
ئىخالس ــ ساداقهت رەمزىدۇر

   

ــسىنى            ــايرىش مهنى ــالالپ ئ ــسىدىن ت ــر نهرســىنى باشقى ــۇغهتته بى ـــ ل  ئىخــالس ـ

بىلدۈرسه، ئىسالم ئىستىالھىدا ئىخالس ــ ئالالھ تائـاال بۇيرىغـان ھهر قانـداق بىـر ئىـشنى           

تــوغرا نىــيهت، ســاپ قهلــب بىــلهن خــۇدا رازىلىقــى ئۈچــۈن دىنــدا كۆرســىتىلگهن بــويىچه    

  . ورۇنالش دېمهكتۇرئ

ــلهن كۆرســىتىلگهن           ــۆيگۈ بى ــهمىمىي س ــگهن س ــدىن كهل ــب قېتى  ئىخــالس قهل

قىلىنغـان ئىبـادەت ۋە ھهر قانـداق بىـر ياخـشى            . ئىخالسنىڭ ئهكـسى رىيـادۇر    . ساداقهتتۇر

ئىــشالردا ھېچقانــداق بىــر مهنــپهئهت يــاكى پايــدىنى كۆزلىمهســتىن، پهقهت ئــالالھ تائــاال   

ھهقىقىي ئىخـالس   . ت قىلىش ئىخالسنىڭ ئاساسىنى تهشكىل قىلىدۇ     رازىلىقىنى مهقسه 

ــدۇ       ــۈلگه بوالالي ــشى ئ ــسى ئهڭ ياخ ــۇ قىسسى ــساالمنىڭ مۇن ــراھىم ئهلهيهىس ــۈن ئىب . ئۈچ

ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم زالىم نهمرۇد تهرىپىدىن ئوتقا تاشالنغان ۋاقىتتـا، ئۇنىـڭ يېنىغـا      

خالىساڭ ساڭا ياردەم قىـالي ۋە سـېنى        »: كهلگهن پهرىشته جىبرىئىل ئهلهيهىسساالمنىڭ   

پهرۋەردىگارىم مېنىڭ بۇ ھـالىمنى     »: دېگهن تهكلىپىگه جاۋاب بېرىپ   « ئوتتىن قۇتۇلدۇراي 

دەپ جـاۋاب   « ئالالھ تائـاال ئهلـۋەتته بىلىـدۇ      »: جىبرىئىل. دەپ سورايدۇ « بىلىدۇ شۇنداقمۇ؟ 

يـوق، ئـالالھ تائاالنىـڭ      سـاڭا ئېهتىيـاجىم      ئۇنـداقتا   »: ئىبـراھىم ئهلهيهىسـساالم   . بېرىدۇ

مانا بـۇ، ھهقىقىـي چىـن       . دەپ جاۋاب قايتۇرىدۇ  « مېنىڭ بۇ ھالىمنى بىلىشى ماڭا يېتىدۇ     

  .ئىخالسنىڭ بىردىنبىر مىسالىدۇر

ئىخــالس توغرۇلــۇق كهلــگهن ئــايهتلهر بىــلهن پهيغهمبىرىمىزنىــڭ ھهدىــسلىرىگه       

ــادەم بالىــسى. ئاساســالنغاندا، نىجــات يــولى پهقهت ئىخالســتىدۇر  نىڭ ئىككــى دۇنيــالىق ئ

  سائادىتىگه، ماددىي ۋە مهنىۋىيىتىگه كېپىللىك قىالاليدىغان ئىخالستىن بۆلهك
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بىراۋنىڭ ئىخالسنى قازانمىقى ھهقىقهتهن مـۇھىم      .  ئىككىنچى بىر خىسلهت يوقتۇر    

چۈنكى زەررىچىلىك ئىخالس بىلهن قىلىنغان ئهمهل، ئىخالسسىز قىلىنغان        . بىر ئىشتۇر 

  .  ئىبادەتتىن ئۈستۈندۇر- ئهمهل مىڭالرچه

ناماز ئوقۇشتا، روزا تۇتۇشتا، زاكات     .  ھهر قانداق بىر ئىشتا ئىخالس تهلهپ قىلىنىدۇ          

تىالۋەت قىلىـشتا، يېـتىم ـــ      » قۇرئان«بېرىشته، ھهج قىلىشتا، ئىلىم تهھسىل قىلىشتا،       

 باغالپ ئىش قىلىش    يېسىرالرغا ياردەم قىلىشتا، ھاالل رىزىق ئۈچۈن ئىشلهشته ئىخالسغا       

ســهمىمىي : ھهر قانــداق بىــر ئىــشنىڭ ئــۆزىگه اليىــق ئىخالســى بــاردۇر، مهســىلهن . الزىــم

ئىخالس بىلهن باغالنغان مۇھهببهتنىڭ بىر زەررىسى بېرەر مهنپهئهت يۈزىسىدىن باغالنغان          

چىــن مــۇھهببهتنى كۆرۈشــنى خالىغــان . مــۇھهببهتتىن ئهلــۋەتته چــوڭ ۋە قىممهتلىكتــۇر

ــدۇ  كىــشى ئان ــا بولى ــتىگه قارس ــانىالر   . ىالرنىــڭ تهبىئى ــۇھهببهتكه ئ ــالىس م ھهقىقىــي خ

ئۇالر پهرزەنتلىـرى ئۈچـۈن نۇرغۇنلىغـان جاپـا ـــ مۇشـهققهتلهرنى تارتىـپ، چىـن                 . سازاۋەردۇر

قىلغانلىرى ئۈچـۈن   لېكىن بۇ   . دىلىدىن بالىلىرى ئۈچۈن كۆيۈپ ــ پىشىپ، چوڭ قىلىدۇ       

.  ساالم تهمه قىلمايـدۇ، بېـرەر پايـدا كۆزلىمهيـدۇ          -بالىلىرىدىن بېرەر مۇكاپات ياكى سوۋغا      

ئـادەممۇ ئــالالھ تائاالغــا ئىخـالس قىلغــان ئىــكهن، شــۇنداق چىـن ئهقىــدە ۋە ســۆيگۈ بىــلهن    

  .ئىخالس قىلغاندا، ئاندىن ئۇ ئالالھ تائاالنىڭ ھهقىقىي مۇخلىسىغا ئايلىنىدۇ

ئالالھ تائاال چىن ئىخالس بىـلهن قىلىنغـان ئهمهل         . س دىن ئالالھ تائاال ئۈچۈندۇر    خالى

دە »قۇرئـــان كهرىـــم« شـــۇنىڭ ئۈچـــۈن ئـــالالھ تائـــاال  .  ئىبـــادەتلهرنىال قوبـــۇل قىلىـــدۇ-

ئىنسانالرنىڭ ئىبادەتلهرنى خالىس ئـالالھ تائاالغـا قىلىـشلىرىنى، دۇئـالىرىنى سـهمىمىي             

  ئالالھ تائاالنىڭ. ئىبادەتته كهيپىيات بهك مۇھىمدۇر. ۇقىلىشلىرىنى تهۋسىيه قىلىد
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 ئىبادەتلهرنى كۆپ قىلىـش بىـلهن يـاكى كـۆپ كىـشىلهرنى دىنغـا               - رازىلىقى ئهمهل    

بهلكى ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقى پهقهت ئىخالس بىلهنـال     . ئهگهشتۈرۈش بىلهن قازىنىلمايدۇ  

اكى بېرەر ياخـشى نىـيهت ھهقىقىـي سـائادەتكه     شۇڭا بهزىدە بېرەر ئېغىز سۆز ي     . قازىنىلىدۇ

ــدۇ   ــۇپ قالىـ ــهۋەب بولـ ــا سـ ــۈك نىجاتلىققـ ــكهن، ئهمهل  . ۋە مهڭگۈلـ ــداق ئىـ ــۋال بۇنـ  -ئهھـ

. ئىبادەتلهرنىڭ كۆپ قىلىنىشىغا قارىماستىن، بهلكى قهلبتىكى ئىخالسقا قاراش كېرەك        

رنى ۋە دىنغـا    مهن بـۇ سـۆزۈم بىـلهن، ئهمهل ئىبـادەتله         . چۈنكى كېرەك بولغىنى ئىخالسـتۇر    

بهلكـــى مۇشـــۇ ئهمهل  . دەۋەت قىلىـــش ئىـــشلىرىنى پايدىـــسىز دېمهكچـــى ئهمهســـمهن    

ئىبادەتلهرنىــڭ ۋە ياخــشى ئىــشالرنىڭ قىممهتــكه ئىــگه بولۇشــى ئىخــالس بىــلهن بولىــدۇ   

زادى ئالالھ تائاال رازىلىقىنى كۆزلىمهستىن باشقا مهقسهت ۋە        . دېگهننى ئوچۇقلىماقچىمهن 

كۆمـۈر  : مهسىلهن.  قىلىنغان پۈتۈن ئهمهللهر ۋە ئىبادەتلهر بېكاردۇر      مهنپهئهتلهرنى كۆزلهپ 

ئىخالسـلىق ئهمهل   . كىلوگىرام بىلهن، ھهتتا توننىالپ، ئالتۇن بولسا گـرامالپ تارتىلىـدۇ         

بـۇ مىـسالدىن ئىخالسـلىق ئىبـادەت     . ئالتۇن بولسا، ئىخالسسىز ئهمهل كۆمۈرگه ئوخشايدۇ     

  . ڭ ئوتتۇرىسىدىكى پهرق ئوچۇق كۆرۈنۈپ تۇرۇپتۇ ئىبادەتنى-بىلهن ئىخالسسىز ئهمهل 

  :ئىبادەتنىڭ قوبۇل بولىشىدا ئىككى شهرت بولۇپ ئۇالر تۆۋەندىكىچه

  .ئىبادەتته يالغۇز بىر ئالالھقا ئىخالس قىلىش    -1

 ئىبادەتته رەسۇلۇلالھ سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋە سهللهمنىڭ سۈننهتلىرىگه -  2      

    ئهمهل قىلغان بولۇش

الالھئ  تائاالدىن ھهممىمىزگه، ئىبادەتلىرىمىزدە چېن ئخالس چهكسىز سۆيگۇ ئاتا 

قىلىشىنى تىلهيمهن
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