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  قهلهمنىڭ رولى ۋە ماھىيىتى

  
  

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه تهرجىمىسى-31ئاينىڭ -10يىلى -2008

  
دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ  

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمهنامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 
 : مىڭالرچه مۇسۇلمانالرغايۈز

ھاياتىدا مهكتهپ كۆرمىگهن پهيغهمبهرگه، ئالالھ نازىل قىلغان قۇرئان "
ئىلىم  كهرىمنىڭ تۈنجى ئايىتىدە ئوقۇشقا تهشهببۇس قىلغان ۋە 
دېگهن " ئۆگىنىشته قهلهمنىڭ رولىنىڭ نهقهدەر مۇھىملىقىنى بىلدۈرگهن

  :مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالرئى م
سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان ئىشالردىن . ئېرىشتۈرىدۇ
  .يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

ۈممىتىگه مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمدىن ئىبارەت ئالالھ تائاال ئىسالم ئ
ھاياتىدا مهكتهپ كۆرمىگهن، ئالالھ ۋە ئۇنىڭ كىتابىغا ئىمان كهلتۈرگهن 

بۇ ئۇممىي پهيغهمبهرنىڭ . بىر پهيغهمبهرنى نېمهت قىلىپ ئهۋەتتى
ئۇممىيلىقى ھېچقاچان ئۇنىڭ ھهقىقىي پهيغهمبهرلىكىگه توسالغۇ 

ۇ ئۇممىي پهيغهمبهرگه ئالالھ نىڭ ئىسمى بهلكى ئالالھ ئهنه ش. بولمىدى
بىلهن ئوقۇ دېگهن ئايهتنى نازىل قىلىش ئارقىلىق ئىنسانىيهتنى ئوقۇشقا 

سۈرىسى بولۇپ » ئهلهق«ئالالھتىن تۈنجى نازىل بولغان . تهشهببۇس قىلدى
ئالالھ ئهلهق سۈرىسىنىڭ بېشىدا . دېگهن بۇيرۇق بىلهن باشلىدى» ئوقۇ«

  :مۇنداق دېدى

ئۇ ئىنساننى ]. 1[ان پهرۋەردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلهن ئوقۇغىن ياراتق«
]. 3[ئوقۇغىن، پهرۋەردىگارىڭ ئهڭ كهرەملىكتۇر ]. 2[لهخته قاندىن ياراتتى 

ئىنسانغا بىلمىگهن ]. 4[ئۆگهتتى ) خهت يېزىشنى(ئۇ قهلهم بىلهن 
  .ئايىتىگىچه-5ئهلهق سۈرىسىنىڭ » ].5[نهرسىلهرنى بىلدۈردى 

قهسهمكى، بۇ پهيغهمبهر ئوقۇمىغان ئۇممىي پهيغهمبهر ئالالھ بىلهن 
. بولۇشىغا قارىماي بارلىق ئىنسانىيهتنى ئوقۇش، يېزىشقا بۇيرىدى
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ئهنه شۇ پهيغهمبهر قهلهمنىڭ قۇدرىتىنىڭ ! نېمىشقا ئۇنداق بۇيرىمىسۇن
ئالالھ قۇر ئان كهرىمدە . نهقهدەر مۇھىملىقىنى ھېس قىلغان تۇرسا

  :ئاددى قهلهم بىلهن قهسهم قىلىپ مۇنداق دېگهنقولىمىزدىكى ئهنه شۇ 

ئى (، ]1[قهلهم بىلهن ۋە ئۇالر يازغان نهرسىلهر بىلهن قهسهمكى . نۇن« 
مۇشرىكالر (سهن پهرۋەردىگارىڭنىڭ نېمىتى بىلهن، !) مۇھهممهد

  . ئايهت-2-1سۈرە نۇن » ].2[مهجنۇن ئهمهسسهن ) ئېيتقاندەك

قهلهممۇ . ىلهن قهسهم قىلمايدۇئالالھ ھېچقاچان ئاددىي نهرسىلهر ب
پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بىر . ئالالھ ياراتقان مهخلۇقالردىندۇر

ئالالھ دۇنيادا تۈنجى ياراتقان نهرسه قهلهم : ھهدىسىدە كېلىشىچه
قهلهم ئىنساننىڭ ھاياتىدىال ئهمهس . ئىكهنلىكىنى بايان قىلىىدۇ

غان بولسا ئىدى قهلهم دۇنيانىڭ بۇرۇلۇشىدا ھهل قىلغۇچ ئامىل بولمى
  .بىلهن قهسهم قىلمىغان بوالتتى 

قهلهم ئىنسانالرنىڭ نۇتۇقچىسى، پاساھهتلىك سۆزچىسى، 
قهلهم ئارقىلىق دۆلهتلهر . نهسىههتچىسى ھهمدە تهسهللىچىسىدۇر

مهملىكهتلهر ئىدارە قىلىنىدۇ، قهلهم بولسا مهقسهتنى . باشقۇرۇلىدۇ
قهلهم بىلهن . چۈشهندۈرۈشنىڭ ۋاستسىز قورالى، تىلنىڭ تهرجىمانىدۇر

. پايدا يهتكۈزىدىغان مالدۇر. ان ئۈچۈن شهرەپتۇرخهت يېزىشنىڭ ئۆزى ئىنس
ئىلىم ئىگىسى پادىشاھالر ماقامىغا يېتهلهيدۇ، قهلهم ئارقىلىق ئىلىم 

قهلهم . ئىنسانالرنىڭ ھۇقۇقى ساقلىنىپ قالىدۇ. مهڭگۈ ساقلىنىپ قالىدۇ
بولمىغان بولسا ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرنىڭ خهۋەرلىرى بىزلهرگه يهتمىگهن 

رقىالر ئىلگىرىكىلهرنىڭ يولىنى بىلمىگهن بوالتتى، ھازى. بوالتتى
ئىنساننى ھهيران قالدۇرىدىغان مۇدھىش تهرەققىياتالرمۇ يۈز بهرمىگهن 

خهت : سهئىد ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن. بوالتتى
مهئىن . يازالمايدىغان ئادەمنىڭ ئوڭ قولى بىلهن چهپ قولىنىڭ پهرقى يوق

خهت يېزىشنى بىلمهيدىغان قولنىڭ پۇت : نداق دېگهنىدىئىبنى زايىدە مۇ
مۇسۇلمانالر قهلهم بىلهن پهخىرلىنىدۇ، . بىلهن ھېچ پهرقى يوقتۇر

كۆپلىگهن كىشىلهر قهلهمنىڭ رولىنى قىلىچتىنمۇ ئهۋزەل كۆرگهن، 
. قهلهمنى كۈيلهپ ئالىمالر، شائىرالر ماقاله شېئىرالرنى ئىالن قىلىشقان

ىرى يىراقتىن يېقىندىن قىلىچ قورقىتالمىغان ئالىمالرنىڭ قهلهمل
ھهقىقى ئالىمالرنىڭ قهلهملىرى ئىسالم ئۈممىتى . دۈشمهننى قورقۇتقان

ئۈچۈن ياخشىلىق ئېلىپ كهلگهن، نهسىههت قىلغان، ھۆكۈم بايان قىلغان، 
ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسقان، ئهدەبىيات، شېئىرىيهتته 

 ئالىمالرنىڭ قهلهملىرى سېتىلمىلىقنى ئىنسانىيهتنى يوقاتمىغان،
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بىلمىگهن، ھاياسىزلىققا يول ئاچمىغان، ئالتۇن تىلال ئالدىدا باش 
سهمىمىيلىكى يازغۇچىنىڭ ئهقلى ۋە -قهلهمنىڭ راستچىل. ئهگمىگهن

قهلهم ئىنسان ئۈچۈن غېرىبلىقتا ھهمرا . نهقهدەر ساپلىقىنى بهلگىلهيدۇ
كى قهلىمى ئارقىلىق ئۇرۇق تېرىسا كىم. بولىدۇ، ئهقىلگه ئهقىل قوشىدۇ
مهسئۇلىيهتچانلىق بىلهن يازغان قهلهم . ئۇنىڭ مېۋىسىنى ئۈزۈپ يهيدۇ

قهلهم . بىلهن غايه نىشانسىز يازغان قهلهمنىڭ ئهلۋەتته پهرقى باردۇر
ئىگىسى ئالالھنىڭ ئالدىدا يازغان ھهربىر ھهرپى ئۈچۈن ھېساب بېرىشكه 

ان ئۈچۈن نهسىههتتۇر، مهيدان مهنبهسى قهلهم ھهربىر مۇسۇلم. مهجبۇردۇر
بولۇشنى تهقهززا قىلىدۇ، ئهگهر قهلهم ئۆز رولىنى جارى قىلدۇرالمايدىغان 

قهلهمدەك ئۆزىدە زىتلىقنى . بولۇپ قالغاندا يېزىشتىن توختىشى كېرەك
ھىدايهت تاپقان ئاقىلنىڭ . ساقاليدىغان يهنه بىر نهرسه بولمىسا كېرەك

باشلىق 7قا سهۋەپ بولىدۇ، ناچار قولغا ئۆتكهندە قولىدا بولسا ياخشىلىق
   . چايانغا ئۆزگىرىدۇ

بۈگۈنكى كۈندە مۇسۇلمانالر ھهقىقهتنى يازىدىغان، ساغالم، سهمىمىي 
قهلهم ئىنسان ئۈچۈن ئالالھ تهرىپىدىن . قهلهمگه ئاجايىپ مۇھتاجدۇر

ئهمما ئىنسان ئۇنى ئۆز جايىغا ئىشلهتمهستىن . بېرىلگهن ئامانهتتۇر
قهلهم تۇتقۇچى . ئۆزى زۇلۇم قىلغان بولىدۇ-ئامانهتكه خىيانهت قىلسا ئۆزىگه

ئالالھنىڭ بۇيرۇقىنى بىرىنچى ئورۇندا قويۇش بىلهن ئادالهت، ھهققانىيهتنى 
ئۆزىگه مىيزان قىلىشى، زۇلۇم، تهڭسىزلىك، مۇستهبىتلىققا قارشى تۇرۇشى 

رەك، مۇخبىر، قهلهم ئىگىسى ئۆز كهسپىدىن ھالقىماسلىقى كې. كېرەك
يازغۇچى مۇفتى بولۇۋالماسلىقى، ئهدەبىياتچى دوختۇر بولۇۋالماسلىقى 

ئىنساننى يۈزى بىلهن ئوتقا تاشاليدىغان نهرسىلهردىن بىرى ئۇنىڭ . كېرەك
  ؟!تىلى بولسا، قهلىمى نېمه بولماقچىدى

قهلهم ! ئالالھ بىزلهرنى ھهقىقهت ئۈچۈن قهلهم تۇتقانالردىن قىلسۇن
  !.ئامىن! غرا يولغا مهشئهل تۇتقانالر قاتارىدا قىلسۇنئارقىلىق تو

دېمهككى؛ قهلهم بىلهن خىزمهت قىلىۋاتقان ئىنسانالرنىڭ ئۈممهت 
ئالدىدا مهسئۇلىيىتىنىڭ ئېغىر ئىكهنلىكى، قايسى جهمئىيهتته 
بولىشىدىن قهتئى نهزەر ھهقىقهتنى ياقىالش ئىنتايىن مۇھىم بولۇپ، 

ىنىگه، مىللىتىگه، ۋەتىنىگه چهكسىز ئىنسان قهلىمى ئارقىلىقمۇ د
  .پايدىلىق خىزمهتلهرنى قىاللىشىنى بىلىپ يېتهلهيمىز

  

   


