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 سهبرى قىلىشنىڭ پهزىلىتى توغرىسىدا

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-11 ئاينىڭ -12 يىلى - 2009

سانا ۋە رەسۇلۇلالھقا دۇرۇتالر ئوقۇپ -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ 

بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان يۈزمىڭالرچه 

ىن ئادەم ئۆزىنىڭ ئىرادىسىدىن تاشقىرى يۈز بېرىدىغان مۆم"مۇسۇلمانالرغا،

" تهبىئىي ئاپهتلهرگه سهبرى قىلىش، ھهمدە ساۋاپ ئۈمىت قىلىش كېرەك

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

- ئاخىرەتته بهخت-ساننى دۇنياتهقۋادارلىق ئىن! تهقۋادارلىق قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

زاماننىڭ قاتتىقچىلىقلىرى، قاراڭغۇ كېچىلهر، ! ئى مۇسۇلمانالر 

ىدىغان تهبىئىي ئىنسان بېشىغا ئىنساننىڭ ئىرادىسىدىن تاشقىرى يۈز بېر

ئاپهتلهر ھهممىسى ئىنساننى سىنايدىغان، مۆمىنلهر ئۈچۈن ئىمانىنى 

  . سىنايدىغان بۈيۈك سىناقالردۇر

 قازا، مۇسىبهتلهرگه سهبرى قىلىش بىلهن بىرگه ساۋاپ ئۈمىت -باال

مۇسىبهتلهرگه سهبرى قىاللمىغانالر ئۈچۈن . قىلىش مۆمىننىڭ پهخرىدۇر

  . ڭ غهزىپىدۇرئاپهت ئالالھنى-بااليى  

مۇسىبهتلهر -بهندىنىڭ ئىمانىغا بېقىپ ئالالھنىڭ سىناقلىرى، باال

- چاقىلىرى،ئۇرۇق-كېلىدۇ، بهزىلهر ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان يېقىنلىرى، باال

ئىنسانالر ھهرخىل . تۇغقانلىرىنىڭ كېتىپ قېلىشى بىلهن سىنىلىدۇ
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ىغان ئهھۋالالر سهۋەبلهر تۈپهيلى قىممهتلىك كىشىلىرىدىن ئايرىلىپ قالىد

يۈز بېرىدۇ، بۇنداق مۇسىبهتلهرگه سهبرى قىلغانالر ئۈچۈن ئالالھ بۈيۈك 

ئالالھ ئۇالرنىڭ زىيانلىرى بهدىلىگه بۇرۇنقىدىن . ساۋاپ ئاتا قىلىدۇ-ئهجرى

  . ياخشىراق بهدەل بېرىپ ئورنىنى تولدۇرۇپ بېرىدۇ

 بىلهن بهزى كىشىلهر پاراۋانلىق تۇرمۇشتىن كېيىن قىيىنچىلىقالر

سىنىلىدۇ، توقلىقتىن كېيىن ئاچارچىلىقالر بىلهن سىنىلىدۇ، تىجارەتته 

راۋانلىقتىن كېيىن بازار كاساتلىقى بىلهن سىنىلىدۇ، بهزىلهر 

- ئۆيلىرىنىڭ ۋەيران بولىشى بىلهن سىنىلىدۇ، بهزىلهر ئائىلىسىنىڭ باال

ۈرلۈك چاقىلىرىنىڭ ناچارلىقى بىلهن سىنىلىنىدۇ، بهزىلهر بولسا ھهر ت

بۇنداق سىناقالر ھهممىسى . ئېغىر كېسهللهر بىلهن سىنىلىنىدۇ

ئالالھنىڭ بهندىلىرىنى مۇشۇ دۇنيادا سىنايدىغان سىناقلىرى بولۇپ، بهندە 

ئالالھنىڭ نېمهتلىرىگه باياشات تۇرمۇشتا بولسۇن، قاتتىقچىلىقتا بولسۇن 

. ايدۇشۈكۈر قىالمدۇ ياكى نا شۈكۈرلۈك قىالمدۇ دېگهن ئاساستا سىن

ئهلۋەتته ئالالھ ئۇالرنى سىنىمىسىمۇ ئهھۋالىنى ۋە قانداق مۇئامىلىدە 

ئهمما ئهتراپتىكىلهرگه . بولىدىغانلىقىنى ھهممىدىن ياخشى بىلىدۇ

  .ئىبرەت بولسۇن ئۈچۈن سىنايدۇ

ھهقىقىي سادىق مۇسۇلمان بېشىغا مۇسىبهت كهلگهندە ئالالھنىڭ 

مۇسىبهتكه سهبرى -هن باالھۆكمىگه سهبرى قىلىش بىلهن بېشىغا كهلگ

مۆمىن بېشىغا كهلگهن ھهرخىل مۇسىبهتلهرگه قارىتا ئالالھدىن . قىلىدۇ

مۇسىبهتلهرگه ئاھ ئۇرۇپ كهتمهيدۇ، باالغا سهبرى -ساۋاپ ئۈمىت قىلىدۇ، باال

 ئورۇندا 90سهبرى قۇرئان كهرىمدە . قىلىش مۆمىنلهرنىڭ خىسلىتىدۇر

ئالالھ . سهبرى قىلىشقا چاقىرىدۇزىكىر قىلىنغان، ئالالھ مۆمىنلهرنى 
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بىز سىلهرنى بىر ئاز «: سهبرى قىلغۇچىالرغا بىشارەت بېرىپ مۇنداق دېگهن

قورقۇنچ بىلهن، بىر ئاز قهھهتچىلىك بىلهن ۋە ماللىرىڭالرغا، جانلىرىڭالرغا، 

. بالىلىرىڭالرغا، زىرائهتلىرىڭالرغا يېتىدىغان زىيان بىلهن چوقۇم سىنايمىز

سهۋر قىلغۇچىالرغا )  زەخمهتلهرگه-هن مۇسىبهت، زىيانبېشىغا كهلگ(

  .ئايهت-155بهقهرە سۈرىسى . »خۇش خهۋەر بهرگىن) جهننهت بىلهن(

-بهندىنىڭ بېشىغا مۇسىبهت قانچه كۆپ كهلسه، گۇناھ

ئالالھ رەھىم قىلغان . مهسىيهتلىرىنىڭ يۇيۇلىشىغا سهۋەبچى بولىدۇ

ن ئۈچۈن مۇسىبهت ئالالھنىڭ مۆمى. ئىنسانغا مۇسىبهتلهر كېلىپ تۇرىدۇ

. رەھمىتى سۈپىتىدە بولۇپ، بهندە ھېچقاچان ئالالھدىن رەنجىمهيدۇ

ئالالھنىڭ بهندىگه ئاتا قىلغان نېمهتلىرى سان ساناقسىز بولۇپ، ھهرقانچه 

مۇسىبهتلهر كهلسىمۇ يهنىال ئالالھنىڭ نېمهتلىرى ئالدىدا -كۆپ باال

ه گىرىپتار بولغانىكهن، بۇنىڭ بهندە مۇسىبهتك. ھېچنهرسىگه ئهرزىمهيدۇ

سىناق . ئالالھ تهرىپىدىن سىناق ئىكهنلىكىنى بىلىشى الزىم

. ئىكهنلىكىنى بىلگهن ئىكهن، سىناقتىن ياخشى ئۆتۈشكه تىرىشىشى الزىم

سىناقتىن ئۆتۈش؛ ئالالھقا سهبرى قىلىش، ئۆزىنى ئىسالھ قىلىش، 

تىمائىي ۋە تالماي تىرىشىپ، ئىج-ئىنساندەك ياشاش ئۈچۈن ھارماي

كىشىلىك تۇرمۇشتا قۇرئان ۋە سۈننهتنىڭ ئهتراپىغا زىچ ئۇيۇشۇشنى تهقهززا 

  . قىلىدۇ

  


