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  ئالدىراقسانلىق شهيتاندىن

  
 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه -08ئاينىڭ -08يىلى -2008

 مهزمۇنى

  
دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ 

رچه ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان مىڭال

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى " ئالدىراقسانلىق شهيتاندىن : "مۇسۇلمانالرغا

 :تهۋسىيه لهرنى قىلدى

  
 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

 .ئېرىشتۈرىدۇ

پىسىگه ئاتلىنىشقا زوراليدىغان، تۈرتكه ئىنساننى ھايات مۇسا

ئىنسان تۇرمۇشتا ئوخشاش بولمىغان ۋەقهلىك . بولىدىغان ئامىلالر كۆپتۇر

ئهمما شۇ ۋەقهلىكلهرگه قارىتا ئىنسانالرنىڭ . ۋە ھادىسىلهرگه دۈچ كېلىدۇ

ئىنكاسى ئىككى تۈرلۈك بولۇپ، بهزىلهر ئالدىراڭغۇلۇق بىلهن مۇئامىله 

بهزىلهر بولسا سهبىر ۋە ئېغىرلىق بىلهن . زۇپ قويىدۇقىلىپ ئىشالرنى بۇ

  .چاپقۇنالرنى يېڭىپ چىقىدۇ-مۇئامىله قىلىپ بوران

دىققهت قىلىشقا ئهرزىيدىغان ھهقىقهت شۇكى، يۈز بېرىۋاتقان ھادىسه، 

مۈشكۈالت ۋە كىرىزىسالر ئالدىدا تهمكىنلىك ۋە سهۋىرچان بولۇش ئهڭ دانا 
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قىلغاندا ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن ئىنسان شۇنداق . ۋە ئاقىالنه ئىشتۇر

  .چاپقۇنالردىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ-ۋاقىتسىز ئۇچرىغان بوران

نۇقسانلىرىنى -بهزى ئىنسانالر باركى، ئۆزىنىڭ خاتالىقلىرى، ئهيىب

بۇنداق .  قالقان قىلىدۇ-يۆگهش ئۈچۈن ئالدىراقسانلىقنى ئۆزىگه پهردە

ر قىلىدۇ، باغاليدۇ، ئهقىلنى كوقىلىش قهلبنى غايىبانه قاراڭغۇلۇقالرغا 

بىزنى دىنىمىز بۇنداق . ئهلهمدىن باشقىنى ئېلىپ كهلمهيدۇ-ئىنسانغا دەرد

ئالدىراڭغۇلۇق قهدىمدىمۇ ھازىرقى زاماندىمۇ . ئالدىراقسانلىقتىن توسقان

ئۇ . ھهر مىللهت خهلقىنىڭ ئىجتىمائىي كېسهللىرىدىن سانىلىپ كهلگهن

راقسانلىق دېگهن ئالدى. بىر ئاجىزلىق نوقتىسىدۇر يهنه ئىنساندىكى 

ھهربىر ئىشنى ۋاقتى كېلىشتىن بورۇن بېجىرگهنلىك بولۇپ، ئىنساندىكى 

شهھۋەتنىڭ كۈچى يۇقىرى بولغانلىقنىڭ نىشانى بولۇپال قالماستىن 

  .ئىشنى قانۇنى ۋە مهنتىقى دائىرىسىدىن چىقىرىپ تاشاليدۇ

كهلىمىسى قۇرئان كهرىمدە ئوتتۇز يهتته ئورۇندا زىكىر  ئالدىراش 

ىلىنغان بولۇپ، ھهممىسىدە تهنقىدلهنگهن بولسا بىرال ئورۇندا ماختالغان، ق

ئالالھنى ساناقلىق كۈنلهردە زىكىر : " تۆۋەندىكى ئايهتتۇر ئۇ بولسا 

كىمكى ئىككى كۈندە ئالدىراپ قالسا، ئۇنىڭغا گۇناھ يوق، تهقۋا . قىلىڭالر

  ".قىلىشنى خالىغانالر كېچىكسه گۇناھكار بولمايدۇ

ى ئالدىراڭغۇلۇق كېسىلى جهمئىيهتنىڭ ھهر ساھه بىزدىك

بهزىدە ئىنسانالرغا ئالدىراپ باھا . كىشىلىرىدە داۋاملىق كۆرۈلۈپ تۇرىدۇ

كىشىلهر ھهققىدە ئىزدەنمهستىن يامان گۇمان قىلىپ . بېرىپ قويىمىز

ھهقىقهتته بىزنىڭ بهرگهن باھايىمىز توغرا چىقماستىن . قويىمىز

ئالدىراپ بهرگهن باھا سهۋەبىدىن بهزى ئىنسانالرغا . ئهكسىچه بولۇپ قالىدۇ
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زۇلۇم قىلىپ سالىمىز، ھهتتا بهزى ۋاقىتالردا ئالدىراپ بهرگهن باھانىڭ 

نهتىجىسىدە ئاقىۋەتنى مۆلچهرلىگىلى بولمايدىغان ماددىي ۋە مهنىۋىي 

ئهقلى ئۆتكۈر، ئوچۇق پىكىرلىك كىشىلهر . زىيانالر كېلىپ چىقىدۇ

ىسه، ۋەقهگه دۇچ كهلگهندە ئالدىراڭغۇلۇق قىلمايدۇ، ھهرقانداق بىر ھاد

ئىشنىڭ ئالدى كهينىنى ئويالپ، ئاقىۋىتى بىلهن . پىكرىنى ئىشقا سالىدۇ

خاتاالشمايدۇ، ئالالھنىڭ ئىزنى  نهتىجىدە . ھېسابلىشىپ قهدەم ئالىدۇ

  .ئالدىراڭغۇلۇق داناالر ۋە ئاقىلالرنىڭ ئىشى ئهمهس. بىلهن غهلبه قىلىدۇ

  . ئىشالردا ئېغىر بېسىقلىق، تهمكىنلىك تولىمۇ مۇھىمبارلىق 

تهمكىنلىكنى تاشلىغان ئىنسان خاتالىشىپ قالىدۇ، چهكلهنگهن 

سهۋرچانلىق ئىنسانغا ھاياتنىڭ كۆپلىگهن . ئىشالرغا چۈشۈپ قالىدۇ

ساھهسىدە غهلبه قىلىشقا سهۋەپ بولىدۇ، تهلىم تهربىيه، كهسىپ، تىجارەت، 

لسۇن ھهممه ئىشتا سهۋرچانلىق، تهمكىنلىكنى تېخنىكا ساھهلىرىدە بو

ئالدىراقسانلىق ئىنساننى . قورال قىلغان ئادەم غهلبه قازىنااليدۇ

. ئۇمىتسىزلىكنى كهلتۈرۈپ چىقىدۇ. ئېلىپ بارىدۇ مهغلۇبىيهتكه 

  .ئالدىراڭغۇلۇق پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهخالقىدىن ئهمهستۇر

 
  

  

 


