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لىپ تۇرۇشنىڭ ېئۆز نهپسىدىن ھېساب ئ

  ئهھمىیىتى توغرىسىدا

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-26ئاینىڭ  -12یىلى  -2008

    

جــۈمه نامىزىغــا   پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم مهســچىتىنىڭ خــاتىپى    

ئــۆز نهپســىنى تهكشــۈرۈپ تــۇرۇش    « جۇغالشــقان یــۈزمىڭالرچه جامــائهتكه  

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەنـدىكى  » ھهرقانداق مۆمىن ئۈچۈن ئىنتایىن مۇھىمدۇر

  :قىلدى تهۋسىیهلهرنى

ــۇپھایــات یاشــانغانالرنى . كۈنــدۈز ئهمهلــلهر خهزىنىســىدۇر-كــېچه  ئۇزۇت

یاشالرنى قېرىتىدۇ، یىلالر قوغلىشىپ ئۆتۈۋېرىدۇ، ئهۋالدالر ئىز قوغلىشـىپ  

 ئالالھنىــڭھهممىسـى   كىسـهل ، نهتىجىـدە بىـرى سـاق، بىـرى     ۇكىلىۋېرىـد 

بهزىـلهر ئۈچـۈن بىـر كـۈن بىـر یىلـدەك تۇیۇلسـا یهنه        . دەرگاھىغا یۈزلىنىدۇ

ــدەك ئۆتهۋاتىــدۇ   ــلهر ئۈچــۈن بىــر یىــل بىــر كۈن ــاي. بهزى یىلالرنىــڭ ئىــز -ئ

ــرەت ۋە      ــۈن ئىب ــرى ئۈچ ــل ئىگىلى ــمه ئهقى ــىدا ھهم ــىپ ئایلىنىش قوغلىش

كېچه بىـلهن   ئالالھ«: مۇنداق دەیدۇ تائاال ئالالھبۇ ھهقته . نهسىھهتلهر باردۇر

كۈندۈزنى ئالماشتۇرۇپ تۇرىدۇ، بۇنىڭـدا ئهقىـل ئىگىلىـرى ئۈچـۈن ئهلـۋەتته      

  . »ئىبرەت بار

ئىنســانالر ئــۆتكهن بىــر یىللىــق ئۆمــۈر بىــلهن خوشالشــتى، قىیــامهتته 

 تائـاال  الھئـال . ھېساب بېرىدىغان بىر یىللىق ئهمهللىرى بىـلهن ۋىداالشـتى  

ــدۇ  ــداق دەی ــدىن خهۋەر    «: مۇن ــمه ئهمهللىرى ــدە ھهم ــۇ كۈن ــۈن ئ ئىنســان ئۈچ
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ئۆزىنىڭ ئـۆتكهن ھایاتىـدىن مهنـپهئهت ئالغـان، یىڭـى یىلىنـى       . »بېرىلىدۇ

  !. لىش بىلهن كۈتۈۋالغان كىشىلهرگه مۇبارەك بولسۇنېئۆزىدىن ھېساب ئ

ــوغرىالپ،     ــىنى تـ ــات یۆلىنىشـ ــپ، ھایـ ــاب ئېلىـ ــىدىن ھېسـ ــۆز نهپسـ ئـ

 كىچىـدە خاتالىقلىرىنى تۈزىتىپ مېڭىشقا ئىرادە قىلغان كىشـى، ئۆزىـدىن   

سادىر بولغان خاتـالىقالرنى كۈنـدۈزدە، كۈنـدۈزدە سـادىر بولغـان خاتـالىقالرنى       

  . كېچىدە تۈزىتىپ ماڭىدۇ

نهپسىدىن ھېساب ئـېلىش بىـلهن، بۇزۇلۇشـى     بولىشىقهلبنىڭ ساغالم 

مۇنـداق   ھىببـان  ئىبنـى . بولىـدۇ نهپسىنى ئۆز ھالىغا قویۇپ بېرىش بىلهن 

پاراسهت ئىگىلىرىنىڭ ئهڭ یاخشىسى دائىم ئـۆز نهپسـىدىن   -ئهقىل: "دەیدۇ

كىشـى   ئۇنۇتقـان ئۆز نهپسىدىن ھېسـاب ئېلىشـنى   ". ھېساب ئېلىپ تۇرىدۇ

كاپىرالرنىـــڭ قـــارىغۇلۇق . ھهۋەس قاینىمىغـــا چۆكـــۈپ كېتىـــدۇ-ھـــاۋایى

ــۆز گۇم    ــڭ ئـ ــىمۇ، ئۇالرنىـ ــۈپ كېتىشـ ــا چۆكـ ــىز،  دولقۇنىغـ ــدا ھېسابسـ انىـ

یاشــایمىز، خالىغــاننى قىلىمىــز دېــگهن چۈشهنچىســىدىن   كۆزەتكۈچىســىز

) یهنـى كـاپىرالر  (ئۇالر«: بۇ ھهقته مۇنداق دەیدۇ تائاال ئالالھ. بارلىققا كهلگهن

ــتئـــاخىرەتته ھېســـاب بولۇشـــنى  ــایتتى ئۈمىـ ئۆزىنىـــڭ ئهیىـــب . »قىلمـ

ــىدۇ،     ــاننى ئــازغۇنلۇقتىن توس ــش ئىنس ــانلىرىنى بىلى ــان ئــۆز   نۇقس ئىنس

نهپسىنى ئېتىراپ قىلغاندا، بارار جایىنىڭ قهبرە ئىكهنلىكىنـى ئویلىغانـدا   

بولغــان ئىمــانى كۈچىیىــدۇ، قىلغــان ئهمهللىــرى ھهر قــانچه كاتتــا  ئالالھقــا

بولســىمۇ، گۇنــاھى گهرچه كىچىــك بولســىمۇ بۇنىــڭ بىــلهن مهغرۇرلىنىــپ 

بىلگهنـدە، دەرھـال    ئېھسـانىنى -پهزلـى كـاتتىلىقىنى،   ئالالھنىـڭ . قالمایدۇ

ئىنسـان ئـۆز   : "مۇنـداق دەیـدۇ   جهۋزىـي  قهیـیىم  ئىبنـى . بویسـۇنىدۇ  ئالالھغا

نېمهتلىـرى بىـلهن    ئالالھنىـڭ  ئهۋۋەلـدە نهپسىدىن ھېساب ئىلىش ئۈچـۈن  
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ئۆزىنىڭ جىنایىتىنى سېلىشـتۇرغاندا ئـارىلىقتىكى پهرق ئاشـكارا بولىـدۇ،     

ا ئۆزىنىــڭ ھــاالك مهرھهمىتــى بولمىســ -پهزلــى ئالالھنىــڭشــۇنىڭ بىــلهن 

ئۆزىنىـڭ ئهیىبىنـى بىلهلىـگهن كىشـى     . ېتىـدۇ بولىدىغانلىقىنى بىلىپ ی

روھىنى «: مۇنداق دەیدۇ تائاال ئالالھ. نهپسىنى پاكالپ گۇناھتىن تازىلىنىدۇ

-پىسـق ۋە  كـۇپرى پاك قىلغان ئادەم چوقۇم مۇرادىغا یېتىدۇ، ئـۆز نهپسـىنى   

رەھمىتىـدىن نائۈمىـد    ئالالھنىـڭ بىلهن كهمسـىتكهن ئـادەم چوقـۇم     پۇجۇر

  .»بولىدۇ

نهپسـىنى ئـۆز خاھىشـىغا قویۇۋېتىـپ تىـزگىنلىمهي، ھېسـاب       ئىنسان 

 ئالالھنىڭئالماي شهھۋانىیلىققا بېرىلسه ئاقىۋەت ھاالكهتكه یۈزلىنىدۇ، بۇ 

ــمهت ــپ،  -رەھـ ــرىتىگه یۆلىنىۋېلىـ ــاھمهغپىـ ــىیهتتىن-گۇنـ ــۆزىنى  مهسـ ئـ

ئۇالرنىڭ بۇ قارىشـىدا كىچىـك   . ساقلىمىغان مهغرۇر كىشىلهرنىڭ ھالىدۇر

 تائـاال  ئـالالھ . ىش ئـادەتتىكى بىـر ئىشـقا ئایلىنىـپ قالىـدۇ     گۇناھالرنى قىل

ــدۇ ــان«: مۇنـــداق دەیـ ــا  ! ئـــى ئىنسـ ــك پهرۋەردىگارىڭغـ ــېنى مهرھهمهتلىـ سـ

  .»ئاسىیلىق قىلىشقا نېمه ئالدىدى؟

مــۆمىن كىشــىنىڭ ئــۆز نهپســىدىن  «: مۇنــداق دەیــدۇ بهســرىيھهســهن 

مهس، ئهممـا  ھېساب ئالماي، ئۆز نهپسىنى ئىـدارە قىلمـاي یاشىشـى تـوغرا ئه    

: مۇنـداق دەیـدۇ   تائـاال  ئـالالھ . ئۆز نهپسىدىن ھېساب ئالماي یاشایدۇ پاجىرالر

-ئهسلهیدۇ ئالالھنىتهقۋادار كىشىلهر شهیتاننىڭ ۋەسۋەسىسىگه ئۇچرىسا، «

بـۇ  . »دە، ھهقىقهتنى كۆرۈۋېلىپ شهیتاننىڭ ۋەسۋەسىسىدىن خاالس بولىـدۇ 

كىشـىلهرگه ئاخىرەتنىـڭ   دۇنیادا ئۆز نهپسـىدىن ھېسـاب ئىلىـپ تۇرغـۇچى     

ھېســابى قىــیىن بولمایــدۇ، بۇنىــڭ ئهكســىچه دۇنیــادا ھېســاب ئېلىشــتىن  

  . ئۆزىنى قاچۇرغانالر ھاالكهتكه ئۇچرایدۇ
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مۇســۇلمان ئــادەتتىكى گۇنــاھالر بولســىمۇ كىچىــك سانىماســتىن تهۋبه  

قىلىشقا ئالدىرىشى الزىم، چۈنكى ئىنسـان ئۆزىنىـڭ قاچـان قایسـى ۋاقىتتـا      

ېتىدىغانلىقىنى بىلمهیدۇ، یىڭى بىر یىل ئاخىرالشقاندا ئۆتكهن دۇنیادىن ك

تولــۇق  ئالالھقــایىلــدا  كىلىــدىغانیىلــدىكى ئىشــالردىن ئىبــرەت ئىلىــپ 

 خهتتـاب  ئىبنـى ئـۆمهر  . تهییـارلىق قىلىشـى كېـرەك    قۇلچىلىق قىلىشقا 

قىیـامهتته ھېسـاب ئېلىنىشـتىن بـۇرۇن     «: مۇنداق دەیدۇ ئهنھۇ رەزىیهلالھۇ

ىڭالردىن ھېساب ئېلىـپ تـۇرۇڭالر، ئهمهللىـرىڭالر ئۆلچىنىشـتىن     ئۆز نهپس

  .»ئىلگىرى تهكشۈرۈپ تۇرۇڭالر

ــۆز نهپســىدىن ھېســاب     مۇســۇلمانالر یىڭــى یىــل مۇناســىۋىتى بىــلهن ئ

ــادا قىلىشــى، دۇنیــا   ــۇق ئ ــاخىرەتته -ئېلىــپ، نامــازنى جامــائهت بىــلهن تول ئ

، تىلىنى غهیۋەت، كىشىلهرگه یهتكۈزۈشى ئۈگۈنۈپمهنپهئهتلىك بىلىملهرنى 

ــېمهك   -ســۇخهنچىلىك ۋە ناچــار ســۆزلهردىن ساقلىشــى، ھــاالل بولمىغــان ی

-ئانىسىغا یاخشىلىق قىلىشـى، ئـۇرۇق  -ئىچمهكلهردىن یىراق بولۇشى، ئاتا

ــىش ۋە      ــهتخورلۇق، دۈشمهنلىش ــى ھهس ــى، قهلبىن ــاردەم بېرىش ــا ی تۇغقانالرغ

ــۇلمانالرنىڭ    ــقا تىرىشىشــى، مۇس ــاداۋەتتىن پاكالش ــابرویىئ ــى،  نىئ ساقلىش

ئىنســـانالرنى یاخشـــىلىققا بـــۇیرۇپ، یامـــانلىقتىن توسۇشـــى، ئـــائىله ۋە      

ــار      ــى ناچ ــى، جهمئىیهتتىك ــادا قىلىش ــۇق ئ ــى تول ــڭ ھهققىن پهرزەنتلىرىنى

قىلىقالرغا ئهگهشمهسـتىن ئهكسـىچه جهمئىیهتنـى ئىسـالھ قىلىشـقا بىـر       

  .كىشىلىك تۆھپىسىنى قوشۇشى كېرەك

سهھىپه بىلهن كۈتۈۋېلىشى، بولۇپمۇ ھهر بىر كىشى یىڭى یىلنى یىڭى 

ــز ــانىمالر -قىـ ــڭخـ ــۇنۇپ، پهیغهمبىرىمىزنىـــڭ   ئالالھنىـ ــا بویسـ بۇیرۇقىغـ
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ئىلىـپ   سۈننىتىگه ئهمهل قىلىپ، ئىلگىرىكى ساھابه ئایـالالردىن ئـۆرنهك   

  . كېرىپ ھایالىق بولۇشى مۇھىمدۇر ھىجابقا

بىــر كــۈن ئاخىرلىشــىش بىــلهن ئىنســاننىڭ بىــر كۈنلــۈك ئــۆمرى        

رایدۇ، ئهقىللىق كىشى ئۆتكهن كۈنىدىن ئىبرەت ئىلىـپ، بۈگۈنىـدە   قىسقى

ــارلىق قىلىــدۇ  تهییارلىقنىــڭ ئهڭ یاخشىســى . تىرىشــىپ ئهتىســىگه تهیی

مهرتىــۋىگه  ئــالى ھوزۇرىــدا ئالالھنىــڭ، بولغىنىــدۇرتهقۋادارلىــق بىــلهن  

! ئــى مــۆمىنلهر«. بهك قورققــۇچى كىشــىلهردۇر ئالالھــدىنئېرىشــىدىغانالر 

ئۈچـۈن یاخشـى   ) یهنـى قىیـامهت كـۈنى   (قورقۇڭالر، ھهر ئادەم ئهته  ئالالھتىن

قورقـۇڭالر،   ئالالھـدىن ئهمهللهردىن نېمىلهرنى تهییارلىغانلىقىغـا قارىسـۇن،   

  . »ھهقىقهتهن قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق خهۋەرداردۇر ئالالھ

  

  

  

  

  


