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  ئهپۇچان بولۇش ئىماننىڭ تهقهززاسى

   

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-27ئاينىڭ -03يىلى -2009

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى جۈمه نامىزىغا 

-  گۈزەل ئهخالق ۋە خهيرئىنسانالر«توپالشقان يۈز مىڭلىغان جامائهتكه 

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى » بىرىدىن پهرقلىنىدۇ-ساخاۋەتته بىر

  : تهۋسىيهلهرنى قىلدى

بىرىدىن -ئېهسان قىلىشتا بىر-ئىنسانالر گۈزەل ئهخالق، خهير

ئىجتىمائىي تۇرمۇش ۋە ئىجتىمائىي ئاالقىدا زىيان . پهرقلىق بولىدۇ

- لگهن ئهدەپسىزلىكلهرنى، بىريهتكۈزگۈچىلهرنى، ھهمراھلىرىدىن كۆرۈ

بىرىدىن ئۆتكهن خاتالىقالرنى ئهپۇ قىلىش، خاتالىقلىرىنى يۈزىگه 

سالماسلىق، ئوڭۇشسىزلىقلىرىغا قارىماسلىق ۋە قىيىنچىلىقلىرىغا 

بۇ . ياردەم بېرىش، كاتتا سۈپهت ۋە ئېسىل خىسلهتلهردىن ھېسابلىنىدۇ

ارىڭالرنىڭ مهغپىرىتىگه ۋە پهرۋەردىگ«: ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

زېمىنچه كىلىدىغان -تهقۋادارالر ئۈچۈن تهييارالنغان، كهڭلىكى ئاسمان

جهننهتكه ئالدىراڭالر، تهقۋادارالر كهڭچىللىكتىمۇ، قىيىنچىلىقتىمۇ ئالالھ 

مال سهرپ قىلىدىغانالر، ئۆچ ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق -يولىدا پۇل

قىلغان ياكى بوزەك قىلغان كىشىلهرنى ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر، يامانلىق 

. »كهچۈرىدىغانالردۇر، ئالالھ ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ

. ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال ئادىللىقنى يولغا قويدى، ئۇ قىساس ئېلىشتۇر

ئهپۇ قىلىش . ئېهسان قىلىشقا تهۋسىيه قىلدى، ئۇ قاتىلنى ئهپۇ قىلىشتۇر

بۇنىڭ نهتىجىسى چهكسىز بولۇپ، ئىنسانالر . رتهقۋادارلىققا ئهڭ يېقىندۇ
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ئهبى ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ . ئارىسىدا گۈزەل ئهسلىمىلهرنى قالدۇرىدۇ

: ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئهپۇ قىلىش ئىنساننى ئىززەتلىك . سهدىقه مالنى كېمهيتىۋەتمهيدۇ«

خاتاالشقانالرغا سهۋر . »لىدۇىۋىسىنى يۇقىرى قىكهمتهرلىك مهرت. قىلىدۇ

قىلىش، جاھىلالرغا كهڭ قوساق بولۇش، يامانلىق قىلغۇچىالرنى ئهپۇ 

قىلىش ئالى مهرتىۋە، شهرەپلىك خىسلهتلهردىن بولۇپ، بۇنىڭغا توغرا يول 

ئالالھ تائاال مۇنداق . تۇتۇپ سهۋر قىلىشقا مۇيهسسهر بولغانالرال ئېرىشهلهيدۇ

امان ئىش باراۋەر بولمايدۇ، ياخشى خىسلهت ياخشى ئىش بىلهن ي«: دەيدۇ

ئارقىلىق يامان خىسلهتكه تاقابىل تۇرغىن، شۇنداق قىلساڭ سهن بىلهن 

ئۆزىنىڭ ئارىسىدا ئاداۋەت بار ئادەم گويا سىرداش دوستۇڭدەك بولۇپ قالىدۇ، 

بۇ خىسلهتكه پهقهت سهۋىرچان ئادەملهرال ئېرىشهلهيدۇ، بۇ خىسلهتكه پهقهت 

ئابدۇلال ئىبنى ئهمرى ئىبنى ئاس . » ئىگىسىال ئېرىشهلهيدۇبۈيۈك نېسىۋە

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈپهتلىرىنى بايان قىلىپ 

چۇرۇڭ -ئۇ زات قوپال، يىرىك ئهمهس، كوچىالردا ۋاراڭ«: مۇنداق دەيدۇ

هپۇ قىلمايتتى، يامانلىق قىلغۇچىالرغا يامان مۇئامىله قىلمايتتى، ئۇالرنى ئ

  .»قىالتتى ۋە كهچۇرۇۋېتهتتى

ئىنسان قهلبى كۆرۈنهلمهسلىك ۋەسۋەسىسى، ئۆچمهنلىك نهپرىتى، 

دۈشمهنلىك ئوتلىرى ۋە ھهسهت تۇيغۇلىرىدىن ساالمهت بولمىغىچه 

قهلبىدە ئاداۋەت . سائادەت تاپالمايدۇ-خاتىرجهملىك، راھهت ۋە بهخت

ئهسكىلىك . ۇساقلىغان كىشى ئىنتىقام ئېلىش ئۈچۈن پۇرسهت كۈتىد

قىلىغان كىشى ئۈچۈن يامانلىقنى يوشۇرىدۇ، تۇرمۇشى خاتىرجهملىكته 

بولمايدۇ، قهلبىدە داۋالغۇش، بهدىنىدە ئاجىزلىق ھېس قىلىپ ئۆز 
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خاتىرجهملىك چىقىشقاقلىق ۋە كىشىلهرنىڭ . ئابرويىنى يوقىتىدۇ

  . ئهيىبىنى كۆرمهسكه سېلىشتا بولىدۇ

ون پارچه بولۇپ بۇنىڭدىن قانچه ئىمام ئهھمهدتىن خاتىرجهملىك ئ

پارچىسى كىشىلهرنىڭ ئهيىبىنى كۆرمهسكه سېلىشتا بولىدۇ؟ دەپ 

سورالغاندا، ئۇ، خاتىرجهملىكنىڭ ئون پارچىسىنىڭ ھهممىسى 

  . كىشىلهرنىڭ ئهيىبىنى كۆرمهسكه سېلىشتا بولىدۇ دەپ جاۋاپ بهرگهن 

اۋەت كۆڭلۈم ئاد: ئىمام شاپىئىي رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دېگهن

غهملىرىدىن راھهتلىنىپ، ھېچكىشىگه ئۆچمهنلىك قىلمىغىنىمدا 

: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. »خاتىرجهملىك ھېس قىلىمهن

ئهپۇنى دوست تۇتقىن، ياخشىلىققا يهنى ياخشى سۆز قىلىشقا، ياخشى ئىش «

قىلىشقا بۇيرۇغىن، نادانالر بىلهن تهڭ بولمىغىن، يهنى نادانالرنىڭ 

  .»لغىنىنى قىلماي، ئۇالرغا مۇاليىم بولغىنقى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى مۇسۇلمانالرنى ئالالھ 

رازىلىقى ئۈچۈن ئهپۇچانلىق ۋە كهڭ قوساق بولۇشنىڭ ساۋابىنى ئۈمىت 

قىلىپ، يامانلىق قىلغۇچىالرنى ئهپۇ قىلىشقا، دەۋاگهرلىك 

 قىيىنچىلىقتىن تۇرمۇشنىڭ قىسىنچىلىقىدىن ئهپۇچانلىق راھىتىگه،

ئاسانچىلىقىغا يۈزلىنىشكه، ئارىدىكى دۈشمهنلىكنى تۈگىتىپ دوستلۇقنى 

مۇھهببهتنى -ئارا ئۆزرۈلهرنى قوبۇل قىلىپ، مېهرى-ساقالپ، ئۆز

چۈنكى ئۆزرىنى قوبۇل قىلىش گۈزەل . كۈچهيتىشكه تهۋسىيه قىلدى

 ئىنتىقام سىلهر يامانلىق قىلغۇچىدىن. ئهخالقنىڭ جۈملىسىدىندۇر

ئېلىشقا قادىر بولغاندا ئالالھ تائاالنىڭ سىلهرگه ئىنتىقام ئېلىش قۇربىتى 

ئىبنى ئۆمهر  ئابدۇلال . بهرگهنلىكىگه شۈكۈر قىلىپ ئهپۇ قىلىۋېتىڭالر
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رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى، 

يهىسساالمنىڭ يېنىغا بىر كىشى پهيغهمبهر ئهله«: رىۋايهت قىلىنىدۇ

خىزمهتچىلىرىمىزدىن قانچىلىك ئهپۇ قىلىمىز؟ ! كېلىپ، يا رەسۇلۇلالھ

دەپ سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم گهپ قىلمىدى، ئىككىنچى قېتىم 

: سورىغىنىدا يهنه گهپ قىلمىدى، ئۈچىنچى قېتىم سورىغىنىدا، ئۇ كىشىگه

  . » قىلغىن دېدىھهر كۈنى ئاز بولغاندا يهتمىش قېتىم ئهپۇ

بىرىمىزنى -ئالالھ ھهممىمىزگه بۇ ئۇلۇغ خىسلهتنى ئاتا قىلىپ، بىر

ئهپۇ قىالاليدىغان، سهۋرچانلىق بىلهن زىننهتلهنگهن گۈزەل ئىمان ئاتا 

  .قىلىشىنى ئۈمىت قىلىمىز

 
  

  

  


