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 خىل سىناقالر بىلهن سىنايدۇ-ئالالھ تائاال ئىنسانالرنى ھهر

   
  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-22 ئاينىڭ -05يىلى- 2009

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -لالھ تائاالغا ھهمدۇئىمام ئا

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

  : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

 قورقۇنچ ۋ ە -يامانلىق، ئامانلىق-ئالالھ ئىنسانالرنى ياخشىلىق"

 تۆۋەندىكى دېگهن مهزمۇندا" تهبىئى ئاپهتلهر ئارقىلىق سىنايدۇ

  :تهۋسىيهلهرنى قىلدى

مهخپى ھالالردا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

- ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا! تهقۋادارلىق قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .تهقۋادارلىقتۇرئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي 

 -ئالالھنىڭ كائىناتتىكى قانۇنىيىتى ئىنسانالرنى دۇنيادا ياخشىلىق 

كهمبهغهللىك ۋە شۇنىڭدەك ئوخشاش -قورقۇنچ، بايلىق-يامانلىق، ئامانلىق

بۇ سىناقالر . بولمىغان سىناقالر ئارقىلىق سىناشنى تهقهززا قىلىدۇ 

  . ى كۈچلىنىدۇئارقىلىق ئىنسانالرنىڭ دىللىرى ئويغىنىدۇ، ئىمان

كۆزىتىشلهرگه قارىغاندا يهرشارىدا ئۆزگىرىشلهر، تهبىئىي ئاپهتلهر بۇ 

بولۇپمۇ .  ھهسسه ئېشىپكهتكهن4ئهسىردە ئىلگىركى ئهسىرلهرگه قارىغاندا 

يهر تهۋرەش ئاپىتى ئۆتكهن ئهسىرگه قارىغاندا، بۇ ئهسىر كىرگهندىن بىرى 

تلهر ئۈستىدە ئويلىنىدىغان بۇ ئاپه. كۆرىنهرلىك دەرىجىدە ئېشىپ كهتكهن
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چاپقۇن ئاپىتى، ۋابا، يۇقۇملۇق -بولساق، يهرتهۋرەش ئاپىتى، سۇ ئاپىتى، بوران

. كېسهللىرى ئىنساننى ھهيران قالدۇرىدىغان دەرىجىدە كۆپهيگهن

تارقىلىۋاتقان كېسهللهر داۋاسىز، سىرى ئاشكارىالنمىغان كېسهللهر بولۇپ 

. ڭ ھهرقايسى جايلىرىنى قاپلىماقتاچاقماق تېزلىكىدە يامراپ دۇنيانى

قۇش زۇكۇمى، سارس، چوشقا زۇكۇمى، پاشا ۋىرۇسى دېگهنلهرگه ئوخشاش 

دۇنيانىڭ سهھىيه . ۋىرۇسالر ئىنسانىيهتنىڭ ھاياتىغا تهھدىت بولماقتا

مهيدانلىرىدىكى مۇدھىش تهرەققىياتى ھازىرغىچه ئىنسانالرنى بۇ 

دبىرلهرنى ئىجاد قىلىشتىن ئاجىز ته-ۋىرۇسالرنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان چارە

قىسقىسى بۇ ۋىرۇسالر ئالالھنىڭ قۇرۇغلۇق ۋ ە دېڭىزدىكى . قالدۇرماقتا

بۇ ئهسكهرلهرنىڭ سانىنى ئالالھتىن باشقا ھېچكىم . ئهسكهرلىرىدۇر

چۈنكى ئالالھنىڭ . ئالالھنىڭ ئهسكهرلىرى تۈگىمهيدۇ. بىلمهيدۇ

يهرشارىدىكى . ىز قۇدرەتتۇرقۇدرىتىمۇ تۈگىمهيدىغان چهكسىز ۋە تهڭداشس

ئىنسانالر، جىنالر، زېمىنالر، ئاسمانالر، ھاۋا، دېڭىز، يۇلتۇزالر، ئاسمان 

بىلمهيدىغان مهخلۇقالر ھهممىسى -جىسىملىرى، بىز بىلىدىغان

ئالالھنىڭ بۇيرۇقىنىڭ سىرتىغا چىقالمايدۇ، ئىرادىسىدىن تاشقىرى 

.  خالىغاننى قويىۋېتىدۇئالالھ خالىغاننى تۇتىدۇ،. ھهركهت قىاللمايدۇ

دۇنيانىڭ زالىملىرى قانچه كۈچلۈك ۋ ە قۇدرەتلىك، زامانىۋى تېخنىكىالرغا 

ئىگه بولسۇن ئالالھنىڭ قۇدرىتى، قهھرى غهزىپى ئالدىدا ھېچنهرسىگه 

ئالالھ خالىسا دۇنيانى بىر سىكىنۇتتا ۋەيران قىلىۋېتىشى . ئهرزىمهيدۇ

 - ارقىلىق، ھاۋا ئارقىلىق، ۋابابۇ ھاالكهتكه ئۇچرىتىش، سۇ ئ. مۇمكىن

ئالالھنىڭ قۇدرىتى ئالدىدا . مىكروب ئارقىلىق بولىشى مۇمكىن

دۆلهتلهرنىڭ ھهربى ئۈستۈنلۈكى، زامانىۋى تېخنىكىسى، ئىقتىسادى كۈچى 
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شۇنچه قۇدرەتلىك كۈچلهر ئالالھنىڭ . ھېچنهرسىگه ئهرزىمهيدۇ

 تهدبىر قوللىنىش ئىرادىسىدىكى ئاپهتلهرنى توسۇش ياكى ئۇنىڭغا قارشى

ئۇياقتا تۇرسۇن مىليارالرچه مهبلهغ چىقىم قىلىپ ئاپهت يۈز بېرىشتىن 

ېرىدىغانلىقىنى بىلىشكه تىرىشقان بولسىمۇ بورۇن قاچان ۋە قهيهردە يۈز ب

ئالالھنىڭ ئازابى، سىناق . ھازىرغىچه نهتىجه يارىتالىغىنى يوق

يۈز . ئىمتىهانلىرى ئويلىمىغان ۋە كۈتۈلمىگهن ۋاقىتالردا يۈز بېرىدۇ

بېرىۋاتقان تهبىئى ئاپهتلهر ئالالھنىڭ بارلىقىنى ئىسپاتاليدىغان 

نىڭ نهقهدەر ئۇلۇغ ئىكهنلىكىنى ئالالھنىڭ قۇدرىتى. دەلىللهردۇر

ئالالھنىڭ قۇدرىتى ئالدىدا ھېچقانداق تهدبىر . كۆرسىتىپ بېرىدۇ

ئالالھ . ئىنسانالر بۇ ئاپهتلهردىن ئىبرەت ئېلىشى كېرەك. ئىشلىمهيدۇ

. بۇنداق ئاپهتلهرنى، قورقۇتۇش ۋە ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ئهۋەتىمىز دېگهن

لۇش، ئاي تۇتۇلۇشالر ئالالھنىڭ كۈن تۇتۇ: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  .دەلىللىرىدىن بولۇپ، بهندىلهرنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈندۇر، دېگهن

ئىنسان ئهتراپىدىكىلهرنىڭ ئېلىپ قېچىلىۋاتقان، 

ئۆلتۈرلىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ تۇرىشىمۇ ئالالھنىڭ ئايهتلىرى بولۇپ، ئىبرەت 

هتلهر، ئهلۋەتته ئالالھ يۈزبېرىۋاتقان تهبىئىي ئاپ . ئېلىشقا ئېلىپ بارىدۇ 

تهبىئىي . تهرىپىدىن بىز ئىنسانالرغا ئىبرەت قىلىپ ئهۋەتىلگهن ئىشالردۇر

ئاپهتلهر ئىنساننى غهپلهت ئۇيقۇسىدىن ئويغىتىدۇ، بۇنىڭدىن مۆمىنلهر 

  . ئىبرەت ئالسا، كافىرالر تىخىمۇ گۇمراھلىققا چۆمىدۇ

ىتتا ئىنسانالرنى ئالالھ تائاال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھايات ۋاق 

تهبىئىي ئاپهتلهر بىلهن جازالىماسلىققا ۋەدە بهرگهن تۇرۇقلۇق پهيغهمبهر 

ھاۋا بۇزۇلغان، بوران چىققان ۋاقىتالردا ئهندىشىدىن چىرايى  ئهلهيهىسساالم 
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ئائىشه رەزىيهلالھۇ « . ئۆيگه كىرەتتى، سىرتقا چىقاتتى. ئۆزگىرىپ كېتهتتى

نېمه بولدى دەپ سورىسا، بۇ ئالالھنىڭ ئازابى ئى رەسۇلۇلالھ سىزگه : ئهنها 

ئهمهس دەپ كىم ئېيتااليدۇ، ئىلگىرىكىلهر يامغۇر ياغقاندا بۇ ئۆتكۈنچى 

ئالالھ  . دەيتتى» يامغۇر دەپ پهرۋا قىلماستىن غهرق بولۇپ تۈگىگهنىدى 

سۇ، بوران، يهرتهۋرەش، يۇقۇملۇق كېسهلگه ئوخشاش ئاپهتلهرنى ئهۋەتىش 

ر بايالرنى سىنايدۇ، پۇللىرىنى ئاپهتكه ئۇچرىغانالرنى ئارقىلىق پۇلدا

  . قۇتقۇزۇش ئىشلىرىغا ئىشلىتهلهمدۇ يوق دەپ سىنايدۇ 

كۆرپه، -كېچهك، يوتقان-ئىچمهك، كېيىم-ئاپهتكه ئۇچرىغانالر يېمهك

جايغا مۇھتاج، ئۇالرغا ياردەم بېرىش بايالرنىڭ مهجبۇرىيىتى ئهگهر ئۇالر -ئۆي

تته مهسئۇلىيتىنى تونۇماستىن يهنه بېخىللىق شۇنداق ھالقىلىق پهي

قىلىپ تۇرۇۋالسا ئۇنداقالر ئۈچۈن ئالالھنىڭ ئازابىنى كۈتۈپ تۇرماقتىن 

  . باشقا چارە يوق

ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى دېڭىز ئوكيانالر تىترەيدۇ، تاغالر يېرىلىدۇ، 

لهر جانالر ھاالك بولىدۇ دىلالر تىترىمهيدۇ، دۆلهتلهر يىمىرىلىدۇ، قهلب

  .يهرلهر تهۋرەپ كېتىدۇ ئادەم پىسهنت قىلمايدۇ. تىترىمهيدۇ

بىز ئىنسانالرنىڭ ئهھۋالىنى ئوياليدىغان، ماڭغان يوللىرى ئۈستىدە 

تهپهككۇر قىلىدىغان بولساق، ئىنساندىكى دەھشهتلىك جۈرئهتنى 

ئىنسان قاپ يۈرەكلىك بىلهن .كۆرمىكىمىز ئانچه قىيىن ئهمهس

چهكلىگهن، ھارام قىلىنغان . اجاۋۇز قىلىدۇ ئالالھنىڭ ھۆرمىتىگه ت

ئالالھنىڭ بۇيرۇقلىرىغا پىسهنت قىلمايدۇ، . ئىشالرنى سادىر قىلىدۇ

ھۇقۇقالرنى ئادا -ئىبادەت، مۇئامىله، ھهق. چهكلىمىلىرىگه تاجاۋۇز قىلىدۇ

  . قىلىشتا مهسئۇلىيىتىنى تونۇمايدۇ
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ېچكىم ئىنسان شۇنى بىلىشى كېرەككى، ئالالھنىڭ ھىلىسىدىن ھ

  .قۇتۇلۇپ قااللمايدۇ

ساۋاپمۇ -مۇسىبهت قانچه كۆپ ۋە چوڭ بولسا ئهجىر-مۇسۇلمانالرغا باال

ئالالھ ئۆزى ياخشى كۆرگهن قه ۋ ). ئهگهر سهۋر قىلسا( شۇنچه كۆپ بولىدۇ 

رازى بولۇپ سهبىر قىلغانالرغا . مۇسىبهت بىلهن سىنايدۇ-منى باال

. ر ئالالھنىڭ غهزىپىگه ئۇچرايدۇئالالھنىڭ رىزالىقى بار، غهزەپلهنگهنله

ئالالھ ياخشى كۆرگهن بهندىسىگه بۇ دۇنيادا ئازاپ ئهۋەتىپ پاكاليدۇ، ئالالھ 

يامانلىق ئىرادە قىلغان كىشىگه مۆھلهت بېرىپ قىيامهتكىچه شارائىت 

شۇ ھهقىقهتنى ئۇنۇتماسلىق كېرەككى، ئالالھنىڭ . يارىتىپ بېرىدۇ

 ۋە قهدەرگه رازى بولۇش، سهۋەپ قىلماي ئىمتىهانلىرىغا رازى بولۇش قازا

كۈتۈپ تۇرۇش دېگهنلىك بولماستىن، بهلكى سهۋەپ قىلىش ئارقىلىق 

كۈتۈلمىگهن ئهھۋال . ئالالھنىڭ تهقدىرىدىن تهقدىرىگه قېچىش دېمهكتۇر

ئاستىدا تهبىئى ئاپهتلهرنىڭ يۈز بېرىپ قېلىشتىن ئاگاھ بولۇپ، داۋاملىق 

تهبىئى ئاپهتلهرگه يولۇقماسلىق . دۇپهخهس بولۇش تهشهببۇس قىلىنى

-ئىنسان داۋاملىق ئۆز. ئىستىغفارنى كۆپ قىلىش كېرەك -ئۈچۈن تهۋبه

سهدىقىنى كۆپ قىلىش ۋە . ئۆزىدىن ھېساب ئېلىپ تۇرۇش الزىم

  . يوقسۇلالرنى يوقالش الزىم 

  !.مۇسىبهتلهردىن ساقلىسۇن ئامىن-ئالالھ بارچىمىزنى ئاپهت ۋ ە باال

   

 
   


