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  قۇرئان كهرىم ئىنسان قهلبىگه ھاياتلىق بېغىشاليدۇ 

  كۈنىدىكى قۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-05ئاينىڭ -09يىلى -2008

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ  

رەمدە جۈمهنامىزى ئۈچۈن يىغىلغان ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھه

  : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

دېگهن " قۇرئان كهرىم ئىنسان ھاياتى ئۈچۈن روھنىڭ ئورنىدا تۇرىدۇ "

  :مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيه لهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-ننى دۇنيا تهقۋادارلىق ئىنسا! قىلىڭالر

  . ئېرىشتۈرىدۇ

مۇبارەك رامىزان ئېيى روزا، سهدىقه، تهراۋىه، ناماز ئېيى بولغاندىن سىرت 

قۇرئان كهرىم ئالالھنىڭ ئۈزۈلمهس . قۇرئان كهرىم ۋە فۇرقان ئېيىدۇر

. توغرا يولدىن ئىبارەت زىكىر ۋە ھىكمهتتۇر. مۇستهھكهم ئارغامچسىدۇر

.  كهرىمدە ئىلگىرىكىلهر ۋە كېيىنكىلهر توغېىسىدا خهۋەرلهر باردۇرقۇرئان

قۇرئان كهرىم ئويۇن . ئۇ ھهق بىلهن ناھهقنى ئايرىيدىغان فاسىلدۇر

ھهق ئۇستىگه نازىل بولغان ھهقنىال سۆزلهيدۇ . تاماشادىن سۆزلىمهيدۇ

. كىمكى قۇرئان كهرىمگه ئهمهل قىلسا ساۋاپقا ئېرىشىدۇ، ئهجىر بېرىلىدۇ

كىمكى . كىمكى قۇرئان كهرىم بىلهن ھۆكۈم قىلسا ئادىل ھۆكۈم قىلىدۇ

كىمكى قۇرئان ئارقىلىق . قۇرئان كهرىمگه چاقىرسا ھىدايهتكه چاقىرىدۇ

ھىدايهت تهلهپ قىلسا ئالالھ ھىدايهت قىلىدۇ، قۇرئان كهرىمدىن باشقا 

ان ئاخىرەتلىك ئىشلىرىدا چىقىش يولى قىلىدىكهن، ئۇ ھام-نهرسىنى دۇنيا

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . بهلكى ئالالھ ئۇنداق كىشىنى خار قىلىدۇ. ئازىدۇ
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كىمكى ئالالھنىڭ كىتابىدىن بىر ھهرپ ئوقۇسا بىر «: شۇنداق دېگهن

ئهلىف . ياخشىلىق يېزىلىدۇ، بىر ياخشىلىققا ئون ياخشىلىق بېرىلىدۇ

مىم . تۇرالم بىر ھهرپ. ئهلىف بىر ھهرپتۇر. الم مىم بىر ھهرپ دېمهيمهن

  . »بىر ھهرپتۇر

. ئالالھنىڭ كىتابى ھاياتقا نىسبهتهن روھنىڭ رولىنى ئوينايدۇ

قۇرئاننى ئوقۇپ ئۇنىڭغا ئهمهل قىلمىغان كىشى . ھىدايهت ئۈچۈن نۇردۇر

قۇرئانغا ئهمهل قىلماستىن ئىنسان سۆزلىسۇن، . ئۆلۈكنىڭ ئورنىدا بولىدۇ

 ئىمان كهلتۈرمىگهن قۇرئانغا. ئىچسۇن ئۇنىڭ روھى ئۆلۈكتۇر-يېسۇن

ئۇنداق ئادەم قانات ياساپ ئۇچسىمۇ،دېڭىزدا ئۈزسىمۇ . كىشى بولسا ئازغۇندۇر

. قۇرئانسىز ئىنسان سۇسىز، ھاۋا ئوكسىگېنسىز ھايات كهچۈرگهندەكال گهپ

ھايات يولى توسۇلۇپ . داۋادۇر، دىلغا شىپادۇر بهلكى قۇرئان كهرىم كېسهلگه 

ۇرئاننى ئۆزىگه ھهمرا ق. ۇچى ھهمراھدۇرقالغانالر ئۈچۈن تهسهللىي بولغ

- ھاالكهتكه يولۇقمايدۇ، ھهرقانداق بوران. قىلغان كىشى ھېچ زېرىكمهيدۇ

مۆمىن قۇرئان كهرىمنى ئوقۇغاندا باشقا بىر . چاپقۇنالردا يېڭىپ چىقااليدۇ

ئالالھنىڭ كىتابىنى . راھهت، كۆڭۈل ئازادىلىك ھېس قىلىپ قالىدۇ

دېگىن ئىي «  قىلىدۇكىتىالۋەت قىلغان ئادەم شۇ ئايهتنى تىالۋەت

بىزگه ئالالھنىڭ يېزىۋەتكهن تهقدىرىدىن باشقا : مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم

بۇ ئايهتنى تىالۋەت قىلغان كىشى بارلىق . »ھېچنهرسه زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ

  . يامان ۋەسۋەسهلهردىن خالى بولىدۇ

مۇسۇلمان ئىنسان ئالالھنىڭ كىتابى ئالدىدا كۆپلىگهن كىشىلهرنىڭ 

زۇلمهت ئورىۋالغانالر نېمه -ئهتراپىنى قاراڭغۇ. اشلىرىدىن ھهيران قالىدۇقار

دۆلهتلهر ۋەيران بولىدۇ، جهمئىيهتلهر ۋەيران . قىالرىنى بىلهلمهي قالىدۇ
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بولىدۇ، مىللهتلهر ۋەيران بولىدۇ، بهلكى خهرىتىدىن يوقاپ كېتىدۇ ئهمما 

كهرىمدىن ئىبارەت ھهيران قاالرلىق يېرى شۇكى، ئۇالرنىڭ قولىدا قۇرئان 

شۇ ئۇلۇغ نۇر تۇرۇپ يهنىال شۇ ئىپالس، ئازغۇن دىنسىزالرنىڭ ئارقىسىدىن 

  . نهتىجىدە ئىشنىڭ ھېچ ئوڭ سېپىنى تاپالمايدۇ. ياالق ياالپ ماڭىدۇ

مۇسۇلمانالردىن كۆپلىگهن كىشىلهر پهرۋەردىگارىنىڭ كىتابى ھهققىدە 

نى تاماماليدۇ ئهمما بهزىلهر قۇرئان كهرىم. مهسئۇلىيهتسىزلىك قىلدى

تاماملىغاندىن كېيىنكى ھالىتى باشالشتىن بۇرۇنقىدىن ھېچ 

مهزمۇنىنى ھاياتىدا . مهنىلىرىنى تهدەببۇر قىلمايدۇ. ئۆزگهرمهيدۇ

  . ئۆزلهشتۈرۈشكه تىرىشمايدۇ

ئاخىرەتلىك ھاياتىدا -شۇ ھهقىقهتنى بىلىش كېرەككى، ئىنسانغا دۇنيا

نى تۇرمۇشىدا تهتبىقالشتىن ياخشى، قۇرئان كهرىمنى پىكىر قىلىش، ئۇ

قۇرئان كهرىمنىڭ ھهممىسى ھىكمهت، ئىبرەت، . پايدىلىق نهرسه يوق

ئۇنىڭ بىپايان دېڭىزىدىن بهھرىمهن بولغان كىشى تۈگىمهس . نهسىههتتۇر

قۇرئاننى ئوقۇغان كىشى نۇھ . پۈتمهس ياخشىلىقىدىن بهھرىمهن بولىدۇ

رق بولغانلىقى، ئاد، سهمۇد ئهلهيهىسساالمنىڭ قوۋمىنىڭ قانداق غه

گۇرۇھىنىڭ قانداق ھاالك بولغانلىقى، فىرئهۋننىڭ قانداق ئاقىۋەتته 

قۇرئان كهرىمنى . ئۆلگهنلىكى، قارۇننى قانداق يهر يۇتقانلىقى مهلۈم بولىدۇ

تهئهممۇل قىلىپ مۇالھىزە قىلىش ئارقىلىق ئىنسان ئاخىرەت بىلهن 

نىگه بېرىپ قالغاندەك ھېس خۇددى ئۆزىنى قىيامهت كۈ. ياشىيااليدۇ

  .قىلىدۇ

بىزلهرنىڭ قهلبىمىزدە غاپىللىق، قاتتىقلىق ھۆكۈم سۈرگهن، قۇرئان 

كهرىم تىالۋەت قىلىنسا كۆز يېشى قىلىدىغان كىم بار؟ قىيامهتنى 
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ئهسلىگهندە تىنى جۇغۇلدايدىغان كىم بار؟ مۇھهممهد مۇستاپا سهللهلالھۇ 

خۇزۇدىن يىغالپ -لغاندا خۇشۇئهلهيهى ۋەسهللهم قۇرئان تىالۋەت قى

رەسۇلۇلالھنىڭ قۇرئان تىالۋەت قىلغاندىكى ھالىتىنى . كېتهتتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ناماز ئوقۇغاندا . تهسۋىرلهش تولىمۇ قىيىن

  .ئىچىدىن خۇددى قازاننىڭ قاينىشىدەك ئاۋاز ئاڭلىناتتى

، مۇرسهالت، مېنى ھۇد، ۋاقىئه: رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئهممه يهتهسائهلۇن ۋە ئىزەششهمسۇ كۇۋۋىرەت سۈرىلىرى قېرىتىۋەتتى 

بۇ قۇرئان كهرىم بارلىق ئىنسانىيهتنى ھهيران قالدۇرغان، قۇرئانغا . دېگهن

ئىشىنىدىغان مۆمىنلهرال ئهمهس دىنسىزالرمۇ قۇرئان كهرىمدىن ھهيران 

 بۇ قۇرئان كهرىمنىڭ مهنه. ھهتتا جىنالرنىمۇ ھهيران قالدۇرغان . قالغان

  .ھهقىقىتى

 
  


