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 گۇناه-مهئسىيهتنى ئاشكارا ئىشلهشنىڭ خهتىرى
 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-٠٦ئاينىڭ -٠١يىلى -٢٠١٢

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ خاتىپى جۈمه نامىزى 

-گۇناه"ئۈچۈن يىغىلغان يۈزمىڭلىغان مۇسۇلمانالرغا 

هتنى ئاشكارا ئىشلهش شهخس ۋە جهمئىيهتكه بهلگىلىك مهئسىي

تهسىر كۆرسىتىدۇ، تهقۋادارلىق سهۋەبىدىن ياخشىلىق، بهرىكهت 

" مۇسىيبهتلهر يىراق قېلىنىدۇ-ئومۇملىشىدۇ، يامانلىق ۋە باال

 :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

ىپىگه هۆرمىتى ۋە شهر-ئابرۇيى، ئىززەت-مۆمىن ئۆزىنىڭ يۈز

ههرىكهتلهردىن نهپسىنى ساقلىشى -تهسىرى بولىدىغان ئىش

-كېرەك، ئۇنداق قىلمىغاندا ئۆزىمۇ سهزمىگهن هالهتته ئار

نومۇسىنى يوقىتىپ قويىدۇ ياكى كىشىلهر ئارىسىدا رەسۋا 

بهندە خاتالىشىدۇ، ئېزىپ . بولىدۇ، هاياتى پۇشايماندا ئۆتىدۇ

ئالاله تائاال ههر ۋاقىت مهئسىيهت سادىر قىلىدۇ، -كېتىدۇ گۇناه

بهندىسىنىڭ خاتالىقىنى ئۆچۈرىدۇ ۋە ئهپۇ قىلىدۇ، ئهيىبىنى 
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بهندىلهرنىڭ ئهيىبىنى يوشۇرۇپ، . ياپىدۇ، گۇناهىنى كهچۈرىدۇ

 .سانا بولسۇن-ياخشىلىقلىرىغا مۇكاپات بهرگۈچى ئالالهقا ههمدۇ

نهپسى خاهىشىغا ئهگىشىپ، ئۇنىڭغا قارشى تۇرۇشتىن ئاجىز 

كىشىلهر، ئالاله ئۇالرنىڭ ئهيىبىنى ئاشكارا قىلماي كهلگهن 

-پۇجۇر، گۇناه-پىسق يوشۇرغانكهن، ئۆزىنىڭ ئهيىبىنى ئاچماي، 

مهسىيهتلىرىنى ئاشكارا قىلماي، قىلغان ئىشلىرىغا پۇشايمان ۋە 

تهۋبه قېلىپ، ئالالهنىڭ تهرىپىگه قايتىش بىلهن بىرگه بۇنداق 

 .كېرەكقىلمىشالردىن پۈتۈنلهي قول ئۈزۈشى 

 :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ 

ئۈممىتىمنىڭ ههممىسى ئهپۇ قىلىنىدۇ، گۇناهنى ئېالن «

بىر ئادەم كېچىسى بىرەر گۇناه . قىلغۇچىالر ئهپۇ قىلىنمايدۇ

ئىشنى قىلغان ۋە ئالاله ئۇنى يوشۇرغان بولسا، ئۇ ئادەمنىڭ 

ن مۇنداق، مۇنداق مهن كېچىدى! ههي پاالنى: "ئهتىگىنى تۇرۇپ

دەپ، ئالاله يوشۇرغان بۇ ئىشنى ئهتىگىنى " ئىشالرنى قىلدىم

بىرلىككه [ ».ئاشكارىلىشى گۇناهنى ئېالن قىلغانلىق بولىدۇ

 ].ههدىس كهلگهن 
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مهئسىيهتلىرىدىن -ئۆزىنىڭ ناچار قىلمىشى، گۇناه

پهخىرلىنىدىغان، قىلغان ئىپالسلىقلىرىنى يېقىنلىرىغا 

پ كۆپتۈرۈپ سۆزلهپ الپ ئۇرىدىغان چىرايلىق كۆرسىتى

ئالاله تائاال ئازغۇنلۇقتىن، جاهىللىقتىن !. نادانالرنىڭ هالىغا ۋاي

 .ۋە گالۋاڭلىقتىن ساقلىسۇن

بهزى كىشىلهر تىنىپ تاپماي باشقىالرنىڭ مهخپىيهتلىكى ۋە 

نۇقسانلىرىنى ئاشكارا قىلىش -سىرلىرىنى بېلىش، ئهيىب

كىشىلهر قاتتىق دىققهت بۇنداق . ئۈچۈن ههرىكهت قىلىدۇ

چۈنكى باشقىالرنىڭ ئامانىتىنى تهلهپ قىلغان . قېلىشى كېرەك

مهخپىيهتلىكى توغرىسىدا -كىشى خائىندۇر، باشقىالرنىڭ سىرى

 .ئېغىز ئاچقان كىشى دۈشمهندۇر

بىزنىڭ يول باشچىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالم مۇنداق 

مهن كىشىلهرنىڭ قارنىنى يېرىپ، قهلىبلىرىنى « :دەيدۇ

 ].ههدىس بىرلىككه كهلگهن [ ».تهكشۈرۈشكه بۇيرۇلمۇدۇم

مۇسۇلمانالر ئېتىقاد قېلىپ كېلىۋاتقان مۇقهددەس ئىسالم 

بهشىرىسىنى -دىنى، ههرگىزمۇ باشقىالرنىڭ رەزىللىكى ۋە ئهپتى
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نومۇسىنى تۆكىدىغان دىن -ئېچىپ رەسۋا قىلىدىغان، ئار

لماستىن، بهلكى باشقىالرنىڭ ئهيىبىنى يوشۇرىدىغان، بو

ئىنسانالرنىڭ ماددى ۋە مهنىۋىيىتىنى پاكىزاليدىغان، 

كىشىلهرگه ههقىقهت ۋە ئادالهت قاتارلىق بارلىق پهزىلهتلهرنى 

 .تهۋسىيه قىلىدىغان دىندۇر

ئارا گۈزەل ئهخالق، ياخشى پهزىلهتلهرنى -مۇسۇلمانالر ئۆز

-بىرىگه بولغان پايدىلىق ۋەز-ىرتهۋسىيه قىلىشىشى، ب

-نهسىههتلىرىنى ئاشكارا قېلىشى، باشقىالرنىڭ ئهيىب

نۇقسانلىرىنى يوشۇرۇش بىلهن بىرگه، هېكمهت بىلهن توغرىغا 

 .يېتهكلىشى الزىم بولىدۇ

مهئسىيهت ئىشلىگهن كىشى -خاتالىق سادىر قىلغان، گۇناه

ئهتكهنلىرىنى كىشىلهرگه ئاشكارا -ئۆزىنىڭ قىلغان

ئهبۇ هۈرەيرە رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن رىۋايهت . لماسلىقى كېرەكقى

ئالاله « :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

تائاال قىيامهت كۈنىدە دۇنيادا بهندىنىڭ ئهيىبىنى ياپقان 

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[ ».كىشىنىڭ ئهيىبىنى ياپىدۇ
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-قكىمىكى باشقىالرنىڭ ئهيىبىنى ئىزدەپ، خاتالى

ئابرۇيىنى چۈشۈرۈش، -نۇقسانلىرىنى سۈرۈشتۈرۈپ، ئۇالرنىڭ يۈز

قىممىتىنى يوق قېلىش ۋە كىشىلهر ئارىسىدا رەسۋا -قهدىر

قېلىشنى مهقسهت قېلىپ، خاتالىقلىرىنى باشقىالرغا ئاشكارا 

قىلغان كىشى ههقىقهتته ئىسالمدا چهكلهنگهن چوڭ گۇناه سادىر 

لهر بىلهن شۇغۇلالنغۇچىالر ههرىكهت-بۇنداق ئىش. قىلغان بولىدۇ

ئىنسان قېلىپىدىن چىققان، ناچار تهبىئهتلىك، نومۇسسىز 

 .كىشىلهردۇر

بهزى پهس تهبىئهتلىك، رەزىل كىشىلهر باشقىالرنىڭ 

نۇقسانلىرىنى ئىزدەپ، ئۇنى تۈرلۈك سورۇن ۋە -خاتالىق، ئهيىب

ئولتۇرۇش كۇلۇپلىرى، قول تىلىفۇنلىرى، ئېنتىرنت تورلىرى، 

ۇرنال ۋە تىلېۋىزىيه قاناللىرى ئارقىلىق ئهتراپقا ژ-گېزىت

تارقىتىپ دۇنياغا ئاشكارا قېلىشى كىشىنى تولىمۇ بىئارام 

بىرىنىڭ رەسۋالىقلىرىنى -ههتتا كىشىلهر بىر. قىلىدۇ

. بۇ زادى نېمه ئۈچۈن؟. سۆزلىشىدىغان دەرىجىگه يهتتى

ئاستى قىلىنىۋاتىدۇ، سىرلىرى -مۇسۇلماننىڭ هۆرمىتى ئاياق
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ئابرۇيى تۆكۈلىۋاتىدۇ، ناچار قىلمىش، -اشكارا قىلىنىۋاتىدۇ، يۈزئ

ههرىكهتلهر ئهيىبى ئېچىلغان كىشى بىلهنال -قهبىه ئىش

-بهلكى ئۇ ئىش، ئۇ كىشىنىڭ ئائىلىسى، ئۇرۇق تۈگىمهستىن، 

تۇغقانلىرى، مىللىتى، يۇرتى ۋە ئۆزىنىڭ دىنىنىڭ، 

سهۋەپ  ئهقىدىسىنىڭ باشقىالر تهرىپىدىن ئهيىبلىنىشىگه

 .بولىۋاتىدۇ

مۇسۇلمانالر ههقىقى رەۋىشته ئالالهقا تهقۋادارلىق قېلىپ، 

ئىسالم دىنىنىڭ گۈزەللىكى، ئېسىل ئهخالق پهزىلهتلىرىنى 

ئېهسان -ئاشكارا قېلىشى، كىشىلهر ئارىسىدا ياخشىلىق، خهيرى

 .ۋە دوستلۇق مېهرىنى تارقىتىشى الزىم

قا يېتهكلهپ، بارلىق ئالاله تائاال ههممىمىزنى گۈزەل ئهخالق

 .ئهخالقسىزلىقتىن چىكىنىشىمىزگه مۇيهسسهر قىلسۇن


