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 ئالالھ يولىدا ۋەخپه تۇرغۇزۇشنىڭ ئهھمىيىتى توغرىسىدا

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى- 29ئاينىڭ -1يىلى -2009

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ  

ىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان ئوقۇپ بولغاندىن كېي

ئىسالم ئۈممىتى ياخشى ئۈممهت، ئۇنىڭدا " يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا، 

ھهمكارلىق ۋە كاپالهتلىك روھى كۈچلۈك، باشقىالرنىڭ دەرد ئهلهملىرىنى 

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيه لهرنى " ھېس قىلىش ئېڭى يوقىرى

  :قىلدى

 مهخپى ھالالردا -ئاشكارا! لالھدىن قورقۇڭالرئى مۇسۇلمانالر ئا

- ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! تهقۋادارلىق قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

كىچىك، ئابرۇيلۇقالر - كهمبهغهل، چوڭ-  ھهرقانداق بىر مىللهتته باي 

بىلهن ئاددىي پۇقرا ئوتتۇرىدىكى بوشلۇق كهڭرى بولسا، مهزكۇر مىللهتنىڭ 

ئۇ مىللهت مۇقىملىق، ئىقتىسادى . ئاقىۋىتىدىن ئېغىز ئىچىش قىيىندۇر

تهرەققىيات، ئېتىقاد ۋە ئىجتىمائىي يۈكسهكلىك ئاساسلىرىنى يوقاتقان 

ولسا، شهخس ۋ ە ئومۇمنىڭ ئىجتىمائىي ئىسالم شهرىئىتى ب. بولىدۇ

تۇرمۇشىغا، ئىجتىمائىي ئاالقه، كىشىلىك تۇرمۇش، مىللى مهدەنىيهت ۋە 

ھازارەتتىن ئىبارەت ئىنسانىيهتكه مهنپهئهتلىك بولغان بارلىق ئىشالرغا 

  . كاپالهتلىك قىلىدىغان ھهققانىي پرىنسىپتۇر 
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غان، ماددىي ئامىل كىشىلىك تۇرمۇشتا ئىجتىمائىي ئاالقىنى ساقاليدى

ساخاۋەت ۋەخپىلىرى ئهڭ مۇھىم ئورۇندا - ۋە ۋاسىتىلهر ئىچىدە خهيرى

  .تۇرىدۇ

ئالالھ تائاال ئىسالم ئۈممىتىنى ۋەخپىلهر ئارقىلىق باشقا ئۈممهتلهردىن 

ۋەخپىلهرنىڭ مهۋجۇت بولۇپ تۇرۇشى ياخشىلىق . ئاالھىدە پهرقلهندۇردى 

بۇ خۇسۇسىيهت، دۇنيادىكى . ېرىدۇدەرۋازىلىرىنىڭ ئوچۇقلىقىدىن دېرەك ب

بارلىق مىللهتلهر ئىچىدە پهقهتال ئىسالم ئۈممىتىدىال تېپىلىدىغان 

  .خۇسۇسىيهتتۇر

 خهيرىيهت ۋەخپىلىرىنىڭ يىلتىزى ئىسالم رىسالىسى ساھىبى  

بولغان مۇھهممهد مۇستاپا سهلاللالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ دەۋرىگه بېرىپ 

يهىسساالم ئىنسانالرنىڭ ئهڭ سېخىسى، ئهڭ پهيغهمبهر ئهله. تاقىلىدۇ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم . ياخشىلىققا ئالدىرايدىغىنى، ئهڭ تهقۋادارى ئىدى

 يۆلهكته بولۇش، دوستلۇق رىشتىنى - بىرىگه يار -ئىنسانالرنى بىر

  . چىڭىتىشقا چاقىرىشتا يىگانه بىر ئۆرنهك ئىدى

نىدىن يوقسۇللۇق ئالالھنىڭ ئهمرىگه بويسۇنۇپ، ئىنسانالر بوي

زەنجىرىنى ئۈزۈپ تاشالشقا تهشهببۇس قىلىپ، كهمبهغهللىككه خاتىمه 

بېرىشته كهسكىن تۇرغان يىگانه شهخس يهنىال پهيغهمبهر 

  .ئهلهيهىسساالمدۇر

ۋەخپه تۇرغۇزۇش مۇستهھهپ سهدىقىلهرنىڭ بىر تۈرى بولۇپ، ئهڭ 

.  بىر سهدىقىدۇرئهۋزەل، ئۆزى پۇختا، مهنپهئهتى داۋاملىشىدىغان، ئومۇمى

ۋەخپه بولسا، ۋەخپه قىلغۇچىنىڭ ئالى ھىممهتلىك، ئالى جانابلىقىنىڭ 

ۋەخپه قىلىش ھىممىتىگه ئىگه بولغان كىشى بېخىللىق، . بهلگىسىدۇر
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پىخسىقلىق، شهخسىيهتچىلىكتىن ئىبارەت شهيتانى نهپسى ئۈستىدىن 

قالماستىن، ۋەخپه قىلىش ئالى جانابلىق بولۇپال . غالىب كهلگهن كىشىدۇر

خهيرىيهت . مىللهتنىڭ ئىقتىسادى تهرەققىياتىغا ئۇل سالغانلىقتۇر

ۋەخپىلىرى ئىقتىسادى تهرەققىي قىلغان جهمئىيهتلهر ئۈچۈن مۇھىم 

  .ئاساس ھېسابلىنىدۇ

ۋەخپه بولسا، ئىنسان ۋاپات قىلغاندىن كېيىنمۇ ئۈزۈلۈپ قالمايدىغان 

غهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته پهي. سهدىقه جارىيهنىڭ بىرىدۇر  ئۈچ تۈرلۈك 

ئادەم بالىسى ۋاپات تاپقۇزالغاندىن كىيىن، ئۈچ تۈرلۈك « : مۇنداق دېگهن

 -2.  سهدىقه جارىيه- 1. ئىشتىن باشقا بارلىق ئهمهللىرى ئۇزىلىدۇ 

. [ » ئۇنىڭغا دۇئا قىلىپ تۇرىدىغان پهرزەنت -3. مهنپهئهتلىك ئىلىم

  ]. مۇسلىم رىۋايىتى 

 تى ۋەخپه ئىشلىرىدا باشقا ھېچقانداق مىللهت يهتمىگهنئىسالم ئۈممى

دەرىجىدە تهرەققىي قىلغان بولۇپ، ياخشىلىق يولىدا ئىجتىمائىي 

مۇئهسسهسهلهرنى قۇرۇپ چىققان، ۋ ە خپىلهر مائارىپ ئىشلىرى، سوت 

مهھكىمىسى، سهھىيه ئىشلىرى، پهقىرلهر، قۇرئان كهرىم ۋە ئۇنى 

ياداليدىغانالر، مهسچىتلهر، مهدرىسىلهر، ئىمامالر، ئالىمالر، مۇساپىرالر ۋە 

ڭدىن باشقا كۆپلىگهن ساھهلهرنىڭ پايدىلىنىشى ئۈچۈن ئاتاپ ۋەخپه ئۇنى

  . قىلغاندۇر

مۇسۇلمانالر ۋەخپىلهر ئارقىلىق شهيتاننىڭ ئازدۇرۇشى بىلهن ئوتتۇرىغا 

شهيتان، بايالرنى . چىقىدىغان بېخىللىق كېسىلىگه خاتىمه بېرىدۇ

ن كهرىمدە ئالالھ قۇرئا. داۋاملىق كهمبهغهللىك كۆلهڭگىسىدىن قورقۇتىدۇ

شهيتان سىلهرنى كهمبهغهللىككه چاقىرىدۇ، « : بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ 
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بۇزۇقچىلىققا تهشهببۇس قىلىدۇ، ئالالھ بولسا، سىلهرنى ئۆز تهرىپىدىن 

كهچۈرۈم ۋە مهغفىرەتكه چاقىرىدۇ، ئۆز پهزلىدىن ئىنئام قىلىدۇ، ئالالھنىڭ 

. [ » تۇرغىچىدۇر قۇدرەت دائىرىسى ئىنتايىن كهڭ ۋە ھهممىنى بىلىپ

  ]. ئايهت - 268سۈرە بهقهرە 

ۋەخپىلهرنىڭ تارىخىنى ئۆگهنگهن كىشى ئۆز كۆزى بىلهن ئاجايىپ 

ئىسالم دۆلهتلىرىدە ۋەخپىلهر كهڭ دائىرىنى . ئىشالرنى كۆرەلهيدۇ

ئىگىلىگهن بولۇپ، بهزى دۆلهتلهر ۋەخپىلهر ئارقىلىق ئاجايىپ ئورۇنالرغا 

 يېزا ئىگىلىك ساھهسىدە ۋەخپه قىلىنغان بهزى دۆلهتلهر. ئىگه بولغان

تېرىلغۇ يهرلهرنى ستاتىستىكا قىلىپ كۆرگىنىدە ۋەخپه يهرلهر دۆلهت يېزا 

 2تىن 3ئىگىلىك تېرىلغۇ يهرلىرىنىڭ ئۇمۇمىي يهر كۆلىمىنىڭ 

ئهمما ۋەخپىلهرنىڭ ھازىرقى ۋەزىيىتىگه نهزەر . ھهسسىسىنى ئىگىلىگهن

ۆرگهن كۆزى، ئاڭلىغان قۇلىقىغا تاشلىغان ياكى ئىزدەنگهن كىشى ك

ھازىرقى زاماندا ۋەخپىلهرنىڭ نهقهدەر چهكلىمىگه . ئىشىنهلمهي قالىدۇ

بۇنىڭ سهۋەبلىرى . ئۇچرىغانلىقى ياكى ئاز قالغانلىقىنى كۆرىدۇ

كىشىلهرنىڭ ئېڭىدا ۋەخپه ۋە ئۇنىڭ ئهھمىيىتىگه بولغان چۈشهنچه 

لهر ھهرخىل سهۋەبلهر تۈپهيلى تۆۋەنلهپ كهتكهن، ئهزەلدىن بار بولغان ۋەخپى

ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرالمىغانلىق سهۋەپتىن بايالر، خهير سۆيهر 

كىشىلهردە ۋەخپه قىلىش نىيىتى بولسىمۇ لېكىن ئهزەلدىن مهۋجۇت 

بولۇپ تۇرغان ۋەخپىلهر ئۆز رولىنى جارىي قىلدۇرالمىغانلىقى، ۋەخپىنىڭ 

ۋەبىدىن ۋەخپه تۇرغۇزۇش نازىرلىرىغا بولغان ئىشهنچىنىڭ يوقىلىشى سه

ئهمما ۋەخپه قىلىشقا ئهڭ . نىيىتىدىن يانغان بولىشى تهبىئىي ئهھۋال

   . ئېغىر توسقۇنلۇق بولىدىغان ئامىل يهنىال بېخىللىقتۇر



 6

ئهپسۇسلىنارلىق ۋ ە ھهيران قاالرلىق يېرى شۇكى، ئالالھ بهزى 

ا شۇنچه كىشىلهرگه مىليونالپ بايلىقنى ئاتا قىلسا، ئۇالر ئالالھ ماڭ

بايلىقنى ئاتا قىلدى مهن بۇ بايلىقنىڭ بهدىلىنى تۆلىشىم، ئهتراپىمدىكى 

مۇھتاجالرنىڭ ھالىدىن خهۋەر ئېلىشىم كېرەك، ياكى سهدىقه جارىيه 

بولىدىغان ۋەخپىلهرنى تۇرغۇزىشىم كېرەك، ماڭا بېرىلگهن بۇ بايلىقنى 

ال ئۆلۈپ ئاخىرىتىم ئۈچۈنمۇ سهرپ قىلىشىم كېرەك دېمهستىن تۇيۇقسىز

كهتكهن، ئۆلگهندىن كېيىن بايلىقى، بالىلىرى، مهنسىپى ئهسقاتمىغان 

نۇرغۇن كىشىلهر بىر . ئىنسانالرنى كۆپلهپ ئۇچرىتىمىز ۋە كۆرۈۋاتىمىز

ئىچمهي يىغىدۇ، خۇددى - ئۆمۈر تىرىشىپ دۇنيا توپاليدۇ، كۆپلىرى يىمهي

ولىنى پۇل ساقاليدىغان بىخهتهرلىك ساندۇقى، ياكى ئامبارچىنىڭ ر

ئوينايدۇ، ئهمما دۇنيادا ئېغىزغا چىققۇدەك بىر ياخشى ئىش قىاللماستىن 

ئهسلىدە ئۇنىڭغا ئوخشىغان كىشىلهرنى شهيتان پېقىرلىق . ئۆلۈپ كېتىدۇ

كۆلهڭگىسىدىن قورقۇتقان، يهنه شۇ شهيتاننىڭ كهينىگه كىرىپ 

بايلىقلىرىنى ياخشى ئىشالرغا سهرپ قىاللمىغان روھانىيىتى زەئىپ 

  .هنىۋى مىسكىنلهردۇرم

ئهگهر ۋەخپه قىلىشنى خالىغان، ھايات ۋاقتىدا ئۆزى پايدىلىنىپ ۋاپات 

 مۈلكىنىڭ بىر بۆلىكىنى ۋەخپه قىلىشنى -بولغاندىن كېيىن مال 

. خالىغانالر ئۈچۈن ۋەسىيهت نامه قالدۇرۇش ئۇسۇلى ئهڭ ياخشى چارىدۇر

ە قىلىپ باشقۇرۇپ، ئىنسان ئۆز بايلىقلىرىنى ھايات ۋاقتىدا ئۆزى ئىدار

ھايات ۋاقتىدا ۋەسىيهتنامه قالدۇرسا، تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرلۈك پايدىسى 

  :بولىدۇ 
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ۋەخپىنى ھايات ۋاقتىدا ئۆزى خالىغانچه ئىدارە قىلىپ : بىرىنچى 

ئهگهر ئىنسان ئۆلۈپ كېتىپ : ئىككىنچى . خالىغان يهرگه سهرپ قىالاليدۇ

مهستىن ئاپتوماتىك ھالدا ۋەخپه بولۇپ، قالسا، مال دۇنياسى زايا بولۇپ كهت

  . ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن ئوزۇق بولىدۇ

ھهتتا بهزى كىشىلهرنىڭ ۋاپاتىدىن كېيىن قالدۇرۇپ كهتكهن 

ماجىراسىز تهقسىم قىلىشمۇ قىيىن - بايلىقلىرىنى مىراسخوالر جېدەل

بهزى كىشىلهر ۋاپات قىلىپ . بولۇپ قالىدىغان ئهھۋالالرمۇ خېلى كۆپ

 يىلدىن كېيىنمۇ مىراسىنى تارقىتىپ، مىراسخور تىگىشلىك ئونالرچه

ھهسسىلىرىنى ئااللمايدىغان ئهھۋالالر ئىنتايىن كۆپ بولغاندىن سىرت 

. ۋەسىيهتلهرمۇ كۈچكه ئىگه قىلىنمايدىغان ئهھۋالالرمۇ يوق ئهمهس 

بايلىق ئاتا قىلغان   يۇقىرىقىدەك ئهھۋالالردىن ساقلىنىش ئۈچۈن ئالالھ 

يلىقلىرىنىڭ بىر قىسمىنى ئۆزىنىڭ ئاخىرەتلىك مهنپهئهتى كىشىلهر با

ئۈچۈن ۋەخپه قىلىپ مىراسخورالرغىمۇ تىگىشلىك ھهققىنى قالدۇرۇپ 

ۋەخپه قىلغانالر، قىلغان ۋەخپىلىرىدىن . كېتىشى بهك مۇھىم

پايدىلىنىدىغانالرنىڭ كىملىكى ۋە تۈرلىرىنى ئېنىق يېزىپ قالدۇرۇشى 

. هقدىردە ۋەخپه ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرالمايدۇكېرەك، ئۇنداق قىلمىغان ت

مال پهقهتال خهجلهش   - پۇل.  كېتىپ تۇرىدىغان نهرسه-پۇل دېگهن كېلىپ

ئاخىرەتته نىجاتلىققا ئېرىشىشنى خالىغان ئادەم -دۇنيا. ئۈچۈن بىر ۋەسىله

بايلىقىنىڭ بىر قىسمىنى چوقۇم ۋەخپىگه ئايرىشى ۋە ئۇنى ھايات 

  . جىرىشى كېرەكۋاقتىنىڭ ئۆزىدە بې

 

  


