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گۈزەل ئهخالق ۋە ئۇنىڭ ئىجتىمائىي جهمئىيهتكه بولغان 

  تهسىرى

   

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-05 ئاينىڭ -03 يىلى -2010

دۇرۇتالر  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا سانا، - ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ 

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

پادىشاھالرنىڭ پادىشاھى بولغان ئالالھتىن "يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا، 

دېگهن " ئۆزىمىزدىن داۋاملىق ھېساب ئېلىپ تۇرۇش كېرەك-قورقۇپ، ئۆز

  :قىلدىمهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى 

مهخپى ھالالردا - ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

- ئاخىرەتته بهخت- تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا! تهقۋادارلىق قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

الر تهقۋادارلىق قىلىش، تهقۋادارلىقىدا مۇستهھكهم تۇرۇش، مۇسۇلمان

تهقۋادارلىق ئۈچۈن ئالالھ ئالدىدا بهرگهن ۋەدىلىرىگه ۋاپا قىلىش، ئۆزلىرى 

بىلهن كىشىلهر ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتلهردە كهمتهر بولۇش تهلهپ 

بىلىشىڭالر الزىمكى، مهخلۇقاتالرغا رەھىمدىل بولۇش رەھمان . قىلىنىدۇ

رەھىمدىلالرغا رەھمان تائاال . نىڭ رەھمهت دەرۋازىسىنىڭ ئاچقۇچىدۇرتائاال

ھهربىر ئهقىل ئىگىسى قىيامهت كۈنىدىكى . رەھىم قىلغۇچىدۇر

بۇ دۇنيادا ئۆز . مهھشهرگاھنىڭ ھېساباتى ئۈچۈن تهييارلىق كۆرۈش كېرەك

نهپسىدىن ھېساب ئېلىپ تۇرغۇچىالر ئۈچۈن ئاخىرەتنىڭ ھېساباتى 

  .ۇيهڭگىل بولىد
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ئهھلى ئىسالم ئوتتۇرىدىكى قېرىنداشلىق رىشتىسى ئاالھىدە رىشته 

بولۇپ، ئىنسانى ئاالقىالردا گۈللىنىشكه تىگىشلىك رىشته بولۇش بىلهن 

بىرگه ئىسالم رىسالىسىنىڭ ھهقىقهتلىرى بىلهن يېقىندىن ئاالقىسى 

ئىنسانالر ئاالقىلىرىدىكى رىشته ھېسسىيات، پرىنسىپ، خۇشاللىق . باردۇر

قېرىنداشلىق ئىسالمنىڭ روھى بولۇپال .  قايغۇالرغا ئاالقىداردۇر-ۋە غهم

تۈزۈملىرى، شهرىئهت نىزاملىرىغا -قالماستىن ئىسالمنىڭ قانۇن

ئىسالم تهلىماتىدىكى ھهقىقىي قېرىنداشلىق، ئىسالم . مۇناسىۋەتلىكتۇر

  .ئهخالقىنى ئاساس قىلغان قېرىنداشلىقتۇر

دەتلىرى ۋە يۈكسهك ئهخالقى بىلهن ئىسالم دىنى، ئهقىدىسى، ئىبا

-ئىنسانىيهت ۋە ئىنسان روھىنى كهڭ مهيدانالرغا ئېلىپ چىقىش، ئهدەپ

ئۇنىڭ . ئهخالق، پهزىلهت دۇنياسىغا ئېلىپ چىقىشنى مهقسهت قىلىدۇ

 ھهۋەس، خاتا يول، زۇلۇمالر -ئهكسىچه، ئىنسانالر ئهقلىنى ھاۋايى 

ىملىرى ۋە ئهھكاملىرى ئىنسان قاپلىۋالغاندا ئىسالم تهلىماتى، دىن بىل

  .قهلبىدە زەئىپلىشىشكه باشاليدۇ

ئىنساننىڭ دىلى قاتتىق، ئهقلى ئازغۇن بولسا، ئۇنداق ئادەمنى 

ھهقىقىي ساغالم . ھېچقاچان دىندارلىق بىلهن سۈپهتلهشكه ئهرزىمهيدۇ

ئېتىقادلىق قهلب، ئهقىل ۋە روھتىن ئىبارەت ئىنسان ئورگانىزمىنىڭ 

ئىبادەتنىڭ ئاساسىي غايىسى روھىي دۇنيانى . ساغالملىقىنى تهلهپ قىلىدۇ

ش ۋ ە ئىچكى دۇنيانىڭ ئىخالسمهنلىكىنى سىناشنى مهقسهت تازىال

  . قىلىدۇ
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ئىالھى مهئبۇد بولغان ئالالھقا بولغان سهمىمىيىتىمىزنى خالىس 

قىلماستىن، ئالالھنىڭ مهخلۇقلىرى بىلهن بولغان مۇئامىلىمىزنى 

  .ئاخىرەتته نىجاتلىققا ئېرىشهلمهيمىز-ياخشىلىماستىن دۇنيا

ن ئىبادەتلىرىنى ئۆز جايىدا ئادا قىلىپ تۇرۇپمۇ ئالالھ ئۈچۈن قىلىدىغا

باشقىالرغا ئۇچۇق چىراي ئاچمايدىغان، باشقىالرغا يامانلىقنى 

ئوياليدىغان،زۇلۇمنى راۋا كۆرىدىغان ھهرقانداق كىشىنىڭ ئىبادەتلىرى ئۇ 

  . كىشىنى ئالالھنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرالمايدۇ

بېرىپ،روزىسىنى تولۇق بىلىڭالركى، نامازنى ئادا قىلىپ،زاكاتنى 

تۇتۇپمۇ يهنىال قهرزدار سانىلىدىغان ئادەم بىراۋنى تىللىغان ۋ ە تۆھمهت 

قىلغان، يهنه بىرسىگه قارا چاپلىغان، باشقىالرنىڭ مېلىنى ھارام يېگهن، 

يهنه كىملهرنىڭ ناھهق قېنىنى تۆككهن كىشى بولۇپ، قىيامهتته بارلىق 

ۈپ بېرىلىپ ئۆزى ئالالھنىڭ ئازابىغا ياخشىلىقلىرىنى باشقىالرغا ئۈلهشتۈر

ئۇنداق ئادەمنىڭ ياخشىلىقلىرى . ھهقلىق بولۇپ قالىدىغان ئادەمدۇر 

قالمىغان تهقدىردە باشقىالرنىڭ خاتالىقلىرى ئۇنىڭغا يۈكلىنىدۇ ئاخىرى 

بىز ھهقىقىي مۇسۇلمانلىق دەۋاسىنى قىلىدىكهنمىز . ئوتقا تاشلىنىدۇ

يهنه . ارىمىزدا ھاياتلىق بېرىشىمىز كېرەكدىنى پرىنسىپالرغا ئىچكى دۇني

شۇ دىننى ئهخالقىمىزدا ئۆزلهشتۈرۈپ، يوليورۇقىنى ئىزچىل ئىجرا قىلىش 

  .ئىسالم نهزىرىدە ئهخالق باياشات تۇرمۇشنىڭ ئاساسىدۇر. تهلهپ قىلىنىدۇ

كىمكى سىزدىن ئهخالقتا . دىن پۈتۈنلهي ئهخالق ئۈستىگه قۇرۇلغاندۇر

. سه دىندا ئۈستۈنلۈكنى ئىگهللىگهن بولىدۇئۈستۈنلۈكنى ئىگهللى

ئهخالقنىڭ خهرىتىسىنى دىن سىزىدۇ، ئۇنىڭغا مۇئهييهن بهلگىمىلهرنىمۇ 

ئۇنداقتا دىن ئاساسىغا قۇرۇلمىغان ئهخالق ساغالم ئهخالق . دىن قويىدۇ
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دىن بىلهن ئهخالق بىر بىرىدىن ئايرىاللمايدىغان . ھېسابالنمايدۇ

  . قوشكېزەكلهردۇر

ئالالھقا ئهڭ : هر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسىدە كېلىشىچهپهيغهمب

مۆمىنلهرنىڭمۇ ئهۋزىلى . يېقىن بهندىلهر ئهخالقى ئهڭ ياخشى كىشىلهردۇر

ئىنسان دۇنيادا ئېرىشكهن ئهڭ ياخشى بايلىق . ئهخالقى ياخشىالردۇر

قىيامهتته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئورون . ئهخالق بايلىقىدۇر

. ېقىن ئىنسان ئهخالقى ياخشى بولغان ئىنساندۇرجهھهتتىن ئهڭ ي

  .  مىزانغا ئهڭ ئېغىر كېلىدىغان نهرسه ياخشى ئهخالقتۇر-قىيامهتته تارازا 

تۈزۈملهرنى - جهمئىيهت ئىنتىزامىنى ساقالش ئۈچۈن ھهرتۈرلۈك قانۇن

يولغا قويۇش مۇمكىن، بىراق ئهخالق بولمىسا، يولغا قويۇلغان تۈزۈملهر 

ياخشى . م ۋە چىڭ بولىشىغا قارىماي نهتىجه بهرمهيدۇقانچه مۇستهھكه

ئهخالق ئىگىسى كهچۈرۈمچان كېلىدۇ، ئىنتىقام ئېلىشقا قادىر بولۇپ 

  .تۇرۇپ كهچۈرۈم قىلىدۇ

خۇالسه كاالم شۇكى، بىر مىللهتنىڭ مهۋجۇدىيىتى ئهخالقىغا 

ئهخالقنى يوقاتقان مىللهت زاۋاللىققا يۈزلىنىدۇ، نهتىجىدە . باغلىقتۇر

ىنسانىيلىقىنى يوقىتىدۇ ۋە ئىنساندەك ياشاش ئىستىكىدىن ئۆز ئ

  . ئىختىيارى بىلهن ۋاز كېچىدۇ

  ...........ئامىن . ئالالھ تائاال ھهممىمىزنى گۈزەل ئهخالققا ئىگه قىلسۇن
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