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  نهسىههتلهر - سۈرە نهھلىدىن قىممهتلىك ۋەز

  

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-10ئاينىڭ -10 يىلى -2008

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ 

ان ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمهنامىزى ئۈچۈن يىغىلغ

  : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

ئالالھنىڭ كىتابى قۇرئان كهرىم قىممهتلىك ھىكمهت، نهسىههتلهرنى "

ئۆز ئىچىگه ئالغان، سۈرە نهھلىدە بولسا، ئالالھ بهندىلهرگه بهرگهن 

نېمهتلىرىنى ئاالھىدە زىكىر قىلغان بولۇپ، بىزلهرنىڭ بۇ ھهقته 

 تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى دېگهن مهزمۇندا" توختىلىشىمىزغا ئهرزىيدۇ

  :قىلدى

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان ئىشالردىن . ئېرىشتۈرىدۇ

  .ۋادارلىقتۇريىراق بولۇش ھهقىقىي تهق

 ھىدايهت نۇرى ئېنىق، جهۋھىرى قىممهتلىك،  ئالالھنىڭ كىتابى 

نهسىههت ۋ ە ئاجايىپ   ئىسپات ھۆججهتلىرى روشهن، كۈچلۈك -دەلىل 

ھېكمهتلهر بىلهن تولغان، ئۇنىڭدا سۆزلهرنىڭ ئهڭ راستى ۋە ئهڭ 

شېرىنلىكى بايان قىلىنغان بولۇپ، قۇرئان كهرىم زىكىر قىلىنغاندا 

سانا -امىغا ھۆرمهت قىلماي بۇ ئۇلۇغ نېمهت ئۈچۈن ئالالھقا ھهمدۇماق

بىز قۇرئان كهرىمنىڭ سۈرىلىرىدىن بىر سۈرىنى . ئېيتماي تۇرالمايمىز
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بۇ سۈرە ئالالھنىڭ بهندىلهرگه بهرگهن . مۇالھىزە قىلىپ كۆرۈپ باقايلى

 كۆپلىگهن نېمهتلىرى زىكىر قىلىنغانلىقى ئۈچۈن نېمهتلهر سۈرىسى دەپمۇ

- بۇ سۈرىدە ئالالھنىڭ بىرلىك. ئۇ بولسىمۇ نهھل سۈرىسىدۇر. ئاتىلىدۇ

بۇ سۈرە پهيغهمبهر . بارلىقىغا ماددىي دەلىللهر كۆپ زىكىر قىلىنغاندۇر

ئهلهيهىسساالمنىڭ مهككىدىكى ئاخىرقى كۈنلىرى، مۆمىنلهر بىلهن 

 مۇشرىكالر ئوتتۇرىدا سۈركىلىش ئهۋجىگه چىقىشقا باشلىغان مهزگىللهردە

مۇشرىكالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ساھابىلىرىغا . نازىل بولغان

! تهھدىت سېلىپ بىزنىڭ ئازابىمىزدىن نهگىمۇ قېچىپ قۇتۇالاليسىلهر؟

دەپ تهھدىت سېلىۋاتقان ۋاقىتتا ئالالھ تائاال دىن ئايهت نازىل بولۇپ، 

 مىكىرلىرىدىن ئۈستۈن-ئالالھنىڭ قۇدرىتى مۇشرىكالرنىڭ ھىله

  :ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈپ مونو ئايهت نازىل بولغان

ئالالھنىڭ ھۆكمى كېلىشى مۇقهررەر (» أمراهللا فال تستعجلوه أتى«

دېگهن تهھدىتنى ئالالھ مۇشرىكالرنىڭ چېكىدىن !) ئالدىراپ كهتمهڭالر

  . ئاشقان ياۋۇزلىقىغا قارىتا بهرگهن

. ى زىكىر قىلدى تۈمهن نېمهتلهرن-ئالالھ تائاال سۈرە نهھلىدە تۈرلۈك 

سۈرىنىڭ بېشىدىال ئالالھنىڭ بهندىلهرگه بهرگهن ۋەھىي نېمىتىنى، 

- ئۇندىن كېيىن ئاسمان. پهيغهمبهرلهرنى ئهۋەتكهنلىكىنى ئهسلهتتى

ئىنساننى ئهڭ . زېمىننى نېمهت قىلىپ ياراتقانلىقىنى زىكىر قىلدى 

انلىقىنى زىكىر چىرايلىق شهكىلدە ياراتقانلىقى، سپېرمىدىن يارىتىلغ

ھايۋانالرنى ياراتقانلىقى، ئاسماندىن يامغۇر ياغدۇرغانلىقى، تاغالرنى . قىلدى

ياراتقانلىقى، دېڭىز ئوكيانالر، دەرياالرنى ياراتقانلىقى، يولالرنى يارىتىپ 

ئىنسانالرنىڭ ھهرىكىتىنى ئاسانالشتۇرغانلىقى، ئاسماننى يۇلتۇزالر بىلهن 
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لتۇزالر ئارقىلىق بارىدىغان يوللىرىنى ئاسانلىق بېزىگهنلىكى، ئىنسانالر يۇ

بىلهن تاپااليدىغانلىقى، كائىناتتىكى ئاجايىپ ئىنچىكه تۈزۈمنىڭ 

ئالالھنىڭ نېمهتلىرىنى : بارلىقىنى زىكىر قىلىپ سۈرىنى ئالالھ يهنه

ساناشنى خالىساڭالر ساناپ تۈگىتىشىڭالر مۇمكىن ئهمهس، ئالالھ سىلهرگه 

  . دېگهن ئايهت بىلهن ئاخىرالشتۇردى ەتلىكتۇر رەھىمدىل ۋە مهغفىر

،  ئىرپان-ىلىمئباالغهت، -پاساھهتھىدايهت، كهرىم بىلىڭالركى، قۇرئان 

نهھل سۈرىسى يهنه نېمهتلهر قاتارىدا سۈتتىن . نهسىههت مهنبىئىدۇر-ەزۋ

ئىچىمىزدىن -ئىبارەت ئىچىملىك، مۆجىزە خاراكتېرلىك ھهسهل، ئۆز

- ئارا ئۇنسى-ئايال جىنسىنى پهيدا قىلىپ، ئۆز-جۈپلهرنى يارىتىپ، ئهر

چهۋرىلهرنى -چاقا، نهۋرە-ئۈلپهت، مۇھهببهت پهيدا قىلىپ، نهتىجىدە باال

بېرىپ، ئۇندىن كېيىن ئىلىم نېمىتىنى بېرىپ، ئىلىم ئۆگىنىش ئۈچۈن 

بارلىق سهۋەپلهرنى يارىتىپ بهرگهنلىكى بولسا، ساناپ تۈگىتىش مۇمكىن 

شۇ ئاساستا بارلىق . ىكهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇربولمايدىغان نېمهت ئ

ئىنسانالر ئالالھنىڭ ئىنسانالرغا بهرگهن نېمهتلىرىگه شۈكۈر قىلىشى 

ئالالھ سۈرە ئاخىرىدا يهنه نېمهتكه شۈكۈر قىلغانالرنىڭ مىسالىنى . كېرەك

ئالالھنىڭ . كهلتۈرۈپ ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنى زىكىر قىلدى

دۇنيانىڭ . رنىڭمۇ زىكرىنى كهلتۈردىنېمهتلىرىگه كافىر بولغانال

تهبىئىى ئاپهتلهر، بۈيۈك مۇسىبهتلهر  مهۋجۇدىيتىگه تهھدىت بولىدىغان 

بولسا ئالالھنىڭ بارلىقىغا دەلىللهر بولۇپ، ئىنسانغا ئالالھنىڭ 

قۇدرىتىنىڭ چهكسىز ئىكهنلىكىنى ئهسلىتىدۇ، ئىنسانالرنى 

ئهگهر . شهببۇس قىلىدۇپهرۋەردىگارىنىڭ يوليورۇقىغا بويسۇنۇشقا ته

ئالالھدىن باشقا يهنه بىر كۈچ مهۋجۇت بولىدىغان بولسا، كۈچلۈك دۆلهتلهر 



 4

سۇ ئاپهتلىرى، . ئۆزىدىن ھهرخىل تهبىئىى ئاپهتلهرنى توسۇپ قالغان بوالتتى

يهر تهۋرەش، بوران چاپقۇن ئاپهتلىرىنىڭ ئالدىنى ئېلىپ ھېچ بولمىغاندا 

ئاخىرىدا شۇ بۇ . تهرەپكه بۇرىۋەتكهن بوالتتىئاپهتلهرنىڭ يۆنىلىشىنى باشقا 

- سۈرىنىڭ ئومۇمى مهزمۇنىدىن شۇ خۇالسه چىقىدۇكى؛ ئالالھنىڭ كۈچ

قۇدرىتىگه تهڭ كىلىدىغان دۇنيادا يهنه بىر كۈچنىڭ مهۋجۇت ئهمهسلىكى، 

كائىناتتىكى پۈتۈن ئىشالر ئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشى بىلهن 

كى ئىشالردىن ئىبرەت ئىلىپ ئالالھنى بولىدىغانلىقى، ئىنسان ئهتراپىدى

تونۇشى ۋە شۇ ئارقىلىق ئىنسانىيهتنىڭ تهرەققىياتىغا تۆھپه قوشۇشى 

 ھهر قانداق ،قاتارلىق مۇھىم ماۋزۇالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بولۇپ

مۇسۇلماننىڭ بۇ سۈرىنىڭ تهرجىمه ياكى تهپسىرىنى ئوقۇپ چىقىشى 

  . تهۋسىيه قىلىنىدۇ

  

  


