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 ياخشى گۇمان قهلب راهىتى
ناهايىتى شهپقهتلىك ۋە دائىمىي مېهرىبان ئالالهنىڭ 

 اليمهنئىسمى بىلهن باش

سانا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالهقا -بارلىق ههمدۇ

 .خاستۇر

ئىنسان هاياتىدا ياخشى گۇماندىنمۇ گۇزەلراق، قهلبگه راههت ۋە 
مهنىۋى ياكى  ۋە نهپسىگه خوشاللىق بېغىشاليدىغان، ئىزتىراپ

جىسمانى ئهزىيهتلهردىن ساقالپ قالىدىغان نهرسه بولمىسا 
 .كېرەك

خشى گۇمان قىلىش بولسا، قهلب پاكلىقىغا، باشقىالردىن يا
ئارا ئاالقه ۋە مۇههببهت -جهمئىيهت كىشىلىرىنىڭ ئۆز

تۈرتكه بولىدۇ، قهلب ئۆچمهنلىكى ۋە ههسهتتىن  ئورنىتىشىغا
بۇ ههقته رەسۇلۇلاله ئهلهيهىسساالم مۇنداق . خالى بولىدۇ

سىلهر يامان گۇمان قىلماڭالر، شۈبهىسىزكى، گۇمان « :دەيدۇ
بىرىڭالرغا جاسۇسلىق -هرنىڭ ئهڭ يالغىنىدۇر، بىرسۆزل

بىرىڭالر بىلهن -قىلماڭالر ۋە ئهيىبلىرىڭالرنى ئىزدەشمهڭالر، بىر
بىرىڭالرغا ئاداۋهت ـبىر، قىلماڭالر ۇقلرههسهرخو بهسلهشمهڭالر ۋە

ئالالهنىڭ قېرىنداش قىلىشماڭالر ۋە يامان كۆرۈشمهڭالر، 
 ].ههدىس بىرلىككه كهلگهن[ ».بهندىلىرى بولۇڭالر
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ئهگهردە مۇسۇلمان ياشلىرى يۇقىرىدىكى ههدىسنى هاياتىدا 

ئۆرنهك قىلىپ ياشىغان بولسا ئىدى، دىن ۋە مىللهت 

دۈشمهنلىرى ئۇالردىن ههرگىزمۇ غالىپ كىلهلمهيتتى ۋە 

ئۇالرنىڭ ئارىسىغا ئىتتىپاقسىزلىق ئۇرۇقىنى چاچالمايتتى، 

ن جهمئىيهتته، چۈنكى قهلبلهر بىرلهشكهن، نهپسىلهر پاكالشقا

دۈشمهنلهرنىڭ سىياسىتى ئۆز تهسىرى كۈچىنى كۆرسىتىپ 

 .بواللمايدۇ

تۆۋەندە مۇسۇلماننىڭ باشقىالردىن ياخشى گۇمان قىلىشىغا 

 :ياردەمچه بولىدىغان بىرنهچچه سهۋەبلهرنى بايان قىلىمىز

 :دۇئا قىلىش -١

رەسۇلۇلاله . دۇئا بارلىق ياخشىلىقالرنىڭ ئىشىكىدۇر

الم ئالاله تائاالدىن ههرۋاقىت ساغالم قهلب ئاتا ئهلهيهىسسا

 .قىلىشىنى تىلهيتتى

 :ئۆزىنى باشقىالرنىڭ ئۆرنىغا قويۇپ تۇرۇپ چۈشۈنۈش -٢

-ئهگهر بىرەر مۇسۇلمان قېرىندىشىمىزدىن، سۆز ياكى ئىش
ههرىكهتلىرىدىن يامان گۇمان قىلىپ قالساق، ئۇ كىشىگه 
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بىلىش ئۈچۈن، قانداق ئهزىيهت يهتكۇزىدىغانلىقىمىزنى 
ئۆزىمىزنى ئۇنىڭ ئورنىغا قويۇپ تۇرۇپ، ئۇنىڭ سۆز ۋە 

بۇ ههقته . ههرىكىتىگه قارىتا ياخشى گۇماندا بولىشىمىز الزىم
َّ ٱلُۡمۡؤِمُنوَن َوٱلُۡمۡؤِمَ�ُٰت ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ ََ ُُُموُُ  ۡۡ ِم ََ  ۡۡ ِِ  ََ ّّۡو
ْ َ�َٰذا   � َوقَالُوا نُفِسِهۡم َخۡ�ٗ

َ
ٞٞ ّمبِ�ٞ  بِأ ۡۡ ِ بوهتاننى « :تهرجىمىسى ﴾ِ

ئايال مۆمىنلهر نېمىشقا ئۆزلىرىنى  -ئاڭلىغان چاغلىرىڭالردا ئهر 
-١٢سۈرە نۇر  [ »ياخشى دەپ قاراپ، بۇ ئېنىق بوهتان دېمىدى؟

 ]. ئايهت
ئالاله تائاال مۆمىن بهندىلهرنىڭ تهبىئىتىنىڭ بىرلىكىنى، بىر 

نىڭغا ساالم بهرگىنى، خۇددى قېرىندىشى بىلهن ئۇچراشقاندا ئۇ
ئۆزىگه ساالم بهرگهنگه ئوخشاش بولىدىغانلىقىنى بىزلهرگه هېس 

ٰ ﴿ :قىلدۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ َ ََ  ْ ُِِّموا ٗٗا ََۡس ُُو ُُ ُُم  ّۡ َخ ََ َۡا  َِِۡ
نُفِسُ�مۡ 

َ
سىلهر ئۆيلهرگه كىرگهن چېغىڭالردا «: تهرجىمىسى ﴾أ

ه بهلگىلىگهن ئالال) يهنى ئۆيدىكى كىشىلهرگه(ئۆزۈڭالرغا 
يهنى ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم (مۇبارەك، پاك ساالمنى بېرىڭالر، 

 ].ئايهتنىڭ بىرقىسمى-٦١سۈرە نۇر [ ».) دەڭالر

 :سۆزنىڭ ئىجابىي تهرىپىنى ئىلىپ تۇرۇپ چۈشۈنۈش-٣

باشقىالرنىڭ سۆزلىرىنى ياخشى تهرەپكه بۇراپ چۈشنىش بولسا، 
بۇ ههقته ئۆمهر . دۇرسهلهپ سالىه رەزىيهلالهۇ ئهنهۇالرنىڭ يولى

مۆمىن قېرىندىشىڭىزنىڭ : "رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ
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ئاغزىدىن چىققان سۆزنى يامان گۇمان قىلماستىن، ياخشى گۇمان 
 ."قىلسىڭىز، ئۇنىڭدىكى ياخشىلىقالرنى تاپااليسىز

ئىمام شافىئى رەهىمههۇلاله ئورۇن تۇتۇپ يىتىپ قالغاندا، بهزى 
دە، ئۇالرنىڭ بىرى ئىمام -كهلدىكىشىلهر زىيارەتكه 

دېۋىدى، ! ئاجىزلىقىڭىزنى ئالاله كۈچالندۇرسۇن" : شافىئىغا
ئهگهر ئاجىزلىقىم كۈچالندۇرۇلسا ئۆلگىنىم شۇ، : ئىمام شافىئى

ئالاله بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، بۇ سۆزۈمدە : ئۇ كىشى. دېدى
ئىمام . اخشىلىقتىن باشقا نهرسه ئىرادە قىلمىدىم، دېدىي

ئهگهر سهن مېنى تىللىغىنىڭدىمۇ، ياخشىلىقتىن : شافىئى
 ".باشقا نهرسه ئىرادە قىلمىدى دەپ چۈشىنىمهن، دېدى

گهرچه سۆزدىن بىرەر ياخشىلىق دېرەك بهرمىسىمۇ، 
ئىتتىپاقلىقنى بىرىنچى ئورۇنغا قويۇپ تۇرۇپ، ئهپۇچانلىق ۋە 

ڭ قورساقلىق بىلهن ياخشى گۇماندا بولۇش ههقىقى كه
مۇسۇلماندارچىلىق ۋە قېرىنداشچىلىقنى ساقالپ قىلىشتىكى 

 .ئاساسلىق ئامىلدۇر
 :باشقىالرنىڭ ئۆزرىسى بولىشى مۇمكىن دەپ چۈشۈنۈش -٤

-باشقىالردىن سىزنى راههتسىز قىلىدىغان ههرقانداق گهپ

كهتنى قىلىشتا ئۆزرىسى سۆزلهر سادىر بولسا، مهزكۇر سۆز ۋە ههرى

بولىشى مۇمكىن دەپ چۈشۈنىڭ، شۇنداقال ئىلگىرىكى ياخشى 

كىشىلهر باشقىالردىن ياخشى گۇمان قىالتتى ۋە 
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" قېرىندىشىڭىزغا يهتمىشلهرچه ئۆزرە ئېهتىماللىقىنى قويۇڭ"

 .دەيتتى

قېرىندىشىڭىزنىڭ سىز : "ئىبنى سېرىن رەهىمههۇلاله
يهتكۈزۈلسه، بهلكى ئۆزرىسى  توغرىسىدا بىرنهرسه دېگهنلىكى

بولىشى مۇمكىن ياكى ئېهتىمال ئۇ گهپنى دېيىشىدە مهن 
 . دەيدۇ" بىلمهيدىغان ئۆزرىسى بولىشى مۇمكىن دەڭ

شۈبهىسىزكى، باشقىالرنىڭ سۆزلىرىنى ئاڭلىغاندا، بۇ گهپنى 

دېيىشته ئۆزرىسى بولىشى مۇمكىن دەپ چۈنۈنۈشكه 

اننىڭ تهسهۋۋۇرسىز تىرىشىشىڭىز، نهپسىڭىزنى يامان گۇم

تهنه قىلىشتىن ساقالپ  -ئاقىۋىتىدىن ۋە قېرىندىشىڭزغا تاپا

 :خۇددى شائىر تۆۋەندىكى مىسراالردا ئېيتقىنىدەك. قالىسىز

   .ئالدىرىما دوستۇڭغا تهنه قىلىشقا            
 ،سهن تهنه قىلغاندا1T ئۆزۈرلۈك ئۇ بهلكىم                                     
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 :ۆڭۈلدىكىگه هۆكۈم قىلىشتىن چېكىنىڭك-٥
بىراۋالرغا سېنىڭ نىيىتىڭ مۇنداق ئىدى، دەپ مۇئامىله 

قىلىشتىن چهكلىنىش بولسا، ياخشى گۇمان قىلىشقا ياردەمچى 

بهندە بارلىق . بولىدىغان ئهڭ چوڭ سهۋەبلهرنىڭ بىرىدۇر

يامان . نىيهتلهرنى ئالالهنىڭ بىلىشىغىال قويۇشى كېرەك

اق بولىشىمىز ئۈچۈن، ئالاله تائاال بىزنى گۇماندىن يىر

 .قهلبتىكىنىڭ هېسابىنى ئېلىشىمىزغا بۇيرۇمىدى

 :يامان گۇماننىڭ ئاپهتلىرىنى كۆز ئالدىغا كهلتۈرۈش -٦

ههرىكهتته مهقسهتسىز خاتالىشىپ -ئىنسان ئادەتته سۆز ۋە ئىش
كىمىكى باشقىالردىن يامان گۇمان قىلىشقا گىرىپتار . قالىدۇ

ن، ئۇ ئىجتىمائىي ئاالقه ۋە كىشىلىك تۇرمۇشتىكى ئهڭ بولىدىكه
يېقىن كىشىلىرىنى زىيان تارتقاندىن سىرت، ئاخىرى 
چىقمايدىغان مهۋهۇم خىيالالرغا گىرىپتار بولىدۇ ۋە ئۇنىڭ 

يامان گۇمانغا گىرىپتار بولغۇچى، ئۆز گۇمانىنى . بىلهن چارچايدۇ
بۇ . قىلىدۇ توغرىغا چىقىرىش ئارقىلىق، باشقىالرغا تۆهمهت

بولسا ئالاله تائاال ئۆز كىتابىدا چهكلىگهن تهقۋادارلىق ۋە پاكلىق 
بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق . دەۋاسى قىلىشنىڭ بىر تۈرىدۇر

ٰ ﴿ :دەيدۇ ََ ّّ َِ ٱ ۡلَُّم بَِم
َ
نُفَسُ�ۡمه ُوَو أ

َ
ْ أ ّوو ا َُ : تهرجىمىسى  ﴾ ََۡت ُٗ
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تهقۋادار بولغان هللا اسىلهر ئۆزۈڭالرنى پاك هېسابلىماڭالر، «
 ].ئايهت-٣٢سۈرە نهجم [ ».ئادەمنى ئوبدان بىلىدۇ

ئالاله تائاال، پاكلىق داۋاسى قىلغان يههۇدىالرنى ئىنكار قىلىپ 
ََ ﴿ :مۇنداق دەيدۇ ِ�ِ َمَ �ََشا ُء َو َُ ُ يُ َّ ِِ ٱ نُفَسُهم  بَ

َ
ّووَن أ َُ ََ يُ ِي ِّ لَۡم ََٗإ َِِٱ ٱ

َ
َ

ئۆزلىرىنى پاك دەپ قارايدىغانالر  «:  تهرجىمىسى  ﴾ ُ�ۡظَُّموَن ًَُُِۡت 
نى ) يهنى ئۆزلىرىنى تهقۋادارلىق بىلهن مهدهىيىلهيدىغانالرنى(

يهنى ئىش ئۇالرنىڭ دېگىنىدەك (كۆرمىدىڭمۇ؟ ئۇنداق ئهمهس 
خالىغان بهندىسىنى پاك قىلىدۇ، ئۇالرغا هللا ، ا)ئهمهس

 ].هتئاي-٤٩سۈرە نىسا [» .قىلچىلىكمۇ زۇلۇم قىلىنمايدۇ
شۈبهىسىزكى، باشقىالردىن ياخشى گۇمان قىلىشقا 

ئادەتلىنىش، نهپسى بىلهن جىهاد قىلىشتهك ئهڭ قىيىن بولغان 

شهيتان . ئىشقا تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى تهقهززا قىلىدۇ

شۇنداقال شهيتان ههرۋاقىت . ئىنساننىڭ قان تومۇرلىرىدا ماڭىدۇ

زۇلۇمغا سهۋەب مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدا تهپرىقىچىلىك ۋە 

لهنهتگهردى شهيتاننىڭ . بولىدىغان ئىشالرغا ۋەسۋەسه قىلىدۇ

يولىنى كېسىشتىكى ئهڭ قهتئىي سهۋەبلهرنىڭ بىرى، 

 .مۇسۇلمانالردىن ياخشى گۇماندا بولۇشتىن ئىبارەتتۇر
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! جانابى ئالاله ههممىمىزگه ساغالم قهلب ئاتا قىلسۇن

غا ياردەم قېرىنداشلىرىمىزدىن ياخشى گۇمان قىلىشىمىز

 !.بهرسۇن

 

 

 

  

 

 

 


