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  ساغالم يول بىلهن رىزىق تهلهپ قىلىش توغرىسىدا 

   

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ ئومۇمى مهزمۇنى-20ئاينىڭ -03يىلى- 2009

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -همدۇ ئىمام ئالالھ تائاالغا ھ 

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

  : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

-مال دۇنياغا ھهددىدىن زىيادە ھېرىسمهنلىك ئىنساننى دۇنيا"

دېگهن مهزمۇندا " ئاخىرەتنىڭ بهخت سائادىتىدىن مهھرۇم قىلىدۇ 

  :ى تهۋسىيهلهرنى قىلدىتۆۋەندىك

 مهخپى ھالالردا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

-  ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! تهقۋادارلىق قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .رلىقتۇرئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقى تهقۋادا

 دۇنيا ھاياتنىڭ مۇھىم ئامىلى ۋە -ھهممىگه مهلۇمكى، مال

ئاخشام پۇل تېپىشنىڭ كويىدا تىنىم -ئىنسانالر ئهتتىگهن . زىننىتىدۇر

پۇل نۇرغۇنلىغان كىشىلهرنىڭ ۋۇجۇدىنى چىرمىۋالغان ۋە . تاپماي ئىشلهيدۇ

زىلهر  بهبۇ ھاياتتا، ۇنيانىڭ مۇھهببىتى قاپالپ كهتكهند-دىللىرىنى مال

قامدىسا، بهزىلهر كۆپنى  كۈندىلىك تۇرمۇشىنى قىيىنچىلىق ئىچىدە 

بايالردا تهمه، نائىنساپلىق ھۆكۈم . تېخىمۇ كۆپهيتىمهن دەپ تىرىشىدۇ

ئوتتۇراھال يول تۇتقانالر .  قايغۇ ھۆكۈم سۈرىدۇ-سۈرسه، كهمبهغهللهردە غهم

خشاش بولمىغان بهك ئاز بولۇپ، دۇنيادىكى كىشىلهرنىڭ رىزىق توپالشتا ئو
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 -ھهر بىر ئىنسان قهلبىدىكى ئارزۇسى، پۇل. يول ۋە كهسىپلهرنى قوللىنىدۇ

بۇ ئاساستا . مالغا بولغان ئېتىقادىنى چۆرىدىگهن ھالدا ھهركهت قىلىدۇ

.  دۇنياغا ئىگه بولۇش يولىدا ئوخشاش بولمىغان يولالرغا ماڭىدۇ-مال

  . ھهرخىل ۋاسىتىلهرنى قوللىنىدۇ

كۈندۈز كۆزىگه ئۇيقۇ كىرمهي داۋاملىق ھهركهت قىلىپ بهزىلهر كىچه 

تۇرسا دۇنيانىڭ ئهندىشىسى -ئولتۇرسا. دۇنيانىڭ ئارقىسىدىن قوغاليدۇ

ئۇنىڭ قهلبىنى چىرمىۋالغان، دۇنيادىن باشقا ھېچنهرسىنى ئويلىمايدۇ ۋە 

ئۇنداق ئىنسانالر ئالالھنىڭ رەززاق . قولى باشقا ئىشقىمۇ بارمايدۇ

 مامات ئارىلىقىدا -ېسىگه كهلتۈرمهيدۇ، ئۆزىنى ھاياتئىكهنلىكىنى ئ

ئۇنداق ئىنسانالرنىڭ دۇنيا توپالش . قالغان كىشىگه ئوخشاش ھېساباليدۇ

ئۇالر .  ھارامنى پهرقىتىش ئهسال مهۋجۇت ئهمهس-پرىنسىپىدا ھاالل

. دېگهن پرىنسىپ بويۇنچه ئىش كۆرىدۇ" غايىگه يېتىش ۋاسىته تاللىمايدۇ"

وپلىغان ئادەم پۇلنى كۆرگهندە ھهممه نهرسىنى ئۇنتۇيدۇ، بۇنداق مال ت

پۇلنى كۆرگهندە شۆلگهيلىرىنى ئېقىتىپ مال دۇنياغا چهكسىز ئىشتىياق 

بۇنداقالرغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنۇ . باغاليدۇ ۋە ھېچ تويمايدۇ

ئادەم بالىسىنىڭ ئىككى تاغ ھهجمىدە ئالتۇنى : "ھهدىسى بهك ماس كېلىدۇ

ئۇنىڭ كۆزىنى . سا ئۇنى ئۈچ قىلىمهن دەپ يۈگۈرەيدۇ، قارنى ھېچ تويمايدۇبول

ئالالھ تهۋبه قىلغۇچىالرنىڭ . توپىدىن باشقا ھېچنهرسه تويغۇزالمايدۇ

  ".تهۋبىسىنى قوبۇل قىلغۇچىدۇر

 دۇنياغا بېرىلىپ كهتكهن ئىنساننىڭ نهپسى تويماس باالغا -مال

ە شۇنچه كۆپ بايلىق بولسىمۇ قېلىپ، ئازغا قانائهت قىلمايدۇ، ئۆزىد
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باشقىالرنىڭ قولىدىكى بايلىققا كۆز تىكىپ ئارام . كۇپايىلهنمهيدۇ

  .تاپالمايدۇ

هي ئۇنىڭ ئهكسىچه بهزى كىشىلهر باركى، دۇنيا بىلهن خوشى پۈتۈنل

ئۇخالپ، ئارام ئېلىشنى ياخشى كۆرىدۇ، جېنىنى -يوق، داۋاملىق يېتىپ

ئۆيىدە . كهمبهغهللىك، قهرزدارلىقتىن قورقمايدۇ. ئۇپرىتىشنى خالىمايدۇ

ئۈجمه پىش ئاغزىمغا "يېتىپ ئۇخلىسىمۇ بهلگىلهنگهن رىزىق قاچمايدۇ 

ياشايدۇ ۋە دۇنيانىڭ ئارقىسىدىن قوغلىغانلىق ئهخمهقلىق، دەپ " چۈش

ئۆزىنى . ئۇنىڭدىن ئۆيدە يېتىپ ئارام ئالغان ياخشى دەپ قارايدۇ

  . تاشلىۋېتىپ تهۋەككۇلچىلىك قىلىدۇ

ئهمهلىيهتته بۇنداق قىلىش تهۋەككۈلچىلىك ئهمهس، ھورۇنلۇق، ئۆزىنى 

شىپ قالسىڭىز سىزگه ئۇنداقالر بىلهن مۇنازىرىلى. تاشلىۋەتكهنلىكتۇر

سىلهر ئالالھقا ئۆز اليىقىدا تهۋەككۇل : "پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ

قىلساڭالر، ئالالھ سىلهرگه خۇددى ئۇچار قۇشالرغا رىزىق بهرگهندەكال رىزىق 

ئۇچار قۇشالر سهھهر ئۇۋىسىدىن ئاچ چىقىپ كېتىپ توق قايتىپ . بېرىدۇ

  . ل قىلىپ كهلتۈرىدۇدېگهن ھهدىسنى دەلى!" كېلىدۇ ئهمهسمۇ؟

بهزى كىشىلهر قانائهتچانلىق دېگهن ئۇقۇمغا زۇلۇم قىلىپ خارلىق، 

  . پهسكهشلىككه رازى بولۇشنى قانائهتچانلىق دەپ قارايدۇ

-ئۇالر ھاياتتا ئىگىلىك تىكلهش، تىرىشچانلىق كۆرسىتىش، تىرىشىپ

تىرمىشىپ پۇل تېپىپ ئۆزى ۋە ئائىلىسىنى باشقىالرنىڭ قولىدىكى 

سىدىن بىهاجهت قىلىپ، خارلىقتىن قۇتۇلدۇرۇشتىن ئىبارەت يۈكسهك نهر

  . غايىلهرگه يېتىشنى ئارزۇ قىلمايدۇ
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ھهقىقىي بهختلىك مۇسۇلمان رىزىق تهلهپ قىلىش ۋە ئۇنى ئىستىمال 

تىرمىشىپ -داۋاملىق تىرىشىپ. قىلىشتا ئوتتۇراھال يول تۇتىدۇ

. ن ھورۇنلۇق قىلمايدۇھېچقاچا. ئىشلهيدۇ، پېشانىسىدىن تهر ئاققۇزىدۇ

. ھاالل رىزىق تېپىش يولىدا نومۇس قىلمايدۇ، تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇ

ئىسالم دىنى مۇسۇلمانالرنى تهركىدۇنيالىق، دەرۋىشلىقتىن چهكلهپ، 

  .دۇنيانىڭ نېمهتلىرىدىن شهرىئهت نۇرى ئاستىدا پايدىلىنىشقا چاقىرىدۇ

. كتىن پاناھ تىلهيتتىپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم داۋاملىق كهمبهغهللى

ئىسالم دىنى داۋاملىق مۇسۇلمانالرنىڭ باي، كۈچلۈك، مهدەنىيهتلىك 

  .بولۇشىنى خااليدۇ

ئىسالم ئىنسانالرنى كهمبهغهللىكتىن ھهزەر ئهيلهپ، ئىقتىسادلىق 

ئهينى . باشقىالرغا يۈك بولۇشتىن چهكلهيدۇ. بولۇشقا تهشهببۇس قىلىدۇ

زالىملىققا ئېلىپ بارىدىغان چاغدا ئىنساننى ھهددىدىن ئېشىپ 

  .بايلىقتىنمۇ ئاگاھالندۇرىدۇ

يىگانه -ھهقىقى مۆمىن ئېتىقادى ۋە ئىشهنچىنى بايلىققا ئهمهس يهككه

  .ئالالھقىال باغاليدۇ

بهزىلهر بايلىققا كۆمۈلۈپ .  كېتىدىغان نهرسه-مال كېلىپ -پۇل

. تىدۇكېتىدۇ، بهزىلهر بولسا كهمبهغهللىك، يوقسۇللۇقنىڭ دەردىنى تار

ھهقىقىي مۆمىن بهندە قولىدىن كهلگهن تىرىشچانلىقنى كۆرسىتىپ 

نهتىجىدە رىزىقنى كىمگه . سهۋەپ قىلىدۇ، رىزىقنى ئالالھتىن تىلهيدۇ

رىزىقنىڭ دەرۋازىسى . بېرىش كىمدىن توسۇپ قويۇش ئالالھنىڭ ئىلكىدە

ىق ھهممه ئادەمگه ئوخشاش ئېچىلمايدۇ، ئالالھ ھهممه ئىنسانغا ئۆزىگه الي

 ھېچكىمنىڭ رىزقىنى -ھېچكىشى . رىزىقنىڭ يوللىرىنى ياراتقان
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 بىرىگه رىزىق -ئىنسانالر بىر. بهلگىلهپ بېرەلمهيدۇ، رىزىقمۇ بېرەلمهيدۇ

ھاسىل قىلىش يولىدا پهقهتال ۋاسىتىلىك رولىنى ئېلىشتىن باشقىغا 

  .قادىر ئهمهس

ئالالھ ئاخىرقى ھېسابتا رىزىق بهرگۈچى، رىزىقنى توسۇپ قويغۇچى 

  .تائاالدۇر

شۇ ھهقىقهتنى ئۇنۇتماسلىق كېرەككى، تىرىشقان تاپىدۇ، تېرىغان 

سهۋەبىنى قىلماستىن رىزىققا ئىگه بولۇش بولمىغاندەك، . ئورايدۇ

  .تېرىماستىن مهھسۇالتقا ئىگه بولۇشمۇ يوق

رىزىق مهسىلىسى كىشىلهرنىڭ تهسهۋۋۇرىدىكىدىن نهچچه ھهسسه 

 - ندىلهر ئالالھنىڭ ھېكمهتلىرىنى بىلىپ، تېگىبۇ ھهقته به. مۇرەككهپتۇر

چۈنكى، رىزىق بهرگۈچى . بولۇشتىن ئهقلى ئاجىز كېلىدۇ تهكتىگه يېتىپ 

بىزلهرنىڭ رىزىق تهلهپ قىلىش يولىدا سهۋەپ قىلىشتىن باشقا . ئالالھتۇر

شۇڭالشقا بهزىلهرنىڭ رىزقى دېڭىز ئوكيانالرغا . ئىشقا قۇدرىتىمىز يهتمهيدۇ

. بهزىلهرنىڭ رىزقى ئاسمانالرغا ئورۇنالشتۇرۇلغان بولىدۇ. ولىدۇچېچىلغان ب

. بهزىلهرنىڭ رىزقى يهرنىڭ ئاستىغا كۆمۈلگهن بولىدۇ، كانالردا بولىدۇ

  .ھهقىقىي مۆمىن ئالالھنىڭ بهلگىلهپ بهرگهن رىزقىغا رازى بولىدۇ

كۆپلىگهن ئاقىلالرنىڭ ئاچ قالغىنى، . رىزىق ئهقىلغا باغلىق ئهمهس

هن ئهقىلسىزالرنىڭ بايلىقنى نېمه قىلىشنى بىلهلمهي گاڭگىراپ كۆپلىگ

  .قالغانلىقىنى كۆرىمىز

ئىسالم دىنى ئوتتۇرا ھال، مۆتىدىل دىن بولۇپ، ھهممه ئىشتا ئوتتۇراھال 

رىزىق يولىدا تىرىشچانلىق كۆرسىتىشنى . بولۇشنى تهشهببۇس قىلىدۇ

پهيغهمبهر  . ايدۇباشقىالرغا يۈك بولۇپ ياشاشنى خالىم. تهلهپ قىلىدۇ
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ئىش ". بهرگۈچى قول ئالغۇچى قولدىن ياخشىدۇر دېگهن: "ئهلهيهىسساالم

قانچه ئاددى، تۆۋەن بولسىمۇ بىكار يېتىپ باشقىالرغا يۈك بولغاندىن 

  . ياخشىدۇر

قولى بىلهن ئىشلهپ : "يهنه بىر ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

الھنىڭ پهيغهمبىرى داۋۇد ئال. يېگهن تائامدىن لهززەتلىك تائام يوق

  ".ئهلهيهىسساالممۇ ئىشلهپ يهيتتى دېگهن

ئالالھ بارچىمىزنى ھاالل رىزىقتىن رىزىقلىنىشقا نېسىپ قىلسۇن، بىز 

  !.ئامىن. ۋە پهرزەنتلىرىمىزنى ھارامدىن ساقلىسۇن

  


