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 ئامانهتكه خىيانهت قىلماسلىقنىڭ ۋاجىبلىقى توغرىسىدا

  
 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-25ئاينىڭ -12يىلى - 2009

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالالھنى مهدھىيىلهپ 

مه نامىزى ئۈچۈن جهم يوللىغاندىن كىيىن جۈ رەسۇلۇلالھقا دۇرۇت ساالم 

- نهمۇنىچى جهمئىيهت خهير"بولغان يۈزمىڭلىغان جامائهتكه ساالم بېرىپ، 

پهن، بىلىم ئىلىش -ئېهسان بىلهن بارلىققا كهلسه، تهرەققىيات ئىلىم

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى " بىلهن رېئاللىققا ئايلىنىدۇ

  :قىلدى

- زەخمهت، باال-يىنچىلىق، زىيانبىز دۇچ كېلىۋاتقان قى! قېرىنداشالر

مۇسىبهت ۋە تهبىئىى ئاپهتلهر بىزنىڭ ئۆز نهپسىمىزدىن ھېساب 

ئېلىشىمىز ۋە ھهقىقهتكه قايتىشىمىزنىڭ قانچىلىك مۇھىم 

مىللهتنىڭ مهدەنىيهت تهرەققىياتى ۋە . ئىكهنلىكىنى بىلدۈرىدۇ

. گۈللىنىشىنىڭ ئاساسلىق ئۆلچىمى سهمىمىيهتلىكنى تهلهپ قىلىدۇ

ىسالھات ئىلىپ بېرىش؛كهمچىلىك ۋە خاتالىقالرنى بىلىش، تهجرىبىنى ئ

  .يهكۈنلهپ خاتالىقالرنى تۇزۇتۇشكه تۈرتكه بواللىشى الزىم

مۇسىبهت ۋە ئاپهتلهر ئۇالرنى -مۇسۇلمانالرغا يهتكهن بارلىق باال

ئىستىغپار بىلهن قايتىشقا يېتهكلىيهلىشى -ئالالھنىڭ تهرىپىگه تهۋبه

 شۈبهىسىزكى، سهندىن -شهك«: تائاال مۇنداق دەيدۇئالالھ . كېرەك

ئۇالر (ئهۋەتتۇق ) نۇرغۇن پهيغهمبهرلهرنى(ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرگه 

يېلىنسۇن ) قا تهۋبه قىلىپهللا ا(ئۇالرنى ). پهيغهمبهرلهرنى ئىنكار قىلدى

 ئۇالرغا بىزنىڭ )٤٢( سىالق بىلهن جازالىدۇق -دەپ نامراتلىق ۋە ئاغرىق 
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كهن چاغدا نېمىشقا يېلىنمىدى؟ لېكىن ئۇالرنىڭ دىللىرى ئازابىمىز چۈش

، شهيتان ئۇالرغا قىلمىشلىرىنى )ئىمانغا يۇمشىمىدى(قهساۋەتلهشتى 

  . ئايهت-43-42ئهنئام سۈرىسى » چىرايلىق كۆرسهتتى

دۇنيادا ئىنسانغا يېتىدىغان ھهممه نهرسه ئالالھنىڭ تهقدىر قىلىشى، 

: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. هن بولىدۇبېكىتىشى، خالىشى ۋە ھېكمىتى بىل

يهر يۈزىدىكى بارلىق ھادىسىلهر ۋە ئۆزۈڭالر ئۇچرىغان مۇسىبهتلهر بىز «

، )ئىش(ئۇالرنى يارىتىشتىن بۇرۇن لهۋھۇلمهھپۇزغا يېزىلغان، بۇ 

  . ئايهت-22سۈرە ھهدىد » قا ئاساندۇرهللا شۈبهىسىزكى، ا

لىۋاتقان، مىللهتكه مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشلىرىغا ئىگىدارچىلىق قى

ۋەكىللىك قىلىدىغان، مىللهت رەسمىي ياكى غهيرى رەسمىي يولالر 

ئارقىلىق ئېتىراپ قىلغان، ھاياتىنى مىللهتنىڭ خىزمىتىگه 

بېغىشلىغان، خهلق ئۈچۈن خىزمهت قىلىمهن دەيدىغان ئالى مهنسهپلهركه 

ئېرىشكهن ھهر بىر ئىنسان مهزكۇر مىللهتنىڭ ھهققىدە ئالالھدىن 

ورقۇشى، ھهر ۋاقىت ئۆزىنىڭ ئالالھ ئالدىدىكى ۋە ئومۇمى خهلق ئالدىدىكى ق

ئىنساننىڭ ئالالھدىن قورقماي . مهسئۇلىيىتىنى ھېس قىلىشى الزىم

مالغا ۋە مهنسهپكه ھېرىس بولىشى كىشىنىڭ دىنىنى ۋە -پهقهت پۇل

  .ئهخالقىنى بۇزىدۇ

 خىزمهت ئومۇمى خهلق مهنپهئهتى ۋە جهمئىيهت تهرەققىياتى ئۈچۈن

ھتىن تارتىپ ئهدناسى ئاددى بىر پۇخراغىچه بولغان ھهربىر قىلىش پادىشا

ئىنساننىڭ مهسئۇلىيىتى ۋە سهمىمىيلىك بىلهن ئادا قىلىدىغان 

: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. زىممىسىدىكى دىنى ۋە مىللى بۇرچىدۇر

سىلهرنى ئامانهتلهرنى ئىگىسىگه قايتۇرۇشقا، كىشىلهر هللا شۈبهىسىزكى، ا«
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سىلهرگه هللا قىلغاندا ئادىل ھۆكۈم قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، ائارىسىدا ھۆكۈم 

) سۆزۈڭالرنى(ھهقىقهتهن هللا نهسىههت قىلغان ئىشالر نېمىدېگهن ياخشى، ا

ئالالھ تائاال مۇسۇلمانالرنى . ئايهت-58سۈرە نىسا » ئاڭالپ تۇرغىچىدۇر

قا، هللا ا! ئى مۆمىنلهر« : خىيانهتتىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ

ىيانهت قىلماڭالر، سىلهرگه قويۇلغان ئامانهتلهرگه بىلىپ پهيغهمبهرگه خ

پهيغهمبهر . ئايهت-27تهۋبه سۈرىسى . »تۇرۇپ خىيانهت قىلماڭالر 

مۇناپىقلىقنىڭ ئاالمىتى ئۈچ تۈرلۈك بولۇپ، «: ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسته

بىرلىككه كهلگهن . دېگهن» ئۇالردىن بىرى ئامانهتكه خىيانهت قىلىشىدۇر

ئامانهتدار بولمىغان كىشىدە ئىمان بولمايدۇ، «: يهنه بىر ھهدىسته. ھهدىس

شۇنىڭ ئۈچۈن . دېگهن» ئهھدىسىگه ۋاپا قىلمىغان كىشىدە دىن بولمايدۇ

مىللهتنىڭ ئىشلىرىغا ئىگه بولىدىغان كىشىلهر ئامانهتدار، پاك، سهمىمى 

  .بىلهن قىلىدىغانالردىن بولىشى كېرەك خىزمهتنى ئىخالس 

ققىيات ئىشلىرىنى كۆتۈرە ئالغان شىركهتلهر ئىشالرنى شهھهر تهرە

ئىخالس بىلهن قىلىشى، كۆتۈرە ئالغان ئىشالرنى كېچىكتۈرمهستىن ئۆز 

مىكىر ئىشلهتمهسلىك ۋە -ۋاقتىدا ئادا قىلىشى، ئىشلىرىدا ھىلى

ماللىرىنى ئىسراپ قىلىپ بۇزۇپ چېچىۋەتمهسلىكى -مۇسۇلمانالرنىڭ پۇل

مىكىر -بىزگه ھىلى«: هىسساالم بىر ھهدىستهپهيغهمبهر ئهلهي. كېرەك

مىللهتنىڭ . مۇسلىم رىۋايىتى. دېگهن» ئىشلهتكهنلهر بىزدىن ئهمهس

-ماللىرىنى بۇزۇپ-خىزمىتىنى قىلىش جهريانىدا مۇسۇلمانالرنىڭ پۇل

چېچىپ، ئىسراپ قىلىش ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا جازاسى كاتتا بولغان چوڭ 

لۇلالھ ئهلهيهىسساالم بىر رەسۇ. جىنايهتلهردىن ھېسابلىنىدۇ
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ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ ماللىرىنى ھهقسىز ئىشلهتكۈچىلهر «:ھهدىسته

  .بۇخارى رىۋايىتى. دېگهن»قىيامهت كۈنىدە دوزاخقا ھهقلىق بولىدۇ

پارىخورلۇق ئومۇمى خهلق ئىقتىسادىنى زىيانغا ئۇچرىتىدىغان، 

ى ھهقىقهتكه ئىگىلىكنى ۋەيران قىلىدىغان، ھهقىقهتنى باتىلغا، باتىلن

ئالالھ تائاال . ئايالندۇرىدىغان ئهڭ رەزىل جىنايى قىلمىش ھېسابلىنىدۇ

كهرىمدىمۇ بهنى ئىسرائىلنىڭ بۇ قىلمىشىنى سۆكۈپ نۇرغۇن -قۇرئان

بۇ ئىنساننى لهنهتكه گېرىپتار قىلىدىغان . ئايهتلهرنى بايان قىلغان

 قىلىنىدۇكى، ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمىردىن رىۋايهت. سهۋەبلهرنىڭ بىرىدۇر

ئالالھ تائاال پارا بهرگۈچى ۋە پارا «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

ئىسالمدىكى چوڭ . سهھىه ھهدىس. »ئالغۇچىالرغا لهنهت ئېيتتى

جىنايهتلهرنىڭ يهنه بىرى، ئۆزىنىڭ ھوقۇق مهنسىپىدىن پايدىلىنىپ 

شتىن سوقتى قىلى-ماللىرىنى قاقتى-شهخسلهرنىڭ ۋە ئومۇمنىڭ پۇل

كىمكى غهنىيمهتكه خىيانهت «:ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. ئىبارەتتۇر

يهنى (قىلىدىكهن، قىيامهت كۈنى ئۇ خىيانهت قىلغان نهرسىسى بىلهن 

سۈرە . »كېلىدۇ) خىيانهت قىلغان نهرسىسى گهجگىسىگه ئارتىلغان ھالدا

ىر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ب. ئايهتنىڭ بىر قىسمى-161ئىمران -ئال

بىز بىر كىشىنى بىرەر ئىشقا مهسئۇل قىلساق، ئۇ كىشى «:ھهدىسته

ئومۇمنىڭ مهنپهئهتىدىن يىڭنه چاغلىق نهرسىنى يوشۇرىدىكهن، ئۇ كىشى 

قىيامهت كۈنىدە ئامانهتكه خىيانهت قىلغۇچىالرنىڭ قاتارىدىن 

  .دېگهن»بولىدۇ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىزگه بۇنىڭدىنمۇ ئوچۇق ۋە كاتتا 

  !.ندۈرۈشلهرنى قويۇپ كهتكهنمۇ؟چۈشه
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ئالالھ سىزگه تاپشۇرغان دىنى ۋە مىللى ! ئى مۇسۇلمان قېرىندىشىم

ئامانهتنى ساغالم ئادا قىلىشىڭىز الزىم بولغىنىدەك، مىللهتنىڭ ئىشلىرى، 

ۋەتهن تهرەققىياتىغا مهسئۇل قىلىنغان كىشىلهرمۇ ئۆز نۆۋىتىدە 

مبهر ئهلهيهىسساالم ئۈممىتىنى پهيغه. مهسئۇلىيهتنى ئادا قىلىشى الزىم

ئالالھ قىيامهت كۈنى بارلىق ئۈممهتلهرنى بىر جايغا «: ئاگاھالندۇرۇپ

توپلىغاندا، خىيانهتچىلهرنىڭ ھهر بىرى بىردىن بايراق كۆتۈرۈپ ماڭىدۇ ۋە 

» شۇنىڭ بىلهن تونۇلىدۇ ۋە بۇ پاالنى خىيانهتچىنىڭ بايرىقى دېيىلىدۇ

  .بىرلىككه كهلگهن ھهدىس. دېگهن

سىز قىيامهت كۈنى بۇ نامغا قىلىشتىن بۇرۇن ! ئى ئالالھنىڭ بهندىسى

قىيامهت . دۇنيادىكى ھاياتىڭىزدا تهۋبه قىلىپ ئالالھنىڭ تهرىپىگه قايتىڭ

دۇنيا ۋە ئهۋالدالرنىڭ قىلچىلىك پايدىسى -كۈنىدە ئىنسانغا توپلىغان مال

نىجاتلىققا بولمايدۇ، پهقهت ئالالھقا ساغالم قهلب بىلهن قايتقانالر 

  . ئېرىشىدۇ

      . ھهممىدىن توغرىسىنى جانابى ئالالھ بىلگۈچىدۇر

   

 
  

  

 

  


