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  ئالالھنىڭ نېمهتلىرىگه شۈكۈر ئېيتىشنىڭ ۋاجىبلىقى توغرىسىدا

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-15 ئاينىڭ -01يىلى -2009

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالالھنى مهدھىيىلهپ 

ا دۇرۇت ساالم يوللىغاندىن كىيىن جۈمه نامىزى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغ

ئالالھ تائاالنىڭ ئىنسانالرغا "ئۈچۈن جهم بولغان يۈزمىڭلىغان جامائهتكه 

ئاتا قىلغان چهكسىز نېمهتلىرى ۋە ساناپ تۈگهتكۈسىز ياخشىلىقلىرى 

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى " ئۈچۈن شۈكۈر ۋە ھهمدە ئېيتىشى الزىم

  :تهۋسىيهلهرنى قىلدى

ئالالھ تائاال ئىنسانالرغا چهكسىز نېمهت، ساناپ تۈگهتكۈسىز ياخشىلىق 

ئىبادەتنى -ئاتا قىلدى، ئۇالر بۇ نېمهتلهرگه شۈكرى ئېيتىپ، تائهت

داۋامالشتۇرىدىكهن ، ئۇالرغا داۋاملىشىپ تۇرىدىغان يهنىمۇ كۆپ نېمهت ئاتا 

ىدا ئۆز ۋاقت«: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قىلىشنى ۋەدە قىلدى

نېمىتىگه شۈكۈر قىلساڭالر، ئۇنى تېخىمۇ زىيادە : پهرۋەردىگارىڭالر

ئهگهر كۇفرانى نېمهت قىلساڭالر، مېنىڭ ئازابىم، ئهلۋەتته، بهكمۇ . قىلىمهن

  ].ئايهت- 7سۈرە ئىبراھىم  . »قاتتىق بولىدۇ دەپ جاكارلىدى

يوشۇرۇن، كۆرۈنگۈچى ۋە مهخپى - ئالالھ تائاال ئىنسانالرغا ئاشكارا

ئېهسانالرنى -ولغۇچى، ئېنىق بولغان ياكى ئېنىقىسىز بولغان نۇرغۇن ئاتاب

بىلمهمسىلهركى، ئالالھ ئاسمانالردىكى ۋە «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. بهردى

يهنى سىلهرنىڭ (زېمىندىكى ھهممىنى سىلهرگه بويسۇندۇرۇپ بهردى 

را ۋە يوشۇرۇن سىلهرگه ئاشكا). پايدىلىنىشىڭالرغا مۇۋاپىقالشتۇرۇپ بهردى
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لوقمان [» .نېمهتلهرنى كامالهتكه يهتكۈزۈپ بهردى) يهنى ماددىي ۋە مهنىۋى(

  ]. ئايهت- 20سۈرىسى 

بىرىگه مۇناسىپ، گۈزەل - قامهتلىك، ئهزالىرى بىر- ئىنسانالرنىڭ قهددى

شهكىلدە بولىشىمۇ ئالالھنىڭ ئۇالرغا ئاتا قىلغان نېمىتىدۇر، شۇنداقال 

ئازغۇنلۇقنى -يامانلىقنى، ھىدايهت-  ياخشىلىقھارامنى،- ئۇالرغا ھاالل

بۈيۈك  كۆرۈش ۋە ئهقىلمۇ ئالالھنىڭ ئاتا قىلغان - بىلدۈرۈشى، ئاڭالش

ئالالھ سىلهرنى ئاناڭالرنىڭ «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. نېمهتلىرىدۇر

قارنىدىن ھېچ نهرسىنى بىلمهيدىغان ھالىتىڭالر بىلهن چىقاردى، ئالالھ 

» .قىلسۇن دەپ، قۇالق، كۆز ۋە يۈرەكلهرنى ئاتا قىلدىسىلهرگه شۈكۈر 

  ].ئايهت- 78نهھل سۈرىسى [

ئالالھ تائاال بهندىلىرىگه يىمهكلىك ئۈچۈن قاتتىق زېمىننىڭ 

ئاستىدىن تۈرلۈك ئۆسۈملۈكلهرنى چىقىرىپ بهردى، تۈرلۈك ئاپهتلهردىن 

ت ۋە ساقلىدى، ئۇنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىشى ئۈچۈن سۇ، ھاۋا ۋە نۇردىن ئىبارە

ھهتتا . باشقا ھاياتلىققا سهۋەپ بولىدىغان ئامىلالر بىلهن ياردەم بهردى

چېۋىلهرنى ياكى كۆكتاتالرنى - يېمهكلىككه يارايدىغان دانالرنى ياكى مېۋە

زېمىننى ) يهنى قۇرغاق(ئۆلۈك «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. چىقاردى

ن ئاشلىقنى تىرىلدۈرۈپ، ئۇنىڭدىن ئۇالر يهيدىغا) يامغۇر بىلهن(

ئالالھنىڭ قۇدرەت كامالىتىنى (ئۆستۈرگهنلىكىمىز ئۇالرغا 

بىز زېمىندا نۇرغۇنلىغان خورما باغلىرىنى، . ئاالمهتتۇر) كۆرسىتىدىغان

ئۇالر . ئۈزۈم باغلىرىنى بهرپا قىلدۇق، شۇ زېمىندا بۇالقالرنى ئېقىتتۇق

الرنىڭ ئۇ) بۇ مېۋىلهرنى(مېۋىسىنى يېسۇن، ) يهنى باغالرنىڭ(ئۇنىڭ 
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شۈكۈر ) ئالالھنىڭ نېمهتلىرىگه(قوللىرى ياراتقان ئهمهس، ئۇالر 

  ]. ئايهتلهر-  35 - 34 - 33سۈرە ياسىن [» .قىلمامدۇ؟

ئالالھ ئىنسانالرنىڭ ھاجىتى مىقدارىدا ۋە ئۇالرنىڭ مهنپهئهتىگه زىيان 

يهتكۈزمىگهن ئاساستا ئاسماندىن تاتلىق سۇالرنى تامچىلىتىپ چۈشۈرۈپ 

مۇشىنى قامدىشى ئۈچۈن ئاسماندىن چۈشكهن سۇالرنى زېمىننىڭ تۇر. بهردى

. يېقىن قاتلىمىدا ساقالپ، ئۇالرنىڭ ھاجىتى چۈشكهندە چىقىرىپ بهردى

ئۇنى . سىلهر ئىچىۋاتقان سۇنى دەپ بېقىڭالرچۇ؟«: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ئهگهر بىز . بۇلۇتتىن سىلهر چۈشۈردۈڭالرمۇ ياكى بىز چۈشۈردۇقمۇ؟

پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ زور . ىساق ئۇنى تۇزلۇق قىلىپ قوياتتۇقخال

- 70- 69- 68سۈرە ۋاقىئه [» نېمهتلىرىگه نېمىشقا شۈكۈر قىلمايسىلهر؟

  ].ئايهتلهر

سوغۇقتىن ساقلىنىشى، ئهۋرەتلىرىنى - ئالالھ ئىنسانالرنىڭ ئىسسىق

يېپىپ، چىرايلىق زىننهتلىنىشى ئۈچۈن توقۇلۇشى ھهر خىل بولغان، 

ئى «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. كىچهكلهرنى ئاتا قىلدى-  كىيىمتۈرلۈك

سىلهرگه بىز ھهقىقهتهن ئهۋرىتىڭالرنى ياپىدىغان ! ئادەم بالىلىرى

لىباسنى ۋە زىننهتلىنىدىغان لىباسنى چۈشۈردۇق، تهقۋادارلىق لىباسى 

يهنى ئىنسان بالىلىرىغا سهترى ئهۋرەت ئۈچۈن (ئهڭ ياخشىدۇر، ئهنه شۇالر 

بهندىلىرىگه (ئۇالرنىڭ ئىبرەت ئېلىشى ئۈچۈن ئالالھنىڭ ) لىباس ياراتماق

سۈرە [» .ئاالمهتلىرىدىندۇر) مهرھهمىتىنى كۆرسىتىدىغان-بولغان پهزلى

  ].ئايهت-26ئهئراپ 

ئالالھ ئىنسانالرنىڭ ئارام ئىلىشى، ماللىرىنى مۇھاپىزەت قىلىشى، 

اھهتلهندۈرۈش، ھاۋانىڭ كىشىلهرنىڭ كۆزىدىن ساقلىنىشى، بهدەنلىرىنى ر
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سوغۇقلىقىدىن مۇداپىئهلىنىش ئۈچۈن تۇرالغۇ ئۆيلهرنى ئاتا - ئىسسىق

قىلدى، بۇنىڭ بىلهن ئىنساننىڭ كۆڭلى تىنىپ، ئۆزىنىڭ جىنى، مىلى ۋە 

  .بهخت ئىچىدە ياشايدۇ  ئائىلىلىرىدىن خاتىرجهم بولۇپ

جىنسىدىن تۇغقانالرنى، ئۆز - ئالالھ ئىنسانالرغا يهنه پهرزەنت ۋە ئۇرۇق

ۇنىڭ بىلهن ئىنساننىڭ ئۆز ئارا چۈشىنىشى، ب. بولغان جۈپتىنى ئاتا قىلدى

- ئاتا. بىرىگه ئۈلپهت بولىشى ۋە ھهمكارلىشىشى شهكىللىنىدۇ-بىر

مهنپهئهتى يېتىدىغان   ئاخىرەتته - ئانىالرغا ھاياتى دۇنيادا ياردەم ۋە دۇنيا

ئالالھ «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. پهرزەنتلهرنى نېمهت قىلىپ بهردى

ئۈچۈن خوتۇنۇڭالرنى ئۆز ) ۈلپهت ئېلىشىڭالرئ-نىڭ ئۇنى(سىلهر 

تىپىڭالردىن ياراتتى، سىلهر ئۈچۈن ئۇالردىن ئوغۇلالرنى ۋە نهۋرىلهرنى 

نهھل [» .سىلهرگه تۈرلۈك شېرىن نهرسىلهرنى رىزىق قىلىپ بهردى. ياراتتى

  ].ئايهت- 72سۈرىسى 

 بىر ئالالھ بهندىلهرنىڭ يىراق سهپهرلهرگه ئاتلىنىپ، بىر ئورۇندىن يهنه

تاقىلىرىنى يۆتكىشى ئۈچۈن دېڭىزدا ئۈزىدىغان پاراخۇت ۋە - ئورۇنغا يۈك

كېمىلهرنى ئاتا قىلدى، بۇ زور ھهجىمدىكى پاراخۇت ۋە كېمىلهر ئالالھنىڭ 

تاق ۋە باشقا -تۈلۈك، يۈك-قۇدرەت ئىالھى بىلهن ئىنسانالرنىڭ ئوزۇق

ئالالھ . پ يۈرىدۇئوكيانالردا ئۈزۈ-مهنپهئهتلىك نهرسىلىرىنى كۆتۈرۈپ دېڭىز

مىنىشىڭالر ۋە گۆشلىرىنى يېيىشىڭالر ئۈچۈن ئالالھ «: تائاال مۇنداق دەيدۇ

ئۇالر سىلهرگه نۇرغۇن پايدا كهلتۈرىدۇ، ئۇالرغا . سىلهرگه ھايۋانالرنى ياراتتى

قۇرۇقلۇقتا يۈك (مىنىپ دىلىڭالرغا پۈككهن ھاجىتىڭالردىن چىقىسىلهر، 

» كېمىلهرگه قاچىاليسىلهر) دېڭىزدا(ىسىلهر، ئۇالرغا ئارت)  تاقلىرىڭالرنى-

  ].ئايهتلهر-80- 79سۈرە غاپىر [
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ئالالھ ئىنسانالرنىڭ سهپهردىكى قىيىنچىلىقلىرىنى ئاسانالشتۇرۇپ 

يىڭى زاماندىكى تهرەققى قىلغان تۈرلۈك قاتناش ۋاستىلىرىنى ئاتا قىلدى، 

ۇ، بۇنىڭ بىلهن ئىنسان سهپهر جهريانىدا يالغۇزلۇق ھېس قىلمايد

- ئۇسسۇزلۇققا دۇچار بولمايدۇ، جاپا-سوغۇقتا قالمايدۇ، ئاچلىق- ئىسسىق

-يامغۇرالرنىڭ خهتىرىگه دۇچ كهلمهيدۇ، ئوغرى- مۇشهققهت چهكمهيدۇ، قار

قاراقچىالرنىڭ خهۋپىگه ئۇچرىمايدۇ، ئۇالر خۇددى باغ سهيلىسىگه 

لالھ ئا«: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. چىققاندەكال سهپهرنى تاماماليدۇ

) كامالى(ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى 

قۇدرىتى (پهزلىدىن سىلهرگه بويسۇندۇرۇپ بهردى، بۇنىڭدا ھهقىقهتهن 

ئالالھنىڭ قۇدرىتى ۋە (تهپهككۈر قىلىدىغان قهۋم ئۈچۈن ) ئىالھىيىنى

-13سۈرە جاسىيه [» دەلىللهر بار) روشهن) (بىرلىكىنى كۆرسىتىدىغان

ئالالھ ئاتنى، خېچىرنى ۋە ئېشهكنى «: يهنه بىر ئايهتته مۇنداق دەيدۇ]. تئايه

مىنىشىڭالر ئۈچۈن ۋە زىننهت ئۈچۈن ياراتتى، ئالالھ يهنه سىلهر 

  ].ئايهت- 8نهھل سۈرىسى [» .بىلمهيدىغان نهرسىلهرنىمۇ يارىتىدۇ

ئالالھ ئىنسانالرنى مۇھاپىزەت قىلىش ئۈچۈن دائىم ئۇالر بىلهن بىرگه 

ىدىغان پهرىشتىلهرنى ئورۇنالشتۇردى، ئۇالر ئىنسانالرنىڭ بهدىنى ۋە تۇر

-شهيتانالرنىڭ-روھىنى زىيانغا ئۇچرىتىشنى مهقسهت قىلغۇچى جىن

ئالالھ تائاال مۇنداق .  زىيانكهشلىكىدىن ساقاليدۇ- ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن

نى كهينىدە ئالالھ نىڭ ئهمرى بويىچه ئۇ- ھهربىر ئادەمنىڭ ئالدى«: دەيدۇ

ئايهتنىڭ بىر - 11سۈرە رەئد[» .قوغدايدىغان نۆۋەتچى پهرىشتىلهر بار

  ].قىسمى
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ئالالھ تائاالنىڭ ئىنسانالرغا سانسىز نېمهتلهرنى ئاتا قىلىشىدىكى 

ھېكمهت، ئۇالرنىڭ مهزكۇر نېمهتلهرگه شۈكرى ئېيتىشى ۋە ئالالھقا ھېچ 

هت نهرسىنى شېرىك قىلماستىن ئىبادەتلهرنى خالىس قىلىشى مهقس

ئالالھ سىلهرگه ئۆزى ياراتقان «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قىلىنىدۇ

كۈننىڭ ھارارىتىدىن (دىن ) يهنى دەرەخلهر، تاغالر ۋە بىناالر(نهرسىلهر 

غار، (تاغالردىن سىلهرگه . سايىلهرنى قىلىپ بهردى) ساقلىنىدىغان

 سىلهرگه .تۇرالغۇ قىلىدىغان جايالرنى قىلىپ بهردى) ئۆڭكۈرگه ئوخشاش

ساقلىنىدىغان كىيىملهرنى، ئۇرۇشتا ) ۋە سوغۇقتىن(ئىسسىقتىن 

ساقاليدىغان تۆمۈر كىيىملهرنى تهييار )  زەخمهتتىن- زىيان (سىلهرنى 

ئالالھ سىلهرنى ئىتائهت قىلسۇن دەپ، سىلهرگه ئهنه شۇنداق . قىلدى

  ].ئايهت- 81نهھل سۈرىسى ]» .مۇكهممهل نېمهتلهرنى بېرىدۇ

دىنىدىن  ىنسانالرغا ئاتا قىلغان ئهڭ كاتتا نېمىتى ئىسالم ئالالھنىڭ ئ

ئىبارەت بولۇپ، ئهگهر ئىسالم دىنى بولمىغان بولسا ئېدى، ئىنسانالرنىڭ 

ھهممىسى تىلسىز ھايۋانالرغا ئوخشاش ياخشىلىقنى بىلمهيدىغان، 

يامانلىقنى ئىنكار قىلمايدىغان، كۈچلۈكلىرى ئاجىزلىرىنى بوزەك 

انلىق دەرىجىسىدىكى بىر ھالهت شهكىللىنهتتى، قىلىدىغان، ھايۋ

  .ئىنسانالرغا ھهر تهرەپتىن ئالالھنىڭ ئازابى كېلهتتى

ھهقىقهتهن ئىسالم دىنى ئالالھنىڭ ئهڭ بۈيۈك نېمىتى بولۇپ، 

شهرىئهتته يولغا قويۇلغان ئىشالر ئىنسانالرنىڭ نهپسىنى پاكالپ، تهدرىجى  

ئالالھ تائاال مۇنداق . تىن ئىبارەتتۇرئىنسانىي كامالهتكه يهتكۈزۈش  ھالهتته 

ئالالھ سىلهرگه سىلهرگه مۇشهققهتنى خالىمايدۇ، لېكىن ئالالھ «: دەيدۇ

ئىسالم شهرىئىتىنى (شۈكۈر قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرنى پاك قىلىشنى، 
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سۈرە [» .نېمىتىنى سىلهرگه تامامالشنى خااليدۇ) بايان قىلىش بىلهن

  ].ئايهتنىڭ بىر قىسمى- 6مائىدە 

مۇسۇلمانالر ئالالھنىڭ ئاتا قىلغان نېمهتلىرىگه شۈكرى ئېيتىپ، دىندا 

. مۇستهھكهم تۇرۇپ، ئالالھ چهكلىگهن ئىشالردىن ھهزەر قىلىشى كېرەك

قهدىمدىن تا ھازىرغىچه ئالالھنىڭ نېمهتلىرىدىن بهھرىمان بولۇۋاتقان 

زكۇر ھهۋەسلىرىدىن مهغرۇرلىنىپ، مه-نۇرغۇن كىشىلهر دۇنيانىڭ ھاۋايى

شۇنىڭ . نېمهتنى ئاتا قىلغان ئالالھقا ئاسىيلىق قىلىشقا جۈرئهت قىلدى

كىرىمدە -ئالالھ قۇرئان. ئاخىرەتته زىيانغا ئۇچرىدى-بىلهن ئۇالر دۇنيا

ئۇالرنىڭ ۋەقهلىكنى بايان قىلىپ، بۇنىڭدىن ئىبرەت ئىلىش ۋە ئۇالرنىڭ 

قىلمىشىدىن ھهزەر قىلىشنىڭ نىجاتلىق يولى ئىكهنلىكىنى 

  . ئوچۇقالشتۇرۇپ بهردى

! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى. ئالالھ بهندىلىرىگه زۇلۇم قىلمايدۇ

ئازابى ۋە غهزىپىگه . ئالالھنىڭ بهرگهن نېمهتلىرىگه شۈكرى ئېيتىڭالر

ئاخىرەتته نىجاتلىققا ئېرىشىش ئۈچۈن . دۇچار بولۇشتىن ھهزەر قىلىڭالر

ىزدە بهرپا قىلغاندىن بىز دىننى قهلبىم. ئالالھنىڭ دىنىغا قايتىڭالر

كىيىن ئائىلىمىزدە بهرپا قىاللىشىمىز مۇمكىن، ئائىلىمىزدە پهرپا 

. قىلغاندىن كىيىن جهمئىيهتته بهرپا قىلىشقا ئاساس سالغان بولىمىز

ئىنسان ئۈچۈن ئالالھ بهندىسىنى ئۆز دىنىغا ياردەم بېرىشكه مۇۋەپپهق 

  .قىلىشىدىن بۈيۈكراق نېمهت بولمىسا كېرەك

رىكى ياخشى كىشىلهر ھاياتىدا باياشاتلىق كۆرۈلسه بۇنىڭ ئىلگى

ئاقىۋىتىدىن ئهنسىرەيتتى، گوياكى قىلغان ئهمهللىرىنىڭ ساۋابى دۇنيادىال 

ئىبادەت قىلىشقا -ئۇالر ئالالھقا تائهت. بېرىلگهندەك ھېس قىالتتى
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دۇنيادىن -تىرىشاتتى، دۇنيا مهنپهئهتىگه بېرىلمهيتتى ۋە قولىدىكى مال

  . لىنىپمۇ قالمايتتىمهغرۇر

قىيىنچىلىق ۋە باياشاتچىلىق كۈنلهردە، ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

قىيامهتته ئۇالر بىلهن بىرگه . دىندا مۇستهھكهم تۇرۇشتا ئۇالرغا ئهگىشىڭالر

. نىجاتلىققا ئېرىشىڭالر  جهم بولۇپ ياخشى ئاقىۋەتكه ئېرىشىش بىلهن 

ئالالھ تىن قورقۇڭالر، ! هرئى مۆمىنل« : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

  ]. ئايهت-119سۈرە تهۋبه [» .راستچىلالر بىلهن بىلله بۇلۇڭالر

 

  

  


