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ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ نهزىرىدە مهقبۇل دىن 

  ئىسالم دىنىدۇر

نىڭ ۇتبىسى كۈنىدىكى جۇمه خ-18 ئاينىڭ -7 يىلى - 2008 / ھ  ١٥/٧/١٤٢٩

  ئومۇمى مهزمۇنى

ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن 

 باشاليمهن

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ  

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

  : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانغا

سائادىتى ئۈچۈن ۋەسىله -بارلىق ئىنسانىيهتنىڭ بهختئىسالم دىنى « 

  :لهرنى قىلدىېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهد» بولىشى كېرەك 

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

  .ئېرىشتۈرىدۇ

سائادىتى - دىنالر ئىچىدىكى، ئالالھ ئىنسانىيهتنىڭ بهختساماۋى

بارلىق ئىنسانىيهتنىڭ ) يهنى ئىسالم دىنى(ئۈچۈن ئىرادە قىلغان دىن

بهختى ئۈچۈن ۋەسىله بولىشى كېرەك، دۇنيادا ئىنسانالر ئارىسىدىكى 

ئىنسانىيهت . ئىختىالپ نىزا، سۈركۈلۈشلهرگه سهۋەپ بولماسلىقى كېرەك

هن تارىخى پاجىئه، مۇسىيبهتلهر دىننىڭ سهۋەبىدىن بېشىدىن كهچۈرگ

ئهمهس بهلكى، ساماۋى دىنالرغا ئهگهشكۈچىلهر ئىچىدىن چىققان بىر 
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قىسىم رادىكال كۈچلهرنىڭ چېكىدىن ئاشۇرۇۋېتىش، سىياسىي ئهقىدىسى 

  . سهۋەبىدىن بولغان

دىنالر ئارا دېئالوگ دىنالر ئارىسىدا بىرىكىش ياكى بىرلىشىپ كېتىش، 

قىنلىشىش ئهمهس بهلكى، ئىسالم ئهھلى ۋە ئهھلى كىتابالر يې

ئوتتۇرىسىدىكى دۇچ كهلگهن مهسىلىلهرنى دېئالوگ، سۆھبهت ئارقىلىق 

جېدەلگه ئېلىپ بارماسلىق دېگهنلىكتىن -ھهل قىلىش، جهڭگى

ئهمما ئۇ يهردە شۇنداق بىر ھهقىقهت باركى، ئۇنىڭدىن ئېشىپ . ئىبارەتتۇر

لمايدىغان ئىشالر بار، ئۇ ھهقته گهپ ئېچىشقىمۇ يول كېتىشكه، ھالقىشقا بو

كىمىكى ئۆز ئهقىدىسى ۋە دىنىدىن ۋاز كېچىكىدىكهن، ئۇنىڭغا . يوق

  .ئالالھنىڭ غهزىپى ۋە ئازابى ۋاجىپ بولىدۇ

ئالالھ ئىنسانالرنى يارىتىپ دۇنيانى : ئىمام يهنه مۇنداق دېدى

ۈرۈشى ئۈچۈن بارلىق گۈللهندۈرۈشنى خالىدى، ئۇالرنىڭ دۇنيانى گۈللهند

ئىنسانالرنىڭ نهسلىنىڭ . كېرەكلىك ماتېرىيالالرنى پهيدا قىلدى

ئهۋالد -ئىنسانىيهت ئهۋالدمۇ. داۋاملىشىشىغا كاپالهتلىك قىلدى

ھهزارەت كهتسه ئورنىغا يىڭى . يېڭىلىنىپ ئادەم نهسلى داۋام قىلىدۇ

ئالالھ . ھهزارەت، مهدەنىيهت كهتسه ئورنىغا يىڭى مهدەنىيهت كېلىدۇ

ئىنسانالرنى ئىرق، دىن، رەڭلهرگه ئايرىپ ياراتقان بولۇپ ئۇنىڭ 

بىز « :ھېكمىتىنى قۇرئان كهرىمدە ئوچۇق بايان قىلىپ مۇنداق دېدى

ئالالھنىڭ نهزىرىدە . سىلهرنى ھهرخىل مىللهت ۋە قهبىلىگه بۆلۈپ ياراتتۇق

بۇ ئاساستا بارلىق . »دۇرئهڭ ھۆرمهتكه سازاۋەر بولغىنىڭالر تهقۋادارلىرىڭالر

ئادەتلهر، دىنالر، مهزھهپ، ئېقىمالر -ئىنسانىيهت، مىللهتلهر، ئۇممهتلهر، ئۆرپ

ئۇالرنىڭ دىندارلىقتىكى . بولسىمۇ ھهممىسىنىڭ نهسهبى ئادەمگه مهنسۇپ
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لېكىن ئۇالر كېيىن ئوخشاش . ئهسلى مهنبهسى تهۋھىدتىن ئىبارەتتۇر

  .نبولمىغان گۇرۇھالرغا بۆلۈنۈپكهتكه

ئالالھ تارىختىن بېرى قانچىلىغان پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتكهن بولسا 

ئهمما .ھهممىسى ئالالھنىڭ بىرلىكىدىن ئىبارەت تهۋھىدگه چاقىرغان

بۇنىڭ . تۈزۈملىرىدە ئوخشاش بولمىغان-ئېلىپ كهلگهن شهرىئهت

ئاخىرىدا ئالالھ خاتىمه . ھېكمىتىنى ئالالھتىن باشقا ھېچكىم بىلمهيدۇ

ۋەتكهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىسالم شهرىئىتى بولۇپ، قىلىپ ئه

بهلكى ئالالھ بارلىق ئىنسانىيهتنى بۇ . بۇ تا قىيامهتكه قهدەر ئۆزگهرمهيدۇ

ئالالھ بۇ شهرىئىتى مۇھهممهدىيهدە . شهرىئهتكه بويسۇنۇشقا چاقىرغان

ئىنسانىيهتنىڭ بارلىق ياخشىلىقى، قانۇن تۈزۈملهرنىڭ ھهممىنى توپالپ 

دۇنيانىڭ تۈگهنچىسى بولغان قىيامهتكىچه ئۆزگهرمهس ھالدا 

بۈگۈن سىلهرگه « : ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن. مۇكهممهللهشتۈرگهن

دىنىڭالرنى تولۇقالپ بهردىم، نېمىتىمنى مۇكهممهل قىلدىم، ئىسالمنى 

  .»سىلهر ئۈچۈن توغرا دىن قىلىپ بهردىم ۋە رازى بولدۇم

سالىدىغان بولساق ئهھلى كىتابالر، باشقا قۇرئان كهرىمگه نهزەر 

ئالالھ . دىندىكىلهرگه نۇرغۇن ئورۇنالردا خىتاب قىلىنغانلىقىنى كۆرىمىز

ئى ئهھلى كىتاب دېيىش ئارقىلىق خىتاب، دېئالوگ : ئهھلى كىتابالرغا

قۇرئان كهرىم خىتاب قىلىنغۇچى . ئۇسۇلىنى بىز مۇسۇلمانالرغا ئۆگهتتى

. ھۆرمهت بىلدۈردى قهتئىينهزەر ئۇنىڭ ئهقلىگه مۇخاتهب كىم بولۇشتىن 

ھهتتاكى ئهقىدىسىگىمۇ . چىرايلىقچه خىتاب قىلدى، ئازار قىلمىدى

  . ھۇجۇم قىلمىدى
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بىز ھازىر ئهخالق پىرىنسىپى ئۇستىدىن، ماددى كۈچ غالىب 

يهنىال كۈچلۈكلهر ئۆزىنىڭ . كېلىۋاتقان بىر زاماندا ياشاۋاتىمىز

خۇددى ئۇالر . وزىر قىلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىمىزسۈركۈلۈشلىرىدە دىننى ك

  . دىننىڭ ئهسلى مهنبىيى بىر ئهمهستهك ھهرىكهتلهرنى قىلىشىۋاتىدۇ

ئىسالم دىنىنىڭ گۈزەل ئهخالقى، ئۇتۇقچىلىقلىرى ئوتتۇرىدىن غايىپ 

بهزىدە دىن دۈشمهنلىرى . بولۇپ، ھهرخىل خىرىسالرغا ئۇچراپ كهلمهكته

رىسا بهزىدە ئۆز ئېتىقادچىلىرى تهرىپىدىن تهرىپىدىن ھۇجۇمغا ئۇچ

مۇسۇلمانالر . ھۇجۇمغا ئۇچراۋاتىدۇ ۋە ئوبرازى خۇنۇكالشتۇرىلىۋاتىدۇ

ئىچىدىن قۇدرىتى بارالر بارلىق مهيدانالردا دىننىڭ ھهقىقىتىنى ئوتتۇرىغا 

ئىككى ھهرەم . چىقىرىشى، باشقىالرغا يهتكۈزۈشكه تىرىشىشى كېرەك

تهپهككۇر ئالىمالرغا قىلغان تهۋسىيىسىدە؛ خادىمى تهتقىقاتچى، مۇ

ئىنسانىيهت دىننى، دىننىڭ گۈللىنىشىنى ئىستىمهيدىغان ئىسالم 

دىنىغا مهنسۇپ جاھىلالردىن ئهمهس، بهلكى، دىننىڭ ھهقىقىي 

ماھىيىتىنى بىلگهن ئالىمالر، ئىختىساس ئىگىلىرىدىن ئېلىشى 

  .الزىملىقىنى تهۋسىيه قىلدى

ىق ئىنسانىيهتنى توغرا يولغا باشالپ، ھىدايهت بارل ئاخىردا ئالالھ 

  !قىلسۇن، ھىدايهت تاپقانالرنى ئازدۇرمىسۇن ئامىن

 


