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ئىسالم دىنى قانائهت قىلىپ ئېتىقات قىلىشقا 

 تهۋسىيه قىلىدۇ

 
  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-03 ئاينىڭ - 04يىلى - 2009

ۇتالر دۇر سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ  

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

ئىسالم دىنىنى دۇنيا خهلقىگه ئىلمى ئۇسۇل : "يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

دېگهن مهزمۇندا " بىلهن يهتكۈزۇش الزىم، لېكىن دىندا زورالش يوقتۇر

  :تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! الرئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭ

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان ئىشالردىن . ئېرىشتۈرىدۇ

  .يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

ۇپ، ئالالھ تائاال  بهسىرەت ئۈستىگه قۇرۇلغان دىن بول-ئىسالم دىنى نۇر

ھىدايهت بهرگهن كىشىنىڭ قهلبى ئىسالم بىلهن نۇرلىنىدۇ، روھى 

ئهكسىچه، ئالالھ كور قىلغان كىشىنىڭ قهلبى پىچهتلىنىدۇ، . ئېچىلىدۇ

ئۇنداق ئادەمنىڭ دىننى قوبۇل قىلىپ مۇسۇلمان . كۆزى ھهقنى كۆرمهيدۇ

ىرگۈزۈلگهنلهر بولۇپ، ئۇنداقالر دىنغا زور بىلهن ك. بولىشىمۇ پايدا بهرمهيدۇ

چۈنكى ئىسالم . ئۇالرنىڭ دىنغا كىرىشى ئۇالرنىڭ ئۆزىگىمۇ پايدا بهرمهيدۇ

دىنى زورالش ئارقىلىق ئهمهس ئىختىيارى ھالدا قانائهت ھاسىل قىلغاندىن 

  .كېيىن قوبۇل قىلىپ كىرىدىغان دىندۇر
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ئىسالم دىنىنىڭ خهلقئارالىق دىن بولۇپ، ئىسالم دىنىغا مهنسۇپ 

. بولغانالردىن بۇ دىننى بارلىق ئىنسانىيهتكه يهتكۈزۈشنى تهقهززا قىلىدۇ

 سائادىتىگه -ئاخىرەتلىك بهخت -چۈنكى بۇ دىن ئىنسانىيهتنىڭ دۇنيا 

ئهھۋال ئۇنداق ئىكهن، بۇ دىننى قوبۇل . كېپىللىك قىلىدىغان دىندۇر

لغان كىشى ئىختىيارى ھالدا، تاشقى بېسىمسىز، قانائهت ھاسىل قى

ئهكسىچه، قهلبىدە ھهقىقىي قانائهت  . قىلىش ئارقىلىق قوبۇل قىلىدۇ

دىنغا . ھاسىل بولمىسا، دىن ئۇنداق ئادەمنىڭ قهلبىگه ئورنىمايدۇ

ئىختىيارى ھالدا قانائهتچانلىق بىلهن كىرگهن ئىنساننىڭ روھىي 

تهسهۋۋۇرى، دىنغا بولغان ئىخالسى باشقا ئىنسانالردىن دۇنياسى، ئهقلىي 

قانائهت بىلهن دىنغا كىرگهن ئىنسان دىننىڭ . پۈتۈنلهي پهرقلىق بولىدۇ

ئالالھنىڭ بۇيرۇقلىرىغا . بارلىق يوليورۇقلىرىنى بىجانىدىل ئىجرا قىلىدۇ

ئالالھنىڭ توسقانلىرىدىن . ئىتىراز بىلدۈرمهستىن قوبۇل قىلىدۇ

  . ىك بىلهن قول ئۈزىدۇئىتائهتمهنل

ئادەت بېسىمى، جهمئىيهت بېسىمى -كۈچ بېسىمى، ئۆرپ ئهمما دىننى  

ئاستىدا قوبۇل قىلغان ئىنسانالردا ئىبادەتلهرنى بىجا كهلتۈرۈشته 

خۇشياقماسلىق، ئېغىرلىق قىلغان، ئىبادەتلهرنى قىلماسلىققا تىرىشىپ 

  .سهۋەپ كۆرسىتىدىغان ئهھۋالالر كۆرۈلۈپ تۇرىدۇ

 -رئان كهرىمنىڭ پىرىنسىپى دىننى باشقىالرغا تهقدىم قىلىشتا ئۆزقۇ

ئىختىيارى بىلهن قانائهتلهندۈرۈش پرىنسىپىنى قولالنغان ۋە شۇنداق 

 ئىدراك دىنى بولۇپ، ھهربىر -ئىسالم ئهقىل. بولۇشنى تهشهببۇس قىلغان

ئىنسان بۇ دىنغا كىرىشتىن، ياكى دىن ئۈستىدە ئويلىنىشتىن بورۇن 

ئىنسان داۋاملىق كائىناتنىڭ . ى ئىشقا سېلىشى كېرەكئهقلىن
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يارىتىلىشى، ئۆزىنىڭ قۇرۇلمىسى ئۈستىدە ئويلىنىپ كۆرگهن تهقدىردە بۇ 

دىننىڭ ماھىيىتىنى، ئالالھنىڭ بىرلىك بارلىقىنى ماددىي، ئهقلىي 

يهنه كېلىپ ئالالھنىڭ تهڭدىشى يوق، . دەلىل ئارقىلىق ئىسپاتلىيااليدۇ

ئىكهنلىكى، ئىبادەتته، چوقۇنۇشتا يالغۇز ئىكهنلىكى، ئهگهردە يىگانه -يهككه 

ئىالھالر كۆپ بولغان تهقدىردە دۇنيانىڭ تهڭپۇڭلىقى بۇزۇلىدىغانلىقىدەك 

  . ھهقىقهت مۇنازىرە تهلهپ قىلمايدىغان رېئاللىقتۇر

ئىنسان ئالالھنىڭ بىرلىكى، بارلىقىنى ئۆزىنىڭ ئهقلى ئارقىلىق 

انىيهتنىڭ نى ھهقىقىي ئالالھ تهرىپىدىن ئىنسھېس قىلىپ، ئىسالم دىنى

سائادىتى ئۈچۈن نازىل قىلىنغان دىن -ئاخىرەتلىك بهخت-دۇنيا

ئىكهنلىكىدىن ئىبارەت ھهقىقهتنى ئىختىيارى ھالدا قوبۇل قىلغاندا بۇ 

  .دىن ئۇ ئىنساننىڭ قهلبىگه مۇستهھكهم ئورۇنلىشىدۇ

ن، كۆزىمىزدە دىننىڭ ھهقىقىتىنى بىلىشنى خالىغان ئىنسان ئۈچۈ

 جانسىز مهخلۇقالر -كۆرۈۋاتقان، ھهمدە ياشاۋاتقان دۇنيا، دۇنيادىكى جانلىق 

  . جانلىق مىسال، رېئال پاكىتتۇر

ئالالھ بارچىمىز بۇ ئۇلۇغ دىننى قانائهت ھاسىل قىلىش ئارقىلىق، 

ئىختىيارى ھالدا قوبۇل قىلغان سهمىمىي مۇسۇلمانالر قاتارىدا قىلسۇن 

  !.ئامىن

   

  


