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 ھهۋەسكه ئهگىشىشنىڭ خهتىرى-ھاۋايى

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-22 ئاينىڭ -01يىلى -2009

ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالالھنى ماختاپ پهيغهمبهر

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ساالم يوللىغاندىن كىيىن جۈمه نامىزى 

ئىسالمىي پرىنسىپتىن "لغان يۈزمىڭلىغان جامائهتكه ئۈچۈن جهم بو

دېگهن مهزمۇندا " خاھىشىغا بويسۇنۇش ئازغۇنلۇقتۇر- چهتنهپ ئۆز نهپسى

  :تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

ئىنساننىڭ نهپسى ياخشى كۆرىدىغان، ياقتۇرىدىغان ۋە تهلهپ 

- ارزۇھهۋەس قىلىدىغان نۇرغۇن ئ ى قىلىدىغان، رېئاللىققا ئايلىنىشىن

 -ئايالالر، ئوغۇلالر، ئالتۇن «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئارمانالر مهۋجۇدتۇر

كۈمۈشتىن توپالنغان كۆپ مالالر، ئارغىماقالر، چارۋىالر ۋە ئېكىنلهردىن 

ئىبارەت كۆڭۈل تارتىدىغان نهرسىلهرنىڭ مۇھهببىتى ئىنسانالرغا 

ە مهنپهئهتلىنىدىغان ئۇالر دۇنيا تىرىكچىلىكىد. چىرايلىق كۆرسىتىلدى

نىڭ دەرگاھىدا بولسا قايتىدىغان گۈزەل ئالالھشهيئىلهردۇر؛ ) ۋاقىتلىق(

شۇنىڭ ئۈچۈن باشقىغا ئهمهس، جهننهتكه . باردۇر) يهنى جهننهت(جاي 

  ]. ئايهت-14 ئىمران سۈرىسى-ئال. [»قىزىقىش كېرەك

 دىن ۋە دۇنيا ھاياتىغا خهتهرلىك بولغىنى، شهرىئهت ھارام قىلغان

شهيتانى ھهۋەسلهرنىڭ ھۆكۈمرانلىقى يوشۇرۇنغان ئامىلالردىن ئىبارەت 

ھهۋەسلىرىنى چوقۇنىدىغان ئىالھ -بولۇپ، بهندە ئۆزىنىڭ ھاۋايى

قىلىۋالىدىكهن، ئۇ ئۆزىنىڭ ياخشى كۆرۈش، قورقۇش، ئۈمىت قىلىش، 

رازىلىق، غهزەپ، ئۇلۇغالش، تىز پۈكۈش قاتارلىق ئىشلىرىنى نهپسانىي 
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بىراۋنى ياخشى كۆرسه ياكى ئۆچ كۆرسه ياكى بىر . چۈن قىلىدۇھهۋىسى ئۈ

گهرچه قىلغان ئىشلىرى . نهرسه بهرسه نهپسى خاھىشى ئۈچۈن بېرىدۇ

سۈننهتنىڭ ھۆكمى ۋە ئىالھى پرىنسىپقا زىت كهلسىمۇ، ئۇ - كىتاپ

ئۆزىنىڭ بارلىق ئىشلىرىنى نهپسى خاھىشى ئۈچۈن ۋاقىتلىق پايدىنى 

  .كۆزلهپ قىلىدۇ

ئىنسان كۆڭلى تارتقانكى ئىشنى : " رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇقهتادە

نهپسىنى قاندۇرسا، كۆڭۈلگه ئهگىشىشتىن توسىدىغان  قىلىش ئارقىلىق 

تهقۋادارلىق ۋە ئالالھدىن قورقۇش بولمىسا، ئۇ كىشى نهپسى خاھىشىغا 

ئېيتىپ باقساڭچۇ؟ نهپسى « :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ." چوقۇنغان بولىدۇ

نهپسى خاھىشىغا ئهگىشىشتىن (اھىشىنى ئىالھ قىلىۋالغان ئادەمگه خ

]. ئايهت- 43سۈرە پۇرقان [. »ھامىي بوالالمسهن؟) ئۇنى ساقالش ئۈچۈن

ئىنساننىڭ زېمىندا : "سالىهالرنىڭ بهزىسى مۇنداق دەيدۇ- سهلهپ

  ".چوقۇنىدىغان نهرسىلىرىنىڭ ئهڭ رەزىلى نهپسى خاھىشىغا ئهگىشىشتۇر

ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھنىڭ كۆرسهتمىسى، ئىنسانالر، 

بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ تۈگهنچىسى بولغان رەسۇلۇلالھنىڭ سۈننىتىگه 

- ئهگهشمهستىن ئۆزلىرىنىڭ نهپسى خاھىشىغا ئهگىشىدىكهن، ھاۋايى

ئاخىرەتلىك -ھهۋەسلىرى ئۇالرنى توغرا يولدىن ئازدۇرىۋېتىدۇ، دۇنيا

ئهگهر ئۇالر ساڭا « : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ېتىدۇئهمهللىرىنى بۇزۇۋ

جاۋاپ بهرمىسه، بىلگىنكى، ئۇالر پهقهت ئۆزلىرىنىڭ نهپسى خاھىشىغىال 

 ۋەھىي قىلغان توغرا يولنى قويۇپ نهپسى خاھىشىغا ئالالھئهگىشىدۇ، 

 ھهقىقهتهن زالىم قهۋمنى ئالالھئهگهشكهن كىشىدىنمۇ ئازغۇن ئادەم بارمۇ؟ 

  ].ئايهت-50سۈرە قهسهس . [»هت قىلمايدۇھىداي
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پاساتالرغا -مۇسۇلمانالر جهمئىيىتىدە كهڭ تارقالغان، چهكسىز پىتنه

سهۋەپ بولغان نهپسانىي خاھىشالر تۈرلۈك شهكىلدە بولۇپ، بۇنىڭ بهزىلىرى 

ژۇرنال، تېلېۋىزور، رادىئو، ئىنتىرنىتكه ئوخشىغان مېدىيا - گېزىت

ئىقتىسادى . ىلىندى ۋە قىلىنىۋاتىدۇقوراللىرى ئارقىلىق تهشۋىق ق

ھارامنى ئايرىماستىن نهپسانىيهتچىلىك -ساھهلهردە بولسا كىشىلهر ھاالل

تورۇزۇالردا ئېغىر -مىكىر قىلىش، جىڭ- قىلىپ جازانىخورلۇق، ھىيله

ئىلىپ، كهم بېرىش قاتارلىق تۈرلۈك شهكىللهر بىلهن نېمه بولسا بولسۇن 

بۇ توغرىدا . ىكىنى كۆرەۋاتىمىزئىقتىساد توپالشقا يۈزلهنگهنل 

ھهر بىر مىللهت دۇچ كىلىدىغان پىتنه بولىدۇ، «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

. دېگهن» دۇنيادىن ئىبارەتتۇر-مېنىڭ ئۈممىتىمنىڭ پىتنىسى مال

  ].تىرمىزى رىۋايىتى[

بهزى كىشىلهر خىزمهت ئورۇنلىرى ۋە تۈرلۈك ساھهلهردە نهپسى 

ىغان بولۇپ، ھېچ خىجىل بولماستىن ۋە ھايا خاھىشى بويۇنچه ئىش قىلىد

قىلماستىن شهخسى مهنپهئهتنى ئومۇمنىڭ مهنپهئهتىدىن يۇقىرى 

. بىلىشتهك رەزىل قىلمىشنى ھاياتىدا چىقىش يولى قىلىپ تاللىغانالردۇر

جهمئىيهت باشلىقلىرىنىڭ شهخسى مهنپهئهتنى دەپ -بهزى ئىدارە

ىلهرنى خىزمهتكه ساالھىيىتى توشمايدىغان، الياقهتسىز كىش

رۇش، يېقىن يورۇقلىرىنى يېنىغا تارتىش، مىللهت تهرەققىياتى ئورۇنالشتۇ

ۋە مهنپهئهتىنى ئويالپمۇ قويماستىن، ئۆز ئورنىنى داۋاملىق ساقالپ 

قىلىشنىڭ كويىدا يۈرۈيدىغان يارامسىز مهمۇرالر بۇنىڭ تىپىك 

-يۇقىرىقى رەزىللىكلهرنى دىن، ئهقىل، ئهخالق، مىللى ئۆرپ. مىسالىدۇر

بهلكى بۇ توغرا يولدىن يۈز . رى قوبۇل قىلمايدۇئادەتنىڭ ھېچبى
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ئۆرۈگهنلىك، ئىنسانىيلىقتىن چهتنىگهنلىك پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ 

: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. بۈيۈك سۈننىتىدىن قىيىپ كهتكهنلىكتۇر

نىڭ يولىدىن ئالالھنهپسى خاھىشقا ئهگهشمىگىنكى، ئۇ سېنى «

  ].ئايهتنىڭ بىر قىسمى-26سۈرە ساد . [»...ئازدۇرىدۇ

ھهرىكهتلىرى، باشقىالرغا ھۆكۈم -جهمئىيهتته باشقىالرنىڭ سۆز، ئىش

قىلىشتا نهپسى خاھىشىغا ئهگىشىش، باشقىالرغا تاجاۋۇز قىلىش، 

تهئهسسۇبىيهتچىلىك قىلىش، باشقىالرنىڭ ئهيىبىنى ئىزدەش، 

ىق كىچىككىنه خاتالىقىنى كۆپتۈرۈپ كۆرسىتىش، تىلى ۋە دىلى ئارقىل

باشقىالرغا ئازار بېرىش قاتارلىقالردىن ئىبارەت ئهخالقسىزلىقالر خىلى 

بۇنىڭ ھهممىسى بهزى كىشىلهرنىڭ . ئېغىر سالماقنى ئىگهللهيدۇ

ئهسلىدە ئالالھنىڭ . ئهرزىمهس دۇنيا مهنپهئهتىنى دەپ قىلىۋاتقان ئىشىدۇر

پرىنسىپىدا ھهرقانداق ئىشتا ئىنساپلىق ۋە ئادىل بولۇش، نهپسى 

ھۇقۇقلىرىغا رىئايه قىلىش - اھىشىغا ئهگهشمهسلىك، باشقىالرنىڭ ھهقخ

! ئى مۆمىنلهر«: بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. بېكىتىلگهن ئېدى

ئاناڭالرنىڭ - خۇدالىق ئۈچۈن گۇۋاھلىق بېرىشته، ئۆزۈڭالرنىڭ ياكى ئاتا

گهن توغرا كهل) گۇۋاھلىق بېرىشكه(ياكى تۇغقانلىرىڭالرنىڭ زىيىنىغا 

) گۇۋاھلىق بېرىلگۈچى(تهقدىردىمۇ، ئادالهتنى بهرپا قىلىشقا تىرىشىڭالر، 

ئۇنىڭغا ئىچ (، ياكى پېقىر بولسا )ئۇنىڭغا رىئايه قىلماستىن(باي بولسا 

 سىلهردىن ئۇالرغا ئالالھھامان ئادىل گۇۋاھ بولۇڭالر، ) ئاغرىتماستىن

ىغانلىقىنى ئوبدان يهنى ئۇالرنىڭ مهنپهئىتىنىڭ نېمىدە بولىد(يېقىندۇر 

بۇرۇلۇپ ) ھهقىقهتتىن(، نهپسى خاھىشىڭالرغا ئهگىشىپ )بىلىدۇ

يهنى گۇۋاھلىقتىكى پاكىتنى (ئهگهر تىلىڭالرنى تولغىساڭالر . كهتمهڭالر
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 ئالالھ، ياكى گۇۋاھلىقتىن باش تارتساڭالر، مۇنداقتا )بۇرمىلىساڭالر

. »تۇرغىچىدۇرھهقىقهتهن سىلهرنىڭ قىلمىشىڭالردىن خهۋەردار بولۇپ 

  ].ئايهت-135سۈرە نىسا [

ئىنساننى ياراتقۇچى ئالالھ ئۇنىڭ كېسىلى ۋە داۋاسىنى، ساغالم بولىشى 

كېسهل ۋە ئىللهتلهرنىڭ قهيهرگه  ۋە قىيىپ كېتىشىنى، 

يوشۇرۇنغانلىقىنى، ئىنسانغا نېمىنىڭ پايدىلىق نېمىنىڭ زىيانلىق 

الالھ ئىسالمدىن شۇنىڭ ئۈچۈن ئ. ئىكهنلىكىنى ياخشى بىلگۈچىدۇر

ئىبارەت بۈيۈك نېمهتنى ئىنسانالرنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىكىنىڭ سائادىتى 

پهرۋەردىگارىنىڭ «: بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قىلىپ بېكىتتى

قورقىدىغان، ئۆزىنى نهپسى خاھىشىغا ) سوراققا تارتىلىشتىن(ئالدىدا 

چهكلىگهن ئادەمگه ) ردىنيهنى ھارام قىلىنغان نهرسىله(بېرىلىشتىن 

 -41- 40سۈرە نازىئات . [»كهلسهك، ھهقىقهتهن ئۇنىڭ جايى جهننهت بولىدۇ

  ].ئايهت

كىمكى بىر ئىشنى : "ھهسهن بهسرى رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ

قىلىشنى مهقسهت قىلىپ، ئهگهر ئۇ ئىش ئالالھ رازىلىقى ئۈچۈن بولسا 

مايدىغان كىشىگه جانابى قىلىدىغان، ئهگهر ئۇنىڭ ئهكسىچه بولسا قىل

  ".ئالالھ رەھمهت قىلسۇن

نهپسى خاھىشىغا : "شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دەيدۇ

ئهگهشكهن كىشىنىڭ كۆزى ھهقنى كۆرمهيدىغان، قۇلىقى ھهقنى 

ئاڭلىمايدىغان بولۇپ قالىدۇ، ئۇ كىشىنىڭ مهقسىتى دىننىڭ 

سۆزىنى ئالى قىلىش ھهممىسىنى ئالالھ ئۈچۈن قىلىش ياكى ئالالھنىڭ 

بولماستىن، بهلكى نهپسىنى ۋە ئۆز گۇرۇھىنى ياخشى كۆرۈش، رىياخورلۇق 
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قىلىش، باشقىالرنىڭ ماختىشىغا ئېرىشىش ياكى مهلۇم مهنپهئهتكه 

ئېرىشىش بولىدۇ، ئۇالر ئۆزلىرىگه خىالپلىق قىلغانالرنى گهرچه ئۇالر 

ئۆز كۆز . كۆرىدۇئۆزرىسى قوبۇل قىلىنىدىغان ئالىمالر بولسىمۇ يامان 

-قارىشىغا مۇۋاپىق كهلگهنلهردىن مهمنۇن بولىدۇ، گهرچه ئۇالر جاھىل

باشقىالرغا بولغان  ئۇالرنىڭ يامان غهرىزى تۈپهيلىدىن . نادانالردىن بولسىمۇ

نهپرەت قارىشى ئالالھنىڭ دىنى ۋە ئالالھنىڭ روسۇلنىڭ -مۇھهببهت

 نهپسى خاھىشى كۆرسهتمىسى بويۇنچه بولماستىن، ئۆزلىرىنىڭ پهس

  ".بويۇنچه بولىدۇ

بۈگۈنكى كۈندە مۇسۇلمان ئۈممهتلىرىگه يۈزلىنىۋاتقان ئهڭ چوڭ 

غهرب قارىشى بويۇنچه ئاتالمىش پرىنسىپالرغا : خهتهرنىڭ بىرى

غهرەزلهر بىلهن دىن دۈشمهنلىرىدىن ئىبارەت -چاقىرغۇچىالر مهلۇم مهقسهت

-شلىرى ئىپادىلهنگهن گېزىتقارا- بولغان كاپىرالر ۋە مۇناپىقالرنىڭ پىكىر

ژۇرنالالرنى بېسىپ تارقىتىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ دىنىنى ۋە ئهخالقنى 

ئهتراپىمىزغا قارايدىغان بولساق بهزى . بۇزۇشنى مهقسهت قىلىۋاتىدۇ

مۇسۇلمان مۇخبىرلىرىمۇ مۇسۇلمانالر جهمئىيىتىنى بۇزۇقچىلىق ۋە 

هرسىلهرنى يېزىپ پاساتچىلىققا ئىلىپ بارىدىغان كېرەكسىز ئهخلهت ن

تارقاتماقتا، بۇالر ئۆزلىرىنىڭ ئېتىقادى، مىللى ئهنئهنىسى، ۋەتهن غايىسى، 

خالىماي بىر تهرەپكه قايرىپ قويۇپ، كهسپى ئهخالقتىن -دېگهنلهرنى خاالپ

يىراق ھالدا مىللهتنى توغرا يولغا يېتهكلهش ياكى ئۇالرنىڭ ئاۋازى بولۇش 

ىۋىيىتىنىڭ تېخىمۇ يىمىرىلىشىگه، ئۇياقتا تۇرسۇن بهلكى ئۇالرنىڭ مهن

بۇ توغرىدا . مىللى ئاڭدىن يىراقلىشىشىغا ئاساس سالغۇچى بۇزغۇنچىالردۇر

دىنىڭالردا ھهقسىز رەۋىشته چهكتىن ئېشىپ «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ
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كهتمهڭالر، ئىلگىرى ئۆزلىرى ئازغان، نۇرغۇن كىشىلهرنى ئازدۇرغان ۋە توغرا 

سۈرە [» .هۋمنىڭ نهپسى خاھىشلىرىغا ئهگهشمهڭالريولدىن ئاداشقان ق

  ].ئايهتنىڭ بىر قىسمى- 77مائىدە 

ھهرقانداق مۇسۇلمان ئىسالم دىنىنى ئاساس قىلمىغان، گۈزەل ئهخالق 

چاقىرىقالردىن -ئۈستىگه قۇرۇلمىغان مىللى ئاڭ سهۋىيىدىن يىراق دەۋەت

-نىپ دۇنيايوشۇرۇن پىتنىلهردىن ساقلى-ئاشكارا. ھهزەر قىلىشى الزىم

ئاخىرەتته نىجاتلىققا ئېرىشىش ۋە ئالالھنىڭ ياردىمىنى، مىللهتنىڭ 

بىشىغا كهلگهن مۇسىبهتنىڭ كۆتۈرۈلىشىنى قولغا كهلتۈرۈش ئۈچۈن 

  .سۈننهتنىڭ روھىغا ئۇيۇشىمىز ئىنتايىن مۇھىم- ئورتاق قۇرئان

   . ھهممىدىن توغرىسىنى بىلگۈچى جانابى ئالالھتۇر

 
  

   

 

  


