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دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ  

مىزى ئۈچۈن يىغىلغان ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نا

شۆھرەتپهرەسلىك ۋە ماختانچاقلىقتىن "يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا، 

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى" ساقلىنىش كېرەك

مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ر ئالالھدىن قورقۇڭالرئى مۇسۇلمانال

سائادەتكه -هختئاخىرەتته ب-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا! قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ چهكلىگهن . ئېرىشتۈرىدۇ

  .ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

ئىنساننىڭ تهبىئىتىدە ماختانچاقلىق بولۇپ، شۆھرەتنى ياخشى 

باشقىالرنىڭ ماختىشى، ئىجتىمائىي جهمئىيهتته نامى چىقىشنى . كۆرىدۇ

ئهھۋال بۇنداق ئىكهن ئىنسان ئولتۇرۇش ۋە يىغىلىشالردا . ئارزۇ قىلىدۇ

بۇ خىل ئادەت . باشقىالرنىڭ ئۆزىگه قارىتا پهرۋاسىز قارىشىنى خالىمايدۇ

ئىنساندا بولىدىغان پىسخىك تهبىئىتى بولۇپ، قاتتىق ئهيىبكه 

لېكىن ئىشالرنىڭ ياخشىسى ئوتتۇرىهال بولغان ئىشتۇر . بۇيرۇلمايدۇ

ويۇنچه، ماختانچاقلىقتا ئاشۇرۋەتمهسلىككه توغرا دېگهن پرىنسىپ ب

بۇ پرىنسىپ ئاساسىدا ئىسالم شهرىئىتى بارلىق ياخشى ئىشقا . كېلىدۇ

. تهشهببۇس قىلىدۇ، يامان ئىشالردىن يىراق بولۇشقا تهۋسىيه قىلىدۇ

ئىسالمدا ھااللمۇ ئوچۇق ھاراممۇ ئوچۇق بايان قىلىنغان بولۇپ، ئوتتۇرىدا 

كىمكى شۈبهىلهردىن ساقالنسا ھارامدىن . ىشالر باربهزى شۈبهىلىك ئ

شۈبهىلىك ئىشالردىن ساقالنمىغان ئادەم ھارامغا چۈشۈپ . ساقلىنىدۇ

  . قالىدۇ
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شهرىئهت چهكلىگهن ۋە ئاگاھالندۇرغان ئىشالردىن بىرى 

شۆھرەتپهرەسلىك روھىي كېسهللىك بولۇپ، . شۆھرەتپهرەسلىكتۇر

بۇ يول خۇددى . ىغان خهتهرلىك يولدۇرئىنساننى گۇمراھلىققا ئېلىپ بارىد

ئىنساننىڭ كۆزىگه يىراقتىن سۇغا ئوخشاش كۆرىنىدىغان 

شۆھرەتپهرەسلىكنىڭ بهلگىلىرىدىن بىرى . دىن ئىبارەتتۇر)ئېزىتقۇ(سهراب

شۇكى، ئۇ ئىنساننى قاراملىققا ئېلىپ بارىدۇ ئاقىۋەتته خهتهرلىك 

غان ئادەم يولىغا ماڭشۆھرەتپهرەسلىك . پاجىئهلهرنى كهلتۈرۈپ چىقىدۇ

كۆپىنچه ھالالردا ئىشالرنى . جامائهتتىن ئايرىلىپ قالىدۇ، ئېزىپ كېتىدۇ

ھهقىقهتنى . باشقىالرنىڭ نهسىهىتىنى قوبۇل قىلمايدۇ. خاتا مۆلچهرلهيدۇ

بىلىپ تۇرسىمۇ ئۆزىنىڭ شۆھرىتىگه زىت كهلگهنلىكى ئۈچۈن قوبۇل 

ھهۋەسنىڭ شۆھرەتپهرەس ئىنسان ھاۋايى . قىلىشقا رىغبىتى بولمايدۇ

شۆھرەتپهرەسلىك بىر ئېغىر . فىتنه پهيدا قىلىدۇ. ئارقىسىدىن ماڭىدۇ

ساقايماس كىسهل بولۇپ، ئىنساندا مهنمهنلىك، ئۆزىنىڭال گېپىنى راس 

قىلىش، باشقىالرنى مهنسىتمهسلىك،باشقىالر ئۇنىڭ ئهيىبىنى كۆرسىتىپ 

. ر قىلىدۇقويسا قۇبۇل قىلماستىن ئاداۋەت قىلىشتهك خاتالىقالرنى سادى

ھهرقانداق كىشى شۆھرەتپهرەسلىك يولىنى تالاليدىكهن باشقىالرنىڭ 

. نهزىرىدىن ساقىت بولىدۇ، ئىجتىمائىي ئاالقىدا ياخشى تهسىر قالدۇرالمايدۇ

شۆھرەتپهرەس . شۆھرەتپهرەس داۋاملىق قورقۇنچ، تهشۋىش ئىچىدە ياشايدۇ

ېرىشهلمهي ئۆلۈپ بىر ئۆمۈر شۆھرەت ئىزدەپ ئاۋارە بولسىمۇ شۆھرەتكه ئ

  .كېتىدۇ ۋە ھاياتتا كۆزلىگهن غايىسىگه يېتهلمهيدۇ

ھهقنى قوبۇل قىلمايدۇ، . شۆھرەتپهرەس ئادەم مهنسهپكه ئامراق بولىدۇ

ئالالھ چهكلىگهن ئىشالردىن ئۆزىنى . جامائهتچلىكتىن يىراق بولىدۇ
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. شۆھرەت ئۈچۈن ھهرقانداق ئىشنى قىلىشتىن يالتايمايدۇ. تارتمايدۇ

ەتپهرەسلىكنىڭ خهتهرلىك ئاقىۋەتلىرى شۇكى، ئۆزىال زىيان شۆھر

بىلىپ بىلمهي خهتهرلىك . تارتماستىن باشقىالرنىمۇ زىيانغا سالىدۇ

شۆھرەپهرەس داۋاملىق چىدىماس ھهسهتخور . ئىشالرغا سېپىلىپ قالىدۇ

ئىمام ئهھمهد مۇنداق . مهغرۇرلۇق كېسىلىگه گىرىپتار بولىدۇ. كېلىدۇ

پهرەسلىك ئۈچۈن ھهقنى سۆزلىگهن كىشى رىياگهردۇر، شۆھرەت: "دېگهن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇنداق . يۇشۇرۇن شېرىك كهلتۈرگهنلىكتۇر

  ".شۆھرەتپهرەسلىكتىن ئاگاھالندۇرغاندۇر

خارلىققا : "يهنه بىر ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالتۇ ۋەسساالم

ان ھاۋايى ھهۋەسنىڭ ئېلىپ بارىدىغان بېخىللىقنى، ئادەمنى قۇل قىلىدىغ

ئارقىسىغا كىرىشنى، ئۆز پىكرىدىن مهغرۇرلىنىپ مېنىڭال توغرا دەيدىغان 

كىشىنى كۆرسهڭ سهن ئۆزۈڭنى دالدىغا ئال، ئاۋام خهلق توپىدىن يىراق 

شۆھرەتپهرەسلىكنىڭ ۋاسىتىلىرى ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، . دېگهن" بول

لىرىدە شۆھرەتكه ئىنسان ئۆيىدە ئولتۇرۇپ، پۈتۈن ئاخبارات ۋاسىتى

سهلهپ ئۆلىمالىرى بۇنداق شۆھرەتپهرەسلىكتىن يىراق . ئېرىشهلهيدۇ

بولۇشنى تهۋسىيه قىلغان يهردە ھازىرقى زامان شۆھرەتپهرەسلىكى نهچچه 

شۆھرەت ئىگىسى ھازىرقى زاماندا مىليونلىغان . ھهسسه خهتهرلىكتۇر

يهن بىر شۆھرەتپهرەسلىك مۇئهي.. ئىنسانالرغا تهسىر كۆرسىتهلهيدۇ

رەئىس، ئالىم، ۋەزىر، باي، مۇتهپهككۇر، يازغۇچى، . تهبىقىگه چهكلىك ئهمهس

ژۇرنالىستالر، دىنى تهشۋىقاتچىالر شۆھرەتكه -چولپانالر، مۇخبىر-ئارتىس

لېكىن بۇ شۆھرەت قانالرنىڭ ئېقىشى، زۇلۇم، تهڭسىزلىك . ئېرىشىدۇ

. ق مهشهۇر بولىدۇبايالر جازانىخورلۇق قىلىش ئارقىلى. بهدىلىگه كېلىدۇ
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ئالىمالر ۋە دىنى زىيالىالر ھهقىقهتنى يوشۇرۇش ۋە مهسئۇلىيىتىنى ئادا 

مۇخبىرالر يالغان -ژۇرنالىست. ىگه مهشهۇر بوالاليدۇقىلماسلىق بهدىل

ئارتىسالر ئهھمىيهتلىك، . خهۋەرلهرنى تارقىتىش ئارقىلىق مهشهۇر بولىدۇ

ھىم ئىشالرغا يېتهكلهش تهربىۋىيىلىك ئهھمىيىتى بار ۋە مىللهتنى مۇ

. ئهمهس بهلكى بىخۇدالشتۇرۇش پروگراممىلىرى ئارقىلىق مهشهۇر بولىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالتۇ ۋەسساالم ئىنسانالرنى بۇنداق 

  . شۆھرەتپهرەسلىكلهردىن يىراق بولۇشقا تهۋسىيه قىلغان

ئالالھ بارچىمىزنى شۆھرەتپهرەسلىك، رىياگهرلىك كېسىلىدىن 

  !.ئامىن. ساقلىسۇن

 
  

  

   

 
  

  

  

  


