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 ئالالهتىن قورقۇش ۋە ئۈمىدۋارلىق

 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-٠٣ئاينىڭ  -٠٦يىلى -٢٠١١

- پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالاله تائاالغا ههمدۇ
ساالم يوللىغاندىن -سانا ئېيتىپ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت 

چۈن جهم بولغان يۈزمىڭلىغان جامائهتكه، كىيىن، جۈمه نامىزى ئۈ
دېگهن  " قهلب ئهمهللىرىنىڭ ساۋابىمۇ كاتتا ۋە ئازابىمۇ مىسلىسىز"

 :مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى
قهلب ئهمهللىرىنىڭ ساۋابى كاتتا ۋە جازاسىمۇ مىسلىسىز بولىدۇ، 

ىڭغا ئهزاالرنىڭ ئهمهللىرى قهلبنىڭ ئهمهللىرىگه ئهگىشىدۇ ۋە ئۇن

 .ئاساسهن ئهمهللهر بىنا قىلىنىدۇ

ئهنهس رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ههدىسته، 
مۇسۇلمان بهندىنىڭ قهلبى « :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

 ].ئىمام ئههمهد رىۋايىتى[ ». دۇرۇس بولمىغىچه ئىمانى ساغالم بولمايدۇ

تائاالنى هېچ شېرىكى يوق، ئالاله : قهلبنىڭ دۇرۇس بولىشى دېگهنلىك
يىگانه دەپ ئىتىقاد قىلىش، ئالالهنى ئۇلۇغالش، ياخشى كۆرۈش، -يهككه

ئىبادىتىنى ياخشى كۆرۈش -قورقۇش، ئۈمىت قىلىش، ئالالهنىڭ تائهت
 . ۋە ئاسىيلىق قىلىشنى ئۆچ كۆرۈش قاتارلىقالردىن ئىبارەتتۇر

مىت قىلىش ئالالهنىڭ ئازابىدىن قورقۇپ، رەهمهت ۋە ساۋابىنى ئۈ

قهلب ئهمهللىرىنىڭ جۈملىسىدىن بولۇپ، ئۇ بهدەننى ياخشى 

ئهمهللهرنى قىلىشقا قوزغىتىدۇ، ئاخىرەت دىيارىغا رىغبهتلهندۈرىدۇ، 
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دۇنياغا بولغان ههۋەسنى -ناچار ئهمهللهردىن چهكلهيدۇ، مال

 .ههۋەسلىرىنى چهكلهيدۇ-نورمالالشتۇرۇپ، نهپسىنىڭ هاۋايى

قهلبنى ياخشى ئىشالرغا يېتهكلهيدۇ، ئالالهتىن هېيىقىش 

يامانلىقتىن چهكلهيدۇ، ئۈمىد بهندىنى ئالالهنىڭ رازىلىقى تهرىپىگه 

ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشقا ئادەتلىنىش هىممهتنى  . يېتهكلهيدۇ

شۇنىڭ ئۈچۈن ئىنسان . قوزغاپ، بهندىنى ناچار ئهمهللهردىن توسىدۇ

ارىسىنى بىرلهشتۈرۈش ئالالهتىن قورقۇش بىلهن ئۈمىد قىلىشنىڭ ئ

 .كېرەك

بهندىنىڭ ئالالهغا بولغان مۇههببىتىنىڭ يۈكسهكلىكى، قورقۇش 
مانا  . بىلهن ئۈمىت قىلىشنىڭ ئارىسىنى باراۋەر قىلىش بىلهن بولىدۇ

بۇ بارلىق پهيغهمبهرلهر ۋە مۆمىنلهرنىڭ ئالالهغا بولغان ساغالم 
نىڭ ههممىنى ئۆز مۇسۇلمان، ئالاله تائاالنىڭ رەهمىتى. ئېتىقاتىدۇر

ئىچىگه ئالىدىغانلىقىنى، چهكسىز سېخىلىقى، گۇناهالرنى ئهپۇ 
قىلىدىغانلىقى، جهننىتىنىڭ كهڭرىلىكى ۋە ساۋابىنىڭ 

دە، -تهڭداشسىزلىقىنى بىلگهن ۋاقىتتا، ئۇنىڭ نهپسى راههتلىنىدۇ
ئۇنىڭدىن ئۈمىت قىلىشقا يۈزلىنىدۇ، شۇنداقال ئالالهنىڭ هوزۇرىدىكى 

ئهمما مۇسۇلمان،  . ىلىق ۋە ئالى نېمهتلهرنى تاما قىلىدۇكاتتا ياخش
ئالالهنىڭ جازاسىنىڭ كاتتىلىقىنى، قاتتىق تۇتىشى، هېسابىنىڭ 
قىيىنلىقى، قىيامهت ئههۋالىنىڭ قورقۇنچلىقى، دوزاخنىڭ دەهشىتى 
ۋە تۈرلۈك ئازابىنى هېس قىاللىغان ۋاقىتتا، ئالالهتىن قورقۇش 

مانلىقتىن چهكلهپ، ئۆزىنى كونترول تۇيغۇسى ئىچىدە نهپسىنى يا
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ئهنه شۇ شهيتان ئۆز «: ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. قىلىدۇ
ئهگهر مۆمىن بولساڭالر، . قورقۇتىدۇ) يهنى كۇففارالرنى(دوستلىرىنى 

-١٧٥ئىمران -سۈرە ئال[ ». ئۇالردىن قورقماڭالر، مهندىن قورقۇڭالر
 ].ئايهت

. ساغالم ئهقىدە ئۇستىدە قىلسۇن ئالاله تائاال ههممىمىزنى

ئالالهتىنال قورقىدىغان ۋە ئۇنىڭدىنال ئۈمىدلىنىدىغان روه ئاتا 

 ...ئامىن. قىلسۇن


