
 

  ئىمان نۇرى بىلهن چاقنىغان قهلب

  ]ئۇيغۇرچه[ 

  القلب الذي ينير بنور اإليمان
]باللغة األويغورية[   

ىئهلى ئىبنى ئابدۇرەھمان ھۇزەيپ:   خاتىــپ

علي بن عبد الرحمن الحذيفي: الخطيب  

 

سهيپىددىن ئهبۇ ئابدۇلئهزىز: تهرجىمه قىلغۇچى  

  سيف الدين أبو عبد العزيز:ترجمالم

 

تهمكىنى. ن: ىكىتكۇچىتهكشۇرۇپ ب  

تمكيني. ن: المراجعة  

 

رىياد شهھرى رەبۋە رايونى دىن تهشۋىقات ھهمكارلىق 
 مهركىزى

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة 
 الرياض

 

1429 – 2008 

 



 ١

  ئىمان نۇرى بىلهن چاقنىغان قهلب

  

  كۇنىدىكى جۇمه خۇتبىسى- ٤ئاينىڭ - ٧يىلى- ٢٠٠٨ھ ١٤٢٩ - ٧ -  ٠١

ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن 

  باشاليمهن

  بىرىنچى خۇتبه

ئالالھنى . غا خاستۇرگۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ

ۋە   نهپسىمىز . ماختايمىز، ئۇنىڭغا تايىنىمىز، ئۇنىڭدىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمىز 

ئالالھ . ناچار ئهمهللىرىمىزنىڭ يامانلىقىدىن ئالالھغا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمىز

ھىدايهت قىلغان كىشىنى ئازدۇرغۇچى، ئۇ ھىدايهت قىلمىغان كىشىنى توغرا يولغا 

ئالالھنى ھىچ شېرىكى يوق يهككه يىگانه دەپ، ئالالھنىڭ . يوقتۇريېتهكلىگۈچى 

دىنىنى ھهممه دىنالردىن ئۈستىن قىلىش ئۈچۈن ئهۋەتىلگهن مۇھهممهد 

  .ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز 

لىرىغا، ئالالھدىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئات

ساھابىلىرىگه ۋە قىيامهتكىچه ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى كىشىلهرگه 

  .كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

ئالالھ بۇيرىغان ياخشى ئىشالرنى قىلىش، چهكلىگهن ناچار، يامان ! ئى مۇسۇلمانالر

الھدىن ھهقىقى ئىشالردىن ساقلىنىش ئارقىلىق ئالالھ تهرەپكه يېقىنلىشىپ ئال

ھهقىقهتهن دۇنيا ھاياتى تېزلىكته ئاخىرلىشىدۇ، ئىشالر ئۆزگىرىپ تۇرىدۇ، . قورقۇڭالر

ئالالھ ھىچ نهرسىنى دۇنيادا مهڭگۈ ياشايدىغان ياراتمىدى، ياكى دۇنيادا تائهت ئىبادەتكه 

. بۇيرۇلمايدىغان، ناچار ئىشالردىن چهكلهنمهيدىغان بىكار تۇرىدىغان قىلىپ ياراتمىدى

. نى ئۆزىگه قۇلچىلىق قىلىدىغان ۋە بويسۇنىدىغان قىلىپ ياراتتىنسانبهلكى؛ ئ

ئۇالرنىڭ بهخت سائادىتى ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان مېهرى شهپقهتلىك ئالالھقا 

ئىتائهت قىلىش بىلهن، بهختسىزلىك، شهقىلىك ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان 



 ٢

نكهشلىك ۋە بويۇنتاۋلىق قىلىش بىلهن بارلىققا مېهرى شهپقهتلىك ئالالھغا گهدە

كىملهركى ئالالھغا ۋە پهيغهمبهرگه « :ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېدى. كىلىدۇ

ئىتائهت قىلىدىكهن، ئۇالر ئاخىرەتته ئالالھنىڭ نېمىتىگه ئىرىشكهن پهيغهمبهرلهر، 

 شېهىتلهر ۋە )يهنى يۇقىرى دەرىجىلىك پهيغهمبهرلهر ۋە شېهىتلهر(سىددىقالر

ياخشىالر بىلهن بىلله بولىدۇ، ئۇالر نېمه دېگهن ياخشى ھهمراھالر، بۇ پهزلى ئالالھ 

. بىلىشته يىتهرلىكتۇر) پهزلى ئېهسانغا تىگىشلىك بولغانالرنى( ئالالھ . تهرىپىدىندۇر

كىملهركى ئالالھقا ۋە پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلماي « :ئالالھ تائاال يهنه مۇنداق دېدى

قىلىدىكهن ئۇالر ئۈچۈن جهھهننهمنىڭ ئازابلىرى بولىدۇ، ئۇالر بۇ ئازابتا   سىيلىق ئا

  . »مهڭگۈ قالىدۇ 

شارابى تهييارالنغان بولۇپ ئۇالر ئۆلۈم ئالدىدا  بۇ دۇنيادا ھهممه كىشىلهرگه ئۆلۈم 

. نېمهتلهر ئۈزۈلىدۇ- سهكرات ئازابىنى تېتىيدۇ، دۇنيادا كۆرگهن بارلىق لهززەت ۋە نازۇ

ھهربىر جان ئىگىسى ئۆلۈمنىڭ تهمىنى تېتىغۇچىدۇر، « :الالھ تائاال مۇنداق دېدىئ

قىيامهت كۈنى تولۇق بېرىلىدۇ، ) يهنى ئهمهللىرىڭالرنىڭ ساۋابى( سىلهرنىڭ ئهجرىڭالر

كىمكى دوزاختىن يىراق قىلىنىدىكهن ۋە جهننهتكه كىرگۈزىلىدىكهن، ئۇ كىشى 

( كچىلىكى پهقهت ئالدايدىغان مالدىنال ئىبارەتتۇردۇنيا تىرى. مۇرادىغا يهتكهن بولىدۇ

   . »)يهنى ئالدايدىغان نهرسه بولۇپ ئازغىنا بهھرىمهن بولغاندىن كىيىن تۈگهيدۇ 

ئۆلۈمنى » ئۆلۈمنى كۆپ ياد ئېتىڭالر« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

دىتىش بولسا ئنسانغا كۆپ ئهسلهش ئنسانغا ئۆلۈم قايغۇسىنى ئازايتىدۇ، ئۆلۈمنى ئاز يا

ئۆلۈم ھهققىدىكى بۇ نهسىههتلهر يېتهرلىك، ئۆلۈمدىن . ئۆلۈم قايغۇسىنى كۆپهيتىدۇ

 ئۆلگهندىن كىيىن، ئۆز قهبرىسىنىڭ   ئىنسان،. كىيىنكى ئهھۋالالر ناھايىتى بۈيۈكتۇر

جهننهتنىڭ بوستانلىرىدىن بىر باغچا ياكى دوزاخنىڭ ئوتلۇق ئازگاللىرىدىن بىر ھاڭ 

ئاخىرەت ھاياتى ئىنسان ئۈچۈن دائىملىق نېمهتلىنىش . ىغانلىقىنى بىلمهيدۇبولىد

  .تۇرياكى داۋاملىشىپ تۇرىدىغان مهڭگۈلۈك ئازابتىن ئىبارەت

دۇنيادا ئىنسان ئۈچۈن بىردىن بىر بهختلىك ھايات، قهلبنىڭ ھاياتلىقى بولۇپ بۇ 

 چوڭ كىچىك   ۈتۈپ،قهلبنىڭ سهزگۈرلىكى بىلهن، ئىنساننىڭ دائىم ئۆز نهپسىنى كۈز
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كىمىكى دائىم ئۆز . ھهممه ئىشلىرىدىن ھېساب ئىلىپ تۇرۇشى بىلهن ھاسىل بولىدۇ

نهپسىدىن ھېساب ئىلىپ تۇرىدىكهن ئۇ كىشىنىڭ قىيامهت كۈنىدىكى ھېسابى 

چۈنكى ئىنسان ئۆز قىلمىشلىرىنى كۈزۈتۈپ تۇرغاندا . يهڭگىل ۋە ئاسان بولىدۇ

 مهسىيهت ئىشلهشتىن -  كىلىدۇ، شۇ ئارقىلىق گۇناھئالالھدىن ھايا قىلىش بارلىققا

  .چهكلىنىدۇ

) ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن( مۆمىنلهرنىڭ رەھبىرى ئۆمهر ئىبنى خهتتاب  

سىلهر قىيامهت كۈنى ھېساب قىلىنىشتىن ئىلگىرى دۇنيادا ئۆز « :مۇنداق دەيدۇ

 ئۆلچهپ كۆرۈڭالر، نهپسىڭالردىن ھېساب ئىلىپ تۇرۇڭالر، قىلغان ئىشلىرىڭالرنى

  .»قىيامهتتىكى يىغىلىشقا تهييارلىق قىلىڭالر

قهلب ھاياتلىقى بولسا، ئالالھنىڭ ئىنسانغا ئاتا قىلغان ئهڭ بۈيۈك 

نېمهتلىرىنىڭ بىرى بولۇپ، مۇشۇ ھاياتلىق بىلهن ئىنسان ياخشى ئىشالردىن 

ئى «:اال مۇنداق دەيدۇئالالھ تائ. سۆيۈنىدۇ، يامان ناچار ئىشالردىن كۆڭلى بىئارام بولىدۇ

يهنى ئهبهدىي ھاياتقا ( ئالالھ ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى سىلهرنى تىرىلدۈرىدىغان! مۆمىنلهر

ئىمانغا دەۋەت قىلسا، ئۇنى قوبۇل قىلىڭالر، بىلىڭالركى، ئالالھ ) ئېرىشتۈرىدىغان

يهنى كىشىنىڭ دىلىنى (كىشى بىلهن ئۇنىڭ قهلبى ئارىسىدا توسالغۇ بوالاليدۇ

، )نىڭ خاھىشى بويۇنچه ئهمهس، بهلكى ئۆز خاھىشى بويىچه تهسهررۇپ قىلىدۇئىگىسى

ئالالھ تائاال يهنه مۇنداق  .»قىيامهت كۈنى سىلهر ئالالھنىڭ دەرگاھىغا يىغىلىسىلهر

دىققهت قىلىڭالر، ئالالھ سىلهرنىڭ دىلىڭالردىكىنى بىلىپ «: ئاگاھالندۇرۇش بېرىدۇ

  .»تۇرغىچىدۇر

 ئالالھنى ھىچ شېرىكى يوق يهككه يىگانه دەپ  ولسا،قهلبنىڭ ھاياتلىقى ب

ئىتىقاد قىلىش، ئالالھنى ياخشى كۆرۈش، ئالالھغا تهۋەككۇل قىلىش، ئالالھنىڭ 

زىكرىنى ئۆزىگه ئۈلپهت قىلىش، ئالالھغا خۇرسهنلىك بىلهن ئىتائهت قىلىش، 

ئاسىيلىق قىلىشنى ئۆچ كۆرۈش، مال دۇنياغا كۆپ ھىرىسمهن بولماسلىق، 

قىالرغا زۇلۇم قىلىشتىن ساقلىنىش قاتارلىق ئىشالر بىلهن ھاسىل بولىدۇ، باش

قهلبى ھاياتلىققا ئېرىشكهندە قهلبى نۇرغا توشقان ھالدا ياخشى ھاياتتا   ئىنسان 
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ئالالھ تائاال .  تهرەپتىن ياخشىلىق تهييارلىنىدۇ قىيامهتته ئۇ كىشىگه ئالالھ. ياشايدۇ

يهنى ئۇنىڭ قهلبىنى (بولۇپ، بىز ئۇنى) هنى كافىري(ئهسلىدە ئۆلۈك «:مۇنداق دەيدۇ

تىرىلدۈرگهن، بىز ئۇنىڭغا كىشىلهر ئارىسىدا ھىدايهت تېپىشقا نۇر ) ئىمان بىلهن

قالغان ۋە ئۇنىڭدىن ) يهنى كۇفىرنىڭ قاراڭغۇلۇقىدا(بهرگهن بىر ئادەم زۇلمهتته

  .»قۇتۇاللمىغان بىر ئادەم بىلهن ئوخشاشمۇ؟

ت بولسا ئۆز قهلبىنى ئىمان بىلهن ياشناتقان، قۇرئان مهڭگۈلۈك ياخشى ھايا 

كهرىمنىڭ كۆرسهتمىسىگه ئهمهل قىلغان كىشىگه مهنسۇپتۇر، ئالالھ تائاال مۇنداق 

دۇنيا تىرىكچىلىكى پهقهت ئويۇن كۈلكه ۋە غهپلهتتىن ئىبارەتتۇر، « :دەيدۇ

بۇ (ىلسه ئىدى ، ئهگهر ئۇالر ب)يۇرتىدۇر(شۈبهىسىزكى، ئاخىرەت يۇرتى ھهقىقى ھايات

« پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسىدە) . ئارتۇق كۆرمهيتتى دۇنيانى ئۇ دۇنيادىن 

بىلهن ياد ئهتمهيدىغان كىشىنىڭ مىسالى ھايات  ئالالھنى يادىتىپ تۇرىدىغان كىشى

  .»كىشى بىلهن ئۆلۈكنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ

الھغا ئىتائهت قىلىش، ئالالھنى يادىتىش تىلغىال خاس بولماستىن بهلكى ئال 

گۇناھ مهسىيهتلهردىن يىراق بولۇشمۇ ئالالھنى ياد ئېتىشنىڭ 

چۈنكى، ئىنسان ئالالھنىڭ قۇدرىتىنى ئىسىگه ئالغاندا ياخشى .جۈملىسىدىندۇر

     .ئهمهللهرنى قىلىشقا يۇزلىنىدۇ

بهندىنىڭ بهختسىز، شهقى بولىشى ئالالھنى يادىتىشتىن غاپىل بولۇش بىلهن 

  غاپىللىق ئىككى تۈرلۈك بولۇپ؛ بولىدۇ، 

كۇفۇرلۇق بىلهن نىپاقلىق، بۇ ئىنتايىن : بىرىنچى تۇردىكى غاپىللىق

بۇ غهپلهت ساھىبى قهلبى ئۆلۈك، بهختسىز، ھهممه ياخشىلىقتىن مهھرۇم . خهتهرلىك

 ئىبادەت قىلمايدۇ، گۇناھ مهسىيهتتىن قول ئۈزمهيدۇ، -بولغۇچى بولۇپ ئالالھغا تائهت

 قۇتلۇق دىيارىنى ئارزۇ قىلمايدۇ، ئۇالرنىڭ ياشاش ئىستىكى ھايۋانالرغا ئاخىرەتنىڭ

ئالالھ تائاال . ئوخشايدۇ، جهننهتكه كىرىش ئارزۇسىدا بولمايدۇ، دوزاخ ئازابىدىن قورقمايدۇ

كىمكى ئالالھغا ئىمان « :كۇفىر بىلهن نىپاق غهپلىتى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ

 قهلبى ئىمان بىلهن مۇستهھكهم تۇرسىمۇ -ۋالسا ئېيتقاندىن كېيىن ئىماندىن يېنى
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ئىماندىن يانغانلىقىنى بىلدۈرگهنلهر بۇنىڭدىن ) ئاغزىدىال(مهجبۇرالش ئاستىدا

يهنى ئىختىيارى يوسۇندا مۇرتهت بولغان (كۇفىر بىلهن كۆڭلى ئازادە بولسا-مۇستهسنا

ئۇالرنىڭ ) يهنى ئازاپ(ۇ ئۇ ئالالھنىڭ غهزىپىگه ئۇچرايدۇ ۋە چوڭ ئازابقا قالىدۇ، ب) بولسا

ئاخىرەتتىن ئارتۇق كۆرگهنلىكلىرى ۋە ئالالھنىڭ كافىر  دۇنيا تىرىكچىلىكنى 

قهۋمنى ھىدايهت قىلمايدىغانلىقى ئۈچۈندۇر، ئهنه شۇ كىشىلهر ئالالھ تهرىپىدىن 

دىللىرى، قۇالقلىرى ۋە كۆزلىرى پېچهتلىۋېتىلگهن كىشىلهردۇر، ئهنه شۇالر 

شهك شۈبهىسىزكى، جىن ۋە «:ھ تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇئالال. »غاپىلالردۇر

ياراتتۇق، ئۇالر دىللىرى ) يېقىلغۇ بولۇش ئۈچۈن(ئىنسانالردىن نۇرغۇنلىرىنى دوزاخقا

بولغىنى بىلهنمۇ، ئۇ ئارقىلىق ھهقنى چۈشهنمهيدۇ، ئۇالر كۆزلىرى بولغىنى بىلهنمۇ، ئۇ 

كۆرمهيدۇ، ئۇالر قۇالقلىرى بولغىنى ) ئالالھنىڭ قۇدرىتىنىڭ دەلىللىرىنى( ئارقىلىق

تىڭشىمايدۇ، ئۇالر ) ئالالھنىڭ ئايهتلىرىنى ئىبرەت ئىلىپ( بىلهنمۇ، ئۇ ئارقىلىق 

ئالالھ . »گويا ھايۋانغا ئوخشايدۇ، ھايۋاندىنمۇ ئۆتهر گۇمراھدۇر، ئهنه شۇالر غاپىلالردۇر

 بىلمهيدۇ، ئۇالر لېكىن ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى بۇنى« :تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ

ھاياتلىق دۇنياسىدىكى ئاشكارا نهرسىلهرنى بىلىدۇ،ئهمما ئاخىرەت ئىشلىرىدىن 

  .»غاپىلالردۇر

ئۇالر ئهۋۋەلدىكى كۇفرى ۋە چوڭ نىپاق : ئىككىنچى تۈردىكى غاپىلىق

غهپلىتىدىن تۆۋەنرەك بولۇپ بىرقانچه دەرىجىگه بۆلۈنىدۇ، بۇ جهمئىيهتكه ۋە 

بۇ تۈردىكى . ىنى، تهسىرى خاراكتىرىگه قاراپ ئايرىلىدۇكىشىلهرگه بولغان زىي

ئالالھنىڭ ۋە بهندىلهرنىڭ ھهققىنى تولۇق ئادا قىلماسلىق : غهپلهتلهردىن

بۇ ھالهتته ئىنسان ئالالھ .  كهلگهن غاپىللىق قاتارلىقالرغا سهل قاراش بىلهن بارلىققا

 ياخشىلىق ۋە ساۋاپالردىن بېكىتكهن پهرز ۋاجىبالرنى تولۇق ئادا قىلمايدۇ، كۆپلىگهن

مهھرۇم قالىدۇ، مۇسۇلماننىڭ ياخشىلىق ۋە ساۋاپالردىن مهھرۇم قىلىشى 

شۇنىڭ بىلهن ئىنسان بۇ . قىاللمىغان ياخشى ئىشلىرىغا ئاساسهن بولىدۇ

. غاپىللىقنىڭ سهۋەبىدىن ئۆزىگه كۆپلىگهن گۇناھ مهسىيهتلهرنى يۈكلىۋالىدۇ 

شۈكرى قىلماسلىق غهپلىتى بولسا ئىنسان ئالالھنىڭ بهرگهن نېمهتلىرىگه  

نېمهت بهرگۈچىنىڭ ھهقىقهتهن بۈيۈك نېمهتلهرنى يهيدۇ، ئىچىدۇ لېكىن 
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كاتتىلىقىنى تهپهككۈر قىلمايدۇ، ئۆزىگه بۇ نېمهتنىڭ يوللىرىنى ۋە ئىسسىق بىلهن 

سوغاقتىن ساقلىنىش ئۈچۈن قىش يازدا كىيىۋاتقان كىيىم كىچهكلىرىنىڭ كېلىش 

رى مهنبىيىنى ئويلىمايدۇ، ھهر تهرەپتىن مهنپهئهتلىنىۋاتقات بۇ نېمهتلهرگه دائىم شۈك

بۇ كافىر ئىنسان ئۆزىنىڭ « : بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. ئېيتمايدۇ

بىز بۇلۇتتىن زور مىقداردا يامغۇر . يىمهكلىكلىرىگه ئىبرەت نهزىرى بىلهن قارىسۇن

ياردۇق، ) ئۇنىڭدىن ئۆسۈملۈكنى چىقىرىش بىلهن(ياغدۇردۇق، ئاندىن زېمىننى

پهئهتلىنىشى ئۈچۈن، زېمىندا ئاشلىقالرنى، سىلهرنىڭ ۋە ھايۋانلىرىڭالرنىڭ مهن

ئۈزۈمنى، ئوتياشالرنى، زەيتۇننى، خورمىنى، دەرەخلىرى قويۇق باغچىالرنى، تۈرلۈك 

  .»مېۋىلهرنى، ئوت چۆپلهرنى ئۆستۈردۇق

دۇنيا - ئالالھنىڭ ئىنساننى باشقا مهخلۇقالردىن ئاالھىدە قىلىپ يارىتىشى، مال

ىشقىمۇ قادىر بواللمايدىغان ساالمهتلىك، بىلهن ئهڭ قىممهت باھادا سىتىۋىل

تىنچلىق ۋە ئهقىلدىن ئىبارەت نېمهتلىرىگه شۈكرى ئېيتىشتىن غاپىل بولۇش، بۇ 

نېمهتلهرنى زەھهرلىك ئىچىملىك ـ چېكىملىك، جهمئىيهتنى قااليمىقان قىلىش، 

ئېسىل ياخشى ئىشالرنى بۇزۇش ئۈچۈن ئىشلىتىش، ئالالھ بهرگهن مال دۇنياغا شۈكرى 

ئېيتىشتىن غاپىل بولۇش، بۇ مال دۇنيانىڭ ئۆتهشكه تىگىشلىك ھهققىنى تولۇق 

ئۆتىمهسلىك، ھارام چهكلهنگهن ئىشالرغا ئىشلىتىش، ئالالھنىڭ دىننى 

كۈچهيتىدىغان، بىرلىككه چاقىرىدىغان، جهمئىيهتنى ئىسالھ قىلىدىغان، كىشىلهر 

تۇرااليدىغان تىنىچلىقتىن   ئۆزىنىڭ جىنى، مىلى ۋە تۇرالغۇ جايلىرىدا خاتىرجهم 

بۇ نېمهتلهرگه شۈكرى .ئىبارەت بۈيۈك نېمهتكه شۈكرى ئېيتىشتىن غاپىل قىلىش

ئېيتىش بولسا بۇنى جهمئىيهتنىڭ تىنچلىقىنى بۇزۇشقا ۋە بۇزغۇنچىالرغا 

  .ياردەملىشىشكه ئىشلهتمهسلىك

سا، ئهۋالتالردىن ئىبارەت بولغان نېمهتكه شۈكرى ئېتىشتىن غاپىل بولۇش بول 

بالىالرنىڭ ئىسالمىي تهربىيىسىگه كۆڭۈل بۆلمهسلىك، توغرا يول بىلهن ئالالھ رازى 

بولىدىغان، مىللىتىگه ۋە ۋەتىنىگه ياراملىق ئهۋالد قىلىپ يېتۇلدۇرمهسلىك، بۇ 

نېمهتكه شۈكرى ئېيتىش بولسا ئۇالرغا توغرا يول كۆرسىتىش، ئالالھغا تائهت ئىبادەت 
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ئۇالرنىڭ   ئاخىرەتته ئۇالرنىڭ بهختلىك بولىشى ئۈچۈن قىلىشقا يېتهكلهش، دۇنيا

  .ئىشلىرىنى ئىسالھ قىلىش كېرەك

غاپىللىق دېگهن . مۇسۇلمان كىشى غاپىللىقتىن ھهزەر ئهيلىشى كېرەك

ۋە ساقلىنىش قىيىن بولغان ئىبلىس شهيتاننىڭ كىرىش  ئىنسانالرغا زىيىنى چوڭ 

الھ تائاالنىڭ شهرىئىتىگه بويسۇنۇش، ئېغىزى بولۇپ، بۇنىڭدىن ساقلىنىش بولسا ئال

ئالالھ . مهنپهئهتلىك ئىلىم ئۈگۈنۈپ ياخشى ئهمهللهرنى قىلىش بىلهن ھاسىل بولىدۇ

تهقۋادار كىشىلهر شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىگه ئۇچرىسا، ئالالھنى «:تائاال مۇنداق دەيدۇ

ىدۇ، خاالس تاپ) شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىدىن(ئهسلهيدۇـ دە ھهقىقهتنى كۆرۈۋېلىپ،

بۇرادەرلىرىنى بولۇشىچه ئازدۇرىدۇ، ئۇالرنى ئازدۇرۇشتىن بوشىشىپ ) كۇففار(شهيتانالر 

  .»قالمايدۇ

ئالالھ ئۇلۇغ قۇرئان كهرىم بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه بهرىكهت بهرسۇن، ئۇنىڭدىكى  

ۋەز نهسىههتلهردىن ھهممهيلهنگه مهنپهئهت بهرسۇن، مهن ۋە سىلهر ئۈچۈن ئالالھدىن 

تهلهپ قىلىمهن، ئالالھدىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىڭالر، ئالالھ كهچۈرۈم تهلهپ كهچۈرۈم 

  .قىلغۇچىالرنى ئهپۇ قىلغۇچىدۇر ۋە بهك مېهرىباندۇر

                                                                               ئىككىنچى خۇتبه 

ئالالھ . ا خاستۇرگۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغ

ھهممىدىن ئالى ۋە كاتتا بولغان ئالالھنى ھىچ . ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىباندۇر

شېرىكى يوق يهككه يىگانه دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز، پهيغهمبهرلهرنىڭ ئېسىلى بولغان 

. مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز

 پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ئالالھتىن

ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ 

  .رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

سىلهر ئالالھتىن ھهقىقى قورقۇڭالر، ئىسالمنىڭ مۇستهھكهم ! ئى مۇسۇلمانالر

! ئى مۆمىنلهر« :ا چىڭ ئېسىلىڭالر، ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇيىمىرىلمهس ھالقىسىغ

) ياخشى ئهمهللهردىن(ئۈچۈن) قىيامهت كۈنى(ئالالھ دىن قورقۇڭالر، ھهر ئادەم ئهته
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نېمىلهرنى تهييارلىغانلىقىغا قارىسۇن، ئالالھدىن قورقۇڭالر، ئالالھ ھهقىقهتهن 

  .»قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭالردىن تولۇق خهۋەرداردۇر

ئىخالس، راستچىللىق، توغرا يولغا ۋە سۈننهتكه ئهگىشىش بىلهن ! ئى مۇسۇلمان

ئالالھ تهرەپته بولغىن، دىندا بىدئهت ئىشالرنى پهيدا قىلىشتىن ساقالنغىن، ئىخالس 

ئالالھ تائاال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  بىلهن غهلبه قازانغۇچىالردىن بولغىن، 

ڭ خاتالىقلىرىنى كهچۈرۈم قىلىش، سۈننىتىگه ئهگهشكهن كىشىلهرنى

سائادەتلىك قىلىش، ئاخىرەتته - ياخشىلىقلىرىنى زىيادە قىلىپ بېرىش، دۇنيادا بهخت

  .نىجاتلىق ئاتا قىلىشقا ئۆزى كهپىل بولدى

- كىمكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم نىڭ سۈننىتىگه قارشى چىقىدىكهن ئۇ دۇنيا  

ئالالھ ئۇنىڭ ھىچ قانداق ئىشىنى قوبۇل . دۇرئاخىرەتته ئوچۇق ئاشكارا زىيان تارتقۇچى

كىمكى ئالالھقا ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىغا « : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ  . قىلمايدۇ

ئىتائهت قىلىدىكهن، ئالالھغا تهقۋالىق قىلىپ، ئالالھدىن قورقىدىكهن ئۇالرغىنه 

دىن « :ەيدۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق د . »مهقسهتكه ئىرىشكۈچىلهردۇر

دىندا ياخشى ئهمهللهرنىڭ ( ھهقىقهتهن ئاساندۇر، دىننى قاتتىقالشتۇرۇشقا بولمايدۇ،

يوللىرى كۆپ بولغاچقا ھهممىنى تهڭ قىلىمهن، دەپ ئۆزىگه ئېغىر يۈك ئارتىۋېلىشقا 

 ئهگهر كىمكى دىننىڭ قېيىن يولىنى تۇتسا ھۆددىسىدىن چىقىپ  .»)بولمايدۇ

لىرى ئۇنى بېسىۋالىدۇ، شۇڭالشقا نورمال يول تۇتۇڭالر، ئالالھ بواللماي، ھامان دىن ئىش

بۇيرىغان ئىشنى قىلىشقا ھىرىس بولۇڭالر ۋە ساۋابتىن خۇش بىشارەت ئىلىڭالر، 

) ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن( ۋە كېچىنىڭ ئاخىرقى ۋاقىتلىرىدىن   ئهتتىگهن ئاخشام

  .»پايدىلىنىڭالر

قهيهردە بولساڭ ئالالھتىن « :مه بهرگهنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق كۆرسهت 

قورققىن، خاتالىققا ياخشىلىقنى ئهگهشتۈرگىن ياخشىلىق خاتالىقنى ئۆچۈرىدۇ، 

  .»كىشىلهرگه گۈزەل ئهخالق بىلهن مۇئامىله قىلغىن

ئالالھ تائاال بىزنى ئاالھىدە بىر ئىشقا بۇيرىدى، ئۇ بولسىمۇ پهيغهمبهر 

يولالشتىن ئىبارەت، ئالالھ قۇرئان كهرىمدە مۇنداق ئهلهيهىسساالمغا كۆپ دۇرۇت ساالم 
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ئالالھ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه رەھمهت يولاليدۇ، پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن « :دېگهن

سىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇت ! پهيغهمبهرگه مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ، ئى مۆمىنلهر

  .»ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر

هرلهرنىڭ يولباشچىسى، ئىلگىركى ۋە كىيىنكى بارلىق پهيغهمب!ئى مۆمىنلهر

كىشىلهرنىڭ خوجىسى بولغان پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا كۆپلهپ 

  .دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر

   پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا! ئى ئالالھ

ه تاۋابىئاتلىرىغا رەھمهت، مهغپىرەت قىلغاندەك ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا، ئائىل

رەھمهت، مهغپىرەت قىلسىال، ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا 

  .بهرىكهت ئاتا قىلغاندەك بهرىكهت ئاتا قىلسىال

ئائىله  رىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا،سىلىدىن پهيغهمبى! ئى ئالالھ

رگه گه ۋە ئۇالر نىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىله

  . كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

ئى ئالالھ توغرا يول تۇتقۇچى، ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم قىلغۇچى، ھهقىقهتنى 

دۇنياغا تاراتقۇچى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىز باسارلىرىدىن 

ۋە باشقا بارلىق ) ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن(هكرى،ئۆمهر، ئوسمان، ئهلى بولغان ئهبۇ ب

  .ساھابىالردىن رازى بولغىن

  .سىنىڭ سىخىلىقىڭ ۋە خهيرى ئېهسانىڭ بىلهن بىزدىنمۇ رازى بولغىن 

مۇشرىكالر ۋە كاپىرالرنى . ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن! ئى ئالالھ 

هنلىرىنى تارمار قىلغىن، مۇسۇلمانالرنىڭ دىلىنى دىن دۈشم. خار قىلغىن

بىرلهشتۈرگىن، ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ئىسالھ قىلغىن، بىزگه ھهقىقهتنى كۆرسىتىپ 

ئۇنىڭغا ئهگىشىشكه، باتىلنى كۆرسىتىپ ئۇنىڭدىن يىراق بولۇشقا مۇيهسسهر 

بىز يوشۇرۇن گۇناھلىرىمىزنى، - بىزنىڭ ئىلگىركى ۋە كىيىنكى، ئاشكارا . قىلغىن

سهن ھهممىدىن . بىلمىگهن سهن بىلىدىغان گۇناھلىرىمىزنى كهچۈرۈم قىلغىن

بىزنىڭ ھهممه ئىشلىرىمىزنىڭ . ئهۋۋەل ۋە كىيىن سهندىن باشقا ئىالھ يوق



 ١٠

بىزنى دۇنيانىڭ خارلىقى ۋە ئاخىرەتنىڭ ئازابىدىن . ئاقىۋىتىنى ياخشى قىلغىن

  .ساقلىغىن

كىتابىڭگه ۋە پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد دىنىڭغا، ! ئى بۈيۈك ئىززەتلىك ئالالھ

ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگه ياردەم بهرگىن، پهلهستىندىكى قېرىنداشلىرىمىزنى 

مۇھاپىزەت قىلغىن، ئىراقتىكى قېرىنداشلىرىمىزنى ئىسالھ قىلغىن ۋە مۇھاپىزەت 

لۇككه ئۇندىن باشقا دىكتاتۇر تۈزۈم ئاستىدا ياشاۋاتقان ۋە ئىزىلىۋاتقان، ھۆر.قىلغىن

ئىنتىلىۋاتقان مۇسۇلمان قىرىنداشلىرىمىزنى توغرا يولغا يىتهكلىگىن ۋە نۇسرەت 

  .ئاتا قىلغىن

دۇنيادىكى بارلىق قېرىنداشلىرىمىزنى مۇھاپىزەت !ئى بۈيۈك ئىززەتلىك ئالالھ

قىلغىن، ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى ئىسالھ قىلغىن، بىزنى ساڭا ئىتائهت قىلىشقا، 

شقا مۇۋەپپهق قىلغىن، بىزنى ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرنى ئاسىيلىقتىن يىراق بولۇ

مهغپىرەت قىلىشىڭنى سورايمىز، مۇسۇلمانالردىن قهرزدارالرنىڭ قهرزىنى، 

رەھمهت شهپقىتىڭ . قىيىنچىلىقتا قالغانالرنىڭ قىيىنچىلىقىنى ئاسانالشتۇرغىن

.  بهرگىنبىلهن مۇسۇلمانالردىن كېسهللىك ئازابى تارتىۋاتقان كىشىلهرگه شىپالىق

بىزنى ۋە بىزنىڭ ئهۋالدلىرىمىزنى شهيتاندىن ۋە ئىنسان جىندىن بولغان 

سهن ھهممىگه قادىر، . ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ زىيان يهتكۈزۈشىدىن ساقلىغىن

بىزنىڭ . تىنىچ، خاتىرجهم، پاراۋان قىلغىن قۇدرەتلىك ئالالھسهن، يۇرتلىرىمىزنى

ۇۋەپپهق قىلغىن، قىلغان ئىشلىرىنى رەھبىرىمىزنى ئىسالھ قىلغىن، توغرا يولغا م

سهن رازى بولىدىغان ۋە ياخشى كۆرىدىغان ئىشالردىن قىلغىن، ئۇالرنىڭ دىن دۇنيا 

ئىشلىرىغا ياردەم بهرگىن، ئۇالرنىڭ ياردەمچىلىرىنى ئىسالھ قىلغىن، ئۇالر بىلهن 

ق سهن ھهممىگه قادىر، قۇدرەتلىك، بارلى . دىنىڭغا ۋە كىتابىڭغا ياردەم بهرگىن

مۇسۇلمان رەھبهرلهرنى سىنىڭ كىتابىڭ ۋە پهيغهمبىرىڭنىڭ سۈننىتى بىلهن 

بىزدىن ۋە بارلىق . ھۆكۈم قىلىدىغان، خهلقىگه، ۋەتىنىگه كۆيىنىدىغان قىلغىن

ئاخىرەتته -مۇسۇلمانالردىن ۋاپات بولغان كىشىلهرنى مهغپىرەت قىلغىن، بىزگه دۇنيا 

  . ساقلىغىندوزاخ ئازابىدىن. ياخشىلىق ئاتا قىلغىن
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ئالالھ سىلهرنى ئادىللىق قىلىشقا، خهيرى ئېهسان ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

قىلىشقا، ئۇرۇق تۇغقانالرغا ئېهسان قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، پاھىشه ئىشالردىن، ھهددىدىن 

ئېشىشتىن توسىدۇ، سىلهرنىڭ نهسىههت قوبۇل قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه 

 ۋەدەڭلهرگه ۋاپا قىلىڭالر، ئهھدىنى چىڭىتقاندىن ئالالھقا بهرگهن. نهسىههت قىلىدۇ

كىيىن بۇزىۋەتمهڭالر، ئالالھنى بۇ ئىشقا ۋەكىل قىلدىڭالر، ئالالھ سىلهرنىڭ 

قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغىچىدۇر، ناھايىتى كاتتا بولغان ئالالھنى ياد 

ىرىگه شۈكۈر ئىتىڭالر، ئالالھمۇ سىلهرنى ئهسلهيدۇ، ئالالھنىڭ ھېسابسىز نېمهتل

ئالالھ . ئېيتىڭالر، سىلهرگه زىيادە قىلىپ بېرىدۇ، ئالالھنى يادىتىش كاتتا ئىشدۇر

                                                  . سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغىچىدۇر

           

 


