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كىشىلىك تۇرمۇشتا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئۈلگه 

  قىلىش ئائىله مۇقىملىقىنىڭ كاپالىتىدۇر

  
 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-22ئاينىڭ - 08يىلى -2008

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ائاالغا ھهمدۇ ئىمام ئالالھ ت 

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

  : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

ئىسالم دىنى ئائىله قۇرۇلۇشىنىڭ پۇختىلىقى، مۇقىملىقىغا "

 لهرنى دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيه" ئىنتايىن ئهھمىيهت بېرىدۇ 

  :قىلدى

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

  .ئېرىشتۈرىدۇ

دۇنيادىكى ھهر قايسى جهمئىيهتلىرىگه بهزەر سالىدىغان بولساق 

ماجرا، - زوراۋانلىق، جېدەلئائىلىدە بۆلۈنۈش، تۇرمۇشتا چۈشىنىشمهسلىك،

تۇغقان، قېرىنداشالر ئارىسىدا ئاداۋەت، تاالق نىسبىتىنىڭ -باال، ئۇرۇق-ئاتا

يوقىرى بولۇشىدەك ئىللهتلهرگه ئهڭ ئېغىر دۇچ كهلگهن بىر زامان بولۇپ 

بۇنداق سهلبىي ۋەقهلهرنىڭ تۈپ سهۋەبىنى سۈرۈشته قىلىپ  . كۆرۈنىۋاتىدۇ

اندىكى شهخسىيهتچىلىكنىڭ كۈچىيىشى، كۆرىدىغان بولساق دەل ئىنس

ئادەتلهرنىڭ ھۆكۈم سۆرىشى، ياتالردىن -ئىسالم دىنىمىزغا يات ئۆرپ

سىڭىپ كىرگهن سېسىق مهدەنىيهتلهرنىڭ تهسىرىدىن بولغانلىقىنى 

  . كۆرۈۋالماق ئانچه قىيىنغا چۈشمهيدۇ
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ئهخالق، ئىسالم تهلىماتى، شهرىئهت -ھهرقانداق بىر ئائىلىدە ئهدەپ

ئادەتكه ئېتىبار بېرىش يوقىلىدىكهن، ئۇنداق ئائىلىدە -نى، مىللى ئۆرپمىزا

ئايال جىنسنىڭ -ئهر . ۋەيرانلىق، بۇزۇلۇش يۈز بېرىشى تهبىئىي ئهھۋال

ئايالالر ئوتتۇرىدا -مۇناسىۋىتىدە سۈركىلىش مهدەنىيىتىنىڭ يامرىشى، ئهر

بوشلۇق دائىرىسىنىڭ كهڭرىپ كېتىشى، ئادالهت، رەھىمدىللىق، 

ېهرىبانلىق خىسلهتلىرىنىڭ ئېسىمىزدىن چىقىپ كېتىشى م

  .مهسىلىنى تېخىمۇ مۇرەككهپلهشتۈرۈپ قويىدۇ

ئائىله تۇرمۇشىدا بۇيرۇق چۈشۈرۈش، چهكلهش، تهھدىت سېلىش، 

خۇددى ئىنسان ئۆزىدىن . ئىنتىقام ئېلىش دېگهندە ئىبارىلهر بولمايدۇ

ىشالردىال باشقىنى ئويلىمايدىغاندەك، ئۆزىگه مۇناسىۋەتلىك ئ

ئائىله . غهزەپلىنىدىغاندەك ئهھۋالالرنىڭ كۈرىلىشى توغرا ئهمهس

كهسكىن ھۆكۈم چىقىرىلمايدۇ، . ئاالقىلىرىدە كهسكىن بۇيرۇق بولمايدۇ

  . ماجىرامۇ بولمايدۇ-قوپال جېدەل

 ئائىلىسىدە ئىزتىراپ، قىيىنچىلىقالردىن  ئۆيىدە تۇراقسىزلىق،

 ئهلهيهىسساالمنىڭ كارۋىنىغا قوشۇلۇپ، پهيغهمبهر شىكايهت قىلغان ئادەم 

ئائىله تۇرمۇشىدا پهيغهمبهر . ھىدايه مۇھهممهدىيگه ئېسىلىشى كېرەك

بىز پهيغهمبهر . ئهلهيهىسساالتۇۋەسساالم ئهڭ ياخشى يولباشچى ۋە ئۆرنهكتۇر

ئهلهيهىسساالم قىلغان، بۇيرىغان ئىشالرنىڭ ھهممىنى ئۆز جايىدا بىجا 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالتۇ ۋەسساالم بىزنىڭ . ىزكهلتۈرۈشكه بۇيرۇلغانم

پهيغهمبهر .  دۇنيالىق ئىشلىرىمىزنىڭ ھهممىدە بىزگه ئۈلگىدۇر-دىن

 يولىدىكى ئېغىر  تهشۋىقات-ئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋەت، ئىبادەت دىن

پهيغهمبهر . مهسئۇلىيهتلىرى ھېچقاچان ئائىلىسىنىڭ ھېسابىغا بولمىغان
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 ئائىله ئىشىغا خۇددى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالتۇ ۋەسساالم

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئائىله ئىشىدىن باشقا ئىشى يوقتهك ئهھمىيهت 

  . بېرەتتى

ئىمام، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئائىلىسىگه قانداق مۇئامىله 

ئۇ . قىلىدىغانلىقى ھهققىدە بىزلهرگه بىر قانچه مىسالالرنى كهلتۈردى

مۇھهممهد مۇستاپا ئهلهيهىسساالتۇ ۋەسساالم مېهرىبان ئهر : مۇنداق دېدى

يالغۇز . سهمىمىي مهسلهھهتچىدى. ئىشهنچىلىك نهسىههتچى ئىدى. ئىدى

بېشىغا كۈن چۈشسه . اغالردا ئائىلىسىگه چاقچاق قىلىپ قوياتتىچ

. ئۇالرنىڭ شىكايىتىنى دىققهت بىلهن ئاڭاليتتى. بېشىنى سىاليتتى

- سۆز. تىلى ئارقىلىق ئازار بهرمهيتتى. يىغلىسا يېشىنى سۈرتهتتى

ئۇالردىن ئهزىيهت كهلسه ھېچكىشى . ھهرىكىتىدە ھاقارەت قىلمايتتى

قولى بىلهن ھاياتىدا ئايال . ئېغىرلىقنى كۆتۈرەتتىكۆتۈرەلمهيدىغان 

. ئائىلىسىدىن ئهيىب ئىزدەپ يۈرمهيتتى. كىشىنى ئۇرۇپ باقمىغان

خاتالىشىپ قالغان تهقدىردە دەرھال . مهسىله كۆرۈلسه كۆپتۈرمهيتتى

كۆپ . ماالمهتنى كۆپ قىلمايتتى-تاپا. ئىنكاس بىلدۈرۈپ كايىمايتتى

كۆپ رەھمهت . ۆرسىمۇ كۆرمهسكه ساالتتىۋاقىتالردا خاتالىقالرنى ك

. ئائىلىگه بولغان مۇئامىلىدە ئهڭ يۇقىرى سهۋىيىدە تۇراتتى. ئېيتاتتى

ئۇ مۇنداق  . ھهقىقىي ئهرلىك ساالھىيىتىنى نامايهن قىالتتى

سىلهرنىڭ ئاراڭالردىن ئهڭ ياخشىلىرىڭالر ئائىلىسىگه ياخشى :"دەيتتى

ئىلىسىگه ياخشى مۇئامىله قىلىشتا مۇئامىله قىلىدىغانلىرىڭالر، مهن ئا

  ".ھهممىڭالردىن ياخشىراقىمهن
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئائىلىسىگه بولغان مۇئامىلىسى بارلىق 

مۆمىنلهر ئۈچۈن سۈننهت . مۇسۇلمانالر ئۈچۈن مىزان بولىشى كېرەك

ئائىله تۇرمۇشىنى باشقۇرۇشتا مۇھهممهدى پرىنسىپى ئهڭ . بولىشى كېرەك

ئائىله بىلهن چاقچاقلىشىش، ئوينىشىش بولسا دىلنى . زاندۇرياخشى مى

. مۇھهببهت پهيدا قىلىدۇ، غهشلىكنى كۆتۈرۈۋېتىدۇ-سۆيۈندۈرىدۇ، مېهرى

كىچىك بار لىق ئهزاسى رەھىمدىللىق، كۆڭۈل بۆلۈش، -ئائىلىنىڭ چوڭ

پهيغهمبهر  . دىققهت ئېتىبار بېرىشنى تهقهززا قىلىدۇ

 ئاياللىرى بولغان مۆمىنلهرنىڭ ئانىلىرى ئهلهيهىسساالتۇۋەسساالمنىڭ

بارلىق ئىشلىرىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا كېلىپ مهسلىههتىنى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئاياللىرىدىن پۇتۇن بىركۈن، . ئاالتتى

. رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالمدىن يىراق تۇرىدىغان ئايال ئاز تېپىالتتى

ئۆزىنىڭ گېپىنىال توغرا دەپ . رچان ئىدىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سهۋى

چۈنكى رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم بارلىق ئىنسانىيهتكه ئائىله . تۇرمايتتى

ياخشى ئهخالقلىق بولۇشال ئائىله قىيىنچىلىقنى . تۇرمۇشىدا ئۆرنهك ئىدى

بهلكى ئائىلىنىڭ ئېغىرچىلىقلىرىغا . ھهل قىلىشقا كۇپايه قىلمايدۇ

امىله قىلىش، غهزەپلىنىش ۋاقتىدا ئۆزىنى سهۋرچانلىق بىلهن مۇئ

بېسىۋېلىش، ئاچچىقىنى يۇتۇۋېلىش ھهقىقى ئائىله باشقۇرۇشتىكى مۇھىم 

  . ئامىلدۇر

 سوۋغاتالرنى -چىرايلىق سۆز، مۇاليىملىق، ماختاپ تۇرۇش، ھهدىيه

بېرىپ تۇرۇش، چېكىدىن ئاشۇرۇۋەتمهسلىك، سۆز ھهرىكهتكه دىققهت 

 ئىشالردا ئائىلىگه مهسلىههت سېلىش، قىلىش، قىلىشقا تىگىشلىك

ئۇالرنىڭ سۆزىگه قۇالق سېلىش، ھاقارەتلىمهسلىك ئائىلىنى 



 5

نورمال ئىشالردىمۇ ئۆزرە سوراپ، كۆڭلىنى . مۇستهھكهملهيدىغان ئامىلالردۇر

ياساپ تۇرۇش، خاتالىقالرغا كۆز يۇمۇش، ئۆيدىن يىراق ۋاقىتالردا 

- ئاالقىلىشىپ تۇرۇش ئارىدا ئۇنسىئاالقىلىشىپ تۇرۇش، تىلفۇندا بولسىمۇ 

ئائىلىدە جېدەل ماجىرانىڭ بولماسلىقى ھهقىقىي . ئۇلپهتنى كۈچهيتىدۇ

سائادەت ئهمهس، بهلكى ئالالھقا بولغان ئىماننى مۇستهھكهملهش، -بهخت 

  .ئهخالق، شهرىئهت كۆرسهتمىسى ئىچىدە بولۇش ھهقىقىي بهختتۇر-ئهدەپ

 دېگهنلىك بولماستىن، بهلكى ئۇنداق دېگهنلىك سايىمئاخۇن بوالڭ(

ئىمان نۇرىغا چۆمگهن ئىللىق بىر ئائىلىڭىز بولسۇن دېگهنلىك، چۈنكى 

سىز يۇقىرىدىكى كىشىلىك تۇرمۇشىڭىزدا يات بولغان، لېكىن پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئائىله تۇرمۇشىدىن ئارىيه ئىلىنغان ئهخالق ۋە 

 ئهرزىيدىغان ئۆزى ئاددى مۇھهببهتنى بهرپا قىلىشتا يېتهكچى قىلىشقا

تهسىرى كۈچى كۈچلۈك، ھهر قانداق كىشى بهجا كهلتۈرەلهيدىغان ئىشالر 

ئومۇمهن قىلىپ ئېيتقاندا، ھهر قانداق مهسئۇلىيهت . تهۋسىيه قىلىندى

ئىگىسى ئهر ئۆز مهجبۇرىيىتىنى دىكتاتور تۈزىمى بىلهن ئهمهس، بهلكى 

بۇ بۈيۈك ئىسالم . لىدۇمۇھهببهت بىلهن ئادا قىلىشقا چاقىرى-مېهرى

  )-مۇھهررىر-.دىنىمىزنىڭ تهۋسىيهلىرىدىندۇر

 


