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  يېگانه ئالالھقا ئىتائهت قىلىشنىڭ ۋاجىبلىقى توغرىسىدا

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-08ئاينىڭ -01يىلى -2009

ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالالھنى ماختاپ پهيغهمبهر

م يوللىغاندىن كىيىن جۈمه نامىزى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ساال

ئىبادەتنى ئالالھ تائاالنىڭ "ئۈچۈن جهم بولغان يۈزمىڭلىغان جامائهتكه 

غهيرىگه قىلىش بۈيۈك جىنايهت، ئالالھنىڭ بارلىق بۇيرۇقلىرىنى 

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى " تۆۋەنچىلىك بىلهن قوبۇل قىلىش الزىم

  :تهۋسىيهلهرنى قىلدى

ىنىڭ كامالهتكه يهتكهن قۇدرىتى، كاتتىلىقى ۋە زاتى ئالالھ تائاال ئۆز

ئىسپات بولىشى ئۈچۈن كائىناتنى ۋە -سۈپهتلىرىنىڭ بۈيۈكلىكىگه دەلىل

. جانسىز نهرسىلهرنىڭ ھهممىسىنى ياراتتى-ئۇنىڭدىكى بارلىق جانلىق

سۈپهتلىرى يارىتىلغۇچى باشقا نهرسىلهردەك -ئالالھنىڭ ئىسىم

ھهممه نهرسه . ۈپهتلهر ئالالھنىڭ زاتىدىدۇرسۈپهتلهنمهيدۇ، بهلكى بۇ س

ئالالھنىڭ باشقۇرۇشى، بويسۇندۇرۇشى ۋە بېكىتىپ تهدبىر قىلىشى ئاستىدا 

يىگانه - يهككه. ئالالھ ھهممه نهرسىگه ئىگىدارچىلىق قىلغۇچىدۇر. بولىدۇ

-جازا. مهڭگۈ ھايات قالغۇچىدۇر. ھالهتته خالىغانچه تهسهررۇپ قىلغۇچىدۇر

ئالالھنىڭ . ھهممه نهرسه ئالالھغا مۇھتاجدۇر. گىسىدۇرمۇكاپاتنىڭ ئى

ھۆكمىنى چهكلىگۈچى ياكى تولۇقلىغۇچى يوقتۇر، بۇيرۇقىنى رەت 

ئۆز قۇدرىتى بىلهن ھهممه . قىلغۇچى ياكى ئىتىراز بىلدۈرگۈچى يوقتۇر

. نهرسىنى بويسۇندۇرغۇچىدۇر، ئۇنىڭ كاتتىلىقىغا ھهممه باش ئهگكۈچىدۇر

چى، شهكىلگه كهلتۈرگۈچى، تهدبىر قىلغۇچى، ئۇ ھهممىنى ياراتقۇ

بويسۇندۇرغۇچى، تهقدىرىنى بىكىتكۈچىدۇر، ھېچقانداق نهرسه ئالالھقا 
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ئوخشىمايدۇ، ئالالھ زېمىننى ئۇزۇنلۇق ۋە كهڭلىكته يايدى، ئۇنى تهۋرەنمهس 

تاغالر بىلهن مۇستهھكهم قىلدى، ئېقىپ تۇرىدىغان دېڭىز، دەريا ۋە 

لدى، زېمىننى كىشىلهرنىڭ قارار ئىلىشى ۋە ئۆستهڭلهرنى پهيدا قى

ياشىشىغا مۇۋاپىق قىلدى، ئىنسانالرنىڭ زېمىن يۈزى ۋە قىتئهلىرىدە 

  .سهير قىلىشى ئۈچۈن ئاسانلىق يارىتىپ بهردى

بىرىگه يېقىن بولغان بىر قانچه پارچه قىلىپ -ئالالھ زېمىننى بىر

بۇالقالر، قۇملۇق -ياراتتى، سۈيى تۇزلۇق دېڭىزالر، تاتلىق سۇلۇق دەريا

زېمىنالر ۋە تاشلىق سايالرنى پهيدا قىلدى، بۇ زېمىندا تۈرلۈك چارىپايالرنى 

پهيدا قىلدى، تۈرلۈك ئۆسۈملۈكلهرنى ئۈندۈردى، ھهرخىل دانالرنى چىقاردى، 

ئۈزۈملۈك تال باراڭ ۋە خورمىلىق باغالرنى ئۆستۈردى، ئاسماننى كۆتۈرۈپ 

 كهڭرى كهتكهن تهكشىلىك بىلهن تۇرىدىغان تۈۋرۈكسىز، ئهتراپلىرى

قاراڭغۇ كېچىلهرنى يورۇتىدىغان يۇلتۇزالر بىلهن زىننهتلىدى، . ياراتتى

ئايلىنىپ تۇرىدىغان ئاسمان جىسىملىرىنى ياراتتى، ئۇنى تۆشۈك ۋە 

بىرىگه - يوچۇقلۇقتىن خالى مۇكهممهل ياراتتى، قۇياش بىلهن ئاي بىر

ئالالھ كۆيدۈرگۈچى . نلىشىدۇبىرىگه يېقى-كۈندۈز بىر- كېچه. ئهگىشىدۇ

ئوتنى، بۆلۈنۈپ ئاقىدىغان دېڭىزالرنى، دېڭىزالردا دولقۇن يىرىپ ماڭىدىغان 

كېمىلهرنى ياراتتى، بۇنىڭ بىلهن كىشىلهر ئۆزلىرىگه كېرەكلىك -پاراخۇت

تاقىلىرىنى زېمىننىڭ ھهرقايسى تهرەپلىرىگه يۆتكهيدۇ، - بولغان يۈك

ۇرغان يۇلتۇزالرنى قۇرۇقلۇق ۋە ئاسماننى زىننهتلهپ نۇر چېچىپ ت

چۆللۈكته، قاراڭغۇ كىچىدە دېڭىز يۈزىدە يولدىن ئېزىپ كهتكهنلهرنىڭ يول 

مېۋىلهرنىڭ ئۆسۈپ يېتىلىش ۋە پىشىش ۋاقتىنى -تېپىشى ۋە زىرائهت

  .بىلىش ئۈچۈن ياراتتى
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ئالالھ ئىنسانالرنى بىر بىرىدىن چىرايلىق شهكىلدە ياراتتى، ئاۋازالرنى 

ئاڭلىشى ئۈچۈن قۇالقنى پهيدا قىلدى، كۆرۈنگهن نهرسىلهرنى ھېس 

كىچهكلهرنى - قىلىشى ئۈچۈن كۆزنى ياراتتى، ئۇالر ئۈچۈن چىرايلىق كىيىم

قىلدى، تۇرمۇشىنى قامدىشى ئۈچۈن تۈرلۈك نهرسىلهردىن رىزىق قىلىپ 

ئۇ . يىگانه ئالالھتۇر-هردى، ئاشۇ سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالر بولغان يهككهب

ھهممه نهرسىنى ياراتقۇچىدۇر، ھهممه نهرسىگه ئىگىدارچىلىق 

ئۇ ئالالھقا ئىبادەت قىلىڭالر، كۆزلهر ئالالھنى كۆرمهيدۇ، . قىلغۇچىدۇر

ھهممىدىن ئالالھ كۆزلهرنى كۆرۈپ تۇرىدۇ، ئالالھ بهندىلىرىگه مېهرىباندۇر، 

  .خهۋەرداردۇر

گۇناھالرنىڭ ئهڭ كاتتىسى، جىنايهتنىڭ ئهڭ ئېغىرى ئالالھقا شېرىك 

ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت . كهلتۈرۈشتۇر

گۇناھنىڭ كاتتىسى ! ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى«: قىلىنىدۇكى، مهن 

ىڭ ئهڭ كاتتىسى گۇناھن: قايسى؟ دەپ سورىسام، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

  .»سىنى ياراتقان ئالالھقا شېرىك كهلتۈرۈشتىن ئىبارەت دېدى

تۇپراقلىرىغا ئىبادەت قىلغۇچىالرنىڭ، - ئۆلۈپ كهتكهنلهرنىڭ تاش

چىراق قىلىپ مال بوغۇزلىغۇچىالرنىڭ -ئۇالرغا يېقىنلىشىش ئۈچۈن نهزىر

ئۇالر ئۆلگهنلهرنىڭ قهبرىسىنى ئايلىنىپ ئۇالردىن ! ھالىغا ۋاي

قازاالرنى دەپئى قىلىشنى سورايدۇ، بۇ - جهتلىرىنى تىلهپ، باالھا

ئۇالر . قىلمىشلىرى ئارقىلىق ئۇالرنى ياراتقۇچىنىڭ ئورنىغا كۆتۈرىدۇ

بۇ . يالغان ھهدىسلهرنى دەلىل قىلىدۇ-ئۆزلىرىنىڭ خاتا ئېتىقادىغا توقۇلما

سىلهرگه قىيىنچىلىق يهتكهندە، قهبرە ئىگىلىرىگه : يالغان ھهدىس
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ئوچۇق ئالالھقا ۋە پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد -تىجا قىلىڭالر، بۇ ئوپئىل

  .ئهلهيهىسساالمغا قىلىنغان بۆھتاندۇر

-زىيان ۋە ياخشىلىق- ئۇالر ئالالھقا ئىبادەت قىلىشتا ھېچقانداق پايدا

يامانلىققا ئىگه بواللمايدىغان قهبرە ئىگىلىرىنى ئالالھقا شېرىك 

ئهنه شۇ ئالالھ سىلهرنىڭ « : ق دەيدۇئالالھ تائاال مۇندا. كهلتۈرىدۇ

پهرۋەردىگارىڭالردۇر، پادىشاھلىق ئۇنىڭغا خاستۇر، ئالالھنى قويۇپ 

ئهگهر ئۇالرنى . چوقۇنۇۋاتقان بۇتلىرىڭالر قىلچىلىك نهرسىگه ئىگه ئهمهس

چاقىرساڭالر، سىلهرنىڭ چاقىرغىنىڭالرنى ئاڭلىمايدۇ، ئاڭلىغان 

ئالالھغا (المايدۇ، قىيامهت كۈنى ئۇالر تهقدىردىمۇ سىلهرگه جاۋاپ قايتۇر

مۇشرىكالرنىڭ ۋە (شېرىك قىلغانلىقىڭالرنى ئىنكار قىلىدۇ، ) ئۇالرنى

ساڭا ) ئۇالرنىڭ بۇتلىرىنىڭ قىيامهت كۈنىدىكى ئهھۋالىنى ھېچكىم

پاتىر [» .ئېيتىپ بېرەلمهيدۇ) يهنى ئالالھدەك(ھهممىدىن خهۋەردار زاتتهك 

  ]. ئايهت- 14- 13سۈرىسى 

ىناتتىكى مهخلۇقاتالرنى ئالالھنىڭ كاتتا قۇدرىتى ۋە كائىناتتىكى كائ

- زىيان، ياخشىلىق-ئاالمىتى دەپ چۈشۈنۈپ، قهبرە ئىگىلىرىنى پايدا

يامانلىق يهتكۈزەلمهيدۇ دەپ چىن قهلبىدىن ئالالھقا ئىلتىجا قىلىدىغان 

، كىشى، قىيىنچىلىققا يولۇققاندا، كېسهللىك يهتكهندە، سېهرىگهر، رەمبال

داخانالرغا ياكى كىشىلهرنىڭ دىنىنى، ئهقىدىسىنى بۇزىدىغان دەججالالرغا 

مهنپهت -ئىلتىجا قىلماستىن بهلكى بارلىق شهيئىلهرگه پايدا

تهلهپلهرنى ئاڭاليدىغان ئالالھغا پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلهن - يهتكۈزىدىغان، دۇئا

ەر كۈلپهت ئهگهر ئالالھ ساڭا بىر«: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. يۈزلىنىدۇ

يهتكۈزسه ئۇنى ئالالھدىن باشقا ھېچكىم كۆتۈرۈۋېتهلمهيدۇ، ئهگهر ئالالھ 
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ئۇ چاغدا ئۇنىڭغا ھېچكىم (ساڭا بىرەر ياخشىلىق يهتكۈزسه 

ئالالھ بهندىلىرىنىڭ . چۈنكى ئالالھ ھهر نهرسىگه قادىردۇر) ئارىلىشالمايدۇ

، ئۇ )ۇريهنى بهندىلىرىنى تىزگىنلهپ تۇرغىچىد(ئۈستىدە قاھىردۇر 

ئهبى . »ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر،ھهممىدىن خهۋەرداردۇر

ئۇنىڭ قهبىلىسىدىن بولغان بىر «تهمىمىدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

كىشى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ، سىز ئالالھنىڭ 

. ئه، شۇنداق دەيدۇ- ھه: ئهلچىسىمۇ؟ دەپ سورايدۇ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

ساڭا بىرەر : نېمىگه چاقىرسىز؟ دەيدۇ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم: ىشىئۇ ك

زىيان يهتسه دۇئا قىلساڭ قىيىنچىلىقىڭنى ئاسانالشتۇرىدىغان، 

-قهھهتچىلىك يهتكهندە دۇئا قىلساڭ زىرائهت ئۈندۈرۈپ بېرىدىغان، چۆل

باياۋاندا ئېزىپ كېتىپ دۇئا قىلساڭ يولۇڭنى كۆرسىتىپ قويىدىغان 

  .»انه ئالالھنىڭ تهرىپىگه چاقىرىمهن دېدىيىگ- يهككه

مۇسۇلمانالر ئىبادەتلهرنى خالىس بىر ئالالھقىال قىلىشقا چاقىرىلغان 

بولۇپ، بۇ ئالالھنىڭ ئىنسانىيهتنى يارىتىشتىكى ئاساسلىق سهۋەبلىرىدىن 

جىنالرنى، ئىنسانالرنى پهقهت ماڭا «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. بىرىدۇر

  .ئايهت-56سۈرە زارىيات » . ئۈچۈنال ياراتتىمئىبادەت قىلىش

  .ئالالھ ھهممىمىزنى ياخشىلىققا يېتهكلىسۇن

 
  

  

 
  

  

  


