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بىلهن ئارىالشقانلىقى سهۋەبلىك، ئېرىنىڭ چىن  یات ئهر

 .سۆیگۈسىدىن ئایرىلىپ قالدى

  نومۇرلۇق سوئال-102076

  : سوئال

الش مهن تــور بېكهتلىــرى، ماســىنجىر ۋە تېلېفــۇن ۋە قىســقا ئۆچــۈر یــول      

یولدىشـىم بـۇ ئىشــىمنى   . ئـارقىلىق بىـر یىگىــت بىـلهن تونۇشـۇپ قالــدىم    

بىلىپ قىلىپ غهزەپلهنگهن ھالهتته، بالىالرنىڭ یۈزىنى قىلمىسـام، سـىنى   

سهبرى قىالي، ئهمما ئۈستۈڭگه خوتۇن ئـالىمهن   -تاالق قىلىۋېتهتتىم، بوپتۇ

ــدى ــڭ بهرگه  . دېــ ــپ، ئالالھنىــ ــۇپ تهۋبه قىلىــ ــالىقىمنى تونــ ن مهن خاتــ

یولدۇشـۇمنىڭ  . نېمهتلىرىگه تهشهككۈر ئېیتىپ یىڭـى ھایـاتنى باشـلىدىم   

كۆڭلىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن ئىلگىرى قىلغىلى ئۇنىمىغان ھهممه ئىشـالرنى  

تهنه، -شــۇنداقتىمۇ ئۇنىڭــدىن ھهردائىــم تــاغنى تهۋرىتىــدىغان تاپــا . قىلــدىم

ىگىـت،  ئارىدىن بىرقانچه ئاي ئۆتكهندە ھىلىقـى ی . دەشنهم ئىشىتىپ تۇردۇم

ــۇردۇق   ــۈر یوللىشـــىپ تـ ــۇن قىلـــدى ۋە ئۆچـ ــا تېلېفـ ــا یهنه قایتـ مهن . ماڭـ

یولدۇشــۇمنىڭ بىلىــپ قىلىشــىدىن ئهنســىرەپ تېلفۇنغــا جــاۋاب قىلىشــقا 

شۇنداقتىمۇ یولدىشـىم بـۇنى سـىزىپ    . جۈرئهت قىاللمایدىغان بولۇپ قالدىم

ھهر قېــــتىم تېلېفــــۇن كهلســــه، ئاشــــىقىڭنىڭ تېلېفــــۇنىنى : قىلىــــپ

، دەپ زەردى قىالتتـى، تېلېفـۇن باشـقا بىرىـدىن كهلـگهن بولسـا،       ئالمامسهن؟

یهنىال ئىشهنمهسلىك بىلهن، ئىككىڭنىڭ ئارىسىدا مهخپى شىفىرلىق سۆز 

. قوللىنىسهن دەپ، ماڭا ئىشهنمهسـلىك نهزىرىـدە قارایـدىغان بولـۇپ قالـدى     

ــاتتىم   ــۇن ئىشلىتىشــنى توخت ــىز تېلېف ــدىن ئامالس مهن . مهن قورققىنىم

ھهر قېـتىم قۇرئـان ئوقۇغـان ۋاقتىمـدا،     . اتتىن بهكمۇ بىزار بولدۇمھازىر ھای
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مهن قانـداق قىلىشـىم كېـرەك؟    . ئۆزۈمگه ئۆلۈم تىلهیـدىغان بولـۇپ قالـدىم   

  .مهسلىھهت ۋە نهسىھهت قىلىشىڭالرنى سورایمهن؟

  :جاۋاب

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھغا خاستۇر

. كى تهمهخورلـۇق، ئـاخىرى ئـۇنى ھـاالكهتكه ئىلىـپ بارىـدۇ      ئىنسان قهلبىدى

قایغۇغا چۆكۈپ تېڭىرقاش ئىچىدە -ئىنسان قانائهتتىن مهھرۇم بولغاندا غهم

. قالىدۇ، كۆڭۈل ئارزۇسـىنى قانـدۇرۇش ئىسـتىگىدە ھهر تهرەپـكه تهلمۈرىـدۇ     

ئـالالھ تهۋبه  . ئىنساننىڭ كۆڭۈل ئارزۇسـى، ئۆلگهنـدە تـۇپراق بىـلهن تویىـدۇ     

تهمهخورلــۇق ئىنســاننى ھــارام . غۇچىنىــڭ تهۋبىســىنى قوبــۇل قىلىــدۇقىل

  . ئىشالرغا دۇچار قىلىپ، ئابرویىنى چۈشۈرىدىغان رەزىل قىلمىشتۇر

تۇرمۇشلۇق بولغـان مۇسـۇلمان ئایالالرنىـڭ، ئـالالھ نـېمهت قىلىـپ بهرگهن       

ئهرلىرىگه قانـائهت قىلمـاي، باشـقا یاشـالر بىـلهن یوشـۇرۇن ئـاالقه قىلىشـى،         

ىڭدەك بهزى یاشالرنىڭ، ئىپپهتلىك ئایالالرغا یامان نىیهتـته بولۇشـىمۇ،   شۇن

  .چېكىدىن ئاشقان رەزىللىكتىن ئىبارەتتۇر

مۇسۇلمانالر ئالالھقا ئاسىیلىق قىلىـپ، ھېچقانـداق بهخـتكه ئېرىشـكىلى     

ــت   ــى بهخ ــدىغانلىقىنى، ھهقىق ــۇنۇش ۋە   -بولمای ــا بویس ــائادەتنىڭ، ئالالھق س

  .قولغا كىلىدىغانلىقىنى تونۇپ یهتتى ئىبادەت ئارقىلىق-تائهت

ئىلگىرىكــى ئۈممهتلهرنىــڭ ھــاالك ۋە ئازابقــا دۇچــار  ! ھۆرمهتلىــك ســىڭلىم

سىز ئـۇنى  . مهسىیهتكه چۆمگهنلىكىدىن بولغان-بولىشىنىڭ سهۋەبى گۇناھ

ئىنساننىڭ بهختلىك بولىشى ۋە یىڭى نېمهتكه ئېرىشىشتىكى ئاساسـلىق  

سـىلهرگه  «: تائـاال بـۇ ھهقـته مۇنـداق دەیـدۇ     ئالالھ !. ئامىل دەپ ئویالمسىز؟

ــۇ     ــداق بىــر مۇســىبهت یهتســه، ئ ــا ھهرقان ــاكى مىلىڭالرغ ــى جېــنىڭالر ی یهن
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سىلهرنىڭ قىلغان گۇناھىڭالر تۈپهیلىدىن كهلـگهن بولىـدۇ، ئـالالھ نۇرغـۇن     

مۇسىبهتتىن -گۇناھىڭالرنى ئهپۇ قىلىدۇ، ئهگهر ئهپۇ قىلمایدىغان بولسا، باال

  . ئایهت-30سۈرە شۇرا » ىدىڭالرھېچ قۇتۇاللماس ئ

ھهۋەسـكه  -مهسـىیهت، شـهھۋەت، شـهیتانى ھهۋایـى    -ئىنساننىڭ نهپسى گۇناھ

مایىل بولۇپ، ئۇنىڭغا گىرىپتار بولماق ناھایىتى ئاسان، لېكىن مهسىله، بۇ 

  . خاتالىقالرغا قانداق مۇئامىلىدە بولۇشتۇر

ۋەسـكه سـهبرى   شـهھۋانىي ھه : "ئىبنى قهییۇم رەھىمهھۇلالھ مۇنـداق دەیـدۇ  

قىلىش، ئۇنىڭدىن كېلىپ چىقىدىغان یامان ئاقىۋەتكه سهبرى قىلىشـتىن  

ئهلهملىـك ئازابقـا دۇچـار    -شهھۋەتكه بېرىلىش ئىنسـاننى دەرد . ئاسان بولىدۇ

. قىلىدۇ یاكى ئالالھنىڭ دەرگاھىدىكى مهڭگۈلۈك لهززەتنى بىكـار قىلىـدۇ  

ئىنسـاننىڭ قهلبىنـى   . ۋاقىتنى زایا قىلىپ مهڭگۈلۈك پۇشـایمانغا سـالىدۇ  

دۇنیاسـىنى ۋەیـران   -كېرەكلىك مال. ئۆچمهس جاراھهتكه گىرىپتار قىلىدۇ

پهس تهبىئهتلىـك كىشـىلهر سـهۋەبىدىن    . ئابرۇیىنى چۈشۈرىدۇ-یۈز. قىلىدۇ

كۆڭۈلنىـــڭ كهیـــنىگه كىرىـــپ، داۋاملىشـــىۋاتقان لهززەتلىـــك نېمهتـــتىن 

  ".نادامهتته ئۆتىدۇ-ئایرىلىپ بىر ئۆمۈر ھهسرەت

مهســىیهتكه ســهل قــاراپ -ازىر دۇچ كهلــگهن قىیىنچىلىــق، گۇنــاھســىز ھــ

ئۆتكۈزگهن خاتالىقىڭىزنىڭ، ھهمدە سـهمىمى تهۋبه قىلمىغانلىقىڭىزنىـڭ   

  .مهھسۇلىدۇر 

ئالالھنىــڭ پهزلــى بىــلهن یاخشــى ئهر بىــلهن تۇرمــۇش قــۇرۇپ، پهرزەنتلىــك  

ىرى بولغان بىر ئایالنىڭ، نـاتونۇش یـاش بىـلهن ھهر تۈرلـۈك ئۇچـۇر ۋاسـتىل      

ئارقىلىق ئاالقىلىشـىش ئهھۋالىنىـڭ كۆرۈلۈشـى، بهك چېكىـدىن ئېشـىپ      
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ھازىرقى قىیىنچىلىقىڭىز ئالالھ تهرىپىدىن، بۇ . كهتكهنلىك ھېسابلىنىدۇ

  .قىلمىشىڭىزغا بىرىلگهن ئاگاھالندۇرۇشتىن ئىبارەت بولسا كېرەك

تهنه قىلىــش ۋە ئهیىــبلهش بىلهنــال كۇپایىلىنىشــى، -ىزنىڭ تاپــایولدىشــىڭ

ــالىقلىرىڭىزنى   ســىزنىڭ چىــن قهلبىڭىــزدىن ئۆرتىنىــپ، ئۆتكــۈزگهن خات

  .تونۇپ یېتىشكه یىتهرلىكتۇر

تهلهپلىرىنـــى تولـــۇق ئـــادا  -بۇنىڭـــدىن بـــۇرۇن یولدىشـــىڭىزنىڭ ھـــاجهت

زنىڭ ھازىرقى قىلمىغانلىقىڭىزمۇ خاتالىق بولۇپ، تىنچ ئائىله تۇرمۇشىڭى

  .ھالهتكه چۈشۈپ قىلىشىنىمۇ بۇنىڭدىن ئایرىپ قارىغىلى بولمایدۇ

ئهرگه ئىتــــائهت قىلىشــــنىڭ مــــۇھىملىقىنى بىلىشــــىڭىز، ئهرنىــــڭ     

ــىنىڭ     ــال كىشــ ــداش، ئایــ ــى ئورۇنــ ــپ، تهلهپلىرىنــ ــى قىلىــ خىزمىتىنــ

ئىنسانالرنىڭ نهزىرىدە ۋە ئالالھنىڭ نهزىرىدىمۇ، ئورۇنداشقا تىگىشلىك ئهڭ 

  . ىك بۇرچىدۇرشهرەپل

بىــر «: ئهبــى ســهئىید خــۇدرى رەزىیهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋایهت قىلىنىــدۇكى 

ئـى  : كىشى قىزىنى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ یېنىغا ئىلىـپ كېلىـپ  

بــۇ قىــزىم تۇرمۇشــلۇق بولۇشــقا ئۇنىمایۋاتىــدۇ؟،  ! ئالالھنىــڭ پهیغهمبىــرى

ىـڭ سـۆزىنى ئـاڭالڭ    ئاتىڭىزن: دېگهندە، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئـۇ قىزغـا  

سـىزنى ھهق بىـلهن ئهۋەتـكهن    : ئۇ قىـز پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالمغا   . دەیدۇ

، ئالدى بىلهن ئهرنىـڭ ئایـالى ئۈسـتىدىكى    !ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى

ئهرنىـڭ ئایـالى   : پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم  . ھهققىدىن خهۋەر بهرگىن دېـدى 

ىق جاراھهت بولغـان تهقـدىردە،   ئۈستىدىكى ھهققى، ئهرنىڭ بهدىنىدە یىرىڭل

بۇنى ئایـال تىلـى بىـلهن یـاالپ سـۈرتۈپ قویغانـدىمۇ ئهرنىـڭ ھهققىنـى ئـادا          

نــاملىق  »ســۈنهنۇل كــۇبرا «بــۇ ھهدىســنى نهســائىي   . »قىاللمایــدۇ دېــدى 
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نــاملىق »تهرغىــب ۋە تهرھىــب«بهتــته، مــۇنزىرى -283تــوم -3ئهســىرىنىڭ 

ناملىق » دىسلهر توپلىمىسهھىھ ھه«بهتته، ئالبانى -98توم -3ئهسىرىنىڭ 

  .ھهدىسته بایان قىلىنغان-3148ئهسىرىنىڭ 

سىزنىڭ بۇ قىیىنچىلىقىڭىزنى ھهل قىلىشنىڭ یـولىنى تۆۋەنـدە ئوچـۇق    

  :قىلىپ دەۋېرىمىز

ســـــىزنىڭ تۇرمۇشـــــتىكى راھهتســـــىزلىكىڭىز، ئالالھغـــــا ئاســـــىیلىق 

ــدىغان     ــالالھ رازى بولى ــۇپ، ســىز ئىشــنى ئ قىلغــانلىقىڭىز ســهۋەبىدىن بول

ھهقىـقهتهن ئـالالھ تهۋبه قىلغۇچىالرنىـڭ    . ئىبادەتلهر بىـلهن باشـالڭ  -تائهت

خاتالىقىنى یاخشىلىققا ئۆزگهرتىپ، ئۆز پهزلى بىـلهن سـاۋاپ بېرىشـنى ۋەدە    

  .قىلدى

تهۋبه قىلىش دېگهن كهسـكىن ئىـرادە ۋە قهتئـى نىـیهتكه كېلىـپ، بـۇرۇنقى       

شایمان قىلىش بىلهن ھهممه خاتالىقالردىن قول ئۈزۈش، ئۆتكهن ئىشالرغا پۇ

ــانفۇن : ســـىزنىڭ ۋەقهلىكىڭىـــزگه كهلســـهك. بولىـــدۇ ســـىز ۋاقتىـــنچه یـ

یولدىشـىڭىز  . ئىشلىتىشنى توختىتىپ، نۇمۇرىڭىزنى ئهمهلـدىن قالـدۇرۇڭ  

تېلېفۇن ئىشلىتىشكه رۇخسهت قىلغاندا یـاكى سـىزگه    سىزگه ئېشىنىپ 

نىڭ بــۇ ســىز. یىڭـى نومــۇر ئىلىــپ بهرگهنــدىن كېــیىن یــانفۇن قوللىنىــڭ 

ــارىڭىزنى ئىســالھ     ــلهن ئ ــىڭز بى ــانلىقىڭىزنى، یولدىش ــى تهۋبه قىلغ ھهقىق

  .قىلىشقا قىزغىن ئىكهنلىكىڭىزنى ئىسپاتالیدۇ

ــقا ئۇرۇنـــۇپ تـــۇرۇپ قانـــداقچه   ســـىز ئـــۆتكهنكى خاتـــالىقنى یهنه تهكرارالشـ

  !.یولدىشىڭىزنىڭ ئهپۇ قىلىشىنى ئۈمىد قىلىسىز؟

ۇرمـۇش یـولى ئۈچـۈن پۇرسـهت     یولدىشىڭىزنىڭ سىزنى ئهپۇ قىلىپ، یىڭى ت

. یارىتىپ بهرگهنلىكـى چـوڭ ئىـش، بـۇ سـىزنى یاخشـى كۆرگهنلىكىدىنـدۇر       
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مهنتىقى جهھهتتىن پىكىر قىلغاندىمۇ، سىزدىن سادىر بولغان خاتالىقنىڭ 

ــلهن     ــىڭىز بىـ ــتىش ۋە تاالقلىنىشـ ــپ كېـ ــۋالىق، ئایرىلىـ ــاقىۋىتى رەسـ ئـ

ــى ــانلى . نهتىجىلىنهتتـ ــىزگه مېھرىبـ ــڭ سـ ــېكىن ئالالھنىـ ــپ لـ ق قىلىـ

ئهیىبىڭىزنى یېپىـپ، ئـائىلىڭىزنى ۋەیـرانچىلىقتىن سـاقالپ قالغـانلىقى      

چوڭ نېمهتتىن ئىبـارەت بولـۇپ، سـىز ئالالھنىـڭ بهلگىلىمىسـىگه رائىـیه       

قىلغان ئاساستا، یولدىشىڭىزنىڭ مېھرىبانلىقىغا ھېسداشـلىق ۋە سـۆیگۈ   

وللىغـان  سـىزگه قایتـا قىسـقا ئۆچـۈر ی    . بىلهن جاۋاپ قایتۇرىشىڭىز كېرەك

ئىككىنچـى قېـتىم   . بۇزغۇنچى بىـلهن بولغـان بـارلىق ئـاالقىڭىزنى ئـۈزۈڭ     

-قایتـــا ئـــاالقه قىلغـــانلىقىڭىز خاتالىقنىـــڭ یهنه تهكرارلىنىشـــى، گۇنـــاھ

ــتىن     ــقا ســهل قاراش ــى تهۋبه قىلىش مهســىیهتنىڭ داۋام قىلىشــى ۋە ھهقىق

ۈمىـد  ئىبارەت بولۇپ، یهنه ئېرىڭىز بىلهن ئارىڭىزنىـڭ یاخشـى بولىشـىنى ئ   

ھىلىقى ئىنسانىي شهیتاننىڭ ئاۋازىنى قایتا ئاڭالشقا، یازغـان  !. قىالمسىز؟

یولدىشـىڭىزغا  ! خهتلىرىنى یهنه ئوقۇشقا قانـداقمۇ قهلبىڭىـز یـول قویـدى؟    

تولۇق ئىشهنچ ۋە سۆیگۈ ئاتا قىلماي تۇرۇپ، ئۆزىڭىزگه ئىشىنىشـىنى تهلهپ  

سىز ئىلگىرىكىدىنمۇ  بۇ قىلمىشىڭىز یهنه داۋام قىلىدىكهن،!. قىالمسىز؟

ئهگهر یولدىشـــــىڭىز ســـــىزنىڭ . بهتـــــتهر ئهھۋالغـــــا دۇچـــــار بولىســـــىز

ــداق    ــالىڭىز قان ــائىلىڭىزدىكىلهرنى خهۋەرلهندۈرســه ھ قىلمىشــىڭىزدىن ئ

شۈبھىسىزكى، ئهھۋالىڭىزنىڭ ھازىرقىدىن نهچـچه ھهسسـه   ! بولۇپ كېتهر؟

  .یامان بولۇشىدا شهك یوق

هنىـمهت بىلىـپ، تىـزدىن ئېرىڭىـز     سىز پۇرسـهتنى غ ! ھۆرمهتلىك سىڭلىم

ــز     ــىیه قىلىمى ــىڭىزغا تهۋس ــالھ قىلىش ــارىڭىزنى ئىس ــلهن ئ ــا . بى ئالالھغ

تهقۋادارلىــق قىلىــپ، یولدىشــىڭىز، پهرزەنتىڭىــز ۋە ئــائىلىڭىزگه كۆڭــۈل  
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. بۆلىشــىڭىز، ئالالھنىــڭ رازىلىقىــدىن باشــقىغا قارىماســلىقىڭىز كېــرەك  

زگه یاخشـىلىقتا ئىتـائهت   ئۈمىتسىزلهنمهستىن دادىللىـق بىـلهن ئېرىڭىـ   

تهنه، -یولدىشـىڭىزنىڭ تاپـا  . قىلىپ گـۈزەل تۇرمۇشـىڭىزنى داۋامالشـتۇرۇڭ   

سىز سـهمىمىیهت ۋە ئىخـالس   . یىرىك مۇئامىلىسىدىن بوشىشىپ كهتمهڭ

بىلهن شهرىئهتكه بویسۇنسىڭىز، مهلۇم مۇددەتتىن كىـیىن بولسـىمۇ ئـالالھ    

ــدۇ  ــا. ئىككىڭالرنىــڭ ئارىســىنى ئىســالھ قىلى ــد  شــۇ ئ رقىلىق ســىز ئۈمى

  . قىلىۋاتقان بهختلىك تۇرمۇشىڭىز یىڭىالنغۇسى

 -خـاتىرجهملىككه پـۈركهلگهن، سـۆیگۈ   -ئىنسان ھایاتلىق دۇنیاسىدا، تىـنچ 

مــۇھهببهتكه چــۆمگهن، ئىللىــق ئــائىله تۇرمۇشــىدىن باشــقا نېمىنــى تهلهپ 

ــدۇ؟ ــا     !. قىلى ــلهن قولغ ــش بى ــدىچىلىك قىلى ــى بهن ــا ھهقىق ــۇنى ئالالھغ ب

ئالالھ كىمگه بۇنداق نېمهت ئاتا قىلىـدىكهن، نېمهتنـى قهدىـرلهپ،    . كېلىدۇ

قانائهتچــانلىق . تهقۋادارلىــق قىلىــپ، ئالالھغــا كــۆپ تهشــهككۈر ئېیتســۇن 

  . تۈگىمهس بایلىقتۇر

  .سائادەت ئاتا قىلسۇن-ئالالھ سىزگه ھىدایهت، تهۋپىق ۋە بهخت

 .ھهممىدىن یاخشىسىنى ئالالھ بىلگۇچىدۇر


