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 لىرىڭ ئۆنۈملۈك چارىغهزەبنى يېڭىشنى

   
   

ئاچچىقلىنىپ، تېز غهزەبلىنىش ۋە ئۆزىنى تۇتالماسلىق كىشىگه تهسهۋۋۇر 

خۇسۇسهن، .  ئاپهتلهرنى ئېلىپ كېلىدۇ-قىلغۇسىز بهختسىزلىكلهرنى ۋە بااليى 

ئاددىغىنا ئىشالر ئۈچۈنمۇ ئۆزلىرىنى  كۆپلىگهن كىشىلهر   رامىزان كۈندۈزلىرىدە 

. ىدا روزىسىنى بۇزىدىغان ھهرىكهتلهرنى قىلىپ سالىدۇتۇتىۋااللماستىن، گاھ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ خۇسۇسهن رامىزاندا ئاچچىقلىماسلىق توغرىسىدا قايتا 

.  قايتا ئېيتقان تهۋسىيهلىرىنى نۇرغۇن كىشىلهر ئهسلىرىدىن چىقىرىپ تاشاليدۇ- 

» دېگىن“دارمهنمهن روزى”سېنى بىراۋ تىللىسا «پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

غهزەبنى يېڭىشنىڭ ئهڭ ئۆنۈملۈك چارىلىرىدىن بىرى  دېگهن سۆزىدىكى تهربىيه 

بولغاننىڭ سىرتىدا، ئىنساننى ھهمىشه شۇنداق كهڭ قورساق بولۇشقا يېتهكلهيدىغان 

دېيىش بىلهن كىشىلهرنىڭ “مهن روزىدارمهن”رامىزاندا. ئهمهلىي تهربىيهدۇر

ش رامىزاندىن باشقا ۋاقىتالردىمۇ شۇنداق قىلىشنى يامانلىقىنى كهچۈرۈم قىلىۋېتى

چۈنكى رامىزان ئېيىى تهربىيىلىنىش، مهنىۋىياتنى يۈكسهلدۈرۈش ۋە . تهقهززا قىلىدۇ

رامىزاندا شۇنداق كهڭ قورساق بولغان . ياخشى ئهخالقالرغا ئۆزىنى كۆندۈرۈش ئېيىدۇ

اق قىلغاندىال رامىزاننىڭ شۇند. ئادەم باشقا ئايالردىمۇ ھهمىشه شۇنداق بولۇشى الزىم

  .پايدىسىنى كۆرگهن بولىدۇ ۋە رامىزاننىڭ شاراپىتى بىلهن شاراپهتلهنگهن بولىدۇ

سهئۇدى ئهرەبىستانىنىڭ كاتتا ئۆلىمالىرىدىن شهيخ مۇھهممهد سالىه مۇنهججىد 

غهزەب شهيتاندىن « :ئاچچىقنى يېڭىشنىڭ چارىسى ھهققىدە مۇنداق دەپ يازىدۇ

هت بولۇپ، ئۇنىڭ سهۋەبى بىلهن كۆپلىگهن مۇسىبهتلهر ۋە باالالر يۈز بولغان بىر پاالك

. شۇڭا ئىسالم شهرىئىتىدە بۇ يامان خۇلۇق توغرۇلۇق تهپسىلى بايانالر كهلگهن. بېرىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرىدە غهزەبتىن ئىبارەت بۇ ئاغرىقتىن 

  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. قۇتۇلۇشنىڭ ئۆنۈملۈك چارىلىرى بايان قىلىنغان
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سۇلهيمان ئىبنى .  ئالالھ تائاالغا سېغىنىپ شهيتاننىڭ شهررىدىن پاناھ تىلهش- ١

سهردتىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىدا 

بۇ . ئىككى ئادەم جېدەللىشىپ يۈزلىرى غهزەبتىن قىزىرىپ كهتتى. ئولتۇراتتىم

مهن بىر سۆزنى بىلىمهنكى، ئهگهر شۇ سۆزنى دېسه « :هيهىسساالم ۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهل

ئالالھقا سېغىنىپ شهيتاننىڭ شهررىدىن پاناھ ”ئهگهر ئۇ،. ئۇنىڭدىكى غهزەب يوقىلىدۇ

  .دېدى»دېسه، ئۇنىڭ ئاچچىقى پهسىيىدۇ”تىلهيمهن

سىلهرنىڭ بىرىڭالر غهزەبلهنگهندە «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. سۇكۇت قىلىش-٢

چۈنكى قاتتىق غهزەبلهنگهن ئادەم ئۆزىنى تۇتۇپ، ئېغىزىنى . دېگهن»ۇت قىلسۇنسۇك

يۇمۇپ تۇرالىسا، سوزلىرى سهۋەبلىك كېيىن كېلىدىغان كۆپلىگهن پۇشايمانالردىن 

  . ساقلىنىپ قاالاليدۇ

 سىلهرنىڭ بىرىڭالر غهزەبلهنگهن «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  جىم تۇرۇش- ٣

دەپ »چېغىدا ئۆرە تۇرغان بولسا، ئولتۇرىۋالسۇن، ئولتۇرغان بولسا يېتىۋالسۇن

   بۇ غهزەبلهنگهن كىشىنى كېيىن پۇشايمان ئىلىپ كېلىدىغان. كۆرسهتكهن

چۈنكى غهزىبىنى باسالمىغان ئادەم . كۆپلىگهن خاتالىقالردىن ساقالش ئۈچۈن ئىدى

بهلكى ئۆلتۈرىۋېتىش .  قارشىسىدىكى كىشىگه تاياق ئېتىشى مۇمكىنئۆرە تۇرغىنىدا

ئهگهر ئۇ ئولتۇرىۋالغىنىدا بۇ خىل خاتالىققا . ۋەقهسىمۇ يۈز بېرىشى مۇمكىن

ئۇ يېتىۋالغىنىدا پۈتۈنلهي ساقلىنىپ . چۈشۈشتىن نىسبهتهن ساقلىنىپ قالىدۇ

  .شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم شۇنداق ئۆگهتكهن. قاالاليدۇ

.  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهۋسىيهسىنى ئېسىدىن چىقارماسلىق-  ٤

« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزىگه نهسىههت قىلىشىنى سورىغان بىر ئادەمگه

  .دېگهن سۆزنى ئۈچ قېتىم قايتىلىغان»غهزەبلهنمه
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غهزەبلهنمه، جهننهتكه « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه بىر ھهدىسىدە- ٥

  .دېگهن»كىرىسهن

  

  

كىمكى ئىنتىقام ئېلىشقا « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه بىر ھهدىسىدە-  ٦

كۈچى يېتىدىغان تۇرۇپ، غهزىبىنى يۇتىدىكهن، ئالالھ تائاال قىيامهت كۈنىدە ئۇنىڭ 

  .دېگهن» قهلبىنى رازىمهنلىك بىلهن تولدۇرىدۇ

ك پهھلىۋانلىقتا كۈچلۈكلۈ« : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه بىر ھهدىسىدە- ٧

  .دەپ كۆرسهتكهن»ئهمهس، بهلكى غهزىبىنى بېسىۋېلىپ ئۆزىنى تۇتىۋېلىشتا

ئالالھ تائاال قۇرئان .  غهزەبنى يېڭىش تهقۋادارالرغا خاس گۈزەل ئهخالقتۇر-  ٨

)  مال- پۇل (تهقۋادارالر كهڭچىلىكتىمۇ، قىسىنچىلىقتىمۇ ئالالھ يولىدا « :كهرىمدە

يامانلىق (ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر، )  ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇقئۆچ(سهرپ قىلىدىغانالر، 

ئالالھ ياخشىلىق . كىشىلهرنى كهچۈرىدىغانالردۇر) قىلغان ياكى بوزەك قىلغان

  ). ئايهت-١٣٤ئال ئىمران سۈرىسى (»قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ

. غهزەب ئىنسان تهبىئىتىدە بولغان نهرسه.  نهسىههتنى قوبۇل قىلىش-  ٩

ئهمما غهزەبنى يېڭىش ئىنساننىڭ . بلهنمهسلىك ئىنساننىڭ قولىدا ئهمهسغهزە

ئۇنىڭ ئهڭ ئۆنۈملۈك چارىلىرى ئىنسانالرنىڭ ھهقىقىي مۇئهللىمى ھهزرىتى . قولىدا

ئالالھ تائاالنىڭ ياخشى . مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ يۇقىرىقى تهۋسىيهلىرىدۇر

ھنىڭ ئايهتلىرى زىكىر قىلىنسا، دەرھال بهندىلىرى غهزەبلهنگىنىدە، ئالالھ ياكى ئالال

بۇ ساھابىالرنىڭ ۋە سالىهالرنىڭ ھاياتىدا، ھهتتا ھازىرقى . ئاچچىقىدىن يانىدۇ

شۇڭا قاتتىق غهزەبلهنگهن . كۆپ قېتىم تهجرىبىدىن ئۆتكهن مهسىله زاماندىمۇ 

 چۈنكى بۇنىڭ. دەيدىغان ئادەت شهكىللهنگهن»پهيغهمبهرگه دۇرۇد ئېيتىڭ« :كىشىگه

  . پايدىسى بار

  .غهزەپلىنىشنىڭ ئاقىۋىتىنى نهقهدەر يامان ئېكهنلىكىنى بېلىش-١٠

  .غهزەپلهنگۈچى، غهزەپلهنگهن ۋاقتىنى تهسهۋۋۇر قىلىش- 11



 ٤

ھدىن داۋاملىق سهۋىرچان غهزىپىنى كۆنتۇرۇل قىالاليدىغان بۈيۈك ئهخالقنى ئالال-12

  .ئاتا قىلىشىنى تىلهش

  

  

 سىز بىلهن مهن پهيغهمبىرىمىز ھهزرىتى !قهدىرلىك مۇسۇلمان قېرىنداش

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ تهۋسىيهلىرىنى ھاياتىمىزدا تهجرىبه قىلىپ 

جانابى ئالالھ تائاال . چوقۇم پايدىسىنى كۆرىدىغانلىقىمىزغا ئىمانىم كامىل. كۆرەيلى

. سىزنى ۋە مېنى گۈزەل ئهخالق دائىرىسىدە ھهرىكهت قىلىشقا نهسىپ ئهتكهي

  .مىينئا

 
  

 


