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ئهقىل ئىنسانغا ئالالھ تهرىپىدىن بىرىلگهن 

 ئهڭ بۈيۈك نېئمهت

-٢٠٠٨  ھـ١٧/٦/١٤٢٩ ھهرەم مهسچىتىنىڭ  مهككه مۇكهررەمه

كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ ئومۇمى -٢١ئاينىڭ -٦يىلى 

 مهزمۇنى

   

  الھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهنناھايىتى مېهرىبان ۋە شهپقهتلىك ئال

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ  

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

  : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانغا

ئهقىل ئىنسانغا ئالالھ تهرىپىدىن بىرىلگهن ئهڭ بۈيۈك نىمهت، " 

هر بولۇپ ئۇنى ئۆزجايىدا ھىمايه قىلىپ پهرۋىش قىلىش قىممهتلىك گۆھ

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيه لهرنى قىلدى" الزىم 

 مهخپى ھالالردا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

-  ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! تهقۋادارلىق قىلىڭالر

 .سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

. الھ ئادەم بالىسىنى بارلىق مهخلۇقالردىن ئۈستۈن،ئولۇغ ياراتتىئال

ئهقىلدىن . جانلىق جانسىز مهخلۇقالرغا بهرمىگهن خۇسۇسىيهتلهرنى بهردى

ئىبارەت بۈيۈك نېئمىتىنى ئاتا قىلىپ، بىلىم،چۈشهنچه تۇيغۇسى بىلهن 

- ياماننى، پايدا-ئىنسان بۇ ئاالھىدىلىكى ئارقىلىق ياخشى. زىننهتلىدى

زىياننى پهرق ئىتهلهيدۇ ۋە بۇ ھېسسىيات بىلهن دۇنيادا بهخىتلىك 



 ٢

ياشىيااليدۇ، ئهقىل ئارقىلىق بارلىق ئىشلىرىنى ئۆزىنىڭ مهنپهئهتلىرىنى 

ئهقىل ئارقىلىق ئۈممهتلهر تهرەققىي . قوغدىغان ئاساستا ئېلىپ بارااليدۇ

 قىلىدۇ، ھايات مۇساپىسى يۈرۈشۈپ تۇرۇدۇ، كىشىلىك جهمئىيهتتىكى

  . ئىشلىرىنى تهرتىپكه ساالاليدۇ

دېمهك . بىلهن ئالالھنىڭ تاپشۇرۇقىغا اليىق بولىدۇ ئىنسان ئهقىل 

ئهقىل ئىنسانغا نىسبهتهن قىممهتلىك گۆھهر، ئۇنى ئاالھىدە دىققهت بىلهن 

ئهقىلنىڭ پهزىلىتىنى ئېتىراپ قىلىشقا توغرا . ئاسراشقا توغرا كىلىدۇ

ېتىشىدىن ئهندىشه قىلىشقا توغرا كىلىدۇ، ئهقىلنىڭ زايا بولۇپ ك

ئهقىللىق كىشىلهرال ئهقلىنى ئۇلۇغالپ، ئاساسى مهقسهت قىلىپ . كىلىدۇ

  . يارىتىلغان غايه ئۈچۈن ئىشلىتهلهيدۇ

ئىنسان ئهقلىنى يوقاتقان تهقدىردە باشقا مهخلۇقالردىن ھېچقانداق 

ولۇپ بهلكى ھايۋانالرنىڭ پايدىسى ئىنساندىن يوقۇرى ب. پهرقى قالمايدۇ

بهلكى ئۇ . مهنپهئهت كهلمهيدۇ-ئهقلىنى يوقاتقان ئادەمدىن پايدا. قالىدۇ

  . ئۆزىگه، ئائىلىسىگه، جهمئىيهتكه يۈك بولۇشتىن باشقىغا يارىمايدۇ

ئىنسانالر ئىچىدە ئۆزىگه ئهھمىيهت بهرمهي تاشلىۋىتىدىغانالر، ئۆزىنى 

نى بهلكى ئهقلى. مۇناسىپ يول بىلهن قوغدىمايدىغانالرمۇ بار

قوغداپ،پهرۋىش قىلغاننىڭ ئورنىغا ھاۋايى ھهۋەسنىڭ ئارقىسىغا كىرىپ 

،ئۆز ئهقلىنى ئۆز پۇتىدا دەسسهپ، چهيلهپ ۋەيران قىلىدىغانالرمۇ يوق 

ئىنسان ھاۋايى ھهۋەسنىڭ ئارقىغا كىرگهندىن كېيىنال قهلب . ئهمهس

ئهقىلنى يوقاتقاندىن . نۇرى بولغان مهنىۋى كۆزدىن ئايرىلىپ قالىدۇ

كېيىن ھاراق رومكىسى، ئاق تاماكو قاتارلىقالر ئۇنىڭغا ھهمرا بولىدۇ، ئۇ، 

ئىنسانىيهت دۇنياسى بىلهن خوشلىشىپ . شۇ ئارقىلىق ئهقلىنى يوقىتىدۇ
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ئالدىغا كهلگهن ئىشنى . ئادىمى ھايۋانالر دۇنياسىغا قېتىلىپ كېتىدۇ

ئۇنداق . دۇقىلىدىغان، ھارام، پاھىشىلهردىن تهپ تارتمايدىغان يهرگه يېتى

ئىنسانالر كۆپهيگهن جهمئىيهتته ھاياتلىق ۋە ئىجتىمائىي تۇرمۇش پالهچ 

مهس بولغان . ھالهتكه كېلىدۇ، ئۈممهتنىڭ كۆركهم گهۋدىسى يىقىلىدۇ

ئىنسان پهرۋەردىگارىنى ئۇنتۇيدۇ، ئۆزىگه زۇلۇم قىلىدۇ، چىرايى سۈرۈن 

لىرىنى يىتىم قىلىدۇ، بولىدۇ، ئىرادىسىنى ئۆلتۈرىدۇ، ھايا كۆتۈرۈلىدۇ، بالى

ئايالىنى تۇل قىلىدۇ، ئۇنىڭ قهلبى سوقۇپ تۇرسىمۇ مهنىۋىيتى ئۆلگهن 

شۇنىڭ بىلهن بارلىق ساماۋىي شهرىئهتلهر بىردەك ئېتىراپ قىلغان . بولىدۇ

بهش تۈرلۈك زۈرۈرىيهتلهرنىڭ بىرى بولغان ئهقىل زۈرۈرىيتىدىن مهھرۇم 

  . قالىدۇ

ئهقىلنى ھىمايه قىلىش . پدەيمىزكى، ئهقىلنى ئاسراش ۋاجى

مهس قىلغۇچ ماددىالرنى . ئىنسانىيهت مهنپهئهتىنى ھىمايه قىلىشتۇر

يوقىتىپال ئىستىمال قىلىش ئارقىلىق ئهقلىنى يوقاتقانالر ئۆزىنى 

قالماستىن مىللىتى، خهلقىنى يوقىتىپ جهمئىيهتنى ۋەيران قىلغان 

مهس بولۇش ئارقىلىق ئهقىلنى يوقىتىش قهبىه ئىللهت بولۇپ، . بولىدۇ

ئىسالمدىن بۇرۇنقى جاھىلىيهت . قېچىشقا تىگىشلىك يامان ئىشتۇر

شاراپالرنى ئىچىپ كېچىلىرى ئۇخلىماي -دەۋرىدىكى ئىنسانالر ھاراق

ئىشرەت قىالتتى، ئۇنى پهخىرلىنىش ۋاسىتىلىرىدىن بىر ۋاسىته -شىئهي

شاراپنى -شۇڭالشقا جاھىلىيهت شائىرلىرى ھاراق. دەپ بىلهتتى

ئۇالر شۇ ئارقىلىق بوش . مهدھىيىلهپ شىېئىر، قهسىدىلهرنى تۈزگهن 

ئهمما بۇنداق جاھىلىيهت دەۋرى ئاخىرالشقىنىغا . ۋاقىتلىرىنى ئۆتكۈزەتتى

  . ن ئاشتى ئهسىردى١٤
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ھۇشىنى ئاسراپ ھىمايه قىلمىغان مىللهت -ئۆز ئهۋالدلىرىنىڭ ئهقىل

شاراپ جاھىلىيهت دەۋرىدىكى ئىنسانالرغا -ھاراق. ۋەيران بولغان مىللهتتۇر

  !.نېمه ئاپهتلهرنى ئېلىپ كهلمىدى

ھاراق شاراپ، زىنا پاھىشه،زەھهرلىك چېكىملىكنى ! بىلىڭالركى  

ستىن ئاشكارا ئىچىش، چېكىشكه باشلىغان خهلقى ئالهمدىن تهپ تارتما

مىڭالرچه ، مىليونالرچه . ! مىللهت بۇ دۇنيادا غهلبه قىاللمايدۇ

  .!!..تهكراراليمىزكى غهلبه قىلىشى مۇمكىن ئهمهس

ى توغرۇلۇق پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسىدا مىراج ۋەقهس 

 ئىككى قاچا مىراج كېچىسى ئاسمانغا چىققاندا« :سۆزلهپ مۇنداق دېگهن

ماڭا بۇ ئىككى .كهلتۈرۈلدى، بىرىدە سۈت يهنه بىرىدە ھاراق بارئىكهن 

ماڭا . قاچىدىن خالىغىنىڭنى تالال دېيىلدى، مهن سۈتنى تالالپ ئىچتىم

ئهگهر ھاراقنى ئالغان بولسىڭىز ئۈممىتىڭىز . توغرىنى تاپتىڭ دېيىلدى

   .»پۈتۈنلهي ۋەيران بولغان بوالتتى، دېيىلدى

ت ھېچقاچان ھاراقكهشكه ئهگهشمهيدىغانلىقى بۇ ھهدىسنىڭ ئۈممه 

ھهم سۈت ) تهبىئهتته(ئىنسانىي فىترەت. مهزمۇنىدىن ئاشكارىلىنىدۇ

جاھىلىيهتنىڭ . ھهمدە ھاراقتىن ئىبارەت ئىككى زىتلىق توپالشمايدۇ

پهخرى ھېسابلىنىدىغان ھاراقنى ئىسالم دىنى كىلىپ تهدرىجى ھالدا 

مۇسۇلمان جامائهتلهر ھاراق شاراپ ۋەئۇنىڭ . ىلدىقهتئى چهكلهپ ھارام ق

ئىسالم شهرىئىتى كىلىپ ئىنسانالرنى تهۋھىد . تۈرلىرىدىن قولىنى ئۈزدى 

ئهقىدىسىگه كىرگۈزۈپ، بهندىگه قۇللۇق قىلىشتىن ئالالھنىڭ قۇللۇقىغا 

شاراپ -شۇ ئارقىلىق ساھابىالر ھهممىسى دېگۈدەك ھاراق.ئېلىپ باردى 

ساھابه كىرامالر دىندا .ن مهيخانىالرنى ئهبهدى تاشلىدى ئورۇنلىرى بولغا
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شۇنداق مۇستهھكهم ئىدىكى، ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلى نارازى بولىدىغان 

  .ھهرقانداق ئىشنى شۇنچه كۆپ پايدا كۆرۈنۈپ تۇرسىمۇ قىلمايتتى 

شاراپ، تاماكو، -ساق بىزنىڭ دىيارلىرىمىزدا ھاراققارايدىغان بول 

ىملىكلهر شۇنچه كۆپ تارقاپ ئومۇمالشقاننى كۆرىمىز، بۇمۇ زەھهرلىك چېك

ئىسالم دۈشمهنلىرىنىڭ دىيارىمىزنى ۋەيران قىلىش ئۈچۈن قولالنغان 

دۈشمهنلهر مۇسۇلمانالرنىڭ . ۋەيران قىلىش تهدبىرلىرىدىن بىرىدۇر بۇزۇش،

قۇدرەتلىرىنى خورىتىپ، چىرىتىش ئۈچۈن ھهرخىل -ماددىي ۋە مهنىۋى كۈچ

  .نى سىڭدۈرمهكته ئاپهتلهر

مۇسۇلمانالر ئهۋالتلىرىدىن يۈزمىڭالرچه ياش شۇ ئاپهتلهرگه گىرىپتار  

ئۇالر ئۆزىنىڭ . ئۆزى، ئائىلىسى، ئهتراپىدىكىلهرنى ۋەيران قىلدى . بولدى

شاراپ -زەھهرلىك چېكىملىك، ھاراق. گۆرىنى ئۆز قولى بىلهن قازغانالردۇر

مهس . دىغا ئايالندۇرۇپ قويدى ئاپىتى ئىنسانالرنى جانسىز، روھسىز مۇر

قىلغۇچ بويۈمالرنىڭ شهرىئهتتىكى ھاراملىقىدىن سىرت سهھىيه 

زەھهرلىك چىكىملىك ۋە . جهھهتتىن زىيانلىقى ئىنتايىن كۆپ

 خىلدىن ئارتۇق زىيىنى بارلىقىنى تىببى ١٢٠ئىچىملىكنىڭ 

قىسقىسى ئىنسان مهس قىلغۇچى . تهكشۈرۈشلهر ئىنىقالپ چىققان

نى ئىستىمال قىلىش ئارقىلىق ئهقلىنى يوقاتقان تهقدىردە، ئۇ ماددىالر

  !..ئىنساننىڭ جهمئىيهتته نېمه ئهھمىيتى قالىدۇ؟

 شاراپ ئىستىمال قىلىش -جهمئىيهتته زەھهرلىك چېكىملىك، ھاراق

جىنايهت سادىر . كۆپهيگهنسىرى جىنايى ئىشالر دىلوسى ھهسسىلهپ ئاشتى

  . رى كۆتۈرۈلدىبولۇش نىسبىتى تهسهۋۋۇردىن تاشقى
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ئۇنىڭغا ساالم قىلىشمۇ . كېسىپ ئېيتىمىزكى ھاراقكهش پاسىقتۇر

مېهمانغا چاقىرسا بېرىشقا . كېسىلىنى يوقالشقا بولمايدۇ. توغرا ئهمهس

ھاراق  ئالالھ «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. بولمايدۇ

شقا ئىچكۈچى، قۇيغۇچى، ساتقۇچى، سېتىۋالغۇچى، ياسىغۇچى، ياسا

ياردەملهشكۈچى، كۆتۈرۈپ يۆتكىگۈچىلهردىن ئىبارەت ھاراق بىلهن ئاالقىسى 

  » .بولغان ھهرقانداق كىشىگه لهنهت قىلىدۇ

شاراپ، زەھهرلىك چېكىملىكلهرنىڭ يامان -ئالالھ مۇسۇلمانالرنى ھاراق

  .ئاپىتىدىن ساقلىسۇن، ئامىن

ان شۇ ئالالھتىن جهمىيىتىمىزدىكى ئازغۇن يولالرغا كېرىپ قالغ(

قىرىنداشلىرىمىزغا ھېدايهت ۋە ساغالم ئهقىل ئاتا قىلىشىنى تىلهش 

بىلهن بىرگه ئۆز ياراتقۇچىسى ئالدىدىكى مهجبۇرىيىتىنى تونۇيدىغان، 

مىللهت، ۋەتهن ئالدىدىكى ۋىجدانى بۇرچىنى ئادا قىلىدىغان ھهقىيقى 

ىغا ئالالھنىڭ ئۇالرغا گۈناھلىر.ئىمانغا مۇيهسسهر قىلىشىنى تىلهيمىز

  )-م-.تهۋبه قىلىش پۇرسىتىنى يارىتىپ بېرىشىنى ئۈمۈت قىلىمىز

 


