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  ئىنسانالر ئۈچۈن دىنى قېرىنداشلىق ئهڭ بۈيۈك نېمهتتۇر

  
 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-21ئاينىڭ -11يىلى -2008

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ ئىم 

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

  :يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

ئالالھ بهندىلهرگه بهرگهن نېمهتلهر ئىچىدە دىنى قېرىنداشلىق ئهڭ "

  :ۋسىيهلهرنى قىلدىدېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى ته" چوڭ نېمهتتۇر

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان ئىشالردىن . ئېرىشتۈرىدۇ

  .يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

ساناقسىز بولۇپ، دىنى -ئالالھنىڭ ئىنسانالرغا بهرگهن نېمهتلىرى سان

ئالالھ بۇ ھهقىقهتنى قۇرئان  . قېرىنداشلىق ھهقىقهتهن چوڭ نېمهتتۇر

دۇنيادىكى بارلىق «: كهرىمدە تۆۋەندىكى ئايهتته ئوچۇق كۆرسهتكهن

ئالالھ قېرىنداشلىقنىڭ ئاساسى » بىرى بىلهن قېرىنداشدۇر-مۆمىنلهر بىر

اپ ئهقىدە، تۈۋرۈكى ئىمان ئىكهنلىكىنى يۇقىرىقى ئايهت بىزلهرگه س

 بىرىگه -ئىمان شۇنداق بىر جازىبه كۈچكى، مۆمىنلهرنى بىر. بىلدۈردى

ئىمان ئۈستىگه . يېقىنلىشىش، رەھىمدىللىك، مۇھهببهتكه چاقىرىدۇ

ئىمان ئىگىلىرىنىڭ . نهپرەت بولمايدۇ  بىرىگه -توپالشقان دىلالردا بىر 

. بىدە ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىنىڭ مۇھهببىتى ئورۇنالشقاندۇرقهل

باراۋەرلىكىنى پهيغهمبهر -مۆمىنلهر جهمئىيىتىدە گهۋدىلهنگهن بىرلىك
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ئۆزئارا ھهمكارلىق، «: ئهلهيهىسساالم مۇنۇ ھهدىس شهرىپته گهۋدىلهندۈرۈپ

رەھىمدىللىقتا مۆمىنلهرنىڭ مىسالى خۇددى ئىنساننىڭ بىر گهۋدە 

جىسمىغا ئوخشاش بولۇپ، جىسىمنىڭ قايسى بىر يېرىگه ئاغرىق تهگسه 

 -ئهززەۋەجهلله-ئالالھ . دېگهن» رلىق جىسىمغا ئوخشاشال ئاغرىق تېگىدۇبا

. مۇسۇلمانالر ئارىسىدىكى رىشتىنى ئهقىدە رىشتىسى بىلهن باغالپ قويغان

قارايدىغان بولساق قان، مىللهت رىشتىسى بهزى ۋاقىتالردا سۇسالپ قالىدۇ، 

ئهقىدە . دۇھهتتا بۇزۇلغاندىن سىرت ئاداۋەت، دۈشمهنلىككه ئېلىپ بارى

رىشتىسى بولسا، ھېچقاچان بوشاشمايدۇ، بۇزۇلمايدۇ، بهلكى مۇسۇلمانالر 

. قهلبىدىكى ئىمان كۈچهيگهنسېرى ئهقىدە رىشتىسى كۈچىيىپ بارىدۇ

دىنى قېرىنداشلىقنى مۇسۇلمانالر كهلىمه شاھادەت ئېيتقانلىرىدا 

 نامازلىرى، روزىلىرى، زاكاتلىرى، ھهج. داۋاملىق ئهسلهپ تۇرىدۇ

. قىلغانلىرىدا بۇ قېرىنداشلىقنىڭ ھهقىقىي ماھىيىتى نامايهن بولىدۇ

ھهج مهۋسۇمى جهريانىدا تېخىمۇ روشهنلىشىپ ئالالھنىڭ بهيتىگه كهلگهن 

ھاجىالر ئارىسىدىكى ئىسالمىي قېرىنداشلىقنىڭ نهقهدەر گۈزەل، 

قېرىنداشلىق نېمىتىنى ھېس  . ئاالھىدىلىكىنى كۆرەلهيمىز

نى تېخىمۇ تهرەققىي قىلدۇرۇش، ئهھمىيهت بېرىش، قىلغىنىمىزدا ئۇ

ھوقۇقلىرىغا رىئايه قىلىش، دىنى قېرىنداشلىققا داغ يهتكۈزىدىغان 

دىنى قېرىنداشالر ئوتتۇرىدا . ھهرقانداق ئىشنى قىلماسلىققا تىرىشىمىز

ماجىرا قىلىش، تىللىشىپ ئۇرۇشۇش دىگهندەك ئهخالقسىزلىقالر -جېدەل

 شۇنداق ئهخالقسىزلىقالر يۈز بېرىپ قالغان تهقدىردە ئهگهردە. يۈز بهرمهيدۇ

ئالالھنىڭ . بۇ ئىشالر قېرىنداشلىققا داغ تهگكۈزىدىغان قىلىقالردۇر

  .قېرىنداشلىق نېمىتىگه تۇزكورلۇق قىلغانلىقتۇر
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ھهربىر  دىنى قېرىنداشلىقنىڭ شهرتلىرى، ھوقۇقلىرى بولۇپ، بۇنىڭغا 

دىنى قېرىنداشلىقنى بۇزىدىغان . دۇمۇسۇلمان رىئايه قىلىشقا توغرا كېلى

پاساتالردىن ساقلىنىشقا توغرا -ھهركهت، پىتنه-ھهرقانداق سۆز

ئالالھ بىزلهرنىڭ فىتنه ئىختىالپلىرىمىزنى، تهپرىقه .كېلىدۇ

دۇنيادا . بۆلۈنۈش ئاجىزلىقنىڭ دەرۋازىسىدۇر. بۆلۈنۈشلىرىمىزنى خالىمايدۇ

ى ئارىدىكى قېرىنداشلىق ۋەيران بولۇشنى خالىغان مىللهت، دىن ئهھل

  .رىشتىسىغا داغ تهگكۈزۈش ئارقىلىق ۋەيران بولىدۇ

! ئالالھ بىز مۇسۇلمانالرنى ھهقىقىي دىنى قېرىنداشالردىن قىلسۇن

  !پاساتقا سهۋەپ بولىدىغان ئىشالردىن ساقلىسۇن-فىتنه

  

  


