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 خاتىرجهملىك بۈيۈك نېمهتتۇر
كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ -١٣ئاينىڭ -٠١يىلى  -٢٠١٢

 قىسقىچه مهزمۇنى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ خاتىپى جۈمه نامىزى 
ئۈچۈن يىغىلغان يۈزمىڭلىغان 

اتتىكى بىخهتهرلىك ئىنسانىي هاي ە ۋ تىنچلىق "مۇسۇلمانالرغا
دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيىلهرنى  "مۇهىم نېمهتتۇر

 :قىلدى
-ئىنسان هاياتىدا ئامانلىق روياپقا چىققاندا ههقىقى بهخت

ههرىكهت -بارلىققا كېلىدۇ، ناچار ئىش  سائادەت ۋە خاتىرجهملىك
ئامانلىق ئىنسانالر ئۈچۈن . پاساتالردىن ساقلىنىدۇ-ۋە پىتنه

ا نېمهتلهرنىڭ بىرى بولۇپ، بۇنىڭ دۇنيادىكى ئهڭ كاتت
كۈندۈزدە، -مۇهىملىقىنى پهقهت سهپهردە، مۇقىم تۇرغاندا، كېچه

تهشۋىشلهنگهن، قورقۇپ ئارامسىزلىق  بىئارام بولۇپ
 .يالقۇنلىرىدىن داغالنغان كىشىلهرال بىلهلهيدۇ

تىنچلىق ئالاله تائاالنىڭ ئىنسانالرغا ئاتا قىلغان نېمىتى بولۇپ، 
َّاًما  ﴿ :لاله تائاال مۇنداق دەيدۇبۇ ههقته ئا

ي
َ َي ي  َِ يا

َي ا  َي َْ  َِه ُو َِ
ئۇالرغا ئېيتقىنكى، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا كېچىلهردە ۋە « ﴾ ءيَْمنَ�ي 

ئايهتنىڭ  -١٨سۈرە سهبه [ ». ئامان مېڭىڭالر-كۈندۈزلهردە تىنچ
 . ]بىر قىسمى
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كىمكى « :بۇ ههقته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ
ساالمهت، كۈندىلىك تۇرمۇشىغا الزىملىق -ساق ۋە اتىرجهمخ

نهرسىلىرى تولۇق هالهتته تاڭ ئاتقۇزىدىكهن، ئۇ كىشى گويا پۈتۈن 
بۇخارى ۋە تىرمىزى [ ».دۇنياغا ئىگه بولغانغا ئوخشاشتۇر

 ].رىۋايىتى
تىنچلىق يوقىلىپ، داۋالغۇش پهيدا بولسا جهمئىيهتته 

لهر ئومۇملىشىدۇ، تۈرلۈك ههرىكهت-پاسات، ناچار ئىش-پىتنه

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىسالم دىنى . شهكىللىنىدۇ جىنايى قىلمىشالر 

تىنچلىق، مۇقىملىق ۋە خاتىرجهملىككه تهسىر يهتكۈزىدىغان 

ههرىكهتلهرنى چهكلىدى، داۋالغۇش، قورقۇنچ ۋە -بارلىق ئىش

ئهنسىرەش پهيدا قىلىدىغان ههرىكهتلهرنى سادىر قېلىشتىن 

 .ئاگاهالندۇردى

ىسالم دىنى تىنچلىققا ۋە مۇقىملىقنى ساقالشقا ئاالهىدە ئ

كۆڭۈل بۆلدى، مۇسۇلمانالرغا يولالردا، تۇرالغۇ جايالردا، بازارالردا ۋە 

-باشقا ههرقانداق ئورۇنالردا ئهزىيهت يېتىدىغان ئىش

بۇ ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسلىرىدىن  .ههرىكهتلهرنى چهكلىدى

خىرەت ئىشلىرىنىڭ ئا-بىرى بولۇپ، بۇنىڭ بىلهن دۇنيا

 .مهنپهئهتى تهرتىپلىنىدۇ
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هاكىمىيهت ئۈستىدىكى مۇسۇلمان هۆكۈمدارالر ئالاله 

تائاالنىڭ ئۆزلىرىگه يۈكلىگهن مۇهىم ۋەزىپىلىرىنى تولۇق ئادا 

قېلىشقا هېرىسمهن بولۇشى، خهلق ئارىسىدا ئادالهتنى بهرپا 

قېلىشى، تۈرلۈك شهكىلدىكى بۇزۇقچىلىق ۋە پاساتچىلىققا 

ارشى تۇرۇشى، ئۇالرنى بۇ قىلمىشىدىن قايتۇرۇش ئۈچۈن ق

 .مۇۋاپىق شهكىلدە تهدبىرلهرنى قوللىنىشى الزىم

بىرىگه -مۇسۇلمان رەهبهرلهر بىلهن خهلق ئارىسىدا بىر

كۆيۈنۈش، ساداقهتمهن بولۇش، ئىسالم پرىنسىپى بويىچه 

ههرىكهتلهرنى ئالاله تائاالغا بولغان -ئىشههمكارلىشىش، بارلىق 

تولۇق ئىخالسمهنلىك بىلهن ئادا قېلىش، ههقىقهتكه ياردەم 

-بېرىشته ئالاله تائاالدىن باشقا هېچ نهرسىدىن قورقماسلىق، ئۆز

-شهپقهت قېلىش، هېكمهت بىلهن چارە-ئارا كۆيۈنۈش، مېهرى

يىل تهدبىر قوللىنىش، ئۇالرنى بىرلهشتۈرۈش ۋە قهلبىنى ما

بىرىگه تولۇق ئىشىنىش هالىتى -قېلىش ۋە بىر

شهكىللهندۈرۈش نهتىجىسىدە تىنچلىقنى تولۇق روياپقا 

 .چىقارغىلى بولىدۇ
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چىرايلىق شهكىلدە، مۇاليىملىق بىلهن قېلىنغان نهسىههت ۋە 
گۈللىنىشكه  ۋە ئىسالهات ياخشى سۆزلهر ئارقىلىق جهمئىيهت

ئارا دۈشمهنلىشىشتىن -زمۇسۇلمانالر بۆلۈنۈش، ئۆ . يۈزلىنىدۇ
ئالاله تائاالغا ئىخالسمهن بولغان كىشىلهر ئۈچۈن . يىراق بولىدۇ

ئالاله تائاال بارلىق ياخشىلىق يوللىرىنى ئېچىۋېتىدۇ، يامانلىق 
 .يوللىرىنى ئېتىۋېتىدۇ

ياشالر، دىن دۈشمهنلىرىنىڭ تۈرلۈك شهكىلدىكى يولالر 

ەههرلىك چېكىملىك بىلهن ئېلىپ بارىدىغان پىكرى، ئهقلى، ۋە ز

بىلهن جىسمانىي جهههتلهردىن زەههرلىشى، ئهخالقى 

 .بۇزۇقچىلىق پهيدا قېلىشىدىن ئاگاه بولىشى الزىم

ئى مۇسۇلمان ياشلىرى، سىلهر دىنىڭالرنى، ئۆسۈپ يېتىلگهن، 
تۈرلۈك ياخشىلىق ۋە نېمهتلهردىن بههرىمان بولغان 

ان قالقان ۋەتىنىڭالرنى بۇزغۇنچىلىقتىن مۇداپىئه قىلىدىغ
 . بولۇڭالر

-ئالاله تائاالنىڭ سىلهرگه ئاتا قىلغان نېمهتلىرى ! ئى ياشالر
ئارا -ياخشىلىقلىرىدىن مهمنۇن بولۇڭالر، ياخشىلىقتا ئۆز

سائادەت ۋە ئاخىرەتته يۇقىرى -ههمكارلىشىڭالر، دۇنيادا بهخت
مهرتىۋىگه ئىرىشهي دېسهڭالر، قۇرئان ۋە سۈننهتنىڭ روهىغا 

شىڭالر، بۇنىڭ نهتىجىسىدە، گۈزەل هاياتقا ئىگه بىردەك ئۇيۇ
 .بولىسىلهر



 

7 

خهلق ئىشلىرىنى ئىدارە قېلىۋاتقان مهن مۇسۇلمان دەيدىغان 

رەهبهرلهرنىڭ، ئالالهدىن ههقىقى رەۋىشته قورقۇشى، ئۆزلىرىنىڭ 

ئالاله تائاال ئالدىدىكى، يۇقىرىدىكى رەهبهر ۋە خهلق ئاممىسى 

ۇق ئادا قېلىشى، يۇقىرى ئالدىدىكى مهسئۇلىيىتىنى تول

دەرىجىلىك رەهبهرلهرنىڭ خهلقنىڭ مهنپهئهتى ۋە ۋەتهننىڭ 

تهرەققىياتى ئۈچۈن قولالنغان سىياسهتلىرىنى توغرا ئىجرا 

قېلىشى، خهلقنىڭ ئىشلىرىنى قېيىنالشتۇرماسلىقى، 

جهمئىيهتنىڭ تهرەققىياتى، تۈزىلىشى ۋە ئىسالهاتى ئۈچۈن 

. تنى تولۇق ئادا قېلىشى الزىمئۆزلىرىنىڭ بوينىدىكى ئامانه

چۈنكى ههر بىر شهخس ئالاله تائاالنىڭ ئالدىدا ئۆز 

 .مهسئۇلىيىتىنى بويىچه سۇئال قېلىنىدۇ

مىللهت ئىچىدىكى ئىقىتسادلىق كىشىلهر ئالاله تائاال 
بېكىتكهن پهرهىز زاكاتالرنى تولۇق ئادا قېلىش ئارقىلىق، 

. قىڭالرئۇستۇڭلهرگه يۈكلهنگهن مهسئۇلىيهتتىن چى
ئېهساننى كۆپ قېلىڭالر، جهمئىيهتكه -كهمبهغهللهرگه خهيرى

مهنپهئهتلىك بولغان ئىشالرغا كۆپلهپ ياردەم قېلىڭالر، ئىش 
كۈتۈپ تۇرىۋاتقان ياشالرنىڭ خىزمهت تېپىشى ۋە تۇرمۇش يولىنى 
تېپىۋېلىشىغا ياردەم بېرىڭالر، مانا بۇ سىلهرنىڭ ۋەتهن، مىللهت 
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باش تارتىپ بولمايدىغان ئىمانى  ۋە جهمئىيهت ئالدىدا
 . بۇرچۇڭالردۇر

ئالاله بارلىق مۇسۇلمانالرنى جۇملىدىن ئۇيغۇر 

خاتىرجهم مۇهىتتا، تولۇق -مۇسۇلمانلىرىنى ههر ۋاقىت تىنچ

ئىبادەت بىلهن هاياتىنى داۋامالشتۇرۇشقا مۇيهسسهر -تائهت

 .قىلسۇن

 


