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 ئۇچۇر ئاالقه ۋاسىتىلىرىدىن قانداق پايدىلىنىش كېرەك

  
  كۈىنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-29ئاينىڭ -05يىلى- 2009

دۇرۇتالر  ئهلهيهىسساالمغا سانا، پهيغهمبهر -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ  

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

  : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

ئاالقه تهرەققىي قىلغان دەۋرىدىكى ئۇچۇر ئاالقه -ھازىرقى زامان ئۇچۇر"

دېگهن " ۋاسىتىلىرىنىڭ تهرەققىياتى ئالالھنىڭ قۇدرىتىنىڭ دەلىلىدۇر

  :دىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدىمهزمۇندا تۆۋەن

مهخپى ھالالردا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

- ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا! تهقۋادارلىق قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .ارلىقتۇرئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋاد

مائارىپ -ھازىرقى زامان كهشپىياتلىرى، بىلىم! ئى مۇسۇلمانالر

ساھهلىرىدە ئىنسانىيهت بۆسۈش خاراكتېرلىك زامانىۋى تهرەققىيات 

ئاالقه تورلىرى خالىغان ۋاقىتتا خالىغان -باسقۇچىغا كىرگهن بولۇپ، ئۇچۇر

ن سهۋىيىگه ئادەم بىلهن ئاۋازلىق ۋە سۈرەتلىك، نهخ مهيدان ئۇچرىشااليدىغا

بۇ ئالالھنىڭ ياراتقۇچى، سۈرەتكه كىرگۈزگۈچى قۇدرەتلىك ئىالھ . يهتتى

ئالالھ ئىنسانالرغا شۇنداق مۇدھىش ئهقىلنى . ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر

قۇرئان . بهردى، سانائهتته تهرەققىي قىلىپ يىڭى نهرسىلهرنى ئىجات قىلدى

ئىنسانغا «تائاال  الھ كهرىمدە تۈنجى نازىل بولغان ئىقرەئ سۈرىسىدە ئال

دېگهن ئايهت ئارقىلىق ئىنسانالرنىڭ » بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلدۈردى
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بىلدۈرگهن بىلىم دائىرىسىدىن  بارلىق ئىجادىيهت،كهشپىياتلىرى ئالالھ 

  .ھالقىپ كېتهلمهيدىغانلىقى كۆرسىتىلگهن

ھازىرقى زاماندا ئىنسانىيهت ئىجات قىلغان ياكى كهشىپ قىلغان 

اتالر، ئاپپاراتالر ئىنسانالر ئارىسىدا كهڭ تارقالغان بولۇپ، تهرەققىي

زامانىۋى ئاپپاراتالرنىڭ . ئىنسانىيهتكه پايدىلىق ئىكهنلىكىدە شهك يوق

بهرىكىتىدىن ئىنسانالرغا دۇنيانىڭ قايسى يېرىدە بولسۇن يۈزبهرگهن 

. يىراقنى يېقىن قىالاليدۇ. ۋەقهلهر چاقماق تېزلىكىدە يېتىپ كېلىدۇ

ىن بۇ تېخنىكىالرنى سۈيئىستىمال قىلىشنىڭ ئاقىۋىتى ئىنتايىن لېك

خهتهرلىك بولۇپ، زامانىۋى تېخنىكىالرنى سۈيئىستىمال قىلغان ئادەم 

  . مهسىيهت سادىر قىلغان بولىدۇ-گۇناھ

. كۆپلىگهن كىشىلهر زامانىۋى تېخنىكىالرنىڭ قۇربانى بولۇپ كهتتى

ئىنسانالر . رىنىڭ قۇربانى بولدىقول تىلفونلىرى،كومپيوتېر، ئېنتىر تورلى

ېرىپ پايدىالنغان بولسىمۇ، بۇ زامانىۋى تېخنىكالرغا ئاالھىدە ئهھمىيهت ب

نۇرغۇن كىشىلهر ساغالم پايدىالنماستىن سۈيئىستىمال قىلدى ۋە 

ئىنسانالر مهنىۋى قۇرغاقلىق، ئهخالقىي ئاجىزلىق، ئهقىدە، . قىلىۋاتىدۇ

مهزكۇر . تهپهككۇر، مهدەنىيهت ساھهلىرىدە ئېغىر تالالشالرغا دۇچ كهلدى

ئهخالق قارىشى، -يهن ئهدەپتېخنىكىالرنى قوللىنىشتا ئىنساندا مۇئهي

  . پرىنسىپ بولۇشى كېرەك-مهيدان

تۆۋەندە بىز دىققهت قىلىشقا تېگىشلىك بولغان مۇھىم نۇقتىالرنى 

  :بايان قىلىپ ئۆتىمىز

بىز قوللىنىۋاتقان بارلىق زامانىۋى تېخنىكىالر، قول -1

تىلفۇنلىرى،كومپيۇتور، ئېنتىر تورلىرى ئىنسانالرنىڭ پايدىسى ئۈچۈن 



 4

ت قىلىنغان ئالالھنىڭ نېمهتلىرى بولۇپ، قولالنغۇچىالر ئۆز اليىقىدا ئىجا

پايدىلىنىپ، ياخشى ئىشالرغا ئىشلىتىشى كېرەككى سۈيئىستىمال 

  .قىلىش نېمهتكه تۇز كورلۇق قىلغانلىقتۇر

كۆپلىگهن ئىنسانالر يانفۇنالرنى سۈيئىستىمال قىلىپ ئىنسانالرغا -2

ئهخالققا زىت، بولمىغۇر ئۈچۈرالرنى -پئازار بېرىش، بىئارام قىلىش، ئهدە

  .ئهۋەتىش ئارقىلىق كىشىلهرگه ئازار بېرىدۇ

تېلېفون سۆزلهشكهنلهر قارشى تهرەپ بىلهن ساالمالشقاندا ئالالھنىڭ -3

  .بىلهن باشالش كېرەك" ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم:"ساالمى بولغان

سۆزلهشكهندە ئىمكانىيهتنىڭ بېرىچه قىسقا سۆز قىلىش، بىهۇدە -4

چۈنكى ئېغىزدىن چىققان ھهربىر سۆزنىڭ . سۆزلهرنى قىلماسلىق كېرەك

  .ئاخىرەتته ھېساباتى بار-دۇنيا

ھازىرقى زامان ئۇچۇر ئاالقه ۋاسىتىلىرى ئارقىلىق باشقىالرنىڭ -5

رەسىمىنى تارتىش، ئاۋازىنى لېنتىغا ئېلىش، تېلېفون ئارقىلىق سۆزلهرنى 

 قىلىش، جاسۇسلۇق قىلىش، باشقىالرغا توشۇش ئارقىلىق سۇخهنچىلىك

باشقىالرنىڭ ئهيىبىنى كوالش شهرىئهت ئۆلچىمى بويىچه خاتا، چهكلهنگهن 

  . ھارام ئىشالردۇر

يهنه بىر ئاگاھالندۇرۇشقا تىگىشلىك مۇھىم مهسىله قول -6

تېلېفونالرنىڭ مۇزىكىلىرى بولۇپ، مهسچىتلهردە، ئاممىۋى سورۇنالردا 

 ئىنسانالرغا ئازار بېرىدىغان، مۇزىكىالرنىڭ ھهرتهرەپتىن تولىشى

ئىبادەتلهرگه دەخلى يهتكۈزىدىغان، بهندىنىڭ ئالالھ بىلهن سىردىشىدىغان 

  . مۇھىم ھالقىلىق پهيتىنى بۇزۇپ تاشاليدىغان ئامىلالردۇر
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- تېلېفوننى ناماز ۋاقتىدا ئۇچۇق قويۇپ ناماز ئوقۇۋاتقانالرنىڭ خۇشۇ-7

  .ۇرخۇزۇلىرىنى بۇزۇش ئېغىر خاتالىقالردىند

ماشىنا ھهيدىگهن ۋاقىتالردا تېلېفون سۆزلىشىشنىڭ ئاقىۋىتى -8

مۇسىبهتلهرنى -نۇرغۇن ئىنسانالرغا تۈگىمهس باال. ئىنتايىن خهتهرلىكتۇر

كهلتۈرگهن قاتناش ۋەقهلىرىنىڭ سهۋەبلىرى ھهققىدە ئېلىنغان 

سىتاستىكىالرغا قارىغاندا، كۆپۈنچه قاتناش ۋەقهسى شوپۇر ماشىنا 

  . تېلېفون سۆزلهشكهنلىكى سهۋەپتىن بولغانلىقى ئىسپاتالندىھهيدەۋېتىپ

- ئانىالر ئهۋالدلىرىنى تېلېفون، كومپيوتېر قوللىنىشتا ئهدەپ-ئاتا-9

ئهخالق، قائىدە تۈزۈملهرگه رىئايه قىلىش ھهققىدە تهربىيه قىلىشنىڭ 

يامان -ئانا بالىالرنىڭ بارلىق ياخشى-ئاتا. مۇھىملىقى تهكىتلىنىدۇ

  .ن مهسئۇلدۇرئىشلىرىدى

مهزكۇر تېخنىكا ئاپپاراتلىرىنى سۈيئىستىمال قىلىش ئهخالقى -10

  .چىرىكلىك بولۇپ، ۋىجداننى يوقاتقانلىقتۇر

زامانىۋى تېخنىكا ئاپپاراتلىرى، ئۇچۇر ئاالقه ئاپپاراتلىرى ئىككى 

ئاخىرەتلىك مهنپهئهتىگه -بىسلىق نهرسىلهر بولۇپ ئۇالرنى دۇنيا

- سۈيئىستىمال قىلغانالر زىيان تارتىدۇ، دۇنيا. لىدۇئىشلهتكهنلهر پايدا ئا

  . ئاخىرەتته مهسئۇلىيهتكه تارتىلىدۇ

ئالالھ بارچىمىزنى ياخشىلىققا مۇيهسسهر قىلىپ، يامانلىقتىن يىراق 

  !.قىلسۇن ئامىن 

 
   


