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  ئىنسانىيهت ئىسالم شهرىئىتىگه مۇھتاج

  
 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-24ئاينىڭ -10يىلى -2008

  
دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ 

مدە جۈمهنامىزى ئۈچۈن يىغىلغان ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرە

 : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

دۇنيا خهلقى دۈچ كېلىۋاتقان ھهرخىل قىيىنچىلىقالرنى ھهل "

دېگهن " قىلىشتا ئهڭ توغرا ھهل قىلغۇچ تۈزۈم ئىسالم شهرىئىتىدۇر

  :مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيه لهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ائاشكار! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان ئىشالردىن . ئېرىشتۈرىدۇ

  .يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

دۇنيا خهلقى بۈگۈنكى كۈندە ئوخشاش بولمىغان كرىزىس، 

الر، ماددىي بورانالرغا دۈچ كېلىۋاتقان بۈگۈنكى كۈندە قىيىنچىلىق

ئاساسلىق مهسىله ئىنسانىيهتنى قانداق قىلغاندا بهختلىك قىلىش، دۈچ 

. كهلگهن مهسىلىلهرنى قانداق بىتهرەپ قىلىش نۇقتىسىغا تاقىشىدۇ

سائادىتى، جهمئىيهتنىڭ -ئاخىرەتلىك بهخت-ئىنسانالرنىڭ دۇنيا

ىغا شىپا بولىدىغان مهلههمدىن ئىبارەت دورا ياخشىلىقى ۋە پاراۋانلىق

شهرىئهت كۆرسهتمىسى بىلهن ماڭغان ھهرقانداق . شهرىئهتتىن ئىبارەتتۇر

  . جهمئىيهت ۋە شهخس ئۆزىنىڭ بارلىق قىيىنچىلىقلىرىغا چارە تاپااليدۇ
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ئالالھ تائاال ئىرادە قىلغان شهرىئهت مهڭگۈلۈك يول بولۇپ ئالالھ بۇ 

ىنالردىكى ئهڭ ئاخىرقى پارالق يول قىلىپ شهرىئهتنى ساماۋى د

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئېلىپ كهلگهن بۇ شهرىئهت بولسا . بېكىتكهن

شهرىئهت بولسا بىر ئىزدا توختاپ . ئىنسانىيهت ئۈچۈن رەھمهت، ھىدايهتتۇر

قالىدىغان قامال يول بولماستىن ھهر زامان ۋە ماكاننىڭ تهرەققىياتىغا 

لىدىغان، ماسلىشىشچانلىقى كۈچلۈك، كۈنىگه يۈز ئهگىشىپ تهرەققىي قى

تهدبىر كۆرسىتىپ بېرەلهيدىغان -بېرىۋاتقان ھادىسىلهرگه قارىتا چارە 

ھېچقاچان چىقىش يولى توختاپ، ئاجىز كېلىدىغان . ئىالھى قانۇندۇر

شۇڭالشقا شهرىئهت ئىنسانالرنىڭ ئهھۋالىنى . ئهھۋال مهۋجۇت ئهمهس

ۋەقه، . وتتۇرىغا قويغان ئىبارەت پرىنسىپىنى ئنهزەردە تۇتۇپ ئىجتىهادتىن

زامان، ماكان تهقهززاسى بويىچه يۈزبهرگهن ھادىسىلهرگه ئىنسانىيهتنىڭ 

شهرىئهت . ئېهتىياجى ۋە تهقهززاسىغا قاراپ مهسىلىنى ھهل قىلىدۇ

زىيان، مهنپهئهت، زىيانلىق تهرەپلىرىنى -تۈزۈملىرىدە پايدا-ئۆزىنىڭ قانۇن

مهقسهتلىرىنى ياخشى - غايهشۇنداقتىمۇ شهرىئهتنىڭ. نهزەردە تۇتىدۇ

شهكىلدە ئوتتۇرىغا قويۇش ئۈچۈن ئىسالم دىنى تاالنتلىق ئالىمالرغا 

شهرىئهتنىڭ غايه، مهقسىتىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىش، يۈزبهرگهن . مۇھتاج

بۇ ساھهدە يېتىشكهن تاالنتلىق  ئۈچۈن  ھادىسىلهرنى ھهل قىلىش 

  . ئالىمالر كېرەك

 مهسىلىسى بۈگۈنكىدەك كرىزستا شهرىئهت مهنپهئهتىنى ئوچۇقالش

بىر تهرەپتىن ئالالھقا خالىس ئىبادەت قىلىش بولسا يهنه . نامايهن بولىدۇ 

بۈگۈنكى . بىر تهرەپتىن بهندىلهرنىڭ مهنپهئهتى، ۋە رەھىمدىللىق تهرىپىدۇر

كۈندە ئوتتۇرىغا چىققان ئىقتىساد كرىزىسى دۇنيا خهلقىنىڭ ھهممىنى ئۆز 
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 بۇ كرىزسنى ھهل قىلىپ يېڭىپ چىقىشقا ئهڭ ئىچىگه ئالغان بولۇپ،

دۇنيا خهلقىنىڭ . الياقهتلىك تهرەپ ئىسالم ئۈممىتى ۋە شهرىئهتتۇر

كرىزىسى، دۇنيانىڭ مۇقىملىقى، ئهخالقى، ئىقتىسادىنى ھىمايه قىلىش 

. بولسا شهرىئهتتىن باشقا يول ئارقىلىق ھهل قىلىنىشى مۇمكىن ئهمهس

 تۇرغۇزۇلسا، ئامانلىق، مۇقىملىق ئومۇمالشسا، دۇنيادا ھهققانىيهت، ئادالهت 

زۇلۇم، ئالدامچىلىق، جازانىخورلۇق، باشقىالرنىڭ قان تهرى بهدىلىگه 

مهنپهئهتكه ئېرىشىشتهك خاتا يولالر غا چهك قويۇلسا دۇنيانىڭ كرىزىسى 

  .ھهل قىلىنىدۇ

ھازىرقى مۇھىم مهسىله ئىلىم ئىگىلىرى، مۇتهپهككۇرالر، 

 ئىسالم شهرىئىتىنىڭ مهقسهت، مهنپهئهتلىرىنى ئىسالھاتچىالرنىڭ

نامايهن قىلىپ ھازىرقى زامان دۈچ كېلىۋاتقان مهسىلىلهرنى ھهل قىلىش 

دۇنيا خهرىتىسىدە . چارىسىنى ئوتتۇرىغا قويۇشى ئىنتايىن مۇھىمدۇر

دۇنيا خهلقى دۈچ . ئىسالم ئۈممىتىنىڭ ئورنى نامايهن بولىشى كېرەك 

تلهر، سونامىالر، دىنى، سىياسىي، ئىقتىسادى كېلىۋاتقان تهبىئىى ئاپه

داۋالغۇشالردىن چىقىش يولى بىرال ئىسالم شهرىئىتىنى ھهقىقىي تۈردە 

ئىسالم دۇنياسىدا ئهمهس بهلكى غهرب ئهللهردىمۇ دۇنيانىڭ . ئىجرا قىلىشتا

ئهقىل ئىگىلىرى ھازىر دۇنيا خهلقى دۈچ كېلىۋاتقان ئىقتىسادى كرىزىس، 

ش يولى پهقهتال ئىسالم شهرىئىتىنى ئىجرا قىلىش ھاالكهتتىن چىقى

ئىسالم دۇنياسىدىكى ئهقىل ئىگىلىرى . ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا

ئۈممهت بۇ پۇرسهتتىن  . بۇ مهسىلىدە جىددىي ئويلىنىشى كېرەك

پايدىلىنىپ شهرىئهتنىڭ ھهقىقىي ماھىيىتىنى ئوتتۇرىغا چىقىرىشى، 

ئۈممهت . شالردىن قول ئۈزۈشى كېرەكئىسالم شهرىئىتى چهكلىگهن ئى
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ئۆزىدىكى ئهڭگۈشتهرنى تاشالپ قويۇپ باشقىالرنىڭ سىزىپ بهرگهن 

. سىزىقى، ھايات يولىدا مېڭىشنى خااليدىكهن ھېچقاچان روناق تاپالمايدۇ

ئىسالم ئۈممىتى دۈچ كېلىۋاتقان مهسىلىلهرگه ئۆز اليىقىدا مۇئامىله 

ئوتتۇرىغا چىقىرىش ھهربىر قىلىش، دىننىڭ ھهقىقىي ماھىيىتىنى 

كېسىپ ئېيتااليمىزكى، دۇنيا دۈچ كېلىۋاتقان . مۇسۇلماننىڭ ۋەزىپىسىدۇر

ئىقتىسادى، سىياسىي كرىزىستىن چىقىشنىڭ بىرال يولى ئىسالم 

شهرىئىتىنىڭ غايه، مهقسهتلىرىنى تولۇق نامايهن قىلىپ شۇ ئارقىلىق 

  .ى ھهل قىلىشتىدۇرئىنسانىيهت دۈچ كهلگهن ۋە كېلىۋاتقان كرىزسالرن

  


