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  !سهۋرچانلىق نېمه دېگهن گۈزەل ئهخالق ھه

   

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه تهرجىمىسى-06ئاينىڭ -02يىلى - 2009

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى جۈمه نامىزىغا 

مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ گۈزەل «، يۈزمىڭلىغان جامائهتكهپالشقان تو

ىلهن ئهخالقى، سهۋرچانلىقى ۋە توغرا سۆزلۈكى، دىندا مۇستهھكهم تۇرۇشى ب

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى » بىرىدىن پهرقلىق بولىدۇ-بىر

  : قىلدى 

ئهمىلىگه ئاخىرەتته ھهر ئادەمنىڭ قىلغان « : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ئى « :ۇھهدىس قۇددۇستا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيد. »يارىشا دەرىجىسى بولىدۇ

پهقهت ئهمهللىرىڭالرنى سىلهر ئۈچۈن ساقالپ قويىمهن، ئاندىن ! بهندىلىرىم 

كىمكى ياخشىلىققا ئېرىشسه .  سىلهرگه تولۇق قايتۇرۇپ بېرىمهنئۇنى

ىشىپ قالسا سىغا ئېرئالالھغا شۈكرى قىلسۇن، كىمكى ئۇنىڭدىن باشقى

  . »پهقهت ئۆزىدىن كۆرسۇن

ھهقىقهتهن سهۋرچانلىق ئېسىل ئهخالق، ئالى سۈپهت بولۇپ، ئالالھ تائاال 

ئى «: كىشىلهرنى سۈپهتلهپ مۇنداق دەيدۇپهيغهمبهرلهر ۋە سالىه ياخشى 

رلهر سهن مۇشرىكالرنىڭ سالغان جاپاسىغا ئىرادىلىك پهيغهمبه! مۇھهممهد

نهۇدىن رىۋايهت ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئه. »سهۋر قىلغىنسهۋر قىلغاندەك 

بىر بۆلۈكى : ئىمان ئىككى بۆلۈك بولۇپ «:قىلىنغان ھهدىسته

. »ۈكرى ئېيتىشتىن ئىبارەت دېيىلگهنسهۋرچانلىق، يهنه بىر بۆلىكى ش

 -سهۋر دېگهن ئۆز نهپسىنى ئالالھغا ئىتائهت قىلىشقا، دائىم گۇناھ

سهۋرچانلىق . ندۇرۇشتىن ئىبارەتقلىنىشقا بويسۇمهئيسهتتىن سا
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ە زىكىر قىلىمىز سهۋرنىڭ بىرقانچه تۈرلۈك بولۇپ ئۇنىڭ بهزىسىنى تۆۋەند

 مهسىيهت ۋە چهكلهنگهن ئىشالردىن ئۆزىنى تۇتۇۋېلىش -گۇناھ: كاتتىسى

پهرۋەردىگارىنىڭ رازىلىقىنى «: ھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇبولۇپ، ئالال

گه سهۋر قىلغانالر، پهرز نامازنى ئادا قىلغانالر، بىز كۆزلهپ يهتكهن كۈلپهتلهر

مۈلۈكتىن ئالالھ يولىدا يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا -رىزىق قىلىپ بهرگهن مال

يوسۇندا سهرپ قىلغانالر ۋە ياخشىلىق ئارقىلىق يامانلىقنى دەپئى 

قىلىدىغانالر، يهنى بىلمهستىن يامان ئىش قىلىپ قالسا، ئارقىدىن ياخشى 

انالر، يامانلىق قىلغۇچىالرغا كهڭ قورساق بولۇپ، ياخشى ئىش قىلىدىغ

. »الرنىڭ ئاخىرەتلىكى ياخشى بولىدۇمۇناسىۋەتته بولىدىغانالر، ئهنه شۇ

- ئهمما گۇناھ. ئىبادەتته سهۋىرچان بولىدۇ -كۆپچىلىك كىشىلهر تائهت

شۇنىڭ . غا دۈچ كهلگهندە سهۋر قىاللمايدۇمهسىيهت، چهكلهنگهن ئىشالر

مه ئىشتا سهۋىرچان بولغۇچىالر ئېرىشىدىغان يۇقىرى بىلهن ھهم

سهۋرچان بولمىغان -ھهقىقىي تهقۋادار. دەرىجىلهرگه ئېرىشهلمهيدۇ 

مۇسۇلمان ھهقىقىي . مهسىيهتته سهۋر قىاللمايدۇ -كىشىلهر گۇناھ

سهۋرچانلىق بىلهن سۇپهتلهنمىسه، مهلۇم ۋاقىتالردىن كىيىن شهھۋەت 

ئىرادىسى . ماي ھاالكهتكه يۈزلىنىدۇنى يىغاللهززەتلىرىدىن ئۆزى

ھارام ئىشالرغا چۆكۈپ -گهنئاجىزلىشىدۇ، سهۋرچانلىقى تۈگهپ چهكلهن

شۇنىڭ بىلهن ئالالھنىڭ ئازابىغا ئۇچراپ مهڭگۈلۈك . كېتىدۇ

ئىنساننىڭ ھارام ئىشالردىن سهۋر قىلىشى . بهختسىزلهردىن بولۇپ قالىدۇ 

ئىشلىمىگهن ماشىنا ھاالكهت تورمۇزى . ماشىنىنىڭ تورمۇزىغا ئوخشايدۇ

ئازگىلىغا چۈشۈپ كهتكهندەك، سهۋرسىز ئىنساننىڭ ئاقىۋىتىمۇ دۇنيادا 
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زەبۇنلۇق ياكى تۈرمىدە ياكى ئالى نېمهتلهردە بولسۇن، ئاخىرەتته -خار

  . دەرتلىك ئازاب ۋە مهڭگۈلۈك ئوقۇبهتته ئۆتىدۇ 

ائىم سهۋر ئىبادەتلىرىگه د-ئالالھنىڭ تائهت: سهۋرنىڭ يهنه بىر قىسمى

قىلىش، ئهمهللىرىنى سۈننهتكه مۇۋاپىقالشتۇرۇشقا سهۋر قىلىش بولۇپ، 

سهن ئۆزۈڭگه ئۆلۈم كهلگهنگه يهنى ئهجىلىڭ « : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ 

ھهسهن ئهلبهسرى . » پهرۋەردىگارىڭغا ئىبادەت قىلغىنيهتكهنگه قهدەر

لىغان ئىسالم دىنىدا مۇسۇلمانالر ئالالھ رازى بولۇپ تال: "مۇنداق دەيدۇ

 كهڭرىچىلىك -خاپىلىق، قىيىنچىلىق-سهۋرچانلىق بىلهن خۇرسهنلىك

ھهتتا ئۆلۈم كهلگىچه مۇستهھكهم تۇرۇشقا، دىن دۈشمهنلىرىگه قارشى 

  ئىبادەت ئورۇنلىرىدا ۋە ئالالھ بۇيرۇقلىرىنى-سهۋىرچان بولۇشقا، تائهت

ئهبۇ ھۈرەيرە . "اداققىچه بوشاشماسلىققا بۇيرۇلدىئىجرا قىلىشتا ئ

مبهر ئهلهيهىسساالم رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغه

مهن سىلهرنى ئالالھ خاتالىقىڭالرنى ئۆچۈرۈپ، دەرىجهڭالرنى «: مۇنداق دەيدۇ

شۇنداق : شالپ قويمايمۇ؟ دېگهندە، كىشىلهركۆتۈرىدىغان بىر ئىشقا با

: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى دېيىشتىقىلسىال 

مۈشكۈل ئهھۋالدىمۇ تاھارەتنى كامىل ئېلىش ۋە نامازنى جامائهت بىلهن «

مهسچىتته ئادا قىلىش ۋە بىر نامازدىن كىيىن يهنه بىر نامازنى كۈتۈش، مانا 

  .دېدى » يولىدا جىهاد قىلغانغا ئوخشاشتۇربۇ ئهمهللهر ئالالھ 

 - قىسمهت، باال-تىدىغان تهقدىرا يېئىنسانغ: سهۋرنىڭ ئۈچىنچى تۈرى

الھتىن مۇسىبهتلهرگه سهۋر قىلىشتىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ ئهھۋالالرغا ئال

مۇسىبهتنىڭ ئالالھنىڭ تهقدىرى بىلهن -ساۋاپ ئۈمىد قىلىپ، باال

 مهسىيهتتىن بولغانلىقىنى بىلىپ -بولغانلىقى، بۇنىڭ سهۋەبىنىڭ گۇناھ
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ىلغۇچىالرنىڭ قاتارىدىن سهۋر قىلغاندا ئالالھ ماختىغان سهۋر ق

سهۋر قىلسا ئهجىرگه ئېرىشىدۇ، ئىش ئالالھ ئىرادىسى . ھېسابلىنىدۇ 

پهرياد قىلسا گۇناھكار بولىدۇ، -بىلهن بولىۋېرىدۇ، سهۋرسىزلىك قىلىپ دات

ھ تائاال بۇ ھهقته ئىش يهنىال ئالالھنىڭ ئىرادىسى بىلهن بولىۋېرىدۇ، ئالال

ئاز قورقۇنچ بىلهن، بىرئاز قهھهتچىلىك بىز سىلهرنى بىر«: مۇنداق دەيدۇ

بىلهن ۋە ماللىرىڭالرغا، جانلىرىڭالرغا، بالىلىرىڭالرغا، زىرائهتلىرىڭالرغا 

يېتىدىغان زىيان بىلهن چوقۇم سىنايمىز، بېشىغا كهلگهن مۇسىبهت، 

زەھمهتلهرگه سهۋر قىلغۇچىالرغا جهننهت بىلهن خوش خهۋەر بهرگىن، -زىيان

بىز ئهلۋەتته ئالالھنىڭ : بهت كهلگهن چاغدا، ئۇالررەر مۇسىئۇالرغا بى

ئىگىدارچىلىقىدىمىز، يهنى ئالالھنىڭ بهندىلىرىمىز، چوقۇم ئالالھنىڭ 

دەرگاھىغا قايتىمىز دەيدۇ، ئهنه شۇالر پهرۋەردىگارىنىڭ مهغپىرىتى ۋە 

ئۆمهر . »هنه شۇالر ھىدايهت تاپقۇچىالردۇررەھمىتىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر، ئ

ئۇالر ئۆز پهرۋەردىگارىنىڭ : " ھۇ ئهنهۇ سهۋرچانالر توغرىسىدا رەزىيهلال

" ى ۋە ھىدايهت تاپقۇچى كىشىلهردۇرمهغپىرىتىگه ئېرىشكۈچ-رەھمهت

  .دەيدۇ 

: هۋر قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇئالالھ تائاال كۆپ ئايهتلهردە مۇتلهق س

هۋر ئالالھنىڭ يولىدا ساڭا يهتكهن ئهزىيهتلهرگه س! ئى مۇھهممهد «

. »اردىمى بىلهنال قولغا كېلىدۇقىلغىن، سهۋرىڭ پهقهت ئالالھنىڭ ي

قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كهلگهندە مهلۇم ئىشالر بىلهن سهۋر قىلىشقا 

سهۋر قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق بۇيرىدى، تهقدىرگه ۋە شهرىئهت ھۆكۈملىرىگه 

 سهن پهرۋەردىگارىڭنىڭ ھۆكمىگه سهۋر قىلغىن، سهن ئۇالرنىڭ«: دېدى

ئىچىدىن ھېچبىر گۇناھكارغا ياكى كۇفىرلىق قىلغۇچىغا 
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 سهۋر قىلىش ھهققىدە مۇنداق كافىرالرنىڭ ئهزىيهتلىرىگه. »بويسۇنمىغىن

سىلهر ماللىرىڭالردا سهدىقىغه بۇيرۇلۇش ۋە ئاپهت يېتىش بىلهن ۋە « :دېدى

جانلىرىڭالردا قهتل قىلىنىش، ئهسىر ئېلىنىش، كېسهل بولۇش بىلهن 

ىلىسىلهر، سىلهردىن ئىلگىرى كىتاب بېرىلگهنلهر يهنى چوقۇم سىن

يهھۇدىيالر ۋە ناساراالردىن، مۇشرىكالردىن چوقۇم نۇرغۇن يامان سۆز 

ئاڭاليسىلهر، ئهگهر يۇقىرىقى ئهھۋالالر يۈز بهرگهندە سهۋر قىلساڭالر يهنى 

سۆزۈڭالر ۋە ھهركىتىڭالردا ئالالھدىن قورقساڭالر، ئۇنداقتا بۇ ھهقىقهتهن 

  . » ئىشالردىندۇرىرادە بىلهن قىلىنىشقا تىگىشلىكئ

ياخشىلىققا بۇيرۇپ، يامانلىقتىن توسۇش جهريانىدا دۈچ كېلىدىغان 

قىيىنچىلىقالرغا سهۋر قىلىشقا بۇيرۇپ لوقماننىڭ بالىسىغا قىلغان 

نامازنى ۋاقتىدا ! ئوغۇلچىقىم «: هىتىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇنهسى

 ئوقۇغىن، كىشىلهرنى ياخشىلىققا بۇيرۇغىن، تهئدىل ئهركان بىلهن

يامانلىقتىن توسقىن، ساڭا يهتكهن كۈلپهتلهرگه سهۋر قىلغىن، چۈنكى 

ھهقىقهتكه دەۋەت قىلغۇچى ئهزىيهتلهرگه ئۇچرايدۇ، بۇ ھهقىقهتهن قىلىشقا 

ئالالھ مۇسۇلمانالرنىڭ  .» تىكلهشكه تېگىشلىك ئىشالردىندۇرئىرادە

ىلغۇچى كىشىلهرنى ئاز بولسۇن ياكى كۆپ ئىشلىرىغا يېتهكچىلىك ق

مبهر ئهلهيهىسساالم پهيغه.  ئىشتا سهۋىرچان بولۇشقا بۇيرىدىبولسۇن ھهممه

. »م كۆپ ئهزىيهتلهرگه سهۋر قىلغانمۇسا ئهلهيهىسساال«: مۇنداق دەيدۇ

ئىبادەتته مۇستهھكهم تۇرۇپ، سهۋرچانلىق -ئالالھ تائاال مۇسۇلمانالرنى تائهت

سهۋر ! ئى مۆمىنلهر«: دۇنىشكه بۇيرۇپ مۇنداق دەيبىلهن سۈپهتلى

 سهۋر  تىلهڭالر، ئالالھ ھهقىقهتهن ئارقىلىق ۋ ە ناماز ئارقىلىق ياردەم 

ئالالھ تائاال مۇسۇلمانالرغا نهپسىنى ھهر . »قىلغۇچىالر بىلهن بىللىدۇر



 7

ئىبادەتلهر بۇنىڭغا . ۋاقىت ۋە ھهر ماكاندا سهۋرگه ئادەتلهندۈرۈشكه بۇيرىدى

  .اردەم بېرىدۇ ي

كىمكى سهۋىرچان «: هسلىمدا رىۋايهت قىلىنغان ھهدىستمۇ-بۇخارىي

بولۇشنى تهلهپ قىلىدىكهن ئالالھ ئۇ كىشىنى سهۋىرچان قىلىدۇ، كىمكى 

» ئالالھ ئۇ كىشىنى بىهاجهت قىلىدۇبىهاجهتلىكنى تهلهپ قىلىدىكهن 

زۇپ كاتتا ساۋاپ ئالالھ تائاال سهۋر قىلغۇچىالرنى ئازابتىن قۇتقۇ. دېيىلگهن

ىالرنىڭ ئهجرىنى ئالالھ سهۋر قىلغۇچ«: بېرىشكه ۋەدە قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ئالالھ تائاالنىڭ سهۋر قىلغۇچىالرغا بېرىدىغان . »ھېسابسىز بېرىدۇ

ئهنه شۇالرنىڭ «: ان قىلىپ بېرىدىغان مۇنداق دەيدۇساۋابىنى باي

هننهتكه كىرىدۇ، ئاخىرەتلىكى ياخشى بولىدۇ، ئۇالر مهڭگۈ تۇرىدىغان ج

ئۇالرنىڭ ئاتىلىرى، خوتۇنلىرى ۋە ئهۋالدىنىڭ ئېچىدىكى ياخشىالرمۇ 

جهننهتكه كىرىدۇ، پهرىشتىلهر ئۇالرنى مۇبارەكلهش ئۈچۈن جهننهتنىڭ ھهر 

دۇنيادا سهۋرنى دوست : ىدىن كىرىدۇ، پهرىشتىلهر ئۇالرغابىر دەرۋازىس

 ئاخىرەتلىكنىڭ ياخشى تۇتقانلىقىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه ئامانلىق بولسۇن،

  .»دەيدۇ! بولىشى نېمىدېگهن ئوبدان 

  .ئالالھ تائاال ھهممىمىزنى توغرىغا يېتهكلىسۇن

   


