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  ش توغرىسىداسىهىرگهر ۋە رامبالالردىن ئاگاھ بولۇ

   

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-10ئاينىڭ - 04يىلى - 2009

دۇرۇتالر  يغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا سانا، په-ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ  

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

ئىسالم دۇنياسىدا جىنكهشلىك، "يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا، 

سىهىرگهرلىك، رامباللىقالرنىڭ كهڭ تارقىلىپ كېتىشى ئهقىلنىڭ 

دېگهن مهزمۇندا " دىيانهت ۋە ئهقىدىنىڭ سۇسلىقىدىندۇر-ناقىسلىقى، دىن

  :تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان ئىشالردىن . ئېرىشتۈرىدۇ

  .ۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇريىراق بول

مۇسۇلمانالرنىڭ ئىسالم دىنى دائىرىسىدىن ھالقىپ كۇپرى دائىرىسىگه 

-رامبالالر ۋە دەججالالرغا ئالدىنىپ، ئۇالرنىڭ ھىله-كىرمهسلىك، پالچى

سىهىرگهرلهر، رامبالالر ئىنسانالرغا پايدا . مىكىرسىگه ئالدانماسلىق الزىم

  . كېرەكىلماسلىقيهتكۈزەلهيدۇ دېگهن قاراشتا بو

،  دىنىنى چۈشهنگهن، ئىماندا سادىقبىز پهرۋەردىگارىنى تونۇغان،

تهۋھىدى خالىس، ئالالھقا ئۆز اليىقىدا تهۋەككۇل قىلغان كىشىلهرنىڭ 

بىلىم  جهمئىيىتىدە، زامانىۋى بىلىملهر تهرەققىي قىلغان،

تهجرىبىخانىلىرى زامانىۋى شهكىلدە تهرەققىي قىلغان ئىلغار بىر 
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ئائىله ۋەيران بولۇش، ئىجتىمائىي ئاالقىسى  مئىيهتته ياشاۋېتىپمۇ جه

  .بۇزۇلۇش، روھىي ئىزتىراپلىق تهھدىتىگه دۇچ كهلمهكته

رامباللىق ئىنسانالر ئىچىدىكى -سېهىر، سېهىرگهرلهرلىك، پالچى

سىهىرگهرلهر ئىنسانىيهتنىڭ . شهيتانالرنىڭ قىلمىشلىرىدۇر

سىهىرگهر ئۆزىنىڭ قىلمىشلىرىنى ئالالھتىن يۈز . دۈشمىنىدۇر

سىهىرگهرلهرنىڭ بۇ قىلمىشلىرى . ئۆرۈگهنلىكى ئۈچۈن سادىر قىلىدۇ

شهيتانالرغا يېقىنالشقاندىن كېيىن -ىندىندىن چىقىپ كاپىر بولۇپ، ج

  .ئۆزى ياخشى بىلىدۇ سادىر بولىدىغان ئىشالر ئىكهنلىكىنى

ئىسالم ئالىملىرى بىردەك سىهىرگهرلىكنى ئۆگىنىش، سېهىر 

بهلكى سىهىرگهرنىڭ كاپىر . قىلدۇرۇشنىڭ ھاراملىقىنى بېكىتكهن

 كىشىلهرنىڭ رامبالالر، سىهىرگهرلهر-پالچى. نبولىدىغانلىقىنى كۆرسهتكه

ئىنسانالرنى .  دۇنياسىنى ھهقسىز يهۋېلىشنىال مهقسهت قىلىدۇ-مال

پالچىالر دەججالالردىن بولۇپ، يۇلتۇزالر ۋە يۇلتۇزالرنىڭ . ئالدايدۇ

بۇ ئىشالر ھهممىسى تهخمىنى . مهنزىللىرى، ھهرىكهتلىرىگه ئاساسلىنىدۇ

ھهركىم . پهرەزلهر بىلهن، كىشىلهرنى ئالداشتىن باشقا نهرسه ئهمهس

سىهرىگهرنىڭ ئالدىغا بېرىپ ئۆزىنىڭ دۈشمىنى، ياكى ھهرقانداق كىشىگه 

خوتۇن ئارىلىقىنى ئايرىۋېتىش -ئامراق قىلىش، ئهر-سېهىر قىلىش، ئۆچ

دېگهندەك مهسىلىلهردە سېهىر قىلدۇرىدىكهن ئالالھقا ئاسىيلىق قىلغان، 

سالم دىنى بۇنداق ئى. ئۆزى ۋە باشقىالرغا زۇلۇم قىلغان زالىم ھېسابلىنىدۇ

  .قىلمىشالرنى قاتتىق چهكلىگهندۇر

بۇنداق خهتهرلىك ئىجتىمائىي كېسهلدىن قۇتۇلۇش ۋە ساقلىنىشنىڭ 

  .بىرال يولى ئىسالم يولىدۇر
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مۆمىنلهر ئۆزى ۋە مۆمىنلهر جهمئىيىتىنى بۇنداق رەزىل  

ن داۋاملىق ئالالھ بىله. ئىللهتلهردىن ئىمان كۈچى ئارقىلىقال ساقلىيااليدۇ

بولۇش، سهمىمىي ھالدا ئالالھقا ئىشهنچ باغالش، ئالالھقا تهۋەككۇل قىلىش 

ئالالھتىن قورققان . مۆمىننى كۆز، سېهىر، جىن ئاپهتلىرىدىن ساقاليدۇ

مۇسۇلمان كىشى . ھهقىقى تهقۋا قىلغان كىشى ئۈچۈن چىقىش يولى باردۇر

مدىن سابىت ئۆزىنى مهزكۇر ئاپهتلهرنىڭ شهررىدىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال

بولغان ئىالھىي قورغاندىن ئىبارەت دۇئاالرنى كۆپ ئوقۇش، ئالالھتىن پانا 

  . تىلهش ئارقىلىق ھىمايه قىلىشى الزىم

قۇل (مۇئهۋۋەزەتهيىن جىن ئاپىتى، سىهىردىن ساقلىنىش ئۈچۈن يهنه 

، سۈرە ئىخالس، )ئهئۇزۇ بىرەببىل فهلهق، قۇلئهئۇزۇ بىرەببىنناس

ە ئهرافتىكى سهىر ئايىتى، سۈرە يۇنۇس، سۈرە تاھا، سۈرە ئايهتهلكۇرسى، سۈر

ئالالھنىڭ كىتابى . پاتىهه، سۈرە بهقهرەلهرنى ئوقۇش تهۋسىيه قىلىنىدۇ

دىلغا ھىدايهت، جىسىمغا شىپا، مۆمىنلهرگه رەھمهتتۇر ۋە 

  .ئاگاھالندۇرۇشتۇر

  !..ئالالھ بارچىمىزنى جىن، سېهىر، كۆز ئاپهتلىرىدىن ساقلىسۇن ئامىن

   

   

  


