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 رولىئۇنىڭ المدا مهسئۇلىيهت روھى ۋە ئىس

  
 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-25ئاينىڭ -12يىلى - 2009

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

هتىجىگه ئىنتىلىش ئىنسان تهبىئىتىدە ن: "يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

ئهزەلدىن مهۋجۇت بولغان خىسلهت، ھاياتتا غهلىبه قىلىش ئۈچۈن 

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى ." ئامانهتنىڭ ھۆددىسىدىن چىقىش شهرتتۇر

  :تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

-  ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! تهقۋادارلىق قىلىڭالر

توسقان  بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ  ئالالھ . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

ھهرقانداق ئىنساننىڭ قهلبى غهلبه قازىنىش، ئۇتۇقلۇق يارىتىشتهك 

 غهلبىگه ئىنتىلمىگهن ئىنساننىڭ قهلبى .ئىجابىي تهرەپلهرگه ئىنتىلىدۇ

. ھۇشى جايىدا ئهمهسلىكىدە ھېچكىم شهك قىلمايدۇ-كېسهل، ئهقلى

ئۇتۇقنىڭ يولى ئوڭ تهرەپته بولغانلىقىنى بىلگهندىن كېيىن ئۇ يولنى 

تاشالپ سول تهرەپكه ماڭغان ئىنسان يا بىلىمسىز ياكى ئهقلىدىن ئازغان 

  .بولىشى تهبىئىي ئهھۋالدۇر

 قىلىشقا ئىنتىلىش ئىنسان تهبىئىتىدىكى فىترى بىر ئىش غهلبه

غهلبه قازىنىش . بولۇپ، ئىسالم شهرىئىتى بۇنىڭغا تهشهببۇس قىلىدۇ

- ئالالھ ئامانهتنى ئاسمان. ئۈچۈن ئهڭ ياخشى ۋە داغدام يول ئامانهت يولىدۇر
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زېمىن ۋە تاغالرغا تهڭلىگهن بولسىمۇ ئامانهتنىڭ ئېغىرلىقىدىن قورقۇپ، 

لېكىن ئىنسان بۇ ئامانهتنى قۇبۇل قىلدى ۋە ئامانهتنىڭ . ل قىلمىغانقۇبۇ

نهقهدەر ئېغىرلىقىنى بىلمىگهنلىكى ئۈچۈن ئۆزىگه زۇلۇم قىلىپ قوبۇل 

شۈبهىسىزكى، بىز ئامانهتنى «: بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قىلدى

ىنغا ۋە تاغالرغا ئاسمانالرغا، زېم) يهنى پهرزلهرنى ۋە شهرىئهت تهكلىپلىرىنى(

دىن قورقتى، ) ئېغىرلىقى(تهڭلىدۇق، ئۇالر ئۇنى ئۈستىگه ئالمىدى، ئۇنىڭ 

زۇلۇم ) ئۆزىگه(ئۇنى ئىنسان ئۈستىگه ئالدى، ئىنسان ھهقىقهتهن 

  .ئايهت-72سۈرە ئهھزاب » .قىلغۇچىدۇر، ھهقىقهتهن ناداندۇر

ئالالھ . ئامانهتنىڭ كهڭ ئۇقۇمى بولسا، خىيانهتنىڭ ئهكسىدۇر

. ئىنساننى خىيانهتتىن توسۇپ، ئامانهتكه چاقىردى ۋە تهشهببۇس قىلدى

يهنه كېلىپ ئامانهتدار ھهقىقىي ئىشهنچىلىك بولۇش ئۈچۈن ئالالھنىڭ ۋە 

. ھوقۇقلىرىنى ئۆز جايىدا ئادا قىلىش تهلهپ قىلىنىدۇ-ئىنسانالرنىڭ ھهق

استىن غهلبه قىلىشقا اليىق كىشى تاپشۇرۇلغان ئامانهتكه خىيانهت قىلم

ئامانهتدار . ساقلىيالىغان، ئامانهتنى ئۆز پېتى ئىجرا قىالاليدىغان كىشىدۇر

نۇھ، ھۇد، سالىه، لۇت ۋە شۇئهيب . بولۇش پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهخالقىدۇر

مهن سىلهر ئۈچۈن «: ئهلهيهىسساالمالر بىردەك ئۆز قهۋملىرىگه

 سۈرە شۇئرا .دەپ تونۇشتۇرغان» ئىشهنچىلىك ئامانهتدار پهيغهمبهردۇرمهن

  .ئايهت-162

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالتۇ ۋەسساالم پهيغهمبهر 

دەپ ) ئهمىن، ئامانهتدار(بولۇشتىن ئىلگىرىمۇ قهۋمى ئىچىدە ئىشهنچىلىك 

  .تونۇلغانىدى
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سۆزىنىڭ مهنىلىرىگه قارايدىغان بولساق، " ئامانهت"ئهگهر بىز 

ىق، مهسئۇلىيهتچانلىق دېگهن ئامانلىق، خاتىرجهملىك، راھهت ۋە مۇقىمل

قۇرئان كهرىمدە ئامانهت كهلىمىسى بىر قانچه ئورۇندا . ئۇقۇمالردا كېلىدۇ

ئى «: ئالالھ تائاال تۆۋەندىكى ئايهتته مۇنداق دېگهن. زىكىر قىلىنغان

ئالالھقا، پهيغهمبهرگه خىيانهت قىلماڭالر، سىلهرگه قويۇلغان ! مۆمىنلهر

  . ئايهت-27سۈرە ئهنپال » .ىيانهت قىلماڭالرئامانهتلهرگه بىلىپ تۇرۇپ خ

خىيانهتنىڭ يامانلىقى، قهبىهلىكى ۋە ناچارلىقى شۇكى، ئىنساننىڭ 

جهھهننهم . ئهھلى جهھهننهم بولىشىغا سهۋەپ بولىشى يىتهرلىكتۇر

  !..ھه-نېمىدېگهن يامان جايدۇر

- تاپهرۋەردىگارىغا خىيانهت قىلغان، ئا! ئى ئامانهتكه خىيانهت قىلغانالر

ئانىسىغا خىيانهت قىلغان، ئۆزىگه خىيانهت قىلغان، مىللىتىگه خىيانهت 

قىلغان، ئادىل ھاكىمىيهتكه خىيانهت قىلغان ئىنسانالر بىلىڭالركى، 

  . جهھهننهمنىڭ ئوتى ئاجايىپ يامان ۋە دەھشهتلىكتۇر

روسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم مهسئۇلىيهتنى ئامانهت دەپ كۆرسهتكهن، 

بۇ ئاساستا .  ۋە ئىنسانىيلىقنى ئامانهت دەپ كۆرسهتكهنخىزمهت، مهنسهپ

دەيمىزكى؛ مۇسۇلمانالرنىڭ مهنپهئهتلىرىگه زىيانكهشلىك قىلغانالر 

ئىنسانغا ھهرقانداق بىر ئىش ياكى . ئامانهتكه خىيانهت قىلغانالردۇر

مهسئۇلىيهت تاپشۇرۇلىدىكهن ئۇنىڭ ھۆددىسىدىن ياخشى رەۋىشته چىققان 

ار ھېسابلىنىدۇ، ئۇنىڭ ئهكسىچه بولسا، ئامانهتكه خىيانهت ئادەم ئامانهتد

  . قىلغان بولىدۇ

ئهبى زەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن بىر شهھهرنىڭ 

ئى ئهبا زەر سېنىڭ «: ۋالىلىقىنى تهلهپ قىلغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم
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دا ئادا قىلىنمىسا، بۇ دېگهن ئامانهت، ئامانهت جايى. شهخسىيىتىڭ ئاجىز

مۇسلىم . دېگهن» ئىنسان ئۈچۈن قىيامهت كۈنى خارلىق ۋە نادامهتتۇر

ۋاھالهنكى، ھېچ كىشى ئهبا زەر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ ئىمانىدىن  .رىۋايىتى

لېكىن ساھابه بولسىمۇ شهخسىيىتى ئاجىز ئىنسانالرغا . شهك قىلمايتتى

رنى تاپشۇرماسلىق مىللهتنىڭ خىزمىتىدىن ئىبارەت مهسئۇلىيهتله

دۆلهت ئىچىدىكى خىزمهتلهرنىڭ قانداق بولىشىدىن . كېرەكىدى

ھهرقانداق بىر ۋەزىپه بىر كىشىگه تاپشۇرۇلىدىكهن، ئۇ ۋەزىپه  قهتئىينهزەر 

شۇ ئىنسان ئۈچۈن مهرتىۋىسىنى كۆتۈرىدىغان، باشقىالرغا تهكهببۇرلۇق 

 ھهيكىلى بولۇپ، قىلىدىغان مهنسهپ بولماستىن بهلكى دۆلهتنىڭ قۇرۇلما

كىمكى بىرەر . جهمئىيهتنىڭ مهنپهتى، مىللهتنىڭ ئىستىقبالىدۇر

مهنسهپكه تهيىنلهنسه، مهنسىپىنى اليىقىدا قوللىنىپ، تاپشۇرۇلغان 

ئالالھ . ۋەزىپىنى تهلهپكه اليىق بېجىرمىسه، خىيانهتچى ھېسابلىنىدۇ

االم بۇ ھهقته پهيغهمبهرئهلهيهىسس. خىيانهتچى، خائىنالرنى ياخشى كۆرمهيدۇ

كىشىلهر ئۇنىڭدىن جېنى ۋە مېلىدىن خاتىرجهم بواللىغان «: مۇنداق دەيدۇ

  . تىرمىزى ۋە نهسائى رىۋايىتى» .كىشى ھهقىقىي مۆمىندۇر

. ئامانهتكه خىيانهت قىلغان خائىن ئىسالمدا مۇناپىق دەپ ئاتىلىدۇ

رىالپ  بهلگىسى بارلىقىنى ئاشكا3پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇناپىقنىڭ 

مۇناپىق سۆزلىسه يالغان . مۇناپىقنىڭ بهلگىسى ئۈچتۇر«: مۇنداق دېگهن

ئامانهت تاپشۇرۇلسا خىيانهت . ۋەدە قىلسا ۋەدىسىدە تۇرمايدۇ. گهپ قىلىدۇ

  . بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى» .قىلىدۇ

  .رھهممىدىن توغرىسىنى جانابى ئالالھ بىلگۈچىدۇ

  


