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  شهرىئهت بىلىملىرىنىڭ ئهھمىيتى ۋە رولى

  جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى كۈنىدىكى-7ئاينىڭ-11يىلى-2008

  

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ  

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

  : زمىڭالرچه مۇسۇلمانغايۈ

بارلىق مۇسۇلمانالرغا شهرىئهت بىلىملىرىنىڭ ئىنتايىن "

مۇھىملىقى، دىن ئىشلىرىنىڭ ھهممىنى ئىسالھ قىلىشقا قادىر 

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى " ئىكهنلىكىنى ئهسلىتىش مۇھىم

  :قىلدى

لالردا تهقۋا  مهخپى ھا-ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه -ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا! قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان ئىشالردىن . ئېرىشتۈرىدۇ

  .يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

قهدىمى ئهسىرلهردىن بىرى بارلىق دىنالر ئۆزىنىڭ ئالىملىرى، 

ئىزلىرىنى شۇ دىنالرنىڭ شهرئى قانۇنلىرى -ارلىق ئىشپادىشاھلىرىنىڭ ب

قانچه يېقىن -ھاكىمالرنىڭ ئالىمالرغا قانچىدىن. بويىچه بىتهرەپ قىالتتى

. شۇ ئۇممهتنىڭ شهرىئىتىگه تېخىمۇ يېقىنالشتۇراتتى بولىشى ئۇممهتنى 

. ئهكسىچه بولغاندا يهنىال ئۇممهت شهرىئىتىدىن يىراقلىشىپ كېتهتتى

لهن ھاكىمالر ئوتتۇرىدىكى يېقىنلىق ئىسالمنىڭ باشالنغۇچ ئالىمالر بى

ئىسالم شهرىئىتى گۈللهنگهن بولۇپ ئۇنىڭغا . ئهسىرلىرىدە نامايهن بولغان

تارىختىن بىرى . ئهگىشىپ دۇنيا تهرەققىياتىدىمۇ گۈللىنىش يۈز بهرگهن
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دىن ئىشلىرىدا تهرەققىيات يۈز بهرسه دۇنيا ئىشلىرىدىمۇ تهڭ تهرەققىيات، 

ئۆتكهن ئهسىر ۋە ئۇندىن بۇرۇنقى ئهسىرنىڭ . گۈللىنىش يۈز بېرەتتى

ئاخىرلىرىدا ئىنسانىيهت ئۈچۈن دۇنيا بىلىملىرى ئالدىنى قىلىپ يىڭى 

مهرىپهت پارتالش خاراكتېرلىك -بىلىم. كهشپىياتالر ئېچىلىشقا باشلىدى

. باسقۇچقا كېرىپ، نهتىجىدە سىياسىي ۋە سانائىي تهرەققىيات يۈزبهردى

ئۇنىڭدىن باشقا يهنه ئهدەبىي ۋە فىكرىي يۈكسىلىش يۈز بېرىپ 

زامانىۋى بىلىملهرنى ياخشى . ئىنسانىيهت ماددىي پاراۋانلىققا يۈزلهندى

بىلگهن، تهرەققىي قىلغان ئهللهردە ئاجىزالرنى مۇستهملىكه قىلىش 

. ھېسسىياتى تۇغۇلۇپ، مۇستهملىكىدە قالغان مىللهتلهر كۆپهيدى

قالغانالر كۆپۈنچه ھالالردا مۇستهملىكه قىلغۇچىالرنى مۇستهملىكىدە 

تۇرۇشلىرىدا تهقلىد -ئىچمىكى، ھهتتاكى يۈرۈش-كىچىكى، يېمهك-كىيىم

بۇ قېتىملىق غهلىبه غهيرى مۇسۇلمانالرغا بولغانلىقى . قىلىشقا باشلىدى

ئۈچۈن گهپ شۇالرنىڭ قولىدا بولۇپ، ئۇالر ئۆزىنىڭ تۇرمۇشىدىن دىننى 

شۇنىڭغا ئهگىشىپ مهغلۇب بولغان مىللهتلهرمۇ دىندىن . ىيىراقالشتۇرد

. سۇغۇرلۇپ چىقىپ دىننى ياقتۇرمايدىغان بىر ئهھۋال شهكىللهندى

ھهرقانداق بىر مىللهت ئۆزىنىڭ كىشىلىك شهخسىيىتىنى يوقاتقان 

بولسا، تهبىئىي ھالدا كۈچلۈك مىللهتلهرنىڭ تۇرمۇشىغا قىزىقىدىغان، 

غالىب مىللهت دىننى بىرچهتكه . ۆرىدىغان بولۇپ قالىدۇشۇنى ياخشى ك

قايرىپ قويغان بولسا، ئالىملىرىنى خورلىسا، بۇنداق يوقۇملۇق كىسهل 

ئىسالم دۇنياسىغا تهسىر قىلماي قالمىغان بولۇپ، ئهتراپىمىزغا قارايدىغان 

  . بولساق بۇنىڭ ھهقىقهت ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋااليمىز
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هددەس ئىككى ھهرەم زېمىنى لېكىن ئالالھ تائاال مۇق

مۇستهملىكىچىلهرنىڭ پاسكىنا ئاياغلىرىدىن ساقلىغان بولۇپ، 

مۇستهملىكه قهدەم باسمىغان بىردىن بىر زېمىن مهككه ۋە مهدىنه 

  . شهھرىدۇر

شۇ ھهقىقهتنى ئۇنۇتماسلىق كېرەككى، شهرىئهت بىلىملىرى 

م بىر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال. ئىگىسىگه ياخشىلىق ئېلىپ كېلىدۇ

ئالالھ بىر كىشىگه ياخشىلىق ئىرادە قىلغان :"ھهدىسىدە مۇنداق دېگهن

دىنى ئالىم بارلىق كىشىلهرنىڭ ". بولسا ئۇنى دىندا ئالىم قىلىدۇ

دىنىدا ئالىم بولۇش پهيغهمبهرلهرگه ۋارىس . ھۆرمىتىگه سازاۋەر بولىدۇ

- ا شهرىئهت بىلىملىرىنى ئۆگهنگهن ئالىمالر دۇني. بولۇش دېمهكتۇر

ئالىمالرنىڭ كېمىيىپ كېتىشى، ئۆلۈپ . ئاخىرەتته ئالدىنقى قاتاردا تۇرىدۇ

جاھالهت . تۈگىشى ئىلىمگه بولغان قىزىقىشنىمۇ سۇسالشتۇرۇپ قويىدۇ

ئالالھ، قىيامهت، ئهخالق دېگهندەك ئېسىل ئهخالقالر . ھۆكۈم سۈرىدۇ

مات بۈگۈنكىدەك مهلۇمات پارتلىشى يۈزبهرگهن ۋاقىتتا مهلۇ. يوقايدۇ

ئېلىش ۋاسىتىلىرى كۆپ بولۇپ كىشىلهر بىلىشكه تىگىشلىك مهلۇماتنى 

نهدىن ئېلىش، قانداق ئېلىش ئىشلىرىدا گاڭگىراپ قالىدۇ، ھهممه ئادەم 

مېنىڭ توغرا دەيدىغان بىر ئېقىم ئوتتۇرىغا چىقىۋاتقان بۇنداق بىر 

شارائىت ئاستىدا ھهقىقىي شهرئىي بىلىمنىڭ مۇھىملىقى ئوتتۇرىغا 

  . قىدۇچى

دىنى بىلىم پهقهتال مهلۇمات ئېلىش بانكىسى بولماستىن بهلكى ئۇ 

ئۇسۇل، ۋەقهلىكلهر، دۇچ كهلگهن مهسىلىلهرگه -فىقهى، دىن ، ئىمان ، قائىدە

ھهرزامان ۋە ماكاندا دۇنيانىڭ . تهدبىر مهنبهسىدۇر-چارە
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قىيىنچىلىقلىرىنى ھهل قىلىشتا دىننىڭ رولى ئىنتايىن چوڭ بولغان 

مۇ، ئىسالم دىنى ئالهمشۇمۇل، دۇنياۋى دىن ۋە ئاخىرقى دىن بولغاچقا بولسى

ھهمدە . دۇچ كهلگهن ھهرقانداق قىيىنچىلىقنى ھهل قىلىش چارىسى باردۇر

. شهرىئهتنىڭ ئاالھىدىلىكى شۇكى، ھېچقانداق تهرەپكه زىيان يهتكۈزمهيدۇ

گاداي ھهممىنىڭ مهنپهئهتىنى -كهمبهغهل، پادىشاھ-كىچىك، باي-چوڭ

قىسقىسى دۇنيا خهلقى دۇچ . نهزەردە تۇتقان ھالدا چارە تهدبىر قوللىنىدۇ

كېلىۋاتقان بارلىق قىيىنچىلىقالرنىڭ چارىسى ئىسالم شهرىئىتى 

كۆرسهتمىلىرىدە بارلىقىنى ئىسالم دىنىغا ئىتىقاد قىلمايدىغان تهرەپلهرمۇ 

قتىساد ھازىر دۇنيا دۇچ كېلىۋاتقان ئى. ئېتىراپ قىلغان بىر ھهقىقهتتۇر

كرىزىسى ئۈچۈن ئهڭ ياخشى چارە شهرىئهت ئىقتىساد تۈزۈمىنى ئىجرا 

  . قىلىش ئارقىلىق مهسىلىنى ھهل قىلىشتۇر

ئىسالم شهرىئىتى ئىقتىسادنى ئادالهت ئۈستىگه قۇرۇپ چىققان بولۇپ، 

. كهمبهغهللهرنى تېخىمۇ ئىزىدىغان جازانىخۇرلۇققا تۈپتىن قارشى تۇرغاندۇر

ىق ئىقتىساد مۇتهخهسسىسلىرى خهلقئارا ئىقتىسات دۇنيادىكى ئاساسل

كىرىزىسىدىن قۇتۇلۇشنىڭ چارىسى ئىسالم ئىقتىساد تۈزۈمىنى، ئۆسۈمدىن 

خالى ئىقتىسادقا ئاساسالنغاندا ھهل قىلىپ كهتكىلى بولىدىغانلىقىنى 

  .تهكىتلىمهكته

  


