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ئالالھنى ياخشى كۆرۈشنىڭ ھهقىقىتى ۋە 

  نهتىجىسى

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-06ئاينىڭ -03يىلى - 2009

  .ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئسمى بىلهن باشاليمهن

دۇرۇتالر   ئهلهيهىسساالمغا  سانا، پهيغهمبهر-تائاالغا ھهمدۇ  ئىمام ئالالھ 

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

ئالالھقا ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ يهكۈنى چىن "يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا، 

قهلبىدىن پهرۋەردىگارغا بولغان ھهقىقىي مۇھهببهتنى ئىزھار قىلىشتۇر، 

دېگهن مهزمۇندا " ەخلى يهتكۈزىدۇساھابه كىرامالرغا تىل ئۇزارتىش ئىمانغا د

  :تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

-  ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! تهقۋادارلىق قىلىڭالر

قان توس ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

ئالالھغا ئىمان كهلتۈرۈشنىڭ ئهمىلى دەلىلى ئالالھنىڭ رازىلىقىنى 

مهقسهت قىلغان، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىدىن ھالقىمىغان 

ئهقىل ئىگىلىرى . ياخشى ئهمهللهرنى قىلىش بىلهن ھاسىل بولىدۇ ھالدا 

لىرى ئۈستىدە داۋاملىق تهپهككۇر قىلىش ئارقىلىق ئالالھنىڭ نېمهت

ئالالھقا بولغان مۇھهببىتى ۋە ئىمانىنى داۋاملىق يېڭىالپ كۈچلهندۈرۈشكه 

ئاقىلالرنىڭ زېهنىدىن ئالالھنىڭ مۇھهببىتى، ئالالھنىڭ . تىرىشىدۇ
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ئىماننىڭ مىۋىسى ئالالھ .  سىكىنۇتمۇ غايىپ بولمايدۇ-زىكرى مىنۇت

ىدە مۇستهھكهم مۇھهببهت ئورنىتىشتىن ئىبارەت مۆمىنلهرنىڭ قهلب 

بولۇپ، ئالالھنىڭ مۇھهببىتى قهلبىگه ئورنىغانالرنى ھېچقانداق كۈچ ياكى 

ئالالھنىڭ . ئامىل ئالالھنىڭ مۇھهببىتىدىن يىراقالشتۇرالمايدۇ

مۇھهببىتى مۆمىنلهرنى ھهرقانچه ئېغىر بهدەل تۆلهش ۋە قۇربان 

.  سهپهرۋەر قىلىدۇ بهرداشلىق بېرىشكهبېرىشلهرگه توغرا كهلسىمۇ، ئۇ

ئالالھقا مۇھهببهت قىلغان كىشىدە شۇنداق ئاالمهتلهر كۆرۈلىدۇكى، 

كىشىلهر ئۇ كىشىنى ياخشى كۆرىدۇ، ئالالھ رىزاسى ئۈچۈن مۇھهببهت 

ئالالھ زېمىن يۈزىدە پهزىلهت ئاتا قىلسا، ئاخىرەتته ئاالھىدە . قىلىدۇ

  .دۇئىمتىياز بىلهن باشقا ئىنسانالردىن پهرقلىنىپ تۇرى

: مهشهۇر تابىئىنالردىن بولغان زەيد ئىبنى ئهسلهم مۇنداق دېگهن

تهقۋادارلىق قىلىدىكهن، كىشىلهر ئۇ  كىمىكى، ئالالھدىن قورقۇپ "

دۈشمهنلىرى يامان كۆرسىتىشكه ئۇرۇنۇپ باقسىمۇ . ئادەمنى ياخشى كۆرىدۇ

  ".يول تاپالمايدۇ

ا مۇھهببهت قىلغان ئالالھقا ھهقىقى رەۋىشته ئىمان كهلتۈرگهن، ئالالھق

كىشىنى، ئالالھ مۆمىنلهر ئارىسىدا مهرتىۋىسىنى كۆتۈرىدۇ، كىشىلهرنىڭ 

مۆمىنلهر ئارىسىدا مهرتىۋىسى ئۈستۈن . ياخشى كۆرۈشىگه سازاۋەر بولىدۇ

ۋە  ئالالھ . بولغاندىن سىرت دوستلۇق، مۇھهببهت رىشتىسى كۈچىيىدۇ

لغان كىشىگه ئاداۋەت ئالالھنىڭ رەسۇلىنى ياخشى كۆرگهن، مۇھهببهت قى

ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىغا ئاداۋەت قىلغان بىلهن  قىلىشنىڭ ئۆزى ئالالھ 

ئالالھنىڭ دوستلىرىنى ساغالم يول بىلهن ئۇلۇغلىغان كىشىنى . باراۋەردۇر

جۈملىدىن ئالالھنىڭ پهيغهمبىرىنىڭ ساھابىلىرىغا . ئۇلۇغاليدۇ ئالالھ 



 4

ن تىلالر بىلهن سۆكۈش ئىنساننى تىل ئۇزارتىش، ئۇالرنى تهنقىدلهش، ياما

قۇرئان كهرىمدە  ئالالھ . دىندىن چىقىرىدىغان كۇپۇرلۇققا ئېلىپ بارىدۇ

ھهممىدىن «: ساھابىالر ۋە ئۇالرغا ئهگهشكهنلهر ھهققىدە مۇنداق دەيدۇ

ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان مۇھاجىرالر ۋە ئهنسارالردىن، ياخشىلىق قىلىش 

نى تابىئىنالر ۋە قىيامهتكىچه ئۇالرنىڭ يه(بىلهن ئۇالرغا ئهگهشكهنلهر 

. دىن ئالالھ رازى بولدى، ئۇالرمۇ ئالالھدىن مهمنۇن بولدى) يولىدا ماڭغانالر

ئالالھ ئۇالرغا ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرنى 

سۈرە تهۋبه » تهييارلىدى، ئۇالر جهننهتته مهڭگۈ قالىدۇ، بۇ چوڭ بهختتۇر

  .ئايهت-100

ساھابىالرغا تىل ئۇزارتىشتىن مهنئى قىلغان : همبهر ئهلهيهىسساالمپهيغ

ھهمدە ئىنسانالر ئىچىدە ھېچبىر كىشى ساھابىالرنىڭ مهرتىۋىسىگه 

يېتهلمهيدىغانلىقى، ئهنسارىالرنى ياخشى كۆرۈش سهمىمىي ئىماننىڭ 

ئاالمىتى ئۇالرنى ئۆچ كۆرۈش بولسا مۇناپىقلىقنىڭ ئاالمىتى دەپ بايان 

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرىنى ياخشى كۆرۈش .قىلغان

ساھابىالر ھهققىدە ھېچقانداق . ئهھلى سۈننه ۋەلجامائهنىڭ ئهقىدىسىدۇر

ساھابىالرنىڭ مۇھهببىتى قهلبتىكى . مۇسۇلمان ئىختىالپ قىلىشمايدۇ

ساھابه كىرامالرنى ياخشى كۆرۈش بولسا، ئالالھقا . ئىماندىن شاخلىنىدۇ

چۈنكى، ساھابه كىرامالر ئالالھنىڭ دىنىنى . ىلىشتىن ئىبارەتتۇرئىتائهت ق

ئۈستۈن قىلىش يولىدا بارلىق كۈچىنى سهپهرۋەر قىلغان، ئالالھنىڭ 

دىنىنى، كهلىمىسىنى ئۈستۈن قىلىش يولىدا جان ماللىرىنى پىدا 

يهنه كېلىپ ساھابه كىرامالر رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم . قىلغانالردۇر

 جىهاد قىلغان، پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن پهيغهمبهر بىلهن بىرگه
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ساھابىالر . ئهلهيهىسساالمغا ئىخالس قىلىپ بارلىقىنى ئاتىغان زاتالردۇر

. بىز مۇسۇلمانالرنىڭ بارلىق ئىشلىرىمىزدا ئۈلگه، يولباشچى رەھبهرلهردۇر

تىل ئۇزارتىش ھېچقانداق كىشىنىڭ ھهققى  ئۇالرنىڭ ھهرقاندىقىغا 

ئۆزىنىڭ پهيغهمبىرى مۇھهممهد مۇستاپا سهللهلالھۇ  ۇالرنى ئالالھ ئ. ئهمهس

ئۇالر ئىسالمنىڭ . ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ سۆھبىتىگه مۇشهررەپ قىلغان

  . ھهقىقىي روھىنى ھاياتىدا ئهمهلىيلهشتۈرۈپ دۇنيادىن ئۆتكهنلهردۇر

ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىغا مۇھهببهت قىلىدىغانالر  بىزلهرنى ئالالھ  ئالالھ 

ساھابه كىرامالرنىڭ ماڭغان ئىزىدىن مېڭىشقا نېسىپ ! ىدىن قىلسۇنقاتار

  !.قىلسۇن ئامىن

 
   


