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رەسۇلۇلاله ئهلهيهىسساالمنىڭ سېخىلىقىدىن 
 ئۆرنهكلهر

كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه -١٨ئاينىڭ -٠٦يىلى -٢٠١٠

 مهزمۇنى

مهدىنه مۇنهۋۋەرە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى 

ساالم يوللىغاندىن كىيىن جۈمه -ا دۇرۇتئالالهنى مهدهىيىلهپ، رەسۇلۇلالهق

ئالاله تائاال ئۆز زاتىدا «: نامىزى ئۈچۈن توپالشقان يۈز مىڭلىغان جامائهتكه

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم . ههممىدىن بىهاجهتتۇر

دېگهن ماۋزۇدا » مۇهتاجالرنىڭ ماددى ۋە مهنىۋى ئېهتىياجلىرىنى قاندۇراتتى

 :هلهرنى قىلدىتۆۋەندىكى تهۋسىي

ئالاله تائاال مۇتلهق كامالهت ئىگىسى بولۇپ ئۆز زاتىدا ههممىدىن 

ههرىكهتلىرى -كاتتىلىقتا چهكسىز، ئىش-سۈپهتلىرى ئالىيلىق. بىهاجهتتۇر

» ئهلكهرىم«. نوقسانسىزدۇر-ۋە چىرايلىق ئىسىملىرى گۈزەللىكته ئهيىب

نىڭ بىرى بولۇپ، دېگهن ئالالهنىڭ گۈزەل ئىسىملىرى) ناهايىتى سېخىدۇر(

ئالاله بىزگه سورىغان نهرسىلهرنى بهردى ۋە سورىمىغان نهرسىلهرنىمۇ ئىنئام 

بهندە ئىككى قولىنى كۆتۈرسه ئالاله ئۇ كىشىنى قۇرۇق قول . قىلدى

. تهلهپ قىلغۇچىالر ئۈچۈن ئېشىكى دائىم ئوچۇقتۇر. قايتۇرۇشتىن هايا قىلىدۇ
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ۇرىدۇ، بۇنىڭدىن بىر نهرسه كهملهپ رىزىق خهزىنىلىرى بهندىلهرگه تۆكۈلۈپ ت

ئالاله بهندىلىرىگه ناهايىتى يېقىن بولۇپ، ئالاله بىلهن بهندىنىڭ . كهتمهيدۇ

ئالاله بهندىلىرىگه سورىغىنىدىنمۇ . تهلىپى ئارىسىدا هېچقانداق توساق يوق

بهلكى بهندىلهرنى ئاز نهرسه سوراشتىن چهكلهپ، كۆپ سوراشقا . ئارتۇق بېرىدۇ

 . دۈردىرىغبهتلهن

ساۋاپ -ئالاله تائاال ئازغىنه ياخشى ئهمهللهرگه ناهايىتى كۆپ ئهجىر

بىر ياخشىلىق قىلغۇچىغا ئوندىن يهتته يۈزگىچه ههتتا ئۇنىڭدىنمۇ . بېرىدۇ

ياخشىلىق قېلىشنى مهقسهت قىلىپ قىاللمىغان . كۆپرەك ساۋاب بېرىدۇ

ىنه قىسقىغ. كىشىگىمۇ تولۇق بىر ياخشىلىقنىڭ ئهجرى يېزىلىدۇ

هاياتلىقتا ئىتائهت قىلغان كىشىنى ئاخىرەتته دائىملىق مۇقىم نېمهت 

-قۇرئان. يهنى ئۆز جامالىنى كۆرسىتىش بىلهن تارتۇقاليدۇ. بىلهن مۇكاپاتاليدۇ

كهرىم ئالالهنىڭ كاالمى بولۇپ ئۇنى ئوقۇغان ۋە ئهمهل قىلغان كىشىگه ئالاله 

 .ئىكرام قىلىدۇ

هدهىيىلىنىدىغان سۈپهتلهردىن مهردلىك ئىنساندىكى م-سېخىلىق

. بولۇپ، بۇ قهلبنىڭ ساپلىقى ۋە روهى دۇنياسىنىڭ پاكلىقىنىڭ ئاالمىتىدۇر

سېخىلىق ياخشى خىسلهتلهرنىڭ بىرى بولۇپ، ئالاله بۇنداق خىسلهتكه ئىگه 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهدىنىگه . مۆمىننىڭ دەرىجىسىنى يۇقىرى قىلىدۇ

ساخاۋەتكه رىغبهتلهندۈرۈپ -ا كىشىلهرنى خهيرىتۇنجى قېتىم كهلگهن ۋاقتىد
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يوقسۇلالرغا تائام . ساالمنى ئاشكارا قىلىڭالر! ئى ئىنسانالر«: مۇنداق دېگهن

شۇنداقتىال خاتىرجهم جهننهتكه . كىشىلهر ئۇخالۋاتقاندا ناماز ئوقۇڭالر. بېرىڭالر

 ].تىرمىزى رىۋايىتى. [»كىرەلهيسىلهر

سېخىلىق ئىبادەتنىڭ تۈرلىرىدىن بولۇپ، قىيامهتته مىزاندا ئهڭ 

ههر كۈنى ئهتتىگهندە ئىككى پهرىشته «. ئېغىر كېلىدىغىنى گۈزەل ئهخالقتۇر

نهپىقه قىلغۇچىغا تولۇقالپ بهرگىن دېسه يهنه : چۈشۈپ، ئىككىسىنىڭ بىرى

]. تىتىرمىزى رىۋايى. [»بېخىللىق قىلغۇچىنى هاالك قىلغىن دەيدۇ: بىرى

مۇسۇلمان بۇ ئىبادەتنى ئادا قىلىۋاتقاندا خۇرسهن بولىدۇ، ئالاله تائاال سېخى 

 . ئالىمالرنى، مهرد كىشىلهرنى ۋە ئېهسان قىلغۇچىالرنى ياخشى كۆرىدۇ

مهردلىك ههقىقى ئهركهكلهرنىڭ ئادىتى، پهزىلهت -سېخىلىق

هنىڭ مهردلىرى ئالال-ئىنسانالرنىڭ ئهڭ سېخى. ئىگىلىرىنىڭ خىسلىتىدۇر

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئىنسانالر ئېچىدىكى ئهڭ سېخى، . پهيغهمبهرلىرىدۇر

-ئېهساننى كۆپ قىلغۇچى، يوقسۇلالرنى ياخشى كۆرۈدىغان، كۆڭلى-خهير

 . كۆكسى كهڭرى ۋە قولى ئوچۇق زات ئېدى

بىر كىشى ئىككى «. كىشىلهر بىر نهرسه سورىسا ههرگىز يوق دېمهيتتى

يالرنى سورىغاندا ئۇ قويالرنىڭ ههممىسىنى ئۇ كىشىگه تاغنىڭ ئارىسىدىكى قو

! مۇسۇلمان بولۇڭالر: ئۇ كىشى ئۆز قوۋمىنىڭ يېنىغا كېلىپ. بهرگهن
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ئېهساننى كۆپ قىلىدىغان، پىقىرچىلىقتىن -مۇههممهد ئهلهيهىسساالم خهير

 ].بۇخارى رىۋايىتى. [»قورقمايدىغان كىشى ئىكهن دەيدۇ

مهت ۋە ههدىيىلهرنى كىشىلهرگه پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم غهنى

يېنىدا ههرقانچه كۆپ نهرسه بولىسىمۇ ئالالهنىڭ . ئۈلهشتۈرۈپ بېرەتتى

 . رازىلىقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن بۇنى كىشىلهرگه ئۈلهشتۈرۈپ بېرەتتى

مېنىڭ يېنىمدا تاغدەك «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

قىلىۋېتىمهن، ئۈچ كۈن ئىچىدە  ئالتۇن بولسىمۇ ئۇنى مهن ئالاله يولىدا سهرپ

بولۇپ قالسا ئۇنى  پهقهت قهرز . ئۇنىڭدىن مېنىڭ يېنىمدا بىر نهرسه قالمايدۇ

 ].بىرلىككه كهلگهن ههدىس. [»قايتۇرۇش ئۈچۈنال ساقالپ قويىمهن

كىشىلهر بىر نهرسه : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ سېخىلىقىدىن

 .هۋەتىپ بېرەتتىسوراشتىن بۇرۇن بار نهرسىلهرنى ئۇالرغا ئ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن كېيىنكى سېخى كىشىلهر ساهابىالر 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇالرنى سهدىقه قىلىشقا بۇيرۇغاندا، ئۆمهر  بولۇپ، 

رەزىيهلالهۇئهنهۇ مىلىنىڭ يېرىمىنى ئىلىپ كهلگهن، ئهبۇبهكرى 

مان رەزىيهلالهۇئهنهۇ مىلىنىڭ ههممىسىنى ئىلىپ كهلگهن، ئوس

رەزىيهلالهۇئهنهۇ قىيىنچىلىق ئۇرۇشىدا قوشۇننىڭ ههممه تهييارلىقىنى 

بۈگۈندىن باشالپ «: ئۈستىگه ئالغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى ماختاپ

 ].تىرمىزى رىۋايىتى. [دېگهن» ئوسمان قىلغان ئىشىدا زىيان تارتمىدى
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ىرەر مىسكىننى تاماق ۋاقتىدا دائىم ب«ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالهۇئهنهۇ 

 ].بۇخارى رىۋايىتى. [»چاقىرماستىن غىزاالنمايتتى

مهردلىكنىڭ تۈرلىرى كۆپ بولۇپ، ئۆز نهپسىگه ئېهسان -سېخىلىق

  . قىلىشمۇ بۇنىڭ جۈملىسىدىندۇر

ئالاله سىلهرنىڭ بىرىڭالرغا بىرەر «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

تاۋابىئاتلىرىدىن -ياخشىلىق ئاتا قىلسا، ئالدى بىلهن ئۆزى ۋە ئائىله

 ].تىرمىزى رىۋايىتى. [دېگهن» باشلىسۇن

ئۆزىنىڭ ئايالى ۋە پهرزەنتلىرىگه نهپىقه قىلىشنىڭ ئهجرى كاتتا 

مۇسۇلمان ئائىلىسىگه ساۋاپ ئۈمىد قىلىپ نهپىقه قىلسا بۇنىڭغا . بولىدۇ

    . سهدىقىنىڭ ساۋابى بولىدۇ

دوستلىرىغا  ئانىالرنىڭ-ئاتا: مهردلىكنىڭ جۈملىسىدىن-سېخىلىق

. خوشنىالرنى ئىكرام قىلىش ئىماننىڭ جۈملىسىدىندۇر. ئىكرام قىلىشتۇر

 . مېهمانالرنى ياخشى كۈتۈش ئادەمگهرچىلىك ۋە ئېسىل ئهخالق پهزىلهتتۇر

دۇنياسى بولمىغان كىشىلهرنىڭ سۆزى چىرايلىق -سهدىقه قىلىشقا مال

تهسهللى  قايغۇلىرىغا-ياخشى سۆز باشقىالرنىڭ غهم. بولۇشى كېرەك

بۇنىڭ ئۆزى ئېهسان ۋە سهدىقىنىڭ . بېرەلهيدىغان ئۈنۈملۈك مهلههمدۇر

 . جۈملىسىدىندۇر
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سېخىلىقتا ئىنسانالرنىڭ ئهڭ ئېسىللىرى بارچه ئىشلىرىدا ئالالهقا 

 .ئىتائهت قىلىپ ئۇنىڭ رازىلىقىنى مهقسهت قىلغۇچىالردۇر

-هتمۇسۇلمانالر سېخىلىق بىلهن زىننهتلىنىپ، ئالالهنىڭ تائ

ئاخىرەتته ههقىقى بهختلىك بولۇشقا -ئىبادەتلىرىگه هېرىس بولۇپ دۇنيا

 . تىرىشىشى كېرەك

    . ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر

 
  

  

 


