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  ئىسالم دىنىنىڭ مۇستههكهملىكى توغرىسىدا

كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ -١٨ئاينىڭ -١١يىلى -٢٠١١

 قىسقىچه مهزمۇنى

سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالاله تائاالغا ههمدۇ 

دۇرۇتالر ئوقۇغاندىن كېيىن، جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان  

دۇنيادىكى بارلىق "نهچچه يۈزمىڭلىغان مۇسۇلمانالرغا 

تۈزۈم،ئىدىيهلهر يىمىرىلىپ، ئىسالم پىرىنسىپىال قهد كۆتۈرۈپ 

 :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى" تۇرىدۇ

مهخپى  ۋە ئاشكارا! ئې مۇسۇلمانالر ئالالهتىن قورقۇڭالر
 -، تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا !تهقۋادارلىق قىلىڭالر هالالردا

ئالاله بۇيرىغان . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ-ئاخىرەتته بهخت
ئىشالرغا ئالدىراش، ئالاله توسقان ئىشالردىن چهكلىنىش 

 .ههقىقىي تهقۋادارلىقتۇر
بىرىگه زىت -بىر تۈزۈملهر،-ساناقسىز قانۇن-دۇنيادىكى سان

تهپهككۇر ئهندىزىلىرى، خۇددى كۆز بويامچىلىق بىلهن 
نى قاماشتۇرىدىغان سۈنئىي پهردازالنغان، كۆزلهر ياسالغان،

تهبىئىي  چاپقۇن،-ههشهمهتلىكقۇرۇلۇشالر، قاتتىق چىققان بوران
ياكى ئهيىبى ئېچىلىپ،  ئاپهتلهر ئالدىدا ۋەيران بولماي
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، بۈگۈن نۇقسانلىرى ئوتتۇرىغا چىقماي تۇرالمىغىنىدەك
ئىقتىسادىي  ۋە مالىيه ههرساههدىكى ۋەيرانچىلىق

سىي تۈزۈملهرنىڭ سىيا هاكىمىيهتنىڭ چۆكۈشى، كرىزىس،
يىمىرىلىشى ۋە ئىدىلوگىيىلهرنىڭ ئارىدىن غايىب بولۇشىدەك، 
ئىنسانىيهتنى گاڭگىرىتىپ قويۇۋاتقان هادىسىلهرگه گۇۋاهچى 

سىياسىي كۈچلهرمۇ  بولۇۋاتقان تهۋرەنمهس ئىقتىسادى گهۋدىلهر،
ئىسالم قۇرۇلۇشىنىڭ تهۋرەنمهستىن مۇستههكهم قهد كۆتۈرۈپ 

بهرداشلىق بېرىپ تۇرۇشلىرىدىن ههيران  چاپقۇنالرغا-بوران
 .قېلىشلىرىنى يوشۇرۇپ قااللمايۋاتىدۇ

سىز ئىسالم پرىنسىپىنىڭ مۇستههكهم قهد كۆتۈرۈپ 
ئىچىدە   ئوخشاش بولمىغان ئېتىقاد ۋە ئىدىلوگىيه تۇرغانلىقى،

ئېرىپ كهتمهستىن مۇستههكهم تۇرغانلىقىنى كۆرسىڭىز 
م شهرىئىتى مىڭ تۆت يهنه كېلىپ ئىسال. ههيران قالىسىز

هالدا ئىنسانىيهتنىڭ  يۈزيىلدىن بىرى ههر زامان ۋە ماكانغا ماس
سائادىتىگه كېپىللىك قىلىپ تۇرۇشى -ئاخىرەتلىك بهخت-دۇنيا

بولسا، ئىسالم دىنىنىڭ ئالالهنىڭ دىنى ئىكهنلىكى ۋە ئۇنىڭ 
 .هىمايىسى ئاستىدا ئىكهنلىكىنىڭ ئىسپاتىدۇر

تا قىلغان نېمهتلهر ئىچىدە، ئىسالم ئالاله سىزگه ئا بىلىڭكى،
 .دىنى ئهڭ بۈيۈك ۋە مۇكهممهل نېمهتتۇر

ئىمان نېمىتىدىن  قېرىندىشىم، ئىسالمىڭىزدىن خوشاللىنىڭ،
باشقىالر ئېزىپ كهتكهندە ئالاله سىزنى توغرا  بههرىمهن بولۇڭ،

سىزگه ساغالم  باشقىالر يول تاپالمىغاندا يولغا هىدايهت قىلدى،
باشقىالر شېرىك گۇمراهلىقىغا پاتقاندا  .ىپ بهردىيولنى كۆرسىت
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خوش بىشارەتكى، . سىزنى تهۋهىد ئهقىدىسىگه مۇشهررەپ قىلدى
پهيغهمبهر . تهۋهىد كهلىمىسى سىزنى جهننهتكه ئېلىپ كىرىدۇ

چىن  كىمكى،« :ئهلهيهىسساالم بۇ ههقته مۇنداق دېگهن
 قهلبىدىن ئالالهتىن باشقا ئىبادەتكه اليىق ههق ئىاله

مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئالالهنىڭ ئهلچىسى دەپ ئىمان  يوق،
ئېيتسا، ئالاله ئۇ كىشىگه جهههننهمنىڭ ئوتىنى هارام 

دېمهك؛ يۇقىرىدىكى  .]بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[ ».قىلىدۇ
ههدىس شۇ تهۋهىدنىڭ بهلگىلىرى بولۇپ پهيغهمبهر 

ۇلمان مۇس ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ خهرىتىسىنى سىزىپ بهرگهن،
ئاخىرەتلىك يولىنى -شۇ خهرىته ئارقىلىق ئۆزىنىڭ دۇنيا

تېپىۋېلىشى ۋە مهزكۇر تهۋهىد كهلىمىسىنىڭ تهقهززاسى بىلهن 
 .هايات كهچۈرۈشى كېرەك

مۇئاز رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

سهن « :ئهلهيهىسساالم مېنى يهمهنگه ئهۋەتىدىغان بولۇپ، ماڭا

بتىن بولغان بىر قهۋمگه بارىسهن، ئۇالرنى بىر ئههلى كىتا

ئالالهتىن باشقا هېچ بىر ئىباەتكه ههقلىق مهئبۇد بهرههقنىڭ 

يوقلىقىغا ۋە مېنىڭ ئالالهنىڭ ئهلچىسى ئىكهنلىكىمگه 

ئۇالر ئۇ چاقىرىققا ئىتائهت . گۇۋاهلىق بېرىشكه چاقىرغىن

هش ۋاخ كۈندۈزدە ب-قىلسا، ئاندىن ئالالهنىڭ ئۇالرغا بىر كىچه

ئۇالر ئۇنىڭغىمۇ . نامازنى پهرز قىلغانلىقىنى بىلدۈرگىن
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بويسۇنغاندىن كىيىن، ئۇالرنىڭ بايلىرىدىن ئىلىپ 

كهمبهغهللىرىگه بېرىدىغان زاكاتتىن ئىبارەت ئىقتىسادى 

پهرزنى ئهگهر ئۇالر بۇ . ئىبادەتنى پهرز قىلغانلىقىنى بىلدۈرگىن

قوبۇل قىلسا، ئۇالرنىڭ ئېسىل ماللىرىنى ئېلىشتىن ههزەر 

زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىنىڭ دۇئاسىدىن قورققىن، . ئهيلىگىن

شۈبهىسىزكى، زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى بىلهن ئالاله ئوتتۇرىسىدا 

بۇخارى . [دېدى »پهردە يوقتۇر) يهنى دۇئانىڭ ئىجابهت بولىشىدا (

 ].ۋە مۇسلىم رىۋايىتى

ئىماننىڭ ئاساسىنى يۇقىرىقى سۆزىدە ئهلهيهىسساالم  پهيغهمبهر
باشقىالرنىڭ  ئۇندىن كېيىن زاكات، ئۇندىن كېيىن ناماز، تهۋهىد،

. قىلىش دەپ كۆرسهتكهن ئادالهت بهرپا ههققىنى ئادا قىلىش،
ۋە  خۇراپات ئۇنى ههرتۈرلۈك1T ئالاله ئىنساننى ئولۇغ ياراتتى،

1T زىيان -الهتىن باشقىدىن پايدائازغۇنلۇقالردىن ئاگاهالندۇرۇپ، ئال
ئهگهر  .كۈتمهسلىككه ۋە ئۇنىڭغا تهۋەككۇل قىلىشقا چاقىردى

ئالاله تائاال بۇ  .ئۇنىڭ ئهكسىچه بولسا شېرىك هېسابلىنىدۇ
ِيَن  ﴿ :ههقته مۇنداق دەيدۇ َّ � ّّ إ نِ  ۚ َجِب   �َۡم ت 

َ
أ س ِٓ ۡوِ ۚۡ �ع  ُ�ۡم َُ ََلَ َر 

َّ َ�ن  ِوَب َعِ�  َ ۡ�ِ َجك  َۚ َعاِخرِ�نَ  �َس  َّ ََ ََ  َّ ۡخُِۡ  ۡ ََ : تهرجىمىسى ﴾ َت
ماڭا دۇئا قىلىڭالر، مهن «: پهرۋەردىگارىڭالر ئېيتىدۇ«
، )تىلىگىنىڭالرنى بېرىمهن(قوبۇل قىلىمهن ) دۇئايىڭالرنى(
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شۈبهىسىزكى، مېنىڭ ئىبادىتىمدىن چوڭچىلىق قىلىپ باش 
-٦٠غاپىر سۈرە [» .تارتىدىغانالر خار هالدا جهههننهمگه كىرىدۇ

 ].ئايهت

ِاْ ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ ِ  َتِمۡع َ ل ََ   ۚ ِاْ ۡعَ�أَءۡ� َمۡع ۚ  َ� �َس  ِۡه ۡو  ۡ نِّ تَ
َ� يۡنَّبِۡئَك ِمث ۡل  ََ إ   ۚ كِۡم  �ِِ� َّ ۡفۡرَ ِ َم �� قَِ�َٰمةِ يَم  �َ ََ  ۖ  ۚ ْ �َۡم ِا َجَب بۡ َم  �ت 

ۈزىدۇ، ئالاله كېچىنى كۈندۈزگه كىرگ« :تهرجىمىسى  ﴾َخبِ�ٖ 
كۈندۈزنىڭ  -شۇنىڭ بىلهن كېچه(كۈندۈزنى كېچىگه كىرگۈزىدۇ 

قىسقا بولۇشى جايالر، پهسىللهر بۇيىچه نۆۋەتلىشىپ  -ئوزۇن
) بهندىلهرنىڭ مهنپهئهتىگه(، ئالاله كۈن بىلهن ئاينى )تۇرىدۇ

ههر ئىككىلىسى مۇئهييهن مۇددەتكىچه . بويسۇندۇرۇپ بهردى
سهير قىلىدۇ، ئهنه شۇ ئالاله ) يهنى قىيامهتكىچه ئۆز ئوقىدا(

سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالردۇر، پادىشاهلىق ئۇنىڭغا خاستۇر، 
ئالالهنى قويۇپ چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭالر قىلچىلىك نهرسىگه 

 ].ئايهت-١٣سۈرە فاتىر[» .ئىگه ئهمهستۇر

دىننى ئۆزگهرتىۋەتكهن نهرسه دىندا  توغرا دىننى خۇنۇكالشتۇرغان،
دىندا ئاشۇرۇۋېتىش بولسا، دىندارلىقتا مۇبالىغه  .ئاشۇرۋېتىشتۇر

ئۆزىنى تهقۋادارلىقتا هېچكىشىگه تهڭ  قىلىش بولۇپ،
ئىبادەتلىرىگه  ئهقىدىسى، ۋە باشقىالرنىڭ ئىمانى قىلماستىن،

شۈبهىلىك قاراش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ دىندىن چىقىپ كېتىپ 
م بۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال. قالغانلىقىنى تۇيماي قىلىشتۇر

سىلهردىن !سىلهر دىندا ئاشۇرۇۋەتمهڭالر « :ههقته مۇنداق دەيدۇ
ئىلگىرىكى ئۈممهتلهر دىندا ئاشۇرىۋەتكهنلىكى ئۈچۈنال هاالك 
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ئىمام ئههمهد ۋە تىرمىزى، نهسائى ۋە ئىبنى ماجه [ ». بولغان
 ].رىۋايىتى

پهيغهمبهر  ئۆلىماالرنى ههددىدىن زىيادە ئۇلۇغالشتىن ئهۋلىياالر،
ههتتا ئهۋلىياالر . هىسساالم مۇسۇلمانالرنى ئاگاهالندۇرغانئهلهي

سىلهر مىنى ناساراالر 0T »0T:ئۇياقتا تۇرسۇن، رەسۇلۇلاله، ساهابىلهرگه
مهن  مهريهمنىڭ ئوغلى ئىسانى ئولۇغلىغاندەك ئولۇغلىماڭالر،

مىنى ئالالهنىڭ بهندىسى ۋە  ئالالهنىڭ بىر بهندىسىدۇرمهن،
 ].بۇخارى رىۋايىتى[ .دېگهن » پهيغهمبىرى دەڭالر

ئالاله  .ئىسالم دىنىدىكى بارلىق پرىنسىپالر ياخشىدۇر
چهكلىگهن ههرقانداق نهرسه شهخس ۋە جهمئىيهتكه زىيانلىق 

ههقىقىي مۆمىن ئالاله ۋە  .بولغانلىقى ئۈچۈنال چهكلهنگهندۇر
ئالالهنىڭ رەسۇلى نېمىدىن چهكلىسه شۇنىڭدىن قول 

 .ىجانىدىل ئىجراقىلىدۇنېمىگه بۇيرىسا شۇنى ب ئۈزىدۇ،
شهرىئهت ئالالهنىڭ  ئىسالم دىنى ئالالهنىڭ دىنىدۇر،

كىمگه ئالالهنىڭ كاالمى رەسۇلۇلالهنىڭ  شهرىئىتىدۇر،
سۈننىتى يهتسه ئۇنىڭغا ئهگىشىپ يوليورۇقلىرىغا ئهمهل 

ئىتىقادتا تهۋهىد مۇهىم بولغاندەك، ئهمهلدىمۇ . قىلىش ۋاجىپتۇر
ن پهرۋەردىگارىنى ياخشى مۇسۇلما .تهۋهىد مۇهىمدۇر

تىلهكلىرىنى ئالالهتىن  .ئۇنىڭغا ئىخالس قىلىدۇ ۋە كۆرىدۇ
غهيرىدىن سورىمايدۇ ۋە ئالالهتىن باشقىغا ئىتائهت 

ئالاله هارام  ئالاله هاالل قىلغاننى هاالل دەپ بىلىدۇ، .قىلمايدۇ
مۇسۇلمان ههرقانداق مهخلۇق  .قىلغاننى هارام دەپ بىلىدۇ
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بېشىنى تىك تۇتۇپ ياشىشى ۋە ئالالهتىن  ى رۇس،ئالدىدا قهددىن
باشقىغا باش ئهگمهستىن، ئىمانى ۋە ئهقىدىسى بىلهن 

ئاخىرەتته -، شهرەپلىك ياشاش ئارقىلىق دۇنياپهخىرلىنىپ
 .ئالالهنىڭ رەهمىتىنى قازىنىشقا تىرىشىدۇ

ههقىقى مۆمىن بارلىق ئهمهل ۋە ئاالقىالرنى ئالاله رازىلىقىغا 

دۇ ۋە ئىبادەتلىرىنى ئىخالس بىلهن باغالپ ئىشلهي

 .داۋامالشتۇرىدۇ

دىللىرىمىزنى  .ئالاله ئهمهللىرىمىزنى قوبۇل قىلسۇن
 !!.ئامىن. رىياكارلىق ۋە نىپاقلىقتىن پاكلىسۇن

 

 

 

  


