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 مهسىيهتنىڭ كىشىلهرگه ۋە جهمئىيهتكه بولغان -گۇناھ 

  تهسىرى

كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ تهپسىلى - 15ئاينىڭ - 08يىلى -2008

  تهرجىمىسى

  بىرىنچى خۈتبه

 -ىچ نهرسه مهخپى بولمىغان، ئاشكارابارلىق گۈزەل ماختاشالر دۇنيادا ھ

يوشۇرۇن ئىشالرنىڭ ھهممىسىدىن خهۋەردار ئالالھغا مهنسۇپتۇر، 

پهرۋەردىگارىم ئالالھنى ماختايمهن، نېمهتلىرىگه شۈكرى ئېيتىمهن، 

ئالالھغا تهۋبه قىلىمهن، كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمهن، ھىچ كىشىگه زۇلۇم 

 ئىشىدىن ھېساب ئالىدىغان قىلمايدىغان، ھهركىشىدىن ئۆزىنىڭ قىلغان

پهرۋەردىگارىم ئالالھنى ھىچ شېرىكى يوق يهككه يىگانه دەپ، ئالهملهرگه 

رەھمهت قىلىپ ئهۋەتىلگهن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى 

  .ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن

ساالمغا، ئائىله سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىس! ئى ئالالھ 

تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە قىيامهتكىچه ئۇالر نىڭ يولىغا ئهگهشكهن 

  .بارلىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

ئالالھتىن ھهقىقى قورقۇڭالر، تهقۋالىق دېگهن؛ ! ئى ئىنسانالر

  .ڭ ئاساسىئالالھنىڭ جهننىتىگه ئېرىشىش ۋە ئازابىدىن قۇتۇلۇشنى

 ئىبادەت بىلهن -ھوزۇرىدىكى ياخشىلىققا تائهت  ئالالھ ! ئى ئىنسانالر

 مهسىيهتنىڭ -ئېرىشكىلى بولىدۇ، يامان ئىشالرنىڭ يۈز بېرىشى گۇناھ 
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كىملهركى ئالالھقا ۋە « :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. سهۋەبىدىن بولىدۇ

 ئالالھنىڭ نېمىتىگه )ئاخىرەتته(پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىدىكهن، ئۇالر 

يهنى يۇقىرى دەرىجىلىك پهيغهمبهرلهر (ئېرىشكهن پهيغهمبهرلهر، سىددىقالر 

، شېهىتلهر ۋە ياخشىالر بىلهن بىلله بولىدۇ، ئۇالر نېمىدېگهن )ۋە شېهىتلهر

 ئېهسانغا -پهزل(بۇ پهزل ئالالھ تهرىپىدىندۇر، ئالالھ . ياخشى ھهمراھالر

  .»ته يىتهرلىكتۇر بىلىش) تېگىشلىك بولغانالرنى

 ئوقۇبهتنىڭ ئاساسلىق -دۇنيادىكى يامانلىق بىلهن ئاخىرەتتىكى ئازاب

« : مهسىيهتتىن ئىبارەت بولۇپ ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن-سهۋەبى گۇناھ 

. كىمكى زەررىچىلىك ياخشى ئىش قىلىدىكهن ، ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى كۆرىدۇ

  .»نىڭ جازاسىنى تارتىدۇكىمكى زەررىچىلىك يامان ئىش قىلىدىكهن ، ئۇ

) ئالالھ ۋەدە قىلغان ساۋاب(« :ئالالھ ئهززەۋەجهلله مۇنداق دېگهن

سىلهرنىڭ قۇرۇق ئارزۇيۇڭالر ۋە ئهھلى كىتابنىڭ قۇرۇق ئارزۇسى بىلهن 

دۇنيادا (قولغا كهلمهيدۇ، كىمكى بىر يامانلىق قىلىدىكهن، بۇنىڭ ئۈچۈن 

ئالالھنىڭ (ۈن ئالالھدىن باشقا جازالىنىدۇ، ئۇ ئۆزى ئۈچ) ياكى ئاخىرەتته

ھېچقانداق دوست ۋە ھېچقانداق مهدەتكار ) ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان

  .»تاپالمايدۇ 

يهنى جېنىڭالر ياكى (سىلهرگه « :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

ھهرقانداق بىر مۇسىبهت يهتسه، ئۇ سىلهرنىڭ قىلغان ) مېلىڭالرغا

ىدۇ، ئالالھ نۇرغۇن گۇناھىڭالرنى ئهپۇ گۇناھىڭالر تۈپهيلىدىن كهلگهن بول

ئهپۇ قىلمايدىغان بولسا، باال ۋە مۇسىبهتتىن ھېچ قۇتۇلماس (قىلىدۇ 

  ).ئىدىڭالر
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كىمكى ئالالھقا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه « :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

يهنى كىمكى ئالالھنى ۋە ئالالھنىڭ (ئاسىيلىق قىلىدىكهن 

ىكهن، ئالالھغا مۇالقات بولۇشقا پهيغهمبىرىنى ئىنكار قىلىد

ئىشهنمهيدىكهن، ئالالھنىڭ ئايهتلىرىگه قۇالق سېلىشتىن يۈز 

  .»، ئۇ دوزاخ ئازابىغا دۇچار بولىدۇ، دوزاختا مهڭگۈ قالىدۇ )ئۆرۈيدىكهن

ئى « :ئالالھ سۇبهانهھۇ تائاال ھهدىس قۇدسىيدە مۇنداق دېگهن

ىلهر ئۈچۈن ساقالپ مهن ھهقىقهتهن ئهمهللىرىڭالرنى س! بهندىلىرىم

قويىمهن، ئاندىن ئۇنى سىلهرگه تولۇق قايتۇرۇپ بىرىمهن، كىمكى 

ياخشىلىققا ئېرىشسه، ئالالھغا شۈكرى قىلسۇن، كىمكى ئۇنىڭدىن باشقىغا 

  ).مۇسلىمدىن(»ئېرىشىپ قىلسا، پهقهت ئۆزىدىن كۆرسۇن

  ئىبادەت بىلهن ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا-ئالالھ تائاال بىزنى تائهت 

پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ مهغپىرىتىگه « :چهكسىز ئىلهامالندۇرۇپ مۇنداق دېدى

 زېمىنچه كېلىدىغان -ۋە تهقۋادارالر ئۈچۈن تهييارالنغان، كهڭلىكى ئاسمان

تهقۋادارالر كهڭچىلىكتىمۇ، قىيىنچىلىقتىمۇ ئالالھ . جهننهتكه ئالدىراڭالر

) ا قادىر تۇرۇقلۇقئۆچ ئېلىشق(سهرپ قىلىدىغانالر، )  مال-پۇل(يولىدا 

) يامانلىق قىلغان ياكى بوزەك قىلغان(ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر، 

ئالالھ ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست . كىشىلهرنى كهچۈرىدىغانالردۇر

  .»تۇتىدۇ 

« : مهسىيهتتىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېدى-ئالالھ تائاال بىزنى گۇناھ 

ق قىلىپ، ئالالھنىڭ كىمكى ئالالھغا ۋە پهيغهمبىرىگه ئاسىيلى

قانۇنلىرىنىڭ سىرتىغا چىقىپ كېتىدىكهن، ئالالھ ئۇنى دوزاخقا 

  .»كىرگۈزىدۇ، ئۇ دوزاختا مهڭگۈ قالىدۇ، خورلىغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ 
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 مهسىيهتنىڭ -ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى بىزگه گۇناھ 

 - بىزنى گۇناھ دۇنيادىكى زېيىنى ۋە ئاخىرەتتىكى جازاسىنى بايان قىلىپ،

مهسىيهتتىن يىراق بولۇش، ئالالھنىڭ دەرھال جازالىمىغانلىقىدىن 

 - مهغرۇرلىنىپ بۇنىڭغا سهل قارىماسلىققا بۇيرىدى، ھهقىقهتهن گۇناھ 

مهسىيهت ئۇنتۇلمايدۇ، بۇنىڭدىن ھېساب ئالغۇچى، دائىم ھايات زات ئالالھ ، 

ىلهرنىڭ ھهقىقى بىزگه ئىلگىرى ئۆتكهن نۇرغۇن كىش قۇرئان كهرىمدە 

 مهسىيهتنىڭ -ۋەقهلىكلىرىنى ھېكايه قىلىپ بېرىپ بىزنى گۇناھ 

ئاقىۋىتىدىن ۋە جازاسىدىن ئاگاھ بولۇش، يۈز بېرىشى ئېنىق بولغان 

 نادامهت ۋە زىيانغا قهدەم باسماسلىق، ئاخىرەتته ئازابقا -ھهسرەت 

رىمىزنىڭ  دۇنيالى- بالىلىرىمىز ۋە توپلىغان مال -دۈچكهلگهندە ئائىله 

ئادنى ۋە « :بىزگه مهنپهئهت قىلمايدىغانلىقىدىن خهۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى

سىلهرگه ھهقىقهتهن !) ئى ئهھلى مهككه(، )ھاالك قىلدۇق(سهمۇدنى 

تۇرالغۇ جايلىرىدىن ئۇالرنىڭ ھاالك ) ھىجازدىكى، يهمهندىكى(ئۇالرنىڭ 

گۇناھالردىن كۇفرىدىن ۋە (شهيتان ئۇالرغا . بولغانلىقى مهلۇم بولدى

ئهمهللىرىنى چىرايلىق كۆرسهتتى، ئۇالرنى توغرا يولدىن توستى، ) ئىبارەت

لېكىن ئۇالر تهكهببۇرلۇق يۈزىسىدىن (ئۇالر ئهقىل ئىگىلىرى ئىدى 

قارۇننى، )  دەپنىسى نۇرغۇن-دۇنيا). (ئهقلىنى جايىدا ئىشلهتمىدى

ھاالك (ماننى ھا) ئۇنىڭ زۇلۇمدا ياردەمچى بولغان ۋەزىرى(فىرئهۋننى ۋە 

، شۈبهىسىزكى، مۇسا ئۇالرغا روشهن مۆجىزىلهرنى ئېلىپ كهلدى، )قىلدۇق

يهنى ئالالھغا ئىبادەت قىلىشتىن، (ئۇالر زېمىندا چوڭچىلىق قىلدى 

، ئۇالر )پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىشتىن بويۇنتاۋلىق قىلدى

 ھهربىرىنى) بۇ گۇناھكارالرنىڭ. (قېچىپ كېتهلمىدى) ئازابىمىزدىن(
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گۇناھى تۈپهيلىدىن جازالىدۇق، ئۇالرنىڭ بهزىسىگه تاش ياغدۇردۇق، 

 -مال(ئۇالرنىڭ بهزىسىنى قاتتىق تاۋۇش ھاالك قىلدى، ئۇالرنىڭ بهزىسىنى 

غهرق ) سۇدا(يهرگه يۇتقۇزدۇق، ئۇالرنىڭ بهزىسىنى ) مۈلكى بىلهن قوشۇپ

 ئۆزلىرى قىلدۇق، ئالالھ ئۇالرغا زۇلۇم قىلمىدى، لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگه

ھىچ كىشى ئالالھنىڭ ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى.»زۇلۇم قىلدى

كائىناتتىكى پرىنسىپىنىڭ سىرتىغا چىقىپ كېتهلمهيدۇ، ئالالھ تائاال 

يهنى مهن ھاالك قىلغان (ئۇالر !) ئى ئهرەب جامائهسى( « :مۇنداق دېگهن

 دىن سىلهرنىڭ كۇففارلىرىڭالر ئارتۇقمۇ؟ ياكى)ئۆتكهنكى ئۈممهتلهر

كهچۈرۈم قىلىنىش ) ئالالھنىڭ ئازابىدىن(سىلهرگه ساماۋى كىتابالردا 

  .»بارمۇ؟

 ئهمهللهرنى يازغۇچى پهرىشتىلهر ئالالھ -ھهقىقهتهن نام ! ئى ئىنسانالر

 پاجىرالرنىڭ -تائاالغا ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنىڭ ئىسيانىدىن، پاسىق 

ڭ ھهددىدىن  پۇجۇرىدىن، ئالالھقا بويۇنتاۋلىق قىلغۇچىالرنى-پىسق 

زېمىن سىلكىنىپ تۇرۇپ ئۈستىدە . ئېشىشىدىن شىكايهت قىلىدۇ

 مهسىيهتلهردىن ئالالھغا شىكايهت قىلىدۇ، كافىر -بولۇۋاتقان گۇناھ 

 ئاشكارا ھالهتته ئالالھنى، پهيغهمبهر - تارتماستىن ئوچۇق -بهدبهخلهر تهپ

قىلىدىغان ئهلهيهىسساالمنى، دىننى سۆكۈشكه ۋە ئىنكار قىلىشقا جۈرئهت 

بولۇپ كهتتى، ئىنسانالر ئۆز پهرۋەردىگارىغا ئىتائهت قىلىشتىن باش 

تارتىۋاتىدۇ، ئىلگىرى ئۆتكهن ئۈممهتلهرنىڭ ھاالك بولىشى ۋە يوقىلىشىغا 

سهۋەپ بولغان گۇناھالرنىڭ ھهممىسىنى ھازىرقى زاماندىكى ئىنسانالر 

جات تېپىپ قىلىۋاتىدۇ، بۇنىڭدىن پهقهت ئاز بىر قىسىم مۆمىنلهر نى

ئازدۇرۇشتىن (ئىبلىس ئۇالرنى « :قۇتۇلۇپ قالدى، ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن
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چۈنكى بىر تۈركۈم . گۇمانىنى ھهقىقهتهن ئىشقا ئاشۇردى) ئىبارەت

ئىبلىسنىڭ . مۆمىنلهردىن باشقا ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئىبلىسقا ئهگهشتى

) ىلهنۋەسۋەسه قىلىش ب(ئۈستىدىن ) يهنى ئهگهشكۈچىلهر(ئۇالر 

ھۆكۈمرانلىق قىلىشى پهقهت بىزنىڭ ئاخىرەتكه ئىمان ئېيتقۇچىالر 

بىلهن ئۇنىڭغا شهك كهلتۈرگۈچىلهرنى بىلىۋېلىشىمىز ئۈچۈندۇر، 

  .»پهرۋەردىگارىڭ ھهممه نهرسىنى كۆزەتكۈچىدۇر

ئالالھنىڭ بىرلىكىگه ئېشىنىدىغان ھهر بىر مۆمىن كىشىلهرنى ناچار 

اھالندۇرۇشى كېرەك، چۈنكى ھازىر بولۇۋاتقان ئهمهللهرنىڭ ئاقىۋىتىدىن ئاگ

 مهسىيهتلهر ئالالھ تهرەپتىن كىلىدىغان ئازابنىڭ -گۇناھ 

  . يىقىنالشقانلىقىدىن دېرەك بېرىدۇ

سىلهر دىندا مۇستهھكهم تۇرۇش بىلهن ! ئى مۇسۇلمانالر جامائهتلىرى

كىشىلهرنىڭ زېمىندا بۇزۇقچىلىق ۋە پاساتچىلىق قىلىشىنى  

 ئادەتلىرىگه -ر، ئۇالرنى ئۆزلىرىنىڭ دىنغا يات بولغان ئۆرپ توختاتساڭال

 ئالالھ  ئهگىشىپ كۇفۇرلۇقنى ئاشكارا قىلىشىدىن چهكلىسهڭالر 

ئالالھ « :سىلهرنى بۇ ئازابتىن ساقاليدۇ، بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ 

نى يه(ئىنسانالرنىڭ بهزىسىنى بهزىسى بىلهن مۇداپىئه قىلىپ تۇرمىسا 

كۈچلۈك تاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان بىرسىنى ئاپىرىدە 

يهنى خارابلىققا (ئىدى، يهر يۈزى ئهلۋەتته پاساتقا ئايلىناتتى ) قىلمىسا

يامانلىقنى ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلماسلىق (، لېكىن ئالالھ )يۈزلىنهتتى

  .»پۈتۈن جاھان ئهھلىگه مهرھهمهت قىلغۇچىدۇر) بىلهن

 نومۇسسىزلىق، - مهسىيهتلهر دېگهن شۇملۇق -گۇناھ ! انالرئى مۇسۇلم

 ۋەيران بولۇش، رەسۋالىق ۋە دوزاخقا كىرىشتىن ئىبارەت -ئهسكىلىك 
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 شهرەپتىن خارلىققا، -بولۇپ، بۇنى قىلغان كىشىنىڭ ئهھۋالى ئىززەت 

 خاتىرجهملىكتىن -نېمهتلىنىشتىن مهھرۇملۇققا، تىنىچ 

 ئاچلىققا، -مۇشتىن قىسىنچىلىق خاتىرجهمسىزلىككه، كهڭرى تۇر

يىرىم يالىڭاچلىق، رەسۋالىققا،   كېچهك زىننهتلىرىدىن -كىيىم 

 كهمبهغهللىككه، ئىپپهتلىك -بهرىكهتنىڭ يوقىلىشىغا، بايلىقتىن نامرات 

 پاراسهت، - پاسىقلىققا، ھاياسىزلىققا، ئهقىل -بولۇشتىن پاجىر 

 ئىتتىپاقلىقتىن -رلىك كهمتهرلىكتىن ئهقىلسىزلىق، نادانلىققا، بى

بۆلگۈنچىلىك ۋە چىچىالڭغۇلۇققا، مۇستهھكهم تۇرۇشتىن مهيدانسىزلىققا، 

 نهپرەتلىنىشكه، - مېهرىبانلىقتىن ئۆچ كۆرۈش -دوستلۇق 

 قوپاللىققا، ئاخىرەتته جهننهتكه كىرىشتىن -مۇاليىملىقتىن قاتتىقلىق 

 قايغۇ، خاپىلىققا، -  ئىبادەت بىلهن خۇرسهن بولۇشتىن غهم-دوزاخقا، تائهت 

     . پاك ھاياتلىقتىن پهسكهشلىك تۇرمۇشقا يۈزلىنىدۇ

دۆلىتى مۇسۇلمانالرنىڭ قولىغا ئۆتكهندە ئهبۇ دەردا ) يۇنان( قىبرىس

ئالالھ تائاال : رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئېسهدەپ يىغالشقا باشلىدى، بهزىلهر ئۇنىڭغا

 - ه ئاتا قىلغان، كافىر ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئىززەتلىك قىلىپ غهلب

مۇشرىكالرنى خارقىلىپ مهغلۇب قىلغان مۇشۇ كۈندە نېمه ئۈچۈن 

گۇناھنىڭ ئاقىۋىتىدىن قورقۇپ : يىغاليسهن؟ دېدى، ئۇ مۇنداق دېدى

 قۇۋۋەت -زېمىندا كۈچ ) بىز مهغلۇب قىلغان بۇ كىشىلهر(يىغاليمهن، بۇالر 

يرۇقلىرىنى تولۇق ئادا بىلهن ياشىغان مىللهت بولۇپ، ئۇالر ئالالھنىڭ بۇ

 رەسۋالىقتا -قىلماي زايا قىلىۋەتتى، ھازىر سىلهر ئۇالرنىڭ خارلىق 

  .تۇرۇۋاتقانلىقىنى كۆرۈۋاتىسىلهر دېدى
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ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا ئالالھنىڭ بۇيرۇقلىرىنى ئورۇندىماي زايا 

قىلىۋەتكهن كىشىلهردىنمۇ بهك خار بولغۇچى كىشى يوق، ئىنسانالر گۇناھ 

 كېسىل ساقالنغۇچى ئهمهس، لېكىن ھهر بىر -تىن ئۈزۈل  مهسىيهت-

م تهلهپ قىلىشى ۋە قىلىۋاتقان گۇناھ كىشى ئالالھغا تهۋبه قىلىپ كهچۈرۈ

 مهسىيهتلهرنى داۋامالشتۇرماستىن دەرھال توختىشى كېرەك، پهيغهمبهر -

سىلهرنىڭ « :ئهلهيهسساالمنىڭ بىر ھهدىسىدە مۇنداق دېيىلگهن

ھهممىڭالر خاتالىق ئۆتكۈزگۈچى، خاتالىق ئۆتكۈزگۈچىنىڭ ئهڭ ياخشىسى 

ئالالھ تائاال مۇنداق . »ىلغۇچىالردۇرئالالھغا تهۋبه قىلىپ كهچۈرۈم تهلهپ ق

ئازاب كېلىدىغان ) يهنى كۇففارالرنى(كىشىلهرنى !) ئى مۇھهممهد(« :دېگهن

: زالىمالر) بۇ كۈندە(دىن ئاگاھالندۇرغىن، ) يهنى قىيامهت كۈنى(كۈن 

يهنى دۇنياغا (بىزگه قىسقىغىنا ۋاقىت مۆھلهت بهرگىن ! پهرۋەردىگارىمىز«

. دەيدۇ»نى قوبۇل قىاليلى، پهيغهمبهرلهرگه ئهگىشهيلى، دەۋىتىڭ)قايتۇرغىن

سىلهر ئىلگىرى، بىز ھهرگىز يوقالمايمىز، دەپ قهسهم ) ئۇالرغا(

ھاالك (ئۆزلىرىگه زۇلۇم قىلغانالرنى ). دېيىلىدۇ(ئىچمىگهنمىدىڭالر؟

ئۇالرنىڭ (سىلهر ئۇالرنىڭ جايلىرىدا تۇردۇڭالر )قىلغىنىمىزدىن كېيىن

، ئۇالرنى قانداق جازالىغانلىقىمىز )ئالساڭالرچۇجايلىرىدىن ئىبرەت 

سىلهرگه نۇرغۇن مىسالالرنى كهلتۈردۇق . سىلهرگه ئېنىق مهلۇم بولدى

ئۇالر ). يهنى پهيغهمبهرلهرگه چىنپۈتمىگهنلهرنىڭ ئهھۋالىنى بايان قىلدۇق(

ئۇالرنىڭ . مىكىر ئىشلهتتى) پهيغهمبهرلهرگه ۋە مۆمىنلهرگه(ھهقىقهتهن 

بولسىمۇ، ئالالھ ئۇالرنىڭ مىكرىنى ) چوڭ( ئۆرۈۋەتكۈدەك مىكرى تاغنى

ئالالھنى پهيغهمبهرلىرىگه قىلغان ۋەدىسىگه خىالپلىق . بهربات قىلىدۇ
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دوستلىرى ئۈچۈن (قىلىدۇ دەپ ئويلىمىغىن، ئالالھ ھهقىقهتهن غالىبتۇر، 

  .»ئىنتىقام ئالغۇچىدۇر )دۈشمهنلىرىدىن

نى ) ئاھالىسى(دىگارىڭ زالىم يۇرتالر پهرۋەر« :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

ھاالك قىلسا، ئهنه شۇنداق ھاالك قىلىدۇ، ئالالھنىڭ ئازابى ھهقىقهتهن 

  .»تولىمۇ قاتتىقتۇر 

بىلىڭالركى ئالالھنىڭ ئازابى قاتتىقتۇر ۋە « :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

  .»كهچۈرۈم قىلغۇچى ۋە بهك مېهرىباندۇر ئالالھ 

 كهرىم بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه بهرىكهت بهرسۇن، ئالالھ بۈيۈك قۇرئان

ئۇنىڭدىكى ۋەز نهسىههتلهردىن ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ 

سۈننهتلىرىدىن ھهممهيلهنگه مهنپهئهت بهرسۇن، ئۆزۈم ئۈچۈن ۋە سىلهر 

ئۈچۈن ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمهن، ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ 

لهپ قىلغۇچىالرنى كهچۈرگۈچىدۇر ۋە بهك قىلىڭالر، ئالالھ كهچۈرۈم ته

  .مېهرىباندۇر

  ئىككىنچى خۇتبه

بارلىق گۈزەل ماختاشالر تهقۋالىق بىلهن ئىتائهت قىلغۇچىنى 

ئىززەتلىك قىلغان، ئۆزىنىڭ بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلىپ ئاسىيلىق 

ئالالھنى ھىچ قانداق شېرىكى . قىلغۇچىالرنى خار قىلغان ئالالھغا خاستۇر

 يىگانه دەپ، ئالالھ ئۆزى تاللىغان پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد -ككه يوق، يه

ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن، 

سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

هگهشكهن تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە قىيامهتكىچه ئۇالر نىڭ يولىغا ئ

  .بارلىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز
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ئالالھغا ھهقىقى تهقۋادارلىق قىلىڭالر، ئالالھغا تائهت ! ئى مۇسۇلمانالر

  . ئىبادەت قىلىڭالر، ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىسىلهر-

« :ەيدۇپهرۋەردىگارىڭالر ئالالھ تائاال مۇنداق د! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

) يهنى قىيامهت كۈنى(ئالالھدىن قورقۇڭالر، ھهر ئادەم ئهته ! ئى مۆمىنلهر

نېمىلهرنى تهييارلىغانلىقىغا قارىسۇن، ) ياخشى ئهمهللهردىن(ئۈچۈن 

ئالالھدىن قورقۇڭالر، ئالالھ ھهقىقهتهن قىلىۋاتقان ئىشىڭالردىن تولۇق 

  . »خهۋەرداردۇر

 مهسىيهت دېگهن ئالالھ ۋە -بىلىڭالركى، گۇناھ ! ئى مۇسۇلمانالر

 مهسىيهتلهر ناچارلىق ۋە -ئالالھنىڭ رەسۇلىغا قارشى چىقىشتۇر، گۇناھ 

پاساتچىلىق جهھهتته پهرقلىق بولۇپ، بۇ گۇناھالرنىڭ بهزىسى بهزىسىدىن 

كاتتا بولىدۇ، گۇناھنىڭ چوڭى بولسۇن ياكى كىچىكى بولسۇن ھهممىسى 

 گۇناھكار بولۇپ قىلىشتىن ھهزەر سىلهر.  ناچارلىقتىن ئىبارەت-يامانلىق 

 پهرزەنتلىرىڭالرنى ۋە سىلهر ياشاۋاتقان جهمئىيهتنىمۇ -قىلىڭالر، ئائىله 

ئالالھغا تهۋبه قىلىپ دىندا . بۇنىڭدىن ھهزەر قىلىشقا تهۋسىيه قىلىڭالر

مۇستهھكهم تۇرۇش بىلهن ئالالھنىڭ ئازابىغا ئۇچراپ قىلىشتىن 

نىڭ يولىغا ئهگىشىپ ئالالھغا ئاسىيلىق دۇنيادا شهيتانالر. ساقلىنىڭالر

. قىلىپ زىيان تارتقۇچى كىشىلهرنىڭ قىلمىشىدىن ئىبرەت ئىلىڭالر

 نهسىههت قىلىپ ئۆزىنى ئۇنتۇپ قالغان ياكى باشقىالرنىڭ -باشقىالرغا ۋەز 

 نهسىههت قىلىشىغا مۇھتاج بولۇپ قالغان كىشىلهرنىڭ ئىشلىرىدىن -ۋەز 

  . ئىبرەت ئىلىڭالر

 مهسىيهتنىڭ ئهڭ قاتتىق ئازابلىرىنىڭ بىرى قهلبنىڭ -گۇناھ 

پېچهتلىنىپ تامغا بېسىلىشى، غهپلهتته قىلىشى، يوقىلىشى، بۇزۇلۇشى ۋە 
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قاراڭغۇلۇقتا قىلىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇنداق قهلب ياخشىلىق بىلهن 

 -  قهبىهلىك بىلهن گۈزەللىكنى پهرق ئهتمهيدۇ، گۇناھ -يامانلىقنى، ناچار 

ئالالھ تائاال .  ئىبادەتنى ياقتۇرمايدۇ-لهرنى ياخشى كۆرىدۇ، تائهت مهسىيهت

ئۆزىنىڭ يامان ئهمىلى چىرايلىق كۆرسىتىلگهن، شۇنىڭ « :مۇنداق دېگهن

ھىدايهت تاپقان كىشى بىلهن (بىلهن ئۇنى چىرايلىق ھېسابلىغان كىشى 

ن خالىغا(ئالالھ ھهقىقهتهن خالىغان كىشىنى گۇمراھ قىلىدۇ ) ئوخشاشمۇ؟

  .»)كىشىنى ھىدايهت قىلىدۇ

 - مهسىيهتكه چۆمگهندە بۇنىڭغا بولىدىغان ئازاب-ئىنسان قهلبى گۇناھ 

ئوقۇبهتنى سهزمهيدۇ، ئاقىۋىتىنى ھېس قىلمايدۇ، پهقهت ئالالھنىڭ ئازابىغا 

پهيغهمبهر . دۇچار بولغاندا غهپلهت ئۇيقۇسىدىن ئويغىنىدۇ

« :سته مۇنداق دېيىلگهنئهلهيهىسساالمدىن بايان قىلىنغان بىر ھهدى

ئۆزىدىن ھېساب ئېلىپ تۇرىدۇ ۋە ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن  ئهقىللىق كىشى 

 ھهۋىسىگه -ياخشى ئهمهل قىلىدۇ، نادان كىشىلهر ئۆزىنىڭ ھاۋايى 

  ).تىرمىزىيدىن( »ئهگىشىدۇ ۋە ئالالھدىن ئهپۇ تهمه قىلىدۇ

ر، زىيان  مهسىيهتتىن ھهزەر قىلىڭال-گۇناھ ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

تارتقۇچىالرمۇ مۇشۇ سهۋەپتىن زىيان تارتقان، ياخشىلىقالردىن مهھرۇم 

 مهسىيهتنىڭ سهۋەبىدىن ئالالھنىڭ جازاسىغا -بولغۇچىالرمۇ گۇناھ 

ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ چهكسىز . ئۇچراپ ياخشىلىقالردىن مهھرۇم بولغان

تهرەپكه بهندىلهردىن تهۋبه قىلىپ ئۆزى  رەھمىتى ۋە ھېكمىتى بىلهن 

قايتقۇچىالرنى، كهچۈرۈم تهلهپ قىلىپ، قىلمىشىغا پۇشايمان 

 ئىبادەتته بولۇپ ئۆزىنىڭ ئالالھنىڭ -يېگۈچىلهرنى، دائىم تائهت 

رەھمىتىگه ئېهتىياجلىقىنى ئاشكارا قىلغۇچىالرنى، ئهپۇ تهلهپ قىلىپ 
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سهھىه مۇسلىمدا بايان قىلىنغان . يىلىنغۇچىالرنى ياخشى كۆرىدۇ

مىنىڭ جېنىم قولىدا « :هيغهمبهر ئهلهيهىساالم مۇنداق دېگهنھهدىسته پ

بولغان ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، ئهگهر سىلهر گۇناھ قىلمىساڭالر، 

ئالالھ سىلهرنىڭ ئورنۇڭالرغا باشقا بىر خهلقنى پهيدا قىالتتى، ئۇالر گۇناھ 

  .»ىالتتىقىلىپ ئالالھدىن كهچۈرۈم تهلهپ قىالتتى، ئالالھ ئۇالرنى ئهپۇ ق

 - ئىبادەت قىلىش، گۇناھ -ئالالھنىڭ ھوزۇرىدىكى ياخشىلىقنى تائهت 

مهسىيهتتىن يىراق بولۇش، سهمىمىيهتلىك بىلهن ھهقىقى تهۋبه قىلىش 

 يوشۇرۇن نېمهتلىرىگه -ئارقىلىق تهلهپ قىلىڭالر،ئالالھنىڭ ئاشكارا 

 ۋاقتىدا ئۆز« :ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن. شۈكرى ئېيتىڭالر

تېخىمۇ زىيادە ) ئۇنى(نېمىتىمگه شۈكرى قىلساڭالر، «: پهرۋەردىگارىڭالر

قىلساڭالر، مېنىڭ ئازابىم، ئهلۋەتته، ) نېمىتىمگه كۇفرى( قىلىمهن، ئهگهر 

  .»دەپ جاكارلىدى »بهكمۇ قاتتىق بولىدۇ

ئالالھ تائاال سىلهرنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ! بىلىڭالركى

ئالالھ ھهقىقهتهن « « :ا بۇيرۇپ قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دېدىئېيتىشق

پهيغهمبهرگه رەھمهت يولاليدۇ، پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه 

سىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇت ! ئى مۆمىنلهر. مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ

  .»ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر

ى ماڭا بىرقېتىم دۇرۇت كىمك« :پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مۇنداق دېگهن

ئېيتسا، بۇ دۇرۇتنىڭ سهۋەبى بىلهن ئالالھ ئۇنىڭغا ئون ھهسسه رەھمهت 

  .»قىلىدۇ

بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ يولباشچىسى، ئىلگىركى ۋە !ئى مۆمىنلهر

كىيىنكى كىشىلهرنىڭ خوجىسى بولغان پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد 
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               . انلىق تىلهڭالرئهلهيهىسساالمغا كۆپلهپ دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ئام

                                  

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا، ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا رەھمهت، 

مهغپىرەت قىلغاندەك رەھمهت، مهغپىرەت قىلغىن، ئىبراھىم 

ساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا بهرىكهت ئاتا قىلغاندەك بهرىكهت ئاتا ئهلهيهىس

  . قىلغىن

سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى 

  .مىزكىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلى

ئى ئالالھ توغرا يول تۇتقۇچى، ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم قىلغۇچى، 

ھهقىقهتنى دۇنياغا تاراتقۇچى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهسساالمنىڭ 

ئىز باسارلىرىدىن بولغان ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر، ئوسمان، ئهلىدىن ۋە باشقا 

ڭ ۋە سىنىڭ سىخىلىقىڭ، رەھمىتى .بارلىق ساھابىالردىن رازى بولغىن

  . خهيرى ئېهسانىڭ بىلهن بىزدىنمۇ رازى بولغىن

مۇشرىكالر ۋە . ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن! ئى ئالالھ

! ئى ئالالھ. كاپىرالرنى خار قىلغىن، دىن دۇشمهنلىرىنى تارمار قىلغىن

بىزنى دوزاخ ئازابىدىن . ئاخىرەتته ياخشىلىق ئاتا قىلغىن-بىزگه دۇنيا 

بىزنىڭ ئىلگىركى ۋە كىيىنكى، ئاشكارا يوشۇرۇن  .ساقلىغىن

گۇناھلىرىمىزنى، بىز بىلمىگهن سهن بىلىدىغان گۇناھلىرىمىزنى 

سهن ھهممىنىڭ ئهۋۋىلى ۋە ئاخىرىسهن، سهندىن باشقا . كهچۈرۈم قىلغىن
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بىزنىڭ ھهممه ئىشلىرىمىزنىڭ ئاقىۋىتىنى ياخشى . ھهق ئىالھ يوق

  . ۋە ئاخىرەتنىڭ ئازابىدىن ساقلىغىنقىلغىن، بىزنى دۇنيانىڭ خارلىقى 

بىز نهپسىمىزنىڭ يامانلىقىدىن، ئهممهللىرىمىزنىڭ ! ئى ئالالھ

بىزنى . ناچارلىقىدىن، سهندىن سېغىنىپ پاناھلىق تهلهپ قىلىمىز

  . ھهرقانداق يامانلىق قىلغۇچىنىڭ يامانلىقىدىن ساقلىغىن

شمهنلهرنىڭ بىزنى تهقدىرىمىزنىڭ يامان بولىشىدىن، دۈ! ئى ئالالھ

ئىچى قارىلىقىدىن، بهختسىزلىكتىن، ئېغىر قىيىنچىلىقالردىن 

قىيىنچىلىقتا قالغانالرنىڭ قىيىنچىلىقىنى . ساقلىغىن

ئهسىرگه چۈشۈپ قالغان مۇسۇلمانالرنىڭ قۇتۇلۇشىغا . ئاسانالشتۇرغىن

مۇسۇلمانالردىن قهرىزدارالرنىڭ قهرزىنى، قىيىنچىلىقتا . ياردەم بهرگىن

سىنىڭ رەھمهت . نىڭ قىيىنچىلىقىنى ئاسانالشتۇرغىنقالغانالر

شهپقىتىڭ بىلهن مۇسۇلمانالردىن كېسهللىك ئازابى تارتىۋاتقان 

بىزنى ۋە بىزنىڭ ئهۋالدلىرىمىزنى . كىشىلهرگه شىپالىق بهرگىن

شهيتاندىن، ئىنسان ۋە جىندىن بولغان ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ زىيان 

مانالرنى شهيتاندىن ۋە ئىنسان بارلىق مۇسۇل .يهتكۈزۈشىدىن ساقلىغىن

جىندىن بولغان ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ زىيان يهتكۈزۈشىدىن ساقلىغىن، 

سهن ھهممىگه قادىر، قۇدرەتلىك، بۇ شهھهرنى ۋە باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ 

بىزنىڭ رەھبىرىمىزنى . خاتىرجهم، پاراۋان قىلغىن-تىنىچ شهھهرلىرىنى

لغىن، قىلغان ئىشلىرىنى سهن ئىسالھ قىلغىن، توغرا يولغا مۇۋەپپهق قى

رازى بولىدىغان ۋە ياخشى كۆرىدىغان ئىشالردىن قىلغىن، ئۇالرنىڭ دىن 

دۇنيا ئىشلىرىغا ياردەم بهرگىن، ئۇالرنىڭ ياردەمچىلىرىنى ئىسالھ قىلغىن، 

سهن ھهممىگه قادىر، . ئۇالر بىلهن دىنىڭغا ۋە كىتابىڭغا ياردەم بهرگىن
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رەھبهرلهرنى سىنىڭ كىتابىڭ ۋە قۇدرەتلىك، بارلىق مۇسۇلمان 

پهيغهمبىرىڭنىڭ سۈننىتى بىلهن ھۆكۈم قىلىدىغان، خهلقىگه، ۋەتىنىگه 

  . كۆيىنىدىغان قىلغىن

ئى . بىزنى كۆز يۇمۇپ ئاچقۇدەك ۋاقىتمۇ تاشالپ قويمىغىن! ئى ئالالھ

سهن ناھايىتى مېهرىبان، كۆيۈمچاندۇرسهن، بىزگه يامغۇر ياغدۇرۇپ ! ئالالھ

  . بهرگىن

ئالالھ سىلهرنى ئادىللىق قىلىشقا، خهيرى ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

ئېهسان قىلىشقا، ئۇرۇق تۇغقانالرغا ئېهسان قىلىشقا بۇيرىيدۇ، پاھىشه 

سىلهرنىڭ نهسىههت قوبۇل . ئىشالردىن، ھهددىدىن ئېشىشتىن توسىدۇ

 قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه نهسىههت قىلىدۇ، ئالالھغا بهرگهن ۋەدەڭالرغا

ۋاپا قىلىڭالر، ئهھدىنى چىڭىتقاندىن كىيىن بۇزىۋەتمهڭالر، ئالالھنى بۇ 

ئىشقا ۋەكىل قىلدىڭالر، ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ 

تۇرغىچىدۇر، ناھايىتى كاتتا بولغان ئالالھنى يادىتىڭالر، ئالالھمۇ سىلهرنى 

ېيتىڭالر، سىلهرگه ئالالھنىڭ ھېسابسىز نېمهتلىرىگه شۈكۈر ئ. ئهسلهيدۇ

ئالالھ سىلهرنىڭ . زىيادە قىلىپ بېرىدۇ، ئالالھنى يادىتىش كاتتا ئىشدۇر

  .قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغىچىدۇر

 
  

  

 


