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زەھهرلىك چېكىملىكنىڭ شهخس ۋە جهمئىيهتكه 

 بولىدىغان تهسىرى

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-01ئاينىڭ -01يىلى - 2010

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالالھنى ماختاپ 

ىسساالمغا دۇرۇت ساالم يوللىغاندىن كىيىن جۈمه نامىزى پهيغهمبهرئهلهيه

گۇناھ ۋە جىنايهتنىڭ جازاسى " ئۈچۈن جهم بولغان يۈزمىڭلىغان جامائهتكه، 

جىنايهت ئۆتكۈزگۈچىنىڭ جهمئىيهتكه ۋە شهخسكه يهتكۈزگهن زىيىنىنىڭ 

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى " يهڭگىللىكىگه ئاساسهن بولىدۇ-ئېغىر

  : قىلدىتهۋسىيهلهرنى

كاپىر بولغانالرغا ۋە كىشىلهرنى ئالالھنىڭ «:ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

توسقانالرغا ئۇالرنىڭ قىلغان بۇزغۇنچىلىقلىرى ) يهنى دىنىدىن(يولىدىن 

  ].ئايهت-88سۈرە نهھل . [»ئۈچۈن ئازاب قىلىمىز

شهخس ۋە جهمئىيهتكه زىيىنى ئهڭ چوڭ بولغان، ساھىبنى ھاالكهتكه 

رىدىغان گۇناھالرنىڭ بىرى زەھهرلىك چېكىملىك ۋە مهس ئېلىپ با

بۇ يولغا كىرىپ ۋە ئادەتلىنىپ . قىلغۇچى ماددىالرنى ئىستىمال قىلىشتۇر

ھهرقانداق بىر جهمئىيهتته بۇ . قالغان كىشى ئاقىۋەتته ۋەيران بولىدۇ

كېسهللىك يامرايدىكهن، بۇ جهمئىيهتته يامانلىق ئومۇملىشىدۇ، تۈرلۈك 

قازاالر بارلىققا -مهسىيهت، باال-ق، ئهخالقسىزلىق، گۇناھبۇزۇقچىلى

دە، شۇنىڭ بىلهن ئهقىللىق، دانىشمهن ئىسالھاتچىالرمۇ مهزكۇر -كېلىدۇ

: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ. ئىشالرنى توسۇشقا چارە قىاللمايدۇ

ھاراقنى ئىستىمال قىلىشتىن يىراق تۇرۇڭالر، چۈنكى ئۇ بارلىق «

زەھهرلىك ]. ھاكىم رىۋايىتى[» .كلهرنىڭ مهنبهسىدۇررەزىللى
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نهچچه ھهسسه ئېغىر بولۇپ،  چېكىملىكنىڭ زېيىنى ھاراققا نىسبهتهن 

ئۇنىڭ كىشىلهر بىلىدىغان ۋە بىلمهيدىغان نۇرغۇن زىيانلىق تهرەپلىرى 

  .بار

ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلى، زەھهرلىك چېكىملىكنىڭ ئۈندۈرۈلگهن 

ئىچمهك شهكىلدە ئىستىمال -دە ياسالغان ياكى يېمهكياكى دورا شهكىل

قىلىنىدىغان ياكى يىڭنه ئارقىلىق ياكى پۇراش ئارقىلىق كهيىپ 

ئىسالم شهرىئىتى . قىلىنىدىغان ھهممه تۈرلىرىنى ھارام قىلغان

ھهرقانداق ھالهتته زەھهرلىك چېكىملىك ئىستىمال قىلىشنى قاتتىق 

-ەتلهنگهن كىشى ئۆزىنىڭ دۇنيازەھهرلىك چېكىملىككه ئاد. چهكلهيدۇ

ئاخىرەتلىك ھاياتىنى ۋەيران قىلغاندىن سىرت، ئىنسانلىق تهبىئىتىدىن 

ئۇنداق كىشىدىن ھېچقانداق ياخشىلىق . ۋەھشىيلىككه ئۆزگىرىدۇ

خهلقئارادىكى بىلىم ئىگىلىرى زەھهرلىك . ئۈمىت قىلىنمايدۇ

هتكۈسىز چېكىملىكنىڭ شهخس ۋە جهمئىيهتكه كهلتۈرگهن سۆزلهپ تۈگ

زىيىنىنى كۆرگهندىن كېيىن جهمئىيهتنى بۇ زىياندىن قۇتقۇزۇپ 

  .قىلىشنى دۇنياغا مۇراجىئهت قىلدى

زەھهرلىك چېكىملىككه ئادەتلهنگهن كىشى ئالدى بىلهن ئۆزىنىڭ 

جىنايهت -ئهخالقتىن چهتنهپ، رەزىللىك-ئهقلىنى يوقىتىدۇ، ئهدەپ

لغان ئىشالرنى تهرك قىلىدۇ، يوللىرىغا قهدەم قويىدۇ، ئۆزىگه پايدىلىق بو

شهيتان ئۇنى . زېيىنى كۆرۈنۈپ تۇرغان ھهرىكهتلهر بىلهن شۇغۇللىنىدۇ

ئۇنداق كىشىدە توغرا . پهزىلهتتىن يىراقالشتۇرۇپ، رەزىللىككه يېتهكلهيدۇ

زەھهرلىك چېكىملىك . كۆز قاراش بولمايدۇ، ئامانهت ۋە ئىشهنچنى يوقىتىدۇ

ىنى بۇزۇۋەتكهنلىك سهۋەبىدىن ئۇ كىشىنىڭ ئىنسانلىق تهبىئىت



 4

ئائىلىسى ۋە مهھرەملىرى، ئومۇمنىڭ مهنپهئهتى ياكى خىزمهتلىرىدە 

بۇنىڭغا ئادەتلهنگهن ئىنسان ھېچقانداق كىشىگه . ئىشهنگىلى بولمايدۇ

كىشىلىك جهمئىيهتكه يۈك بولىدۇ ۋە مهنپهئهت يهتكۈزەلمىگهندىن سىرت 

ئۆزىنىڭ ئهڭ يېقىن كىشىلىرىمۇ ياخشى كۆرمهيدۇ، چۈنكى ئۇ كىشىدە 

مال توپالش، ئهۋالدالرنى ياخشى تهربىيىلهشتهك -بىرەر كهسىپ قىلىش، پۇل

چېچىپ، جىنايى -مالنى بۇزۇپ-غايه ۋە نىشانالر بولمايدۇ، ئهكسىچه پۇل

. ىك چېكىملىككه سهرپ قىلىدۇقىلمىشالرنى كهسىپ قىلىپ زەھهرل

زەھهرلىك چېكىملىك ئىستىمال قىلغۇچىنىڭ ساالمهتلىكى ناچارلىشىپ، 

ئايال دەپ -ھاياتى خهۋپكه ئۇچرايدۇ، شۇنداقال ئهرلىك غۇرۇرىنى يوقىتىپ ئهر

  .ئايرىماستىن بۇزۇقچىلىق قىلىشقا مايىل بولىدۇ

هرلىك زەھ: زەھهرلىك چېكىملىكنىڭ ئهڭ چوڭ زىيانلىرىدىن بىرى

ئىبادەت قىلىش ئېغىر -چېكىملىككه گىرىپتار بولغان كىشىگه تائهت

كېلىدۇ، ياخشى كىشىلهرنى ياقتۇرمايدۇ، ئۇالرنىڭ سورۇنلىرىدىن 

يىراقلىشىدۇ، ئىبادەت، زىكىردىن قاچىدۇ، ئاسىيلىق، جىنايهتنى ياخشى 

دۇ ۋە كۆرىدۇ، رەزىل ۋە ناچار كىشىلهرنى ياقتۇرىدۇ، ئۇالر بىلهن ئۈلپهتلىشى

ئۇالرغا شهيتان يېتهكچى بولىدۇ، رەھمهت پهرىشتىلىرى ئۇنىڭدىن 

مادامىكى ئالالھقا . دە، نهتىجىدە جهھهننهمگه اليىق بولىدۇ-يىراقلىشىدۇ

ئهگهر تهۋبه . تهۋبه قىلىش پۇرسىتى بارىكهن، تهۋبىگه ئالدىرىشى الزىم

هقته بۇ ھ. قىلماستىن داۋامالشتۇرسا ئالالھنىڭ لهنىتىگه ئۇچرايدۇ

ئالالھ تائاال ھاراققا، ئىچكۈچىگه، «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

قۇيۇپ بهرگۈچىگه، ئىشلهپ چىقارغۇچى،ئىشلهپ چىقىرىشنى تهلهپ 

قىلغۇچى، يهتكۈزۈپ بهرگۈچى، يهتكۈزۈپ بېرىشنى تهلهپ قىلغۇچى، 
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ھاراق بىر رۇمكا  ساتقۇچى ۋە سېتىۋالغۇچىغا لهنهت قىلدى، ئالالھ تائاال 

ئىچكهن كىشىنىڭ قىرىق كۈنلۈك نامىزىنى قوبۇل قىلمايدۇ، ھاراق 

ئىچكهنلهرنى قىيامهت كۈنى دوزاخ ئهھلىنىڭ تهر ۋە يىرىڭلىرى بىلهن 

  ].تهبهرانى رىۋايىتى[» .ئازابالش ئالالھنىڭ ۋەدىسىدۇر سۇغۇرۇش ۋە 

زەھهرلىك چېكىملىك جىنايهت جهھهتته ھاراقتىن چوڭ بولغاچقا، 

ىچىشتىن چهكلىگهن ۋە بۇنىڭغا بېكىتىلگهن جازاالرنىڭ ھاراق ئ

بۇنىڭ جهمئىيهتكه . ھهممىسى زەھهرلىك چېكىملىككىمۇ ئوخشاش بولىدۇ

بولغان زېيىنى؛ جهمئىيهتته رەزىللىك، پاھىشه ۋە تۈرلۈك بۇزۇقچىلىق 

قازاالر ئومۇملىشىدۇ، -پاسات، باال-يامرايدۇ، ئائىلىلهر ۋەيران بولىدۇ، پىتنه

دە ئىنساننى، ئىنسانلىق خۇسۇسىيىتى بىلهن ياشاشتىن مهھرۇم نهتىجى

  .قىلىدۇ

ئىنسانى شهيتانالر زەھهرلىك چېكىملىك تېرىش ۋە ئىشلهپ چىقىرىش 

بىلهن شۇغۇللىنىش ئارقىلىق ئۆزلىرىنىڭ تۆۋەندىكىدەك ئىككى تۈرلۈك 

جهمئىيهتنىڭ بۇزۇلىشىغا ئاساس سىلىپ، : بىرىنچى. مهقسىتىگه يېتىدۇ

پىكىرسىز ياشاشقا ئىلىپ بېرىشتىن -رنى ھايۋانالرچه ئويكىشىله

  . مال توپالش-شۇ ئارقىلىق ھارامدىن پۇل: ئىككىنچى. ئىبارەتتۇر

مالالر نېمىدېگهن -زەھهرلىك چېكىملىك ئارقىلىق توپلىغان پۇل

بۇ يول ئارقىلىق تاپقان پۇلدا ياخشىلىق ياكى بهرىكهتمۇ ! ھه-رەزىل

  . بولمايدۇ

ملىك كىشىلهر قهلبىنى بۇزىدۇ، ئائىلىنى ۋەيران زەھهرلىك چېكى

قىلىپ كىشىلىك تۇرمۇشتا خارلىق، نۇمۇسسىزلىققا سهۋەپ بولغاندىن 

  .سىرت نهسلىنىڭ ئۈزۈلۈشىنى كهلتۈرۈپ چىقىدۇ
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سهن ئۆزۈڭنى ! ئى زەھهرلىك چېكىملىك بىلهن شۇغۇلالنغۇچى ئىنسان

لىرىنى زەھهرلهپ، ۋە جهمئىيهتنى ۋەيران قىلىپ، ئۆز مىللىتىڭ پهرزەنت

دۇنيانىڭ -ئىنسان قېلىپىدىن چىققان قىلمىشىڭ بىلهن توپلىغان مال

سهن ئۆزۈڭنى ئىنسان دەپ قارايدىغان بولساڭ !. ساڭا نېمه پايدىسى بار؟

يىگىتلهرنىڭ -بهلكىم مىللهتنىڭ كېلىچىكى بولغان ياش قىز

رۇرۇڭ ئۇنىڭ ئهكسىچه دىنى ۋە غۇ. ئىستىقبالىغا ئولتۇرمىغان بوالتتىڭ

ھېلىههم كېچىكمهيسهن، ئالالھقا . بىلهن ياشاشقا ئىنتىلگهن بوالتتىڭ

تهۋبه قىلىپ مىللهتنىڭ ساپاسىنى چۈشۈرىدىغان، ئالالھنىڭ غهزىپىنى 

ئالالھ سېنى ۋە بىزنى بۇ . كهلتۈرىدىغان رەزىل قىلمىشىڭدىن قول ئۈزگىن

  .پىتنىدىن ساالمهت قىلسۇن

يلى، كىشىلهرنى ياخشىلىققا ئالالھغا تهۋبه قىال! قېرىنداشالر

يېتهكلهشته ئۈلگه بواليلى، ھهرگىزمۇ كىشىلهرنى يامانلىققا يېتهكلهشكه 

سهۋەپ بولۇپ قالمايلى، مىللىتىمىز ئىچىدىن زەھهرلىك چېكىملىك ۋە 

يىگىتلىرىمىزگه ئالالھتىن -ئىچىملىككه گىرىپتار بولغان قىز

ا قايتىش ۋە ئۇنىڭغا ئالالھنىڭ دىنىغ. مهغپىرەت ۋە ھىدايهت تىلهيلى

ئهمهل قىلىش، ئالالھنىڭ نۇسرىتىنى قولغا كهلتۈرۈشتىكى ئاساسلىق 

مىللهتنىڭ دىنى ۋە . ئامىل ئىكهنلىكىنى ئېسىمىزدىن چىقارمايلى

مىللى تهرەققىياتىغا بىر كىشىلىك تۆھپه قوشۇش ھهرقانداق بىر 

ئىنساننىڭ ئىمانى بۇرچى ۋە دىنى ۋە مىللى ئىسالھاتنىڭ جىددى 

  .تهقهززاسىدۇر

  . جانابى ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر

  


