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 ل ۋە ياشالريازلىق تهتى

 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-٢٤ئاينىڭ -٠٦يىلى -٢٠١١

-ئالاله تائاالغا ههمدۇ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى
ساالم يوللىغاندىن كىيىن، -سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت

جۈمه نامىزى ئۈچۈن توپالشقان يۈز مىڭلىغان 
يازلىق تهتىلنى مهنپهئهتلىك ئىشالر  مۇسۇلمانالر" مۇسۇلمانالرغا

بىلهن ئۆتكۈزۈشى، قهيهردە بولىشىدىن قهتئى نهزەر ئالالهتىن قورقۇشى، 
كۆڭۈل ئىچىش  سهپهر ۋە ساياههت ئۇستىدە شهرىئهتته توسۇلغان

پائالىيهتلىرىدىن چهكلىنىپ، مۇباه قىلىنغان پائالىيهتلهر بىلهن 
مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى دېگهن " شۇغۇللىنىشى كېرەك

 :قىلدى
چارچاشتىن كېيىن ئارام -هېرىپ كېيىن راههتلىنىش، مۇشهققهتتىن

ئېلىش، هارغىنلىقتىن كېيىن مېڭىنى ئارام ئالدۇرۇش ئارقىلىق، 
شۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلمان ئۆز  . قهلبكه راههت بېغىشالش مۇهىمدۇر

بوشاڭلىقتىن -قئىرادىسىنى يېڭىالش، هورۇنلۇ-نهپسىنىڭ هىممهت
يىراقالشتۇرۇش ئۈچۈن شهرىئهتته دۇرۇس بولغان كۆڭۈل ئېچىش 

 .پائالىيهتلىرى بىلهن شۇغۇلالنسا بولىدۇ
ئىسالمدا توغرا يول تۇتقۇچى ئىزباسار خهلىپىلهرنىڭ بهشىنچىسى 
بولغان ئۆمهر ئىبنى ئابدۇلئهزىز رەهىمههۇلاله ئوغلىغا نهسىههت 

ههقىقهتهن نهپسىم مېنىڭ هايات ! مئى ئوغلۇ« :قىلىپ مۇنداق دېگهن
سهپىرىمدىكى قاتناش قورالىم، ئهگهر مهن ئۇنىڭغا ئۇ بهرداشلىق 
بېرەلمهيدىغان نهرسىنى يۈكلىسهم، ئۇنى هالسىرىتىپ قويىمهن، يهنى 

 .»ئۇنى هاالك قىلىپ قويىمهن
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يۇقىرىقى سۆزدىن مۇسۇلمان نهپسىنى دائىم ئىبادەتكىال بېسىپ، 

ئېلىش، راههتلىنىش پائالىيهتلىرىدىن  دۇرۇس بولغان ئارام

 .چهكلهشنىڭ توغرا ئهمهسلىكى ئىسپاتلىنىدۇ

مهن قهلبىمنىڭ مهن « :سالىهالردىن بېرى مۇنداق دېگهن-سهلهپ
ئىبادەتته روهلۇق -ئۈچۈن ههقىقهتته مۇستههكهم تۇرۇشى، تائهت

بولىشى ئۈچۈن، ئۇنى شهرىئهتته دۇرۇس بولغان كۆڭۈل ئېچىش 
 .»بىلهن راههتلهندۈرۈپ تۇرىمهن پائالىيهتلىرى

ئاخىرەتنى ئهسلهش، ئۇ توغرىدا پىكىر قىلىش، ئالالهنىڭ ياخشى 
ساۋابلىرىنى ئۈمىت قىلىش، -كىشىلهرگه بېرىدىغان ئهجىر

ئازابلىرىدىن قورقۇش ئهڭ پهزىلهتلىك ياخشى ئىشالرنىڭ 
شهرىئهتته يول  جۈملىسىدىن بولسىمۇ، بۇنىڭدىن ئۆز نهپسىنى

بۇ يهردە كۆزدە تۇتۇلغىنى ( پاراغهت، كۆڭۈل ئېچىش-اههتقويۇلغان ر
پائالىيهتلىرىدىن مههرۇم قىلىش، چهكلهش ) بارلىق مۇباه ئىشالر

 .دېگهنلىك مهقسهت قىلىنمايدۇ
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهدىنىگه هىجرەت قىلىپ كهلگهندە، 

بىرى بىلهن قېرىنداش قىلىپ -ئهنسارىالر بىلهن مۇهاجىرالرنى بىر
يدى، شۇالرنىڭ جۈملىسىدىن، سالمان پارسىي رەزىيهلالهۇئهنهۇ قو

. بىلهن ئهبۇ دەردا رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنى قېرىنداشالردىن قىلىپ قويدى
دەردا رەزىيهلالهۇئهنهۇ كۈندۈزنى روزا بىلهن، كېچىنى تهههججۈد  ئهبۇ 

سالمان پارسىي . ناماز ئوقۇش بىلهن ئۆتكۈزىدىغان كىشى ئېدى
دەردا رەزىيهلالهۇئهنهۇنى  هنهۇ بىر كۈنى قېرىندىشى ئهبۇرەزىيهلالهۇئ

زىيارەت قىلىپ ئۆيىگه كهلگهندە، قېرىندىشىنىڭ ئائىله ئىشلىرىغا 
كۆڭۈل بۆلۈشكه پهقهت ۋاقىت چىقارمىغانلىرىنى بىلىپ، ئۇنىڭغا 
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سېنىڭ ئۈستۈڭدە ئالالهنىڭ ههققى بار، ئۆز « :نهسىههت قىلىپ
بالىلىرىڭنىڭ ههققى بار، سهن ههر -نهپسىڭنىڭ ههققى بار، ئائىله

ئهبۇ دەردا  . دەيدۇ» قايسى ههقلهرنى ئۆز يولىدا ئادا قىلغىن
رەزىيهلالهۇئهنهۇ قېرىندىشى سالمان رەزىيهلالهۇئهنهۇنىڭ بۇ سۆزىنى 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا يهتكۈزگهندە، 

بۇخارى [ .دېگهن »سالمان توغرا سۆزلهپتۇ« :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم
 ].رىۋايىتى

پاراغهت، كۆڭۈل -مۇسۇلمان كىشىلهرنىڭ مۇباه قىلىنغان راههت

-ئېچىشنى ئۆچ كۆرۈپ هاقارەت قىلىشى، ياكى غهپلهتكه چۆمۈپ، نهپسى

تاماشانى داۋامالشتۇرۇشى، شهرىئهت دۇرۇس -خاهىشىغا ئهگىشىپ ئويۇن

دەپ بېكىتكهن دائىرىدىن هالقىپ شههۋانىي مهنپهئهتكه بېرىلىپ 

كېتىشى ۋە شۇ ئارقىلىق ئۆزىنى كېرەكتىن چىقىرىشى 

 .ۋە چاكىنىلىق هېسابلىنىدۇ ئهقىلسىزلىق  

پاراغهتكه بېرىلىپ، غهپلهت -تىرىشچانلىقنى تهرك قىلىپ، راههت
ئۇيقۇسىغا غهرق بولۇش، نامراتلىق ۋە پاساتچىلىقنى پهيدا 

ڭ چهكلهنگهن كۆڭۈل ئېچىش سورۇنلىرىغا بېرىش ئىنساننى . قىلىدۇ
پاراسهت، زېرەكلىكىنى -ئهخالقىنى يوقىتىدۇ، ئهقىل ئىنسانىي

چهكلهيدۇ، زېهنىنى ئههمىيهتسىز، ئېتىبارغا ئېلىنمايدىغان ئىشالرغا 
مهشغۇل قىلىدۇ، ۋاقتىنى زايه قىلىدۇ، هورۇنلۇق، بوشاڭلىقنى 
سىڭدۈرىدۇ، هېچقانداق ئىشتا نهتىجه قازىنالماسلىقنى كهلتۈرۈپ 

 .چىقىرىدۇ
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سىلهر كېلهچهكنىڭ ئىگىلىرى، دىننىڭ، ! مان ياشلىرىئى مۇسۇل
مىللهتنىڭ، ۋەتهننىڭ ئۈمىدى ۋە ئىزباسارلىرى، سىلهر تهشۋىقات 
ۋاسىتىلىرىنىڭ تۈرلۈك شهكىلدىكى ئىلگىرىلهش ۋە تهرەققىيات 

-نامىدىكى چاقىرىشلىرىغا ئالدانماڭالر، پۈتۈن كۈچۈڭالر بىلهن ئىلىم
بىلىملىك بىر -مهدەنىيهتلىك ئىگىلهشكه تىرىشىڭالر، مهرىپهت

-هۈنهر . مىللهت هېچقاچان باشقا مىللهت ئالدىدا خار بولمايدۇ
ماهارەتته تهرەققى قىلىڭالر، -سانائهتنى پۇختا ئۆگىنىڭالر، كهسپ

ۋەتهننىڭ، مىللهتنىڭ گۈللىنىشى، تهرەققى قىلىشىغا ههسسه 
بىر -قوشۇڭالر، بۇ ئالى نىشان ۋە يۈكسهك غايىگه يېتىشنىڭ بىردىن

توغرا يولى، ئالالهنىڭ كىتابى بولغان قۇرئان كىرىم ۋە  
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىگه مۇستههكهم ئېسىلىش، 

 .ئارقىلىق بارلىققا كېلىدۇ ئهمهل قىلىش
ۋە ساهابه كىرامالرنىڭ هاياتى توغرىسىدىكى  پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

رمۇشىمىزدىكى بارلىق كۈندىلىك تۇ كىتابالرنى ئوقۇش ئارقىلىق،
ههرىكهتلىرىمىزنى رەسۇلۇلالهنىڭ سۈننىتىگه ئۇيغۇنالشتۇرۇپ -ئىش

 .ياشىيالىشىمىز مۇمكىن
پهرزەنتلىرىمىزنىڭ تهتىل مهزگىلىدىكى بوش ! ئانىالر-هۆرمهتلىك ئاتا

ۋاقىتلىرىغا ئاالهىدە كۆڭۈل بۆلۈپ، ئۇالرغا ئاالهىدە ۋاقىت 
ىكىردىكى ئىنسانىي شهيتانالرنىڭ ئاجرىتىشىمىز ۋە ئۇالرنىڭ ئازغۇن پ

بۇ  . الزىم خالتىسىغا چۈشۈپ كېتىشىدىن ههزەر قىلىشىمىز-ئالدام
تهربىيىسىگه ئاالهىدە -مۇناسىۋەت بىلهن پهرزەنتلهرنىڭ دىنى تهلىم

مىللهتنىڭ كىملىكىنى  ۋاقىت ئاجرىتىش بولسا ۋە ئههمىيهت بېرىش
ز يۇمغىلى ساقالپ قىلىشتىكى ئاساسلىق ئامىل ئىكهنلىكى كۆ

 .بولمايدىغان ههقىقهتتۇر
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سىلهرنى شهيتان ئازدۇرۇپ « :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ
كهتمىسۇن، هاياتى دۇنيانىڭ ئېتىبارسىز مهنپهئهتلىرى ئالداپ 

 ].ئايهتنىڭ بىر قىسمى-٣٣سۈرە لوقمان [» .قويمىسۇن

ازابلىمايدىغان ئالالهنىڭ ئازغۇن بهندىلهرنى تىزدىن ئ«: يهنه بىر ئايهتته
ئهپۇچانلىقى ههددىڭالردىن ئاشۇرىۋەتمىسۇن، ههممىڭالر ئالالهنىڭ 
تهرىپىگه قايتىڭالر، ئالالهنىڭ ئازابى كېلىپ سىلهر هېچقانداق 
ياردەمگه ئېرىشهلمهيدىغان ۋاقىت كېلىشتىن بۇرۇن ئالالهقا 
بويسۇنۇڭالر، سىلهر سهزمىگهن بىر هالهتته قىيامهتنىڭ ئازابىغا دۇچار 
بولۇشتىن بۇرۇن ئالاله تائاال سىلهرگه چۈشۈرگهن ئهڭ ياخشى يېتهكچى 

سۈرە زۇمهر [ .»ۋە نۇرلۇق چىراق بولغان قۇرئان كهرىمگه ئهگىشىڭالر
 ].ئايهتلهر -٥٥-٥٤

. جانابى ئالاله ههممىمىزنى ياخشىلىققا مۇيهسسهر قىلسۇن

 ...ئامىن

 

 

  

 

 

 


