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  مۇسۇلمانالرغا قىممهتلىك نهسىههت

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-04ئاينىڭ -12يىلى - 2009

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالالھنى مهدھىيىلهپ 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ساالم يوللىغاندىن كىيىن جۈمه نامىزى 

مۇسۇلمانالر ھهممه "غان يۈزمىڭلىغان جامائهتكه ئۈچۈن جهم بول

ئىشلىرىنى ئالالھقا تاپشۇرۇش ۋە ئالالھقا ھهقىقى تۈردە تهۋەككۇل قىلىشى 

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى" الزىم

ئالالھغا . بارلىق ئىشلىرىڭالرنى ئالالھقا تاپشۇرۇڭالر! ئى مۇسۇلمانالر

ئالالھقا تهۋەككۇل قىلغان كىشىگه . قىلىڭالرھهقىقى تۈردە تهۋەككۇل 

. ئالالھ ئۆزى كۇپايه قىلىدۇ ۋە ئۆز رازىلىقى بىلهن جهننهتكه يهتكۈزىدۇ

دۇرۇس . ئىشلىرىڭالردا شهرىئهت بېكىتكهن توغرا سهۋەپلهرنى قىلىڭالر

بارلىق ئىشلىرىنى . بولغان تهجرىبه ساۋاقالر بويۇنچه ئهمهل قىلىڭالر

هن ئىلىپ بارغان كىشى دۇنيا ۋە ئاخىرەتته نىجات شهرىئهت ھۆكمى بىل

-ھهدىسنىڭ روھىدىن يۈز ئۆرۈگۈچىلهر دۇنيا-قۇرئان. تاپقۇچىالردىن بولىدۇ

  .ئاخىرەتته زىيان تارتقۇچىالردۇر

 مىڭ يىل بۇرۇن بارلىق 50زېمىننى يارىتىشتىن -ئالالھ تائاال ئاسمان

 ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمىر .ئىشالرنى ئورۇنالشتۇرۇپ، تهقدىرنى بىكىتىۋەتكهن

رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مهن 

زېمىننى يارىتىشتىن -ئالالھ تائاال ئاسمان«: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ

»  مىڭ يىل بۇرۇن بارلىق نهرسىلهرنىڭ تهقدىرىنى بېكىتكهن50

  ].ئىمام تىرمىزى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. [دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان دەيدۇ
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ئالالھنىڭ قۇدرىتى چهكسىز ۋە . الالھ ئۆزى خالىغان ئىشالرنى قىلىدۇئ

. ئىلمى ھهممىنى ئۆز ئېچىگه ئالىدۇ. خالىغان ئىشلىرى ئىجرا قىلىنىدۇ

مهخلۇقاتالرنىڭ ھهممىسى . رەھمىتى ھهممىگه ئورتاق بولىدۇ

مهخلۇقاتالر . ئىشالرنىڭ ھهممىسى ئالالھغا قايتۇرۇلىدۇ. ئالالھنىڭدۇر

ئىشلىرىنىڭ ھهممىسىدىن سۇئال قىلىنىدۇ، ئهمما ئالالھ قىلغان قىلغان 

ئالالھ تائاال ھاياتلىق دۇنياسىنى ياخشىلىق . ئىشلىرىدىن سورالمايدۇ

. بىلهن يامانلىقنى ئۆز ئېچىگه ئالغان بىر دۇنيا قىلىشنى ئىرادە قىلدى

 كىشىلهر كائىناتتىكى ئىالھى قانۇنىيهتنى كۆرىدۇ ۋە ئالالھنىڭ بىرلىكى

ئالالھ مهخلۇقاتلىرىنى . ۋە قۇدرەتلىك زات ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلىدۇ

  .مهلۇم مۇددەت ياشايدىغان قىلىپ ياراتتى

ياقتۇرمايدىغان -ئۆلۈمنى، ياقتۇرىدىغان-ئالالھ كائىناتتا ھاياتلىقنى

قايغۇنى، ساقلىق ۋە -يامانلىقنى، خۇرسهنلىك، غهم-ئىشالرنى، ياخشىلىقنى

ئاسىيلىقنى، -مۇسىبهتنى، ئىتائهت-ىق، باالكېسهللىكنى، تىنچل

نۇقسانلىقنى بېكىتىشى، -ئاسانلىقنى، كامالهت-قىيىنچىلىق

بارلىق كهمچىللىكتىن خالى  كىشىلهرنىڭ بۇ كاتتا كائىناتنى ياراتقان 

يىگانه بىر ياراتقۇچىسى بار ئىكهنلىكىنى بىلىشى ۋە ئۇ -بولغان، يهككه

-رمهستىن ئىبادەت قىلىشى، دۇنيائالالھقا ھېچ نهرسىنى شېرىك كهلتۈ

ئاخىرەتته بارلىق ياخشىلىق ۋە يامانلىق ئىشالرنىڭ ھهممىسى جانابى 

ئالالھنىڭ كونتۇرۇللۇقى ئاستىدا ئىكهنلىكىنى ئىنساننىڭ بېلىشى ۋە 

ئالالھ تائاال ھهممه ئىشقا قادىردۇر ۋە . ئىمان ئېيتىشى تهقهززا قىلىنىدۇ

-ئهگهر ئالالھ ساڭا بىرەر زىيان«: داق دەيدۇئالالھ تائاال مۇن. كۈچى يېتىدۇ

زەخمهت يهتكۈزۈشنى ئىرادە قىلسا،يالغۇز ئالالھدىن باشقا ئۇنى دەپئى 
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قىلغۇچى بولمايدۇ، ئهگهر ئالالھ ساڭا بىرەر ياخشىلىقنى ئىرادە قىلسا، 

ىدىن ئالالھنىڭ پهزلىنى قايتۇرغۇچى بولمايدۇ، ئالالھ پهزلىنى بهندىلىر

مهغپىرەت ) بهندىلىرىنىڭ گۇناھىنى(خالىغان ئادەمگه يهتكۈزىدۇ، ئالالھ 

  ].ئايهت-107سۈرە يۇنۇس . [»مېهرىباندۇر) ئۇالرغا(قىلغۇچىدۇر، 

. ئاخىرەتته ياخشىلىقنىڭ ھهممىسى ۋە نېمهتلهر جهننهتته بولىدۇ

كه جهننهت. ئوقۇبهتلهر دوزاختا بولىدۇ-بارلىق يامانلىق ۋە تۈرلۈك ئازاب

كىرگهن كىشى بىئارام بولمايدۇ، دۇنيادا قولدىن بېرىپ قويغان 

. نهرسىلىرىگه پۇشايمان قىلمايدۇ، يهتكهن مۇسىبهتلهرگه ھهسرەتلهنمهيدۇ

دوزاخقا كىرگهن كىشىگه دۇنيادا توپلىغان بايلىقلىرىنىڭ ھېچ پايدىسى 

ئهنهس رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . بولمايدۇ

دۇنيادا ئالى نېمهت ئىچىدە ياشاپ، «: هرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنپهيغهمب

ئاخىرەتته دوزاخقا چۈشكهن كىشىنى دوزاخنىڭ ئازابىغا بىر چۆمۈلدۈرۈپ، 

دۇنيادا بىرەر ياخشىلىق ! ئى ئادەم بالىسى: ئۇنىڭدىن كىيىن

ياق ئى : كۆردۈڭمۇ؟بىرەر نېمهتتىن بهھرىمهن بولدۇڭمۇ؟دەپ سورالغاندا، ئۇ

. مهن دۇنيادا ھېچقانداق بىر ياخشىلىق ۋە نېمهت كۆرمىدىم دەيدۇ! ەببىمر

دۇنيادا قاتتىق قىيىنچىلىق تارتىپ جهننهتكه كىرگهن بىر كىشىنى 

دۇنيادا بىرەر !ئى ئادەم بالىسى: جهننهتنىڭ نېمهتلىرىگه بىر چۆمۈلدۈرۈپ

: ندا، ئۇمۇشهققهت تارتتىڭمۇ؟ دەپ سورالغا-قىيىنچىلىققا ئۇچرىدىڭمۇ؟ جاپا

مهن دۇنيادا ھېچقانداق قىيىنچىلىققا ئۇچرىمىدىم ۋە ! ياق ئى رەببىم

  ].ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى[» .مۇشهققهتمۇ تارتمىدىم دەيدۇ-جاپا

مۇشهققهتلهر -دۇنيادا ئۇچرىغان قىيىنچىلىق ۋە تهقدىر قىلىنغان جاپا

ى ئىمان بىلهن ئىسالم بۇ كىشىنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ ياخشى بولىشى، سهبر
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قىلغانلىق ۋە شۈكۈر ئېيتقانلىقنىڭ بهدىلىگه كاتتا ساۋاپ ۋە بۈيۈك 

سالمان . نېمهتلهرگه ئېرىشىدىغانلىقىغا كېپىل بولىدۇ

رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق 

مۆمىننىڭ ئىشلىرىدىن ئهجهبلىنىمهن، ئۇنىڭ ھهممه ئىشلىرى «: دېگهن

ئۇنىڭغا . بۇ ئىش مۆمىندىن باشقىغا مهنسۇپ بولمايدۇ. ۇرياخشىلىقت

خۇرسهنلىك يهتسه ئالالھغا شۈكرى ئېيتىدۇ، بۇ ئۇنىڭ ئۈچۈن ياخشىدۇر، 

ئهگهر ئۇنىڭغا بىرەر خاپىلىق يهتسه بۇنىڭغا سهبرى قىلىدۇ، بۇمۇ ئۇنىڭ 

  ].ئىمام مۇسلىم رىۋايىتى. [»ئۈچۈن ياخشىدۇر

بهندىلىرىنى سىنايدىغان بىر ئامىل كېسهللىك بولسا ئالالھ تائاال 

شۇنداقال . بولۇپ، ئالالھ ئۇنى سهۋەب بىلهن ياكى سهۋەبسىزال پهيدا قىلىدۇ

خالىغان كىشىلهرگه مهلۇم سهۋەپ بىلهن ياكى سهۋەبسىزال شىپالىق ئاتا 

ئالالھ ئهرشنىڭ ئىگىسىدۇر، «: بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قىلىدۇ

-16-15سۈرە بۇرج [» .دۇر، خالىغىنىنى قىلغۇچىدۇرناھايىتى ئۇلۇغ

كىمكى بىرەر كېسهللىك بىلهن ئالالھنىڭ سىناقلىرىغا دۇچ ]. ئايهتلهر

كهلسه، ئۇنىڭغا سهبرى قىلىپ، ئالالھ دۇرۇس قىلغان نهرسىلهر بىلهن 

  .داۋالىنىپ ساالمهتلىكىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشكه تىرىشىشى الزىم

ا سهۋەب قىلىش بىلهن بىرگه ئالالھقا مۇسۇلمان بارلىق ئىشلىرىد

يېلىنىشى ۋە مهزكۇر ھاجهتنىڭ روياپقا چىقىشى ئۈچۈن ئالالھقا تهۋەككۇل 

كىمكى ئالالھ قا « : بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قىلىشى الزىم

ئايهتنىڭ -3سۈرە تاالق [» .تهۋەككۈل قىلسا، ئالالھ ئۇنىڭغا كۇپايه قىلىدۇ

  ]بىرقىسمى
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ئالالھ تهرىپىدىن چۈشۈرۈلگهن ۋە چۈشۈرۈلمىگهن ھهممه نهرسىگه دۇئا 

دۇئا بارلىق ياخشىلىقنىڭ ئهمهلىيهلىشى ۋە بارلىق . مهنپهئهت قىلىدۇ

ئالالھ . يامانلىقتىن مۇداپىئه قىلىدىغان ئاساسلىق سهۋەبلهرنىڭ بىرىدۇر

ى ماڭا دۇئا قىلىڭالر، مهن سىلهرنىڭ دۇئايىڭالرن« :تائاال مۇنداق دەيدۇ

دېمهك؛ ھهرقانداق بىر ( ]. ئايهت-60سۈرە غاپىر . [ »ئىجابهت قىلىمهن

مىللهت ياكى شهخس بىشىغا كهلگهن مۇسىبهت ۋە قايغۇ ھهسرەتنىڭ، 

خوشاللىق ۋە خاتىرجهملىككه ئايلىنىشى ئۈچۈن سهۋەپ قىلىشى، بارلىق 

ئىمكانىيهتلهرنى قوللىنىشى ۋە ئۇنىڭ بىلهن بىر ۋاقىتتا مهزكۇر ئىشنىڭ 

رېئاللىققا ئايلىنىشى ئۈچۈن مۇسىبهتكه مۇپتىال قىلغۇچى ئالالھقا 

يېلىنىشى ۋە ئالالھنىڭ دىنىغا مهھكهم ئېسىلىشى، رەسۇلۇلالھنىڭ 

شهرئىي پرىنسىپلىرىنى ئىجتىمائىي ھاياتنىڭ ھهرساھهسىدە 

ئهمهلىلهشتۇرۇش ئارقىلىق ئالالھنىڭ ياردىمى ۋە نۇسرىتىگه ئېرىشىش 

-.هتلىنىش ھازىرقى ۋەزىيهتنىڭ جىددى تهقهززاسىئۈچۈن بىردەك ھهرىك

      ) -مۇھهررىر

  . ئالالھ ھهممىمىزنى توغرا يولغا يېتهكلىسۇن

 

  

  


