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 ئهھمىيهتسىز ئىشالردىن يىراق تۇرۇش توغرىسىدا

  
  

كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه -15ئاينىڭ -08 يىلى - 2008

  مهزمۇنى

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ  

 جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە

  : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

"  ئهھمىيهتسىز ئىشالردىن يىراق تۇرۇش مۆمىننىڭ سۈپهتلىرىدىن "

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

   

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-ننى دۇنيا تهقۋادارلىق ئىنسا! قىلىڭالر

  .ئېرىشتۈرىدۇ

تاماشادىن يىراق -ھهۋەس، بىهۇدە ئويۇن-مۆمىنلهرنىڭ سۈپىتى ھاۋايى

ئاخىرىتىگه پايدىلىق بولمىغان -ھهقىقىي مۆمىن كىشى دۇنيا. بولۇشتۇر

مهسىيهتكه ئېلىپ بارىدىغان -گۇناھ. ھهركهتلهردىن ئۆزىنى ساقاليدۇ-سۆز

ھهرىكهتلىرىدە پايدىسىز، -سۆز. ساپاغا يېقىنالشمايدۇ- كهيپتاماشا،-ئويۇن 

ئۆزىگه مۇناسىۋەتسىز، ئىشالردىن . زىيانلىق ئىش ھهرىكهتلهرنى قىلمايدۇ

قۇرئان كهرىم . يىراق بولۇش قاتارلىقالر مۆمىننىڭ خىسلىتىدۇر

تاماشادىن -مۆمىنلهرنىڭ سۈپىتى ھهققىدە توختۇلۇپ، ئۇالرنى بىهۇدە ئويۇن

-قۇرئان كهرىم تهبىرى بويىچه پايدا. ولىدۇ دەپ سۈپهتلىگهنيىراق ب
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" لهغۋى. "دەپ ئىپادىلىگهن" لهغۋى"ساپانى-مهنپهئهتسىز ئويۇن، كهيپ

ئۇنداق . ھهرىكهتلهرنى ئاتايدۇ-ئهرەبچه سۆز بولۇپ، مهزمۇنى يوق، پۇچهك، سۆز

ھهرىكهتلهر ۋاقىتنى ئىسراپ قىلىپ، ئىنساننىڭ ئۆمرىنى زايا -سۆز

ھهركهتلهرمۇ -قهلبنى روھالندۇرۇپ، ئهقىلنى يورۇتالمىغان سۆز. قىلىدۇ

  .بىهۇدە سۆزلهر قاتارىدىندۇر

ئهخالق دائىرىسىدىن ھالقىغان، قهبىه سۆزلهر، ئهقىلنى بۇلغاپال 

دىلىنى . قالماستىن ئىنساننىڭ نورمال كهيپىياتىنى بۇزىدۇ

چان بىهۇدە ساپ قهلب ئىگىسى بولغان مۆمىنلهر ھېچقا. جاراھهتلهندۈرىدۇ

. ئۆزىنى بۇلغىمايدۇ. ھهرىكهتلهر بىلهن ۋاقتىنى ئىسراپ قىلمايدۇ-سۆز

ھهقىقىي مۆمىن ئىماننىڭ تهلهپلىرىنى قاندۇرۇش ئۈچۈن داۋاملىق 

ھهرىكهتلهردە بولۇشنى -ئاخىرەتكه پايدىسىز سۆز-مهشغۇل بولۇپ، دۇنيا

- ڭگىئهقىلسىز، جاھىلالر بىلهنمۇ جه. ئېسىگىمۇ كهلتۈرۈپ قويمايدۇ

قىسقىسى بىكارتهلهپ ئىشالر بىلهن ئۆزىنى ئاۋارە .جېدەلگه كىرمهيدۇ

  . قىلىپ ۋاقىت ئىسراپ قىلمايدۇ

ھېچقاچان بىمهنه، پايدىسىز . مۇسۇلماننىڭ ھاياتى بهك قىممهتلىكتۇر

تهرەققىي قىلىش، يۈكسىلىش، دۇنيا . ئىشالر بىلهن ئۆزىنى ئاۋارە قىلمايدۇ

قاتاردا بولۇش، ئىنسانىيهتنىڭ مهنپهئهتى مىللهتلىرى ئىچىدە ئالدىنقى 

ئۈچۈن پايدىلىق ئىشالرنى قىلىشنى خالىغان مىللهت بىهۇدە ئىشالرغا 

دۇنيا خهلقىگه يولباشچى ئىسالم ئۈممىتى قامۇسىدا ۋاقىتنى . بېرىلمهيدۇ

چۈنكى . ئىسراپ قىلىش، پايدىسىز ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولۇش يوقتۇر

. نى مهشغۇل قىلغان ئىنسان ئۆمرىنى زايا قىلىدۇبىهۇدە ئىشالر بىلهن ئۆزى
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ئهقىللىق ئىنسان ۋە مىللهت بىر . ھاياتىنى مهنىسىز ئۆتكۈزگهن بولىدۇ

  . مىنۇتمۇ ۋاقتىنى پايدىسىز ئۆتكۈزمهيدۇ

ھهۋەسكه -ئىنساننىڭ نهپسى شۇنداق نهرسىكى، بىكار قويسا ھاۋايى

جىددىي ھهرىكهتكه كېلىش تهلهپ قىلىنغاندا . بېرىلىپ، ۋەيران بولىدۇ

نهتىجىدە دىن ۋە دۇنيادىنمۇ مهھرۇم كېرەكسىز . كېرەككه كهلمهيدۇ

قىلسىمۇ بولىدىغان، قىلمىسىمۇ بولىدىغان . نهرسىگه ئايلىنىپ قالىدۇ

ىلهن مهشغۇل بولغان ئادەم ۋاقىتنىڭ ئۆتىشى بىلهن ئىشالر ب

بىخۇدلىشىپ، ئاخىرىدا كېرەككه كهلمهيدىغان ئهھمىيهتسىز نهرسىگه 

  .ئايلىنىپ قالىدۇ

شهرىئهتته چهكلهنگهن، ھارام قىلىنغان ئىشالرنى  ئهگهردە ئىنسان 

ئۇنداق ئادەم دۇنيالىقىنىمۇ ئاخىرىتىنىمۇ ! سادىر قىلىشقا ئادەتلهنسىچۇ؟

  .ەيران قىلىدۇۋ

دەم ئېلىش كۈنلىرى، تهتىل زامانلىرىدا ئىنسان مېڭىسىنى دەم 

ئالدۇرۇش، روھىي كهيپىياتىنى ياخشىالشقا مۇھتاج، ئىسالم شهرىئىتى 

بهلكى ئىسالم دىنى ئىنسانالرنى . ھېچقاچان ئۇنىڭغا قارشى ئهمهس

مېڭىسىنى دەم ئالدۇرۇش، روھىي دۇنياسىنى چارچاش، ھارغىنلىقتىن 

لېكىن تهتىل قىلىش دەم . قالش، دەم ئالدۇرۇشقا تهشهببۇس قىلىدۇسا

ئاخىرىتىگه -ئېلىش باھانىسى بىلهن ۋاقىتنى ئىسراپ قىلىش، دۇنيا

پايدىسى يوق بىهۇدە ئىشالرنى قىلىش قاتارلىقالر مېڭىنى دەم 

مهسىيهتكه يېقىنالشماستىن، ھېچ -گۇناھ  . ئالدۇرماستىن چىرىتىدۇ

ىز ئىشالرنى قىلمايمۇ كۆڭۈل ئېچىشنىڭ يوللىرى پايدىسى يوق كېرەكس

  .بار
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شىكايهت قىلىش، سۇخهنچىلىك قىلىپ قېرىنداشالر -غهيۋەت 

  ئارىسىدا گهپ توشۇپ ئۆز ئارا ئاداۋەت پهيدا قىلىش بىهۇدە قىلمىش بولۇپ،

ئۆزىگه مۇناسىۋەتسىز گهپ . دىنىمىزدا گۇناھى كهبىرە ھېسابلىنىدۇ

رقىتىپ مۇسۇلمانالر ئوتتۇرىدا ئاداۋەت، سۆزلهرنى قىلىپ، ئىغۋا تا

بهزى . كۆڭۈلسىزلىك پهيدا قىلىش ئهڭ يامان ۋە خهتهرلىك بىهۇدە ئىشتۇر

كىشىلهر بۇ كۈنلهردە كېچىنى كۈندۈزگه، كۈندۈزنى كېچىگه ئايالندۇرۇپ، 

 چېكىش، -كۈندۈزى ئۇيقۇ بىلهن كېچىسى بولسا قهھۋەخانىالردا ئىچىپ

نى كۆرۈش بىلهن ئۆمرىنىڭ زايا بولۇپ قهرت ئويناش، مۇسابىقىالر

قىزالر -ئۆيدە ئولتۇرغان ئايال. كىتىۋاتقانلىقىنى سهزمهي تاڭ ئاتقۇزىدۇ

سائهتلهپ ئولتۇرۇپ تهربىيه قىممىتى -بولسا تېلېۋىزور ئالدىدا سائهت

بولمىغان، ئهكسىچه ئهھمىيهتسىز فىلىملهرنى كۆرۈش بىلهن ۋاقتنى 

ىلدە ئىسراپ قىلىپ ئۆتكهن ئىنسانالرنىڭ ۋاقتىنى بۇ شهك. زىيان تارتىدۇ

. تائهت ئىبادەتتىن يىراقلىشىدۇ. دىلى قارىلىشىپ، ئهقلى كور بولىدۇ

ياخشىلىققا بۇيرۇش، . كىشىلهرگه ياخشىلىق قىلىش روھى سۇسلىشىدۇ

- ھهقىقىي ئهقىللىق، دانا مۆمىن دۇنيا. يامانلىقتىن توسۇش ئېڭى ئۆلىدۇ

ئاقىل مۆمىن . ئىشالرغا قهدەم ئالمايدۇئاخىرىتىنى زىيان تارتىدىغان 

دۇنيالىقى ئۈچۈن ئۆلمهيدىغاندەك، ئاخىرىتى ئۈچۈن بولسا ئهته ئۆلۈپ 

  .قالىدىغاندەك ئىشلهيدۇ

دېمهك؛ يۇقىرىدىكى نهسىههتلهردىن شۇنى چۇشىنىۋاالاليمىزكى، (

ئىنسان ئهقلىنى ياخشى، پاك، گۈزەل ئىشالرغا ئىشلهتسه، ئهلبهتته ئۇنىڭ 

 خوشاللىق بېغىشلىنىدىغانلىقى، ناچار قىلمىش، ئاخالقسىزلىق، قهلبىگه

مهسىيهت يوللىرىغا سهرپ قىلسا، ھاياتلىقتىن زىرىكىش، -گۈناھ 
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راھهتسىزلىك ھېس قىلىش، ئۇمىتسىزلىنىش قاتارلىق ئىشالر ئىنسان 

قهلبىنى چىرمىۋالىدىغانلىقى، ئىنسان ئالالھقا يىقىنلىشىش نېيىى 

نى داۋامالشتۇرۇپ، گۈزەل ئهخالقنى ھاياتىغا ئىبادەت-بىلهن تائهت

مۇجهسسهملهشتۇرۇپ، قۇرئان ۋە سۈننهتنى ھاياتلىق يولىدا ئابىدە تىكلهپ 

ياشىسا، ھاياتنى مهنىلىك ۋە ئهھمىيهتلىك ئوتكۇزگهنلىك بولۇپ، 

ئىنساننىڭ ئىمانىنى كۈچالندۇرۇپ، ئهقلىنى پارلىتىپ، ساغالم ئهقىدە، 

ارىشىغا ئىگه بولىشى ئۈچۈن تۈرتكۈلۈك رول توغرا مىللهت ۋە ۋەتهن ق

  )-مۇھهررىر-.ئوينايدىغانلىقىنى تهۋسىيه قىلىدۇ 

   

 

   

 


