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 سۆزدە مهسئۇلىيهتچان بولۇشنىڭ ئىسالمدىكى ئورنى

   

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-26 ئاينىڭ -03 يىلى -2010

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا - ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ

لغان ۈچۈن يىغىئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئ

سۆزدە مهسئۇلىيهتچان بولۇشنىڭ " :يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى" ئىسالمدىكى ئورنى

 ھالالردا مهخپى- ئاشكارا! ر ئالالھدىن قورقۇڭالرئى مۇسۇلمانال

-تئاخىرەتته بهخ-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا. !تهقۋادارلىق قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

سۆز، ئىنسانىيهت مهدەنىيىتىنىڭ يۈكسهك نىشانى، مىللهتلهر ئۆز ئارا 

  . چۈشهنچه ھاسىل قىلىدىغان مۇھىم ئامىل

هش يولىدىكى ھىكمهت، نۇر، سۆز ئىنسانىيهتنى ياخشىلىققا يېتهكل

سۆز . ھىدايهت ۋە نىجاتلىقنىڭ ئاچقۇچى بولۇپ، بۇ بىر مهسئۇلىيهتتۇر

سۆز، ھهقىقهتهن . ئارقىلىق ئاقنى قارا، قارىنى ئاق قىلىۋېتىش مۇمكىن

ئىككى بىسلىق قورال بولۇپ، ۋاقتى كهلگهندە دۇنيانى نۇرالندۇرىدىغان 

هسكىن يران قىلىۋېتىدىغان كپارالق قۇياش بولسا، گاھىدا دۇنيانى ۋە

سۆزنى يامغۇرغا ئوخشىتىشمۇ مۇمكىن، . قىلىچ ئورنىدا ئىشلىتىلىدۇ

يامغۇر ئىنسانالر ئۈچۈن پايدىلىق ئېلىپ كىلىدىغان رەھمهت بولسا، بهزىدە 

سۆز بهزىدە ئالى جانابلىق، ھۆرمهتكه . ئهنه شۇ يامغۇر ئاپهت بولۇپمۇ قالىدۇ
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 نهپرەتنىڭ ئاساسى - ا، بهزىدە خارلىق، غهزەپسازاۋەر قىلىدىغان ئامىل بولس

  .بولۇپ قالىدۇ

دىن ئىبارەت پاك سۆز ھىدايهت، دەۋەت، ئىسالھات، " كهلىمه تهييىبه"

ئارقىلىق " كهلىمه تهييىبه"ئهنه شۇ . پىكىر ۋە نىجاتلىقنىڭ يولىدۇر

  . نى دۇنيا مىللهتلىرىگه تارقالغانئىسالم دى

ۆزلهرنى ئاقىۋىتىدىن، بىهۇدە سشهرىئهت، سۆزدە ئېزىپ كېتىشنىڭ 

بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالتۇ  .قىلىشتىن ئاگاھالندۇردى

بهندە «: بۇ ھهقىقهتنى ئوچۇقالپ بېرىدۇۋەسساالمنىڭ مونو ھهدىسى 

ئالالھنى رازى قىلىدىغان بىر سۆزنى قىلىدۇ، ئۇ سۆزنى قىلغاندا 

رقىلىق بهندىنىڭ پهرۋاسىزلىق بىلهن قىلىدۇ، لېكىن ئالالھ شۇ سۆز ئا

يهنه بىر بهندە پهرۋاسىزلىق بىلهن بىر سۆزنى . دەرىجىسىنى كۆتۈرىدۇ

ويىدىيۇ جهھهننهمگه كىرىپ قىلىدۇ، ئالالھنىڭ غهزىپىنى قوزغاپ ق

  .»كېتىدۇ

سۆزنىڭ خهتهرلىك يېرى شۇكى، ئىسالم شهرىئىتىدە ئېغىزدىن چىققان 

) دەررە(بىرگه ھهدسۆزنىڭ جازاسى ئۈچۈن جازاغا مهھكۇم بولۇش بىلهن 

سۆزنىڭ نهقهدەر مۇھىملىقى تهۋھىد كهلىمىسى . ئۇرۇشقىچه ئېلىپ بارىدۇ

سۆزنىڭ ئهھمىيىتى . زلهشته تېخىمۇ ئۆچۈق گهۋدىلىنىدۇبىلهن كۇپۇر سۆ

نىكاھ، تاالق، كىشىلهر ئارىسىنى ئىسالھ قىلىش، قۇل ئازات قىلىشتهك 

ئۇنتۇماسلىقىمىز شۇ ھهقىقهتنى . ئىشالردا تېخىمۇ روشهنلىشىدۇ

ىتىپ كېرەككى، ئاغزىمىزدىن چىققان ھهربىر كهلىمه سۆزنى ئالالھ كۆز

ە نهقهدەر مۇھىملىقىنى رەسۇلۇلالھ سۆزنىڭ ئۇلۇغلىقى ۋ. تۇرىدۇ
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ئهلهيهىسساالمنىڭ، چاقچاق قىلغاندىمۇ توغرا ۋە ھهق سۆزلهشنى 

  . غان ھهدىسلىرىدىن كۆرۈۋاالاليمىزتهشهببۇس قىل

ىلىنغان ئىالھىي ۋە رەببانى سۆزلهر قهلبىمىزگه ئىخالس بىلهن ق

روھانى ئوزۇق بولۇش بىلهن بىرگه روھىيىتىمىزنى خامۇشلۇق، 

شهھۋانىيلىق ئاسارەتلىرىدىن قۇتقۇزۇپ، جاسارەت ۋە جهڭگىۋارلىق يولىغا 

سۆز ئارقىلىق ئىنسان توغرا بىلهن ناتوغرىنى، ھهق بىلهن . يېتهكلهيدۇ

ۇنيادىكى بارلىق ئىنسانالر سۆزنىڭ كۈچى بىلهن د. ناھهقنى پهرقلهندۈرىدۇ

تارىختا ئۆتكهن ئىنقىالپالر، . كىشىلىك ھاياتتىكى يولىنى تاللىيااليدۇ

سهلتهنهتلهرنىڭ مهنىۋى كۈچى ئهنه شۇ سۆز ئىكهنلىكىگه ھېچكىم ئىنكار 

  . قىاللمايدۇ

ئىسالم دىنى ئىنسانىيهتنىڭ ھهممىسىگه ياخشى سۆز قىلىشنى 

ئالالھنىڭ «:  قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دېگهنئالالھ تائاال. ۇتهۋسىيه قىلىد

مۇنداق بىر تهمسىل كۆرسهتكهنلىكىنى كۆرمىدىڭمۇ؟ كهلىمه تهييىبه 

يىلتىزى يهرنىڭ ئاستىدا بولغان، ) يهنى ياخشى سۆز، ئىمان كهلىمىسى(

 ۋاقتىدا -شېخى ئاسمانغا تاقاشقان، پهرۋەردىگارىنىڭ ئىزنى بىلهن ۋاقتى

-24سۈرە ئىبراھىم . [ »ۇرىدىغان ئېسىل دەرەخكه ئوخشايدۇرىپ تمېۋە بې

  ]. ئايهتلهر - 25

ژۇرنالالر ئوخشاش بولمىغان پىكىرـ -تهشۋىقات ساھهلىرى، گېزىت

ئېقىمالر بىلهن تولغان، تهنقىدىي پىكىرلهر كۆپ سالماقنى ئىگهللىگهن بۇ 

 ئاغزىدىن .ۋەزىيهتته ھهربىر شهخس ئۆز ئاغزىغا ھاكىم بولۇشى الزىمدۇر

بۇ ھهقته .  خالىماي مهسئۇلدۇر-چىققان ھهربىر سۆزگه خاالپ

ئالالھنىڭ بىرلىكىگه، قىيامهت «: همبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنپهيغ
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شى سۆز قىلسۇن ياكى سۈكۈت كۈنىگه ئىمان كهلتۈرگهن ئىنسان ياخ

  . »قىلسۇن

ھتىن دا ئالالقهلهم ئىگىلىرى بولغان زىيالىيالر بارلىق يازمىلىرى

 خهلقنىڭ ئىستىقبالىنى ئويلىشى، مىللهتنىڭ دىن ۋە ەقورقۇشى، ئهۋالد ۋ

دۇنيالىق ئاۋازى بولۇشى، ھهقىقهتنى يوشۇرماستىن مهسئۇلىيهتچانلىق 

سۆز، سۆزلىگۈچىنىڭ ئىچكى . تۇيغۇسى بىلهن قهلهم تهۋرىتىشى الزىم

 ە ئاداۋەت ئارا ئۆچمهنلىك ۋ-ئۆز. دۇنياسىنى ئهكىس ئهتتۈرىدىغان ئهينهكتۇر

تۇيغۇلىرىنى تهشۋىقات ئاپراتلىرى ئارقىلىق ئىپادىلهشتىن ساقلىنىش 

. بىلىشىمىز الزىمكى، بىزدە بار ئېغىز قارشى تهرەپتىمۇ باردۇر. كېرەك

مهيلى قايسى ئورۇندا كىملهرگه خىتاب قىلىپ سۆزلىمهيلى ھهقىقهتنى 

 دىنىمىز، سۆزلىرىمىزدە. سىمۋول قىلغان ئاساستا توغرا سۆزلهش كېرەك

ئهقىدىمىز، ئومۇمى مۇسۇلمانالرنىڭ مهنپهئهتى، مىللهتنىڭ بىرلىكى، 

ئاخىرەتلىك مهنپهئهتىنى قوغداش قاتارلىق ئامىلالرغا - مىللهتنىڭ دۇنيا

  .ئورۇن بېرىشىمىز الزىم

باشقىالرغا  مۆمىن،«: سساالم ھهدىسىدە مۇنداق دېگهنئهلهيهىپهيغهمبهر

  . »قۇچى، قهبىه سۆز قىلغۇچى بولمايدۇتهنه قىلغۇچى، لهنهت ئېيت-تاپا

ئىجتىمائىي ئاالقىدا ئىنساننى ماددى ۋە مهنىۋى تهرەپتىن 

يىقىتىدىغان مۇھىم ئامىلالرنىڭ بىرى ئېغىزدىن چىققان سۆز  

شۇڭالشقا بىز ھهربىر سۆزىمىزنى . ئىكهنلىكى بىر ھهقىقهتتۇر

ەتته ئاغزىمىزدىن چىقىرىشتىن بۇرۇن ھېسابىنى قىلىشىمىز، ئاقىۋ

ئۈممهتكه، مىللهتكه قانچىلىك پايدا زىيان كهلتۈرىدىغانلىقىنى ئويالپ 

  .ئاندىن سۆزلىشىمىز كېرەك
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ئالالھ بارچىمىزنى ھهق سۆزلهيدىغان، سۆزنىڭ ياخشىسىنى 

قىلىدىغان، ياخشى سۆز تاپالمىغاندا يامان سۆز قىلماستىن سۈكۈت 

  . ... ئامىن. قىلىدىغانالر قاتارىدىن قىلسۇن 

 
  

   

 

  


