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ئىنسان ئۆزىنىڭ ئالالھ ياراتقان تهبىئىي فىترىتىدىن 

  ھالقىماسلىقى كېرەك

   

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-1ئاينىڭ -8 يىلى -2008 

   

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ھهمدۇ ئىمام ئالالھ تائاالغا  

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان يۈز 

  : مىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

ئىنسان ئۆزىنىڭ ئالالھ ياراتقان تهبىئىي فىترىتىدىن ھالقىپ ئهرلهر " 

ېگهن مهزمۇندا د" ئايالالرنى ئايالالر ئهرلهرنى تهقلىد قىلماسلىقى الزىم

  :تۆۋەندىكى تهۋسىيه لهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

  . ئېرىشتۈرىدۇ

ئالالھنىڭ بهندىلهرگه بهرگهن سانسىزلىغان نېمهتلىردىن بىرى شۇكى، 

ھ ئهرلهرگه ئايرىم ئايالالرغا ئايرىم شهكىل، خۇسۇسىيهت ئاتا قىلغان ئالال

. بولۇپ، دۇنيادا ھهر بىرىنىڭ ئۆزىگه اليىق خىزمىتى ۋە ئورنى باردۇر

ئهركىشىگه ئهرلىك خۇسۇسىيهتلهردىن بىر قانچىنى بهرگهن بولۇپ ئايال 

ئايالغا بىر قانچه تۈرلۈك خۇسۇسىيهتنى بهرگهن بولۇپ . كىشىدە يوق

  . ئهركىشىدە يوقتۇر
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ئهرلهرگه بېرىلگهن كامالهت، خۇسۇسىيهتلهرنىڭ مۇكهممهللىكىدىن 

ئايالالرغا بىرىلگهن . ھېچقانداق ئهيىب نۇقسان تاپالمايسىز

خۇسۇسىيهتنىڭمۇ شۇنداق مۇكهممهللىكىدىن ھېچكىشى ئۇنىڭغا ئهيىب 

چۈنكى ئالالھنىڭ ھىكمهت تهقهززاسى شۇنداق . نۇقسان چىقىرالمايدۇ-

ئهھۋال بۇنداق ئىكهن ھهرقايسى تهرەپ يهنه بىر . بولۇشنى ئىرادە قىلغان

تهرەپكه ئېغىپ كهتسه، تهبىئهتنى بۇزۇپال قالماستىن ئۆزگىچه ئىسالمنىڭ 

  .بهلكى ئىنسانلىق شهخسىيهت، ئىمتىيازىنى خۇنۇكلهشتۈرۈشى ئېنىق

مۇسۇلمانالر بېشىغا كهلگهن ئهڭ قهبىه ئىللهتلهردىن بىرى بهزى 

الرنىڭ توغرا يولدىن ئېزىپ تهبىئىي فىترەتكه خىالپ، ئالالھنىڭ ياش

كىچهكلىرىدە -كىيىم تۈرۈش -بۇيرۇقلىرىدىن يۈز ئۆرىگهن ، يۈرۈش

 ھايانى يوقاتقان، -ئايالالرغا خاس سۈپهتته شهكلىنى ئۆزگهرتىپ شهرمى  

ئادەتكىمۇ رىئايه قىلمىغان ھالدا شهيتانى نهپسىنىڭ كهينىگه -ئۆرپ

هرلهر ئۆزىگه خاس بولمىغان، ئايالالرنىڭمۇ ئاياللىق نازاكىتىگه كېرىپ، ئ

- ئالالھ كىيىم. تۇرۇشالر كۆزىمىزگه چېلىقىپالم تۇرۇۋاتىدۇ-زىت يۇرۇش

كېچهكنى ئهۋرەتنى يۆگهش ئۈچۈن يولغا قويغان بولسا ئهينى ۋاقىتتا 

قانداقمۇ بۇ نېمهت ئىنسانالر . ئىنساننىڭ زىننىتى قىلىپ نېمهت قىلدى

گۈزەل كىيىم قهبىه مهنزىرىگه ئايلىنىپ . مۇسىبهت بولسۇن-ۈن باالئۈچ

  . قالسۇن

ھازىرقى زامان ياشلىرىنىڭ كىيىۋالغان ھهرخىل كىيىملىرى، بۇ 

بهزى ياشالرنىڭ . نېمهتنى مۇسىبهتكه ئايالندۇرۋالغانلىقىنىڭ دەلىلىدۇر

كىيىملىرى ئهۋرەتنى يۆگىمهستىن، بهزى سهزگۈر ئهزالىرىنى تېخىمۇ 

ۆزگه چېلىقتۇرۇپال قالماستىن، بهلكى كىيىم كهيمىگهندەكال ك
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كۈنىگه يىڭى مودا .جىسىمنىڭ ھهممه ئهزاسى ئېنىق مهلۈم بولۇپ قالىدۇ

قوغلىشىپ خهلقئارادىكى مهشهۇر مودا كىيىملىرىنى جهمئىيهتكه 

نهتىجىدە ئىنسان تهبىئىتىنى بۇزۇپ ئهرنى ئايالغا . كۆتۈرۈپ چىقىشىدۇ

. الماشتۇرۇپ قويىدىغان مهنزىرە كۆز ئالدىمىزدا پهيدا بولىدۇئايالنى ئهرگه ئ

- بهزى ياشالرنى يېقىن كېلىپ ئىنچىكىلهپ قارىمىسىڭىز ئوغۇل

سۆز، -ھهتتاكى گهپ. قىزلىقىنى پهرق ئېتىش تولىمۇ قىيىن

ھهركهتلىرىدىنمۇ ئوغۇل قىزلىقىنى پهرقىتىش قىيىن بولغان ئهھۋالالر 

  .كۆرىلىدۇ

نىڭ ئهر: بهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىس شهرىفىداھهقىقهتته پهيغهم 

كىيىمىنى كىيىۋالغان ئايال، ئايالنىڭ كىيىمىنى كىيىۋالغان ئهرگه 

رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم يهنه . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم لهنهت ئوقۇغان

ئۆزىنى ئهركىشىگه ئوخشىتىۋالغان ئايال، ئايال كىشىگه ئوخشىتىۋالغان 

  .ئهرگه لهنهت قىلغان

تهبىئىي فىترەتتىن ئىسالمىي شهخسىيهت، ھهقىقىي مۇسۇلمان 

ھارام ئۆلچىمىدىن ھېچقاچان -شهرىئهت كۆرسهتمىسىدىن ھاالل

  . ھالقىمايدۇ

ئالالھ مۇسۇلماننى شهخسىيىتى كۈچلۈك، ساالھىيىتى ئېنىق، 

چۈشهنچه، خۇسۇسىيهتلهردە . بهلگىلىرى ئاالھىدە بولۇشنى خالىدى

لالرنىڭ ئهرلهرنىڭ ئايرىم ئايا. تهڭپۇڭلۇقنى يوقۇتۇپ قويۇشقا يول يوق

بۇ . ھهر ئىككىسىنىڭ ئۆزگىچه رولى بار. ئايرىم خۇسۇسىيهتلىرى بار

ھهقىقهتنى چۈشهنمهسلىك، رىئايه قىلماسلىق بولسا، جهمئىيهتته چوڭ 

مۇسۇلمانالر دىنى ۋە . بىر خهتهر ۋە بىنورماللىقنى كهلتۈرۈپ چىقىدۇ
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شمهنلهر ئىجتىمائىي ھاياتتا بوشلۇق پهيدا قىلغان ھامان ئۇ بوشلۇقتىن دۈ

  . سوقۇنۇپ كىرىشكه تهييار تۇرىدۇ

مۇسۇلمانالر جامائىتى ئالالھتىن قورقۇشى، ئۆزىنىڭ ئالالھ ياراتقان 

ئۆزگىچه ئىمتىياز ۋە خۇسۇسىيهتلىرىنى ساقالپ قېلىشى تهۋسىيه 

ئانىالرمۇ ئهۋالدلىرىنى تهربىيىلهشته جهمئىيهتكه -ئاتا. قىلىنىدۇ

ئهخالق ئىچىدە -تهپهككۇر، ئهدەپياراملىق، ساغالم ئىدىيه، ساغالم 

ياشايدىغان ئهۋالد قىلىپ تهربىيىلىشى باش تارتىپ بولمايدىغان 

ئىنسان ساغالم تهبىئىتىنى يوقاتسا ئۆزىنىڭ ئاساسىي . مهجبۇرىيهتتۇر

  . قۇرۇلمىسىنى يوقاتقان بولىدۇ

مۇسۇلمانالرغا نىسبهتهن دىنىدىن، ئهخالقىدىن، ئىنسانىي 

يات ئهۋالدالرنىڭ يېتىشىپ قېلىشىدىنمۇ تىن ) تهبىئهت(فىترەت

چۈنكى ياشالر مىللهتنىڭ بايلىقى ۋە . خهتهرلىك ئاقىۋەت بولمىسا كېرەك

بۇ بايلىق يوقۇلۇپ يېڭىدىن يېتىشىپ چىققان ياشالر . خهزىنىسىدۇر

زەيپانه مىجهز، خۇمسى شهكىل چوڭۇپ قالدىمۇ ئۇنداق ياش ئۆزىنى 

، ئۇنداقالردىن خهلققه، مۇسۇلمانالرغا قۇتۇلدۇرۇشتىن ئاجىز كهلگهن بولىدۇ

بىز غهربنى قارىغۇالرچه تهقلىد قىلىپ . ؟!قانداقمۇ ياخشىلىق كهلسۇن

ئۇالرنىڭ زامانىۋى تېخنىكىلىرىدىن پايدىالنماستىن ئهكسىچه ئۇالرنىڭ 

ئهخالقىي چىرىكلىك،جىنسىي بوزۇقچىلىقلىرىنى ئۆزىمىزگه ئۆزلهشتۈرۈپ 

دالردا قاتتىق چېكىنىش يۈز بېرىپ ئىسالم كېتىۋېرىدىغان بولساق ئهۋال

  .دۇنياسىنىڭ تېخىمۇ ئارقىدا قېلىشىغا ھهسسه قوشقان بولىمىز

جهمئىيىتىمىزدە ھهممىگه مهلۇم بولسا كېرەك، بىز ئۇيغۇر ياشلىرىغا (

شۇنداقمۇ ئىنسانالر بوالمدۇ ... يات بولغان، ئاڭالپ قالساقمۇ ئهستهغپىرۇلالھ
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 ئىدىيه بىلهن ياشىغىلى نېسىپ -رمال ئهخالق دەپ ھهيرانلىق بىلهن، نو

قىلغان ئالالھقا مىڭالپ شۇكرىلهرنى ئېيتىدىغان، دىنى ۋە مىللى ئهخالقى 

ئوخشاش جىنسلىقالرنىڭ « كۆز قارىشىمىز قوبۇل قىاللمايدىغان ئاتالمىش

ئېنتىر تور بېكهتلىرى تهرەققىياتىغا  توغرىسىدا »مۇھهببهتلىشىشى

يدانلىرى ۋە مۇنبهرلهردە بۇ ھهقته شۇنىڭغا ئوخشاش ئهگىشىپ، مۇنازىرە مه

مۇنچه كۆزگه چېلىقىپ قىلىۋاتىدۇ، بهزى بىر ئۇيغۇر -تېمىالر ئانچه 

غهرب مهدەنىيىتى ياكى بهزى بىر نومۇسسىز  قېرىنداشلىرىمىز 

ئىنسانىيلىق ئۆلچىمىگه توشمايدىغان مىللهتلهرنىڭ تهسىرىگه 

 ئهھۋالالرنى توغرا چۈشىنىشنى، ئۇچرىغانلىق سهۋەبى بۇنىڭغا ئوخشاش

-ئىمان ئۇالرنىڭ ئىنسانىي ھۆرلىكى ئىكهنلىكى قاتارلىق بىر قاتار 

 ۋەتهن ئوبرازىغا داغ كىلىدىغان سهزگۈر مهسىلىلهرنى -ئهخالق، مىللهت 

نورمال چۈشىنىشكه تهرغىب قىلىشى ۋە مۇنبهرلهردە ئورۇن بېرىلىشى 

رىنىڭ مىللىتىمىزنىڭ دىنى، مىللى كۆز قاراشلى

  . چۇشكۈنلىشىۋاتقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ 

ھهۋەسنىڭ ئارقىسىدىن -ھاياتىمىز ھاۋايى! ئى قېرىنداشالر

شۆلگهيلىرىنى ئېقىتىپ كېتىۋەرسه كېلىچهك ھاياتىمىز نېمه 

ئالالھنىڭ ئالدىغا بارغاندا بىزلهرگه ئاتا قىلغان نېمهت ۋە !! بولغۇسى؟

لمىغانلىقىمىز ئۈچۈن قانداق جاۋاپ خاسلىقالرنى ئىگه بولۇپ جارى قىلدۇرا

بېرىشىمىز، مىللهت، ۋەتهن، ئهجدادلىرىمىزغا قانداق يۈز كىلهلىشىمىز 

قاتارلىق مۇھىم مهسىلىلهرنى ئويالپ كۆردۇقمۇ؟ مىللىتىمىز ئىچىدىكى  

 قىز -ئازغۇن، تۇيۇق يولغا كىرىپ قالغان ۋە كىرىۋاتقان ئوغۇل

ىش توغرىسىدا ئويلىنىپ قېرىنداشلىرىمىزنى قانداق ئىسالھ قىل
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توغرىسى دىنى ۋە مىللى ئهخالقى كىرزىسىمىزنى ھهل قىلىش . كۆردۇقمۇ؟

ھهممىمىزنىڭ بىر كىشىلىك ئىمانى ۋە مىللى بۇرچىمىزال بولۇپ 

قالماستىن ئانا ۋەتىنىمىزنىڭمۇ بىزدىن كۈتىدىغان نۆۋەتتىكى بىردىن بىر 

ىز ئىنتايىن زۆرۈر ۋە بۇ توغرىدا بىردەك باش قاتۇرىشىم. تهقهززاسىدۇر

   ) -مۇھهررىر-. ئىمانى بۇرچىمىزدۇر

 


