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  سۇخهنچىلىكنىڭ جهمئىيهت ۋە شهخسكه بولغان زىيىنى

   

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-16ئاينىڭ -10يىلى - 2009

سانا -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالالھقا ھهمدۇ

ئېيتىپ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ساالم يولالپ جۈمه نامىزى 

سۇخهنچىلىكنىڭ يهنى "ئۈچۈن جهم بولغان يۈزمىڭلىغان جامائهتكه 

توغرىسىدا " كىشىلهر ئارىسىدا گهپ توشۇشنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ يامانلىقى

  :تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

ئالالھ تائاال ئۆز بهندىلىرىنى مۆمىنلهرگه ئازار يهتكۈزۈشتىن 

ڭ ئىسالم دىنىدا ئاگاھالندۇرۇپ، مۇسۇلمانالرغا زىيان يهتكۈزۈشنى

مۆمىنلهر ۋە مۆمىنلهرگه «: چهكلهنگهنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دېدى

بۆھتاننى ۋە ) شۇ(ئۇالرنى رەنجىتىدىغانالر ) چاپالپ(قىلمىغان ئىشالرنى 

مۆمىنلهرگه ئازار يېتىدىغان » .روشهن گۇناھنى ئۈستىگه ئارتىۋالغان بولىدۇ

ئۇ بۇزۇقچىلىق پهيدا قىلىش چوڭ ئىشالرنىڭ بىرى سۇخهنچىلىك بولۇپ، 

بىرىگه يۆتكهپ ئاپىرىشتىن -مهقسىتىدە ئىككى تهرەپنىڭ سۆزىنى بىر

- پاالنى سىزنى مۇنداق: ئىبارەت بولۇپ، بىرىنچى شهخسنىڭ يېنىغا بېرىپ

مۇنداق ئىشنى قىلدى دىسه، -مۇنداق دەيدۇ، سىز توغرىلىق مۇنداق

لهرنى دېيىش ئىككىنچى شهخىسنىڭ يېنىغا كېلىپمۇ شۇنىڭدەك سۆز

ئارقىلىق ئۇنىڭ قهلبىدە ئۆزىنىڭ مۇسۇلمان قېرىندىشى توغرىسىدا بىر 

سۇخهنچىلىكنى ئاغزاكى قىلسۇن ياكى خهت . خىل ئۆچلۈك پهيدا قىلىدۇ

ئىشارەت بىلهن قىلسۇن بۇنىڭ -ئهۋەتىش ئارقىلىق قىلسۇن ياكى ئىما

ىشالرنى سۇخهنچىلىك، ئاشكارىالشنى ياقتۇرمايدىغان ئ. ھهممىسى ئوخشاش
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بۇ ئىشنى سۆز قىلغان كىشى . ئاشكارىالپ قويۇشنىمۇ ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

ئۆچ كۆرسۇن ياكى گهپ توشۇلغان كىشى ئۆچ كۆرسۇن ياكى باشقىالر ئۆچ 

: ئۆلىماالرنىڭ قارىشىدا ھهقىقى سۇخهنچىلىك. كۆرسۇن ئوخشاش

باشقىالرنىڭ سىرلىرىنى ئاشكارا قىلىش، باشقىالرنىڭ بىلىپ "

.  خالىمايدىغان ئىشالرنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشتىن ئىبارەتتۇرقىلىشىنى

كىشىلهردىن، باشقىالر ياقتۇرمايدىغان ئىشالرنى كۆرگهن كىشى بۇ توغرىدا 

ئهمما مۇسۇلمانغا ئازار يىتىپ قالىدىغان ياكى . سۆزلىمهسلىكى كېرەك

  .چهكلهنگهن ئىشالرنى يوق قىلىدىغان ئىش بولسا سۆزلىشى كېرەك

 ئاقىۋىتى يامان بولغان بىر تۈرلۈك جىنايهت بولۇپ، بۇ سۇخهنچىلىك

ئادەت، پهسكهشلهرنىڭ قىلىقى، ئهخالقسىز كىشىلهرنىڭ ئۆتكۈزىدىغان 

جىنايىتى، بۇ ئىشنى پهقهت ئاجىز، قورقۇنچاق، پهسكهش ناچار كىشىلهر 

قهسهمخور، پهس، غهيۋەتخور، سۇخهنچى، « :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قىلىدۇ

 ھهددىدىن ئاشقۇچى، گۇناھكار، قۇپال، ئۇنىڭ ئۈستىگه ھارامدىن بېخىل،

ئالالھ تائاال » .گه ئىتائهت قىلمىغىن)ۋەلىد ئىبنى مۇغىرە(بولغان ئادەم 

. »! كىشىلهرنى ئهيىبلىگۈچى سۇخهنچىگه ۋاي«: يهنه مۇنداق دېگهن

سۇخهنچى ئادەم جهننهتكه « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان . »هيدۇكىرەلم

ھهدىسته، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىككى قهبرىنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ 

بۇ ئىككهيلهن ھازىر قهبرىسىدە ئازابلىنىۋاتىدۇ، ئۇالر «: كېتىۋېتىپ

ى كۆرۈنىشى ئاالھىدە بولغان چوڭ گۇناھالر سهۋەبى بىلهن ئهمهس بهلكى بىر

سۈيدۈك (تاھارەت سۇندۇرغان ۋاقىتتا كېچىك تاھارەتتىن ساقالنمايتتى



 4

يهنه بىرى كىشىلهر ئارىسىدا ) چاچراپ كهتسه پهرۋا قىلمايتتى

  . »سۇخهنچىلىك قىلىپ گهپ توشۇيتتى

سۇخهنچى، كىشىلهر ئارىسىدا ئۇالرنىڭ قهلبىنى بۇزىدىغان، نامازلىرىنى 

تكۈزىدىغان ھهرىكهتلهر بىلهن بىكار قىلىدىغان، دوستلۇققا تهسىر يه

شۇنىڭ ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى ئىككى . شۇغۇللىنىدۇ

يۈزلىمىچى، ئۆزىنىڭ شهخسى مهنپهئهتىنى كۆزلهيدىغان ناچار ئىنسان 

قىيامهت كۈنى ئالالھنىڭ «: ئىكهنلىكىنى سۈپهتلهپ مۇنداق دېگهن

يۈزلىمىچى ئهسكىلىرى ئىككى -ھوزۇرىدا كىشىلهرنىڭ ئهڭ ناچار 

كىشىلهر بولۇپ، بىرىنىڭ يېنىغا بىر يۈزى بىلهن، يهنه بىرىنىڭ يېنىغا 

ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان يهنه بىر . »يهنه بىر يۈزى بىلهن كېلىدۇ

ئالالھنىڭ «: ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ان بهندىلىرىنىڭ ئهڭ ئهسكىلىرى سۇخهنچىلىك قىلىش ئۈچۈن ماڭىدىغ

كىشىلهر بولۇپ، ئۇالر دوستالرنىڭ ئارىسىنى ئايرىيدۇ، كىشىلهر ئارىسىدا 

سۇخهنچى جهمئىيهتكه . »دېگهن..... پىتنه پهيدا قىلىشنى ياخشى كۆرىدۇ

چۈشكهن كۈيه بولۇپ، مۇسۇلمان كىشى ھهرۋاقىت ئاگاھ بولۇپ، مىللهتنىڭ 

زدە تۇتۇپ، ۋە ئىجتىمائىي جهمئىيهتتىكى نورمال ئاالقىنىڭ راۋاجىنى كۆ

سۆز ۋە خهۋەرلهرنىڭ ماھىيىتىنى چۈشهنمهستىن سۆز -يهتكۈزۈلگهن گهپ

قىلماسلىق الزىم، بۇنداق قىلىش ئارقىلىق سۇخهنچىلهرنى بازار 

  .تاپقۇزماسلىق كېرەك

تىلىڭىز ئارقىلىق باشقا مۇسۇلمان ! مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم

ىئهتته شهر. قېرىنداشلىرىڭىزغا ئازار يهتكۈزۈشتىن ساقلىنىڭ

بېكىتىلگهن مۇھىم قائىدىلهرنىڭ بىرى كىشىلهرگه مهنپهئهت 
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يهتكۈزۈشتىن باشقا بارلىق سۆزلهردىن تىلىنى ساقالش بولۇپ، بىر سۆزنى 

زىيىنى ئوخشاش بولسا، بۇ ۋاقىتتا -پايدا ئېيتىش بىلهن ئېيتماسلىقنىڭ 

بۇ سۆزنى ئېيتماسلىق ياخشى، چۈنكى شۇ سهۋەپتىن نورمال ئىش ھارام 

پهيغهمبهر . اكى ياخشى كۆرۈلمهيدىغان ئىشقا ئۆزگىرىپ قىلىشى مۇمكىني

ئالالھقا ۋە ئاخىرەت كۈنىگه ئىشهنگهن «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

  .»كىشى سۆزلىسه ياخشى سۆز قىلسۇن بولمىسا سۇكۇت قىلسۇن

سۇخهنچىلىك بىلهن شۇغۇللىنىدىغان ئىنسانالر ئۆزلىرىنى ھهرۋاقىت 

ئهگهر . نىڭ كۇزۇتۇپ تۇرىدىغانلىقىنى ئۇنتۇماسلىقى الزىمجانابى ئالالھ

ئۇالر ئۆز قىلمىشلىرى ئارقىلىق ئالالھنىڭ لهنىتى ۋە دەھشهتلىك ئازابىغا 

ئۇچرىشىنى تهسهۋۋۇر قىاللىغان بولسا ئىدى، بۇ پهسكهش قىلمىشىدىن 

ئۇالر ئالالھنىڭ غهزىپىدىن ئاگاھ بولۇشى . دەرھال قول ئۈزگهن بوالتتى

سۇخهنچىلىكنىڭ زىيىنىنى ۋە مهزكۇر قىلمىشتىن كېلىپ . كېرەك

چىقىدىغان بۇزۇقچىلىقنىڭ ۋە ئىتتىپاقسىزلىقنىڭ ئاقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر 

يهھيا ئىبنى ئهكسهم رەھىمهھۇلالھ مۇنداق . قىلىش ئىنتايىن قىيىن

سۇخهنچى سىهرىگهردىن يامان بولۇپ، سېهرىگهر بىر يىلدا : "دەيدۇ

بهزىلهر . خهنچى بىر سائهتته قىلىپ بولىدۇقىاللمىغان ئىشنى سۇ

سۇخهنچىنىڭ قىلغان ئىشىنىڭ زىيىنى شهيتاننىڭ قىلغان ئىشىنىڭ 

زىيىنىدىن يامان دېگهن، چۈنكى شهيتاننىڭ ئىشى خىيال قىلدۇرۇپ، 

ۋەسۋەسىگه سېلىش بولسا، سۇخهنچىنىڭ ئىشى يۈز تۇرانه تۇرۇپ گهپ 

هسىر يهتكۈزۈپال قالماستىن يهتكۈزۈپ، نورمال ئىجتىمائىي ئاالقىغا ت

مىللهت ئارىسىدا بىر بىرىگه . چۈشۈرىدۇ مۇسۇلمانالرنىڭ ساپاسىنى 

ئىشهنمهسلىك، بىر بىرىنى يامان كۆرۈش ۋە ياقتۇرماسلىققا ئوخشىغان 
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يامان ئادەتلهرنىڭ بارلىققا كېلىشىدىكى ئاساسلىق ئامىل 

 يوقايدىكهن، مىللهت ئارىسىدا ئىشهنچ ۋە ئىتتىپاقلىق. سۇخهنچىلىكتۇر

ئالالھ . مهزكۇر مىللهتنىڭ كېلىچىكى ئىنتايىن خهتهرلىكتۇر

ھهممىمىزنى گۈزەل ئهخالق بىلهن ئهخالقالندۇرۇپ، سۇخهنچىلىككه 

ئوخشىغان دىنى ۋە مىللى كۆز قاراش بىردەك قارشى تۇرىدىغان ناچار 

         ....... ئامىن. ئهخالقالردىن ساقلىنىشىمىزغا مۇيهسسهر قىلسۇن

 
  

  

 
  

  

  


