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  سۆيگۈ ۋە مۇھهببهت توغرىسىدا

   

  نومۇرلۇق سوئال- 82941

  : سوئال

بىرىنى ياخشى كۆرۈشۈپ قالغىنى ئۈچۈن گۇناھكار - يىگىت بىر- قىز

  بوالمدۇ؟

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھقا خاستۇر

ئىسالم شهرىئىتى يامانلىق ۋە خاتالىقنىڭ ھهممه يوللىرىنى چهكلهپ، 

. ئهقىل ۋە قهلبنى بۇزىدىغان بارلىق ئامىلالرنى توسۇشقا ئهھمىيهت بهردى

ئوغۇلالر ئارىسىدىكى غهيرى شهرئى - ه راۋاجلىنىۋاتقان قىزجهمئىيهتت

پىشتىم دەپ يۇرۇش بولسا، جهمئىيهت تهرەققىياتىغا -ئارىلىشىش، كۆيدۈم

  .بهلگىلىك تهسىر يهتكۈزۈدىغان ئاساسلىق ئامىلالرنىڭ بىرىدۇر

مۇھهببهت - ئىشقى: "شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دەيدۇ

لىك بولۇپ، بۇ ئهۋجىگه چىققاندا بهدەنگه تهسىر ئىنساندىكى روھى كېسهل

ياكى . كۆرسىتىپ، ئىنساندا ئورۇقالش ۋە ئاجىزلىق ئهھۋاللىرى كۆرۈلىدۇ

". نېرۋىغا تهسىر كۆرسىتىپ كىشىنى راھهتسىزلىككه دۇچار قىلىدۇ

  ).بهت- 129توم -10(پهتىۋاالر توپلىمى

نى قىزالرغا ئاشىق بولۇشتىن كېلىپ چىقىدىغان بۇزۇقچىلىق"

. بهندىلهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھدىن باشقا ھېچ كىشى بىلمهيدۇ
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ئاشىقلىق كىشىنىڭ دىنى، ئهقلى ۋە جىسمىنى بىتاپلىققا گىرىپتار 

  ).بهت-132توم -10(پهتىۋاالر توپلىمى". قىلىدىغان ئامىلدۇر

مۇھهببهتكه گىرىپتار بولغان ئىنساننىڭ قهلبى سۆيگۈنىگه -ئىشقى

. ىپ ئۇنىڭ بارلىق قۇلچىلىقى ئۆز مهھبۇبى ئۈچۈن بولىدۇئهسىر قىلىن

بۇ . مۇھهببهت؛ خارلىق، مىسكىنلىك ۋە چارچاش دېمهكلىكتۇر

  .كېسهللىكتىن ساقلىنىشنىڭ ئۆزى كۇپايه قىلىدۇ

كىشىنىڭ قهلبى : "شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دەيدۇ

قهلبى ئۇ قىزغا ئهسىر قىزغا باغلىنىپ قالغاندا، گهرچه بۇ يوللۇق بولسىمۇ 

. بولۇپ قالىدۇ، بۇ قهلبدىن ئۇ قىز خالىغان شهكىلدە پايدىلىنىدۇ

ئهمهلىيهتته ئۇ كىشى ھىلىقى قىز بىلهن توي قىلىپ ئۇنىڭ يولدىشى 

بولسىمۇ، ماھىيهتته ئۇ قىزنىڭ ئهسىرى ۋە قۇلى ھېسابلىنىدۇ، بولۇپمۇ 

ويغان بولسا، بۇ نامراتچىلىق ئۇ كىشىنى مهشۇقىنىڭ قولىغا قارىتىپ ق

ۋاقىتتا قىزچاق ئۇنىڭغا زالىم خوجايىن ئۆزىنىڭ بىچارە قۇلىغا 

ھۆكۈمرانلىق قىلغىنىدەك ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ، ئۇ كىشى بۇنىڭدىن 

قۇتۇاللمايدۇ، قهلبنىڭ ئهسىر بولىشى بهدەننىڭ ئهسىر بولىشىدىن 

. كاتتىدۇر، قهلبنى قۇل قىلىش بهدەننى قۇل قىلىشتىن ياماندۇر

  ).بهت- 185توم -10(ىۋاالرتوپلىمى پهت

ئىككىنچى بىر شهخسكه مهھكۇم بولغان قهلبكه ئالالھنىڭ 

-بۇ ئاجىز، بويسۇنغۇچى، ئىرادىسىز قهلبته ئىشقى. مۇھهببىتى سىغمايدۇ

مۇھهببهت كۈچهيگهندە، ئالالھنىڭ مۇھهببىتىدىن غالىب كېلىپ ئاشىقنى 

ھهۋەس ئىرادىسىز - ھاۋايى: شۇنىڭ ئۈچۈن. شېرىكلىككه ئىلىپ بارىدۇ

  .قهلبنىڭ ھهرىكىتى دىيىلىدۇ
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قهلب ئالالھنىڭ مۇھهببىتى، زىكرىدىن ۋە ئالالھقا مۇناجات قىلىپ 

دە، - ھۇزۇرلىنىشتىن بوش قالغاندا، ئايالالرنىڭ مۇھهببىتى بىلهن تولىدۇ

ناۋا، ناخشا ئۇسۇلغا ئوخشاش ۋاقىتنى زايا قىلىدىغان ئىشالرغا - نهغمه

  .باغلىنىدۇ

ئهگهر ئىنسان قهلبىدە : "ىسالم ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دەيدۇشهيخۇل ئ

يىگانه ئالالھ ۋە ئۇنىڭ دىنىنى ياخشى كۆرۈش ئىستىكى تۇغۇلغاندا، مهزكۇر 

مۇھهببهت تۈگۈل ھهتتا باشقا نهرسىنىڭ مۇھهببىتىمۇ - قهلبكه ئىشقى

مۇھهببهتكه گىرىپتار بولغاندا ئالالھقا بولغان -ئىنسان ئىشقى. كىرەلمهيدۇ

يۈسۈپ ئهلهيهىسساالم يالغۇز بىر ئالالھنىال ياخشى . مۇھهببهت كېمىيىدۇ

كۆرەتتى ۋە شهرئى ئهھكامالرنى ئىخالس بىلهن ئورۇندايتتى، شۇنىڭ ئۈچۈن 

ئالالھ تائاال . ئۇنىڭ قهلبىگه باشقىالرنىڭ مۇھهببىتى سىڭىپ كىرەلمىگهن

بهل  ) ىلىشقايېقىنچىلىق ق(يۈسۈفكه ) يهنى زۇلهيخا(ئۇ «: مۇنداق دەيدۇ

يهنى (باغلىدى، پهرۋەردىگارىنىڭ روشهن دەلىلىنى كۆرمىگهن بولسا، 

يۈسۈفمۇ ئۇنىڭغا ) قهلبىدە ئالالھقا بۈيۈك مۇھهببهت بولمىغان بولسا ئىدى

بىز يۈسۈفنى گۇناھتىن ۋە سهت ئىشتىن ئهنه . مايىل بولغان بۇالتتى

ندىلىرىمىزدىن شۈبهسىزكى، يۈسۈف بىزنىڭ سادىق به  شۇنداق ساقلىدۇق، 

ئهمما مىسىر كاتتىسىنىڭ ئايالى ۋە ئۇنىڭ قهۋمى ئالالھنى » .ئىدى

  ).بهت- 135توم - 10(پهتىۋاالرتوپلىمى". تونۇمايدىغان مۇشرىكالردىن ئىدى

مۇسۇلمان ئۆز نهپسىنى بۇنىڭغا ئوخشىغان ھاالكهتكه ئىلىپ بارىدىغان 

ىمايه قىلىشقا قهلبىنى پاك ساقالش ۋە ھ. ئىشالردىن قۇتقۇزۇشى كېرەك

مۇھهببهت يولىنى -ئهگهر سهل قارىسا قهلب ئىشقى. سهل قارىماسلىق الزىم

 سىلىش ۋە قۇالق سېلىشنى دە چهكلهنگهن ئىشالرغا نهزەر- تالاليدۇ
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- ئىككىنچى بىر جىنىس بىلهن سۆھبهتلىشىش، ئولتۇرۇپ. داۋامالشتۇرىدۇ

مۇھهببهت ۋە شهرىئهتته - قوپۇش نورمال دەپ قاراش ئارقىلىق ئىشقى

چهكلهنگهن نورمالسىز مۇناسىۋەتلهر بارلىققا كېلىدۇ، بۇنىڭدىن كېلىپ 

  .ازالىنىدۇچىققان نهتىجىگه ئاساسهن گۇناھكار بولىدۇ ۋە ج

نۇرغۇن كىشىلهر دەسلهپته بۇ كېسهللىككه سهل قارايدۇ، خالىغاندا ئۆز 

ياكى مهلۇم  نهپسىنى بۇنىڭدىن قۇتۇلدۇرۇشقا قادىر بولىدىغانلىقىنى 

بهلگىلىمىدە توختايدىغانلىقى بۇنىڭدىن ئۆتهپ كهتمهيدىغانلىقىنى خىيال 

 قىلغاندا نه دورا ۋە ئهمهلىيهتته ئىنسانغا ئاشىقلىق ھۆكۈمرانلىق. قىلىدۇ

بۇ توغرىدا بىر كىشى مۇنداق دېگهن . نه دوختۇرنىڭ پايدىسى بولسۇن

مۇھهببهت سۆيگۈسىگه مهپتۇن بولۇپ ئاشىق بولدى، -ئىشقى: "ئىكهن

مۇھهببهت قاينىمىنى دولقۇن . بۇنىڭدىن ۋاز كېچىشكه تاقهت قىاللمىدى

ئاللىبۇرۇن غهرق دەپ ئويالپ ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇشنى مهقسهت قىلغاندا، ئۇ 

  ".بولۇپ كهتكهنىدى

مۇھهببهتكه -ئىشقى: "ئىبنى قهييۇم رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ

گىرىپتار بولۇشنىڭ سهۋەبى ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن بولغان بولسا، 

ئۇنىڭدىن پهيدا بولغان ئىشالر ئىختىيارسىز ھالهتته سادىر بولغان 

نكى مهستنىڭ ئۆزرىسى قوبۇل تهقدىردىمۇ ئۇ كىشى ئۆزۈرلۈك بولمايدۇ، چۈ

چۈنكى بۇنداق ھالهتته . قىلىنمىغاندەك سهۋەبىنى سوراش ھاجهتسىز

قاراشنى ۋە ئويالشنى داۋامالشتۇرۇش بىهۇش قىلغۇچى ئىچىملىكنى 

. ئىچكهنگه قىياس قىلىنىپ، ئۇ كىشى بۇنىڭغا ئاساسهن ماالمهت قىلىنىدۇ

  ).بهت- 147رەۋزەتۇل مۇھىببىين(
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لدىن يىراق بولۇشنى ئىستىگهن كىشى، كۆزىنى بۇ خهتهرلىك كېسه

چهكلهنگهن نهرسىلهرگه قاراشتىن، قۇلىقىنى ئاڭالشتىن، قهلبىنى 

ئىنسان . شهيتانى خىيالالرنىڭ چىرمىۋىلىشىنىڭ ئالدىنى ئىلىشى الزىم

قۇدرىتىنىڭ يېتىشىچه نهپسىنى ھىمايه قىلىشى كېرەك، ئهمما تۇيۇقسىز 

سىۋەتلهر سهۋەبلىك ئاشىقلىقنىڭ مهيىن قاراش ياكى دۇرۇس بولغان مۇنا

شاماللىرى تىگىپ كېتىپ، قهلبى بىرەر قىزغا باغلىنىپ قالسا، بۇنداق 

چۈنكى ئالالھ تائاال مۇنداق . ئهھۋال ئاستىدا ئالالھ خالىسا گۇناھ بولمايدۇ

  .»ئالالھ ھېچكىمنى تاقىتى يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايدۇ«: دېگهن

كىدىن ئاشۇرۇۋېتىش ھالىتى شهكىللهنمهستىن سهل قاراش ياكى چې

مۇھهببهتكه دۇچار بولۇپ - ئىشقى) يهنى ئۆز كونتۇرۇللىقىدىن تاشقىرى(

  .قالسا بۇ خاتالىق ھېسابالنمايدۇ

مۇھهببهتكه گىرىپتار -چهكلهنمىگهن سهۋەبلهر تۈپهيلىدىن ئىشقى

بولغان كىشى ماالمهت قىلىنمايدۇ، بىرەر قىزغا ياكى خىزمهتدىشىغا 

ئاشىق بولۇپ قىلىپ، ئۇنىڭدىن ئايرىلىپ كهتكهندىن كېيىنمۇ قهلبىدە 

شۇنىڭدەك . پىراقى قالسا بۇنىڭغا ماالمهت قىلىنمايدۇ-ئۇنىڭ ئىشقى

-كىمكى تۇيۇقسىز قاراپ قىلىپ، ئىختىيارسىز ھالدا قهلبىدە ئىشقى

مۇھهببهت پهيدا بولغان بولسا، بۇنداق ھالهتته ئۆزىنى ساقلىشى ۋە قهلبىنى 

ۇنىڭدىن يىراقالشتۇرىشى، مۇھهببهتنىڭ تهسىرىنى ئۈزۈۋىتىشكه ب

قهلب ئالالھنىڭ مۇھهببىتى بىلهن تولغاندا باشقىدىن . تىرىشىشى كېرەك

پاراسهتلىك، تهجرىبىلىك ۋە سىر - بۇنداق ئهھۋالدا ئهقىل . بىهاجهت بولىدۇ

ساقاليدىغان ياخشى كىشىلهرنىڭ مهسلىههتىنى ئىلىش ياكى 

ېسهللهر دوختۇرىغا كۆرۈنۈپ ئۇالرنىڭ مهسلىههتىنى پىسخولوگىيه ك
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ئۇ كىشى ئۆزىنىڭ بۇ ئىشتا سهۋىرچان، ساۋاپ ئۈمىت . ئىلىشى الزىم

قىلغۇچى، ئىپپهتلىك ۋە ئىشنى پىنهان تۇتقۇچى بولغانلىقى سهۋەبىدىن 

  .ئالالھ ئۇ كىشى ئۈچۈن ئهجىر ئاتا قىلىدۇ

مۇھهببهتكه -ىشقىئ: "شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دەيدۇ

گىرىپتار بولۇپ ئىپپهتلىك ۋە سهۋىرچان بولغان كىشىگه، ئالالھدىن 

شهرئى دەلىللهر بىلهن . قورققانلىقى ئۈچۈن ساۋاپ بېرىلىدۇ

ئىسپاتلىنىدۇكى، چهكلهنگهن نهرسىلهرگه قاراشتىن، بۇ توغرىدا 

سۆز - سۆزلهشتىن ۋە ئهمهل قىلىشتىن ئۆزىنى ساقلىغان، چهكلهنگهن گهپ

كى باشقىالرنىڭ ئهيبىنى ئېچىشقا ئوخشاش ئىشالرنىڭ سادىر بولۇپ يا

قىلىشىدىن ئهنسىرەپ باشقىالردىن يوشۇرۇپ سۆزلىمىگهن كىشى ساۋابقا 

مۇسىيبهتكه -پىراقنىڭ ئهلىمى بولسىمۇ باال- قهلبىدە ئىشقى. ئېرىشىدۇ

ئۇچرىغان كىشىدەك سهۋىرچان بولغان، ئۆز نهپسىنى ئالالھغا ئاسىيلىق 

ئىبادەتكه ئۈندىگهن كىشى ئالالھقا ھهقىقى - تىن ساقالپ، تائهتقىلىش

ئالالھ تائاال مۇنداق . تهقۋادارلىق قىلغان سهۋىرچان كىشى ھېسابلىنىدۇ

كىمكى ھهقىقهتهن تهقۋادارلىق قىلىدىكهن، سهۋر قىلىدىكهن «:دەيدۇ

، چۈنكى ئالالھ ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنىڭ )ياخشى مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ(

  »نى بىكار قىلىۋەتمهيدۇئهجرى

  ).بهت- 133 توم- 10(پهتىۋاالرتوپلىمى

  .ھهممىنىڭ توغرىسىنى ئالالھ بىلگۈچىدۇر
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