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  سالمدا ئادالهتپهرۋەرلىك روھىئى

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-05ئاينىڭ -02يىلى - 2009

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدە 

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

  : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

دېگهن " ھ تائاال ئىنسانالرنى ئادالهتپهرۋەر بولۇشقا چاقىرىدۇ ئالال"

  :مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا ئۇنىڭغا -، ئاشكارا!ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

- ئاخىرەتته بهخت-، تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا !تهقۋادارلىق قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، چهكلىگهن . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

ئادالهت بارلىق ئىنسانىيهتنىڭ رېئاللىققا ئايالندۇرۇشىغا تىگىشلىك 

ئادالهت سايىسى ئاستىدا روھ تهسكىن تاپىدۇ ۋ ە قهلب . ئورتاق بۇرچىدۇر

 ئۆچمهنلىك، ئاداۋەت، چىدىماسلىق ئوتى ئىنسانالر قهلبىدىن. راھهت ئالىدۇ 

ئادالهت تۇرغۇزۇلغاندا ئىنسانالرنىڭ تۇرمۇشى پاراۋان، ھاياتى . ئۆچىدۇ

شۇ ئاساستا ئالالھ تائاال ئىنسانالرنى ئادالهتنى بهرپا . مهنىلىك ئۆتىدۇ

قىلىشقا چاقىرىپ، زۇلۇمنىڭ بارلىق تۈرلىرىدىن چهكلىنىشكه تهۋسىيه 

ئالالھ بۇ . ۋىتىنىڭ يامانلىقىدىن ئاگاھالندۇرغانقىلغان ۋە ئۇنىڭ ئاقى

ئادىل بولۇشقا، ) كىشلهر ئارىسىدا(ھهقىقهتهن هللا ا« : ھهقته مۇنداق دەيدۇ 

 رەھىم -  ئهقرىباالرغا سىله-ياخشىلىق قىلىشقا، خىش) جىمى خهلققه(

دىن يامان ئىشالردىن ۋە زۇلۇم ) ھهرىكهتلهر  - سۆز(قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، قهبىه 
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 -سىلهرگه پهندهللا ىن توسىدۇ، نهسىههتنى قوبۇل قىلسۇن دەپ، اقىلىشت

  ]. ئايهت -90سۈرە نهھل [» . نهسىههت قىلىدۇ

ئالالھنىڭ رەھمىتى ۋە مهرھهمىتى شۇكى، ئۆزىنىڭ مۇقهددەس كىتابى 

قۇرئان كهرىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرى ئارقىلىق 

. تۈزۈملهرنى يولغا قويغاندۇر- قانۇنئادالهتنىڭ ئۇلىنى مۇستهھكهملهيدىغان 

ئىسالم شهرىئىتى بارلىق . بۇ ئىسالمدا شهرىئهت ئهھكاملىرى دەپ ئاتىلىدۇ

تۈزۈملهرنى -ئىنسانالرنىڭ ھهق ھوقۇقلىرىنى ھىمايه قىلىدىغان قانۇن

بېكىتكهن بولۇپ، ئىنسانالر ئالالھنىڭ شهرىئىتىنى ئۆز جايىدا ئىجرا 

  .چكىشىگه زۇلۇم قىلىنمىغان بوالتتىقىلىدىغان بولسا، دۇنيادا ھې

ئىنسانالر ئارىسىدا ئادالهت تۇرغۇزۇشنىڭ ئهڭ ئاساسلىق تۈرلىرىدىن 

خىزمهتچى، چاكارالرنىڭ ئهجرىنى ئىنساپ - بىرى، خوجايىنالرنىڭ ئىشچى

بىلهن بېرىش، ئۇالرنىڭ ئاجىزلىقىدىن پايدىلىنىپ ئېغىر ئىشالرغا 

تىدا ئىشقا سالماسلىق، سالماسلىق، بهلگىلهنگهن ۋاقىتنىڭ سىر

ھوقۇقىنى ھىمايه قىلىش، خىزمهتچىلهرنىڭ شهرىپىگه داغ تېگىدىغان 

ئىشالرنى قىلماسلىق، قىسقىسى خىزمهتچىلهرنىڭمۇ خوجايىنغا ئوخشاشال 

خىزمهتچىلهرنىڭ ھوقۇق، . ئىنسان ئىكهنلىكىنى ئۇنۇتماسلىق كېرەك

بهلكى، . جىپتۇرمائاشلىرىنى كېلىشىم بويىچه كهم قىلماستىن بېرىش ۋا

خىزمهتچىلهرنىڭ روھىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن مائاشتىن سىرت ئىالۋە 

شۇنداق قىلغاندا ئادالهت تۇرغۇزۇلغان . ھهدىيىلهرنى بېرىپ تۇرۇش الزىم

ئىشچىالرنىڭ ئهجرىنى « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. بولىدۇ

ئىبنى ماجه  [ .»ئۇالرنىڭ تهرلىرى قۇرۇپ قېلىشتىن بۇرۇن بېرىڭالر 

ئهينى چاغدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم خىزمهتچىلهرنىڭ ئىش ]. رىۋايىتى 
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ھهققىنى ۋاقتىدا بهرمهي كېچىكتۈرۈش ئارقىلىق ئۇالرغا زۇلۇم قىلىشتىن 

ئاگاھالندۇرغان ۋ ە خىزمهتچىلهرنىڭ ئىش ھهققىنى ۋاقتىدا بهرمهي 

پهيغهمبهر . رە دەپ سۈپهتلىگهنكېچىكتۈرۈشنى گۇناھى كهبى

ئهلهيهىسساالم ھهدىسى قۇدسىىيدا ئالالھ تائاال خىزمهتچىلهرنىڭ ئىش 

ھهققىنى بهرمهي يهۋالغانالر، ياكى ئۇالرنى كىچىكتۈرگهنلهرنىڭ قىيامهتته 

: ئالالھ مۇنداق دەيدۇ« : دەۋاگهرى بولىدىغانلىقىنى ئوچۇقالپ مۇنداق دېگهن

 ماڭا ۋەدە - 1رلۈك ئادەمنىڭ دەۋاگهرى بولىمهن، قىيامهت كۈنى مهن ئۈچ تۈ

 ئازات بىر -2. بېرىپ ۋەدىسىگه تۇرمىغان ئادەم بىلهن دەۋالىشىمهن

ئىنساننى قۇل ئورنىدا سېتىۋېتىپ پۇلىنى خهجلىۋالغان ئادەمگه قارشى 

 خىزمهتچىنى ئىشلىتىپ ئىشىنى پۈتتۈرۈپ بولۇپ -3. دەۋاگهر بولىمهن 

ىگهن ئادەمگه قارشى خىزمهتچىنىڭ دەۋاگهرى ئۇنىڭ ئىش ھهققىنى بهرم

  ]. بۇخارى رىۋايىتى . [ »بولىمهن 

ئالالھنىڭ بهندىلىرى ئىچىدە ئهگىشىشكه اليىق، يول باشچى قىلىپ 

تىكلهشكه اليىق كىشىلهر باركى، ئۇالر خىزمهتچىلهرنىڭ ھهققىگه تاجاۋۇز 

ئۇالرنىڭ ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن . قىلمايدۇ، بهلكى ئىنساپلىق بولىدۇ

ھوقۇقىنى قوغدايدۇ، ئۇالرغا ئوخشاش كىشىلهرنىڭ سهۋەبىدىن ئالالھ 

خىزمهتچىلهرنىڭ . ئۈممهتنىڭ بېشىدىن باال مۇسىبهتلهرنى كۆتۈرۈۋېتىدۇ

ئىش ھهققىنى يهۋالماستىن بېرىش بولسا، ئېسىل ئهخالق، رەھىمدىللىق، 

  . ئادالهتپهرۋەرلىكتۇر

م قىلىش، تاقىتىدىن تاشقىرى خىزمهتچىلهرگه قوپاللىق قىلىش، زۇلۇ

ئېغىر ئىشالرغا بۇيرۇش، ئىش سائىتىدىن تاشقىرى ئىشقا بۇيرۇش، ئىش 

-ھهققىنى ۋاقتىدا بهرمهستىن كېچىكتۈرۈش، ئۇالرنىڭ ئىنسانى ھهق
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ھوقۇقلىرىغا چهك قويۇش، دەلىل ئىسپاتسىز قارىالپ ئوغرى تۇتۇشتهك 

ىرىقىدەك ئىشالرنىڭ ئىشالرنى سادىر قىلىشتىن ئاگاھالندۇردى ۋ ە يۇق

  .ئاشكارا زۇلۇم ئىكهنلىكىنى بىلدۈردى-ئوچۇق

خىزمهتچىلهرگه ياخشى مۇئامىله قىلىش، زۇلۇم قىلماسلىق، ئىش 

ھهققىنى تولۇق ۋە ۋاقتىدا بېرىش تهلهپ قىلىنسا، خىزمهتچىلهرنىڭمۇ 

تاپشۇرۇلغان خىزمهتلهرنى مۇكهممهل، پۇختا بېجىرىش مهجبۇرىيىتى 

ىزمهتچىلهرنىڭ بهلگىلهنگهن مهسئۇلىيهتنىڭ خ-ئىشچى. باردۇر

ھۆددىسىدىن چىقماستىن كۆز بويامچىلىق قىلىپ، ئىش ۋاقتىدا 

خىزمهتكه مۇناسىۋەتسىز ئىشالر بىلهن ياكى ئۆزىنىڭ شهخسى ئىشلىرى 

ھااللدىن . بىلهن شۇغۇللىنىپ تۇرۇقلۇق ئالغان ئىش ھهققى ھاالل بولمايدۇ

نى خالىغان ئادەم بهلگىلهنگهن رىزق تىلهش، ھااللدىن ئوزۇقلىنىش

 خىزمهتچىلهر ئىشقا -ئىشچى . خىزمهتنى ئۆز اليىقىدا بېجىرىشى كېرەك

سهۋەپلهرنى - ۋاقتىدا كهلمهي، ۋاقىت توشۇشتىن بورۇن ھهرخىل باھانه

كۆرسىتىپ خىزمهت ۋاقتى توشۇشتىن بورۇن ئىش ئورنىدىن ئايرىلىش 

قنىڭ قاتارىدىن قاتارلىقالرمۇ ئىش ھهققىنى ھاالل ئالمىغانلى

  . ھېسابلىنىدۇ

ئىنساننىڭ مال دۇنياسىدىن بهرىكهتنىڭ يوقىلىشىغا سهۋەپ 

بولىدىغان ئامىلالردىن؛ باشقىالرنىڭ ھهققىنى يهۋېلىش، بهلگىلهنگهن 

خىزمهتنى ئىخالس بىلهن ئادا قىلماستىن كۆز بويامچىلىق قىلىش، 

دېمهك؛ . لىشتۇرباشقىالرنىڭ ھهققىگه تاجاۋۇز قىلىش ئارقىلىق زۇلۇم قى

دۇنيادا ھهربىر ئىنسان قىلغان ئىشىدا مهيلى شهخسى ئۆزىنىڭ ئىشى 

بولسۇن ياكى باشقىالرنىڭ ئىشى بولسۇن، ھۆكۈمهت خىزمىتى ياكى 
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 - كىم بولۇشتىن قهتئىينهزەر - خۇسۇسىي شىركهت خىزمىتى بولسۇن، 

تهك كۆز بويامچىلىق، زۇلۇم قىلىش، باشقىالرنىڭ ھهققىگه تاجاۋۇز قىلىش

ئۇنداق قىلمىغان تهقدىردە زۇلۇم . رەزىللىكلهردىن ساقلىنىشى كېرەك

. قىلغانالر قاتارىدىن ئورۇن ئالىدۇ، ئالالھ زالىمالرنى ياخشى كۆرمهيدۇ

  .زالىمالرنىڭ جايى جهھهننهمدۇر

ئالالھ بىزلهرنى ئۆز ئۆزىمىزگه زۇلۇم قىلىشتىن، باشقىالرغا زۇلۇم 

ئاخىرەتلىك ئىشلىرىمىزدا - ياقىلىپ سېلىشتىن ساقلىسۇن، دۇن

رىياگهرلىكتىن، كۆز بويامچىلىقتىن، باشقىالرنىڭ ھهققىنى يهۋېلىشتىن 

ساقالپ، ئىنسانالر ئارىسىدا ئادالهتنى بهرپا قىلىپ جهمئىيهتنىڭ 

  !.گۈللىنىشىگه تۆھپه قوشقىلى مۇۋەپپهق قىلسۇن 

. دۇدېمهك؛ ئادالهت رېئاللىققا ئايالنغان مۇھىتتا زۇلۇم يوقىلى( 

ئادالهتسىزلىك، ھهقسىزلىق پۇت تىرەپ تۇرۇۋاتقان جهمئىيهتته زۇلۇم 

ئىنسان، ئىنساندەك ياشاش ئۈچۈن ئادالهتنى بهرپا قىلىشقا . راۋاجلىنىدۇ

تىرىشىشى الزىم، ئهگهر ئۇنىڭغا ھهرىكهت قىلمايدىكهن ئۇالرنىڭ 

لۇم چۈنكى ئۇ ئۆز نهپسىگه زۇ. پهرقى بولمىغان بولىدۇ  زالىمالردىن ھېچ 

قىلدى ۋە ھايۋانالرچه ياشاشقا رازى بولدىكى زۇلۇمنى كهتكۈزۈپ ئادالهتنى 

  . بهرپا قىلىشقا ئىنتىلمىدى

ئالالھ ھهممىمىزنى ئادالهت بىلهن زۇلۇم ئوتتۇرىسىدىكى 

! . ئىستىراتىگىلىك نىشاننى پهرقلهندۈرۈپ ياشاشقا مۇيهسسهر قىلسۇن

  .) - مۇھهررىر-    . .........ئامىن

 
  



 7

  


