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  نهسىھهتنىڭ پهزىلىتى ۋە ئىنسان ھایاتىدىكى رولى

  
  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى - 20ئاینىڭ - 03یىلى  - 2009

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مهسچىتىنىڭ خـاتىپى جـۈمه نـامىزى ئۈچـۈن یىغىلغـان      

ــۇلمان  ــۈزمىڭالرچه مۇس ــۇنى    «الرغا، ی ــهتتى ۋە ئ ــى كۆرس ــدىلىرىگه ھهقن ــاال بهن ــالالھ تائ ئ

ــتۇرۇپ بهردى  ــنى ئاسانالشـ ــدا ئهمهلىلهشتۇرۇشـ ــدىكى  » ھایاتىـ ــدا تۆۋەنـ ــگهن مهزمۇنـ دېـ

  : تهۋسىیهلهرنى قىلدى

ئالالھ تائاال ئىنسانالرغا ھهقنى كۆرسهتتى، ھهق یولنى ئاسانالشتۇرۇپ بهردى، ئۇالرغـا  

بېرىدىغان، ئالالھـدىن یىراقلىشـىپ كېتىشـكه سـهۋەبچى     نهسىھهت قىلىدىغان یاردەم 

ئىبنــى . بولىـدىغان ئـامىلالرنى چهكلهیــدىغان یاخشـى یـاردەمچىلهرنى ھهمــراھ قىلـدى     

دۇنیادىكى پاساتچىلىقنى ئومۇمىي ۋە خۇسۇسـىي  : "قهییۇم رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەیدۇ

ــاۋایى    ــاپىللىق ۋە ھـ ــڭ غـ ــى، بۇنىـ ــان كىشـ ــۇر قىلغـ ــتىن تهپهككـ ــكه ھه-جهھهتـ ۋەسـ

  ". ئهگىشىشتىن بولغانلىقىنى بىلهلهیدۇ

مۇسۇلمان كىشى ئۆز قېرىندىشىدا بىرەر كهمچىللىكنى كۆرسه بۇنى تۈزۈتۈش زۆرۈر 

بولۇپ بۇنى ئـۆز ئهمهلىیىتىـدە چىرایلىـق نهسـىھهت قىلىـش ئـارقىلىق ئىپادىلهیـدۇ،        

هر دىننىڭ مـاھىیىتىمۇ كىشـىلهرگه نهسـىھهت قىلىشـتىن ئىبـارەت بولـۇپ، پهیغهمـب       

ئىمام نهۋەۋىـي  . »دىن كىشىلهرگه نهسىھهت قىلىشتۇر«: ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن

دېـگهن ھهدىسـنى، دىننىـڭ ئهۋرىشكىسـىدۇر     » دىن كىشىلهرگه نهسـىھهت قىلىشـتۇر  «

ســـۈننهت جامائىتىنىـــڭ -كىشـــىلهرگه نهســـىھهت قىلىـــش ئهھلـــى. دەپ ئىزاھالیــدۇ 

سۈننهت -ئهھلى«: ىیه مۇنداق دېگهنئهقىدىسىدىن بولۇپ، شهیخۇل ئىسالم ئىبنى تهیم

جامــائىتى دىنــى قېرىنداشــلىرىغا نهســـىھهت قىلىشــنى ئىمــانى مهجبـــۇرىیهت دەپ      

ــدۇ ــارەت بولــۇپ، نــۇھ      . »قارای ــارلىق پهیغهمبهرلهرنىــڭ مهجبۇرىیهتلىرىــدىن ئىب بــۇ ب

ــگه مۇنــــداق دېــــگهن  ســــىلهرگه پهرۋەردىگارىمنىــــڭ «: ئهلهیھىسســــاالم ئــــۆز قهۋمىــ
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ھۇد ئهلهیھىسساالم مۇنـداق  . »ىمهن، سىلهرگه نهسىھهت قىلىمهنئهلچىلىكىنى یهتكۈز

ــىلهرگه  «: دېـــگهن ســـىلهرگه پهرۋەردىگارىمنىـــڭ ئهلچىلىكىنـــى یهتكـــۈزىمهن، مهن سـ

ئــى «: ســالىھ ئهلهیھىسســاالم مۇنــداق دېــگهن . »ئىشــهنچلىك نهســىھهت قىلغــۇچىمهن

دۈم، سـىلهرگه  سىلهرگه ھهقىـقهتهن پهرۋەردىگارىمنىـڭ ئهلچىلىكىنـى یهتكـۈز    ! قهۋمىم

شـۇئهیب  . »نهسىھهت قىلـدىم، لـېكىن سـىلهر نهسـىھهت قىلغـۇچىنى یاقتۇرمىـدىڭالر      

سىلهرگه مهن ئهلـۋەتته پهرۋەردىگارىمنىـڭ   ! ئى قهۋمىم« :ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن

ئـالالھ تائـاال مۇسـا ئهلهیھىسسـاالمنى     . »ئهلچىلىكىنى یهتكۈزدۈم ۋە نهسـىھهت قىلـدىم  

بىـز تـۇر تېغىنىـڭ بىـر     «: ىھهتلهرنى ئهسلىتىش ئۈچۈن ئهۋەتتـى نهس -كىشىلهرگه ۋەز

تهرىپىدە مۇساغا سۆز قىلغىنىمىزدا سهن یـوق ئىـدىڭ، لـېكىن بـۇ سـهندىن ئىلگىـرى       

-ھېچبىر ئاگاھالندۇرغۇچى كهلمىگهن قهۋىمنى ئاگاھالندۇرۇشۇڭ ئۈچـۈن ئۇالرنىـڭ ۋەز  

. »لىنغــان رەھمهتتــۇرنهســىھهت ئېلىشــى ئۈچــۈن، پهرۋەردىگارىــڭ تهرىپىــدىن نازىــل قى

پهیغهمبىرىمىـــز مـــۇھهممهد ئهلهیھىسســـاالمنىڭ خـــاس ســـۈپهتلىرىنىڭ بىرىمـــۇ       

ــان    -كىشــىلهرگه ئالالھنىــڭ ۋەز  ــته قۇرئ ــۇ ھهق ــدى، ب ــلىتىش ئې ــىھهتلىرىنى ئهس نهس

نهسـىھهت قىلغىـن، سـهن پهقهت ئۇالرغـا     -سـهن ئۇالرغـا ۋەز  «: كهرىمدە مۇنداق دېیىلدى

  . »نهسىھهت قىلغۇچىسهن-ۋەز

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم خۇتبه سـۆزلىگهندە  «: ى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق دەیدۇئهل

باشـقىالرغا نهسـىھهت قىلىـش    . »نهسىھهت قىالتتى-بىزگه ئالالھنىڭ كۈنلىرىدىن ۋەز

ــاال مۇنــداق دەیــدۇ . بولســا یاخشــى كىشــىلهرنىڭ خىســلهتلىرىدىندۇر  ــالالھ تائ ــۆز «: ئ ئ

ئالالھغـا شـېرىك   ! ئى ئوغۇلچىقىم«: ىھهت قىلىپۋاقتىدا لوقمان ھېكىم ئوغلىغا نهس

  .دېدى» كهلتۈرمىگىن، شېرىك كهلتۈرۈش ھهقىقهتهن زور گۇناھتۇر

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالممۇ یېڭىـدىن مۇسـۇلمان بولغـان سـاھابىالرغا بـۇ ئىبـادەتنى       

پهیغهمـــبهر : "جهرىــر رەزىیهلالھــۇ ئهنھــۇ مۇنــداق دەیــدۇ     . قىلىشــنى شــهرت قىلــدى   

مغا ئىسـالم دىنىغــا كېـرىش ئۈچــۈن بهیـئهت قىلغــان ۋاقتىمـدا ھهر بىــر     ئهلهیھىسسـاال 

ــدى    ــهرت قىل ــنى ش ــىھهت قىلىش ــۇلمانغا نهس ــۇلمان   ". مۇس ــڭ مۇس ــۇلمان ئۆزىنى مۇس

قېرىندىشى ئۈچـۈن ئـادا قىلىشـقا تىگىشـلىك ھهققىـدىن ئىبـارەت بولـۇپ، پهیغهمـبهر         
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مان قېرىندىشى ئۈچـۈن  مۇسۇلماننىڭ، مۇسۇل«: ئهلهیھىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

ئــادا قىلىشــقا تىگىشــلىك ئــالته تۈرلــۈك ھهققــى بولــۇپ؛ ئۇچراشــقاندا ســاالم قىلىــش،  

چاقىرىقىغا ئىجـابهت قىلىـش، نهسـىھهت قىلىشـنى تهلهپ قىلسـا نهسـىھهت قىلىـش،        

دېـیىش، كېسـهل   ) یهرھهمكهلـالھ (چۈشكۈرۈپ ئالالھغا ھهمدۇ ئېیتسا، ئۇنىڭغا جـاۋابهن  

ئىبنـى  . »، ۋاپـات بولسـا دەپـنه قىلىشـقا قاتنىشىشـتىن ئىبـارەت      بولۇپ قالسا یـوقالش 

ــدۇ   ــداق دەی ــۇلالھ مۇن ــدىغان بهزەن   : "رەجهپ رەھىمهھ ــدىنىڭ قىلى ــتالردا بهن بهزى ۋاقى

شـهیخ  ". ىرى كۆتۈرۈلۈپ كېتىدۇ، لېكىن ئالالھ ئۈچۈن نهسىھهت قىلىش قالىدۇئهمهلل

ــدۇ   ــىم مۇنــداق دەی ــۆیۈش، ناچــار    : "قاس ــۈن یاخشــىلىقنى س یامــان -مۇســۇلمانالر ئۈچ

پهیغهمـبهر  ". ئاقىۋەتلهردىن بىئارام بولۇش ئىماننىڭ مۇھىم خىسلهتلىرىنىڭ بىرىدۇر

ىڭالر ئــۆزى ئۈچــۈن یاخشــى كــۆرگهن ســىلهرنىڭ بىــر«: ئهلهیھىسســاالم مۇنــداق دېــگهن

ئىمـام  . »نهرسىنى قېرىندىشى ئۈچۈن یاخشى كۆرمىگۈچه ھهقىقىي مـۆمىن بواللمایـدۇ  

كىمكى ئالالھ ئۈچۈن، ئىسالم ئـۈممىتى ئۈچـۈن   : "زەھهبىي رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەیدۇ

". ۋە ئومۇمىي خهلق ئۈچۈن نهسىھهت قىلمایدىكهن ئۇ كىشىنىڭ دىنى تولۇق بولمایدۇ

بـۇ نهســىھهت  . قېرىنداشـلىقنى كۈچهیتىـدۇ  . هسـىھهت جهمئىیهتنـى ئىسـالھ قىلىــدۇ   ن

ــدىن      ــۈن ئالالھــ ــڭ ئۈچــ ــىنىڭ بهختىــ ــاپلىقى، ســ ــڭ ســ ــڭ قهلبىنىــ قىلغۇچىنىــ

ئىلگىرىكى یاخشـى كىشـىلهر ئۆزىنىـڭ ئهیىبىنـى     . قورقىدىغانلىقىنىڭ ئىپادىسىدۇر

لىتىلگۈچى كاتتـا  گهرچه ئهس. كۆرسىتىپ بېرىدىغان كىشىلهرنى بهك یاخشى كۆرەتتى

شـهرەپ ۋە یاخشـىلىق ئىگىسـى بولغـان تهقـدىردىمۇ، ئهسـلهتكۈچىدىن بىھـاجهت        -شـان 

ــدۇ ــالى . بواللمایــ ــك مىســ ــڭ تىپىــ ــۇبهكرى  : بۇنىــ ــۇ ئهبــ ــۇ ئهنھــ ــۆمهر رەزىیهلالھــ ئــ

رەزىیهلالھۇئهنھۇغا قۇرئاننى توپالپ رەتلهش توغرىسىدا مهسلىھهت بهردى، شۇ سهۋەبلىك 

ئىسـھاق ئىبنـى راھـۇۋەي بىـر     . ن كىشـىلهر مهنـپهئهت ئالـدى   قۇرئان توپالندى، بۇنىڭدى

قېــتىم تالىپلىرىغــا پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالمنىڭ ھهدىســلىرىنى ئىخچامالشــتۇرۇپ 

توپلىغان بولساڭالر دېدى، بۇ ئورۇندا ئىمام بۇخارىیمۇ بار ئېدى، ئۇ كىشـىنىڭ قهلـبىگه   

ــلهرنى تــوپالش ئىشــتىیاقى چۈشــتى، ئــۇزۇن ۋاقىــت تىرىشــ      چانلىق قىلىــش ھهدىس

ئىمــام مۇســلىممۇ باشــقىالرنىڭ   . ئــارقىلىق ســهھىھ ھهدىســلهرنى تــوپالپ چىقتــى    
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ھاۋالىسى بىلهن ئۆزىنىڭ سهھىھ ھهدىسلهر كىتابىنى توپالپ چىقتى، بـۇ كىتـابالردىن   

  .پۈتۈن ئالهم مهنپهئهتلهندى ۋە مهنپهئهتلىنىۋاتىدۇ

ئېھتىیــاجلىق غهپلهتــته قالغــان كىشــى نهســىھهت قىلغۇچىنىــڭ نهســىھىتىگه   

-بولىدۇ، ئۆمهر رەزىیهلالھۇ ئهنھـۇ ئىسـالمغا چاقىرىلـدى، كېـیىن ئـۇ ئۇممهتنىـڭ ھهق      

ناھهقنى ئایرىغۇچىسـى بولـدى، ئهبـۇبهكرى رەزىیهلالھـۇ ئهنھـۇ ئوسـمان ئىبنـى ئهپپـان،         

ئابـدۇرەھمان ئىبنـى ئهۋپ، تهلـھه، ئهبــۇبهكرى، ئۈبهیـدە ئىبنـى جهرراھ ۋە زۈبهیـر ئىبنــى       

ــى دى ــدى ئهۋۋامالرن ــا دەۋەت قىل ــون     . نغ ــۈچى ئ ــارەت بېرىلگ ــلهن بېش ــنهت بى ــۇالر جهن ئ

ــۆزى   . كىشــىلهرنىڭ جۈملىســىدىن بولــدى  نهســىھهت قىلىــش ھهر بىــر كىشــىنىڭ ئ

مهسـىیهتتىن یىـراق بولـۇش،    -ئۈچۈنمۇ ۋاجىپ بولىدۇ، ئالالھغا ئىتائهت قىلىش، گۇناھ

ۋە ئهمهل قىلىـش،  ئالالھنىڭ كىتابىنى ئۈگۈنـۈش ۋە باشـقىالرغا ئۈگۈتـۈش، چۈشـۈنۈش     

ئالالھنىڭ رەسۇلىنىڭ بۇیرۇقلىرىغا بویسۇنۇش، شهرىئهتته بىدئهت پهیدا قىلماسـلىق،  

مۇســۇلمانالرنىڭ یــول باشــچىلىرى ئۈچــۈن ھهقــته ئۇالرغــا یــاردەم بېــرىش، ھهقنــى        

ــۇمىي مۇســۇلمانالرنىڭ        ــاالرنى قىلىــش، ئوم ــدە یاخشــى دۇئ ــلىتىش، ئــۇالر ھهققى ئهس

ــا  ــۈن، ئۇالرغ ــى ئۈچ ــۇداپىئه     مهنپهئهت ــانلىقتىن م ــش، یام ــىیه قىلى ــىلىقنى تهۋس یاخش

ــبهر ئهلهیھىسســاالمنىڭ ھهدىســىدە  ــن نهســىھهت  «: قىلىشــتۇر، پهیغهم رەســۇلۇلالھ دى

بىز كىـم ئۈچـۈن یـا رەسـۇلۇلالھ؟ دېسـهك، ئـالالھ ئۈچـۈن، ئالالھنىـڭ         . قىلىشتۇر دېدى

لــق ئۈچــۈن كىتــابى، ئالالھنىــڭ ئهلچىســى، مۇســۇلمان یــول باشــچىالر ۋە ئومــۇمىي خه 

ئالالھ ھهر بىر ئىنسانغا نهسىھهت قىلىشـنى بۇیرىـدى، گهرچه ئـۇ ئىنسـان بهك     . »دېدى

ھهددىــدىن ئېشــىپ گهدەنكهشــلىك قىلســىمۇ، ئــالالھ ئــۇنى نهســىھهت بىــلهن ئىســالھ  

ئالالھ تائاال مۇسـا ۋە ھـارۇن ئهلهیھىسسـاالمالرغا مۇنـداق     . قىلىشنى تهشهببۇس قىلىدۇ

ــگهن ــدىن ئاشــتى  پىرئهۋننىــڭ یېنى«: دې ــۇ ھهددى ــقهتهن ئ ــرىڭالر، ھهقى ــا بې ــالالھ . »غ ئ

ــا ۋەز   ــاالمنى مۇناپىقالرغ ــۇھهممهد ئهلهیھىسس ــز م ــقا  -پهیغهمبىرىمى ــىھهت قىلىش نهس

ئــۇالردىن یــۈز ئــۆرۈگىن، ئۇالرغــا نهســىھهت قىلغىــن، ئۇالرغــا  «: بــۇیرۇپ مۇنــداق دېــدى

ھابىالرغىمۇ پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم كىچىــك ســا. »تهسـىرلىك ســۆزلهرنى قىلغىــن 

بۇنىـڭ مىسـالى؛ رەسـۇلۇلالھ ئىبنـى ئابباسـقا      . نهسىھهت قىلىشنى ئۇنتۇمىغـان ئىـدى  
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سـهن ئـالالھنى یـاد ئهتسـهڭ، ئـالالھمۇ      ! ئـى ئوغـۇل  «: نهسىھهت قىلىـپ مۇنـداق دېـدى   

  . »سىنى یاد ئېتىدۇ

نهســـىھهت قىلغۇچىنىـــڭ بـــارلىق تىرىشـــچانلىقنى كۆرســـىتىپ، نهســـىھهت      

اخشى سۆزلهرنى قىلىپ قانائهتلهندۈرىشى زۆرۈر، ھایـا قىلىـپ   قىلىنغۇچىغا ناھایىتى ی

نهسـىھهتته سـۆزنىڭ   . باشقىالرغا نهسىھهت قىلىشتىن چهكلىنىـپ قالماسـلىق الزىـم   

: ئـالالھ تائـاال مۇنـداق دەیـدۇ    . ئهڭ چىرایلىق ۋە تهسىرلىكلىرىنى قـوللىنىش كېـرەك  

-ۇســلۇبتا یاخشــى ۋەزپهرۋەردىگارىڭنىــڭ یولىغــا یهنــى ئىســالم دىنىغــا ھېكمهتلىــك ئ«

ــن  ــلهن دەۋەت قىلغى ــىھهت بى ــلهن    . »نهس ــۆزلهر بى ــاق س ــق، یۇمش ــىھهت چىرایلى نهس

-ئۇنىڭغـا یۇمشـاق سـۆز قىلىڭـالر، ئـۇ ۋەز     «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەیـدۇ . بولىشى كېرەك

نهسىھهتنى قوبۇل قىلىشـى، یـاكى ھهددىـدىن ئاشـقانلىقىنىڭ ئاقىۋىتىـدىن قورقۇشـى       

بىلهن نهسىھهت قىلىنغۇچىنىڭ ئارىسىدا مهخپىي بولىشى  نهسىھهت سهن. »مۇمكىن

سهلهپلهر بىر كىشـىگه نهسـىھهت   :" ئىبنى رەجهب رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەیدۇ. كېرەك

ئهگهر ســهن نهســىھهتنى مهخپــى قىلمىســاڭ،  ". قىلمــاقچى بولســا مهخپىــي قىالتتــى 

ــدا نهســىھهت قىلىــمهن دەپ، بىراۋالرنىــڭ ئهیبىنــى ئىچىــ   پ قویۇشــۇڭ باشــقىالر ئالدى

مـــۇمكىن، بـــۇ ھـــالهتته ســـهن نهســـىھهت قىلغـــۇچى بولماســـتىن بهلكـــى ئهیبلهرنـــى  

  .ئاچقۇچىالرنىڭ قاتارىدىن بولۇپ قىلىشىڭ مۇمكىن

ئهگهر نهســىھهت قىلىنغــۇچى نهســىھىتىڭنى رەت قىلســا بۇنىڭغــا بىئــارام بولمــا،   

ن ئۈمىـد  چۈنكى سهن مهسئۇلىیتىڭنى ئادا قىلدىڭ، ئۇنىڭ قوبۇل بولىشىنى ئـالالھتى 

  . ئىنسانالر ئارىسىدا ھىدایهتنى ئۈمىد قىلمایدىغان كىشى بولمایدۇ. قىلغىن

نـېمه بىلىسـهن؟ بهلكـى ئـۇ     ! ئـى مـۇھهممهد  «: ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەیـدۇ  بۇ 

ــاكى ۋەز     ــۇمكىن، ی ــدىن پاكلىنىشــى م ــلهن گۇناھلىرى ــپهت بى ــان مهرى ــهندىن ئالغ -س

  . »ى مۇمكىننهسىھهت ئاڭالپ ئۇنىڭدىن پایدىلىنىش

 .نهسىھهتلهردىن پایدىالنغىلى مۇۋەپپهق قىلسۇن-ئالالھ تائاال ھهممىمىزنى ۋەز


