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هلگۇچىلهرنىڭ بهيتۇلالھنى مهقسهت قىلىپ ك

  پهزىلىتى

كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه -28ئاينىڭ -11يىلى -2008

  مهزمۇنى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ خاتىپى مۇنبهرگه چىقىپ 

سۇلمانالرغا ساالم بېرىپ، جۈمه نامىزىغا جۇغالشقان يۈزمىڭالرچه مۇ

ئالالھنى ماختاپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ساالم يوللىغاندىن 

» ھهج ئۆمهكلىرى بهيتۇلالھنى مهقسهت قىلىپ كېلىۋاتىدۇ«كېيىن 

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

ھهج گورۇپلىرى بهيتۇلههرەمنى، زېمىندا تىنچلىق سىمۋولى بولغان 

سالم دىيارى ئىككى ھهرەمنى، ئىككى مۇقهددەس شهھهرنى مهقسهت ئى

 رەھمىتى، ئهپۇ قىلىشى ۋە -قىلىپ ئۆز ۋەتىنىدىن ئالالھنىڭ پهزلى

كېلىۋاتىدۇ، ئالالھ ناھايتى سېخى، مهرھهمهتلىك،  ساۋابىنى ئۈمىت قىلىپ 

كهرەملىك زات بولۇپ ئۆزىدىن بىر نهرسه تهلهپ قىلغان بهندىسىنى 

ئۆمرە قىلغۇچىالر ئالالھنىڭ خاس -ھهج. ايتۇرمايدۇئۈمىدسىز ق

مېهمانلىرى بولۇپ ئۇالرنىڭ دۇئاسى ئىجابهت قىلىنىدۇ، سورىغان 

  .نهرسىلىرى بېرىلىدۇ

- كىمىكى پىسق. ھهج ئىنساننى ئىلگىرىكى گۇناھلىرىدىن پاكاليدۇ

پۇجۇردىن خالى ھهج قىلسا ئۇ كىشى ئانىدىن تۇغۇلغان كۈنىدىكىدەك 

ھهقىقى قوبۇل بولغان ھهجنىڭ مۇكاپىتى . لى قايتىدۇگۇناھتىن خا

چهپ -ھهر بىر تهلبىيه ئېيتىپ ماڭغان كىشىنىڭ ئوڭ. جهننهت بولىدۇ
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تهرىپىدىكى تاش، دەرەخ ۋە زېمىنلهرمۇ ئۇكىشىنىڭ تهلبىيهسىگه ئاۋاز 

يهتته قېتىم تاۋاپ قىلىپ ئىككى رەكئهت  كىمىكى بهيتۇلالھنى . قوشىدۇ

كىمىكى يهتته . قۇل ئازات قىلغاننىڭ ساۋابىغا ئېرىشىدۇناماز ئوقۇسا، بىر 

قېتىم تاۋاپ قىلىش جهريانىدا باسقان قهدەملىرى بهدىلىگه ئالالھ ئۇ 

ھهجهر . كىشىنىڭ بىر خاتالىقىنى ئۆچۈرۈپ يهنه بىر ياخشىلىق يازىدۇ

ئهسۋەد بىلهن رۇكنۇل يهمانىينى سىالش بىلهن ئىنساننىڭ خاتالىقلىرى 

: سارىالردىن بولغان بىر كىشى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىنتۆكۈلىدۇ، ئهن

ھهج قىلسام ماڭا قانداق ئهجرى بېرىلىدۇ؟ دەپ سورىغاندا، 

سهن ئۆيۈڭدىن بهيتۇلالھنى « : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۇ كىشىگه

مهقسهت قىلىپ چىقىپ ئۇالغقا ياكى قاتناش ۋاستىلىرىغا ئولتۇرۇپ بىر 

سهندىن بىر خاتالىقنى ئۆچۈرۈپ، ۋەبى بىلهن ئالالھ قهدەم باسساڭ، ئۇنىڭ سه

ئهرەپاتتا تۇرغان ۋاقتىڭدا ئۇ كۈنى ئالالھ . ساڭا يهنه بىر ياخشىلىق يازىدۇ

تائاال دۇنيانىڭ ئاسمىنىغا چۈشۈپ ئهرەپاتتا تۇرغان كىشىلهر بىلهن 

توزاڭغا -چاڭ! پهرىشتىلهرگه پهخىر قىلىپ، ئۇالر مىنىڭ بهندىلىرىم

 قايسى جايلىرىدىن مىنىڭ رەھمىتىمنى مىلهنگهن ھالهتته دۇنيانىڭ ھهر

ئۈمىت قىلىپ ئازابىمدىن قورقۇپ كهلدى، ئۇالر مىنى كۆرمىگهن، ئهگهر 

گهرچه سىنىڭ قۇم دۆۋىلىرىدەك . كۆرگهن بولسا قانداق قىالر ئىدى؟ دەيدۇ

ياكى دۇنيانىڭ كۈنلىرىدەك ياكى ئاسماندىن تامچىلىغان يامغۇر 

ئالالھ ئۇ گۇناھنى سهندىن   تامچىلىرىدەك كۆپ گۇناھىڭ بولسىمۇ

ئۆچۈرىۋېتىدۇ، شهيتانغا تاش ئاتقان ۋاقىتڭدا سىنىڭ گۇناھىڭ كهچۈرۈم 

قىلىنغان، چېچىڭنى ئالدۇرۇش بىلهن ھهممه خاتالىقلىرىڭ تۆكۈلگهن 
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بهيتۇلالھنى تاۋاپ قىلساڭ ئاناڭدىن تۇغۇلغان كۈندىكىدەك . بولىدۇ

  .دېدى»گۇناھتىن پاك ھالهتته قايتىسهن

ھنى كاتتىالپ تهكبىر ئېيتىش نېمه دېگهن بۈيۈك ئىش، بۇنىڭغا ئالال

  !.-تېخى-ساۋابنىڭ كاتتىلىغىچۇ-بېرىلىدىغان ئهجىر

ئۆمرە قىلغۇچى ۋە زىيارەت -ئى ئالالھنىڭ بهيتىگه كېلىپ ھهج

سىلهرنى توغرا ئهقىدە بۇيهرگه جهملهشتۇردى، دىنى !. قىلغۇچى قېرىنداشالر

بىرىڭالرغا كۆيۈمچان، مېهرىبان بولۇڭالر، -رقېرىنداشلىق بىرلهشتۈردى، بى

ئارا ياردەمدە بولۇڭالر، پائالىيهت جهريانىدا ئىتىرىشماڭالر، -ئۆز

 ماجرا قىلماڭالر، ياشانغان بىچارىلهرگه شهپقهتچى، -قىستاشماڭالر، جېدەل

. ئازغۇنالرغا يول باشچى، ئاجىز، موھتاجالرغا ياردەمچى بولۇڭالر

سىقلىق، دوستلۇق، تهمكىنلىك، ئارامدىللىق ۋە بې-خاتىرجهملىك، ئېغىر

چۈشىنىكسىز بولغان مهسىلىلهرنى . ئالالھتىن قورقۇشنى الزىم تۇتۇڭالر

. ئالىمالردىن سوراڭالر، چۈشهنمهسلىكنىڭ دورىسى سوراپ بىلىشتۇر

خۇراپاتتىن -ھهججىڭالرنى شهرىئهتته كۆرسىتىلمىگهن تۈرلۈك بىدئهت

ۋاپات بولغانالرغا ئېگىلىپ پۈكلهنمهڭالر، . رساقالنغان ھالدا ئادا قىلىڭال

 - دەھلىز، مۇنبهر-ئۆلۈكلهردىن شىپالىق تهلهپ قىلماڭالر، ئىشىك

-گۇناھ. مېهرابالرنى سىالش بىلهن بهرىكهت تهلهپ قىلماڭالر

بىراۋالرنى لهقهملىرى بىلهن . مهسىيهتلهردىن يىراق بولۇڭالر

-جېدەل. اقلىنىڭالرچاقىرىشتىن، ئهيىبلهشتىن ۋە تىللىشىشتىن س

تارتىش ۋە قۇرۇق سهپسهته پاراڭالردىن -غوۋغا، تاالش-ماجرا، غهلۋە

ئۆزۈڭالرنىڭ . ئىستىغفارنى كۆپ ئېيتىڭالر-تهۋبه. تىلىڭالرنى يىغىڭالر 

خار، بىچارە، پۇشايمان قىلغۇچى، نادامهت چهككۈچى، كۆڭلى سۇنۇق 
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- الالھنىڭ رەھمهتسىلهر ئ. ھاجهتمهن ئىكهنلىكىڭالرنى ئىزھار قىلىڭالر

تىلهكلهر ئىجابهت قىلىنىدىغان، ئىنساننىڭ -مهغپىرىتى چۈشىدىغان، دۇئا

) ئالالھ تهرىپىدىن(دوزاختىن كهچۈرۈم قىلىنىشى ئېالن قىلىنىدىغان

قىممىتىنى -ئورۇنالردا تۇرۇۋاتىسىلهر، ئورۇن بىلهن ۋاقىتنىڭ قهدىر

  .بىلىڭالر

ۇئاسىنى ئىجابهت ، ئۆمرە قىلغۇچىالرنىڭ د-ئالالھ تائاال ھهج

 - كهمچىلىكىنى كهچۈرۈم قىلىپ، ھهججىنى قوبۇل ئهيلهپ، سهئيى

تاۋاپلىرىغا چهكسىز ئهجرى ئاتا قىلىپ، گۇناھىنى كهچۈرۈم قىلىش بىلهن 

ساالمهت -بىرگه، ئۆز ۋەتهنلىرىگه، ئهھلى پهرزەنتلىرىنىڭ يېنىغا ساق

  .يېتىپ بېرىشىنى تىلهيمىز

 

   

  


