باشقا كىشىلهرمۇھهم . قهتئى رازى بولمايسىز

-ئهگهر سىزنىڭ قىلمىشىڭىزنىڭ ئاقىۋىتى ئاچا. ازى بولمايدۇئوخشاشال ر

سىڭىل ۋە قىزلىرىڭىزدا كۆرۈلۈپ قالسىچۇ؟، سىز ئهڭ ياخشىسى، سالىه 

ىدىغان ۋە كىشىلهر بىلهن ھهم سۆھبهت بولۇپ، ئۆزىڭىزنى ئالالھ ياخشى كۆر

رەزىل چېرىك ئىشالرنى . رازى بولىدىغان ئىشالر بىلهن شۇغۇلالندۇرۇڭ

قىممهتلىك ياشلىقىڭىزنى . تهرىك ئېتىپ ئالىيجاناب ئىشالرغا يۈزلىنىڭ
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ئىبادەت قىلىش، ئېلىم تهلهپ قىلىش ۋە ئالالھ تهرەپكه -ئالالھغا تائهت

ي، ئهينى سهمىڭىزگه سېلىپ ئۆته. دەۋەت قىلىش يولىغا سهرپ قىلىڭ

ۋاقىتتا سىز بىلهن يېشى تهڭ سىزدىن كىچىك ساھابىالر قۇرئان 

  .ياداليتتى، ئېلىم ئۆگىنهتتى، ئالالھ يولىدا دەۋەت قىالتتى

 ئىبادىتىگه رىغبهتلهندۈرۈپ، -بىز سىزگه؛ سىزنى ئالالھنىڭ تائهت 

بالىلىرىڭىزنى دىيانهتلىك ۋە ئهخالقلىق قىلىپ تهربىيىلهيدىغان، دىندار 

سىز ئۆزىگه يات بولغان بىرسى .  تاللىشىڭىزنى نهسىههت قىلىمىزقىز

بىلهن سىرتالرغا چېقىپ ئۇچرىشىپ، گهپلىشىشكه رازى بولغان قىزنى 

يات ئهر بىلهن دوستلۇق سايىسى ئاستىدا بىنورمال . تهرىك ئېتىڭ

. ئارىلىشىشقا رازى بولغان قىزنى كهلگۈسىدە نېمه توسۇپ قاالاليدۇ؟

همهللهر سهۋەبلىك سىزگه ئالالھنىڭ غهزىپى كېلىپ ئ-يۇقىرىقى ئىش

  . قىلىشنى ئويالڭ

سىز شۇنداقال زىنانىڭ پهقهت ئايالالرنىڭ جىنسى ئهزاسى ئارقىلىقال 

پۇتالرمۇ زىنا قىلغۇچى ئهزاالر -بولماستىن، بهلكى كۆز، قۇالق، قول 

خۇددى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆز ھهدىسلىرىدە . قاتارىدىندۇر

ندەك، يۇقىرىقىالرنىڭ ھهممىسى ھهقىقى زىنانىڭ تهييارلىق ئېيتقا

شهيتاننىڭ ئالدام خالتىسىغا چۈشمهڭ، ئۇ بولسا . باسقۇچى بولۇپ قالىدۇ

سىزنىڭ چوڭ دۈشمىنىڭىزدۇر، ئۇ سىزنى پاھىشىگه بۇيرۇپ سىزگه 

  . يامانلىقنى خااليدۇ

 ئىككى: شهيخ مۇھهممهد ئىبنى سالىه ئهلئۇسهيمىين مۇنداق دېگهن

كهلدى -مۇھهببهتلهشكۈچىنىڭ شهرىئهت يول قويمىغان ھالهتلهردە باردى

ئاپهت، مۇشۇنداق ھالهتلهردە ئهر بىلهن -قىلىشىنىڭ ئۆزى چوڭ بااليۇ
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ئهگهر مهلۇم بىر كىشى .  كهلدى قىلىشى دۇرۇس ئهمهس-ئايالنىڭ باردى

ىڭ مهلۇم بىر ئايال بىلهن توي قىلىش نىيىتىدە بولىدىغان بولسا ئۇ ئايالن

ئائىلىسىدىكىلهرگه ئۆز ئويىنى بىلدۈرۈشى ياكى ئۇ ئايال 

خۇددى ئۆمهر . ئائىلىسىدىكىلهرگه ئۆز خىيالىنى بىلدۈرۈشى الزىم

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئۆز قىزى ھهپسىنى ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ۋە 

ئهبۇبهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇغا ئۆيلهندۇرۇش نىيىتى بارلىقىنى بىلدۈرگهنگه 

ئهمما ئايال كىشى ئهر كىشى بىلهن بىۋاسىته ئۇچرىشىشى . شئوخشا 

  .پاساتنىڭ جۈملىسىدىندۇر-پىتنه

ئهمدى سىزنىڭ بۇرۇنقى مۇھهببهت قىسسىلىرىدە مۇشۇنداق ئىشالر 

بولغانمۇ؟ دېگهن سوئالىڭىزغا كهلسهك، بۇرۇنقى مۇھهببهت 

ى ھارام قىسسىلىرىدىكى رىۋايهتلهر شهرئى ھۆكۈمگه دەلىل بواللمايدۇ، چۈنك

يهنه . ھهدىستىن ئېلىنىدۇ-ۋە مۇباھ ئىشالرغا ئاالقىدار ھۆكۈملهر قۇرئان

بىر قىسىم مۇھهببهت قىسسىلىرىدە كهلتۈرۈلگهن رىۋايهتلهر بولسا، 

ئىسالمىيهتتىن ئىلگىرىكى چاغالردىال بار ئىدى، بۇنىڭغا ئوخشاش 

ىڭدىن قىسسىلهر باشقا مهدەنىيهت ۋە ھازارەتلهردىمۇھهم ئۇچرايدۇ، بۇن

چۈنكى ئىسالم . ھېچقانداق بىر شهرئى ھۆكۈم ئالغىلى بولمايدۇ

كىشىلهرنىڭ ئۆز نهپسىنى شهھۋەت خاھىشىدىن ساقالپ ئالالھقا ئىبادەت 

  .قىلىشقا تهرغىب ۋە تهۋسىيه قىلىدۇ

   .ئالالھتىن سىزگه ھىدايهت ۋە ياخشىلىق تىلهيمىز

  

  

  


