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 ئالالهنىڭ شهرىئىتى بىلهن هۆكۈم قىلىش توغرىسىدا
كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه -17ئاينىڭ -05يىلى - 2013(

 )مهزمۇنى

سانا ئېيتىپ، -ئىمام ئالاله تائاالغا ههمدۇ     
ساالم يوللىغاندىن -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت

كېيىن جۈمه نامىزى ئۈچۈن جهم بولغان يۈزمىڭلىغان 
ئالاله تائاالنىڭ شهرىئىتى بىلهن هۆكۈم "جامائهتكه، 

دېگهن ماۋزۇدا تۆۋەندىكى " قىلشنىڭ ئههمىيىتى
 :تهۋسىيهلهرنى قىلدى

. ئالاله تائاالغا تهقۋادارلىق قىلىڭالر! ئى مۇسۇلمانالر     
يَن ﴿: ن كهرىمدە مۇنداق دەيدۇئالاله تائاال قۇرئا ِ

ّ
َهَاا اَ

َ
يَا ُ

 َيِديًدا 
ً
وا اللّـَه َوقُولُوا قَْوال ُُ ّّ ْ�َمالَُ� ْ َو�َْغِفْم  ،آَنوُوا ا

َ
يُْصِلْح لَُ� ْ أ

ْد فَاَز فَْوًزا َعِامًما ۗ لَُ�ْ  ُذنُو�َُ� ْ  َُ �َ ُ
َ
 ﴾َوَنن يُِعِ  اللّـَه َورَُيول

تىن قورقۇڭالر، توغرا الالهئ! ئى مۆمىنلهر« :تهرجىمىسى
سىلهرنىڭ ئهمهللىرىڭالرنى  ئالاله. سۆزنى قىلىڭالر

تۈزەيدۇ يهنى سىلهرنى ياخشى ئهمهللهرگه مۇۋەپپهق 
قىلىدۇ، گۇناهلىرىڭالرنى مهغپىرەت قىلىدۇ، كىمكى 

قا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلسا زور ئالاله
-٧١-٧٠هزاب  ئهسۈرە [» .مۇۋەپپهقىيهت قازانغان بولىدۇ

 . ئايهت
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ئىچىدە بۇزۇقچىلىقنىڭ يۈز بېرىشى  دۆلهت ۋە خهلق     
تۈرلۈك سهۋەبلهر بىلهن بولۇپ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم 
بۇنىڭدىن ئاگاهالندۇرۇپ بىزگه ئاالهىدە كۆرسهتمه 

ئهنهۇ بايان قىلغان  ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالهۇ. بهرگهن
ئهلهيهىسساالم بىزگه پهيغهمبهر: ههدىسته، ئۇ مۇنداق دەيدۇ
بهش تۈرلۈك ! ئىي مۇهاجىرالر« :يۈزلىنىپ مۇنداق دېدى

ئىش بار، ئۇ ئىشالرغا مۇپتىال بولغان ۋاقىتالردا ئۇنىڭدىن 
بىرەر : ساقلىنىش ئۈچۈن ئالاله تائاالدىن هىمايه تىلهڭالر

بۇزۇقچىلىقالر -قهۋم ياكى مىللهت ئارىسىدا پاهىشه
لىنىدىكهن، ئۇ ئاشكارا قى-ئۇيالماستىن ئوچۇق

-مىللهتنىڭ ئارىسىدا ۋابا كېسىلى ۋە ئۇالرنىڭ ئاتا
بوۋىلىرىنىڭ نهسلىدە كۆرۈلۈپ باقمىغان تۈرلۈك  

 . ساقايماس كېسهللهر تارقىلىدۇ
سېتىق ئىشلىرىدا  جىڭ، ئۆلچهم بىرلىكلىرىدە -سودا     

كهمچىللىك بولىدىكهن، ئۇالر پادىشاه ياكى 
جلىق ۋە قهههتچىلىككه هاكىمىيهتنىڭ زۇلمىغا، مۇهتا

 .دۇچار بولىدۇ
دۇنيالىرىنىڭ زاكاتلىرىنى تولۇق بهرمهيدىكهن، -مال     

يېغىن ئاز بولىدۇ، يامغۇر ياغمايدۇ، ئهگهر باشقا -هۆل
جانلىقالر  بولمىغان بولسا ئېدى ههرگىزمۇ يامغۇر 

 .ياغمايتتى
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ئالاله ۋە ئالالهنىڭ روسۇلىغا بهرگهن ۋەدىلىرىنى      
ئههدىگه ۋاپا قىلمايدىكهن، ئالاله تائاال ئۇالرغا باشقا بۇزۇپ، 

مىللهتتىن بولغان دۈشمهنلىرىنى هۆكۈمران قىلىپ 
 .مۈلكىنى تارتىۋالىدۇ-قويىدۇ، ئۇالرنىڭ قولىدىكى مال

ئۆلىماالر ئالالهنىڭ كىتابى بولغان قۇرئان -ئالىم     
كهرىمنىڭ هۆكمى بىلهن هۆكۈم قىلماستىن، ئۆز 

بىلهن تالالپ هۆكۈم قىلىدىكهن، ئالاله  ئىختىيارلىقى
ئىبنى [» .ئارا ئاداۋەتكه تاشالپ قويىدۇ-تائاال ئۇالرنى ئۆز

بۇ ههدىسنى هاكىم، زەههبىي ۋە ئۇنىڭدىن . ماجه رىۋايىتى
 ].باشقا ئالىمالر سههىه دېگهن

يىلتىزى -بۇزۇقچىلىقنىڭ تۈپ بۇ ههدىس، يۇقىرىقى     
يىراقالپ،  لىرىدىنۋە كۆرسهتمى ئالالهنىڭ پرىنسىپ

رەسۇلۇلالهنىڭ سۈننهتلىرىدىن چهتنهپ كېتىش 
ئارقىلىق بارلىققا كېلىدىغانلىقىنى ئوچۇق بايان قىلىپ 

مهسىيهت ۋە ئىسيانكارلىق -شۇنداقال گۇناه .بېرىدۇ
-مۇسىبهت، يامانلىقنىڭ ئاساسى، ئۇرۇش-ههممه باال

جېدەل، قىيىنچىلىق ۋە ئىتتىپاقسىزلىقنىڭ 
الاله تائاال قۇرئان كهرىمدە بايان قىلغان بۇ ئ .مهنبىيىدۇر

يۇقىرىقى ههدىسنىڭ مهزمۇنى   ئايهت بىلهن
ن َنِصمبٍَة فَِبَما َكَسبَْت ﴿ :كۈچالندۇرىلىدۇ ابَُ�  ِنن ََ

َ
َوَنا أ
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يِْديُ�ْ  َوَ�ْعُفو َعن َكِث�ٍ 
َ
سىلهرگه يهنى « تهرجىمىسى ﴾أ

جېنىڭالر ياكى مېلىڭالرغا ههرقانداق بىر مۇسىبهت 
يهتسه، ئۇ سىلهرنىڭ قىلغان گۇناهىڭالر تۈپهيلىدىن 

نۇرغۇن گۇناهىڭالرنى ئهپۇ قىلىدۇ  ئالالهكهلگهن بولىدۇ، 
ئهپۇ قىلمايدىغان بولسا، باال ۋە مۇسىبهتتىن هېچ 

  .]ئايهت-٣٠شورا سۈرە [ ».قۇتۇلماس ئىدىڭالر
هازىرقى ۋاقىتتا مۇسۇلمانالرنىڭ هالىغا قارايدىغان      

ۇقتىدا توختىلىشقا بولساق، بۇ ههدىس بىلهن مۇهىم ئۈچ ن
تۈرلۈك ۋابا كېسهللىرىنىڭ  :بىرىنچى.        توغرا كېلىدۇ

تارقىلىش سهۋەبلىرى، ناچار ۋە ئهخالقسىز ئىشالرنىڭ 
پاهىشهنىڭ كهڭ تارقىلىشى، تۈرلۈك -ئومۇملىشىشى، زىنا

يولالر ۋە تهشۋىقات ۋاستىلىرى ئارقىلىق زىنا ۋە ئۇنىڭغا 
بۇ . ئىلىپ بارىدىغان ئىشالرغا قىزىقتۇرۇشتىن ئىبارەتتۇر

ههر « :ههقته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
 كهڭ پاهىشىلهر-گۇناه قانداق بىر مىللهت ئارىسىدا

تارقىلىدىكهن، ناچار قىلمىشالر بىلهن شۇغۇلالنمايدىغان 
كىشىلهر  سان جهههتته كۆپ ۋە  كۈچلۈك تۇرۇپ، ئۇالرنى 
بۇ قىلمىشتىن چهكلىمهيدىكهن، قىسقا ۋاقىتتا ئۇالرنىڭ 

ئههلى [» .ههممىسى ئالالهنىڭ ئازابىغا ئۇچرايدۇ
 ].ئىلىملهر بۇ ههدىسنى ههسهن دېگهن
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ئۇنىڭغا سهل ۋە  دۇنيا توپالش-هارام مال: ئىككىنچى     
لهن مال توپالش، يېيىش، قاراش، باتىل يولالر بى

تاراج قېلىش، يۈز -مۈلكىنى تاالن-ئومۇمنىڭ مال
مۈلكىنى -ئابرۇيىدىن پايدىلىنىپ مۇسۇلمانالرنىڭ مال

تاالش، پارىخورلۇقنىڭ كهڭ تارقىلىشى قاتارلىقالر -بۇالپ
پۈتۈن جهمئىيهتته ئومۇمالشقان قىيىنچىلىق، مېهنهت، 

ئالاله تائاال بۇ . مۇسىبهتنى قوزغايدىغان ئامىلالردۇر-باال
َاِطِل ﴿: ههقته مۇنداق دەيدۇ

ْ
ْمَوالَُ�  بَْْوَُ�  بِال

َ
لُوا أ ُُ

ْ
 رَْ

َ
 ﴾َوال

بىرىڭالرنىڭ ماللىرىنى ناههق  -بىر « :تهرجىمىسى
 ].ئايهت-١٨٨سۈرە بهقهرە [» يهۋالماڭالر

ئىسالم دۆلهتلىرىنىڭ مهجبۇرىيىتى، : ئۈچىنچى     
كهرىم هۆكۈملىرى ۋە ئۆزىنىڭ ههممه ئىشلىرىنى قۇرئان 

ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىگه  پهيغهمبهر
-ئۇيغۇنالشتۇرۇشى، بارلىق مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ چوڭ
-كېچىك ههممه ئىشلىرىدا ئىسالمنىڭ هۆكمىنى قانۇن

شۇنداق قىلغاندا، دۆلهتته . دەستۇر قىلىشى كېرەك
تىنچلىق، مۇقىملىق، باياشاتلىق، خهلق تۇرمۇشىدا 

ئهمما كىم . پاراۋانلىق ئومۇملىشىدۇ-لىكخاتىرجهم
بولىشىدىن قهتئىي نهزەر شهرىئهت كۆرسهتمىسىگه ئهمهل 

-قانچىلىك چهتنىسه، دۇنيا ۋە ئاخىرەتته باال قىلىشتىن
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ئۇنىڭ  مۇسىبهت، قىيىنچىلىق ۋە خاتىرجهمسىزلىككه
: بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. مىقدارىدا ئۇچرايدۇ

ْعمَ ﴿
َ
مَاَنِة َوَنْن أ ُِ

ْ
هُ يَْوَ  ال ُْشُ

َ
ًً َوَ ُ َنِعَْشًة َنو

َ
ََ َعن ِذْكِمإ فَِّّه ل

 ٰ�َ�ْ
َ
كىمكى مېنىڭ زىكرىمدىن يۈز « :تهرجىمىسى ﴾أ

 يهنى خاتىرجهمسىز بولىدۇ، ئۆرۈيدىكهن، ئۇنىڭ هاياتى تار
سۈرە [ ».قوپۇرىمىزهالهتته قىيامهت كۈنى ئۇنى بىز كور 

 . ]ئايهت-١٢٤تاها 
ۇسۇلمان دۆلهتلىرى ئالالهنىڭ شهرىئىتىنىڭ م     

-ههممىسىنى ياكى بهزىسىنى تهتبىقالش
ئۇيغۇنالشتۇرۇشتىن چهتنهپ كېتىدىكهن، ئۇالرغا 

پاسات، يامانلىق -قهههتچىلىك يېتىدۇ، ههر تهرەپته پىتنه
يامرايدۇ، بۇ ئالالهنىڭ قانۇنى بىلهن هۆكۈم قىلىشتىن 

بىلهن هۆكۈم  چهتنهپ ئىنسانالر ئۆزى تۈزگهن قانۇن
 . قىلغانلىقنىڭ نهتىجىسىدۇر

مۇسۇلمان دۆلهتلىرى دۇنيادىكى ئهڭ ئىقتىسادى      
يۇقىرى، ياخشىلىقلىرى كۆپ، ئىستىراتىگىيلىك ئورنى 
مۇهىم دۆلهتلهر بولۇپ تۇرۇپمۇ، مانا بۇ دۆلهتلهردە 
كۆپچىلىك مۇسۇلمانالر نامراتچىلىقتا ياشايدۇ، بۇنىڭ 

نىڭ كۆپچىلىكىنىڭ ئىسالم ئاساسلىق سهۋەبى ئۇالر
 قانۇنى بىلهن هۆكۈم قىلىشتىن چهتنهپ كهتكهنلىكى
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 پهيغهمبهر .ياكى باش تارتقانلىقى سهۋەبىدىندۇر
 ئالالهنىڭ ئىنسانالر« :دەيدۇ مۇنداق ئهلهيهىسساالم

 ئارىسىدا ئۇالرنىڭ قىلمايدىكهن، هۆكۈم بىلهن شهرىئىتى
 ].تىتهبىرانى رىۋايى[ ».ئومۇملىشىدۇ يوقسۇللۇق

ئالاله تائاال ههممىمىزنى دۇنيا ۋە ئاخىرەتته ياخشىلىققا 
 .مۇيهسسهر قىلسۇن

 


