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   ىمىز الزىمئهمهلىيهتچان بولۇشھاياتتا 

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-11يىلى - 06يىلى -2010

دۇرۇتالر ئوقۇپ   سانا، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ

: مدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغابولغاندىن كېيىن ھهرە

مۇسۇلمانالر ھهمكارلىقنى كۈچهيتىپ، خاتىرجهملىك ياكى قىيىنچىلىق ۋاقىتالردا "

بولسۇن بىر گهۋدە بولۇش ئارقىلىق دۈشمهنلهرنىڭ سۈيقهستلىرىدىن ساقلىنىشى 

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى" كېرەك

 مهخپى ھالالردا تهقۋادارلىق -ئاشكارا!  مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالرئى

. سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ- ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا! قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي 

  .تهقۋادارلىقتۇر

رنى ئهقىدىدە مۇستهھكهم تۇرۇش، دىننى مۇداپىئه قىلىش ئىسالم مۇسۇلمانال

-يولىدا سهۋرچانلىق بىلهن سابىت قهدەم تۇرۇپ، مۇسىبهتلهرگه سهبرى قىلىش، پىتنه

پاساتالرغا دۇچ كهلگهندە ئېزىپ كهتمهستىن مۇستهھكهم تۇرۇش، ئالالھنىڭ قازا ۋە 

ھهقىقىي مۇسۇلمان . ۇقهدىرىگه رازىمهنلىك بىلهن تهسلىم بولۇشقا تهۋسىيه قىلىد

ئالالھ يولىدا بېشىغا كهلگهن مۇسىبهتلهر، قىيىنچىلىقالرنى كهڭ قورساقلىق بىلهن 

  .قوبۇل قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن ئهجىر كۈتىدۇ

ئالالھنىڭ دىنى ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ شهرىئىتىنى قوبۇل قىلغان كىشىلهر، 

استا، ئىنسانالرنىڭ ئالالھنىڭ كائىناتتىكى قانۇنىيهتلىرىگه رازى بولغان ئاس

ساالمهتلىك ۋە -كۈچلۈكلىكى، تهن-قابىلىيىتى، شهخسىيىتىنىڭ ئاجىز- ئىقتىدار

بۇ پهرق شۇ ھهقىقهتنى . كهمبهغهللىكىدە پهرقلىق ئىكهنلىكىگه تهسلىم بولىدۇ-باي

قايغۇالردا بولسۇن -پاراغهت، خۇشاللىق ۋە غهم-ئىسپاتاليدۇكى، بارلىق ئىنسانالر راھهت

دىيارالر يىراق بولسىمۇ كۆڭۈل رىشتىسىنىڭ يېقىن بولىشى، . مۇھتاجبىرىگه - بىر

قېرىنداشلىق تۇيغۇسىنىڭ ھهرۋاقىت ئهۋج ئىلىپ تۇرۇشى مۇسۇلمانالردىن باشقا 
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مۇسۇلمانالرغا قارشى ئېلىپ . ئىنسانالردا تېپىلمايدىغان بىر خۇسۇسىيهتتۇر

ئارا ھهمكارلىقنى - ئۆزبېرىلىۋاتقان زۇلۇمالرنىڭ كۆپلىكى ۋە ھهرتۈرلۈك بولىشى،

كۈچهيتىپ رەھىمدىللىق، ھېسداشلىق تۇيغۇسىنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇشقا مۇھتاج 

بۇ تۇيغۇالر دىنىمىز تهشهببۇس قىلغان يۈكسهك ۋە . ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ

ئىسالم دىنى بىزلهرنى بۇ بۈيۈك مهسئۇلىيهت روھىغا . ئىجابىي ھېسسىياتالردۇر

ئۈلپهت، ھهمكارلىق روھىنىڭ - سۇلمانالر جهمئىيىتىدە ئۇنسىچاقىرىغانىكهن، مۇ

كۈچلىنىشى، مهغرىبته بىر مۇسۇلمان چۈشكۈرسه مهشرىقتىكى بىر مۇسۇلمان 

چۈشكۈرۈككه جاۋاب بېرىشى، مهشرىقته بىر مۇسۇلمانغا ئاغرىق تهگسه مهغرىبتىكى 

  .مۇسۇلماننىڭ ئازابلىنىشى ھهيران قاالرلىق ئىش ئهمهس

جهمئىيىتىدە ئىجابىي ھهمكارلىق ۋە دوستلۇق رىشتىسى مۇسۇلمانالر 

-كۈچهيگهندە دۈشمهنلهرنىڭ خىرىسلىرىغا يهم بولماستىن، ئۆزلىرىنىڭ ھهق

مۇسۇلمانالردا  . ھوقۇقلىرىنى جۈملىدىن ئىنسانىيلىقىنى ئىسپاتالشقا تىرىشىدۇ

ان مۇسىبهتلهرنىڭ كۆپ بولۇشىغا قارىماي ئىتتىپاقسىزلىق، ئاجىزلىققا ئوخشىغ

مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۆچمهنلىك، . ئۇالردا سهۋرچانلىق روھى يۈكسهك بولۇپ كهلمهكته

ئاداۋەت، زۇلۇم قانچه كۈچلۈك بولسىمۇ ئىسالم يهنىال قهد كۆتۈرۈپ، روھلۇق ھالدا داۋام 

. ۆز ئۇستىگه ئالغانچۈنكى ئالالھ تائاال ئىسالم دىنىنى ھىمايه قىلىشنى ئ. قىلىدۇ

مۇسۇلمانالر ئۈستىگه زۇلۇم قانچه ئېغىر ۋە رەھىمسىز بولسىمۇ ئىسالم ۋە مۇسۇلمانالر 

ئالالھنىڭ كىتابى دۇنيانىڭ ھهممه يېرىدە تىالۋەت قىلىنىپ، ئهمهل . ئۆلمهيدۇ

قۇرئان كهرىمدە . قىلىنىپ تۇرىدۇ ۋە قىيامهتكىچه شۇنداق داۋام قىلىشىدا شهك يوق

اقىرىدىغان ۋە سهبرى قىلغۇچىالرنى ماختىغان ئايهتلهر شۇنچه كۆپ بولۇپ سهبرىگه چ

ھوقۇقنى - سهۋرچانلىق بولسا ھهق.  ئورۇندا سهبرى ۋە سهۋرچانلىق تىلغا ئېلىنغان80

شۇ ئاساستا مۇسۇلمانالر بارلىق . مۇداپىئه قىلىشنىڭ ئهڭ كۈچلۈك قورالىدۇر

ە دۇنيادىكى بارلىق مۇسۇلمانالر مۇسىبهتلهر ئۈچۈن سهبرى قىلىشقا چاقىرىلىدۇ ۋ

  .خۇددى بىر جهسهتكه ئوخشاشال بىر گهۋدە بولۇش تهلهپ قىلىنىدۇ
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ئىسالم زۇلۇمغا ئۇچرىغان، بوزەك قىلىنغان مۇسۇلمانالرنى سهۋرچان بولۇشقا ئهينى 

چاغدا ئىرادىلىك بولۇشقا ۋە ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىتسىزلهنمهسلىككه 

قىلغۇچىالرنىڭ ئهجرى يۇقىرى، ئاقىۋەت غهلىبه چاقىرغان بولۇپ، سهبرى 

مۆمىن مۆمىننىڭ قېرىندىشى، مۇسۇلمانالر جهمئىيىتى . ئىكهنلىكىنى كۆرسهتكهن

پۇچقىقىدا بولسۇن مۇسۇلمانالرغا مۇسىبهت كهلسه -دۇنيانىڭ قايسى بولۇڭ

  . ھېچ بولمىغاندا دۇئا قىلىدۇ. ھېسداشلىق قىلىدۇ

مۇسۇلمان قېرىندىشىنىڭ مهنپهئهتىنى ئۆز : پ تۈرلۈك بولۇ3مۆمىننىڭ سۈپىتى 

ياردەمگه مۇھتاج . قېرىندىشىغا رەھىمدىل بولىدۇ. مهنپهئهتىدىن يۇقىرى كۆرىدۇ

  .بولسا دەرھال ياردەم بېرىدۇ

چۈنكى بارلىق . ئىسالمىي قېرىنداشلىقتا مىللهت، تىل، رەڭ پهرقى يوقتۇر

  .قىبلىگه يۈز كهلتۈرىدۇمۇسۇلمانالر بىر ئالالھقا ئىبادەت قىلىدۇ ۋە بىر 

پهلهكنىڭ . ئىسالم ئۈممىتىگه بهزىدە قورغاق، ئاچچىق يىلالر كېلىپ قالىدۇ

چهرخى چۆرگىلهيدۇ، زالىمنىڭ دەۋرى كېلىپ زېمىننى ئىشغال قىلىۋالغان 

مۇستهملىكىچى مۇشتۇمزور، خۇددى مۇستهملىكه قىلىۋالغان زېمىن شۇنىڭ ئۆز 

 بولغان مهزلۇم خهلق باشقا يهردىن پالىنىپ مۈلكىدەك، زېمىننىڭ ئهسلى ئىگىسى

كېلىپ قالغاندەك، ئۆزىنىڭ ئانا زېمىنىدا ھهققىي يوقتهك ئهھۋالغا دۇچ كېلىپ 

بۇنداق ئهھۋالدا بارلىق خهلق كۈچىنى بىرلهشتۈرۈپ، ھىممىتىنى . قالىدۇ

كۈچهيتىپ، مهسئۇل ۋە پۇخراالر بىردەك سهپهرۋەرلىككه كېلىپ زۇلۇمغا قارشى 

ئىنسانالرنىڭ . يهت تۇيغۇسىنى ئاشۇرۇپ تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى كېرەكمهسئۇلى

ھوقۇقى ھېچقاچان زايا بولۇپ كهتمهيدۇ،گهرچه مۇستهملىكه مۇسۇلمان زېمىنىدا بىر 

زامان ھۆكۈم سۈرۈپ، زۇلۇم قىلىپ دەۋر سۈرسىمۇ بۇ بىر ئۆتكۈنچى ۋەزىيهت بولۇپ، 

  . زېمىن ھامان بىر كۈن ئۆز ئىگىسىگه قايتىدۇ

 ئالالھ ئىنسانالرنى ياراتقان ئىكهن ئۇنى داۋاملىق ئوخشاش بولمىغان،: خۇالسه

بىزنى داۋاملىق رەھىمدىللىق، سهۋرچانلىق، . كۈتۈلمىگهن سىناقالر بىلهن سىنايدۇ

ئىرادىلىك بولۇش بىلهن بىرگه ھهر بىر شهخسنى ئۆز مهسئۇلىيىتىنى ئۇنۇتماستىن 
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 ياشاش پۇرسىتىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن تالماي جهمئىيهتته ئىنساندەك- ھارماي

  . تىرىشىشقا چاقىرىدۇ

دىللىرىمىزغا رەھىمدىللىق، . ئى ئالالھ بارچىمىزنى رەھمىتىڭدىن ئايرىمىغىن

ياشلىرىمىز قهلبلىرىنى ئىمان نۇرى بىلهن زىننهتلهپ، . سهۋرچانلىق ئاتا قىلغىن

  !!.ئامىن. قىلغىنھهقىقهت ئۈچۈن ھهق گهپ قىلىدىغان روھ ۋە جاسارەت ئاتا 

   

 

  

  


