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ئۇالر مۆمىنلهرنى ئالالھقا ئىمان ئېیتقانلىقلىرى ئۈچۈنال 

  یامان كۆرىدۇ

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى -09ئاینىڭ -01یىلى -2009

   
ھىسساالم مهسچىتىنىڭ خاتىپى جۈمه نامىزىغا جۇغالشقان پهیغهمبهر ئهلهی

ئۇالر مـۆمىنلهرنى پهقهت غالىـب، مهدھىـیىگه    «یۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا، 

ــۆردى    ــان ك ــۈنال یام ــانلىقلىرى ئۈچ ــان ئېیتق ــا ئىم ــگهن » الیىــق ئالالھق دې

 :مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىیهلهرنى قىلدى

رلىق قىلىش بىلهن بىرگه، ئهمهللهرنى مۇسۇلمانالر ئالالھغا ھهقىقى تهقۋادا

ئىخالس بىلهن قىلىشى الزىم، چۈنكى ئالالھ تائاال بۇ ئـارقىلىق ئىنسـانالرغا   

ئالالھ تائاال ئىنسانالرغا رەھـمهت قىلىـپ   . ئاخىرەتته مهنپهئهت بېرىدۇ-دۇنیا

ــا    مــۇھهممهد ئهلهیھىسســاالمنى پهیغهمــبهر قىلىــپ ئهۋەتكهنــدىن باشــالپ ت

مانالر ئىنســانىیهت دۇنیاســىغا مهنپهئهتلىــك ئــېلىم،    ھــازىرغىچه مۇســۇل 

ــۈزەل   ــیهت ۋە گ ــق، رەھىمــدىللىق، مهدەنى ــادىللىق، تىنچلى ــتىن -ئ ئهخالق

تهقدىم قىاللمىغان ئېسـىل   ئىبارەت تارىختا ئۆتكهن ئىلگىرىكى ئۈممهتلهر 

  .سوۋغىالرنى تهقدىم قىلدى ۋە قىلىۋاتىدۇ

ــۇھهممهد ئهلهیھىس  ــقهتهن پهیغهمبىرىمىــز م ســاالم پهیغهمبهرلهرنىــڭ  ھهقى

ــى     ــى ئىلگىرىكـ ــالالھ پهیغهمبىرىمىزنـ ــۇپ ئـ ــارى بولـ ــز باسـ ــاخىرقى ئىـ ئـ

پهیغهمبهرلهرگه ئهگىشىشكه بۇیرىدى، پهیغهمبهر ئهلهیھىسسـاالمنىڭ دىنـى   

ھهق دىن بولۇپ ئـۆزگهرتىش ۋە ئالماشتۇرىلىشـتىن خـالى بولىـدىغانلىقىغا     

مـــا ئىلگىرىكـــى   ئهم. ئـــالالھ تهرىپىـــدىن كاپـــالهت بىـــرىلگهن دىنـــدۇر    

پهیغهمبهرلهرنىــڭ دىنلىــرى كىشــىلهر تهرىپىــدىن غهرەزلىــك ۋە غهرەزســىز  
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ئـۆزگهرتىلگهن ۋە ئالماشــتۇرۇلغان بولــۇپ، بۇنىــڭ بىــلهن نۇرغــۇن كىشــىلهر  

  . زااللهت یولىغا كىرىپ كهتتى

پهیغهمبىرىمىـــز مـــۇھهممهد ئهلهیھىسســـاالم كېلىشـــتىن ئىلگىـــرى ئـــۆز 

ســــــۇنۇپ ئۇنىڭــــــدىن كىیىنكــــــى پهیغهمبىرىنىــــــڭ تهلىماتىغــــــا بوی

ــى   ــىلهر ھهقىقـــ ــكهن كىشـــ ــهنگهن ۋە ئهگهشـــ ــۇ ئىشـــ پهیغهمبهرلهرگىمـــ

: مۇسـا «: بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەیـدۇ . مۇسۇلمانالردىن ھېسابلىنىدۇ

ئهگهر ئالالھغا ئىمـان ئېیتقـان بولسـاڭالر، ئالالھقـا بویسـۇنغان      ! ئى قهۋمىم

هنـى ھهمـمه ئىشـىڭالرنى ئالالھغـا     ی(بولساڭالر، ئۇنىڭغا تهۋەككۇل قىلىڭـالر 

یهنـى ئهھلـى   . »تاپشۇرۇڭالر، ھهر قانداق ئهھۋالدا ئالالھقـا یـۆلىنىڭالر دېـدى   

ــدىكهن     ــان كهلتۈرى ــبهر ئهلهیھىسســاالمغا ئىم ــابتىن كىمىكــى پهیغهم كىت

ــدۇ  ــا قــوش ئهجىــر بېرىلى ــدۇ  . ئۇنىڭغ ــداق دەی ــاال مۇن ــالالھ تائ ــته ئ ــۇ ھهق : ب

نازىــــل ) یهنــــى ئىنجىــــل، تهۋرات(قۇرئانـــدىن ئىلگىــــرى بىــــز كىتــــاب «

قۇرئانغــا ئىشــىنىدۇ، ) یهنــى یهھــۇدىي ناســاراالرنىڭ مــۆمىنلىرى (قىلغــانالر

ــۇالر    ــدا، ئ ــان چاغ ــل قىلىنغ ــان نازى ــا قۇرئ ــهندۇق،  : ئۇالرغ ــا ئىش ــز قۇرئانغ بى

شۈبھىسىزكى، ئۇ پهرۋەردىگارىمىز تهرىپىدىن نازىل بولغان ھهقىقهتتۇر، بىـز  

مۇســۇلمان ئىـدۇق دەیــدۇ، ئۇالرنىــڭ قىلغــان  بۇنىڭــدىن بــۇرۇن  ھهقىـقهتهن  

تــاقىتى ئۈچــۈن ئۇالرغــا قــوش ســاۋاپ بېرىلىــدۇ، ئــۇالر یاخشــىلىق   -ســهۋرى

ئارقىلىق یامـانلىقنى دەپئـى قىلىـدۇ، بىـز ئۇالرغـا رىزىـق قىلىـپ بهرگهن        

   . »نهرسىلهردىن یاخشىلىق یوللىرىغا سهرپ قىلىدۇ

ــز مــــ   ــى بىزنىــــڭ پهیغهمبىرىمىــ ــابتىن كىمىكــ ۇھهممهد ئهھلــــى كىتــ

ئهلهیھىسســــاالمغا ئىمــــان كهلتۈرمهیــــدىكهن ئــــۇ ھهقىــــقهتهن ئالالھغــــا 

ــابلىنىدۇ ــدۇ . ئىشـــهنمىگهن ھېسـ ــاال مۇنـــداق دەیـ ــالالھ تائـ ــته ئـ : بـــۇ ھهقـ
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ئالالھنىڭ بىرلىكىنـى ۋە قـۇدرىتىنى ئىنكـار قىلغـانالر، ئـایهتلىرىمىزنى      «

ئــۇ . الىــدۇیالغانغـا چىقارغــانالر ئهھلــى دوزاخ بولــۇپ، ئـۇالر دوزاختــا مهڭگــۈ ق  

مىنىڭ «: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دەیدۇ. »!نېمىدېگهن یامان جاي

مىنىــڭ پهیغهمـــبهر  ! جېــنىم قولىـــدا بولغــان ئـــالالھ بىــلهن قهســـهمكى   

-بولغانلىقىمنى ئاڭالپ مىنىڭ پهیغهمبهرلىكىمگه ئىشـهنمىگهن یهھـۇدىي  

            . »ناساراالرنىڭ ھهممىسى دوزاخقا كىرىدۇ

ن مۇسۇلمانالر ئىنسانىیهتكه یاخشـى تهسـىراتالرنى بهرگهن ھهمـدە    ھهقىقهته

ئالالھ تائاال مۇسۇلمانالرنىڭ قولى بىلهن ئىنسانىیهتكه نۇرغـۇن تهرەققىیـات،   

ئهمما دىن دۈشـمهنلىرى  . گۈللىنىش ۋە یاخشى ئىشالرنى بارلىققا كهلتۈردى

سـانىیهتكه  نهیرەڭلهرنـى ئىشـلهتتى، نهتىجىـدە ئىن   -ئۇالرغا ھهر تۈرلۈك ھىله

بولۇپمــۇ كىیىنكــى . ئۆزىنىـڭ قهبىــھ ئهپتــى بهشىرىســىنى ئاشــكارا قىلــدى 

ــۇلمانالر دىــــن    ــدىكى مۇســ ــىرلهردە دۇنیانىــــڭ ھهرقایســــى جایلىرىــ ئهســ

ــمهنلىرىنىڭ ھهر ــۈك -دۈش ــدى   تۈرل ــا دۈچ كهل ــىمى ۋە زۇلىمىغ دىــن . بېس

دۈشمهنلىرى مۇسۇلمانالر ھاكىمىیىتىنى یىقىتتى ۋە نۇرغۇن شـهھهرلهرنى  

بـــۇ ۋاقىـــتالردا مۇســـۇلمانالر ئۆزىنىـــڭ دىنىنـــى، مىللـــى      . ســـىۋالدىبې

مهنپهئهتىنى، ئىـززەت ئـابرۇیىنى، ۋەتىنىنـى ۋە بـایلىقىنى قوغـداش ئۈچـۈن       

ــدۈردى  ــىلىق بىلـ ــا قارشـ ــۈرگهن  . زۇلۇمغـ ــا كهلتـ ــى قولغـ بهزى نهتىجىلهرنـ

  . بولسىمۇ، گاھىدا مهغلۇبىیهتلهرگىمۇ دۈچ كهلدى

رنىڭ ۋەتىنىنـى بېسىۋېلىشــى ۋە ئۇالرغــا  دىـن دۈشــمهنلىرىنىڭ مۇســۇلمانال 

ــرى     ــڭ بى ــۇپ، بۇنى ــهۋەبلهردىن بول ــانچه س ــر ق : ھۆكۈمرانلىــق قىلىشــى بى

ــۈك    ــلىقى، ھهر تۈرلـ ــا تولـــۇق ئهمهل قىلماسـ ــۆز دىنىغـ ــۇلمانالرنىڭ ئـ مۇسـ

قارىشـــىنىڭ  -بىــدئهتلهرنىڭ پهیــدا بولىشـــى، ئىتتىپاقســىزلىق ۋە كــۆز    
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-غۇزالماسـلىقى، ئىنسـان ھهق  ئوخشاش بولماسلىقى ۋە پىكىر بىرلىكى تۇر

ــارلىقالردىن     ــلىكى قاتـ ــنى بىلمهسـ ــداق پایدىلىنىشـ ــدىن قانـ ھوقۇقلىرىـ

  . ئىبارەتتۇر

دىن دۈشمهنلىرىنىڭ مۇسۇلمانالر ئۈستىدىن ھۆكۈمرانلىق قىاللىشـىنىڭ  

ئاساسلىق سهۋەبلىرىنىڭ بىرى؛ ئۇالرنىڭ ھهق دىنغا بولغان ئـۆچمهنلىكى،  

ــى      ــۇلمانالرنىڭ بىرلىكىن ــى، مۇس ــتا بىرلىشهلىش ــى تۇرۇش ــالمغا قارش ئىس

ــدىغان، ســاپ ئهقىــدە، ئىبــادەت، گــۈزەل ئهخالقلىرىنىــڭ مــاھىیىتىنى    بۇزى

ــان خۈن ــۈن ج ــۈك ۋاســىتىالرنى   -ۈكالشــتۇرۇش ئۈچ ــلهن ھهر تۈرل ــى بى جهھل

  .قوللىنىش ئارقىلىق بىر یهڭدىن باش چىقىرالىشىدىن ئىبارەتتۇر

ــهتلىك      ــۇلمانالرنىڭ دەھش ــك مۇس ــي ۋەقهلى ــان ئهمهلى ــازىر كۆرۈۋاتق ــز ھ بى

قىرغىنچىلىققــا دۈچ كېلىشــى، دۇنیــادىكى زۇلۇمغــا ئۇچرىغــانالرنى ھىمــایه 

ــى،   قىلىــش ئورگانلى ــۇالقلىرىنى یوپۇرۇۋىلىشــى، ئۆزىنىــڭ دىنىن رىنىــڭ ق

ئـابرۇیىنى قوغداشـتا زۇلۇمغـا ئۇچرىغـان      -ۋەتىنىنى ۋە بـایلىقىنى، ئىـززەت  

مۇسۇلمانالرغا یاردەم بېرىدىغان خهلقئارالىق ئورگانالرنىڭ مهسئۇلىیهتتىن 

بىــز مۇســۇلمانالر ئالالھــدىن باشــقا بىــرەر . بــاش تارتىشــى بىــلهن بوالۋاتىــدۇ

دىــن دۈشــمهنلىرىدىن بىزنىــڭ . ەپنىــڭ یــاردىمىنى ئۈمىــت قىلمــایمىزتهر

بىـز دىنـدا   . قىیىنچىلىقىمىزنى ھهل قىلىپ بېرىشىنى تهلهپ قىلمایمىز

ئـالالھ بىـزگه یـاردەم بېرىـدۇ ۋە ئىشـلىرىمىزنى       مۇستهھكهم تۇرىدىكهنمىز 

كىمىكـى ئالالھنىـڭ   «: ئالالھ تائاال بـۇ ھهقـته مۇنـداق دەیـدۇ    . ھهل قىلىدۇ

ىنىغــا یــاردەم بېرىــدىكهن، ئهلــۋەتته ئــالالھ ئۇنىڭغــا یــاردەم بېرىــدۇ، ئــالالھ  د

  . »ئهلۋەتته كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر
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، قــارار چىقىرىــدىغان خهلقئــارا   !بىــز دۇنیاغــا شــۇنى ئــېالن قىلىمىزكــى    

ــۇم قىلىنغۇچىنىــڭ ئارىســىنى    ــۇم قىلغــۇچى بىــلهن زۇل جهمئىــیهتلهر زۇل

ئۇالرغا قېرىلىق یهتتىمۇ یـاكى  ! دۇقبىلمى. قهستهنلىك بىلهن ئایرىمىدى

تۇیغۇ سهزگۈلىرىنى یوق -غهززىدە بولۇۋاتقان قىرغىنچىلىق ئۇالرنىڭ ھېس

  .قىلىۋەتتىمۇ؟ 

مۇسۇلمانالر ئۆز قىیىنچىلىقلىرىنى ئۆزى ھهل قىلىشقا ھهرىكهت قىلىشى 

ــۇالر ئۈچــۈن یاخشــىلىق     ــۇ ئ ــن دۈشــمهنلىرى ھهرگىزم ــرەك، چــۈنكى دى كې

ــدۇ ــازىر بو. قىلمایـ ــن     ھـ ــپاتالیدۇكى، دىـ ــۇنى ئىسـ ــك شـ ــان ۋەقهلىـ لىۋاتقـ

دۈشمهنلىرى مۇسـۇلمانالرغا خىجىـل بولماسـتىن، ھایـا قىلماسـتىن یـاكى       

ئىككى خىل مۇئامىله قىلىدۇ، كۈچلۈكلهر ئاجىزالرنى بوزەك  قورقماستىن 

قىلىدىغان ھایاتلىقتا یاخشىلىق بولمایدۇ ۋە بۇنـداق جهمئىیهتـته ئـادالهت    

ــڭ با ــدۇ   ۋە ھهققانىیهتنىـ ــۆز ئاچمىســـاقمۇ بولىـ ھـــازىرقى . رلىقىـــدىن سـ

 -ھىله ئهھۋالالرنى ھهر بىر مۇسۇلمان ئوچۇق كۆرۈۋاتىدۇ، دىن دۈشمهنلىرى 

نهیرەڭ ئىشلىتىپ، ئۆز چاڭگىلىدىكى مېدىیا ۋاستىلىرى ئارقىلىق ئـۆزى  

خالىغان بویۇنچه تهشۋىقات قىلىۋاتقان بولسىمۇ، یهنىال ھهقىقهتنى یوشۇرۇپ 

  .قااللمىدى

ســۇلمانالر زۇلۇمغــا ئۇچراۋاتقــان مهســىله پهقهت پهلهســتىن مهسىلىســى   مۇ

بولماستىن بهلكى پۈتۈن دۇنیاغا تونۇشلۇق بولغان، مۇسۇلمانالرنىڭ كۆڭـۈل  

بولىشى ئىمـانى مهجبـۇرىیهت دەپ قارالغـان، ئىسـالم دىنىـدا ئۇلۇغلىنىشـى       

قى پهلهستىن خهل. كۆرسىتىلگهن ئۈچىنچى ھهرەم توقۇنىشىدىن ئىبارەتتۇر

بۇالڭچى یهھۇدىیالرنىڭ قولىـدا چېكىـدىن ئاشـقان زۇلـۇم، قىرغىنچىلىـق،      

پهلهستىن خهلقى . سۈرگۈن قىلىنىش قاتارلىق ئېغىر سىناقالرغا ئۇچرىدى
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ھۆرمىتىنى ساقالش، بۇالنغـان ھوقـۇقىنى قـایتۇرۇۋېلىش،    -ئۆزىنىڭ ئىززەت

ىتىنىـڭ  زۇلۇمغا خاتىمه بېرىش ئۈچۈن، خهلق مهنپهئهتىنى قوغداپ ئـۆز دۆل 

ــۆرەش       ــاي ك ــۈن ھارم ــۇرۇپ چىقىــش ئۈچ ــپ ق ــۇددۇس قىلى ــایتهختىنى ق پ

پهلهستىن خهلقى مۇستهقىللىق یولىدا، ئىنسان قېلىپىـدىن  . قىلىۋاتىدۇ

شهپقهت، ئـادىللىق، گـۈزەل ئهخـالق    -چىققان ۋەھشىیلىك، خورلۇق، رەھىم 

مانا . یوقالغان نهچچه ئونلىغان ئۇرۇش قىرغىنچىلىقىنى باشتىن كهچۈردى

ــاۋادىن،      ــدە ھـ ــوتى ئىچىـ ــۇرۇش ئـ ــى ئـ ــىرىدىكى غهززە خهلقـ ــازىر مۇھاسـ ھـ

قۇرۇقلۇقتىن ۋە دېڭىزدىن بومباردىمان قىلىنىۋاتىـدۇ، یاشـانغانالر، ئایـالالر،    

ئالالھنىـڭ، پهیغهمبهرلهرنىـڭ ۋە    كىچىك بـالىالر ۋە زۇلۇمغـا ئۇچرىغـۇچىالر   

ــاۋۇزچى یهھۇدىیالرنىـــ   ــان تاجـ ــمىنى بولغـ ــانىیهتنىڭ دۈشـ ــۈن ئىنسـ ڭ پۈتـ

ــۇرۇش قىرغىنچىلىقىــدىن قۇتقۇزۇشــنى تهلهپ      ــدىن، قورشــاۋىدىن ئ زۇلمى

  .پهریاد قىلىۋاتىدۇ-قىلىپ ناله

ــا ســۈكۈت قىلىــپ    ــۇ قېتىمقــى قىرغىنچىلىقق خهلقئــارا جهمئىیهتنىــڭ ب

پهلهســتىن خهلقــى غهززىــدە . تۇرۇۋېلىشــىنى تــارىخ ھهرگىزمــۇ كهچۈرمهیــدۇ

ۇمغا ئۇچرىغـۇچىالرنى قوغـداپ   ئۇرۇش ئوتى ئىچىدە ئۆزىنى، ئاجىزالرنى ۋە زۇل

ھهقىقهتنى قوغداپ ئۇرۇش قىلىش قىـیىن ۋە جاپـالىق   . ئۇرۇش قىلىۋاتىدۇ

. بولسىمۇ، ئالالھ تائاال بۇ شهرەپكه ئۆزى خالىغان بهندىلىرىنى نائىل قىلىـدۇ 

ــا قىلىــدۇ -ئۇالرغــا دۇنیــا ھهقنــى قوغداشــتا  . ئــاخىرەتته یاخشــى نهتىــجه ئات

 -زۆرۈر بولغانــــدەك، بىرلىشــــىپ ھهدىســــكه چىقىــــش قىلىــــش-قۇرئــــان

بـۇ  . ئـارا ئىختىالپنـى تۇگۇتۇشـمۇ ئىنتـایىن مـۇھىم     -ئىتتىپاقلىشىپ ئـۆز 

یهنى (ھهممىڭالر ئالالھنىڭ ئاغامچىسىغا«: ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەیدۇ

یهنــى ســىلهردىن (مهھـكهم یېپىشــىڭالر، ئایرىلمـاڭالر،   ) ئالالھنىـڭ دىنىغــا 
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الر ئىختىالپ قىلىشـقاندەك، دىنـدا ئىخـتىالپ    ئىلگىرىكى یهھۇدىي ۋە ناسارا

ــماڭالر ــۆز    ) قىلىش ــلهڭالر، ئ ــى ئهس ــىلهرگه بهرگهن نېمىتىن ــڭ س ئالالھنى

ئارا دۈشمهن ئىدىڭالر، ئـالالھ دىلىڭالرنـى بىرلهشـتۈردى،    -ۋاقتىدا سىلهر ئۆز

  .»ئالالھنىڭ نېمىتى بىلهن ئۆز ئارا قېرىنداش بولدۇڭالر

پهلهســـتىندە، غهززىـــدە شـــهھىد    ىڭ دۇنیـــادىكى بـــارلىق مۇســـۇلمانالرن  

ــانلىرى      ــدالرنىڭ قــ ــى، مۇجاھىــ ــا قىلىشــ ــدە دۇئــ ــڭ ھهققىــ بولغانالرنىــ

ــى،      ــى، مېلىنـ ــڭ جېنىنـ ــلىكى، ئۇالرنىـ ــپ كهتمهسـ ــىز ئېقىـ ئهھمىیهتسـ

ــۋالىنى      ــڭ ئهھ ــى، ئۇالرنى ــتهھكهم تۇرۇش ــدا مۇس ــداش یولى ــى قوغ ئىززىتىن

زچىلىرى یاخشىالپ، ئىسـالھ قىلىـپ ھهددىـدىن ئاشـقۇچى یهھـۇدىي تاجـاۋۇ      

مۇســـۇلمانالرغا یـــاردەم -ئۈســـتىدىن غهلـــبه ئاتـــا قىلىشـــىنى ۋە ئىســـالمغا

  .قىلىشىنى تىلهپ دۇئا قىلىشى ھازىرقى ۋەزىیهتنىڭ تهقهززاسى

  

  


