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كىشىلهرنى تۈرگه ئايرىش ۋە ئۇنىڭ ئىسالم ئۈممىتىگه 

 كهلتۈرىدىغان زېيىنى

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-30 ئاينىڭ -10يىلى - 2009

رۇتالر دۇ سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدە 

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

ئىسالم شهرىئىتىنىڭ مهقسهتلىرىدىن بىرى : "يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

دېگهن مهزمۇندا " ئىسالمىي قېرىنداشلىق بهرپا قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

  :تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا -ئاشكارا! رئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭال

-  ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! تهقۋادارلىق قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

 قىلىدىغان تۇرمۇش ھهلهكچىلىكى، دۇنيانىڭ ئىنساننى بىئارام

مهشغۇلىيىتى، ئۈممهتنىڭ ئېغىر كۈلپهت قايناملىرى، ئۆزگىرىشچان 

ۋەزىيهت ئىچىدە كۆپلىگهن كىشىلهر شهرىئهتنىڭ يۈكسهك غايىلىرىدىن 

بىرى بولغان ئىسالم قېرىنداشلىقى، دىن بىرلىكى ئۈچۈن 

رىقابهتلىشىۋاتقان بولۇپ، ئۇالر بهزىدە بىرلىشىدۇ يهنه بهزىدە 

بۆلۈنۈش ۋە ئىختىالپلىشىش، بىر ۋىۋىسكىدىن ئىبارەت . دۇئىختىالپلىشى

بولۇپ، بۇنىڭ سايىسى ئاستىدا ئىنسانالرنى تۈرگه بۆلۈش، باشقىالرغا گۇمانى 

قاراشتا بولۇش، ئىشهنچ قىلماسلىق، ئىمانى ئاجىز كىشىلهرنىڭ فىتنه 

پهيدا قىلىشى ئىسالھات ئېلىپ بېرىشنى ئىستهيدىغان مىللهت ئۈچۈن 

بهزىلهر ھايا چاپىنىنى سېلىپ تاشالپ، . اراشمايدىغان بىر ئىشقهتئىي ي
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ئۈممهتنى مۇھىم مهسىلىلىرىدىن باشقا ياقالرغا بۇراپ، ھهممه ئادەمگه 

تهنقىت نهزىرى بىلهن قاراپ قهلبىنى جاراھهتلهندۈرۈشنى ئۆزىنىڭ 

ۋەزىپىسى قىلىۋالغانالر ئىدېئولوگىيه غېرىپلىقىدا ياشاۋاتقانالر بولۇپ، 

ر باشقىالرنى سۆكۈش، ھهقىقهتنى بۇرمىالپ كىشىلهرنى قايمۇقتۇرۇشنى ئۇال

  . ئۆزىگه ھۈنهر قىلىۋالغانالردۇر

چۆچهكلهر، ئىنتېرنېت تور بهتلىرىدىكى -جامائهت سورۇنلىرىدىكى سۆز

مۇنبهر، مۇھاكىمه يىغىنلىرىغا قۇالق سالىدىغان بولساق، ئىنسانالر بىر 

دۈرۈپ، بىرنى رادىكال دېسه بىرىنى بىرىگه دىنى ئات، قالپاقالرنى كهي

وپى، بهزىلىرىنى مۇناپىق، ئالىمالرنىمۇ ھهرخىل ۋەھهابى، يهنه بىرىنى س

تۈرگه ئايرىپ ھاكىمالرنىڭ ئالىمى، مۇناپىق ئالىم، رىياكار، قورقۇنچاق 

پاساتچىالر باشقىالرنى تۈرگه -فىتنه. دېگهندەك ئاتالغۇالر بىلهن ئاتايدۇ

بۆلۈپ، جاراھهتلهندۈرۈشكه پۇرسهت تاپالمىغان تهقدىردە كىشىلهرنىڭ 

باشقىالرنى كۆز . لىرىگه قارىتا گۇمانى قاراشتا بولىدۇمهقسهت-نىيهت

ئىشارىتى، مهسخىرە قىلىش ئارقىلىق فىتنه پهيدا قىلىش ھازىرقى زامان 

مىللهت ئىچىدە قاچانكى . مىكروبلىرى ئىچىدە ئهڭ ئېغىر مىكروبالردۇر

بىرەر ساالھىيهت ئىگىسى ئىسالھات ئېلىپ بېرىشنى خالىسا، مىللهتنىڭ 

سلىگه كهلتۈرۈش مهقسىتىدە مهدەنىيهت ۋە ھازارەت شهرىپىنى ئه

قۇرۇلۇشلىرىنى يولغا قويسا چىدىماسالردىن كۆپلىگهن ھهسهتخور كۈچلهر 

ئۈممهتنىڭ پايدىسى ئۈچۈن . ئوتتۇرىغا چىقىپ فىتنه قوزغاشقا ئۇرۇنىدۇ

بهزى قۇرۇلۇشالرنى يولغا قويغان كىشىلهرنى ۋە مۇبارەك قۇرۇلۇشلىرىنى 

نى ئىلمانىي، لىبېرالى، غهربپهرەس دېگهندەك ئاتالغۇالر تهبرىكلىگهنلهر

ئۇالرنىڭ قولىدا ھېچقانداق ئاساس . بىلهن ئاتاپ تهنقىتلهشكه باشلىدى
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پهقهتال ۋەسۋەسه، ئۆچمهنلىك . يوق، دەلىل ئىسپات تېخى يوق

ئىنسانالرنى بۇنداق تۈرلهرگه بۆلۈش . چىدىماسلىقتىن باشقا نهرسه ئهمهس

لمانالرنى بۆلۈش ئۈچۈن قىلىنغان سۈيقهستلهر بولۇپ، ئهھلى قىبله مۇسۇ

ئۇالر ئىسالم ئۈممىتىنى بۆلۈشكه سهۋەپ بولۇشنىڭ ھاراملىقىنى بىلىشى 

شۇنىمۇ بىلىشى كېرەككى، بۇنداق بۆلگۈنچىلىك ئىسالم ۋە . كېرەك

ئىنسانالرنىڭ . مۇسۇلمانالرغا زىياندىن باشقا نهرسه ئېلىپ كهلمهيدۇ

يۈرگهنلهرنىڭ ئۈممهتكه كهلتۈرىدىغان زىيان ۋە ئهيىپلىرىنى ئىزدەپ 

سهلبىي تهسىرلىرى ئىنتايىن خهتهرلىك بولۇپ، ئىسالم ئۈممىتى ئۆزىگه 

. اليىق خىزمهتلهرنى ئادا قىلىشقا، مهسئۇلىيهتچان بولۇشقا توغرا كېلىدۇ

پاسات پهيدا قىلىشقا تىرىشىۋاتقانالر ئىسالم -مۇسۇلمانالر ئىچىدە فىتنه

مىللهت . زەبۇنلىقىنى تېخىمۇ ئېغىرالشتۇرىدۇ-ازىرقى خارئۈممىتىنىڭ ھ

مىللهتنىڭ ھازىرقىدەك . بوينىدىكى خارلىق زەنجىرى تېخىمۇ پاتىدۇ

سهزگۈر ۋاقىتتا قىلىشقا تىگىشلىك مۇھىم خىزمهتلىرى ۋە 

  . مهسئۇلىيىتى باردۇر

مهسجىدىلئهقسا جوھۇدالرنىڭ خىرىسىغا ئۇچراپال قالماستىن 

ئهلئهقسا ھهقىقىي خهتهر ئىچىدە . تا تۇرماقتاخهتهرلىك باسقۇچ

بولىشىدىكى مۇھىم ئامىل مهسجىدىلئهقسانىڭ تېگىنى ھهرتهرەپتىن 

ئىسالم دۇنياسى، ئىسالم . كوالپ، يىقىلىش خهتىرىگه يولۇقتۇرۇشتۇر

تهشكىالتلىرى، جهمئىيهتلهر، ئالىمالر بىردەك مهسجىدىلئهقسانى 

 ئـۆز مهسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشى كهلگۈسى خهتهردىن قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن

مهسجىدىلئهقسا زىيونىزىمچى جوھۇدالرنىڭ خىرىسىغا . كېرەك

  .ئۇچرىغاندىن سىرت يىقىتىپ تاشالش خهتىرىگه دۇچ كهلمهكته
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يهنه بىر خهتهرلىك مهسىله بهيتىلمۇقهددەس شهھىرىنى 

جوھۇدالرنىڭ ئاشكارە، مهخپى نىشان ۋە . يهھۇدىالشتۇرۇش سىياسىتىدۇر

يىلىرىدىن بىرى بهيتۇلمۇقهددەسنى ئۆز ئهھلى بولغان غا

پهلهستىنلىكلهردىن تازىالپ، مۇكهممهل يهھۇدىالشتۇرۇشتىن ئىبارەت 

بولۇپ، ئىسالم ئۈممىتى بۇ ھهقته ئۆز مهسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىشى 

  . كېرەك

بىز ئۈممهت ئىسالمنىڭ مۇقهددەس جايلىرىدىن بولغان، بىرىنچى 

ىنى قوغدىيالمىساق تارىخ ئالدىدا يۈزىمىز قارا، ھهرەم دىيار-3قىبله 

. ئالالھنىڭ دەرگاھىغا بارغاندا ئازابتىن قۇتىلىشىمىز مۇمكىن ئهمهس

پهلهستىن زېمىنىدا بولۇۋاتقان ئىشالر باشقا مۇستهملىكه ئاستىدىكى 

  .مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىمىزنىڭ زېمىنلىرىدىمۇ يۈز بېرىۋاتىدۇ

سۇلمان دۇنيانىڭ قايسى بولۇڭىدا بولسۇن ئاخىرىدا خۇالسه شۇكى، مۇ 

مۇسۇلمان مۇسۇلماننىڭ ئهيىپىنى . خاتىرجهم ياشىشى تهلهپ قىلىنىدۇ

مۇسۇلمان كىشى ئاڭلىغان . يۆگهش كېرەك، يامان گۇمان قىلىشقا بولمايدۇ

يالغانلىقىنى -خهۋەرنىڭ ھهممىگه ئىشهنمهسلىكى، خهۋەرنىڭ راس

مۇسۇلماننىڭ شهرىپىنى تۆكۈش . كسۈرۈشتۈرمهستىن تارقاتماسلىقى كېرە

  .ھارامدۇر

 
  

  

 
  

  

 


