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 ئىسالمدا ھهجنىڭ ئورنى ۋە رولى

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-06 ئاينىڭ -11يىلى - 2009

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ 

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

ھهج ئىبادىتى ئالالھ تهرىپىدىن پهرز  ":مىليونالرچه مۇسۇلمانالرغا

" قىلىندى، مهككه مۇكهررەمه ئۇلۇغ زېمىن، ئىسالم دىنىدا ھهجنىڭ ئورنى

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

مهخپى ھالالردا -ئاشكارا! ر ئالالھدىن قورقۇڭالرئى مۇسۇلمانال

- ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا! تهقۋادارلىق قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

بۇ مۇبارەك زېمىندا جىبرىئل ئهلهيهىسساالم ئالالھ تهرىپىدىن 

رەسۇلۇلالھقا ۋەھىي ئېلىپ كېلىپ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ڭ ئهلچىسى، ئىنسانىيهتكه رەھمهت قىلىپ ئهۋەتىلگهنلىكىنى ئالالھنى

رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم دەرھال ئالالھنىڭ ئهمرىنى بىجا . جاكارلىدى

كهلتۈرۈپ، ئهتراپىدىكى قوللىغۇچىلىرى بىلهن بىرلىكته ئالالھنىڭ 

  .بۇيرۇقلىرىنى ئىنسانىيهتكه يهتكۈزۈشكه ئاتالندى

ۋە ئۇلۇغ مهرتىۋىگه ئىگه زېېمىن بولۇپ، مهككه مۇكهررەمه بۈيۈك تارىخ 

ئىبادەت (ھهقىقهتهن ئىنسانالرغا «: بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

مهككىدىدۇر، مۇبارەكتۇر، ) يهنى بهيتۇلال(تۇنجى سېلىنغان ئۆي ) ئۈچۈن

ئۇنىڭدا ئوچۇق ئاالمهتلهر باركى، ماقامى  )٩٦(جاھان ئهھلىگه ھىدايهتتۇر 

قادىر . نىڭ بىرى، بهيتۇلالغا كىرگهن ئادەم ئهمىن بولىدۇئىبراھىم شۇالر



 3

بواللىغان كىشىلهرنىڭ ئالالھ ئۈچۈن كهبىنى زىيارەت قىلىشى ئۇالرغا پهرز 

يهنى ھهجنى تهرك ئېتىدىكهن، (كىمكى ئىنكار قىلىدىكهن . قىلىندى

يهنى ئۇالرنىڭ (، شۈبهىسىزكى، ئالالھ ئهھلى جاھاندىن )زىيىنى ئۆزىگه

  ]. ئايهتلهر-97 -96ئىمران -سۈرە ئال[» . بىهاجهتتۇر) دىنئىبادىتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالتۇۋەسساالم كهئبىنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ، ئۇلۇغ 

دىننىڭ ئاساسىي پىرىنسىپى، ئىنسانىيهت مهدەنىيهتلىرى ئاجىز كهلگهن 

  .ئىنسانىي پىرىنسىپ ۋە ھايات مىزانىنىڭ خهرىتىسىنى سىزدى

ئىنسانالر دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىن ھاياتىدا سادىر قىلغان 

ئىستىغفار ئېيتىش، مهنىۋىيىتىنى دۇنيانىڭ -مهسىيهتلىرىگه تهۋبه-گۇناھ

غهلىغهشلىرىدىن تازىالش ئۈچۈن بۇ مۇقهددەس زېمىنغا كېلىدۇ، ئالالھنىڭ 

  .دەرگاھىدا قوبۇل قىلىنغان ھهجنىڭ مۇكاپاتى جهننهت بولىدۇ

بادىتى دىننىڭ ئاساسى پرىنسىپلىرىدىن بولۇپ، بۇ ئۇلۇغ ھهج ئى

ئالالھ . ئىبادەتنىڭ ئورنى ئالالھنىڭ نهزىرىدە ئىنتايىن يۇقىرىدۇر

ئىنسانالرغا تۆۋەندىكى ئايهتنى نازىل قىلىش ئارقىلىق ھهجنى رەسمىي 

قادىر بواللىغان كىشىلهرنىڭ «: ھالدا پهرز قىلغانلىقىنى ئىالن قىلدى

كىمكى .  كهئبىنى زىيارەت قىلىشى ئۇالرغا پهرز قىلىندىئالالھ ئۈچۈن

، )يهنى ھهجنى تهرك ئېتىدىكهن، زىيىنى ئۆزىگه(ئىنكار قىلىدىكهن 

) يهنى ئۇالرنىڭ ئىبادىتىدىن(شۈبهىسىزكى، ئالالھ ئهھلى جاھاندىن 

  ].ئايهت-97ئىمران -سۈرە ئال. [»بىهاجهتتۇر

ھهج . دىلىق تىجارىتىدۇرئاخىرەتنىڭ پاي-ھهج ئىبادىتى بولسا، دۇنيا

ھهج قىلىش ئارقىلىق . قىلغان كىشى ئىككى دۇنيادا پايدىغا ئېرىشىدۇ
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. چهكسىز ساۋاپقا ئېرىشىدۇ ۋە دۇنيا ۋە ئاخىرەتته مهرتىۋىسى كۆتۈرۈلىدۇ

  .خاتالىقلىرى ئۆچۈرۈلىدۇ

ئالالھنىڭ مېهمانلىرى ھهج قىلىش ئۈچۈن دۇنيانىڭ ھهرقايسى 

-، ئۇالر ئالالھنىڭ رازىلىقىنى كۆزلهپ ئائىلهجايلىرىدىن كهلگهن بولۇپ

تاۋابىئاتلىرىنى تاشالپ، بارلىق ئىمكانىيىتىنى سهرپ قىلىپ پۇل چىقىم 

قىلىپ مهزكۇر مۇقهددەس ئىبادەتنى ئادا قىلىش ئۈچۈن مۇقهددەس زېمىن 

: بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. مهككه مۇكهررىمىگه كېلىدۇ

ھهجىگه چاقىرىپ نىدا قىلغىن، ئۇالر ) ئۇالرنى (كىشىلهرنىڭ ئارىسىدا«

پىيادە ۋە ئۇرۇق تۆگىلهرگه مىنىپ كېلىدۇ، ئۇرۇق تۆگىلهر يىراق يولالرنى 

) دىنى ۋە دۇنياۋى(كىشىلهر ئۆزلىرىگه تېگىشلىك بولغان  .بېسىپ كېلىدۇ

 ئهمما بۇ ئۇلۇغ  ]. ئايهتلهر-28 -27سۈرە ھهج [» مهنپهئهتلهرنى كۆرسۇن،

ى قىلىشقا ئىمكانىيىتى بار تۇرۇپ، ھورۇنلۇق قىلىپ، ھهج ئىبادەتن

ھهج پهرز بولغان ھهرقانداق بىر مۇسۇلمان . قىلمايدىغانالرمۇ يوق ئهمهس

ھهج ئىبادىتى ساغالم ۋە خاتىرجهم، . ھهج قىلىشقا ئالدىرىشى كېرەك

ماجرا قىلىش، -سۈننهتكه ئۇيغۇن ھالدا ئۆتۈشى ئۈچۈن جېدەل

  . دىر قىلىشتىن قهتئىي ساقلىنىش الزىمئهخالقسىزلىقالرنى سا

ھهج پائالىيىتىنى ئادا قىلىش جهريانىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. سۈننىتىگه مۇكهممهل ئهمهل قىلىش كېرەك

ھاجىالر ئىبادەتلىرىدە . دېگهن" ئىبادەتلىرىڭالرنى مهندىن ئۆگىنىڭالر"

يهنه بىر ھهدىسته . ئالىمالردىن سورىشى الزىمبىلمىگهن يهرلىرى بولسا، 

رەسۇلۇلالھ قايسى : ھهجىنىڭ پهزىلىتى توغرىسىدا مۇنداق دېيىلىدۇ

ئالالھ «: ئهمهلنىڭ ئهۋزەل ئىكهنلىكى توغرىسدا سورىلىدۇ، رەسۇلۇلالھ
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تائاالغا ئىمان كهلتۇرۇش دەيدۇ، ئۇنىڭدىن كېيىنچۇ دەپ سورىلىۋىدى، ئالالھ 

ىش دېدى، ئاندىن كېيىنچۇ دېۋىدى، ساغالم ئادا قىلىنغان يولىدا جىهاد قىل

  .دەپ جاۋاپ بېرىدۇ» ھهج ئىبادىتى

ئالالھنىڭ مېهمانلىرىنىڭ خىزمىتىگه مۇشهررەپ بولغان خادىمالر 

ھاجىالر ھهققىدە ئالالھتىن قورقۇشى، ھاجىالرنىڭ ئاق كۆڭۈللىكىدىن 

رغا ئازار پايدىلىنىپ ئۇالرنى سۈيئىستىمال قىلماسلىقى، ھاجىال

بهرمهسلىكى، قولىدىن كېلىشىچه ھاجىالرغا خىزمهت قىلىشى الزىملىقى 

  . ھهققىدە تهۋسىيه قىلدى

ئالالھ تائاال ھاجىالرنىڭ بۇ بۈيۈك ئىبادەتنى خالىس نىيهت بىلهن 

    .مۇۋەپپهقىيهتلىك ئادا قىلىپ ئۆز يۇرتلىرىغا قايتقىلى مۇيهسسهر قىلسۇن

  


