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ئالالھ ساقلىغان ئىنسانغا ھېچقانداق كۈچ 

  زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ

   

-٦يىلى -٢٠٠٨  ھـ ٢٣/٦/١٤٢٩ھهرەم مهسچىتىنىڭ  مهككه مۇكهررەمه 

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ ئومۇمى مهزمۇنى-٢٧ئاينىڭ 

  
دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -غا ھهمدۇ ئىمام ئالالھ تائاال 

ئوقۇغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان يۈزمىڭالرچه 

 : مۇسۇلمانالرغا

" ئالالھ ساقلىغان ئىنسانغا ھېچقانداق كۈچ زىيان يهتكۈزەلمهيدۇ " 

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! الالدىن قورقۇڭالئى مۇسۇلمانالر ئ

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

  .ئېرىشتۈرىدۇ

. خهتهرگه ئۇچرىمايدۇ-بىلىڭالركى، ئالالھ ھىمايه قىلغان كىشى خېيىم

ئالالھ ھهر بىر كىشىنى ھىمايىسىگه ئالىدىكهن داۋاملىق ئالالھنىڭ 

. ىشىدە بولىدۇ، شۇنداقال قهلبى خاتىرجهملىك ۋە ئامانلىققا چۆمىدۇكۈزىت

سىز ئالالھنىڭ . ئهنه شۇ ئالالھنىڭ ئىنايىتى ۋە مهرھىمىتىدۇر

ئايهتلىرىنى تىالۋەت قىلىپ، بارلىق ئىشلىرىڭىزدا ئالالھ تهرەپكه 

ئالالھنىڭ . قايتسىڭىز ئالالھ سىزنى بارلىق خهتهرلهردىن ساقاليدۇ

خوجىسى ھېسابلىنىدىغان ئايهتۇلكۇرسى قۇرئان كهرىمدىكى سۆزلىرىنىڭ 

بۇ ئايهت پهيغهمبهر ئهلهيهىسسهالتۇ ۋەسساالمغا كىچىدە . ئهڭ ئولۇغ ئايهتتۇر
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نازىل بولغاندا رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم ۋەھىي كاتىپلىرىدىن بولغان زەيد 

قىدە ئايهتۇلكۇرسىنىڭ پهزىلىتى ھهق. ئىبنى سابىتنى چاقىرىپ يازدۇرغان

ئايهتۇلكۇرسىنى ئهتتىگهن . كهلگهن نهقلى دەلىللهر ئىنتايىن كۆپتۇر

ئاخشامالردا ئوقۇش، ئۇيقۇدىن بورۇن ئوقۇش، ھهر نامازدىن كېيىن ئوقۇش 

بۇ ئايهت، تهۋھىدى ئۇلۇھىيهت ۋە تهۋھىدى رۇبۇبىيهتنى ئۆز . سۈننهت

رى ئىچىگه ئالغان شهرەپلىك ئايهت بولۇپ، ئالالھنىڭ ئىسمى سۈپهتلى

  .  قېتىم زىكىر قىلىنغان١٨ئاشكارا، يوشۇرۇن بولۇپ 

مۇسۇلمان ھاياتىدا ئالالھنىڭ كۆرسهتمىلىرىگه ئهگىشىپ، 

تهدبىرلىك،ھېكمهتلىك بولسا، بارلىق ئىشلىرىدا ئالالھنىڭ 

-كۆرسهتمىسىدىن چهتنهپ كهتمىسه، ئالالھ ئۇكىشىنى ھهرقانداق خېيىم

: لىمالرنىڭ دېيىشىچهبهزى مۇھهققىق ئا . خهتهردىن ساقاليدۇ

ئالالھنى . ئالالھنىڭ ئىسمى ئهزەملىرىدىن بىرى» ئهلههييۇلقهييۇم«

. نېمىنى سورىسا بىرىدۇ. قانداق بهندە قاچان چاقىرسا ئىجابهت قىلىدۇ

ھاكىمىيهتته، ئىبادەتته . ھاكىمىيهتنىڭ ھهممىسى ئالالھغا خاستۇر 

رىدۇ، كىمدىن خالىسا ئالالھ كىمگه خالىسا بې. ئالالھنىڭ شېرىكى يوقتۇر

بارلىق . ئىنات ئالالھنىڭ ھۆكمى ئاستىدابارلىق كا. توسۇپ قويىدۇ

زىمىن ئالالھنىڭ -ئاسمان . مهخلۇقالر ئالالھنىڭ ئالدىدا خاردۇر

ئىنسان،جىن، ئۇچارقۇش، ھايۋان، جانلىق،جانسىز مهخلۇقالر . باشقۇرىشىدا

  . ھهممىسى يىگانه ئالالھنىڭ بىۋاسىته باشقۇرىشىدا بولىدۇ

ساننىڭ قولىدىكى ھهممه ئهگهر ئىنسان بۇ ھهقىقهتنى بىلسه، ئىن

نهرسه ئالالھنىڭ مهرھىمىتى ئىكهنلىكىنى تۇيىدۇ ۋە شۇنداقال ئۆزىنىڭ 

. يهر يۈزىدىكى ئالالھنىڭ ئورۇنباسارى ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىدۇ
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شۇ ھهقىقهتنى بىلىش . ئالالھنىڭ بۇيرۇقىغا ھېچقاچان قارشى چىقمايدۇ

ۇرۇشىدىن ھالقىپ كېرەككى ئىنسان ھېچقانداق ئىشىدا ئالالھنىڭ باشق

  .كېتهلمهيدۇ

ئىنسان بارلىق مهۋجۇداتالرنىڭ ئىگىلىك ھوقۇقى ئالالھنىڭ ئىلكىدە 

ئىنساننىڭ قولىدىكى ھهممه نهرسه ئالالھ . ئىكهنلىكىنى بىلىشى كېرەك

ئىنسان . تهرىپىدىن ئىنسانغا ۋاقىتلىق ئارىيهت بىرىلگهن نهرسىدۇر

بۇ ھهقىقهتلهر . ىلىپ قالىدۇئۆلۈش بىلهن قولىدىكى ھهممه نهرسىدىن ئاير

ئىنساننى ھهددىدىن زىيادە ھېرىسمهنلىك، تهمهخورلۇق، بېخىللىق، دۇنياغا 

  .بېرىلىپ كېتىشتىن ساقلىنىشى كېرەكلىكىنى بىلدۇرىدۇ

دۇنيادىكى ئالالھقا ئهڭ يېقىن پهيغهمبهر، كۈچلۈك پادىشاھالرمۇ 

ن ئىالھلىق بهندىلىك ماقامى ھېچقاچا. ئالالھنىڭ ئاجىز بهندىسىدۇر

ئهۋلىيا،ئهنبىياالرنىڭ ئالالھقا بولغان يېقىنلىقى  . ماقامىغا ياندىشالمايدۇ

قانچه چۇڭقۇر بولىشىدىن قهتئىي نهزەر ئالالھنىڭ ئىزنى ۋە رازىلىقىسىز 

شاپائهتنىڭ ئهسلى، ئورنى بار، سابىت . شاپائهت قىلىش ھهققىمۇ بولمايدۇ

د بهندىلهرال شاپائاەتكه اليىق بىر ئىش بولسىمۇ، يهنىال مۆمىن، مۇۋەھهى

  .كافىر، مۇشرىكالرنىڭ شاپائهتتىن نېسىۋىسى بولمايدۇ. بوالاليدۇ

ئالالھ كائىناتتىكى بارلىق شهيئىلهرنىڭ سىرلىرىنى، ئۇنىڭ ئىنچىكه 

. ئۇئىنسانالرنىڭ ھهممه ئهھۋالىنى بىلىدۇ. تهپسىالتلىرىنى بىلگۈچىدۇر 

ئۆتمۈشى، كهلگۈسىمۇ ئالالھنىڭ . ئاشكارا،مهخپى ھاللىرىدىن خهۋەردار

ئالالھ ئىنسانالرنىڭ قهلبىگه يوشۇرغانلىرى، . ئىلمىدىن تاشقىرى ئهمهس

سهھرا، -چۆل. ئويلىغانلىرىنى ئېغزىدىن چىقىرىشتىن بورۇن بىلگۈچىدۇر

. دېڭىز ئوكيانالردىكى بارلىق شهيئىلهرنىڭ ھهممىنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر
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قمۇ ئالالھنىڭ بىلىم دائىرىسى ئىچىدە بىر ياپرا دەرەختىن يهرگه چۈشكهن 

يۇقۇرقى ئىشالرنىڭ ھهممىسىگه ئۆز اليىقىدا ئىمان كهلتۈرۈش . بولىدۇ

مهخپى ھالالردا ئالالھتىن -ئاشكارا. ئىنساندا ھهقىقىي تهقۋالىقنى قوزغايدۇ

چۈنكى ئالالھنىڭ بىلىشىدىن ھېچنهرسه يوشۇرۇن .قورقۇشقا ئېلىپ بارىدۇ

  .جازا،مۇكاپاتىدىن ھېچبىر شهخس قۇتۇلۇپ قااللمايدۇئالالھنىڭ . قالمايدۇ

ئهپسۇسكى ئىنسانالرنىڭ كۆپلىرى ئالالھنىڭ بۇنداق چهكسىز 

ئىنسانالرئىچىدە ھېچقانداق كىشى ئالالھ . قۇدرىتىنى ئاڭقىرالمايۋاتىدۇ

. بىلدۈرگهن نهرسىدىن سىرت ھېچنهرسىنى بىلىشكه قادىر ئهمهس

تا بىلىم سهۋىيسى يۈكسلىپ ئايغا ئىنسانىيهت ھازىرقى تهرەققىيات 

چىققان،زامانىۋى تېخنىكىالردا ئىنساننى ھهيران قالدۇرىدىغان دەرىجىدە 

زامانىۋىالشقان بىر سهۋىيىگه يهتكهن بولسىمۇ يهنىال ئالالھ بىلدۈرگهندىن 

بىلگهن، كهشپىيات قىلغان . باشقىنى بىلىشكه قۇدرىتى يهتمهيدۇ

سانالرنىڭ بىلىشىنى ئىرادە قىلغان بىلىم نهرسىلىرىمۇ پهقهتال ئالالھ ئىن

  . ۋە تهرەققىياتتىن ھالقىمايدۇ

 
  

  

 


