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  !دۇنياغا بېرىلىپ ئاخىرەتنى ئۇنۇتمايلى

 
  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه تهرجىمىسى- 20ئاينىڭ - 02يىلى -2009

   

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -خاتىپ ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ  

بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان ئوقۇپ 

 دۇنياغا -ئاخىرەتلىك ئهمهلنىڭ بهدىلىگه، مال"، يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيه لهرنى قىلدى" چوقۇنماسلىق كېرەك

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه -ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا! الرىڭقىل

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان ئىشالردىن . ئېرىشتۈرىدۇ

  .يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

ئىنسان، تهن ساالمهتلىكى ياخشى ۋاقتىدا كىسهللىكى ئۈچۈن 

مىگه تهييارلىق كۆرىشى، باي ۋاقتىدا ھازىرلىق كۆرىشى، ھايات ۋاقتىدا ئۆلۈ

كهمبهغهللىككه تهييارلىق كۆرىشى، كۈچى بار ۋاقتىدا ئاجىزلىققا 

ئىنسان ئاگاھ بولىشى كېرەككى، ھېچقاچان  . ھازىرلىق كۆرىشى كېرەك

دۇنياغا ھېرىسمهن  ئابرويغا ئىگه بولۇش غهرىزىدە ! دۇنيانى ئولۇقلىمىسۇن

 ئادەم باشقىالرنىڭ ماالمىتىدىن قورقۇپ ئۇنداق يولغا ماڭغان!. بولمىسۇن

ھهقىقهتكه كۆز يۇمىدىغان، باشقىالرنىڭ ماختىشىغا سازاۋەر بولۇش يولىدا 

 قۇۋەتلهيدىغان ھهقىقى ئىنسانىيلىقنى دەپسهندە -ناھهقچىلىقنى قولالپ

  .قىلىپ قېلىشى مۇمكىن
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دىن يولىدا مۇستهھكهم . تهقۋادارلىقنىڭ ئاالمهت، بهلگىلىرى باردۇر

ورۇش، ھهقىقهت ئۈستىدە تهۋرەنمهي، ھهق يولدا ماالمهتتىن قورقماسلىق، ت

 ئىبادەت ئۈستىدە -باشقىالر قولىدىكى نهرسىدىن بىهاجهت بولۇش، تائهت 

نهسىههت قىلىش، بېشىغا كۈن چۈشكهندە سهبىر قىلىشتهك ئىشالر 

  .تهقۋادارلىقنىڭ ئاالمهتلىرىدۇر

ىشى، ئىنسانالر تهرىپىدىن ئىنسانالر ئىچىدە كامالهتكه يهتكهن ك 

خاتالىقلىرى سانالغان، باشقىالرنىڭ پايدىسى ئۈچۈن جان كۆيدۈرۈپ 

 - بىلمهي يالغاندىن سۆز-، باشقىالر ئۇنىڭ ھهققىدە بىلىپماڭالىغان

  .چۆچهك تارقاتقاتسىمۇ ئهپۇ قىلغان كىشىدۇر

ئىنساننىڭ ياخشىلىقى قهلبىنىڭ ساپلىقى، مهنىۋى دۇنياسىنىڭ 

قهلبلهر ئىمان بىلهن، قۇرئان نۇرى بىلهن . پاكلىقى بىلهن بولىدۇ

ياخشىالرنىڭ قهلبى دۇنيادا ئهڭ چوڭ نېمهت بولغان پاكلىق، . پاكلىنىدۇ

  .ياخشى سۆز، ياخشى ئهمهل،ياخشى ئهخالق ئارقىلىق راھهتلىنىدۇ

دى، مالىيه كىرىزىس ئىچىدە ياشاۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە،  دۇنيا ئىقتىسا 

. دۇنيا مۇسۇلمانلىرى ھهقىقىي ئىدىيهلوگىيه كىرىزىسى ئىچىدە ياشىماقتا

دىنىمىزدا ئىنساننىڭ بۇ دۇنيا بىلهن بولغان ئاالقىسى جاپالىق ئىشلهش، 

قىيىنچلىقالرنى يىڭىپ بويسۇندۇرۇش، ئىجادىيهت يارىتىش ئارقىلىق 

دۇنيانى گۈللهندۈرۈشنىڭ  . ىرىشىپ گۈللهندۈرۈشتىن ئىبارەتتۇردۇنيانى ت

. غايىسى ئالالھقا ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەت قۇلچىلىقنى ئىسپاتالشتۇر

مۇسۇلمانالر ئىبادەتلىرىدە ئالالھقا خالىس ئىبادەت قىلىش، تهۋھىدى 

  .خالىس بولۇشتهك ھهقىقهتته بىرلىككه كهلگهنلىكىدە شهك يوق
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 -نهپسى: تۈرلۈك ئىشتا نامايهن بولىدۇ 6 ىهاجهت بولۇش دۇنيادىن ب 

  .ۋە مهنسهپته نامايهن بولىدۇ  دۇنيا -خاھىش، ئىنسانالر، شهكىلۋازلىق، مال

ھىدايهت ۋە رەھمهت پهيغهمبىرى مۇھهممهد مۇستافا  

سهللهلالھۇئهلهيهى ۋە سهللهم يۇقىرىدا زىكىر قىلىنغان نهرسىلهردىن 

 -گۆش يهيتتى، ھهسهل، تاتلىق. ىڭ پىرى ئىدىزاھىدالرن. بىهاجهت ئىدى

تۇرۇملهرگه ئوخشاش شىرىن يىمهكلىكلهرنىمۇ يهيتتى، ئاياللىرىنى ياخشى 

  . چىرايلىق كېيىملهرنى كىيهتتى. كۆرەتتى، خۇشبۇي ئىستىمال قىالتتى

زىننهتلىرىدىن -ھهقىقىي زاھىدلىق تهركى دۇنيا بولۇپ دۇنيانىڭ زىبۇ 

 دۇنياغا ھېرىسمهن بولۇپ بېرىلىپ -لكى ماليىراق بولۇش ئهمهس، به

- يهنى مال( كېتىپ ئۇنى ئۆزىنىڭ قىبلىسى قىلىۋالماسلىق دېگهنلىكتۇر

 دۇنياغىال باغلىنىپ -ئىنساننىڭ قهلبى مال). دۇنياغا چوقۇنماسلىق

دۇنيانى . بۇ دۇنيا ئاخىرەتنىڭ ئېكىنزارلىقىدۇر. قالماسلىقى كېرەك

 -ن ھالدا قولغا كهلتۈرگهن كىشىگه مالشهرىئهت كۆرسهتمىلىرىگه ئۇيغۇ

  . دۇنيا ئۇنىڭ ئاخىرىتى ئۈچۈن ياردەمچى بولىدۇ

كىمىكى ئالالھقا ئىشهنچىسىنى مۇستهھكهملهيدىكهن، ئالالھنىڭ 

تهدبىرىگه رازىمهنلىك ئىزھار قىلىدىكهن، قهلبىنى مهخلۇققا باغالپ، 

هك ئىشالرنى  يامان مهنپهئهت كۈتۈشت-بهندىدىن قورقۇش، ئۇنىڭدىن ياخشى

شهرىئهت   دۇنيا تهلهپ قىلىش، رىزىق تهلهپ قىلىشتا -قىلمايدىكهن، مال

كۆرسهتمىسىدىن ھالقىپ چىقىپ كهتمهيدىكهن، ئالالھنى غهزەپلهندۈرۈش 

بهدىلىگه بهندىنى رازى قىلمايدىكهن، ئالالھ بهرگهن رىزىق ئۈچۈن بهندىگه 

 كىشىلهرگه شۈكۈر قىلمايدىكهن، ئالالھ بهرمىگهن نهرسه ئۈچۈن

كايىمايدىكهن، ئاخىرىدا ئالالھقا يۆلىنىدىكهن، ئالالھ ئۇكىشىگه كۇپايه 
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كىمكى سورايدىغان نهرسىسىنى ئالالھتىن سورىسا، . قىلغۇچىدۇر

ئالالھتىن باشقىسىدىن بىهاجهت بولسا ئالالھ ئۇ كىشىنى دۇنيادىن 

  .بىهاجهت قىلغۇچىدۇر

! سىلهدىن بىهاجهت قىلسۇنئالالھ بارچىمىزنى بهندىنىڭ قولىدىكى نهر

زىننهتلىرىنى دەپ -تهقۋالىقتىن ئايرىمىسۇن، دۇنيانىڭ زىبۇ

ئاخىرەتته -دۇنيا ! ئاخىرىتىمىزنى ئۇنتۇپ قالغانالر قاتارىدىن قىلمىسۇن

  !.بهختلىك قىلسۇن ئامىن

 

   

  


