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  ن توغرىسىدائېهسا

  

كۈنىدىكى جۇمه خۇتبىسىنىڭ -١١ئاينىڭ -٠٧يىلى -٢٠٠٨ھـ ٨/٧/١٤٢٩

  قىسقىچه چۇشهنچىسى

ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن  

  باشاليمهن

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ 

ۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان مىڭالرچه ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە ج

  : مۇسۇلمانغا

يهنى ئالالھ مېنى كۆرۈپ، كۆزىتىپ تۇرىدۇ دېگهن (ئېهسان "

دېگهن " ئىنساننى يۈكسهك روھىي دۇنياغا كۆتۈرىدۇ ) ھېسسىياتتا بولۇش

  :مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيه لهرنى قىلدى

 ھالالردا تهقۋا  مهخپى-ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

  .ئېرىشتۈرىدۇ

ئىنسان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسلىرى ئۈستىدە ئىنچىكه  

مۇالھىزە يۈرگۈزىدىغان بولسا، مۆمىننى ئىسالم دىنىنىڭ سىرلىرىنى 

 پهيغهمبهر ئىكهنلىكىنى ئېچىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهقىقىي

رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزى ئىنتايىن روشهن  ئىسپاتالش بىلهن 

ئېلىپ كهلگهن ۋەھىيگه قارايدىغان بولساق  . ئىكهنلىكىنى بىلىمىز
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ھهدىسنىڭ . خۇددى بۈگۈن، ھازىرنىڭ ئۆزىدىال نازىل بولغاندەك تۇيغۇ بېرىدۇ

مۇسۇلماننىڭ ھهقىقىتى ئۇ . وقمهزمۇنى ئوچۇق، پهلسهپىۋى مۇجمهللىكى ي

ئىگهللىگهن لهززەت، قولغا كهلتۈرگهن غهلبىلهر بولماستىن بهلكى، روھىي 

ئۈستۈنلۈك بولۇپ، ئۆز مهنپهئهتىدىن باشقىالرنىڭ مهنپهئىتىنى يۇقىرى 

بۇ ئىشنى خهلق ئاممىسى . كۆرەلهيدىغان دەرىجىگه يېتىش دېگهنلىكتۇر

جهمئىيهتتىكى ھهرخىل يامان . ۇياخشىلىق، رەھىمدىللىق دەپ چۈشىنىد

ئالالھتىن  ئىللهتلهرنى تۈگىتىش، خاتىمه بېرىشنىڭ بىردىنبىر چارىسى 

قورقىدىغان، ئىپپهت نومۇسلۇق، ئىشهنچىلىك ئىماندار، دىنغا،ۋەتىنىگه، 

  .مىللىتىگه كۆيۈنىدىغان ياشالرنى يېتىلدۈرۈشته

ياخشى . ۇكىچىك باال قانداق تهربىيىلهنسه شۇ ئاساستا چوڭ بولىد

ئهكسىچه بولۇپ، . تهربىيىلهنسه ياخشى ئادەملهر قاتارىدىن ئورۇن ئالىدۇ

ئاپهت -ئانا ۋە جهمئىيهت بېشىغا بااليۇ-تهربىيه ياخشى بولماي قالسا ئاتا

« : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بىر ھهدىسىدە مۇنداق كهلگهن. بولىدۇ

ۇنىڭدىن ئېهسان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم قېشىغا كېلىپ ئ جىبرىل 

سهن : ئېهسان: توغرىلىق سوئال سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئالالھقا قىلىۋاتقان ئىبادىتىڭنى خۇددى سهن ئالالھنى كۆرۈپ تۇرغاندەك 

ھېسسىياتتا قىلىشىڭ كېرەك، سهن ئالالھنى كۆرمىسهڭمۇ ئالالھ سېنى 

چام ۋە كۈچلۈك بۇ ئىپادە شۇنداق ئاجايىپ ئىخ. دېگهن» كۆرۈپ تۇرىدۇ

ئىكهنكى، شۇنچه قىسقا بىر قانچه كهلىمه سۆز ئىسالمنىڭ ئاساسىي ئۇلى 

شهرىئهت ئۆزىنىڭ بارلىق . قۇرۇلىدىغان بىر بۈيۈك ھهقىقهتنى كۆرسىتىدۇ

قائىدىلىرى، ھايات مىزانى، يوليورۇقالر، سوت داۋا ئىشلىرى، -قانۇن

شۇ  . ىي، سىياسىي، ئائىله تۈزۈملىرىنى شۇ ئاساستا بهلگىلهيدۇئىقتىساد
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-ھهقىقهتنى بارلىق ئىنسان بىلىش كېرەككى ئالالھ بارلىق ئاشكارا

  . مهخپى سىرالرنى بىلگۈچىدۇر

ئىنسان ئالالھنى ئۆزىگه بارلىق ئىشالردا كۆزەتچى بىلىپ شۇ 

ىدا بولغان پرىنسىپ بويىچه ماڭسا داۋاملىق ئالالھنىڭ كۆزىتىشى ئاست

ئىنسان . ھېچقاچان تۇيۇقسىز ئهھۋالالرغا دۇچ كهلمهيدۇ. بولىدۇ

ھېسسىياتىدا مېنى ئالالھ كۆرۈۋاتىدۇ دېگهن تۇيغۇ بىلهن ئىبادەت قىلسا 

ئۇنداق بولغاندا . ئهلۋەتته سهمىمىيلىك، ئىخالس بىلهن ئىبادەت قىلىدۇ

ھ تهرىپىگه بهندىنىڭ ئىبادىتى ئالالھتىن قاچقان كىشىنىڭ ئهمهس ئالال

ئالالھ مېنى كۆرۈپ تۇرىدۇ دېگهن . يۈزلهنگهن كىشىنىڭ ئىبادىتى بولىدۇ

تۇيغۇ بىزدە بولسا ئالالھتىن ھهقىقىي قورقۇپ، ئالالھنى تېخىمۇ ياخشى 

  . بۇنداق ئىمان ئهڭ ئهۋزەل ئىمان ھېسابلىنىدۇ. ئۇلۇغالپ ئىبادەت قىلىمىز

خشاش مهۋجۇت بولىشى ئېهسان مۇسۇلمانالرنىڭ بارلىق تهبىقىسىدە ئو

مهسىلهن قازى ئالالھ مېنى كۆرۈپ تۇرىدۇ دېگهن تۇيغۇدا بولسا . كېرەك

ئىش . بهلكى ئادىل ھۆكۈم قىلىدۇ. ھېچقاچان باشقىالرغا زۇلۇم قىلمايدۇ

ئهكسىچه بولۇپ قازى ئالالھتىن قورقمىغان تهقدىردە يېتىملهرنىڭ 

 مهسئۇلالر بىلهن ماللىرىنى باشقىالرغا بۆلۈپ بېرىدۇ، ۋەقپىلهرنى،

مىسكىنلهرنىڭ ھهققىگه تاجاۋۇز قىلىدۇ، ئۆزى -بىرلىشىپ يهيدۇ، پهقىر

شۇڭالشقا ئېهسان  . ھارام يېگهندىن سىرت باشقىالرغىمۇ ھارام يېگۈزىدۇ

ئىنسانالر ئېهساننىڭ . بهك ئوچۇق بىر ئىش بولۇپ، مۇساپىسى ئۇزۇن يولدۇر

ىق ھاياتىدا كۆڭلى ھهقىقىي ماھىيىتىنى چۈشهنگهن تهقدىردە بارل

 يىلالپ غايىپ بولۇپ قالغان -ئهر ئۆيىدىن كۈن، ئاي. تهسكىن تاپىدۇ

  . ھهر ئىككىسىنى ھارامدىن ساقاليدۇ ئايال -پهيتلهردە ئهنه شۇ ئېهسان ئهر
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ئالىمغا كىشىلهر ئىنتايىن ئولۇغ . ئالىم ئۈچۈن ئېهسان تولىمۇ مۇھىم

ېهسان ئهڭ يۇقىرى پهللىدە كۆزدە قارايدۇ، شۇنىڭغا اليىق ئالىمالردا ئ

ئالىم بولغان كىشى ئىلىم ئارقىلىق باشقىالرغا . بولۇش كېرەك

تهكهببۇرلۇق قىلىش، دۇنيادا مهنسهپ، ئىناۋەتكه ئېرىشىنى مهقسهت 

ئالىم ھهقىقىي ھالدا ئالالھ . قىلىدىغان بولسا، ئۇنىڭ ئاقىۋىتى بهك ئېغىر

ىلىدىغان بولسا دىنى دېگهن تۇيغۇدا خىزمهت ق مېنى كۆزىتىپ تۇرىدۇ 

ئۇنىڭ . مهجبۇرىيىتىدە مىللىتى ئۈچۈن ھهقىقى خىزمهت قىلىدۇ

ئۇنىڭ قولىدا نۇرغۇن . باشقىالرغا ئۆگهتكهن بىلىمىمۇ تهسىر قىلىدۇ

ئهكسىچه بولۇپ قالغان تهقدىردە بىر ئۆمۈر . كىشىلهر ھىدايهت تاپىدۇ

 نه باشقىالرنى ئىلىم يولىدا ئۆتسىمۇ بىلىمى نه ئۆزىنى قۇتۇلدۇرااليدۇ،

ھهر . ھىدايهتكه باشالپ ھهقنى كۆرۈپ، ھىدايهت تېپىشقا سهۋەپ بوالاليدۇ

. قانداق جهمئىيهت بۇنىڭغا ئوخشاش بهزى بىر ئىللهتلهردىن خالى ئهمهس

يۇقىرىدىكى نهسىههتلهرلهردىن ئېهساننىڭ مۇسۇلمان ھاياتىدا نهقهدەر 

ھ بىزلهرنى ئېهساننىڭ ئالال. ئهھمىيهتلىك ئىكهنلىكىنى بىلىۋاالاليمىز

  !ھهقىقىي مهنىسىنى چۈشىنىپ ئهمهل قىلىشقا نهسىپ قىلسۇن ئامىن

   

 


