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  ئاخىرەت ئۈچۈن ئهمهل قىلىڭالر

   

   كۈنىدىكى جۈمهخۇتبىسىنىڭ تهپسىلى تهرجىمىسى-03ئاينىڭ -10يىلى -2008

  بىرىنچى خۇتبه 

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ھهممىدىن غالىب، نېمهتلىرىگه شۈكۈر 

كهچۈرۈم قىلغۇچى ئېيتىلغۇچى، بهندىلهرنى جازاالشقا ئالدىرىماستىن 

ئالالھ زېمىنغا كىرىپ كېتىدىغان نهرسىلهرنى، «. ئالالھقا مهنسۇپتۇر

زېمىندىن چىقىدىغان نهرسىلهرنى، ئاسماندىن چۈشىدىغان نهرسىلهرنى، 

ئاسمانغا ئۆرلهيدىغان نهرسىلهرنى بىلىپ تۇرىدۇ، سىلهر قهيهردە بولساڭالر، 

ن ئىشىڭالرنى كۆرۈپ ئالالھ سىلهر بىلهن بىرگه، ئالالھ قىلىۋاتقا

تۇرغىچىدۇر، ئاسمانالر ۋە زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ئالالھغا خاستۇر، ھهممه 

ئىش ئالالھغا قايتۇرۇلىدۇ، ئالالھ كېچىنى كۈندۈزگه كىرگۈزىدۇ، كۈندۈزنى 

ھهدىد .»كېچىگه كىرگۈزىدۇ، ئالالھ دىلالردىكى سىرالرنى بىلگۈچىدۇر

  . ئايهتلهر- 6، 5، 4سۈرىسى 

ارىم ئالالھنى ماختايمهن، شۈكرى ئېيتىمهن، ھهممىدىن پهرۋەردىگ

 يىگانه دەپ، ئالهمگه -بۈيۈك ئالى بولغان ئالالھنى ھېچ شېرىكى يوق يهككه

رەھمهت، دۇنياغا نۇر قىلىپ ئهۋەتىلگهن يولباشچىمىز ۋە پهيغهمبىرىمىز 

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ 

  .مهنگۇۋاھلىق بىرى

سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە قىيامهتكىچه ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن 

  .بارلىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز
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تهقۋادارلىق ئالالھقا تهقۋادارلىق قىلىڭالر، ھهقىقهتهن ! ئى ئىنسانالر

ئالالھنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلۇپ، ساۋابقا ئېرىشىپ بهخىتلىك بولۇشنىڭ 

  .ئاساسى

سىلهر ئۈچۈن ھازىر ياشاۋاتقان مۇشۇ دۇنيادىن باشقا ! ئى مۇسۇلمانالر

ئهبهدىي نېمهتلىنىدىغان ياكى تائهبهد دەرتلىك ئازابلىنىدىغان ئاخىرەت 

-ىش يېقىندا بولىدۇ، كىچهدىيارى تهييارالنغان، ئالالھ ۋەدە قىلغان ئ

كۈندۈزنىڭ ئالمىشىشى بىلهن جانلىقالر بهلگىلهنگهن مۇددەتكىچه ياشايدۇ، 

ئالالھ تائاال مۇنداق . ئۇالرنىڭ ئاخىرقى غايىسى ئۆلۈم بىلهن ئاخىرلىشىدۇ

زېمىننىڭ ئۈستىدىكى ھهممه يوقىلىدۇ، ئهزىمهتلىك ۋە كهرەملىك «:دېگهن

 - 26، 25ئهررەھمان سۈرىسى . »الىدۇپهرۋەردىگارىڭنىڭ زاتى مهڭگۈ ق

  .ئايهتلهر

ئۆلۈمنى ھېچكىم ئىنكار قىلمايدۇ، مۆمىن ئۆلۈمگه تهييارلىق قىلىپ 

 ئارمانالر بىلهن ياشاپ ئهجىلى - پاسىقالر ھهرخىل ئارزۇ-تۇرىدۇ، پاجىر

  .پۈتكهندە يىقىلىدۇ

ئهمهللهرنىڭ ئىسالھ قىلىنىشى بىلهن دۇنيا ئىسالھ ! ئاگاھ بولۇڭالركى

 قهبىهلىكى بىلهن ھاياتلىق دۇنياسىمۇ -قىلىنىدۇ، ئهمهللهرنىڭ ناچار 

ئايال مۆمىنلهردىن -ئهر « : ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. ئۆزگىرىدۇ

دۇنيادا قانائهتچانلىق، (كىمكى ياخشى ئهمهل قىلىدىكهن، بىز ئۇنى ئهلۋەتته 

 ئوبدان ياشىتىمىز، )ھاالل رىزىق ۋە ياخشى ئهمهللهرگه مۇۋەپپهق قىلىپ

نهھلى » ئۇالرغا ئهلۋەتته قىلغان ئهمىلىدىنمۇ ياخشىراق ساۋاپ بېرىمىز

يهنى ( ئهگهر ھهقىقهت « :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ.  ئايهت-97سۈرىسى 

 خاھىشلىرىغا بويسۇنىدىغان بولسا، ئهلۋەتته -ئۇالرنىڭ نهپسى ) قۇرئان
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مۆمىن » تالر خاراب بولغان بوالتتىئاسمانالر، زېمىن ۋە ئۇالردىكى مهخلۇقا

  . ئايهت-71سۈرىسى 

دۇنيا، ھهرخىل سىناقالر بىلهن سىنىلىپ ئۆز ئهمىلىنى ياخشىلىققا 

 خاھىشىنىڭ -يۈزلهندۈرگهن كىشىلهر ئۈچۈن نېمهت بولسا، نهپسى 

. خاپىلىقتىن ئىبارەتتۇر-شهھۋەتلىرىگه ئهگهشكهنلهرگه نىسبهتهن دەرد

ئاسمانالردىكى ۋە زېمىندىكى نهرسىلهرنىڭ « :ەيدۇئالالھ تائاال مۇنداق د

ھهممىسى ئالالھنىڭ مۈلكىدۇر، ئالالھ يامانلىق قىلغانالرنى 

قىلمىشلىرىغا قاراپ جازااليدۇ، ياخشىلىق قىلغانالرغا چىرايلىق مۇكاپات 

ئى « :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ .  ئايهت-31نهجمى سۈرىسى » بېرىدۇ

ۋەدىسى ھهقىقهتهن ھهقتۇر، سىلهرنى ھهرگىز دۇنيا ئالالھنىڭ ! ئىنسانالر

تىرىكچىلىكى مهغرۇر قىلمىسۇن، شهيتاننىڭ سىلهرنى ئالالھنىڭ 

پاتىر »ئهپۇسىنىڭ كهڭلىكى بىلهن مهغرۇر قىلىشقا يول قويماڭالر

  .ئايهت-5سۈرىسى 

دۇنيادا بىر جهننهت بولۇپ بۇنىڭغا كىرگهنلهر ! دىققىتىڭالردا بولسۇنكى

 جهننهتكه كىرەلهيدۇ، ئۇ بولسىمۇ ئالالھغا ئىتائهت قىلىپ ئاخىرەتتىكى

ئالالھ . بۇيرۇقىنى ئۇرۇنداپ، چهكلىمىسىدىن يىراق بولۇشتىن ئىبارەت

سىلهر دۇنيادا قىلغان ياخشى ئهمىلىڭالر بىلهن ۋارىس « :تائاال مۇنداق دەيدۇ

  .ئايهت-72زۇخرۇپ سۈرىسى » بولغان جهننهت ئهنه شۇدۇر

قا ئالالھقا چوڭچىلىق قىلىپ بۇيرۇقىغا بويسۇنماي ئاخىرەتته دوزاخ

بۇ ھهقته .  خاھىشىنىڭ شهھۋەتلىرىگه ئهگهشكهنلهر كىرىدۇ-نهپسى 

ھهۋەس بىلهن -دوزاخ ھاۋايى« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
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. »پهردىلهنگهن، جهننهت كىشىلهر ياقتۇرمايدىغان نهرسه بىلهن پهردىلهنگهن

  .م رىۋايهت قىلغانبۇ ھهدىسنى مۇسلى

سىلهر پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ جهننىتىنى ئالالھ ئۈچۈن ! ئى مۇسۇلمانالر

ياخشى ئهمهللهرنى خالىس نىيهت ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

سۈننىتىگه مۇۋاپىق قىلىش بىلهن تهلهپ قىلىڭالر، كىمىكى ئهمهللهرنى 

شى ئالالھنىڭ خالىس نىيهت ۋە سۈننهتكه مۇۋاپىق قىلمايدىكهن، ئۇ كى

رەھمىتىدىن يىراقالپ كهتكۈچىدۇر، ئالالھ تائاال ئۆز جهننىتىگه 

رىغبهتلهنگۈچى، ياخشى ئهمهللهرنى بهسلىشىپ قىلغۇچىالر ئۈچۈن 

جهننهتنى ۋە جهننهت ئهھلىنىڭ ئهمهللىرىنى سىلهر كۆرۈپ تۇرغاندەك 

ى سۈپهتلهپ بهردى، ئىبنى ھىببان ئۆزىنىڭ سهھىه كىتابىدا ئۇسامه ئىبن

زەيد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلغان ھهدىسته پهيغهمبهر 

جهننهت ئۈچۈن تهييارلىق قىلغۇچىالر ! دىققهت قىلىڭالر« :ئهلهيهىسساالم

 خهتهر بولمايدۇ، -بارمۇ؟، ھهقىقهتهن جهننهتته ھىچ قانداق خېيىم 

الر جهننهت دېگهن نۇر! كهبىنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ بىلهن قهسهمكى

جىلۋىلىنىپ، رەيهان گۈللهر تهۋرىنىپ، ئېسىل قهسىرلهر قهد كۆتۈرۈپ، 

مېۋىلهر پىشىپ، سۇالر ئېقىپ، گۈزەل پهرىزاتالر تهلمۈرۈپ تۇرغان، ئېسىل 

 - ئهبهد تېنچ -كىيىملهر، ھهرخىل ئالى نېمهتلهر بىلهن بىزەلگهن، ئهبهدىي 

بىز ! سۇلۇلالھيا رە: ساھابىالر. خاتىرجهملىك قاپلىغان جايدۇر دېدى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . جهننهت ئۈچۈن تهييارلىق قىلغۇچىالرمىز دېدى

  .»ئالالھ خالىسا دېدى: ئۇالر بىردەكال. دەڭالر دېدى» ئالالھ خالىسا« : ئۇالرغا

بىزگه ! بىز يارەسۇلۇلالھ: ئهبى ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

دىن سۆزلهپ بهرسىله دېدۇق؟، جهننهت ۋە جهننهتنىڭ قۇرۇلۇشلىرى
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جهننهتنىڭ قۇرۇلۇشلىرىنىڭ بىر « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى

ئالتۇندىن، يهنه بىر قىشى كۈمۈشتىن، تامنىڭ ) يهنى كىسهكلىرى( قىشى

سۇۋاقلىرى مىسك ئهمبهردىن، شېغىل تاشلىرى مهرۋايىت ۋە ياقۇتالردىن، 

ه كىرىدىكهن نېمهتلىنىدۇ، توپىلىرى زەپهردىن، كىمىكى جهننهتك

 كېچهكلىرى -ئۈمىدسىزلهنمهيدۇ، مهڭگۈ تۇرىدۇ، ئۆلۈپ كهتمهيدۇ، كىيىم 

بۇ » دائىم يېڭى ۋە ھهمىشه ياشلىق باھارى ئۇرغۇپ تۇرغان ھالهتته تۇرىدۇ

  .ھهدىس ئىمام ئهھمهد ۋە تىرمىزىيدىن رىۋايهت قىلىنغان

 پهيغهمبهر جابىر رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،

 ئىچىدۇ، -جهننهت ئهھلى جهننهتته يهيدۇ« :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

كىچىك تهرەت قىلمايدۇ ۋە بۇرۇننى تازىالش بولمايدۇ، لېكىن، -چوڭ

 بۇي كېكىرىش بىلهن ھهزىم بولىدۇ، -ئۇالرنىڭ تائامى ئىپاردەك خۇش

سبىه، تهكبىر خۇددى ئۇالر تهبئىي نهپهسلهندۈرۈلۈپ تۇرغىنىدەك ئۇالرغا ته

  .مۇسلىم رىۋايهت قىلغان. »ئىلهام قىلىنىپ تۇرىدۇ

ئهنهس رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ئهتتىگهن ياكى كهچته ئالالھ يولىدا « :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

چىقىش دۇنيا ۋە دۇنيادىكى ھهممه نهرسىدىن ياخشىدۇر، سىلهرنىڭ 

تىكى قامچا بويى مىقداردىكى ئورنى دۇنيا ۋە دۇنيادىكى بىرىڭالرنىڭ جهننهت

ھهممه نهرسىدىن ياخشىدۇر، ئهگهر جهننهت ئهھلىدىن بولغان ئايال دۇنياغا 

بىر نهزەر تاشاليدىغان بولسا ئىدى، دۇنيا ۋە دۇنيادىكى ھهممه نهرسىلهر نۇرغا 

 پۇراققا تولۇپ كېتهتتى، ئىنساننىڭ جهننهت ھۆرلىرى -چۆمۈپ، خۇش

. »لهن مۇكاپاتالنغانلىقى دۇنيا ۋە دۇنيادىكى ھهممه نهرسىدىن ياخشىدۇربى

  .بۇخارىي ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان
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جهرىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، بىز پهيغهمبهر 

 كۈنلۈك 14ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىدا ئىدۇق، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

سىلهر خۇددى مۇشۇ تولۇن ئاينى ئۆز « :تولۇن ئايغا قاراپ مۇنداق دېدى

كۆزۈڭالر بىلهن كۆرگىنىڭالردەك، ئۆز رەببىڭالرنى كۆرىسىلهر، رەببىڭالرنى 

  .بىرلىككه كهلگهن ھهدىس» كۆرۈشته قىيىنچىلىق تارتمايسىلهر

ئابدۇلال ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

مهن دوزاختىن ئهڭ كېيىن « :دېگهنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق 

چىقىپ جهننهتكه ئهڭ كېيىن كىرىدىغان ئادەمنى بىلىمهن، ئۇ بىر 

كىشىكى دوزاختىن ئۆمىلهپ چىقىدۇ، ئالالھ ئهززەۋەجهلله ئۇنىڭغا بارغىن 

جهننهتكه كىرگىن دەيدۇ، ئۇ جهننهتكه كهلسه ئۇنىڭغا جهننهت توشۇپ 

 -ببىم جهننهت توشۇپ كېتىپتۇكهتكهندەك تۇيۇلۇپ قايتىپ كېلىپ، ئى رە

دەيدۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا بارغىن جهننهتكه كىرگىن دەيدۇ، ئۇ جهننهتكه كېلىدۇ 

جهننهت توشۇپ كهتكهندەك تۇيۇلۇپ قايتىپ كېلىپ، ئى رەببىم جهننهت 

 دەيدۇ، ئالالھ بارغىن جهننهتكه كىرگىن، ساڭا دۇنيا ۋە -توشۇپ كېتىپتۇ

م بولسۇن دەيدۇ، ئۇ بهندە سهن دۇنيانىڭ ئون ھهسسىدەك رەھمىتى

 دەيدۇ، ئىبنى -ھهممىنىڭ ئىگىسى تۇرۇپ مېنى مهسخىرە قىلىۋاتامسهن

مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ كۈلۈپ ھهتتا : مهسئۇد مۇنداق دېدى

ئېغىز چىشلىرىنىڭ كۆرۈنۈپ قالغانلىقىنى كۆردۈم، پهيغهمبهر 

. » دەرىجىسى دەيدۇئهلهيهىساالم مانا بۇ جهننهت ئهھلىنىڭ ئهڭ تۆۋەن

  .بىرلىككه كهلگهن ھهدىس

 راس ۋەدە، مهڭگۈ تۇرىدىغان -مانا بۇ ھهق بولغان ساۋاپ ۋە سهمىمى

 سالىهالر ئالالھنىڭ دىنىغا -نېمهتلىك ماكاندۇر، بۇ ئىلگىركى سهلهپ 
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-ياردەم بېرىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ جېنى ۋە مېلىنى سهرپ قىلىپ، يۇرت

 ۋە ئۇنىڭ رەسۇلىنى ياخشى كۆرۈپ، ئېسىل ماكانلىرىدىن ئايرىلىپ، ئالالھ

 - ئهخالقالر بىلهن سۈپهتلىنىپ، ناچار ئهخالقالردىن ساقلىنىپ، مۇھهببهت

 ئېهساننى ئالالھنىڭ رازىلىقى ۋە جهننىتىنى تهلهپ -نهپرىتى ۋە خهيرى

قىلىش ئۈچۈن خالىس قىلىپ، ھىممىتىنى بوشاشتۇرماي، ئهمىلىنى 

ىنى ئۈمىت قىلىپ، ئازابىدىن قورقۇپ، ئۈزۈلدۈرمهي، ئالالھنىڭ رەھمىت

ئىرادىسىنى كۈچلهندۇرۇپ، ئۆز پهرۋەردىگارىنى دائىم زىكىر قىلىپ تهلهپ 

  .قىلغان جهننهتتۇر

ھاياتلىق دۇنياسى مهغرۇرالندۇرۇپ ئاخىرەتنى ئۇنتۇپ قالغانالر، 

ئالالھنىڭ بهندىلهرنى جازاالشقا ئالدىرماسلىقىدىن مهغرۇرلىنىپ مۇھىم 

 زايا قىلىپ گۇناھ قىلىشقا جۈرئهت قىلغانالر، ئالالھ دۇنيا ئهمهللهرنى

نېمهتلهرنى ئاتا قىلسا ئۆزىنى بهختلىك دەپ گۇمان قىلغانالر، توغرا يولنى 

الزىم تۇتۇڭالر، ھۇشۇڭالرنى يىغىپ غهپلهت ئۇيقۇسىدىن ئويغۇنۇڭالر، ئۆلۈم 

لمهتلىرى بهك ۋە ئۆلۈم ئالدىدا جان تالىشىش ناھايتى تىز، قهبرە ۋە ئۇنىڭ زۇ

يېقىن، ئۆلۈم پهرىشتىسى ھهرگىز سىنى قويۇپ باشقىالرغا ئۆتمهيدۇ، سهن 

بىلهن جهننهت ياكى دوزاخنىڭ ئارىسىدا پهقهت ئۆلۈم پهرىشتىسىنىڭ 

  .كېلىشىال قالدى

ئالالھ تهرەپكه يۈزلىنىڭالر، ئاخىرەتتىكى خارلىق ۋە دەرتلىك ئازابتىن 

دى، ئۇنىڭ هرنى دوزاختىن ئاگاھالندۇرھهزەر قىلىڭالر، ئالالھ تائاال سىل

ئازابلىرىنى سىلهر كۆرۈپ تۇرغاندەك سۈپهتلهپ بهردى، سىلهرنىڭ 

ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنى زىكىر قىلدى، پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالم بىزگه دوزاخ ئازابىنىڭ قاتتىقلىقىدىن خهۋەر بېرىپ مۇنداق 
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كىشى ئۈچۈن دوزاخ ئهھلىدىن ئهڭ يهڭگىل ئازابقا دۇچار بولغان « :دېدى

بۇغۇچلىرى ئوتتىن بولغان بىر جۇپ ئاياغ كىيدۈرۈلىدۇ، بۇنىڭ بىلهن ئۇ 

كىشىنىڭ مېڭىسى چۆگۈن قاينىغاندەك قايناپ كېتىدۇ، ئۇ كىشى 

كۆڭلىدە مهندىنمۇ بهكراق ئازابلىنىۋاتقان ئادەم يوق دەپ قارايدۇ، 

بلىنىۋاتقان ئهمهلىيهتته بۇ دوزاخ ئهھلىنىڭ ئىچىدە ئهڭ يهڭگىل ئازابتا ئازا

ئهمما دوزاختا قاتتىق . قىلغان بۇ ھهدىسنى مۇسلىم رىۋايهت » ئادەمدۇر

ئازابلىنىدىغان گۇناھكارالر ئۈچۈن بهتبۇي ئاچچىق تىكهندىن باشقا 

يېمهكلىك بولمايدۇ، ئۇ يېمهكلىك كىشىنى سهمرىتمهيدۇ، ئاچلىقنى 

پهسهيتمهيدۇ، بۇنىڭ تىكهنلىرى قورساقلىرىغا كىرمهيدۇ، 

رتهكلىرىدىن چىقمايدۇ، ئۇالر ئۇسساپ ئۇسسۇزلۇقتىن بويۇنلىرى كىكى

ئۈزۈلۈپ كهتكىدەك بولغاندا دوزاختىكى پاسىق گۇناھكارالرنىڭ بهدىنىدىن 

ئاققان قان ـ يىرىڭدىن ئىبارەت سىېسىق ئىچىملىك ۋە قايناق بۇس 

چىقىپ تۇرغان يۇقىرى ھارارەتلىك بۇالق سۇلىرى بىلهن سۇغىرىلىدۇ، ئۇالر 

هننهمدە تىز ئوت ئالىدىغان تۆمۈر كېيىم بىلهن ئوت ئۇچقۇنلىرى جهھ

ئارىسىدا جىگهر باغرىلىرى تىتىلىپ مۇستهھكهم چوڭ تاغالرمۇ بهرداشلىق 

ئالالھ تائاال مۇنداق . بېرەلمهيدىغان ھهر خىل ئهلهملىك ئازابالرنى تارتىدۇ

 ئۈستىگه دوزاختا ئۇالرنىڭ ئاستىغا سالىدىغان كۆرپىسىمۇ ئوتتىن،«:دەيدۇ

يېپىنىدىغان يوتقىنىمۇ ئوتتىن بولىدۇ، زالىمالرغا مۇشۇنداق جازا 

ئۇالرنى «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ.  ئايهت-41ئهئراف سۈرىسى. »بېرىلىدۇ

قات ئوت ئورىۋالىدۇ، شۇ -قات ئوت، ئاستىدىنمۇ قاتمۇ-ئۈستىدىن قاتمۇ

ى بهندىلىرىم ئازابىمدىن قاتتىق ئازاب بىلهن ئالالھ بهندىلهرنى قورقۇتىدۇ، ئ

  .  ئايهت-16زۇمهر سۈرىسى (» قورقۇڭالر
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ئىسالمنىڭ مۇھىم پرىنسىپلىرىنى ئادا ! دىققىتىڭالردا بولسۇنكى

قىلىش جهننهتكه كىرىش ۋە دوزاختىن قۇتۇلۇشنىڭ سهۋەبلىرى، رامىزان 

روزىسىمۇ ئىسالمنىڭ ئادا قىلىشقا تىگىشلىك مۇھىم ئاساسلىرىنىڭ 

 ئهمهل پۈتۈكلىرى تامام بولدى، كىمىكى پۈتۈكلىرى -ىق نام بىرى، رامزانل

رامزاندا روزا تۇتۇش ۋە كېچىلىرى قىيامدا تۇرۇش بىلهن تامامالنغان بولسا 

ئالالھتىن داۋاملىق تائهتته مۇستهھكهم تۇرۇش ۋە شۈكۈر ئېيتىشنى 

 ساناالر ئېيتسۇن، چۈنكى ياخشىلىقنىڭ -تىلهش بىلهن ئالالھغا ھهمدۇ

  .دېگهن ئۇنىڭدىن كېيىنكى ياخشىلىق بىلهن ئىپادىلىنىدۇساۋابى 

كىمىكى ئهمهللهرنى تولۇق ئادا قىاللمىغان بولسا ئالالھقا تهۋبه 

 مهسىيهتنىڭ -قىلسۇن، چۈنكى تهۋبىنىڭ ئىشىكى دائىم ئوچۇق، گۇناھ 

 مهسىيهت بىلهن ئىپادىلىنىدۇ، -جازاسى ئۇنىڭدىن كىيىنكى گۇناھ 

ۋە )يهنى ئهتتىگهندە ۋە كهچقۇرۇن ۋاقىتلىرىدا(پىدەكۈندۈزنىڭ ئىككى تهرى«

كېچىنىڭ دەسلهپكى ۋاقىتلىرىدا ناماز ئۆتىگىن، شۈبهىسىزكى، ياخشى 

 -ئىشالر ئارقىلىق يامان ئىشالر يۇيۇلىدۇ، بۇ چۈشهنگۈچىلهر ئۈچۈن ۋەز 

  . ئايهت-114ھۇد سۈرىسى » نهسىههتتۇر

ىسىنى يوق مهسىيهت تائهتنىڭ ھهمم-تائهتتىن كىيىنكى گۇناھ

بهختكه ئېرىشىشىڭالر ! ئى مۆمىنلهر« قىلىدۇ ياكى ساۋابىنى ئازايتىدۇ

، )يهنى تهزەررۇ بىلهن ناماز ئوقۇڭالر،(ئۈچۈن رۇكۇ قىلىڭالر،سهجدە قىلىڭالر

 -يهنى خىش( يالغۇز پهرۋەردىگارىڭالرغا ئىبادەت قىلىڭالر، ياخشى ئىشالرنى 

 يېسىرالرنىڭ بېشىنى سىالش، - رەھىم قىلىش، يېتىم -ئهقرىباالرغا سىله

ھهج » قىلىڭالر) كېچىسى تهھهججۈد نامىزى ئۆتهش قاتارلىق ئىشالرنى

  . ئايهت-77سۈرىسى 
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ئالالھ بۈيۈك قۇرئان كهرىم بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه بهرىكهت بهرسۇن، 

ئۇنىڭدىكى ۋەز نهسىههتلهردىن ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

مهنپهئهت بهرسۇن، ئۆزۈم ئۈچۈن ۋە سىلهر سۈننهتلىرىدىن ھهممهيلهنگه 

ئۈچۈن ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمهن، ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ 

قىلىڭالر، ئالالھ كهچۈرۈم تهلهپ قىلغۇچىالرنى كهچۈرگۈچىدۇر ۋە بهك 

  .مېهرىباندۇر

  ئىككىنچى خۇتبه

 بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا

خاستۇر، ھهممىگه ئىگىدارچىلىق قىلغۇچى ئالالھنى ھېچ قانداق شېرىكى 

 يىگانه دەپ، پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى -يوق، يهككه 

! ئى ئالالھ. ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن

رىغا، سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلى

ساھابىلهرگه ۋە قىيامهتكىچه ئۇالر نىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى 

  .كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت ۋە مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

ئالالھغا ھهقىقى تهقۋادارلىق قىلىڭالر، ئىسالمنىڭ ! ئى مۇسۇلمانالر

ئالالھ تائاال . يىمىرىلمهس مۇستهھكهم ھالقىسىغا چىڭ ئېسىلىڭالر

 - پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ مهغپىرىتىنى، كهڭلىكى ئاسمان « :ەيدۇمۇنداق د

زېمىندەك كىلىدىغان جهننهتنى قولغا كهلتۈرۈڭالر، ئۇ جهننهت ئالالھغا ۋە 

ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىمان ئېيتقانالرغا تهييارالنغان، بۇ ئالالھنىڭ 

هزلى پهزلىدۇر، ئالالھ ئۇنى خالىغان ئادەمگه ئاتا قىلىدۇ، ئالالھ ئۇلۇغ پ

  .ئايهت-21ھهدىد سۈرىسى »ئىگىسىدۇر
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 چاقاڭالرنى -ئۆزۈڭالرنى ۋە باال! ئى مۆمىنلهر« :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ئىنسان ۋە تاشالر يېقىلغۇ بولىدىغان، رەھىم قىلمايدىغان قاتتىق قول 

پهرىشتىلهر مۇئهككهل بولغان دوزاختىن ساقالڭالر، ئۇ پهرىشتىلهر 

» ن چىقمايدۇ، نېمىگه بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇئالالھنىڭ بۇيرۇقىدى

  . ئايهت-6تهھرىم سۈرىسى 

ئهبى ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

دوزاختهك ساقلىنىشقا تېگىشلىك ۋە « :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

مىزى بۇ ھهدىسنى تىر » جهننهتتهك تهلهپلىرى يۇقىرى ئورۇننى كۆرمىدىم

  .رىۋايهت قىلغان

ھهقىقهتهن « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن! ئى مۇسۇلمانالر

 ئاشكارا، بۇنىڭ ئارىسىدا شهكلىك ئىشالر بولۇپ -ھااللمۇ ۋە ھاراممۇ ئوچۇق

بۇنى كۆپچىلىك كىشىلهر بىلمهيدۇ، كىمىكى شهكلىك ئىشتىن ساقالنسا 

 قالىدۇ، شهكلىك ئىشتىن ئۆزىنىڭ دىنىنى ۋە يۈز ئابرۇيىنى ساقالپ

بۇ ھهدىسنى تىرمزى رىۋايهت » ساقالنمىسا ھارام ئىشالرغا چۈشۈپ قالىدۇ

  .قىلغان

جهننهت ئهھلىنىڭ ئهمهللىرىنى قىلىش ئارقىلىق جهننهت ئهھلىدىن 

بولۇڭالر، دوزاخ ئهھلىدىن بولۇپ قالماسلىق ئۈچۈن دوزاخ ئهھلىنىڭ 

ن دائىم ئالالھقا دۇئا قىلىپ ئهمىلىنى قىلىشتىن ساقلىنىڭالر، مۇسۇلما

جهننهتكه كىرگۈزۈشىنى ۋە دوزاختىن يىراق قىلىشىنى تهلهپ قىلىش 

 - چۈنكى دۇئا دېگهن ئىبادەتنىڭ يىلىكى ۋە مۇسۇلماننىڭ ئارزۇ . كېرەك

يا : بىر كىشى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا. ئارمانلىرىنىڭ تۈگهنچىسىدۇر

پ دۇئا قىلغاندەك دۇئا قىاللمايمهن، مهن، سهن ۋە مۇئاز پىچىرال! رەسۇلۇلالھ
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ئالالھتىن جهننهتنى سوراپ دوزاختىن پاناھلىنىمهن دېۋىدى، : لېكىن مهن

  .»بىزمۇ شۇ مهزمۇندا دۇئا قىلىمىز دېدى« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

كىمكى شهۋۋال ئېيىدا ئالته كۈن روزا تۇتسا ! دىققىتىڭالردا بولسۇنكى

اۋاپ بولىدۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ئالته يىل بويى روزا تۇتقاندەك س

كىمكى رامىزان « :كۈنلۈك روزىنى تۇتۇشقا رىغبهتلهندۈرۈپ مۇنداق دېگهن

روزىسىنى تۇتۇپ بولۇپ، ئاندىن ئۇنىڭغا شهۋۋال ئېيىدىن ئالته كۈن روزىنى 

بۇ ھهدىسنى » ئهگهشتۈرۈپ تۇتسا يىل بويى روزا تۇتقانغا ئوخشاش بولىدۇ

  .ۋايهت قىلغانمۇسلىم رى

ئالالھ تائاال سىلهرنى پهيغهمبهر ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى بىلىڭالركى

« « :ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ئېيتىشقا بۇيرۇپ قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دېدى

ئالالھ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه رەھمهت يولاليدۇ، پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن 

سىلهر پهيغهمبهرگه !  مۆمىنلهرپهيغهمبهرگه مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ، ئى

االم مۇنداق سپهيغهمبهر ئهلهيهىس. »دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر

كىمكى ماڭا بىرقېتىم دۇرۇت ئېيتسا، بۇ دۇرۇتنىڭ سهۋەبى بىلهن « :دېگهن

  .»ئالالھ ئۇنىڭغا ئون ھهسسه رەھمهت قىلىدۇ

، ئائىله پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا سهن ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا 

رەھمهت، مهغپىرەت قىلغاندەك رەھمهت، مهغپىرەت قىلغىن، ئىبراھىم 

ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا بهرىكهت ئاتا قىلغاندەك بهرىكهت ئاتا 

ۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، سهندىن پهيغهمبىرىمىز م! ئى ئالالھ. قىلغىن

ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق 

  . ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز



 13

مۇشرىكالر ۋە . ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن! ئى ئالالھ

تارمار قىلغىن، دىنىڭغا، كاپىرالرنى خار قىلغىن، دىن دۈشمهنلىرىنى 

كىتابىڭغا ۋە پهيغهمبىرىڭنىڭ سۈننىتىگه ياردەم بهرگىن، مۇسۇلمانالرنىڭ 

 ئارا ھهقكه ۋە -دىلىنى بىرلهشتۈرگىن، ئارىسىنى ئىسالھ قىلغىن، ئۆز 

تهقۋالىققا ياردەملىشىدىغان قىلغىن، دىن دۈشمهنلىرىگه ئۆزۈڭ كۇپايه 

قىيىنچىلىقىنى ئاسانالشتۇرغىن، قىلغىن، قىيىنچىلىقتا قالغانالرنىڭ 

ئهسىرگه چۈشۈپ قالغان مۇسۇلمانالرنىڭ قۇتۇلۇشىغا ياردەم بهرگىن، 

مۇسۇلمانالردىن قهرىزدارالرنىڭ قهرزىنى، قىيىنچىلىقتا قالغانالرنىڭ 

قىيىنچىلىقىنى ئاسانالشتۇرغىن، سىنىڭ رەھمهت شهپقىتىڭ بىلهن 

ن كىشىلهرگه شىپالىق مۇسۇلمانالردىن كېسهللىك ئازاۋى تارتىۋاتقا

بهرگىن، بىزدىن ۋە مۇسۇلمانالردىن ۋاپات بولغان كىشىلهرنى كهچۈرۈم 

قىلغىن، ئۇالرنىڭ ياخشىلىقىنى زىيادە قىلىپ، خاتالىقلىرىنى ئهپۇ 

بىزنى ۋە بىزنىڭ ئهۋالدلىرىمىزنى شهيتاندىن ۋە ئىنسان . قىلىۋەتكىن

دىن ساقلىغىن، جىندىن بولغان ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ زىيان يهتكۈزۈشى

بىزنىڭ ئىلگىركى ۋە كىيىنكى، ئاشكارا يوشۇرۇن گۇناھلىرىمىزنى، بىز 

سهن . بىلمىگهن سهن بىلىدىغان گۇناھلىرىمىزنى كهچۈرۈم قىلغىن

ھهممىدىن ئهۋۋەل ۋە كىيىن سهندىن باشقا ئىالھ يوق، بىزنىڭ ھهممه 

ىقى ۋە ئىشلىرىمىزنىڭ ئاقىۋىتىنى ياخشى قىلغىن، بىزنى دۇنيانىڭ خارل

بىز سهندىن تهقۋالىق، ! ئاخىرەتنىڭ ئازابىدىن ساقلىغىن، ئى ئالالھ

ھىدايهت، ئىپپهت ۋە بىهاجهتلىكنى سورايمىز، ھاالل نېمهتلىرىڭ بىلهن 

 - ساڭا ئىتائهت قىلىش بىلهن گۇناھ. ھارامدىن بىهاجهت قىلغىن

مهسىيهتتىن ساقلىغىن، ئۆز پهزلىڭ بىلهن باشقىالردىن بىهاجهت 
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، پهرۋەردىگارىمىز بىزگه ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان قىلغىن

دىلىمىزدا مۆمىنلهرگه قارشى . قېرىنداشلىرىمىزغا مهغپىرەت قىلغىن

دۈشمهنلىك پهيدا قىلمىغىن، پهرۋەردىگارىمىز سهن ناھايتى مهغپىرەت 

  . قىلغۇچىسهن ۋە مېهرىبانسهن

الپ قويمىغىن، بىزنى كۆز يۇمۇپ ئاچقۇدەك ۋاقىتمۇ تاش! ئى ئالالھ

بىزگه يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگىن، بىزنىڭ رەھبىرىمىزنى ئىسالھ قىلغىن، 

توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلغىن، قىلغان ئىشلىرىنى سهن رازى بولىدىغان ۋە 

ياخشى كۆرىدىغان ئىشالردىن قىلغىن، ئۇالرنىڭ دىن ۋە دۇنيالىق 

ىسالھ قىلغىن، ئۇالر ئىشلىرىغا ياردەم بهرگىن، ئۇالرنىڭ ياردەمچىلىرىنى ئ

بىلهن دىنىڭغا ۋە كىتابىڭغا ياردەم بهرگىن، سهن ھهممىگه قادىر، 

قۇدرەتلىك، بارلىق مۇسۇلمان رەھبهرلهرنى سىنىڭ كىتابىڭ ۋە 

پهيغهمبىرىڭنىڭ سۈننىتى بىلهن ھۆكۈم قىلىدىغان، خهلقىگه، ۋەتىنىگه 

  . كۆيىنىدىغان قىلغىن

نى ئېچىۋەتكىن، ئىشلىرىمىزنى بىزنىڭ دىلىمىز! ئى كهرەملىك ئالالھ

ئاسانالشتۇرۇپ بهرگىن، ئىشىمىزنىڭ ئاقىۋىتىنى ياخشى قىلغىن، ياخشى 

  . ئهمهللىرىمىزنى قوبۇل قىلغىن، خاتالىقلىرىمىزدىن ئۆتىۋەتكىن

ئالالھ سىلهرنى ئادىللىق قىلىشقا، خهيرى ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، پاھىشه ئېهسان قىلىشقا، ئۇرۇق تۇغقانالرغا ئېهسان 

سىلهرنىڭ نهسىههت قوبۇل . ئىشالردىن، ھهددىدىن ئېشىشتىن توسىدۇ

قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه نهسىههت قىلىدۇ، ئالالھغا بهرگهن ۋەدەڭالرغا 

ۋاپا قىلىڭالر، ئهھدىنى چىڭىتقاندىن كېيىن بۇزىۋەتمهڭالر، ئالالھنى بۇ 

نىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ ئىشقا ۋەكىل قىلدىڭالر، ئالالھ سىلهر
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تۇرغىچىدۇر، ناھايتى كاتتا بولغان ئالالھنى يادىتىڭالر، ئالالھمۇ سىلهرنى 

ئهسلهيدۇ، ئالالھنىڭ ھېسابسىز نېمهتلىرىگه شۈكۈر ئېيتىڭالر، سىلهرگه 

زىيادە قىلىپ بېرىدۇ، ئالالھنى يادىتىش كاتتا ئىشدۇر، ئالالھ سىلهرنىڭ 

  .نى بىلىپ تۇرغىچىدۇرقىلىۋاتقان ئىشىڭالر

  

  


