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بەختلىك تۇرمۇشقا ئېرىشىشنىڭ ئۈنۈملىك
چارىلىرى
ناھايىتى شەپقەتلىك ۋە دائىمى مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلەن باشاليمەن

بارلىق ھەمدۇ-سەناالر ئالالھ تائاالغا خاستتۇر ئتالالھ تائاالنىتڭ
ھېچ شېرىكى يوق يەككە-يېگانە مەئبۇد بەرھەق ئىكەنلىكىگە ۋە
پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنى ئۇنىڭ پەيغەمبىرى
ۋە بەندىستتتى دەپ گۇۋاھلىتتتق بېتتترىمەن شتتتۇندالال رەستتتۇلۇلالھ
سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە ،ئۇنىتڭ ئتائىلە تاۋابىتتاتلىرى ۋە
سەھابىلىرىغا دۇرۇت ۋە ساالمالر بولسۇن
كۆڭۇلنىتتتتتڭ ئتتتتتاراملىقى ،خوشتتتتتاللىقى ۋە ئۇنىتتتتتڭ غەم ت
ئەندىشىلەردىن خالىي بولۇشتى ھەرلانتداق كىشتىنىڭ ئالتدىنقى
تىلىكىتتدۇر بەختلىتتك تۇرمتتۇ ئەنە شتتۇنىڭ بىتتلەن ھاستتى
بولىتتدۇ بەختلىتتك تۇرمۇشتتقا ئېرىشىشتتنىڭ دىنىتتي ،تەبىتىتتي ۋە
ئەمەلىي سەۋەبلىرى بولۇپ ،ئۇالر مۆمىنلەردىن باشتقا ھېككىمتدە
جۇغالنمايدۇ ئەمما بەختلىتك تۇرمتۇ متۆمىنلەردىن باشتقىالردا
تىپىلتتتدى دلسىلستتتە ،بىتتتر تەرەپلىتتتمە بەختتتتتىن باشتتتقا نەرستتتە
ئەمەستۇر
مەن بتتتتۇ لىستتتتقا ئەستتتتىرىمدە ھەرلانتتتتداق كىشتتتتى ھەۋە
لىلىدىغان بەختلىك تۇرمۇشقا ئېرىشىشنىڭ سەۋەبلىرىدىن بىر
لانكىنى بايان لىلىمەن
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بۇ سەۋەبلەرنىڭ كتۆپلىرىنى ھاياتىتدا تەتبىقلىغتان كىشتىلەر
گۈزەل ھايات ۋە كەڭرىكىلىك تۇرمۇشقا ئېرىشكەن بولسا ،ئۇنىڭغا
ئەھمىتتتتتسەت بەرمىگەنلەرنىتتتتتڭ ھايتتتتتاتى ئۈمىدستتتتتىزلىك ۋە
ئىزتىراپلىق ئىكىدە ئوتتى بەزى كىشىلەر يۇلىرىدىكى ئىككتى
تۈرنىتڭ ئارىستتىدا ئالالھنىتتڭ متۇۋەپپەق لىلىشتتى بىتتلەن ھايتتات
كەچۈردى
بەختتت -ستتتتائادەتكە تولغتتتتان تۇرمۇشتتتتقا ئېرىشىشتتتتنىڭ ئەڭ
ئاساستلىق ستتەۋەبلىرىدىن بىتترىال ئالالھقتتا ئىمتتان كەلتتتۈر ۋە
ئىماننىتتتڭ تەلەززاستتتى بويتتتۇنكە ئەمەل لىلىتتتش ئتتتالالھ تائتتتاال
َ َ ُ
َ ْ َ َ َ
نَث َو ُه َ
اِلًا ِِّمن َذك ٍر أ ْو أ َ ٰ
وو
لۇرئان كەرىمدە مۇنداق دەيدۇال ﴿من ع ِمل ص ِ
ُ ْ ٌ َ َ ُ ْ َ َّ ُ َ َ ً َ ِّ َ ً َ َ َ ْ َ َّ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ
مؤ ِمن فلنح ِيينه حياة ط ِيبة ۖ وَلج ِزينهم أجرهم بِأحس ِن ما َكنوا يعملون﴾
تەرجىمىسىال «ئەر ت ئايتال متۆمىنلەردىن كىمكتى ياخشتى ئەمەل
لىلىدىكەن ،بىز ئۇنى ئەلۋەتتە دۇنسادا ئۇبدان ياشتىتىمىز ،ئۇالرغتا
ئەلۋەتتە ،لىلغان ئەمەلىدىنمۇ ياخشىراق ساۋاب بېرىمىز » [سۈرە
نەھ  79ت ئايەت]
ئالالھ تائاال يتولىرىقى ئتايەتتە ،كىمكتى ئىمتان بىتلەن ياخشتى
ئەمەلنى جەملەيتدىكەن ،ئتالالھ تائتاال ئتۇنى بتۇ دۇنستادا بەختلىتك
ھاياتقا ئېگە لىلغانتدىن باشتقا ،ئتاخىرەتتە بولستا ئۇنىتڭ لىلغتان
ئەمەلىدىنمۇ ياخشىراق ستاۋاب بېرىتدىغانلىقىنى بايتان لىلتدى
بۇنىڭ سەۋەبى ناھايىتى روشەن بولۇپ ،ئالالھقا ھەلىقىي رەۋىشتە
ئىمتتتان ئېستقتتتان ۋە لەلبنتتتى ،ئەخاللنتتتى ،شتتتۇندالال دۇنستتتا ۋە
ئاخىرەتلىتتك بتتارلىق ئىشتتلىرىنى ستتالىھ ئەمەللەرنتتى لىلىتتش
ئارلىلىق ئىسالھ لىلىدىغان كىشى دۇنسا ۋە ئتاخىرەتتە بەختتكە
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ۋە خوشتتاللىققا ئېرىشىشتتنىڭ ۋاستتىتىلىرىنى ،كۆڭۈلستتىزلىك،
غەم ت لتتايغۇ ۋە مۇستتىبەتلەرگە تالابىتت تۇرۇشتتنىڭ چتتارىلىرى
لاتتتارلىقالرنى لولغتتا كەلتتتۈرگەن بولىتتدۇ بتتۇ تتتۈردىكى كىشتتىلەر
ئالالھ تائاالدىن كەلگەن ياخشىلىقالرنى ،ئۇنىڭغا شۈكۈر ئېستتىش
بىلەن لوبۇل لىلىپ ياخشى يولالرغا ئىشلىتىدۇ ،ئىسراپكىلىق
لىلمايتتدۇ ۋە ياخشتتىلىقىنى كىشتتىلەردىن ئايىماستتتىن ،ئۇنىتتڭ
ئۈچۈن ئالالھ تائاالدىن بۈيۇك ساۋاپ ۋە ئەجىرلەرنى ئۈمىد لىلىدۇ
بۇ تۈردىكى كىشىلەر بېشىغا كەلگەن كۈلپەتلەرگە كۈچىنىتڭ
يېتىشتتتىكە تالابىتتت تتتتۇرۇپ ،رلتتتتال ھاياتقتتتا ئتتتالىالنىلىق ۋە
سەبىرچانلىق پوزتسىسەستىدە بولىتدۇ ۋە بتۇ ئتارلىلىق ئۆزىنىتڭ
ستتائادىتىگە زىستتانلىق بولىتتدىغان ئتتاھۇزارالردىن ئتتۆزىنى لوغتتداپ
لاالاليتتدۇ شتتتۇندالال ھايتتات مۇجادىلىستتتىدە ھەرخىتت تەجتتترىبە
ساۋالالرغا ئىتگە بولىتدۇ ۋە بتۇ يولتدا تارتقتان ئەزىسەتلىترى ئۈچتۈن
ئتتالالھ تائتتاالدىن چەكستتىز مۇكاپتتاتالرنى ئۈمىتتد لىلىتتپ ،گتتۈزەل
ئارزۇ-ئارمانالر ئىكىدە ياشايدۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دلگەنال «مۆمىننىڭ ئىشى
ھەيران لاالرلىق ،ئۇنىڭ ھەممە ئىشلىرى خەيرىلىكتۇر ،ئەگەر
ئۇنىڭغا ياخشىلىق كەلسە ئالالھ تائاالغا شۈكۈر لىلىدۇ ،بۇ ئۇنىڭ
ئۈچۈن خەيرىلىكتۇر ئەگەر مۇسىبەتكە ئۇچرىسا سەبىر لىلىدۇ ،بۇ
ئۇنىڭ ئۈچۈن يەنە خەيرىلىكتۇر بۇنداق بولۇ پەلەت مۆمىن
كىشىگىال نەسىب بولىدۇ » [مۇسلىم رىۋايىتى]
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پەيغەمتتتتبەر ئەلەيھىسستتتتاالم متتتتۆمىن كىشتتتتىگە كەلتتتتگەن
خوشاللىق ۋە غەم-لايغۇنىڭ ھەممىسى ئۇنىتڭ ئۈچتۈن غەنىتمەت
ئىكەنلىكىنى بايان لىلىدۇ
شۇڭا خوشاللىق يتاكى غەمكىنلىتك نەستىب بولغتان ئىككتى
ئادەمنىتتتتڭ ،مەزكتتتتۇر ئىشتتتتالرنى لوبتتتتۇل لىلىشتتتتتا پەرللىتتتتق
ئىكەنلىكىنى بايقايمىز بۇ ئۇالرنىڭ ئىمانى ۋە ياخشتى ئەمەلىتگە
كۆرە بولىدۇ بۇ ئىككى كىشىنىڭ بىرى بېشتىغا كەلگەنلەرنىتڭ
ھەممىسىنى خوشتاللىق شتۈكۈر ،غەمكىنلىكنتى ستەبىر بىتلەن
كۈتىۋالغتتتانلىقى ئۈچتتتۈن ،ئۇنىتتتڭ بتتتارلىق غەم ت لتتتايغۇلىرى،
كۆڭۈلستتىزلىكلىرى ۋە دەرتلىتترى يولىلىتتپ ،بەختلىتتك ھاياتقتتا
ئېرىشىدۇ
يەنە بىرى بېشىغا كەلگەنلەرنىڭ ھەممىسىنى ئىسسانكارلىق
ۋە ناشتتۈكۈرلۈك بىتتلەن كۈتىۋالىتتدۇ ،نەتىدىتتدە ئۇنىتتڭ ئەخاللتتى
بۇزىلىدۇ نەتىدىدە راھەتسىز ،بىتارام ھايات كەچۈر شكە مۇپتىال
بولىتتتدۇ ئتتتۇ ياخشتتتلىققا شتتتۈكۈر لىلىشتتتنى جاپاالرغتتتا ستتتەبىر
لىلىشتتتنى بىلمىگەنلىكتتتتىن ،شتتتۇنكە كتتتۆپ ياخشتتتىلىقالرغا
ئېرىشتتكەن بولستتىمۇ ،تېەتتى يەنە ئېرىشتتەلمىگەن ياخشتتىلىقالر
ئۈچتتۈن لايغۇرىتتدۇ ئتتۇ لايغۇرغتتان ئىشتتالر ھاستتى بولىشتتى يتتاكى
بولماسلىقى متۇمكىن ئەگەر بولتدى دلتگەن تەلتدىردىمۇ ،مەزكتۇر
ئىشتا ئۇنىڭ ھاياتى ئىزتىراپ ئىكىدە ئوتىدۇ
ئەگەر ئۇ بەختسىزلىككە ئۇچرىستا ئتۆزىنى يولىتىتپ لويىتدۇ
ھەممىتتدىن يامتتان بتتولغىنى پىكتترى ۋە نەپستتى كىستتەللىكلەرگە
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مۇپتىال بولىتدۇ ۋە ستەبىر لىلىشتنى بىلمىگەنلىكتتىن ،ئۇنىتڭ
ھاياتى ھەمىشە نارازىلىق ۋە لانائەتسىزلىك ئىكىدە ئۆتىدۇ
بۇالرنىتتڭ ھەممىستتى تەجتترىبىلەر ئتتارلىلىق ئىستتپاتالنغان
ھەلىقەتتتتۇر ستتىز ھايتتاتلىق مەيتتدانىغا چۆكتتۈپ كىشتتىلەرنىڭ
ئەھۋالىنى تەپسىلى كۆزىتىدىغان بولسىڭىز ،ئۆزىنىڭ ئېتىقتادى
ۋە ئىمانىنىتتڭ تەلەززاستتى بتتويىكە ئىتتش كتتۆرگەن ئتتادەم بىتتلەن
ئۇنىڭ ئەكسىكە ياشىغان ئادەمنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى چوڭ پەرلنى
ھېس لىلىسىز ئىستالم دىنتى كىشتىلەرنى ئتالالھ تائتاال بەرگەن
رىزىققا لانائەتلىك بولۇشقا چالىرىدۇ
متتتۆمىن كىشتتتى كېستتتەللىك ،نتتتامراتلىق ،غەم ت لتتتايغۇ ۋە
مۇستتىبەت لاتارلىقالرغتتا ئۇچرىغانتتدا ،ئۇنىتتڭ ئىمتتانى ۋە لانتتائىتى
ستتتەۋەبلىك ئتتتۇ ئىشتتتالردا مەن ئۈچتتتۈن ياخشتتتىلىق بتتتار دەپ
چۈشىنىدۇ ئاچكىقنى تاتلىققا ئۆرىسەلەيدۇ ئۇ ھەمىشتە ئۆزىتدىن
يولىرىقىتتدىكىلەرگە ئەمە  ،بەلكتتى تۆۋەنتتدىكىلىرىگە لارايتتدۇ
ئۆزىنىتتڭ ئۇالرغتتا لارىغانتتدا ھەر جەھەتتتتە ئتتارتۇق ئىكەنلىكىتتدىن
خوشتتال بولتتۇپ ئتتالالھ تائاالغتتا شتتۈكۈر لىلىتتدۇ ئەممتتا ئىمتتانى ۋە
ئېتىقادىنىڭ تەلەززاسى بويىكە ئىش كۆرمىگەنلەرگە لارىسىڭىز
ئۇالرنىڭ بېشىغا كۈلپەت كەلگەندە ئتۆزىنى يولىتىتپ لويىتدۇ ۋە
ئەڭ بەختسىز كۈنلەرنى كەچۈرىدۇ
شۇندالال ،ئىنسانغا لورلۇنچ ۋە ئېغىتر كتۈنلەر كەلگەنتدە ،چىتن
ئىمانلىق كىشىلەر كۆڭلى خاتىرجەم ۋە مۇستەھكەم تۇرىۋلرىتدۇ
ۋە لولىتتدىن كېلىشتتىكە ئۇنىتتڭ چتتارە ت تەدبىرلىرىنتتى لىلىشتتقا
ئەللى ،پىكرى ،سۆزى ۋە ئەمەلىسىتتى بىتلەن يۈزلىنىتدۇ چتۈنكى
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مۇنداق كىشىلەر بتۇ خىلتدىكى مۇستىبەتلەر ،لىسىتنكىلىقالر ۋە
غەم ئەندىشتتتىلەرنىڭ بېشتتتىغا كېلىتتتدىغانلىقىنى ئالتتتدىن ئتتتاال
متتۆلكەرلىگەن بولتتۇپ ،ئتتۇالر بتتۇ ئىشتتالردىن چوچتتۇپ كەتمەيتتدۇ،
نەتىدىدە كۆڭۈللۈك ۋە بەختلىك ھاياتىنى داۋام لىلىۋلرىدۇ
ئەممتا ئىمتانى يتوق يتتاكى ئىمتانى ئتاجىز كىشتىلەرنىڭ ھتتالى
بۇنىڭ ئەكسىگە بولۇپ ،ئۇنىڭ بېشىغا لورلۇنچ ،ئەندىشتە ۋە لتايغۇ
كەلگەندە ،مېڭىسى چېكىلىدۇ ،كۆڭلى لاتتىق بىتارام بولىدۇ ۋە
ئۇنى لورلۇنچ لورشىۋالىدۇ مۇنداق كىشىلەر غەم ت لتايغۇلىرىنى
ئۈچۈن بەزى تەبىتىتي ستەۋەبلەرگە بتا ئۇرمىغىنىتدا،
كەتتۈر
كتتۈـ ت لتتۇۋۋىتى ئاجىزاليتتدۇ ،مېڭىستتى چارچايتتدۇ چتتۈنكى ئتتۇالر،
ئتتتتۆزلىرىنى ستتتتەبىرگە يېتەكلەيتتتتدىغان ئىمتتتتاننى يولاتقتتتتان
كىشىلەردۇر
ياخشتتى ت يامتتان ،مۇستتۇلمان ت كتتاپىر ھەممىستتى شتتۇجائەتنى
ھاسى لىلىشتا ۋە غەم ت لايغۇالرنى يېڭىش ئۈچتۈن تىرىشىشتتا
ئوخشاشتۇر بىراق مۆمىن كىشى چىن ئىمانى  ،سەبرىسى ،ئالالھ
تائاالغا ئىشەنكىسى ،ئۇنىڭتدىن ستاۋاب كۈتىشتى ۋە ئتالالھ تائاالغتا
تەۋەككەل لىلىشنىڭ كۈچى بىلەن لىسىنكىلىقالرنى يېڭىشتتا
باشتتقىالردىن ئاالھىتتدە پەرللىنىتتدۇ مۇنتتداق كىشتتى ئۈچتتۈن ھەر
لانداق زور لىسىنكىلىقالر ئاسانغا توختايدۇ ئالالھ تائاال مۇنتداق
َْ َ َ
َ َْ
َ ُ ُ َ ْ َ َ َ َّ
َ َ
دلگەنال ﴿ َوَل ت ِهنُوا ِِف ابْ ِتغا ِء الق ْومِ ۖ ِإن تكونوا تأل ُمون ف ِإن ُه ْم يَأل ُمون ك َما
َ َ ْ ُ َ َ َّ َ َ َ ْ ُ َ
ََُْ َ
َ َ َ َّ ُ
َ
َ
ً
ً
كيموا﴾
تألمون ۖ وترجون ِمن اللو ِه ما َل يرجوون ۖ وَكن اللووه ع ِليموا ح ِ
تەرجىمىسىى «د شتتمەننىڭ ئارلىستتىدىن لوغالشتتقا سۇستتتلۇق
لىلماڭالر؛ ئەگەر سىلەر لىسنالستاڭالر ،ئۇالرمتۇ ختۇددى ستىلەرگە
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ئوخشا لىسنىلىدۇ ،سىلەر ئۇالر ئۈمىتد لىلمايتدىغان نەرستىنى
(يەنى شېھى بولۇشنى ،ساۋابنى ۋە غەلىبىنى) ئالالھدىن ئۈمىتد
لىلىسىلەر ئالالھ ھەممىنى بىلگۈچىدۇر ،ھېكمەت بىلەن ئىتش
لىلغۇچىدۇر » [سۈرە نىسا 401ت ئايەت]
ئتتتتتتۇالر ئتتتتتتالالھ تائاالنىتتتتتتڭ يتتتتتتاردىمى ۋە مەدەت بېرىشتتتتتتى
لىسىنكىلىقالرغتتتا تالابىتتت تۇرااليتتتدىغان روھنتتتى ئۆزلىرىتتتدە
َ ْ ُ َّ َّ َ
ووه َمو َ
وروا إِن الل
يەرلەشتۈرىدۇ ئالالھ تائتاال مۇنتداق دەيتدۇال ﴿واص ِ
َّ
الصابر َ
ين﴾ تەرجىمىسىال «سەۋر لىلىڭالر ،ئالالھ ھەلىقەتەن ستەۋر
ِِ
لىلغۇچىالر بىلەن بىللىدۇر » [سۈرە ئەنفال 14ت ئايەت]
غەم ت لايغۇنى يولىتىشنىڭ سەۋەبلىرىدىن بىرى كىشتىلەرگە
تىلتتى بىتتلەن ۋە لتتولى بىتتلەن ياخشتتىلىق لىلىشتتتۇر بۇالرنىتتڭ
ھەممىستتى ياخشتتى ئىشتتالردۇر ئتتالالھ تائتتاال بتتۇ ياخشتتىلىقالر
ستتەۋەبىدىن ھەر لانتتداق كىشتتىنىڭ غەم ت لتتايغۇلىرىنى يتتوق
لىلىتتدۇ بىتتراق متتۆمىن كىشتتى بۇنىڭتتدا كتتۆپرەك تەلەيلىكتتتۇر
چۈنكى ئۇنىڭ باشقىالرغا لىلغتان لانتدالال بىتر ياخشتى ئىشتى ۋە
گەپ ت سۆزى ئىمانى ۋە ئىەالسىدىن كېلىدۇ ئتۇ ئتالالھ تائتاالدىن
ساۋاب كۈتكەنلىكتىن لىسىنغتا توختايتدىغان ياخشتىلىقالرنىمۇ
َّ َ ْ َ َ
ْي
كىشىلەردىن ئايىمايدۇ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇال ﴿َل خْي ِِف ك ِث ٍ
ََ ََْْ
َْ ْ َ َْ
ِّ َّ ْ َ ُ ْ َّ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ َ ْ
َ
َّ
ُ
اس ومن يفعل
وف أو إِصَل ٍح بْي اَل ِ
ِمن َّنواهم إَِل من أمر بِصدق ٍة أو معر ٍ
َ
َّ
َ َ َْ ُْ
ْ
َٰ َ ْ َ َ َ ْ َ
ورا َعظ ً
يموا﴾ تەرجىمىستىال
ات اللوو ِه فسووف نؤ ِييو ِه أج ً ِ
ذلِك اب ِتغاء مرض ِ
«ئۇالرنىڭ يوشتۇرۇن ستۆھبتىنىڭ تولىستىدا خەيترىسەت يولتتۇر
پەلەت ستتتتەدىقىغە يتتتتتاكى ياخشتتتتتىلىققا يتتتتتاكى كىشتتتتتىلەرنى
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ئەپلەشتۈر شكە ئەمر لىلغان كىشىلەرنىڭ يوشتۇرۇن ستۆھبىتى
بۇنىڭتتتتدىن مۇستەستتتتنا كىمكتتتتى ئتتتتۇ ئىشتتتالرنى ئالالھنىتتتتڭ
رازىلىقىنى تىلە يۈزىسىدىن لىلىدىكەن ،ئۇنىڭغا بۈيۈك ئەجتر
ئاتا لىلىمىز » [سۈرە نىسا 441ت ئايەت]
ئتتالالھ تائتتاال يتتورىقى ئىشتتالرنىڭ ھەممىستتىنىڭ ياخشتتىلىق
ئىكەنلىكىنى بايان لىلدى ياخشىلىق ياخشىلىقنى كەلتۈرىتدۇ
ۋە يامانلىقنى يېراق لىلىدۇ ئالالھ تائتاالدىن ستاۋاب كۈتىتدىغان
مۆمىن كىشتىگە لىلغتان ئىشتىدىن ئتارتۇق ھەسستىلەپ ستاۋاب
بېرىلىدۇ ئۇنىڭدىن غەم ت لايغۇالرنىڭ يولىلىشىمۇ ،ئالالھ تائتاال
بەرگەن ساۋابنىڭ ئەجىرلىرىدىن بىرىدۇر
نىرۋىنىڭ چېكىلىشىدىن كېلىپ چىققتان غەم ت لتايغۇالرنى
كەتكۈز شتتنىڭ ستتەۋەبلىرىال پايتتدىلىق ئىلىتتم يتتاكى ياخشتتى
ئەمەللەر بىلەن مەشغۇل بولۇشتتۇر چتۈنكى بتۇ ئىشتالر كۆڭتۈلنى
غەم ت لايغۇالرنى ئويالشتىن مەشغۇل لىلىتش ئتارلىلىق ئتادەمگە
ئتتتتارام بېرىتتتتدۇ بەلكتتتتى بتتتتۇ كۆڭۈلستتتتىزلىكلەرنى ۋە ئۇنىتتتتڭ
سەۋەبلىرىنى بۇ ئىشتالر ئتارلىلىق ئۇنتۇيتدۇ نەتىدىتدە ،كتۆڭلى
خو  ،روھتى كۆتۈرىلىتدۇ بتۇ ئىشتالر متۆمىن ۋە كتاپىر ئارىستىدا
ئورتالتۇر لېكىن متۆمىن كىشتى ئتالالھ تائاالغتا بولغتان ئىمتانى،
ئىشەنكىسى ۋە سەبرىسى بىلەن بارلىق ئىشتلىرىدا باشتقىالردىن
ئاالھىدە پەرللىنىپ تۇرىدۇ زور لىسىنكىلىقالر ۋە غەم ت لايغۇالر
بىلەن ئىمتىھان لىلىنغان كۆپلىگەن كىشىلەر ياخشتى ئىشتالر
بىلەن مەشغۇل بولۇ ئارلىلىق غەملىرىنتى ئۇنتتۇپ بەختلىتك
تۇرمۇشىغا داۋام لىلىدۇ
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غەم ت لتتايغۇنى كەتكۈز شتتنىڭ ستتەۋەبلىرىدىن بىتترى ،پىكىتتر
خىستتتالنى بۈگۈننىتتتڭ ئىشتتتلىرى ئۈچتتتۈنال مەركەزلەشتتتتۈر ،
كېلەچەكنىتتڭ غەملىتترى ۋە ئۆتمۈشتتنىڭ ھەستترىتىنى لەتتتتى
ئۇنتۇشتتتتۇر پەيغەمتتتبەر ئەلەيھىسستتتاالم ئتتتالالھ تائتتتاالدىن غەم،
ئەندىشتتتە ۋە لتتتايغۇالردىن پانتتتاھ تىلەيتتتتتى ئتتتۆتكەن ئىشتتتالرغا
ھەستترەتلىنىش لولىتتدىن كەلمەيتتدىغان ئىشتتقا ئتتۆزىنى ئتتاۋارە
لىلغتتتتانلىقتۇر چتتتتۈنكى ئتتتتۆتكەن كەتتتتتتى ،لايتتتتتا كەلمەيتتتتدۇ
كېلىكەكنىتتتتڭ غېمىنتتتتى يېتتتتسىش ستتتتەۋەبلىك ھتتتتازىردىكى
ئىشلىرىنى كېكىكتۈر شمۇ ياخشتى ئەمە ئىنستان پەلەت شتۈ
بىر كۈنىگىال ئائى بولۇشى ۋە شۇ بىر كۈنلۈك ئىشىنىال ئتويالپ
ئىش كۆرىشى الزىم شۇنداق لىلغاندىال ئارتۇق غەم ت لتايغۇالردىن
خاال بولغىلى بولىدۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئتۈممەتلىرىنى
دۇئا لىلىشتقا تەشتەببۇ لىلغىنىتدا ،ئتالالھ تائاالنىتڭ پەزلىنتى
تىتتلە بىتتلەن بىتترگە ،لتتاتتىق ئىشتتلە  ،ئەجىتتر لىلىتتش ۋە
تىلىتتتتتگەن نەرسىستتتتتىگە يېتتتتتتىش ئۈچتتتتتۈن تىرىشتتتتتكانلىق
كۆرسىتىشتتكە بتتۇيرۇيتتى چتتۈنكى دۇئانىتتڭ نەتىدىستتى ئەمەل
بىلەن بىرلىكتە روياپقا چىقىتدۇ بەنتدە ئتالالھ تائتاالدىن دۇنستا ۋە
ئاخىرەتلىك ياخشىلىقالرنى تىلەيدۇ ۋە شۇ ياخشىلىقالرنى لولغتا
كەلتۈر ئۈچۈن ئىشلەيدۇ ئاندىن ئالالھ تائاال ئۇنىتڭ متۇرادىنى
بېرىدۇ
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دلگەنال «ئۆز ڭگە پايتدىلىق
ئىشالردا ئالالھ تائاالدىن ياردەم سورىغان ھالدا تىرىشتقىن ،ئتاجىز
كەلمەيستتەن ستتاڭا بىتترەر كۆڭۈلستتىزلىك يەتستتە ،ئەگەر ئۇنتتداق
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لىلغتان بولستام مۇنتداق بتوالردى ،دلمىگىتن لتېكىن دلگىنكتىال
ئتتتالالھ تائتتتاال بتتتۇيرىغىنى بولتتتدى چتتتۈنكى"ئەگەر" كەلىمىستتتى
شەيتاننىڭ ئىشلىرىغا يول ئاچىدۇ » [مۇسلىم رىۋايىتى]
رەستتتتۇلۇلالھ ستتتتەللەلالھۇ ئەلەيھتتتتى ۋەستتتتەللەم ھەرۋالىتتت
ھەرلانتتداق ئىشتتتا ئتتالالھ تائاالغتتا يتتۆلىنىش ۋە ئاجىزلىققتتا يتتول
بەرمەسلىك بىتلەن ،ئتۆتكەن ئىشتالرنى ئالالھنىتڭ تەلتدىرى دەپ
چۈشۈنۈ ئارىسىنى مەنپەئەتلىك ئىشالر بىلەن باغالپ چۈشەنكە
بېرەتتى
ئتتالالھ تائتتاال ئىشتتالرنى ئىككتتى تۈرلتتۈك لىلغتتان بولتتۇپال -4
ئىنستتتانالر تىرىشتتتكانلىق ئتتتارلىلىق لولغتتتا كەلتۈرەلەيتتتدىغان
ئىشالر بۇنىڭدا ئىنسان لولىتدىن كېلىشتىكە ستەۋەب لىلىشتقا
بۇيرۇلغان ئىشالر  -2ئىنساننىڭ لولىدىن كەلمەيدىغان ئىشتالر
بولتتۇپ ،ئۇنىڭتتدا ئتتالالھ تائاالنىتتڭ تەلستتىماتىغا رازى بولۇشتتتىن
ئىبتتارەتتۇر بتتۇ نولتىغتتا ئىتىبتتار بېتترىش لەلتتب خۇرستتەنلىكى،
شۇندالال غەم-لايغۇنىڭ كىتىشىدىكى سەۋەبلەردىندۇر
كۆڭۈلنى ئارام تاپقۇزۇشنىڭ ئەڭ چوڭ ستەۋەبلىرىدىن بىترى،
ئالالھ تائاالنى كۆپ يتاد لىلىشتتۇر زىكىرنىتڭ ئىنستان ھاياتىغتا
كۆرستتىتىدىغان تەستتىرى ناھتتايىتى چوڭتتدۇر ئتتالالھ تائتتاالنى يتتاد
لىلىش غەم ت لايغۇالرنى كەتكۈز شنىڭ ئەڭ ياخشتى چارىستىدۇر
َّ
يون َ
ممنُووا َو َي ْم َمو ُ قُلُ ُ
اَّل َ
ووم ُهم
بۇ ھەلتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيتدۇال ﴿ ِ
ِ
ََ
ْ َّ
ُْ ُ
ْ َّ َ
وذك ِر اللوو ِه ي ْم َمو ِ ُ القلوو ُ ﴾ تەرجىمىستىال (تەۋبە
بِ ِذك ِر اللوو ِه ۖ أَل بِ ِ
لىلغانالر) ئىمان ئېستقانالر بولۇپ ،ئۇالرنىتڭ دىللىترى ئتالالھنى
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ياد ئېتىش بىلەن ئارام تاپىدۇ ،بىلىڭالركتى ،دىلتالر ئتالالھنى يتاد
ئېتىش بىلەن ئارام تاپىدۇ » [سۈرە رەئد -22ئايەت]
ئالالھ تائاالنىڭ نېمەتلىرىنى تىلغا ئېلىشمۇ غەم ت لتايغۇالرنى
كەتكۈز شتە چوڭ رول ئوينايدۇ بتۇ ئىتش بەنتدىنى ئتالالھ تائاالغتا
شۈكۈر لىلىشقا چالىرىتدۇ شتۈكۈر بولستا ئەڭ ئۇلتۇب ئىبتادەت ۋە
كاتت تا ئەمەلتتدۇر بەنتتدە گەرچە ئېغىتتر كېستتەل يتتاكى پەلىرلىتتق
ھالىتىتتتدە بولستتتىمۇ ئتتتالالھ تائاالنىتتتڭ ئۇنىڭغتتتا ئاتتتتا لىلغتتتان
نېمەتلىرىنى ئويلىغىنىدا ئتۆزىنى بەختلىتك ھېستاباليدۇ بەنتدە
ئالالھ تائاالنىڭ ئۆزىگە ئاتا لىلغتان چەكستىز نېمەتلىترى بىتلەن،
ھاياتتا دۇـ كەلگەن مۇسىبەتلەرنى سىلىشتۇرغىنىدا ،مۇستىبەت
نېمەتلەرنىڭ ئالدىدا ھېچ نىسبەتنى ئىگەللىمەيدۇ
ئتتالالھ تائتتاال بەندىستتىنى مۇستتىبەت ۋە لىسىنكىلىتتق بىتتلەن
سىنىغان ۋالتىدا بەندىتدىكى ستەبىر ،رازىمەنلىتك ۋە شتۈكۈرنىڭ
متتاھىسىتى ئوتتۇرىغتتا چىقىتتدۇ بتتۇ ۋالىتتتتا ،ئتتۇ دۇچتتار بولغتتان
مۇسىبەتلەر ئاددى كۆرىنىدۇ بەندە ئالالھ تائاالدىن ساۋاب ئىزدەپ
بتتاال-مۇستتىبەتكە ستتەبىر لىلستتا ،ئتتۇ ئتتاچكىق ھايتتاتنى تاتلىققتتا
ئۆر يەلەدۇ
غەم ت لتتايغۇنى يتتوق لىلشتتنىڭ يەنە بىتتر چارىستتى پەيغەمتتبەر
ئەلەيھىسستتاالم تۆۋەنتتدىكى ھەدىستتتە كۆرستتەتكەن بتتويىكە ئىتتش
كۆر شتتتتۇرال «ستتتىلەر ئتتتۆز ڭالردىن تۆۋەنتتتدىكىلەرگە لتتتاراڭالر،
ئتتۆز ڭالردىن يولىرىتتدىكىلەرگە لارىمتتاڭالر بتتۇ ئتتالالھ تائاالنىتتڭ
سىلەرگە ئاتا لىلغان نېمەتلىرىنى تونۇشۇڭالر ئۈچۈن ئەڭ ياخشى
پۇرسەتتۇر » [بۇخارى رىۋايىتى]
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ئىنسانالر بۇ ھەدىسنىڭ روھى بويۇنكە ئىش كۆرىتدىغان بولستا
ئىتتتتدى ،روھتتتتى ئۈستتتتتۈن ۋە لانائەتكتتتتان بولغتتتتان ،كتتتتۆپلىگەن
ياخشتتتىلىقالرغا ۋە سانستتتىز نتتتېمەتلەرگە ئىتتتگە ئىكەنلىكىنتتتى
بىلىپ يەتكەن بوالتتى-دە ،ئالالھ تائاالغا شۈكۈر لىالتتتى شتۈكۈر
نېمەتنى زىسادە لىلىتدۇ ۋە غەم ت لتايغۇالرنى يتوق لىلىتدۇ بەنتدە
ئالالھ تائاالنىڭ ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن ،دۇنسا ۋە ئاخىرەتلىتك بتارلىق
نېمەتلەرنى ئويلىغىنىدا ،رەببىنىڭ ئۇنىڭغا كۆپ نېمەتلەرنى ئاتا
لىلغانلىقى ۋە كۆپلىگەن مۇسىبەتلەردىن سالالپ لالغتانلىقىنى
كۆر ۋاالاليدۇ مانا بۇ ئىشالرنىڭ غەم-لايغۇنى كەتكتۈز پ ،لەلتبگە
خوشاللىق بېغىشاليدىغانلىقىدا ھېچ شەك يوق
خوشتتاللىقنى كەلتۈرىتتدىغان ۋە غەم ت لتتايغۇالرنى كەتكۈزىتتدىغان
ئىشتتالردىن؛ كۆڭۈلىستتزلىكلەرگە ئېلىتتپ بارىتدىغان ستتەۋەبلەرنى
يوق لىلىش ۋە خوشاللىق كەلتۈرىدىغان ستەۋەبلەرنى لىلشتتۇر
بتتۇ ئتتۆتكەنلەرنى ئۇنتتتۇ ۋە ئۆتمتتۈ ئۈچتتۈن ھەسرەتلىنىشتتنىڭ
پايدىسىز ئىش ۋە ئاخماللىق ئىكەنلىكىنى تونتۇ ھەم بتارلىق
پىكرىنى ،ئەللىنتى ھتازىرلى كتۈنى ئۈچتۈن بېغىشتال كېترەك
شتتتتۇندالال ئەتىنىتتتتڭ غېمىنتتتتى كتتتتۆپ يەپ ،كەمبەغەللىتتتتك ۋە
كېستتەللىككە ئوخشتتىغان كېلىكەكتىكتتى ئىشتتالرنىڭ غېمىنتتى
يىمەستىن ،بەلكى بۈگۈنى بىلەن مەشغۇل بولتۇ الزىتم چتۈنكى
كېلىكەك بىز ئۈچۈن مەجھۇل بولۇپ ،كىلىدىغان ياخشتىلىق ۋە
دەرت-ئەلەملەرنتتى بىلمەيمىتتز ئتتۇ ئتتالالھ تائاالنىتتڭ لولىتتدا بىتتز
پەلەت بىلگەنلىرىمىزنىتتتتتتتڭ ياخشتتتتتتتىلىقىنى كەلتتتتتتتتۈر ،
زىسانلىرىتتدىن ستتاللىنىش ئۈچتتۈن تىرىشىشتتىمىز الزىتتم ئەگەر
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ئىنستتان كتتېلىكەك توغرىستتىدىكى ئىزتىتتراپلىقتىن ئتتۆز منى
ستالال دلستە ،بتتارلىق ئىشتلىرىنى ئالالھنىتتڭ ئىستالھ لىلىتتپ
بېرىشى ئۈچۈن ئۇنىڭغا تايانسا ،ئالالھنىڭ ئىزنى بىلەن ھتازىرلى
ۋە كتتتېلىكەك ھايتتتاتى ياخشتتتىلىنىدۇ ،شتتتۇندالال غەم-لتتتايغۇ ۋە
ئىزتىراپلىق يولايدۇ
كېلىكەك ئىشلىرى ئۈچتۈن ئەڭ پايتدىلىق ئىتش ،پەيغەمتبەر

َّ َ
ئەلەيھىسساالم ئولۇغان تۆۋەندىكى بۇ دۇئانى ئولۇشتۇرال «الل ُه َّم أ ْصو ِل ْْ
َّ
اي الَِّت ف َ
اَّلي ُه َو ع ْص َم ُة أَ ْمريَ ،وأَ ْصل ْْ ِل ُد ْنيَ َ
يها َم َعوا ِ َ ،وأَ ْصو ِل ْْ ِل ِ َ
ِِل ِد ِيين ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ ِ
مخور ِ
ِ
َّ
ْ ُ ِّ
ُ ِّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ َ َ َ ً
َْ َ َ َ َ ً
َ ْ َ
َ ََ
ُك َ ر
ش»
احة ِِل ِمن
ْي ،واجع ِل الموت ر
ال ِِت ِفيها معا ِدي ،واجع ِل اِلياة ِزيادة ِِل ِِف ُك خ ٍ

تەرجىمىسىال «ئى ئالالھ! ئىشىمنىڭ كاپالىتى بولغان دىنىمنتى
مەن ئۈچتتتتتۈن ياخشتتتتتىالپ بەرگىتتتتتن ،مەئىشتتتتتىتىم بولغتتتتتان
دۇنسالىقىمنى مەن ئۈچۈن ياخشىالپ بەرگىن ،لايتىدىغان جايىم
بولغتتان ئتتاخىرىتىمنى مەن ئۈچتتۈن ياخشتتىالپ بەرگىتتن ،بتتارلىق
ياخشىلىقالردا مەن ئۈچۈن ھاياتلىقنى زىسادە لىلغىن ۋە بتارلىق
يامتتتانلىقالردىن ئۆلتتتۈمنى مەن ئۈچتتتۈن راھەتلىتتتك لىلغىتتتن »
[مۇسلىم رىۋايىتى]
َّ ُ َّ َ ْ َ َ َ
محتَك أ ْر ُجو
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دۇئا لىالتتىال «اللهم ر
ْ ُ َّ َ َ َّ َ
َ
ََ َ ْ َ َْ
َ ََْ َْ
ْيَ ،وأ ْص ِل ْْ ِِل َشأ ِِن ُك ُه َل ِإ ََل ِإَل أنْ َت» تەرجىمىسىال
فَل ت ِ
كل ِين ِإَل نف ِِس طرفة ع ٍ

«ئى ئالالھ! رەھمىتىڭنتى ئۈمىت لىلىتمەن ،مېنتى كتۆز يۇمتۇپ
ئاچقۇچىلىكمۇ ئۆز ھالىمغا لويۇۋەتمىگىن ،بارلىق ئىشتلىرىمنى
ياخشىالپ بەرگىن ،سەندىن باشتقا ھتېچ مەبتۇد بەرھەق يولتتۇر »
[ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى]
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مۇستۇلمان كىشتى يتتولىرىقى دۇئتاالرنى چىتتن ئىەتال بىتتلەن
ئولۇپ ،ئۇنىڭ بىلەن بىرگە تىرىشىپ ئىشلەيدىكەن ،ئتالالھ تائتاال
ئۇنىتتڭ دۇنستتا ۋە ئاخىرەتلىتتك بتتارلىق ئىشتتلىرىنى ياخشتتىالپ
بېرىدۇ ۋە ئۇنىڭ غەمكىنلىكىنى خوشاللىققا ئۆر پ بېرىدۇ
كىشىگە كۆڭۈلسىزلىكلەر كەلگەندە ،ئۇنىڭ غەم ت لايغۇسىنى
يولىتىشتتتتتتتتنىڭ ئەڭ ياخشتتتتتتتتى چارىلىرىتتتتتتتتدىن بىتتتتتتتترى،
كۆڭۈلستتىزلىكلىرىنى يېنىكلىتتتىش ئۈچتتۈن تىرىشتتىش ۋە ئەڭ
زىسانلىق ئېھتىمالنى ھېسابقا ئالغان ھالدا ،بۇ لىسىنكىلىق ۋە
مۈشكىالتالردىن چىقىش يولى ئىزدەشتۇر ئۆزىنى ئەڭ زىستانلىق
ۋە خەتەرلىتتك ئىشتتالرنىڭ يتتۈز بېتترىش ئېھتىمالىغتتا كۆنتتد ر
ئتتتتارلىلىق كىشتتتتى بېشتتتتىغا كەلتتتتگەن ھەر لانتتتتداق چتتتتوڭ
مۇشتتكىالتالرنى يېنىتتك ستتانايدۇ ،ئتتۆزىنى يولىتىتتپ لويمايتتدۇ،
چىداملىق بولىتدۇ ۋە ئۇنىڭتدىن چىقىتش يتولى ئىتزدەپ غەلىتبە
لىلىدۇ بەنتدە ئتالالھ تائاالنىتڭ يتاردىمىگە چىتن ئىشتەنچ بىتلەن
لولىدىن كېلىشتىكە تىرىشتكانلىق كۆرستۈتىدىكەن ،ئتۇ چولتۇم
غەلت تبە لىلىتتتدۇ بۇالرنىتتتڭ ھەممىستتتى تەجرىبىتتتدىن ئتتتۆتكەن
ئىشالردۇر
پىستتەىكا كېستتەللىرىگە ،ھەتتتتا جىستتمانى ئاغرىقالرغتتا ئەڭ
ياخشتتتتتى داۋاال شتتتتتۇم خىستتتتتالالر كەلتتتتتتۈر پ چىقىرىتتتتتدىغان
كۆڭۈلستتىزلىكلەرگە ئاچكىقلىنىتتپ ئتتۆزىنى ئۇپراتماستتلىقتۇر
چۈنكى ئىنسان خىسالى كۆڭۈلستىزلىكلەرگە ۋە بتۇ خىسالالرنىتڭ
لايغۇلىرىغتتا بېتترىلگەن ھامتتان ئۆزىنىتتڭ تەن ستتاللىقىغا زىستتان
ستتالغان بولىتتدۇ يتتۈرەك كېستتىلى ۋە باشتتقا كېستتەللەرگە يتتول
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ئاچىدۇ چۈنكى كتۆپ ئتاچكىقلىنىش ،غەزەبلىتنىش ،ئەندىشتىنى
كتتتۆپ لىلىتتتش ئتتتادەمنى ھەر تۈرلتتتۈك كېستتتەللىكلەرگە دۇچتتتار
لىلىدۇ
لەلب ئتالالھ تائاالغتا تايىنىتپ ،ئۇنىڭغتا تەۋەككتۈل لىلغتان ۋە
كۆڭۈلسىز خىسالالرغا بو ئەگمىگەن چاغدا ،ئىنساندىكى بارلىق
غەم ت لتتتتتتايغۇالر ئۆزلىكىتتتتتتدىن يولىلىتتتتتتدۇ ،ھەتتتتتتتتا بەزى
كېستتتەللىكلەرمۇ يولىلىتتتدۇ يتتتاكى يېنىكلىشتتتىدۇ كۆڭتتتۈلگە
ئىپادىلىگۇستتتىز خوشتتتاللىقالر ھاستتتى بولىتتتدۇ لانكىلىغتتتان
دۇختۇرختتتانىالر پىستتتەىك كېستتتەللىكلىرى بىتتتلەن تولمالتتتتا
مۇندالالر ئاساسەن ئىمانى ئاجىز ،ئىرادىسى بو ۋە سەبرىسى يوق
َ َّ ْ َ َّ َ
ئىنسانالردۇر ئالالھ تائاال لۇرئان كەرىمدەال ﴿ َو َمن يتَ َوَّك َلَع اللو ِه ف ُه َو
َ ْ ُ ُ َّ َّ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َّ ُ ُ ِّ َ
َ ْ
وُ ْ ٍء قود ًرا﴾ تەرجىمىستىال
حسبه إِن اللوه با ِلغ أم ِرهِ قد جعل اللوه ِل ِ
«كىمكتتى ئالالھقتتا تەۋەككتتۇل لىلستتا ،ئتتالالھ ئۇنىڭغتتا كۇپتتايە
لىلىدۇ »،دەيدۇ [سۈرە تاالق  -3ئايەت]
ئتتتالالھ تائاالغتتتا تەۋەكتتتكەل لىلىتتتدىغان ئتتتادەم يۈرەكلىتتتك،
خىسالالرغتتتتتا بتتتتتا ئەگمەيتتتتتدىغان ،ھادىستتتتتىلەردىن چوچتتتتتۇپ
كەتمەيدىغان بولۇپ يېتىشىدۇ چۈنكى ئۇ ئالالھ تائاالنىڭ ئۇنىتڭ
ئىشتتلىرىغا كېپى ت ئىكەنلىكىنتتى ۋە ئۆزىنىتتڭ ئەڭ لۇدرەتلىتتك
بىر زاتقا يۆلەنگەنلىكىنى بىلىتدۇ ت دە ،كتۆڭلى ختاتىرجەم ھالتدا
ھاياتلىقنىڭ لىسمەتلىرىنى كۈتىۋالىدۇ
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پەيغەمتتبەر ئەلەيھىسستتاالم بىتتر ھەدىستتىدەال «متتۆمىن كىشتتى
متتتۆمىن ئايتتتالنى چەتتتتكە لالمايتتتدۇ ،ئۇنىتتتڭ بېتتترەر خۇلقىتتتدىن
زارالنستتىمۇ ،ئتتۇنى رازى لىلىتتدىغان تەرەپلىتترى ئەلتتۋەتتە بولىتتدۇ»،
دەپ كۆرسەتكەن [مۇسلىم رىۋايىتى]
بىز بۇ ھەدىستىن تۆۋەندىكىدى ئىبارەت ئىككى تۈرلتۈك چتوڭ
پايدىنى بايقايمىزال
بىرىنكتتتتىال ئايتتتتال كىشتتتتىگە ،پەرزەنتتتتتلەرگە ،تۇغقانالرغتتتتا ۋە
ئائىلىتدىكى ھەركىمتگە ياخشتى مۇئتامىلە لىلىتش الزىملىقتتى ۋە
ئتتۇالردا چولتتۇم يېتەرستتىزلىكلەر ۋە خاتالىقالرنىتتڭ بولىشتتىنى
ھېسابقا ئالغان ھالدا مۇئامىلە لىلىش كېرەكلىكىنى ،شۇندالال،
سىز ئۇالردىن يامان كۆرىدىغان بېرەر يېتەرستىزلىكنى بايقىغتان
چىغىڭىتتتزدا ،ئۇنىتتتڭ ياخشتتتى تەرەپلىرىنتتتى كتتتۆز ئالتتتدىڭىزغا
كەلتۈرىستتتتىز ۋە ئىككىستتتتىنى سېلىشتتتتتۇرۇپ كۆرىستتتتىز -دە،
ئۇالرنىتتڭ ياخش تى ۋە ستتىزنى رازى لىلغتتان تەرەپلىتترى ئەيىتتپ ۋە
نۇلستتانلىرىدىن ئەلتتۋەتتە كتۆپ ئىكەنلىكىنتتى ھتتېس لىلىستتىز
نەتىدىتتتدە ،خاتتتتالىق ۋە نۇلستتتانلىرىنى ھېستتتابقا ئالمايستتتىز،
شۇندالال ئۇالرغا بولغان مۇھەببىتىڭىزگە داۋام لىلىسىز
ئىككىنكتتتتتتىال ئتتتتتتائىلە ۋە تۇغقانالرغتتتتتتا مۇناستتتتتتىۋەتلىك
مەجبتتتۇرىسەتلەرنى تولتتتۇق ئتتتۆتە ئتتتارلىلىق غەم ت لتتتايغۇ ۋە
ئەندىشىلەرگە يول بەرمەسلىك كۆپلىگەن ئەلىللىتق كىشتىلەر
بېشىغا كەلگەنلەرنى خۇددى ئالدىنتاال ئۇنى كۈتىۋاتقاندەك لارشى
ئالىتتتدۇ ۋە ئتتتاھ ئتتتۇرۇپ كەتمەيتتتدۇ ،ئتتتۆزىنى ستتتەبىرگە زوراليتتتدۇ
نەتىدىتتدە ،كۆڭۈللتتۈك بەھتتۇزۇر ھاياتقتتا داۋام لىلىۋلرىتتدۇ بەزى
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كىشىلەر چوڭ ئىشالر ئۈچۈن ئىددىسە تەيسارلىقىدا بولىدۇ ،ئەممتا
كىكىتتك مۇستتىبەت ۋە ئتتاددى كۆڭۈلستتىزلىكلەر ئالدىتتدا ئتتۆزىنى
ئاۋارە لىلىتدۇ ۋە غەمتگە چۆمىتدۇ مۇستۇلمان ھەممىتگە تەيستار ۋە
ھەممىنى خاتىرجەملىك بىلەن لوبۇل لىالاليدىغان بولۇ الزىم
ئالى كشى بىلىدۇكى ،ئۇنىڭ ئەڭ ياخشتى ھايتاتى ختاتىرجەم
ۋە ھۇزۇرلتتۇق ئۆتكتتۈزگەن كۈنلىرىتتدۇر ئتتۇ بەكمتتۇ لىستتقا بولىتتدۇ
ئۇنى غەم ت لايغۇالر بىلەن تېەىمۇ لىسقارتىپ لويۇشقا بولمايتدۇ
چتتۈنكى ئتتۇ راھەتلىتتك ۋە ختتاتىرجەم ھاياتنىتتڭ د شتتمىنىدۇر
ھەركىتتم شتتۇنداق لىلىتتش ئتتارلىلىق راھەت ۋە غەم-لايغۇستتىز
ياشاشتا مەنىلىك ئۆتىۋاتقان كۈنلىرىنىتڭ ئەھمىسىتتى بىلىتش
ئىنتتتايىن متتۇھىم بىتتراق متتۆمىن كىشتتى ئۆزىنىتتڭ ئىمتتانى
سايىسىدا بۇ تەرەپتىن كۆپرەك نېسىۋىگە ئېگە بولىدۇ
بىراۋغتتتتا لتتتتاتتىق كتتتتۈنلەر يتتتتاكى دىتتتتن ۋە دۇنسالىقتتتتتا زور
لىسىتنكىلىقالر كەلستە ،بتۇالرنى ئتتۆزىگە ئاتتا لىلىنغتان سانستتىز
نېمەتلەر بىتلەن سېلىشتتۇرۇپ كۆرىشتى الزىتم مانتا بتۇ ۋالىتتتا
ئۇنىڭ لولدىن بەرگەنلىرىتدىن ئېرىشتكەنلىرىنىڭ كتۆپلىكىنى
بىلىدۇ ۋە خاتىرجەم ھاياتقا داۋام لىلىدۇ
لورلۇنكلتتۇق ئەھۋالالرنىتتڭ يتتۈز بېتترىش ئېھتىمتتالى بولغانتتدا،
ئۇنىڭتتتدىن ئامتتتان لتتتېلىش ئېھتىمتتتاللىرىنى سىلىشتتتتۇرغاندا،
ئەلتتتۋەتتە ئۇنىڭتتتدىن ستتتاللىنىش چارىلىرىنىتتتڭ كتتتۆپلىكىنى
بىلىتتتدۇ ۋە غەم لىلمايتتتدۇ ئتتتاجىز ئېھتىمتتتاللىقنى كۈچلتتتۈك
ئېھتىماللقنىتتتتتڭ ئۈستتتتتتىگە لويمىغتتتتتان كىشتتتتتى بېشتتتتتىغا
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كېلىتتتدىغانالردىن لورلتتتۇپ لالمايتتتدۇ ۋە غەم لىلمايتتتدۇ ئەگەر
مۇسىبەت كەلسە ئۇنىڭغا نورمال مۇئامىلىدە بولىدۇ
بىلىتتتتش پايتتتتدىلىق بولغتتتتان ئىشتتتتالردىن بىتتتترى شتتتتۇكى،
كىشتتىلەرنىڭ ستتىزگە ئتتازار لىلىشتتى ستتىزگە لىلتتكە زىستتان
يەتكۈزەلمەيتتدۇ ،بەلكتتى ئۇنىتتڭ زلسىنتتى ئۆزىگىتتدۇر ئەگەر ستتىز
پىكىتتر خىستتالىڭىزنى ئۇنىتتڭ بىتتلەن مەشتتغۇل لىلستتىڭىز بتتۇ
ۋالىتتتتا ئۇنىتتڭ زىسىنتتى ستتىزگە يەتتتكەن بولىتتدۇ ئەگەر ستتىز
ئۇنىڭغتتتا ھتتتېچ پەرۋا لىلمىستتتىڭىز ،ئۇنىتتتڭ ستتتىزگە زىسىنتتتى
بولمايدۇ
بىلىڭكى ،ھايتاتىڭىز پىكىتر ت خىسالىڭىزغتا لتاراپ ماڭىتدۇ
ئەگەر پىكرىڭىز دۇنسا ۋە ئاخىرەتلىك پايتدىلىق ئىشتالردا بولستا،
ھايتتتاتىڭىز بەخت ت ۋە ستتتائادەت ئىكىتتتدە بولىتتتدۇ ئەگەر ئۇنىتتتڭ
ئەكسىكە بولسا سىزگە زىسانلىق بولىدۇ
غەم ت لايغۇنى كەتكۈز شنىڭ ئەڭ ياخشى چارىسى ،كىشتى ئتۆز
نەپستتىنى باشتتقىالر ئۈچتتۈن لىلغتتان ياخشتتى ئىشتتلىرىغا ئتتالالھ
تائاالنىڭ غەيرىتدىن مۇكاپتات تەلەپ لىلماستلىققا كۆند ر شتتۇر
ستتىز لانتتدالال بىتتركىمگە ياخشتتىلىق لىلستتىڭىز ،ئۇنىڭتتدىن
مۇكاپات ياكى رەھمەت كۈتمەسلىڭىز كېرەك ئالالھ تائاال ستالىھ
َّ
بەندىلىرىنىڭ سۆزلىرىنى ھېكايە لىلىپ مۇنتداق دەيتدۇال ﴿ ِإن َموا
ُ ْ َ َ ً ََ ُ ُ
ُْ ُ ُ ْ َ ْ
جه اللَّوه ََل نُر ُ
وك ً
ورا﴾ تەرجىمىستىال
يد ِمنكم جوزاء وَل ش
ِ
نم ِعمكم لِو ِ
ِ
«(ئۇالر ئېستىدۇ) سىلەرگە بىز ئالالھنىڭ رازىلىقتى ئۈچتۈن تائتام
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بېرىمىتتز ،ستتىلەردىن بۇنىتتڭ بەدىلىتتگە ھېكقانتتداق مۇكاپتتات ۋە
تەشەككۇر تەلەپ لىلمايمىز » [سۈرە ئىنسان  -7ئايەت]
ئتتائىلە ئەزالىتترى ،تۇغقتتانالر ۋە يېقىتتنالردىن ستتىزگە يامتتانلىق
يتتتاكى زىستتتان ت زەختتتمەت كتتتېلىش ئېھتىمالىغتتتا ئتتتۆزىڭىزنى
كۆند رستتىڭىز ،نتتاۋادا ئۇالرنىتتڭ بېرەرستتىدىن ستتىزگە يامتتانلىق
يتتتاكى زىستتتان يەتستتتە ،ئتتتۆزىڭىزنى ھەيتتترانلىقتىن يولىتىتتتپ
لويمايسىز سىزنى راھەتلەرند رىدىغان ۋە ختاتىرجەم لىلىتدىغان
ئشىالرنى لىلىشقا ئۆزىڭىزنى ئۈندە ئارلىلىق ،سىزنى بىتتارام
لىلىتتدىغان ئىشتتالردىن ختتاال بوالاليستتىز ستتىزدە ئتتاچكىقنى
تاتلىققتتا ئۆر يتتدىغان ستتېھرىي كتتۈـ ۋە ئىقتىتتدار بولتتۇ بىتتلەن
بىتتترگە ،كۆڭۈلستتتىزلىكلەر ئارىستتتىدىن خوشتتتاللىقنى تىپىتتتپ
چىقااليدىغان پاراسەت بولغاندا ،غەم-لايغۇ ۋە مۇسىبەتلەرگە دۇچار
بولغىنىڭىزدا ئتۇنى كۆڭتۈل راھىتتى بىتلەن لوبتۇل لىالاليتدىغان
ئېقتىدار ھاسى بولىدۇ
پايدىلىق ئىشالرنى لىلىش ستىزنىڭ ئالتدىنقى پىالنىڭىتز ۋە
ئەڭ متتۇھىم ۋەزىپىڭىتتز بولستتۇن ستتىز ئتۆزىڭىزگە زىستتانلىق ۋە
غەم-لتتايغۇ ئىلىتتپ كىلىتتدىغان ئىشتتالرغا لارىمتتاڭ ،ئتتۇالر بىتتلەن
مەشغۇل بولماڭ سىز ئۈچۈن مۇھىم بولغان پايتدىلىق ئىشتالرغا
بارچە ھىممىتىڭىز بىلەن تىرىشكانلىق كۆرسىتىڭ
پايتتتدىلىق ئىشتتتالرنىڭ بىتتترىال بۈگتتتۈنكى ئىشتتتنى ئەتىتتتگە
لويماستتتلىق بەلكتتتى بۈگۈننىتتتڭ ئشت تىىنى ۋالتىتتتدا ئتتتورۇنالپ،
كتتتېلىكەك ئىشتتتلىرى ئۈچتتتۈن تەيستتتار بولتتتۇ الزىتتتم چتتتۈنكى
تۈنۈگۈندىن لېلىپ لالغان ئىشالر بىلەن بۈگۈنكى ئىتش ستىزگە
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ئېغىر كېلىتدۇ ئەگەر ھەر ئىشتنى ئتۆز ۋالتىتدا ئتادا لىلستىڭىز،
ئەتىنىتتتڭ ئىشتتتلىرى ئۈچتتتۈن كۈچلىتتتك پىكىتتتر يۇرگتتتۇزۇ ۋە
روھلۇق خىزمەت لىلىش شارائىتىنى ھازىرلىسااليسىز
ستتىزگە پايتتدىلىق بولغتتان ئىشتتالر ئارىستتىدىنمۇ ستتىزگە ئەڭ
زۆر ر بولغتتان متتۇھىملىرىنى ئەڭ ئالدىتدا ئىدتترا لىلىتتش ئۈچتتۈن
تاللىشتتىڭىز الزىتتم متتۇھىم ئىشتتالر ئارىستتىدىنمۇ كتتۆڭلىڭىز
بەكرەك تارتقتان ۋە ئتۆزىڭىز بەكترەك لىزىقىتدىغانلىرىنى ئتاۋۋال
تالالڭ چۈنكى بۇنداق لىلمىغاندا ئىشالر سىزگە ئېغىر كېلىتپ
لىلىشى مۇمكىن
سىز بۇ ئىشالرنى شۇنداق رەتكە سېلىش ئۈچتۈن تتوغرا پىكىتر
ۋە مەسلىھەتلىشىشنى ئۆزىڭىز ئۈچۈن تولىمۇ زۆر ر بىلىشتىڭىز
الزىم مەسلىھەت ۋە پىالن بىلەن ئىش لىلغتان ئتادەم كېسىنكتى
پۇشتتايماندىن ئامتتان لالىتتدۇ لىلىتتدىغان ئىشتتىڭىزنى دىقتتقەت
بىلەن تەتقىتق لىلىتڭ ،ئتۇ ستىزگە چولتۇم پايتدىلىق بىلىنستە،
ئالالھ تائاالغا تەۋەككۈل لىلىڭ ۋە ھېچ ئىككىلەنمەڭ
بارلىق ھەمدۇ-سانا ئالەملەرنىڭ رەببى ئالالھ تائاالغا خاستتۇر
پەيغەمتتبەر ئەلەيھىسستتاالمغا ۋە ئتتائىلە تاۋابىتاتلىرىغتتا ،ئۇنىتتڭ
ئەسھابى كىراملىرىغا دۇرۇت ۋە ساالمالر بولسۇن
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