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 ئاخىرەت سهئادىتى-گۈزەل ئهخالق دۇنيا

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-  ٧ئاينىڭ -٠٥يىلى -٢٠١٠

مهدىنه مۇنهۋۋەرە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى 

ساالم -ئالالھنى مهدھىيىلهپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت

نامىزى ئۈچۈن توپالشقان يۈز مىڭلىغان  يوللىغاندىن كىيىن، جۈمه

مۇسۇلمانالر ئۆزلىرى ئۈستىگه يۈكلهنگهن ئالالھنىڭ ۋە " جامائهتكه 

ھوقۇقلىرىنى تولۇق ئادا قېلىشى ئهخالق -ئىنسانالرنىڭ ھهق

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى" چۈشهنچىسىگه باغلىق

اپقا چىقىرىش ئۈچۈن كهلگهن ئىسالم ئالى غايه ۋە مۇھىم نىشاننى روي

-بولۇپ، ئىنسانالر ئۇستىگه يۈكلهنگهن ئالالھنىڭ ۋە ئىنسانالرنىڭ ھهق

ئالالھ تائاال مۇنداق . ھوقۇقلىرىنى تولۇق ئادا قىلىشقا تهۋسىيه قىلىدۇ

ئالالھغا ئىبادەت قىلىڭالر، ئۇنىڭغا ھېچ نهرسىنى شېرىك « : دەيدۇ

ئهقرىبالىرىڭالرغا، يېتىملهرگه،  -ئاناڭالرغا، خىش -كهلتۈرمهڭالر، ئاتا

مىسكىنلهرگه، يېقىن خوشنىغا، يىراق خوشنىغا، ياندىكى ھهمراھقا 

چۆرىلهرگه  -، مۇساپىرغا، قول ئاستىڭالردىكى قۇل)سهپهرداشقا، ساۋاقداشقا(

ياخشىلىق قىلىڭالر، شۈبهىسىزكى، ئالالھ مۇتهكهببىر، ماختانچاقنى 

  » .ياقتۇرمايدۇ

ھوقۇقلىرىنى تولۇق ئادا قىلىشنىڭ - سانالرنىڭ ھهقئالالھنىڭ ۋە ئىن

ئائىشه رەزىيهلالھۇئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . ئاساسى گۈزەل ئهخالقتۇر

مهن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئېدىم 



 �

مۆمىن كىشى گۈزەل ئهخالقى بىلهن ناماز ئوقۇغۇچى ۋە روزا «: دەيدۇ

گۈزەل ئهخالقنى ئومۇمى بايان . »ڭ دەرىجىسىگه يېتهلهيدۇتۇتقۇچىنى

قىلىپ بېرىدىغان ئىش بولسا، ئالالھ بۇيرىغان ئىشنىڭ ھهممىسىنى 

كۈچىنىڭ يېتىشچه تولۇق ئادا قىلىش، چهكلىگهن ئىشالردىن تولۇق 

ئاخىرەتته -مۇسۇلمانغا دۇنيا گۈزەل ئهخالق . ساقلىنىشتىن ئىبارەتتۇر

. رۋەردىگارىنىڭ ھوزۇرىدا دەرىجىسىنى يۇقىرى قىلىدۇمهنپهئهت بېرىدۇ، په

كهرىمدە گۈزەل ئهخالققا - ئالالھ ئۆزىنىڭ مۇقهددەس كىتابى بولغان قۇرئان

ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق . بۇيرۇپ، پهسكهشلىك ۋە رەزىللىكتىن چهكلهيدۇ

گۈزەل . »ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن يامان ئىشالرغا يېقىنالشماڭالر«: دەيدۇ 

ئۆز ساھىبى ۋە جهمئىيهتكه بهرىكهت، ياخشىلىق ۋە تهرەققىيات ئهخالق 

- ئېلىپ كهلگهندىن سىرت، ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا يۇقىرى مهرتىۋە ۋە شان

سازاۋەر ۋە ياخشى -كىشىلهر قهلبىدە ھۆرمهت. شهرەپكه ئىگه قىلىدۇ

دۇنيادا نامى ئۆچمىسه، ئاخىرەتته ياخشى نهتىجىگه . كۆرۈشنى پهيدا قىلىدۇ

ئهمما بۇنىڭ ئهكسىچه، ئهخالقسىزلىق بهرىكهتنى كهتكۈزىدۇ، . ۈرىدۇئېرىشت

كىشىلهر ئارىسىدا ئۆچمهنلىك ۋە يامان كۆرۈشنى پهيدا قىلىدۇ، دۇنيادا 

ته يامان ئاقىۋەتكه دۇچار بهختسىزلىك ئىلىپ كهلگهندىن تاشقىرى، ئاخىرەت

  .قىلىدۇ

ئهخالق، -لمۇسۇلمانالر تارىختىكى ياكى ھازىرقى خهمئىيهتتىكى ئېسى

ئالى سۈپهتلهرگه ئىگه ياخشى كىشىلهرنى ئۆلگه قىلىپ، ئۇالرغا ئهگىشىشى 

مۇھهممهد ئالالھنىڭ رەسۇلىدۇر، ئۇنىڭ «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. كېرەك

ئارا كۆيۈمچاندۇر،  -بىلهن بىرگه بولغان مۆمىنلهر كۇففارالرغا قاتتىقتۇر، ئۆز

ئۇالر ئالالھنىڭ . ھالدا كۆرىسهن ئۇالرنى رۇكۇ قىلغان، سهجدە قىلغان
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پهزلىنى ۋە رازىلىقىنى تىلهيدۇ، ئۇالرنىڭ يۈزلىرىدە سهجدىنىڭ ئهسىرىدىن 

  ».نىشانالر بار

ئهخالق، ئالى سۈپهتلهردە ئۈلگه بولغۇچى يول - بىزگه بارلىق ئېسىل

باشچىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدۇر، ئۇ ھهممه ئىشتا بىزگه ياخشى 

ئالالھنى، ئاخىرەت - ، سىلهرگه« :تائاال مۇنداق دەيدۇ ئالالھ. ئۆلگىدۇر

رەسۇلۇلالھ  ،-كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە ئالالھنى كۆپ ياد ئهتكهنلهرگه

ئالالھ مۇھهممهدئهلهيهىسساالمنى گۈزەل » .ئهلۋەتته ياخشى ئۆلگىدۇر

ئهخالقلىق قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقتى، مۇھهممهدئهلهيهىسساالممۇ 

ھهركهت قۇرۇلمىسى -ىل ئهخالق ۋە توغرا ئىشئۇممهتنى بارلىق ئېس

  . ئاساسىدا تهربىيىلىدى

ئالالھ تائاال ھهممىمىزنى رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ 

  ....ئامىن. ئهخالق ئۆلچىمى بىلهن ئهخالقلىنىشقا مۇيهسسهر قىلسۇن


