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  ئىنسان قهلبىنىڭ غهپلهتته قىلىشى ۋە ئاقىۋىتى

 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-26 ئاينىڭ -06يىلى -2009

سانا ئېيتىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت -ئىمام ئالالھقا ھهمدۇ

لىغان ساالم يوللىغاندىن كېيىن جۈمه نامىزىغا توپالشقان يۈز مىڭ

ئالالھ تائاال مۇسۇلمانالرنى تهقۋادارلىق قىلىشقا،ياخشى "جامائهتكه 

" تهۋسىيه قىلىدۇ ئىشالرنى قىلىپ، چهكلهنگهن ئىشالردىن يىراق بولۇشقا 

  .دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

ئاچقىچه يوقىلىدۇ ۋە ئهھۋالالر -دۇنيادىكى ھاياتلىق كۆزنى يۇمۇپ

الالھ تائاال دۇنيادا ھېچ مهخلۇقنى مهڭگۈ ياشايدىغانغا ئ. ئۆزگىرىدۇ

 مهسىيهتتىن -ئىبادەتكه بۇيرۇلمايدىغان، گۇناھ-ياراتمىدى ۋە تائهت

بهلكى ئۇالرنى . چهكلهنمهيدىغان، غهرەز ۋە نىشانسىز ياشايدىغان قىلمىدى

شهپقهتلىك ئالالھغا -ئۆز پهرۋەردىگارىغا قۇلچىلىق قىلىپ، مېهرىبان

ادەت قىلىش بىلهن بهختلىك بولىدىغان، ئۇ زاتقا ئاسىيلىق ئىب-تائهت

قىلىش بىلهن دۇنيا ۋە ئاخىرەتته بهختسىزلىككه دۇچار بولىدىغان قىلىپ 

كىملهركى ئالالھقا ۋە پهيغهمبهرگه «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ياراتتى

ئالالھنىڭ نېمىتىگه ئېرىشكهن ) ئاخىرەتته(ئىتائهت قىلىدىكهن، ئۇالر 

يهنى يۇقىرى دەرىجىلىك پهيغهمبهرلهر ۋە (پهيغهمبهرلهر، سىددىقالر 

، شېهىتلهر ۋە ياخشىالر بىلهن بىلله بولىدۇ، ئۇالر نېمىدېگهن )شېهىتلهر

  . ئايهت- 69نىسا سۈرىسى » !ياخشى ھهمراھالر

سهكرات . ھهقىقهتهن بۇ دۇنيادا ھهر كىشى ئۆلۈم شارابىنى ئىچىدۇ

دا نېمهتلهندۇرۇلگهن بارلىق لهززەتلىرىگه خاتىمه دۇنيا. ئازاۋىنى تېتىيدۇ

ھهر بىرجان ئىگىسى ئۆلۈمنىڭ «:ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. بېرىلىدۇ
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يهنى ئهمهللىرىڭالرنىڭ (سىلهرنىڭ ئهجرىڭالر . تهمىنى تېتىغۇچىدۇر

قىيامهت كۈنى تولۇق بېرىلىدۇ، كىمكى دوزاختىن يىراق ) ساۋابى

. گۈزۈلگهن ئىكهن، ئۇ مۇرادىغا يهتكهن بولىدۇقىلىنغان ۋە جهننهتكه كىر

يهنى (دۇنيا تىرىكچىلىكى پهقهت ئالدايدىغان مالدىنال ئىبارەتتۇر 

) ئالدايدىغان نهرسه بولۇپ، ئازغىنا بهھرىمهن بولغاندىن كېيىن تۈگهيدۇ

ئهبۇ ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت . ئايهت-185ئىمران سۈرىسى -ئال

ئۆلۈمنى كۆپ «: يغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇقىلىنىدۇكى، په

» ئۆلۈم ئىبرەت ئىلىشقا كۇپايه قىلىدۇ«: يهنه بىر ھهدىسته. »ئهسلهڭالر

. ئۆلۈمدىن كېيىنكى بولىدىغان ئهھۋالالرنى ئىنسان بىلمهيدۇ . دېگهن

ئۆزىنىڭ قهبرىسىنىڭ جهننهتنىڭ باغلىرىنىڭ بىرى ياكى دوزاخنىڭ 

ئاخىرەت ھاياتى ياكى دائىم . ولىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇھاڭلىرىدىن بىرى ب

ئهبهت ئازابلىنىدىغان ھاياتلىقتىن -نېمهتلىنىدىغان ۋە ياكى ئهبهدىي

. ئىنسان دۇنيادا قهلبنىڭ ھاياتلىقى بىلهن بهختلىك بولىدۇ. ئىبارەت

قهلبى سهگهك ئىنسان بارلىق ئىشلىرىدا ئۆز نهپسىدىن ھېساب ئېلىپ 

خىرەتته ھېساب ئېلىنىشتىن بۇرۇن دۇنيادا ئۆز كىمكى ئا. تۇرىدۇ

نهپسىدىن ھېساب ئېلىپ تۇرىدىكهن، ئۇ كىشىنىڭ ئاخىرەتلىك ھېسابى 

مۆمىنلهرنىڭ خهلىپىسى ئۆمهر ئىبنى خهتتاپ . يهڭگىللىشىدۇ

ئاخىرەتته ھېساب ئېلىنىشتىن ئىلگىرى «: رەزىيهلالھۇئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

رۇڭالر، ئهمهللىرىڭالر ئۆلچىنىشتىن ئۆز نهپسىڭالردىن ھېساب ئېلىپ تۇ

بۇرۇن  چوڭ ھېساب مهيدانىغا بېرىشتىن . بۇرۇن تهكشۈرۈپ تۇرۇڭالر

ھهقىقهتهن قهلبنىڭ ھاياتلىقى ئالالھ تائاالنىڭ . »تهييارلىق قىلىڭالر

بهندىسىگه ئاتا قىلغان كاتتا نېمهتلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، قهلبى ھايات 
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ۇ ۋە ئۇنى چهكلهنگهن ئىشالرنى قىلىپ ئىنسان ياخشى ئهمهللىرى سۇيۇنىد

ئالالھ ! ئى مۆمىنلهر«: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. سىلىشى بىئارام قىلىدۇ

يهنى ئهبهدىي ھاياتقا (ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى سىلهرنى تىرىلدۈرىدىغان 

بىلىڭالركى، . ئىمانغا دەۋەت قىلسا، ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر) ئېرىشتۈرىدىغان

يهنى (لهن ئۇنىڭ قهلبى ئارىسىدا توسالغۇ بوالاليدۇ ئالالھ كىشى بى

كىشىنىڭ دىلىنى ئىگىسىنىڭ خاھىشى بويىچه ئهمهس، بهلكى ئۆز 

سىلهر ئالالھنىڭ ) قىيامهت كۈنى). (خاھىشى بويىچه تهسهررۇپ قىلىدۇ

  . ئايهت-24ئهنپال سۈرىسى » دەرگاھىغا يىغىلىسىلهر

قهلبنىڭ ھاياتلىقى ئالالھنى بىر بىلىش، ياخشى كۆرۈش، تهۋەككۇل 

قىلىش، ئالالھنى زىكىر قىلىشقا ئادەتلىنىش، ئىتائهت قىلىش بىلهن 

خۇرسهن بولۇش، ئاسىيلىق قىلىشنى ئۆچ كۆرۈش، مهڭگۈلۈك دىيارغا 

قايتىشقا تهييارلىق قىلىش، مهغرۇرلۇقتىن ھهزەر قىلىش، كىشىلهرگه 

ن ساقلىنىش ۋە توغرا يولدا مۇستهھكهم تۇرۇش قاتارلىق زۇلۇم قىلىشتى

قهلب تولۇق ھاياتقا ئېرىشسه ئىنسان . ئىشالر بىلهن رېئاللىققا ئايلىنىدۇ

دۇنيادا پاكىزە ھاياتتا ياشايدۇ، ئاخىرەتته ئالالھنىڭ تهرىپىدىن ياخشى 

يهنى (ئهسلىدە ئۆلۈك «:ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ

تىرىلدۈرگهن، ) يهنى ئۇنىڭ قهلبىنى ئىمان بىلهن(بولۇپ، بىز ئۇنى ) كاپىر

بىز ئۇنىڭغا كىشىلهر ئارىسىدا ھىدايهت تېپىشقا نۇر بهرگهن بىر ئادەم 

قالغان ۋە ئۇنىڭدىن قۇتۇاللمىغان ) يهنى كۇفرىنىڭ قاراڭغۇلۇقىدا(زۇلمهتته 

ىشلىرى ئهنه شۇنداق بىر ئادەم بىلهن ئوخشاشمۇ؟ كاپىرالرغا ئۇالرنىڭ قىلم

ئهبهدىيلىك تولۇق . ئايهت-122سۈرە ئهنئام » چىرايلىق كۆرسىتىلدى

سۈننهت بىلهن -ھهرىكهتلىرى قۇرئان-ھاياتقا قهلبى ئىمان بىلهن، ئىش
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دۇنيا « : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. زىننهتلهنگهن كىشىلهر ئېرىشىدۇ

ىبارەتتۇر،  كۈلكه ۋە غهپلهتتىن ئ-تىرىكچىلىكى پهقهت ئويۇن 

، ئهگهر ئۇالر بىلسه )يۇرتىدۇر(شۈبهىسىزكى، ئاخىرەت يۇرتى ھهقىقى ھايات 

- 64سۈرە ئهنكهبۇت » )بۇ دۇنيانى ئۇ دۇنيادىن ئارتۇق كۆرمهيتتى(ئىدى 

ئالالھنى دائىم ياد ئېتىپ «: بىر ھهدىسته مۇنداق دېيىلگهن. ئايهت

ىنىڭ مىسالى ھايات تۇرىدىغان كىشى بىلهن ئالالھنى ياد ئهتمهيدىغان كىش

ئىنساننىڭ ھاالك بولىشى ئالالھدىن غاپىل . »بىلهن ئۆلۈككه ئوخشايدۇ

غاپىللىق . بولۇش ۋە ياخشىلىق يوللىرىدىن يۈز ئۆرۈش بىلهن بولىدۇ

ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، بىرى كۇپۇرلۇق ۋە ھهقىقى مۇناپىقلىق بولۇپ بۇ 

خشىلىقتىن مهھرۇم تۈردىكى كىشىلهر قهلبى ئۆلگهن، بهختسىز، بارلىق يا

مهسىيهتتىن -ئىبادەت ئهمهللهرنى قىلمايدىغان، گۇناھ-بولغۇچى، تائهت

چهكلهنمهيدىغان، كۆڭۈل بۆلىدىغىنى ھايۋانى ئىستهك، جهننهت ئۈچۈن 

تهنىلهرگه پهرۋا -رىغبهتلهنمهيدىغان، دوزاختىن ئهنسىرىمهيدىغان، تاپا

ۋاجىبالرنى تهرىك -رزقىلمايدىغان، نهسىههتلهرگه قۇالق سالمايدىغان، په

قىلىپ، ھارام ئىشالر بىلهن شۇغۇللىنىدىغان، ھهقىقهتكه كۆز يۇمۇدىغان 

كىمكى ئالالھقا ئىمان «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. كىشىلهردىن ئىبارەتتۇر

 قهلبى ئىمان بىلهن -ئېيتقاندىن كېيىن ئىمانىدىن يېنىۋالسا، 

ئىماندىن ) غزىدىالئا(مۇستهھكهم تۇرسىمۇ مهجبۇرالش ئاستىدا 

 كۇفرى بىلهن كۆڭلى -يانغانلىقىنى بىلدۈرگهنلهر بۇنىڭدىن مۇستهسنا 

، ئۇ ئالالھنىڭ )يهنى ئىختىيارىي يوسۇندا مۇرتهد بولغان بولسا(ئازادە بولسا 

ئۇالرنىڭ دۇنيا ) يهنى ئازاب(غهزىپىگه دۇچار بولىدۇ ۋە چوڭ ئازابقا قالىدۇ، بۇ 

ئارتۇق كۆرگهنلىكلىرى ۋە ئالالھنىڭ كاپىر تىرىكچىلىكىنى ئاخىرەتتىن 
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قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدىغانلىقى ئۈچۈندۇر، ئهنه شۇ كىشىلهر ئالالھ 

تهرىپىدىن دىللىرى، قۇالقلىرى ۋە كۆزلىرى پېچهتلىۋېتىلگهن 

 ئۇالر راستال ئاخىرەتته زىيان ،كىشىلهردۇر، ئهنه شۇالر غاپىلالردۇر 

  . ئايهتكىچه  109-106سۈرە نهھل » تارتقۇچىالردۇر

كۇپۇرلۇق ۋە ھهقىقى مۇناپىقلىقتىن تۆۋەنرەك بولۇپ، : ئىككىنچىسى

بۇالرنىڭ پهرقى كىشىلهرگه ۋە جهمئىيهتكه كهلتۈرگهن زىيىنىغا ئاساسهن 

ئايرىلىدۇ، بۇ تۈردىكى كىشىلهرنى ساناپ بولغىلى بولمايدۇ، بىپهرۋالىق 

ئادا قىلماسلىق، قىلىپ ئالالھنىڭ ۋە بهندىلهرنىڭ ھهققىنى تولۇق 

مۇسۇلمان ئۆز مهجبۇرىيىتىنى تولۇق ئادا قىلماسلىق بىلهن نۇرغۇن 

بۇنىڭ بهدىلىگه كهمچىلىكىنىڭ . ساۋاپالردىن مهھرۇم قالىدۇ-ئهجىر

ھوقۇققا ئهھمىيهت -بۇ ھهق. مهسىيهتنى سادىر قىلىدۇ-باراۋېرىدە گۇناھ

  . بهرمهسلىكنىڭ ئاقىۋىتى ھېسابلىنىدۇ

ئېچىپ يۇرۇپ -تماسلىق، يهپنېمهتكه شۈكۈر ئېي

نېمهتلهندۇرگۈچىنىڭ كاتتىلىقىنى ئويلىماسلىق، تىگىشلىك ھهققىنى 

ئىچمهك، -سوغۇقتىن ساقلىنىدىغان، يېمهك-ئادا قىلماسلىق، ئىسسىق

كېچهكنىڭ ئۆزىگه قايسى يول بىلهن يېتىپ كهلگهنلىكىنى -كىيىم

-لمايدىغان تهنئويلىماسلىق، پۈتۈن دۇنيانىڭ بهدىلىگىمۇ سېتىۋالغىلى بو

ئامانلىقتىن ئىبارەت بۈيۈك نېمهتكه شۈكۈر -ساقلىق ۋە تىنچ

: بۇ توغرىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ. ئېيتماسلىقتۇر

تهننىڭ ساقلىقى ۋە بوش ۋاقىتتىن ئىبارەت بۇ ئىككى تۈرلۈك بۈيۈك «

اال ئالالھ تائ. »نېمهتنىڭ قهدرىنى ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى بىلمهيدۇ

ئىنسانالرنى ھهممه جانلىقالردىن پهزىلهتلىك قىلىپ، ئۇالرغا ئهقىلدىن 
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ئىنسانالرنىڭ بهزىسى بۇ نېمهتكه شۈكۈر . ئىبارەت نېمهتنى ئاتا قىلدى

ئېيتماستىن چهكلهنگهن ئىشالرغا سهرپ قىلىدۇ ۋە ئۇنى زەھهرلىك 

. مهسىيهت بىلهن ۋەيران قىلىدۇ-شاراب، گۇناھ-چېكىملىك، ھاراق

ىلىق ۋە پهزىلهتكه قارشى ئىشلىتىدۇ ياكى مهنپهئهتلهنمهستىن ياخش

دۇنياسىغا شۈكۈر ئېيتماسلىق، -ئالالھنىڭ بهرگهن مال. تاشلىۋېتىدۇ

دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك ھاياتىنى ئىسالھ . مالنىڭ ھهققىنى ئادا قىلماسلىق

قىلماسلىق، جهمئىيهتته تىنچ مۇھىت يارىتىشقا تىرىشماسلىق، مىللهت 

  .ننىڭ تهرەققىياتىنى ئويلماسلىقتىن ئىبارەتتۇرۋە ۋەته

  


