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  پاك قهلبته ھهسهتكه ئورۇن یوق

    

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه تهرجىمىسى 20 - 02یىلى - 2009

  
پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالم مهســچىتىنىڭ جــۈمه نامىزىغــا جۇغالشــقان  

ــۈزمىڭالرچه مۇســۇلمانالرغا  ــاكلىقى ۋە ھهســهتخورلۇ « ی ــگهن » ققهلــب پ دې

 : مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىیهلهرنى قىلدى

ــازا  ــرىگه  -قهلــب ئهمهللىرىنىــڭ ج مۇكاپاتلىنىشــى ئهزاالرنىــڭ ئهمهللى

ئوخشاش بولۇپ ئالالھنىڭ دوستىنى دوست بىلىش، دۈشـمىنىنى دۈشـمهن   

بىلىش بىلهن ساۋاپقا ئېرىشسه، باشقىالرغا ھهسهت قىلىـش، پهخىـرلىنىش   

ــله   ۋە رىیــاخورلۇق بىــلهن جاز ــا تارتىلىــدۇ، قهلبنــى ئىســالھ قىلىــش نهپ اغ

ــهت    ــدىكى ھهسـ ــۇلمان قهلبىـ ــۇپ، مۇسـ ــدىن ئهۋزەل بولـ ــادەت قىلغانـ -ئىبـ

قهلبنىـڭ  . ئۆچمهنلىكنى یوقاتماي تـۇرۇپ، مۇسـۇلمانلىقى تولـۇق بولمایـدۇ    

پاك بولىشىو پهیغهمبهرلهرنىڭ سۈپهتلىرىدىن بولۇپ بۇ ھهقـته ئـالالھ تائـاال    

ىـــدا ئىبـــراھىم پهرۋەردىگارىغــا ســـاغالم یهنـــى  ئــۆز ۋاقت «: مۇنــداق دېـــگهن 

پهیغهمبهر ئهلهیھىسسـاالمنىڭ  . »مۇشرىكلىكتىن، پاك دىل بىلهن كهلگهن

كـۆكرىكى ئىككــى قېــتىم یىرىلغــان بولـۇپ، بىــرى ئۆســمۇرلىكىدە بولغــان   

بولۇپ، قهلبىدىن بىر پـارچه قـاننى ئېلىـۋەتكهن، یهنه بىـر قېـتىم مېراجغـا       

. التۇن قاچىدا زەمزەم سۈیى بىلهن یۇیۇلغـان  چىقىشتىن ئىلگىرى قهلبى ئ

: لىم قىلىـپ مۇنـداق دۇئـا قىلغـان    پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۈممىتىگه ته

ــالالھ« ــۆچمهنلىكنى  ! ئــى ئ ــوغرا یولغــا باشــلىغىن، قهلبىمــدىكى ئ مىنــى ت

قهلبنى ھهسهتخورلۇق ۋە ئۆچ كۆرۈشتىن تازىالش، جهننهتكه . » تارتىۋەتكىن

ــهۋەبلىرى  ــنىڭ سـ ــاالم   كىرىشـ ــبهر ئهلهیھىسسـ ــۇپ، پهیغهمـ ــرى بولـ دىن بىـ
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مۇشـۇ یولـدىن سـىلهرنىڭ یىنىڭالرغـا جهنـنهت ئهھلىـدىن       « : ساھابىلهرگه

بولغان بىر كىشى چىقىدۇ دېگهن، ئهنسارىالردىن بولغان بىر كىشى چىقىـپ  

مهن قهلبىمـدە  : ئۇنىڭ ئىبادەتلىرىدىن سورىغاندا، ئۇ كىشى: ئۇالر . كېلىدۇ

مىكىر ئویلىمایمهن، ئالالھ بىـر كىشـىگه یاخشـىلىق    -همۇسۇلمانالرغا ھىل

قىیامهت كۈنى . »ىلچىلىكمۇ ھهسهت قىلمایمهن دېدىئاتا قىلسا ئۇنىڭغا ق

ئـالالھ تائـاال بـۇ    . مۇسۇلمانغا ئىمان بىلهن ساغالم قهلـب مهنـپهئهت بېرىـدۇ    

ــدۇ  ــداق دەی ــدا   «: ھهقــته مۇن ــدە، ھــېچ كىشــىگه مــال ۋە ئوغــۇلالر پای ــۇ كۈن ئ

هن دەرگاھىغــا پــاك قهلــب بىــلهن كهلــگ  مهیــدۇ، پهقهت ئالالھنىــڭ یهتكۈزەل

ئـالالھ تائـاال بهنـدىلهرنىڭ سـهۋىرچانلىقى ۋە     . »ئادەمگىال پایـدا یهتكۈزىلىـدۇ  

ئۆزىنىـڭ ئـادىللىقى ۋە پهزلـى بىـلهن      شۈكرىسىنى ئاشكارا قىلىشى ئۈچۈن 

: دۇئـالالھ تائـاال بـۇ ھهقـته مۇنـداق دەیـ      . ئېھسـاندا پهرقلىـق قىلـدى    -خهیر

  . »ئالالھ سىلهرنىڭ بهزىڭالرنى بهزىڭالردىن رىزىقتا ئۈستۈن قىلدى«

بۇ تۈردىكى  ھهقىقهتهن ھهسهتخورلۇق سۆكۈلگۈچى رەزىل سۈپهت بولۇپ، 

ئالالھ نېمهت بهرگهن پهزىلهتلىك كىشىلهرگه ھهسهت قىلىدۇ، بۇ  كىشىلهر 

گه ەمئىبلىسنىڭ خۇسۇسىیهتلىرىدىن بولـۇپ، ھهسـهت قىلغـانلىقتىن ئـاد    

: الھ تائــاال مۇنــداق دېــگهنبــۇ ھهقــته ئــال. ســهجدە قىلىشــتىن بــاش تارتقــان

ســېنى ســهجدە قىلىشــقا بۇیرىغــان چېغىمــدا نېمىشــقا : ئــالالھ ئىبلىســقا«

تىن، مهن ئۇنىڭدىن ئارتۇق، مېنـى ئـوت  : سهجدە قىلمىدىڭ؟ دېدى، ئىبلىس

نغـان  بـۇ ئاسـماندا ئالالھغـا ئاسـىیلىق قىلى    . »ئۇنى الیدىن یاراتتىڭ دېـدى 

ناراساالرنىڭ تۇغما -تۇنجى گۇناھتىن ئىبارەت ئىدى، ھهسهتخورلۇق یهھۇدىي

یاكى ئۇالر ئالالھ «: تهبىئىتى بولۇپ، ئۇالر ھهققىدە ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن



 4

یهنى مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمغا (ئۆز پهزلىدىن كىشىلهرگه بهرگهن نهرسىگه

  . »دۇ؟ ھهسهت قىلىشام) بېرىلگهن پهیغهمبهرلىككه

زى بولـۇپ ئـالالھ تائـاال مۇنـداق     بۇ دىلىدا كېسهل بـار كىشـىلهرنىڭ سـۆ   

ھۇدەیبىیگه چىقمـاي قېلىـپ قالغـانالر، غهنىـمهت ئـېلىش ئۈچـۈن       « : دەیدۇ

ئۇالر ئالالھنىڭ . دەیدۇ»بىزمۇ سىلهر بىلهن چىقایلى«: چىققان ۋاقىتلىرىدا

خهیـــبهر غهنىمىتىنـــى ھـــۈدەیبىیىگه چىققانالرغـــا خـــاس قىلغـــانلىقتىن 

ۇ، ئۇالرغــا ئېیتقىنكــى، بىــز بىــلهن ئىبــارەت ســۆزىنى ئــۆزگهرتمهكچى بولىــد

: ئۇالر« : چىقىشىڭالرغا ھهرگىز بولمایدۇ، ئالالھ ئىلگىرى مۇشۇنداق دېگهن

ئۇنــداق ئهمهس، یهنــى ئــالالھ ئۇنــداق دېمىــگهن، ســىلهر بىــزگه ھهســهت        

ــدۇ  ــپ   »قىلىۋاتىســىلهر دەی ــا ئىلى ــىنى كۇفىرلىقق ــهتخورلۇق ئىگىس ، ھهس

ئـادەمگه  : ئۆز ۋاقتىدا پهرىشـتىلهرگه «: هنبارىدۇ، ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دېگ

ســهجدە قىلىڭــالر دېــدۇق، ئىبلىســتىن باشــقا ھهممىســى ســهجدە قىلــدى،  

دى، ئـــۇ ئىـــبلىس ســـهجدە قىلىشـــتىن بـــاش تـــارتتى، تهكهببۇرلـــۇق قىلـــ

ــى  ــۇپ كهتتــ ــاپىرالردىن بولــ ــالمنىڭ  . »كــ ــلهن ئىســ ــهتخورلۇق بىــ ھهســ

مهقســهت   ۇشــنى غهیرىــدىكىلهر مۇســۇلمانالرنى ئىســالم دىنىــدىن قایتۇر   

ئهھلــى كىتــاب ئىچىــدىكى «: بــۇ ھهقــته مۇنــداق دېــگهن  ئــالالھ . قىلىــدۇ 

ئاشكارا ) یهنى دىنىڭالرنىڭ ھهقلىقى(نۇرغۇن كىشىلهر ئۆزلىرىگه ھهقىقهت 

بولغاندىن كېـیىن، ھهسـهت قىلىـش یۈزىسـىدىن سـىلهرنى ئىمـانىڭالردىن       

  .»قایتۇرۇپ كافىر قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ

ىنسانالرنىڭ قهلبىگه پهیدا بولغان پىتنىـدىن ئىبـارەت   ھهسهتخورلۇق ئ

ئـالالھ ئـارىمىزدىن ھىـدایهت    : ئۇالرنىـڭ «: بولۇپ، ئالالھ تائاال مۇنداق دەیـدۇ  

قىلىش بىلهن ئىنئام قىلغـان كىشـىلهر مۇشـۇالرمۇ؟ دېیىشـلىرى ئۈچـۈن،      
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ــر  ــۇالرنى بى ــاجىز      -ئ ــر، ئ ــى پېقى ــىنىدۇق، یهن ــۇنداق س ــلهن مۇش ــرى بى بى

. »چـوڭ كىشـىلهرنى سـىنىدۇق   -ىلهن بايمان ئېیتقۇزۇش، بكىشىلهرنى ئى

ــان     ــهتنى بای ــدىكى ھهس ــانالر تهبىئىتى ــۇلالھ ئىنس ــى رەجهپ رەھىمهھ ئىبن

ھهسـهت  . قىلىپ، ھهسهتتىن ئۆزىنى ساقلىغان كىشى بهختلىك كىشـىدۇر 

ــدۇ   ــالغۇ بولىـ ــىغا توسـ ــۇق بولىشـ ــڭ تولـ ــبهر . ئىماننىـــڭ ئىماننىـ پهیغهمـ

مــان مۇســۇلمان كىشــىنىڭ قهلبىــدە ئى« : ئهلهیھىسســاالم مۇنــداق دېــگهن

یهنه بىر ھهدىسته پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم . »بىلهن ھهسهت جهم بواللمایدۇ

ھهسـهت  « : ئۈممىتىنى بۇ كېسهللىكتىن ھهزەر قىلدۇرۇپ مۇنـداق دېـگهن  

ــر  ــماڭالر، بى ــڭ زى-قىلىشــماڭالر، غهزەپ قىلىش ــر  بىرىڭالرنى ــا تهدبى یىنىغ

دىكى ھهسـهت قىلىنىـدىغان ئهڭ بۈیـۈك نـېمهت     ئىنسان .».....قىلىشماڭالر

ــدۇ ئىســالم نېمىتىــدىن ئىبــارەت بو  ــداق دەی ــاال مۇن ــالالھ تائ ــۇپ، ئ ــۇالر «: ل ئ

ــۆزلىرىگه     ــافىر بولۇشــۇڭالرنى، شــۇنىڭ بىــلهن ئ ــدەك ك ســىلهرنىڭ ئۆزلىرى

ئۇالر پهیغهمبهر ئهلهیھىسسـاالمغا ۋە  . »خشاش بولۇشۇڭالرنى ئۈمىد قىلىدۇئو

بـۇ قۇرئــان  : ئــۇالر« : ئــالالھ تائـاال مۇنــداق دەیـدۇ  . ىـدۇ  قۇرئانغـا ھهســهت قىل 

نېمىشقا ئىككى شهھهر یهنى مهككه بىلهن تائىف ئادەملىرىـدىن بىـر كاتتـا    

  . »ئادەمگه نازىل قىلىنمىدى؟ دېیىشتى

ــۇپ، ئۇنىــڭ ســهۋر    ھهســهت قىلىنغــۇچى زۇلۇمغــا ئۇچرىغــان كىشــى بول

ورســاق بولۇشــى  قىلىشــى، تهقۋالىــق قىلىشــى، ئهپــۇ قىلىشــى ۋە كهڭ ق    

ئهھلى كىتـاب ئىچىـدىكى   «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ. تهۋسىیه قىلىنىدۇ 

ئاشكارا ) یهنى دىنىڭالرنىڭ ھهقلىقى(نۇرغۇن كىشىلهر ئۆزلىرىگه ھهقىقهت 

بولغاندىن كىـیىن، ھهسـهت قىلىـش یۈزىسـىدىن سـىلهرنى ئىمـانىڭالردىن       

ڭ ئهمـرى كهلگهنـگه قهدەر   قایتۇرۇپ كافىر قىلىشنى ئارزۇ قىلىدۇ، ئالالھنى
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یهنى ئالالھ سىلهرگه ئۇالر بىلهن ئۇرۇش قىلىشقا رۇخسهت قىلغۇچه ئـۇالرنى  

  . »ئهپۇ قىلىڭالر ۋە كهچۈرۈڭالر، ئالالھ ھهقىقهتهن ھهرنهرسىگه قادىردۇر

ــلىرىغا   ــڭ قېرىنداش ــاالم ئۆزىنى ــۈپ ئهلهیھىسس ــىلهر  « : یۈس ــۈن س بۈگ

  .»رنى كهچۈرسۇن دېدىئهیىبلهشكه ئۇچرىمایسىلهر، ئالالھ سىله

ئېھسـان ئـارقىلىق ئۆچۈرۈلىـدۇ،    -قهلبتىكى ھهسهت ئۇچقۇنلىرى خهیـر 

ــا      ــېرى، ئۇنىڭغـ ــادە بولغانسـ ــهتخورلۇقى زىیـ ــڭ ھهسـ ــهت قىلغۇچىنىـ ھهسـ

ئېھساننى زىیـادە قىلىـپ، یاخشـى مۇئامىلىـدە بولـۇش      -قىلىنىدىغان خهیر

  . بىلهن بىرگه، نهسىھهت قىلىش كېرەك 

  . لبىدە ئىماننىڭ كۈچىیىشىنى چهكلهیدۇھهسهتخورلۇق ئىنسان قه

ئــارا یامــان كۆرۈشــنى كهلتــۈرۈپ چىقىــرىش بىــلهن -ھهســهتخورلۇق ئــۆز

  .بىرگه، ئىتتىپاقلىققا زور دەرىجىدە بهلگىلىك تهسىر یهتكۈزىدۇ

ھهسهتخورلۇق بىر قېرىندىشىگه ئالالھ تهرىپىدىن بېرىلگهن نېمهتنىڭ 

ۆزىگه كېلىشـىنى ئـارزۇ قىلىـش    زاۋاللىققا یۈزلىنىپ، مهزكۇر نېمهتنىـڭ ئـ  

بهلكى مۇسـۇلمان بىـر   . بولۇپ، بۇ مۇسۇلماننىڭ ئهخالقىغا ئۇیغۇن كهلمهیدۇ

قېرىندىشــىغا بېــرىلگهن نېمهتنــى كۆرگهنــدە ۋە بىلگهنــدە، ئــۇ قېرىندىشــى  

ئۈچۈن تېخىمۇ كۆپ یاخشىلىقالرنى ئالالھتىن تىلىشى كېرەك ۋە ئالالھقـا  

ــارەت  بـــۇ بۈیـــۈك نـــېمهتكه مۇشـــهررەپ شـــۈكۈر قىلىـــپ، ئىســـالمدىن ئىبـ

ىرىمىـز بـۇ ھهقـته    جانابى پهیغهمب. قىلغانلىقىغا تهشهككۇر ئېیتىشى الزىم

ن نهرسـىنى ئـۆز   سـىلهرنىڭ بىـرىڭالر ئـۆزى یاخشـى كـۆرگه     «: مۇنداق دەیـدۇ 

یاخشــى كۆرمــۈگىچه  ) یهنه بىــر مۇســۇلمان ئۈچــۈن  (قېرىندىشــى ئۈچــۈن  

   . »مۇسۇلمان بواللمایدۇ 

  .اخشى بىلگۈچى زاتتۇرئالالھ ھهممىدىن ی


