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شهیتاننىڭ ۋەسۋەسىدىن قانداق مۇداپىئه 

  قىلىش كېرەك

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-14ئاینىڭ - 11یىلى - 2008

   

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مهسچىتىنىڭ خاتىپى جۈمه نامىزىغا جۇغالشقان 

مۇسۇلمانالرغا، ئـالالھنى ماختـاپ پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالمغا     یۈزمىڭالرچه 

" مىكرىســى-شــهیتان ۋە ئۇنىــڭ ھىــله"دۇرۇت ســاالم یوللىغانــدىن كېــیىن

  :دېگهن ماۋزۇدا تۆۋەندىكى تهۋسىیهلهرنى قىلدى

ــارلىق     ــادىكى ب ــدۇ، دۇنی ــدا ماڭى ــان تومۇرى ــادەم ئهۋالدلىرىنىــڭ ق شــهیتان ئ

رغۇچىسـى شـهیتاندۇر، ئۇنىـڭ ئهڭ چـوڭ،     یامانلىقنىڭ مهنبىیـى ۋە قىزىقتۇ 

ئهسكى، تهسىرى كۈچلۈك، ئومۇمى بۇزۇقچىلىققا سهۋەپ بولىدىغان سـۈپىتى  

ئهسلىدە قهلب ساغالم پـاك بولـۇپ، شـهیتان    . باشقىالرغا ۋەسۋەسه قىلىشتۇر

مهسـىیهتنى زىنـنهتلهپ چىرایلىـق    -ئىنساننى ۋەسۋەسىگه سـىلىپ، گۇنـاھ  

  .یدۇ ۋە قىزىقتۇرىدۇكۆرسىتىپ ئهخالقسىزلىققا ئۈندە

ئـالالھ  . ھهقىقهتهن مۆمىن شهیتان ۋە ئۇنىڭ قوشۇنى بىلهن كۆرەش قىلىدۇ

ھهقىقهتهن شهیتان سىلهر ئۈچۈن دۈشمهندۇر، «: تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەیدۇ

ــۇڭالر   ــمهن تۇتـ ــهیتاننى دۈشـ ــىلهر شـ ــایهتته »سـ ــر ئـ ــىلهرگه «: ، یهنه بىـ سـ

شهیتانغا چوقۇنمـاڭالر، ئـۇ   ! ىلىرىئى ئادەم بال): پهیغهمبهرلىرىم ئارقىلىق(

ھهقىقهتهن سىلهرگه ئاشكارا دۈشمهندۇر، ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر، بـۇ تـوغرا   

ــىلهردىن     ــهیتان س ــىزكى، ش ــدىممۇ؟، شۈبھىس ــىیه قىلمى ــدۇر دەپ تهۋس یول

نۇرغۇن كىشىلهرنى ئازدۇردى، بۇنى چۈشهنمهمسـىلهر؟، شـهیتان كىشـىلهرگه    
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نىنى ئهۋەتىــدۇ ھهمـدە ئـۇالر كــۆزلىگهن   ۋەسۋەسـه قىلىـش ئۈچــۈن ئـۆز قوشـۇ    

مهســىیهتلهرنى -مهقســهتكه یېتهلمىســه شــېرىك، كــۇپرى، بىــدئهت ۋە گۇنــاھ

ــاردەمچىلهرنىمۇ    كىشــىلهرگه چىرایلىــق كۆرســىتىش ئۈچــۈن یهنه باشــقا ی

  .ئهۋەتىدۇ

ــاال  ــداق ب ــى شــهیتاننىڭ     -ھهرقان ــلى مهنبىی ــڭ ئهس ــىبهت یامانلىقنى مۇس

ئالالھ تائاال بۇ ھهقته تولـۇق بىـر سـۈرىنى     .ۋەسۋەسىسىدىن بارلىققا كېلىدۇ

ئىنســانالرنىڭ پهرۋەردىگــارى، ئىنســانالرنىڭ پادىشــاھى،    «: نازىــل قىلــدى 

ســېغىنىپ، كىشــىلهرنىڭ دىللىرىــدا    ) ئالالھغــا (ئىنســانالرنىڭ ئىالھــى 

  .»ۋەسۋەسه قىلغۇچى شهیتاننىڭ شهررىدىن پاناھ تىلهیمهن

ــاھ  ــۈن گۇن ــنهتلهپ چىرایلىــق  مهســىیهتلهر-شــهیتان ئىنســانالر ئۈچ نى زىن

كۆرسـىتىپ دىلىغــا ۋەسۋەسـه قىلىــپ تاشــالیدۇ، ئۇنىڭـدىن كېــیىن یامــان    

ئىشنى قىلغان ئادەمنىڭ ئهیىبىنى ئېچىپ باشقىالر ئالدىدا رەسۋا قىلىشقا 

ــىدۇ ــدۇ    . تىرىش ــداق دەی ــۇلالھ مۇن ــیىم رەھىمهھ ــى قهی ــۆز  : "ئىبن ــالالھ ئ ئ

نى ئېچىپ رەسۋا قىلىشقا بهندىسىنىڭ ئهیىبىنى یاپىدۇ، لېكىن شهیتان بۇ

تېرىشىدۇ، ئىنسان سهل قاراپ مۇشۇ ئىشنى قىلغىنىمنى ئالالھـدىن باشـقا   

ھېچكىم بىلمىدى دەیدۇ، ئهمهلىیهتته دۈشـمىنى بولغـان شـهیتاننىڭ ئـۇنى     

رەسۋا قىلىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىۋاتقـانلىقىنى ھـېس قىلمایـدۇ، بۇنـداق     

  ".ئازدۇر ئىنچىكه ھهقىقهتنى چۈشىنىدىغانالر ناھایتى

: ئالالھ تائاال لهنهتگهردى شهیتاننىڭ ئهھۋالىدىن خهۋەر بېرىپ مۇنداق دەیـدۇ 

یهنـى ئـادەم   (سـېنىڭ مېنـى ئازدۇرغانلىقىڭـدىن ئـۇالر     : ئىبلىس ئېیتتـى «

ئۈچـۈن چوقـۇم سـېنىڭ    ) ئهلهیھىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدىغا ۋەسۋەسه قىلىش
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غــا چوقــۇم ئالدىــدىن،    تــوغرا یولــۇڭ ئۈســتىدە ئولتــۇرىمهن، ئانــدىن ئۇالر     

ــو  ــدىن، ســـ ــىدىن، ئوڭـــ ــڭ  ئارقىســـ ــمهن، ئۇالرنىـــ ــۇم قىلىـــ لدىن ھۇجـــ

شـــۈكرى قىلغـــۇچىالر ئهمهســـلىكىنى   ) نېمىـــتىڭگه(كۆپچىلىكىنىـــڭ

شــهیتاننىڭ غایىســى ۋە ئاساســلىق ئىشــى شــۇ بولىــدىكهن، بــۇ . »كۆرىســهن

ــاردەم تهلهپ قىلىــش، بۇیرىغــان    ــالالھتىن ی ــدىن قۇتۇلــۇش ئۈچــۈن ئ مهلئۇن

ــارقىلىق     ــنىش ئ ــالردىن یې ــگهن ئىش ــش، چهكلى ــالرنى قىلى ــى ئىش ھهقىق

  .تهقۋالىقنى قولغا كهلتۈرۈش كېرەك

ــۆزىگه       ــپ ئـ ــلهن تهۋبه قىلىـ ــالس بىـ ــپ ئىخـ ــا یۈزلىنىـ ــان ئالالھغـ ئىنسـ

ــاھ   ــان گۇنـ ــق قىلىۋاتقـ ــڭ   -ھۆكۈمرانلىـ ــپ، ئۆزىنىـ ــىیهتتىن قایتىـ مهسـ

ئارمانلىرىـــدا ئالالھنىـــڭ مـــۇھهببىتى ۋە   -كۆڭلىـــدىكى بـــارلىق ئـــارزۇ  

ــهیتاندىن نىجــات تا    ــدا ش ــاس قىلغان ــى ئاس ــدۇرازىلىقىن ــاال  . پاالی ــالالھ تائ ئ

ئۆزىنىڭ دۈشمىنى بولغان ئىبلىسـنىڭ ئهھـۋالىنى بایـان قىلىـپ مۇنـداق      

ســـىنىڭ ئىخالســـمهن ! ســـىنىڭ ئىززىتىـــڭ بىـــلهن قهســـهمكى«: دەیـــدۇ

شـهیتاننىڭ  . »بهندىلىرىڭدىن باشقا ھهمـمه كىشـىلهرنى ئـازدۇرىمهن، دېـدى    

مـمه ئىشـنى   یامانلىقىدىن ساقلىنىدىغان كۈچلۈك سـهۋەبلهرنىڭ بىـرى ھه  

ئالالھغـا تاپشـۇرۇپ، ئالالھغــا تایىنىـپ، ئالالھقـا تهۋەككــۇل قىلىـش بىــلهن      

كىمىكى ئالالھقـا تهۋەككـۇل قىلىـدىكهن ئـۇ كىشـى ئۈچـۈن ئـالالھ        . بولىدۇ

  .كۇپایه قىلىدۇ ۋە ئۇنى شهیتاننىڭ ئهزىیهتلىرىدىن ساقالیدۇ

ه سهۋەبلهر ئىنسان شهیتاننىڭ ۋەسۋەسه ۋە یامانلىقىدىن تۆۋەندىكى بىرنهچچ

  :بىلهن ساقلىناالیدۇ
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ــاھلىنىش  : بىرىنچــى ــا ســىغىنىپ پان . شــهیتاننىڭ یامانلىقىــدىن ئالالھغ

ــاڭلىغۇچى ۋە    « ــى ئ ــا ھهممىن ــهیتان ئازدۇرۇشــنى مهقســهت قىلس ســىنى ش

   . »بىلگۈچى ئالالھ بىلهن پاناھلىق تهلهپ قىلغىن

رگه مهن ســىله«: پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم مۇنــداق دەیــدۇ: ئىككىنچىسـى 

شهیتاننىڭ ئازدۇرۇشىدىن سـاقالیدىغان بىـر سـۆزنى ئېیتىـپ بىرەیمـۇ؟ ئـۇ       

ــرەبىن ناســنى    «بولســىمۇ  ــۇزۇ بى ــۇل ئهئ ــل پهلهق ۋە ق ــۇزۇ بىرەببى ــۇل ئهئ ق

  .»ئوقۇشتۇر

ــۈچىنچى ــۇ ھــۈرەیرە رەزىیهلالھــۇ ئهنھۇنىــڭ   : ئ ئایهتهلكۈرســىنى ئوقــۇش، ئهب

هیتۇل مـالنى ساقالشـقا   ئهبۇ ھۈرەیرە ب: بۇخارىیدا بایان قىلىنغان قىسىسىدە

دە، تۇتۇلـۇپ  -بهلگىلهنگهندە، شهیتان ئىنسان سۈرىتىدە ئوغرىلىققـا كېلىـدۇ  

قالىدۇ، شهیتان قویۇۋېتىش بهدىلىگه تهلىم بېرىشكه ماقۇللىشىدۇ، شـهیتان  

سهن یېتىشتىن بۇرۇن ئایهتهلكۇرسىنى ئوقۇساڭ تاڭ ئاتقۇچه ساڭا : ئۇنىڭغا

ئهبــۇ ھــۈرەیرە  . نى ســاقالیدۇ دەیــدۇ شــهیتان یېقىنالشــمایدۇ، ئــالالھ ســى   

پهیغهمبهر ئهلهیھىسسـاالمغا دېگهنـدە پهیغهمـبهر     رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ بۇ سۆزنى 

ئۇ ساڭا تـوغرا سـۆزلهپتۇ، لـېكىن ئـۇ یالغـانچى شـهیتاندۇر       «: ئهلهیھىسساالم

  .»دېگهن

بهقهرە سۈرىسىنى ئوقۇش، سهھىھ مۇسـلىمدا رىـۋایهت قىلىنغـان     : تۆتىنچى

ــته پهی ــدى  ھهدىســ ــداق دېــ ــاالم مۇنــ ــبهر ئهلهیھىسســ ــۈڭالرنى «: غهمــ ئۆیــ

قهبرىستانلىققا ئوخشاش قىلىۋالماڭالر، سۈرە بهقهرە ئوقۇلغان ئۆیگه شهیتان 

  . »كىرەلمهیدۇ
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سـهھىھ  . بهقهر سۈرىسىنىڭ ئاخىرىدىكى ئىككى ئـایهتنى ئوقـۇش  : بهشىنچى

پـایه  بۇ ئـایهت ئـۇ كىشـىگه كۇ    كىمكى بۇ ئىككى ئایهتنى ئوقۇسا «: ھهدىسته

  .دېگهن» قىلىدۇ

ئالالھنى كۆپ زىكـرى قىلىـش، بۇخـارىي بىـلهن مۇسـلىمدا ئهبـۇ       : ئالتىنچى

ــبهر       ــته پهیغهم ــان ھهدىس ــۋایهت قىلىنغ ــۇدىن رى ــۇ ئهنھ ــۇرەیرە رەزىیهلالھ ھ

قانـداق بىـر   «: ئهلهیھىسساالمنىڭ مۇنـداق دېگهنلىكـى رىـۋایهت قىلىنىـدۇ    

ــى ــهرىیكه  «كىشـ ــدەھۇ ال شـ ــۇ ۋەھـ ــالھه ئىللهلالھـ ــۇ ال ئىـ لهھۇ، لهھۇلمۇلكـ

بىـر ئالالھــدىن باشــقا  (» ۋەلهھۇلھهمـدۇ، ۋەھــۇۋە ئهال كـۇللى شــهیئىن قهدىــر  

ئىالھ یوق، ئالالھنىڭ شېرىكى یوق، پۈتكۈل ھۆكۈمرانلىـق ۋە مـاختىلىش   

دېــگهن كهلىمىنــى بىــر ) ئالالھغــا خاســتۇر ۋە ئــالالھ ھهرنهرســىگه قــادىردۇر

قىلغاننىڭ باراۋېرىـدە بولىـدۇ    كۈندە یۈزقېتىم ئوقۇسا ساۋابى ئون قۇل ئازات

ۋە ئۇ كىشىگه یۈز یاخشىلىق یېزىلىپ، یۈز یامانلىق ئۆچۈرۈلىدۇ، شۇ كۈنى 

ــۇ         ــۇنى ئ ــدۇ، ب ــان بولى ــهیتاندىن قالق ــۈن ش ــى ئۈچ ــۇ كىش ــرگىچه ئ كهچ كى

كىشىدىنمۇ كۆپرەك دېمىـگهن كىشـى ئـۇ ئىنسـاندىن یاخشـىراق ئهمهلنـى       

  .»كهلتۈرەلمهیدۇ

ــ : یهتتىنچــى ل ئېلىــپ نامــازنى دائىــم جامــائهت بىــلهن     تاھــارەتنى كامى

  .پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ۋە ساھابىالر ئوقۇغاندەك ئوقۇشتىن ئىبارەت

ئىنســـان ھهرۋاقىـــت شـــهیتاننىڭ ئازدۇرۇشـــىدىن  ،پهزىلهتلىـــك شـــهیخ

ســــاقلىنىش ئۈچــــۈن ئالالھغــــا ســــېغىنىپ پانــــاھلىق تهلهپ قىلىــــش 

ــا     ــۈن دۇنی ــرگه پۈت ــلهن بى ــتلهش بى ــى تهكى ــۇلمانلىرىغا كېرەكلىكىن مۇس

 . یاخشىلىق تىلهپ سۆزىنى ئاخىرالشتۇردى


