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  !الم پرىنسىپىدا مۇستهھكهم تۇرايلىئىس 

   

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-15 ئاينىڭ -05يىلى - 2009

ئىمام مۇنبهرگه چىقىپ ئالالھنى ماختاپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا درۇد ساالم 

 يولالپ بولغاندىن كىيىن جۈمه نامىزىغا توپالشقان يۈز مىڭلىغان مۇسۇلمانالرنى ئالالھ

» ئىسالم پرىنسىپىدا مۇستهھكهم تۇرۇش كېرەك«تائاالغا تهقۋادارلىق قىلىشقا چاقىرىپ 

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكىلهرنى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

مۇسۇلمانالرنىڭ ئهخالقىنى، دىنى پرىنسىپلىرى ۋە شهرىئهت قائىدىلىرىنى بۇزۇشنى 

ە دىنالر ئارا پهرقلهرنى تۈگىتىش مهقسهت قىلىۋاتقان، ئىسالمىي ئوبرازالرنى يوق قىلىش ۋ

تارقىتىشنى ئۆز  ئۈچۈن ھهركهت قىلىۋاتقان، غهربنىڭ چىرىپ كهتكهن مهدەنىيىتىنى 

يامان، چىرىندىلىرىنى دۇنياغا -ئىچىگه ئالغان رەڭگارەڭ شوئارالر ئاستىدا ياخشى

ئومۇمالشتۇرۇش پىالنىنى ئىجرا قىلىش پرىنسىپى ئاستىدا چهكسىز كهتكهن دېڭىزغا 

بۇالرنىڭ كۆرۈنىشى . شۇڭغۇپ مۇسۇلمانالر جهمئىيىتىگه سىڭىپ كېرىشكه ئالدىراۋاتىدۇ

خهتهرلىك، ئهخالقى رەزىل بولۇپ بۇنىڭدىن كېلىپ چىقىدىغان چوڭ خهتهر ۋە تهھدىتلىك 

بۇنىڭ كۆرۈنىشى كاپىرالرغا ياكى دىنسىز . يامان ئاقىۋەتتىن ھهزەر قىلىش كېرەك

- بۇالرنىڭ ئورنى تۈرلۈك، يۈزلىنىشى خىلمۇ. خشاپ قالىدۇمۇلهىدالرنىڭ پرىنسىپىغا ئو

-بۇ ئېقىمنىڭ زەھهرلىك تهسىرىگه ئۇچرىغان كىشىلهر مهنىۋى ھېس. خىل بولىدۇ

- ئهخالق ۋە ئۆرپ-مهدەنىيهت، ئهدەپ-قاراش، پهن-تۇيغۇسىنى يوقاتقان بولۇپ، پىكىر ۋە كۆز

، مىللى كۆز قارىشى، ۋەتهن ئادەتلىرىدە كاپىرالرغا ئوخشاپ قالىدۇ ۋە ئۆز ئهقىدىسى

پهيغهمبهر . سۆيگۈسى دېگهندەك ئىنچىكه مهسىلىلهرگه ئېتىبار بهرمهيدۇ

سىلهر ئىلگىرىكىلهرنىڭ «:ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ ھهقتىكى سۆزى ناھايىتى مۇۋاپىقتۇر

قهدەم ئهگىشىسىلهر، ھهتتا ئۇالر كىلهنىڭ ئۇۋىسىغا كىرسه، سىلهرمۇ -يولىغا قهدەممۇ

ناساراالرمۇ؟ دېۋىدى، پهيغهمبهر -ئۇالر يهھۇدىي: دېگهندە، ساھابىالر» ىسىلهرئهگىشىپ كىر

  .دېدى» ئۇالر بولماي كىم؟ بولىدۇ«:ئهلهيهىساالم
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جهمئىيىتىمىزدە كۆرۈلۈۋاتقان بهزى بىر ئهھۋالالرنى ئۇ ئېقىمنىڭ تهسىرى 

- ىشئهخالق، ئ-مۇسۇلمان ياشلىرىنىڭ ئهدەپ. كۈچىدىن ئايرىپ قارىغىلى بولمايدۇ

ھهرىكهتلهردە تۈرى كۆپ، شهكلى ھهر خىل بولغان سۈپهتلهردە ئهقىدىسى، مىللى ئهخالقىدا 

كاپىرالرغا ئهگىشىپ، ئۆز گۇمانىدا ئۇنى مهدەنىيهت، شهھهر تۇرمۇشى ۋە گۈزەللىك، 

ئهمهلىيهتته بولسا . تهرەققىيات ۋە يۈكسىلىش دەپ قارىشى بۇنىڭ تىپىك مىسالىدۇر

غلۇپ بولغۇچىنىڭ غهلىبه قىلغۇچىغا ئهگىشىشتىن ئىبارەت ئاجىزنىڭ كۈچلۈككه، مه

بىزدىكى ئىماننىڭ ئاجىزلىقى، . بولۇپ، كىملىكىنى يوق قىلىشتىن باشقا نهرسه ئهمهس

. يېتهرسىزلىك بىزنى مۇشۇ ھالهتكه ئىلىپ كهلدى  تهربىيهدىكى سۇسلۇق ۋە -تهلىم

مىدى ۋە كېلىچىكى مىللهتنىڭ بېشىغا كهلگهن يهنه بىر مۇسىبهت؛ مىللهتنىڭ ئۈ

ئادەت ۋە دىنى -خانىملىرىمىزنىڭ، مودا قوغلىشىپ ئۆز مىللى ئۆرپ-بولغان بهزى قىز

يالىڭاچلىقى، -ئهخالقتىن يىراق بولغان، يامانلىق ۋە پاسىقلىققا سهۋەپ بولىدىغان يىرىم

كىچهكلهرنى كىيىشته ۋە باشقا پهسكهش -ئهركهكلهرنى ئۆزىگه جهلىپ قىلىدىغان كېيىم

  . الردا كاپىر ئايالالرغا ئهگىشىپ كېتىشىدۇرقىلىق

ئالالھ تائاالنىڭ سۆزىنى تهپهككۇر قىلىدىغان كىشى دىنسىزالرغا ئوخشاپ 

كهرىمدە تۈرلۈك يولالر ۋە ھهر خىل ئۇسلۇبالردا -قىلىشتىن چهكلىگهن سۆزلهرنىڭ قۇرئان

ىسساالمالر توغرىسىدا ئالالھ تائاال مۇسا ۋە ھارۇن ئهلهيه. بايان قىلىنغانلىقىنى ئۇچرىتىدۇ

ئىككىڭالرنىڭ دۇئاسى ئىجابهت قىلىندى، دەۋىتىڭالرنى داۋامالشتۇرۇڭالر، «: مۇنداق دەيدۇ

يهنه بىر ئايهتته پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد . »نادانالرنىڭ يولىغا ئهگهشمهڭالر

بىز سىنى دىن ئىشىدا روشهن بىر يولدا ! ئى مۇھهممهد«: داق دەيدۇئهلهيهىسساالمغا مۇن

نىڭ نهپس خاھىشلىرىغا )يهنى مۇشرىكالر(قىلدۇق، شۇ يولغا ئهگهشكىن، بىلمهيدىغانالر

  . »ئهگهشمىگىن

نهپسى خاھىشىغا : "شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ

 ئىپادىلهنگهن مۇشرىكالرنىڭ دىنىغا مايىل ئهگىشىش، كۆرۈنىشىدىنال باتىللىقى

-ئالالھ تائاال مۇشرىكالرنىڭ تۈرلۈك شهكىلدىكى ھېيت". بولۇشتىن ئىبارەت

ئۇالر يهنى «: بايراملىرىنى دوراشتىن چهكلهپ، ھهقىقى مۆمىنلهر توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ

الىملىرىنىڭ ، سهلهپ ئ»ئالالھ ياخشى كۆرىدىغان بهندىلهر يالغان گۇۋاھلىق بهرمهيدۇ
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بايراملىرىغا ھازىر بولۇشنى يالغان گۇۋاھلىق بېرىش -كۆپچىلىكى مۇشرىكالرنىڭ ھېيت

  .دەپ تهپسىر قىلغان

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ نۇرغۇن ھهدىسلهردە كاپىرالرغا ئوخشاپ قىلىشتىن 

ى چهكلهپ، خهتىرىنى بايان قىلىپ، بۇنىڭ ئاقىۋىتىدىن ئۇممهتنى ۋە ھهر بىر مۇسۇلمانن

ئهبۇ داۋۇتتىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته، ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ . ئاگاھالندۇرغان

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كىشىلهرنى نامازغا «: تاغىلىرىدىن بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

قانداق جۇغالش ئىشىغا بهك كۆڭۈل بۆلدى، بهزىلهر ناماز ۋاقتى بولغاندا بايراق 

رەيلى، بۇنى كۆرگهنلهر ناماز ۋاقتى بولۇپتۇ دەپ بىلىدۇ دېيىشسه، پۇالڭلىتىپ بهلگه بې

ناساراالرنىڭ -يهنه بهزىلهر سۇناي چااليلى ياكى قوڭغۇراق چااليلى دېگهندە، بۇ يهھۇدىي

ئالىمالر بۇ ھهدىستىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ . »ئىشى دەپ قوبۇل قىلمىغان

ئوخشاش ئىش قىلىشتىن چهكلىگهنلىكى ناساراالرنىڭ ئىشىغا -يهھۇدىي  ئۈممهتنى 

ھهتتا مهلۇم شهكىلدە ئۇالرغا ئوخشاپ قىلىشتىن ھهزەر . ئىپادىلىنىدۇ دەپ شهرھىلهيدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىمام بولۇپ ئولتۇرۇپ ساھابىالرغا ناماز . قىلىشقا بۇيرىغان

ۈپ ئۆرە تۇرغاندا، ئوقۇپ بهرگهندە، ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ كهينىدە سهپ تۈز

سىلهرنىڭ ھازىر قىلغان ئىشىڭالر پارسالر «: ئۇالرنى ئولتۇرۇشقا بۇيرۇپ مۇنداق دېگهن

بىلهن رىملىقالرنىڭ قىلغان ئىشىغا ئوخشاپ قالدى، ئۇالر پادىشاھلىرى ئولتۇرغاندا 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . دەيدۇ» ئهتراپىدا ئۆرە تۇرۇشاتتى، سىلهر ئۇنداق قىلماڭالر

ھهرقانداق ئىشتا كاپىرالرغا ئوخشاپ قىلىشنىڭ ھارام ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ 

كىمكى دىنسىز يات مىللهتكه ئوخشىۋالىدىكهن، ئۇ كىشى شۇالرنىڭ «: مۇنداق دەيدۇ

- پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهمهلىي ئىش. »جۈملىسىدىن ھېسابلىنىدۇ

دا كاپىرالرغا ئوخشاپ قالماسلىق يوشۇرۇن ئىشالر-ھهرىكهتلىرى شهرىئهتنىڭ ئاشكارا

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر . توغرىسىدىكى ئهسلى قائىدىسىنى تهكىتلهيدۇ

ئاياغ كېيىملىرىڭالر بىلهن ناماز ئوقۇڭالر، ئۇالر -يهھۇدىيالرنىڭ خىالپىدا ئۆتۈك«ھهدىسته

رغا خىالپلىق يهھۇدىيال«:يهنه بىر ھهدىسته. دېگهن» ئاياغالر بىلهن ناماز ئوقۇمايدۇ-ئۆتۈك

ساھابىالر ۋە . دېگهن» قىلىپ ساقالنى قويۇپ بېرىپ، بۇرۇتنى قىسقارتىڭالر

تابىئىنالردىن بولغان سهلهپ ئالىملىرى بۇ تېكىستلهردىن ۋە ئۇنىڭدىن باشقا 
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تېكىستلهردىن ھهرقانداق سۈرەتته ۋە شهكىلدە كاپىرالرغا ئوخشاپ قىلىشنىڭ 

  .مالر بۇ ھۆكۈمدە بىرلىككه كهلگهننۇرغۇن ئالى. ھاراملىقىنى چۈشهنگهن

-ئهخالق، يۇرۇش-ئادەت ۋە ئهدەپ-ئهقىدە، ئۆرپ: شهرىئهتنىڭ ئاساسلىق ھۆكۈملىرىدە

زىننهت قاتارلىق ئىشالردا بىلىپ تۇرۇپ ئۇالرغا ئوخشاپ -ھهركهت، زىبۇ-تۇرۇش، سۆز

يىن ئهگهر بىلمهي ئوخشاپ قالغانالر بولسا بىلگهندىن كى. قىلىش قاتتىق چهكلىنىدۇ

            . بۇنىڭدىن ساقلىنىشى كېرەك

شهرىئهتنىڭ ئهسلىگه زىت كهلمهيدىغان، ئومۇمى پرىنسىپىغا خىالپ بولمايدىغان 

- كىشىلىك ھاياتنى تهرتىپلهش، رەتلهش ئىشلىرىدا ۋە مۇسۇلمانالرغا پايدىلىق

  . مهنپهئهتلىك بولغان ئىشالردا ئۇالردىن پايدىلىنىش چهكلهنمهيدۇ

م ئىبنى تهيمىيه، ئىبنى ھهجهر ۋە بهزى سهلهپ ئالىملىرى كۆز شهيخۇل ئىسال

قارىشىدا، ئهسلى كېلىپ چىقىشى كاپىرالر تهرىپىدىن بولۇپ، كىيىن مۇسۇلمانالر ئادەت 

قىلىۋالغان ئىشالردا بولسىمۇ ئۇالرغا ئوخشاپ قىلىشتىن چهكلىنىش كېرەكلىكى 

 ئهمهس، مۇسۇلمانالر ئارىسىدا ئهمما ئهسلىدە كاپىرالرنىڭ ئىشى. ئىلگىرى سۈرۈلىدۇ

مهشهۇر بولغان، كىيىن ئۇالر ئادەت قىلىۋالغان، شهرىئهتته ئۇنى چهكلهيدىغان تېكىستلهر 

شهرىئهت چهكلىمىگهن ئهممه . كهلمىگهن ئىشالر بولسا بۇنى قىلىش ھارام ئهمهس

قىلماسلىق مۇسۇلمانالر مهنپهئهتى ئۈچۈن ياخشى بولغان ئىشالر بولسا، شهرىئهت 

                                                    . هنپهئهتى بويۇنچه بۇنى قىلماسلىق ياخشى دەپ قارىلىدۇم

پهيغهمبهر  ئالالھغا ھهقىقى تهقۋادارلىق قىلىڭالر، ! ئى مۇسۇلمانالر

قۇرئان ۋە سۈننهتكه   ئهلهيهسساالمنىڭ سۈننهتلىرىگه مۇستهھكهم ئېسىلىڭالر، 

ئاخىرەتته بهخىتلىك بولۇشۇڭالرنىڭ -ڭ دۇنيائهگىشىپ ياشىشىڭالر سىلهرنى

ھهرقانداق بىر ئېتىقاد قىلغۇچىنىڭ، دىنى مىللى مهنپهئهتىنى قوغدىشى . كاپالىتىدۇر

ئاددى بىر ئۇقۇملىقى ھهممىگه مهلۇم بولغانىكهن، بۇ ھهقته قايتا پىكىر يۇرگۇزۇش 

  .ھهممىمىزنىڭ ئىنسانى بۇرچىمىزدۇر
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