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 ١

  

شىكايهت ۋە ئۇنىڭ زىيىنى -غهيۋەت

  توغرىسىدا

   

  !ھۆرمهتلىك قېرىنداشالر يكۇم ئهسسهالمۇ ئهله

سۆز ئېغىزدىن چىقماستا ئادەم ئۇنى باشقۇرغان بىلهن، ئېغىزدىن 

 شىكايهتمۇ -جۇملىدىن، غهيۋەت. چىقىپ كهتكهن سۆز ئادەمنى باشقۇرىدۇ

ئېغىز ياكى يېزىق ئارقىلىق تارايدىغان بۇزغۇنچىلىق خاراكتېرىدىكى 

ىنسانىيهت دۇنياسىنى بۇلغاپ، پاسات بولۇپ، ئۇ ئ-چۆچهك، ئېغۋا، پىتنه-سۆز

 مهنىۋىي -مهنىۋىيهتنى زەھهرلهيدىغان ئالۋاستى ماھىيهتلىك كېسهل

  . راكتۇر

قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىسلهردە ئهقىدە مهسىلىلىرىدىن كېىنال 

 ئهخالققا ئائىت مهسىلىلهر دىققهت نهزىرىمىزنى ئۆزىگه -ئىجتىمائىي ئهدەپ 

  . ئاالھىدە جهلىپ قىلىدۇ

ئىسالم شهرىئىتىمىزدە ئوتتۇرىغا قويۇلغان بىر ! قېرىنداشالرمۇسۇلمان 

 ئهخالق مىزانلىرى ئوبىكتىپلىقى ۋە مۇكهممهللىكى بىلهن -قاتار ئهدەپ

ئىجىمائىي تۇرمۇشنىڭ ئهڭ كىچىك ھالقىلىرىغىچه چهمبهرچهس 

 ھهرىكهتلهرنى ئۇلۇغالپ ھهم -ئۇ بارلىق ئهخالقى تىل.چېتىلغان

خالىپ كېلىدىغان يامان ئادەت، يامان ئىشالرنى مهدھىيلهپ، ئهخالققا مۇ

جهمىيهتتىكى نورمال . چهكلهپ ۋە تهنقىدلهپ، رەت قىلىپ كهلگهن

  كىشىلىك مۇناسىۋەتكه، دوستلۇق، ھهمنهپهسلىك، ئىتتىپاقلىققا 



 ٢

  

بۇزغۇنچىلىق سىلىپ كهلگهن غهيرى ئىللهتلهرنىڭ 

  .تۇر"غهيۋەتخورلۇق"بىرى

 -تۇققان، قۇلۇم-ئايال، ئۇرۇق-ئهر يارەن، -شىكايهت دوست-غهيۋەت

 كۈچلۈك قاتارلىقالر ئوتتۇرىسىغا -كىچىك، ئاجىز-قوشنا،چوڭ

خاپىلىقالرغا دۇچار -بۇزغۇنچىلىق سېلىپ، ئايىغى ئۇزۇلمهس جىدەل

دە، ئهخالقى -ساداقهت سۇسلىشىدۇ-بۇنىڭ بىلهن ئۆزئارا ئىشهنچ.قىلىدۇ

لىهاتىنىڭ مهدەنىيهت، ئىجتىمائىي مۇناسىۋەت، جهمئىيهت ئىس

بۇ ھهقته ئالالھ تائاال قۇرئان . تهرەققىياتىغا ماھىيهتلىك زىيان يهتكۇزىدۇ

بىر بىرىڭالرنىڭ غهيۋىتىنى قىلماڭالر، سىلهرنىڭ « :كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

بىرىڭالر ئۆلگهن قېرىندىشىنىڭ گۆشىنى يېيىشنى ياقتۇرامسىلهر؟ ئۇنى 

به قىلغۇچىالرنىڭ تهۋبىسىنى كۆرىسىلهر، ئالالھتىن قورقۇڭالر،ئالالھ تهۋ

ھۈجۈرات » قوبۇل قىلغۇچىدۇر ۋە ئۇالرغا ناھايىتى مېهرىباندۇر بهكمۇ 

يۇقىرقى ئايهتنىڭ مهزمۇنىدىن، غهيۋەت قىلىشنىڭ . ئايهت-١٢سۈرىسى 

    . نهقهدەر يامان قىلمىش ئىكهنلىنى چۈشۈنىۋاالاليمىز

 بىر ھهدىسته، ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان

دەپ » غهيۋەتنىڭ نېمىلىكىنى بىلهمسىلهر« : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

بۇنى ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى ئوبدان : "سورىغان، ساھابىلهر

غهيۋەت دېگهن، « : دېيىشكهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم" بىلىدۇ

» لىشىڭدۇرقېرىندىشىڭنى ئۇ ياقتۇرمايدىغان نهرسىلهر بىلهن تىلغا ئې

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئهگهر دېگهنلىرىم قېرىندىشىمنڭ . دىگهن

  :بولسا قانداق قارايسهن دېيىلگهندە، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋۇجۇدىدا 



 ٣

  

دېگهنلىرىڭ ئۇنىڭدا تېپىلغان بولسا ئۇنىڭ غهيۋىتىنى قىلغان  « 

اپلىغان بولىسهن، ئۇنىڭدا تېپىلمايدىغان بولسا ئۇنىڭغا بۆھتان چ

  )مۇسلىم رىۋايهت قىلغان. (دىگهن» بولىسهن

يۇقىرىدىكى ئايهت ۋە ھهدىسلهردىن ئايانكى، مۇسۇلماندارچىلىقتا 

 - سۆز، غهيۋەت-كامىل بولۇشنى نىيهت قىلغان كىشى پايدىسىز گهپ

شىكايهتتىن ساقلىنىشى، سۆز قىلغاندا سهمىمى ۋە ئىهتىياتچان بولۇپ، 

ئىلمىي بولىشىغا -سۆزنىڭ ئهدەپلىك- گهپئېغىزدىن چىقىۋاتقان ھهربىر

قىلمىسىمۇ بولىدىغان ئازارى سۆزلهردىن -ئېتىبار بېرىشى، قىلسىمۇ 

چۈنكى دۇرۇس بولمىغان . ئىمكانىيهتنىڭ بارىچه چهكلىنىشى سۈننهتتۇر

  .ئۆلچهمسىز ئهخالقنىڭ ئاقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر قىلىش قىيىندۇر

هت ئىنسانالرغا شىكاي-كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا، غهيۋەت 

  .تۆۋەندىكىدەك تاالپهتلهرنى ئېلىپ كېلىدۇ

بۇ ھهقته پهيغهمبهر .ئىمانىدا مهسىله بارلىقىنى ئاشكارىاليدۇ. ١

ئى، تىلى بىلهن ئىمان ئېيتقان، ئىمان « : ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

مۇسۇلمانالرنىڭ غهيۋىتىنى قىلماڭالر، ! دىلىغا ئورناشمىغانالر جامائهسى

ىڭ ئهيىبىنى ئاچماڭالر، كىمكى ئۇالرنىڭ ئهيىبىنى ئاچىدىكهن، ئۇالرن

ئالالھ ئۇنىڭ ئهيىبىنى ئاچىدۇ، ئالالھ ئهيىبىنى ئاچقان ئادەم ئۆز ئۆيىدىال 

دېمهك ، ئالالھ تائاال تهرىپىدىن ) ئهبۇ داۋۇت رىۋايىتى.(»رەسۋا بولدۇ

ەم ئۆزىنى چهكلهنگهن ناچار ئهخالقتىن قول ئۇزمىگهن ، تهۋبه قىلمىغان ئاد

   .ئۆزى خار قىلغۇچى، ئۆزىگه ئۆزى زىيان سالغۇچى ئىنساندۇر

  



 ٤

  

شىكايهت شهخسنىڭ ۋىجدان غۇرۇرىغا، ئىنسانى تهبىئىتىگه -غهيۋەت . ٢

، ئهڭ مۇھىمى ئۇنىڭ نىجاتلىق چىرىغى بولغان ئىمانىغا سهلبى تهسىر 

ى، قىسقىس.دۇچار قىلىدۇ كۆرسىتىش بىلهن بىرگه، ئۇنى دوزاخ ئازابىغا 

بۇ ھهقته . غهيۋەت گۇناھى كهبىر بولۇپ ، ئۇ زىنادىنمۇ ئېغىر جىنايهتتۇر

» غهيۋەت قىلىش زىنادىنمۇ ئېغىر جىنايهتتۇر« : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

" قانداقسىگه شۇنداق بولىدۇ؟! يا رەسۇلۇلالھ : "دىگهندە، ساھابىلهردىن بىرى

ئادەم زىنا قىلىپ تهۋبه بىر « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . دەپ سورىغان

قىلسا، ئالالھ تائاال ئۇنىڭ تهۋبىسىنى قوبۇل قىلىدۇ، غهيۋەتخورنىڭ 

جىنايىتى غهيۋىتى قىلىنغان كىشى ئهپۇ قىلمىغۇچىلىك كهچۇرۇم 

  ) بهيههقى رىۋايهت قىلغان. ( دېگهن» قىلىنمايدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇشبۇ ھهدىسىدىن شۇنى چۈشهنمهك 

شىكايهت قىلىش، بىر ئىنساننىڭ ئىجتىمائىي -هسكى، غهيۋەت قىيىن ئهم

تۇرمۇشىنىڭ نورمال داۋام قىلىشىغا ، كىشىلىك ھوقۇقىغا، 

 -ئابرۇيى، جهمىيهتتىكى ئورنى قاتارلىقالرغا دەخلى-شهخسىيىتىگه ۋە نام

غهيۋەتخورلۇك . تهرۇز قىلىپ ، ئۇنىڭ روھى ئازاپ تارتىشىغا سهۋەپ بولىدۇ

ۋەتنڭ ئهشهددى دۇشمىنى بولۇپ ھهر قانداق بىر كىشىلىك مۇناسى

ئۇنىڭغا ئىنكار قىلىشىنىڭ  مۇسۇلمان ناچار قىلمىشالرنى كۆرگهندە 

  .ئۆزىنى ئىمانى بۇرچۇم دەپ بېلىشى كېرەك

 شىكايهت بهندىنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرىنىڭ -غهيۋەت. ٣

مۇنداق بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ساۋابىنى يوق قىلىۋېتىدۇ

  قىيامهت كۈنىدە ئىنساننىڭ قىلمىشلىرى پۇتۇلگهن دەپتهر « : دېگهن



 ٥

  

ما ياخشى ئىشالر -مهن قىلغان ما!تارقىتىلغاندا ئارىدىن بهزىلهر، ئى رەببىم

ئۇ سېنىڭ : دېگهندە، ئالالھ تائاال! قېنى، ئۇ مېنىڭ دەپتىرىمدە يوققۇ؟

. ( »  كهتتى، دەيدۇباشقىالرنىڭ غهيۋىتىنى قىلىشىڭ سهۋەپلىك ئۆچۈرۈلۈپ

دېمهك، غهيۋەت قىلىش قوش بىسلىق پىچاققا ) ئهلسۇنهانى رىۋايهت قىلغان

  .ئۇ ئۆزگىگىمۇ ، ئۆزىگىمۇ زىيان سالىدۇ. ئوخشايدۇ

 قىلغۇچى بىلهنال شىكايهتنىڭ گۇناھى غهيۋەت-غهيۋەت . ٤

- گۇناھقا شېرىك قىلىدۇ چهكلهنمهشتىن، غهيۋەتكه قۇالق سالغۇچىالرنىمۇ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  . دە، ئاڭالپ بهرگۇچىمۇ ئوخشاش گۇناھكار بولىدۇ

ھهر قانداق ئادەم ئۆزىنىڭ قېرىندىشىنى غهيۋەت « : بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

ھ تائاال چوقۇم ئۇنى دوزاختىن ئازاد قىلىشتىن توسۇپ قالغان بولسا، ئالال

  )ئهلتهبرانى رىۋايهت قىلغان. ( » قىلىدۇ

يۇقۇرىدىكى ھهدىسنىڭ مهزمۇنىدىن شۇنى چۈشۈنىۋىلىشىمىز   

مۇمكىنكى، كىمكى غهيۋەت قىلىنىۋاتقان سورۇندا بولسا، ئۇنى توسۇشى 

ە ۋ. كېرەك، ئهگهر ئۇنداق قىاللمىسا، ئۇ سورۇندىن چىقىپ كېتىشى الزىم 

قۇالق سىلىپ ھهمنهپهس  شۇنداق قىلىشقا تامامهن ھۆقۇقلۇق، بولمىسا 

ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە . بولغىنى ئۈچۈن تېگىشلىك جازاسىنى تارتىدۇ

مۆمىنلهر ئۇستىدە يامان سۆزلهرنىڭ تارىلىشىنى « : مۇنداق دەيدۇ

ئازابقا ياقتۇرىدىغان ئادەملهر، شۇبهىسىزكى، دۇنيا ۋە ئاخىرەتته قاتتىق 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يۇقىرىقى ) ئايهت-١٩نۇر سۈرىسى ( » قالىدۇ

  : ئايهتنى تېخىمۇ ئېنىق چۈشىنىشلىك بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

  



 ٦

  

بىراۋنىڭ يېنىدا بىر مۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ غهيۋىتى قىلىنىۋاتقان «

ۇقلۇق ياردەم بولسا، ئۇ ئاشۇ مۇسۇلمان قېرىندىشىغا ياردەم بېرەلهيدىغان تۇر

ئىبنى ئهبى دۇنيا (»  ئاخرەتته خار قىلىدۇ-بهرمىسه، ئالالھ ئۇنى دۇنيا 

كىمكى ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه « : يهنه بىر ھهدىسته) رىۋايهت قىلغان

دېمهك ، . »ئىشىنىدىكهن ياخشى سۆز قىلسۇن، ياكى سۇكۇت قىلسۇن

 ياكى تونۇمىسۇن كىشىلىك جهمىيهتته ئهر ياكى ئايال بولسۇن، تونۇسۇن

ئۆزئارا غهيۋەت شىكايهت قىلىشماي، ياخشى سۆز قىاللمىسا سۈكۇت قىلىپ، 

بىرىنى ئاسرىشى، -مۇسۇلمانچىلىق مۇناسىۋەتكه ھۆرمهت بىلدۈرىشى، بىر

ھۆقۇقىنى قوغدىشى، ئۆرنهك قىلغۇدەك، -قېرىنداشلىق ھهق 

زەل تهرىپلىگۇدەك ئېسىل مۇسۇلمانالرنىڭ ھهقىقى ماھىيىتىگه خاس گۈ

  . ئهخالقنى يېتىلدۇرۇش كېرەك

ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆز . ٥

ھهدىسلىرىدە غهيۋەت شىكايهتنىڭ نهقهدەر بۈيۈك گۈناھ ئىكهنلىكىنى بايان 

نۇرغۇن ! ئى مۆمىنلهر« : ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. قىلىدۇ

نى ئائىلىدىكىلىرىڭالرغا ۋە كىشىلهرگه يه(گۇمانالردىن ساقلىنىڭالر

، بهزى گۇمانالر ھهقىقهتهن گۇناھتۇر، مۆمىنلهرنىڭ )گۇمانخورلۇق قىلماڭالر

ئهيبىنى ئىزدىمهڭالر، بىر بىرىڭالرنىڭ غهيۋىتىنى قىلماڭالر،سىلهرنىڭ 

بىرىڭالر ئۆلگهن قىرىندىشىڭالرنىڭ گوشىنى يېيىشنى ياقتۇرامسىلهر؟ 

- ١٢ھۇجۇرات سۈرىسى » ... ئالالھدىن قورقۇڭالرئۇنى ياقتۇرمايسىلهر،

  .ئايهتنىڭ بىر قىسمى

  



 ٧

  

بىز مۇقهددەس كاالمۇلالھ قۇرئان كهرىم ۋە ھهدىس رەسۇلۇلالھغا چىن 

دىلىمىز بىلهن ئىخالس قىلىپ، ئىخالسىمىزنى ئهمىلىيىتىمىز بىلهن 

ئاخىرەتته ئۆزىمىز ۋە -شىكايهتتىن قول ئۈزۈپ، دۇنيا-ئىسپاتالپ، غهيۋەت

باشقىالرغا ئىجابى مهنپهئهت يهتكۇزىدىغان ساۋاپلىق ئهمهللهر بىلهن 

شۇغۇللىنىشىمىز،كهڭ قورساق، ئالىيجاناپ، كىچىك پىل، ئهپۇچان 

بولىشىمىز، دوستلۇقنى، ياخشىلىقنى ئالالھ زىراسى ئۈچۈن قىلىشنى 

ئالالھنىڭ غهزىپىدىن قورقۇپ، رەھىم . ئۆزىمىزدە يېتىلدۇرۇشىمىز كېرەك

دىن ئۈمىدۋار بولۇپ، غهيۋەت شىكايهتتىن ئېغىزىمىزنى ساقالپ، شهپقىتى

ئهبى مۇسا . پهزىلهتلىك مۇسۇلمانالردىن بولۇشقا تىرىشىشىمىز الزىم

« : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان بىر ھهدىسته مۇنداق دېيىلىدۇ

ئهڭ پهزىلهتلىك  مۇسۇلمانالر ئىچىدە قانداق ئادەم ! ئى رەسۇلۇلالھ

: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ۇلمان ھېساپلىنىدۇ؟ دەپ سورىغان ئىدىممۇس

زەخمهت ئادەم ئهڭ -سۆزى ۋە ھهرىكىتى ئارقىلىق مۇسۇلمانالرغا زىيان

  .دېدى» پهزىلهتلىك مۇسۇلمان ھېسابلىنىدۇ

دېمهك، بىزنىڭ تىل ۋە ھهركىتىمىز، ماھىيهتته دىلىمىزنىڭ دۇرۇس 

. ىمىزنىڭ ئهڭ ئادىل تارازىسى بوالاليدۇبولمىغانلىقى مۇسۇلمانلىق-بولغان

كىمكى ماڭا، ئېغىزى « : بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دىگهن

بىلهن ئىككى پۇتى ئوتتۇرىسىنى ھارامدىن ساقالشقا ھۆددە قىلسا ، مهن 

يۇقىرقى ئايهت ۋە ھهدىسلهرنىڭ » ئۇنىڭغا جهننهتنى ھۆددە قىلىمهن

الاليمىزكى، ھهر بىر مۇسۇلمان ئۆز بهدىنىنىڭ مهزمۇنىدىن شۇنى چۈشۈنىۋا

  پاكىز ساقالپ، ئۇالرنىڭ ھهر ئىككى ئالهمدىكى -ھهر قايسى ئهزالىرىنى پاك
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رولى ۋە خۇسۇسىيىتىدىن توغرا ۋە ئىيجابى پايدىالنغاندىال ئالالھنىڭ 

شهپقىتىگه، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شاپائىتىگه يۈزى يورۇق -رەھىم

ياخشى سۆز ۋە .ر بولىدىغانلىقىنى بىلىپ يېتىش مۇمكىنھالدا مۇيهسسه

يامان سۆزنىڭ نهتىجىسىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقى توغرىسىدا قۇرئان 

ئالالھ تائاالنىڭ مۇنداق بىر « :كهرىمدە ئالالھ تائاال مۇنداق بايان قىلىدۇ

ياخشى سۆز، (تهمسىل كهلتۇرگهنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ كهلىمه تهييىبه

يىلتىزى يهرنىڭ ئاستىدا بولغان، شېخى ئاسمانغا ) مىسىئىمان كهلى

ۋاقتىدا مېۋە بېرىپ -تاقاشقان، پهرۋەردىگارىنىڭ ئىزنى بىلهن ۋاقتى

) يهنى كۇپرى كهلىمىسى( يامان سۆز...تۇرىدىغان ئېسىل دەرەخكه ئوخشايدۇ

زېمىندىن قومۇرۇپ تاشالنغان، ھېچقانداق قارارى يوق ناچار دەرەخكه 

  .ئايهتلهر-٢٦-٢٥-٢٤براھىم سۈرىسىئى» ئوخشايدۇ

ھهرىكهت، گۈزەل خۇلقى -مۇشۇ مهنىدىن ئىلىپ ئېيتقاندا، ياخشى سۆز      

مىجهز، ئهدەپ ۋە ئهخالق بىز مۇسۇلمانالردا بولۇشقا تېگىشلىك ئېتىقاد 

ئانىالر -شۇڭا ئۇنى ئاسرىشىمىز، ئاتا. بايلىقىمىز، ئادىمىلىك زېننىتىمىز

 ئۆسمۇرلهرگه ئۇلگه بولۇش ئارقىلىق، -پهرزەنتلىرىمىز ۋە ياش

جهمئىيىتىمىزنى ئىسالمى ئهخالق بىلهن ئىسالھ قىلىشقا بىر  

  . كىشىلىك توھپه قوشۇشىمىز الزىم

ئابرۇيىنى تۆككهن -باشقىالرنىڭ غهيۋىتىنى قىلغان، ئىززەت. ٦

ئادەمنىڭ قىيامهت كۈنىدىكى ئېچىنىشلىق ئهھۋالى توغرىسىدا ئهنهس 

هۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رەزىيهلالھۇ ئهن

  مهن مىئراجغا ئېلىپ چىقىلغان كېچىسى تىرناقلىرى « :مۇنداق دىگهن
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مىستىن بولغان، يۈزلىرى ۋە كۆكرەكلىرىنى تاتىالپ تۇرغان بىر 

ئۇالر كىم بولىدۇ؟، دەپ : مهن جىبرىئىلدىن. جامائهتنىڭ يېنىدىن ئوتتۇم

ئۇالر كىشىلهرنىڭ غهيۋىتىنى قىلغان، كىشىلهرنىڭ سورىغانىدىم، 

ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت (» ئابرۇيىنى تۆككهن ئادەملهردۇر دەپ جاۋاپ بهردى

  ). قىلغان

شىكايهت ۋە ئۇنىڭ زىيىنى ئهنه شۇنداق يامان بولۇپ، -غهيۋەت: خاتىمه

شۇڭا .دىنىمىزدا قاتتىق چهكلهنگهن گۈناھى كهبىرلهردىن ھېسابلىنىدۇ

يا ۋە ئاخىرەت ئۈچۈن ئهۋزەل ھهم ياخشى ئهمهللهر بىلهن بىز دۇن

شۇغۇللىنىپ، قىممهتلىك ھاياتىمىزنى ياراتقان رەببىمىزنىڭ رازىىقىنى 

قازىنىش ئۈچۈن سهرپ قىلىش بىلهن بىرگه، مهنىۋىيىتىمىزنى ئىسالمى 

مۇھىتنىڭ بارلىققا  ئهخالق پهزىلهت بىلهن ئىسالھ قىلىپ ئىللىق ئازادە 

  . اۋاز قوشىشىمىزنىڭ ئۆزى ئىمانىي مهجبۇرىيهتلىرىمىزدىندۇركىلىشىگه ئ

 


