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  نهسىههتنىڭ پهزىلىتى، رولى ۋە ئهدەبلىرى

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-04ئاينىڭ -12يىلى - 2009

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ 

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

مۇسۇلمان قېرىندىشىغا نهسىههت قىلىش "زمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا، يۈ

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيه " ھهقىقىي بۇرادەرلىكنىڭ ئىپادىسىدۇر

  :لهرنى قىلدى

مهخپى ھالالردا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

- تته بهختئاخىرە-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا! تهقۋادارلىق قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

دىنى قېرىندىشىڭىزغا نهسىههت قىلىشىڭىز ئۇنىڭغا بولغان 

قېرىندىشىڭىزغا نهسىههت قىلىشىڭىز، . مۇھهببهتنىڭ نهتىجىسىدۇر

 قوبۇل قىلىشى بولسا مۇسۇلماندارچىلىقنىڭ ئۇنىڭمۇ نهسىههتنى

. نهسىههت قىلىش ھهقىقىي دوستلۇقنىڭ بهلگىسىدۇر . بهلگىلىرىدىندۇر

سۆزى كۆپ مهزمۇننى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان سۆز بولۇپ، بۇ " نهسىههت"

سۆزنىڭ غايىسى، باشقىالرغا ياخشىلىقنى ئىرادە قىلىش، توغرا يولغا 

 ھهرىكهتلهردە -گاھالندۇرۇش، سۆز، ئىش يېتهكلهش، خاتالىقلىرىدىن ئا

  .كۆرۈلگهن ساپاسىزلىققا خاتىمه بېرىش دېمهكتۇر

نهسىههت ) ئالالھ ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن(مۇھهممهد بىن نهسىر  

نهسىههت، قهلبىدە مهنىۋىي كېسهللىك بار كىشىنىڭ : "توغرىلىق سۆزلهپ

: ئۇ يهنه سۆزىدە. دېگهن" كېسىلىنى داۋالىغانلىق بولىدۇ
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ھهمدە بۇ . پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم دىننى نهسىههتكه يىغىنچاقلىغان"

  ".  قېتىم تهكرارلىغان دەيدۇ3 سۆزنى 

ئهبى تهمىم ئىبنى ئهۋس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ، 

: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

كىمگه : اھابىالررەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم دىن نهسىههتتۇر دېگهنىدى، س«

ئالالھ ۋە : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم. نهسىههت، ئى رەسۇلۇلالھ؟ دەپ سورىدى

ئالالھنىڭ كىتابىغا، رەسۇلىغا، مۇسۇلمانالرنىڭ ئىماملىرىغا ۋە بارچه 

ئىمام بۇخارى ۋە مۇسلىم [» .مۇسۇلمانالر ئاممىسىغا نهسىههتتۇر دېدى

  ].رىۋايىتى

ئالىم بولسۇن، . ىهاجهت بواللمايدۇنهسىههتتىن ھېچقانداق ئىنسان ب

يىراق ھهممه كىشى -ئايال، يېقىن-كهمبهغهل، ئهر-ھاكىم بولسۇن، باي

ھېچكىم يۈزىدىكى قارىنى كۆرەلمهيدۇ، ئهلۋەتته ئۇنى . نهسىههتكه مۇھتاج

نهسىههت بولسا ئهينهكتىن . كۆرسىتىپ بېرىدىغان ئهينهككه مۇھتاج

ىش ۋە نهسىههتنى قۇبۇل قىلىش مۇسۇلمانالرنىڭ نهسىههت قىل. ئىبارەتتۇر

مهشهۇر ساھابه ئهبى دەردا . ئارىسىدىكى ئورتاق ھوقۇقالردىن بىرىدۇر

خالىساڭالر بىز سىلهرگه نهسىههت : "رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

ئالالھقا ئهڭ يېقىن بهندىلهر ، بهندىلهرنى ئالالھنىڭ يولىغا . قىلىمىز

  .انالردۇريېتهكلهيدىغان ئىنس

بىرىنىڭ ئهيبىنى -مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ قېرىندىشى، ئۇالر بىر

يۆگهيدۇ، خاتالىقلىرىنى كهچۈرۈم قىلىشىدۇ، بېشىغا كۈن چۈشكهندە 

ھوقۇقلىرىنى مۇھاپىزەت قىلىدۇ، -شهپقهت قىلىدۇ، ھهق-رەھىم

ئۆزرىسىنى قۇبۇل قىلىدۇ، يوقلىقىنى چاندۇرمايدۇ، . ئېغىرلىقىنى كۆتۈرىدۇ
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ىههت قىلىشنى داۋامالشتۇرىدۇ، ئۆيىگه تهكلىپ قىلسا بارىدۇ، ھهدىيه نهس

بهرسه قۇبۇل قىلىدۇ، ھاجىتى چۈشسه ياردەمدە بولىدۇ، بىر نهرسه سورىسا 

رەت قىلمايدۇ، باشقىالرنىڭ يۈتتۈرۈپ قويغان نهرسىنى تېپىۋالسا 

ئىگىسىگه قايتۇرۇپ بېرىدۇ، مۇسۇلماننى كافىر تهلهپ قىلسا تاپشۇرۇپ 

هرمهيدۇ، كۆڭلىنى چهگمهيدۇ، خارلىمايدۇ، ئۆزىگه ياخشى كۆرگهننى ب

قېرىندىشىغا ياخشى كۆرىدۇ، خۇشاللىقىدىن خۇشال بولىدۇ، قايغۇسىغا 

شهخسى مهنپهئهتنى ياكى كاپىرالر ئارىسىدىكى يۈز ئابرۇيىنى . قايغۇرىدۇ

  . كۆزلهپ ئۆز مۇسۇلمان قېرىنداشلىرى ۋە مىللىتىنى سېتىپ يېمهيدۇ

ۇلمان داۋاملىق مۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ مهنپهئهتىنى قوغدايدۇ، مۇس

ئۈلپهتلىشىدۇ، نېمهتنىڭ داۋاملىشىشىنى ئارزۇ قىلىدۇ، چىدىماسلىق 

مىللىتىنى كاپىر  . قىلمايدۇ، بېشىغا كۈن چۈشسه قاراپ تۇرمايدۇ

تاراج قىلىشىغا -ھوقۇقلىرىنى تاالن-مىللهتنىڭ بوزەك قىلىشى ياكى ھهق

  .دۇيول قويماي

ئىلىمالر نهسىههت بابىدا رىئايه قىلىشقا تىگىشلىك بىر قانچه -ئهھلى

تۈرلۈك مهسىلىنى ئوتتۇرىغا قويغان بولۇپ، نهسىههتنىڭ ئهڭ مۇھىم شهرتى 

نهسىههت قىلىنغۇچىدىن ئهكسى پوزىتسىيه . ئىخالس ۋە سهمىمىلىكتۇر

. كېلىدۇيۈزبېرىپ قوپال مۇئامىله كۆرگهن تهقدىردە سهبرى قىلىشقا توغرا 

باشقىالرنىڭ . ئهمما نهسىههت مهخپى ھهمدە يالغۇز ھالدا بولىشى كېرەك

ئالدىدا نهسىههت قىلىش بولسا، كۆرۈنۈشكه نهسىههت بولسىمۇ ماھىيهتته 

  .ئهيبىنى ئىچىش ھېسابلىنىدۇ

سىز دوستىڭىزغا نهسىههت : ئىمامى شافىئىي مۇنداق دېگهن

هت بولىدۇ، ئهمما كۆپچىلىك قىلسىڭىز يالغۇز ھالىتىدە قىلسىڭىز نهسىه
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مۆمىن . ئالدىدا نهسىههت قىلسىڭىز ئۇنىڭغا ئاھانهت قىلغان بولىسىز

مۇناپىق ئازار . قېرىندىشىنىڭ ئهيىبىنى يۆگهيدۇ، نهسىههت قىلىدۇ

  .بېرىدۇ، رەسۋا قىلىدۇ

. بىرىگه نهسىههت قىلىشمىغان مىللهتته ياخشىلىق يوق-بىر

ساغالم . تتىمۇ ياخشىلىق يوقنهسىههت قوبۇل قىلمايدىغان مىلله

نهسىههت شهخس ۋە جهمئىيهتنىڭ ئىسالھ قىلىنىشىدا ئۈلگىلىك رول 

ئويناپال قالماستىن، مىللهتته قېرىنداشلىق ئېڭىنى كۈچهيتىپ، ئىشهنچ 

ۋە ئىتتىپاقلىقتىن ئىبارەت ھهرقانداق مۇسۇلمان جهمئىيىتى 

ۇر ئهڭگۈشتهرنى سۈپهتلىنىشكه تېگىشلىك بولغان، يۇتتۇرۇپ قويغان مهزك

  . قايتۇرۇپ ئىلىش يولىدا ئۆز مهسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىدۇ

دۆلهت مهسئۇللىرى، مىللهت ۋەكىللىرى، ئاممىۋى خهلق ۋە 

ھهرساھهدىكى زىيالىالر، دىنىي، مىللىي ۋە ئىنسانىي مهسئۇلىيهتلىرىنى 

  . تونۇشى ھازىرقى ۋەزىيهتنىڭ جىددى تهقهززاسى

ھهربىر شهخسنىڭ ئۆز مهسئۇلىيىتىنى كىم بولۇشتىن قهتئى نهزەر 

تونۇشى ۋە ئادا قىلىشى مهزكۇر شهخسنىڭ دىنى ۋە مىللى، ۋەتهن 

  .سۆيگۈسىگه تۇتقان پوزىتسىيىسىنىڭ نهتىجىسىدۇر

   . ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر

 
  

  

 

  


