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الرنىڭ مهسئۇللىرى ۋە دىنى مۇسۇلمان دىكىدۇنیا

  مۇراجىئهت  زىیالىالرغا

 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-16ئاینىڭ -01یىلى -2008

ڭ خاتىپى جۈمه نامىزىغا جۇغالشقان پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مهسچىتىنى

ــبهر    ــاپ پهیغهمـ ــالالھنى ماختـ ــپ، ئـ ــاالم بېرىـ ــائهتكه سـ ــۈزمىڭالرچه جامـ یـ

مۇسـۇلمانالر یهھـۇدىي   «ئهلهیھىسساالمغا دۇرۇت ساالم یوللىغاندىن كېـیىن  

دېـگهن مـاۋزۇدا   » تاجاۋۇزچىلىرى تهرىپىدىن ئېغىر مۇسـىبهتكه ئۇچراۋاتىـدۇ  

  .خۇتبه سۆزلىدى

ــۇلمانالر  ــىیبهتلهرگه     مۇسـ ــوڭ مۇسـ ــق ۋە چـ ــر قىیىنچىلىـ ــازىر ئېغىـ ھـ

ھهسـهتخور یهھـۇدىي    دۈچكىلىۋاتىدۇ، بولۇپمۇ غهززىدىكى قېرىنداشلىرىمىز 

تاجاۋۇزچىلىرىنىـــڭ ئىنســـان قېلىپىـــدىن چىققـــان، سۈپهتلهشـــكه تىـــل  

ــق ۋە زوراۋانلىقىغـــا      ــدىغان ھهر تۈرلـــۈك قىرغىنچىلىـ ــاجىزلىق قىلىـ ئـ

  .ئۇچراۋاتىدۇ

ــا   ــالالھ تائاالغ ــمه    ئ ــڭ ھهم ــتهھكهملهش، ھایاتلىقنى ــاننى مۇس ــان ئىم بولغ

تهرەپلىرىدە ئالالھ ۋە ئالالھنىـڭ رەسـۇلىغا تولـۇق ئىتـائهت قىلىـش بولسـا،       

ــاال ــززەت ۋە شــان    -ب شــهرەپكه ئىــگه  -مۇســىبهتتىن قۇتۇلــۇش، ھهقىقــى ئى

ــگهن   . بولۇشــنىڭ ئاساســىدۇر  ــداق دې ــاال مۇن ــالالھ تائ ــته ئ ــۇ ھهق ــالالھ «: ب ئ

ن ئېیتقان ۋە یاخشـى ئهمهللهرنـى قىلغـان كىشـىلهرگه،     ئىچىڭالردىكى ئىما

ئۇالردىن بۇرۇن ئۆتكهنلهرنى زېمىندا ھۆكۈمران قىلغاندەك، ئۇالرنىمۇ چوقـۇم  

ھۆكــۈمران قىلىشــنى، ئــۇالر ئۈچــۈن تاللىغــان دىننــى چوقــۇم مۇســتهھكهم  

قىلىـــپ بېرىشـــنى ۋە ئۇالرنىـــڭ قورقۇنچىســـىنى ئامانلىققـــا ئایالنـــدۇرۇپ 
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ىلــدى، ئــۇالر ماڭــا ئىبــادەت قىلىــدۇ، ماڭــا ھىــچ نهرســىنى   بېرىشــنى ۋەدە ق

ــدىن كىــیىن كــاپىر بولغــانالر ئالالھنىــڭ    ــدۇ، شــۇ ۋەدى شــېرىك كهلتۈرمهی

  .»ئىتائىتىدىن چىققۇچىالردۇر

ــدىن     ــۇمى ئۇممهتنىــڭ ئهھۋالى ــى ئوم ــر كىش ــدىن ھهر بى ئىســالم ئۈممىتى

ى مهســئۇل بولىــدۇ، ھهر كىشــى ئالالھنىــڭ ئالدىــدا ئىســالم چېگرىســىن      

قوغدىغۇچىــدۇر، ئــالالھ یولىــدا كــۆرەش قىلىــش مــال بىــلهن، جــان بىــلهن،   

مهرىپهت یهتكۈزۈش بىلهن ۋە ئالالھتىن یاردەم تىـلهپ دۇئـا قىلىـش    -ئېلىم

ئالالھ ئۈچۈن بۇ ئۇممهتكه ئۆز نهپسىڭالردىن بىر یاخشىلىق . بىلهنمۇ بولىدۇ

ــا  ــدىم قىلىڭــالر، ســىلهرنى دۇنی ــت-تهق ــاخىرەتته بهخ ئىلىــپ  ســائادەتكه-ئ

ــبه    ــاردەم قىلىڭــالر، بىلىڭالركــى، غهل ــدىن ی ــدىغان ئالالھنىــڭ ماللىرى بارى

قىلىشنىڭ ئاساسلىق سهۋەبلىرى ئىخالس ۋە تۆۋەنچىلىك بىلهن ئالالھغـا  

ھهدىسـتىن نۇرغـۇن دەلىلـلهر     -یېلىنىپ دۇئا قىلىشتۇر، بۇ توغرىدا قۇرئـان 

ئـۇالر جـالۇت ۋە   «: دەیدۇبایان قىلىنغان بولۇپ، بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق 

قهلبىمىزنـى  ! ئۇنىڭ ئهسكهرلىرى بىلهن ئۇچراشقان چاغدا، پهرۋەردىگارىمىز

چىــداملىقلىق بىــلهن تولــدۇرغىن، قهدەملىرىمىزنــى ئــۇرۇش مهیدانىــدا      

، »مۇستهھكهم قىلغىن، كاپىر قهۋمگه قارشـى بىـزگه یـاردەم بهرگىـن دېـدى     

ر ئالالھنىڭ ئىرادىسـى بىـلهن   مۆمىنله«: بۇنىڭ نهتىجىسى ئالالھ تائاالنىڭ

ــۈردى   ــالۇتنى ئۆلت ــدى، داۋۇد ج ــۇب قىل ــگهن ســۆزىدۇر» كــاپىرالرنى مهغل . دې

ئى كىتـاپ  «: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالممۇ ئۇرۇش ۋاقتىدا بۇ دۇئانى ئوقۇغان 

چۈشۈرگۈچى، بۇلۇتالرنى ئۆز یولىدا ماڭدۇرغۇچى، بىرلهشمه قوشۇننى مهغلۇب 

نى مهغلـۇب قىلغىـن، بىـزگه ئـۇالر ئۈسـتىدىن      یهھـۇدىیالر ! قىلغۇچى ئالالھ

  . »غهلبه ئاتا قىلغىن
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ــۈچ    ــدىن كېتىشــىگه، ك ــان، دۆلهتنىــڭ قول ــانلىق بولغ ــۇممهتكه ئهڭ زىی -ئ

ــۈممىتىنى     ــالم ئــ ــۇبىیهتكه، ئىســ ــىغا، مهغلــ ــڭ ئاجىزلىشىشــ قۇۋۋەتنىــ

ــىزلىق،      ــل ئىتتىپاقس ــلىق ئامى ــدىغان ئاساس ــپ بارى ــا ئىلى مهھكۇملۇقق

بۇنىــڭ . رنىــڭ بىرلهشمهســلىكىدىن ئىبــارەتتۇر  بۆلگۈنچىلىــك ۋە قهلبله

ھهركهتلىـرىڭالردا ئالالھغـا ۋە ئۇنىـڭ    -پۈتۈن سـۆز «: دەلىلى ئالالھ تائاالنىڭ

پهیغهمبىـــرىگه ئىتـــائهت قىلىڭـــالر، ئىخـــتىالپ قىلىشـــماڭالر، بولمىســـا، 

ــۈچ     ــىلهر، ك ــۇپ قالىس ــتىن قورق ــلهن ئۇچرىشىش ــمهن بى ــۇۋىتىڭالر -دۈش ق

الر، ئـالالھ ھهقىــقهتهن سـهبىر قىلغــۇچىالر   كېتىـپ قالىــدۇ، سـهبىر قىلىڭــ  

  .»بىلهن بىللهدۇر

ئىرادىسـىنى كۈچهیتىشـى   -الپ، ھىمـمهت  ھهر بىر مۇسۇلمان قهلبىنى پـاك 

كېرەك، ئىسالم ئـۈممىتى مـۇھهممهد ئهلهیھىسسـاالمنىڭ ئـۈممىتى بولـۇپ      

ئـالالھ  . ئۇالر ئهقىدىسى ساغالم، مهڭگۈ ئۇمۈتسىزلهنمهیدىغان بىر ئۈممهتتـۇر 

جىھـاتتىن بوشىشـىپ قالمـاڭالر، شـېھىت بولغـانالر      «: تائاال مۇنـداق دەیـدۇ  

  .»هر مۆمىن بولساڭالر، ئۈستۈنلۈك قازىنىسىلهرئۈچۈن قایغۇرماڭالر، ئهگ

ھهقىقهتهن ئىسـالم ئـۈممىتى ھهرقـانچه قىیىنچىلىـق ۋە مۇسـىبهتكه دۈچ      

كهلسۇن، بۇ قانچه ئۇزۇن داۋامالشسـۇن، چوقـۇم ئالالھنىـڭ ئىرادىسـى بىـلهن      

مـۆمىنلهرگه یـاردەم   «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ. نۇسرەتكه ئېرىشىدۇ-غهلبه

ــدى قىلىــش بىــزگه ــۈممىتى نىشــانى روشــهن،  . »تېگىشــلىك بول ئىســالم ئ

ئــــۇممهتكه یاخشــــلىق ئىســــتهیدىغان، ئىلىمــــدە مۇســــتهھكهم بولغــــان 

بۇ ھهقته ئالالھ تائـاال مۇنـداق   . ئالىمالرنىڭ ئهتراپىغا زىچ ئۇیۇشۇشى كېرەك

مۆمىنلهرگه ئائىت ئامانلىقنىڭ یاكى قورقۇنچىنىڭ بىرەر خهۋىرى « : دەیدۇ

ۇناپىقالرغا یهتسه، ئۇنى تارقىتىدۇ، ئهگهر ئـۇنى پهیغهمـبهرگه ۋە   ئۇالرغا یهنى م
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ئۇالر یهنى مۆمىنلهرنىڭ ئىچىدىكى ئىـش ئۈسـتىدىكىلهرگه مهلـۇم قىلسـا،     

شــۇ خهۋەرنــى چىقــارغۇچىالر ئــۇنى یهنــى شــۇ خهۋەرنىــڭ ھهقىقــى ئهھــۋالىنى 

    . »ئۇالردىن ئهلۋەتته بىلىۋاالتتى

-ىـدۇ، بـۇنى قولغـا كهلتـۈرۈش كىتـاپ     ھهقىقى ئىززەت ئـالالھ تهرەپـتىن بول  

  .سۈننهتكه تولۇق ئهمهل قىلىش بىلهن بولىدۇ

رەڭ -مۇســـۇلمانالر ۋە مۇســـۇلمان ئهۋالدالر، ھهر تۈرلـــۈك یالغـــان دەۋا، رەڭگـــا

ــدۇ دەپ     ــزمهت قىلىۋاتىــ ــالمغا خىــ ــزگه ۋە ئىســ ــۇالر بىــ ــۇئارالردىن، بــ شــ

تىشــــى زەھهرخهنــــدىلىك بىــــلهن -مهغرۇرلىنىــــپ قالماســــلىق، ئىچــــى

غانالردىن ھهزەر قىلىشى، رەڭمۇرەڭ لوزۇنكىالر ھهقىقهت ئالدىدا رىڭىنـى  تول

یوقىتىدۇ، ھهقىقهت جهۋھىرى ئالدىدا پایدىسىز سهپسهتىلهر ئۆز ماھىیىتى 

مۇســۇلمانالرنىڭ پىكىـر قارىشــى تهرەققـى قىلىۋاتقــان ھــازىرقى   . یوقىتىـدۇ 

مهنبهلىرىـدىن  دەۋرىدە، مۇسۇلمانالر ئۈچۈن قۇرئان نۇرىدىن، پاك سۈننهتنىڭ 

ئهمهلىیىتـى ۋە   ئهممـا  . چاقنىغان پـاك سـهمىمىیهت ۋە رېئـاللىق كېـرەك    

ئىخالسى بولمىغان قۇرۇق دەۋا ۋە ئىچ ئاغرىتىشال بولسا دۈشـمهننى مهغلـۇب   

  .قىاللمایدۇ ھهم مۇسۇلمانالرغىمۇ یاردەم بېرەلمهیدۇ

ۈلـۈك  ئىسالم ئۈممىتى، مهنپهئهتى ئاز یوقىلىشى تىـز بولغـان دۇنیـانى مهڭگ   

ــاخىرەتتىن ئۈســتۈن بىلمهســلىكى، ئهگهر بۇنىڭــدىن ھهزەر قىلمىغانــدا      ئ

-دۇنیـا . ئىنسان دۇنیا لهززىـتىگه چۆمـۈپ ئـاخىرەت نېمهتلىرىنـى ئۇنتۇیـدۇ     

-نۇسرەت، ئىـززەت -غهلبه. زەبۇنلۇققا تېگىشىدۇ-ئاخىرەت نىجاتلىقىنى، خار

ئۆزىنىــــڭ ئهقهللــــى ئىنســــانىي . شــــهرەپتىن تولــــۇق ئایرىلىــــدۇ-شـــان 

ئـالالھ تائـاال بـۇ ھهقـته     . قۇقلىرىدىن بهھرىمهن بولۇشتىن قۇرۇق قالىدۇھۆ

ھهر قانداق بىر قهۋم ئۆزىنىڭ ئهھـۋالىنى ئـۆزگهرىتمىگىچه   «: مۇنداق دەیدۇ
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یهنــى ئالالھنىــڭ بهرگهن نېمهتلىــرىگه تۇزكورلــۇق قىلىــپ گۇناھالرغــا      (

ھ ئۇالرغـا  یهنـى ئـالال  (ئالالھ ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمهیـدۇ  ) چۆممىگىچه

» )ھۆرمهتنى ئېلىپ تاشلىمایدۇ -بهرگهن نېمهت، خاتىرجهملىك ۋە ئىززەت 

  .ئایهتنىڭ بىر قىسمى-11سۈرە رەئد 

ــایهتته  ــالىتىنى «: یهنه بىــر ئ ــرەر قهۋم ئۆزلىرىنىــڭ ھ ــاھ  (بى ــۇپرى ۋە گۇن ك

ئۆزگهرىتمىگىچه ئالالھ ئۇالرغا بهرگهن نېمىتىنى ئۆزگهرتىۋەتمهیدۇ، ) بىلهن

قىلمىشلىرىنى بىلىپ ( ئاڭالپ تۇرغىچىدۇر،) ۇالرنىڭ سۆزلىرىنىئ( ئالالھ 

  .ئایهتنىڭ بىر قىسمى-53سۈرە ئهنفال ) تۇرغىچىدۇر

ــۈممىتى ھهر ئىشــنىڭ ســهۋەبىنى قىلىشــى، ھهر تهرەپلىمىلىــك   ئىســالم ئ

تولــۇق تهییــارلىق قىلىشــى، ئــالى ھىمــمهت، یۈكســهك ئىرادىلىــك بولــۇپ،  

ئـالالھ تائـاال بـۇالر ئۈچـۈن     . ىتىشـى الزىـم  ھورۇنلۇق ۋە ئىرادىسىزلىكنى تۈگ

دۈشمهنلىرىڭالر بىلهن ئۇرۇش قىلىش ئۈچۈن، قولـۇڭالردىن  «: مۇنداق دەیدۇ

كېلىشچه قورال كۈچى، جهڭ ئېتـى تهییـارالڭالر، بۇنىـڭ بىـلهن ئالالھنىـڭ      

دۈشمىنىنى، ئۆزۈڭالرنىـڭ دۈشـمۈنىڭالرنى ۋە ئـۇالردىن باشـقا دۈشـمهنلهرنى      

رنى ســىلهر تونۇمایســىلهر، ئــالالھ تونۇیــدۇ، ســىلهرنىڭ  قورقىتىســىلهر، ئــۇال

ئــالالھ یولىــدا ســهرپ قىلغىــنىڭالر مهیلــى نــېمه بولســا بولســۇن، ســىلهرگه 

ــۇ       ــى ئ ــدۇ یهن ــۇم قىلىنمای ــىلهرگه زۇل ــدۇ، س ــۇق بېرىلى ــاۋابى تول ــڭ س ئۇنى

  .» ساۋابتىن ھېچ نهرسه كېمهیتىلمهیدۇ

شـهرەپكه،  -ززەت ۋە شـان ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن ئىسـالم ئهھلـى دۇنیـادا ئىـ    

سائادەتكه ئېرىشىش ئۈچۈن، بارلىق مۇسـۇلمان رەھـبهرلهر   -ئاخىرەتته بهخت

ۋە خهلقلهرنىڭ ماددى ۋە مهنىۋىي جهھهتلهردىن تولـۇق تهییـارلىق قىلىشـى    

  .تهلهپ قىلىنىدۇ، ھهم بۇ دىنى مهجبۇرىیهت دەپ قارىلىدۇ
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ــبه : شــهیخ ــدىن مۇســۇلمانالرغا غهل ــززەت -ئالالھ ــرەت، ئى ــهرەپ،  نۇس ، شــان ش

تاجاۋۇزچىالرغا مهغلۇبىیهت، مۇسـۇلمانالرغا ئهركىنلىـك ۋە ھۆرلـۈك تىـلهپ     

  . دۇئا قىلىش بىلهن خۇتبىسىنى ئاخىرالشتۇردى

 
  


