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  مهككه مۇكهررىمىنىڭ پهزىلىتى ۋە قۇربان ھېيت كۈنلىرى

 
  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-27ئاينىڭ -11يىلى - 2009

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالالھنى ماختاپ 

دۇرۇت ساالم يوللىغاندىن كىيىن جۈمه نامىزى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا 

ئالالھنىڭ نېمهتلىرى "ئۈچۈن جهم بولغان يۈزمىڭلىغان جامائهتكه 

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى " ھهرماكاندا نامايهن بولۇپ تۇرىدۇ ھهرزامان ۋە 

  :تهۋسىيهلهرنى قىلدى

ز ئالالھ تائاال بهندىلىرىنىڭ قهلبىدە ئۇلۇغلىنىشى ۋە ئىبادەت يالغۇ

ئۆزى ئۈچۈنال قىلىنىشىنى تهقهززا قىلىدىغان، ئۆزىنىڭ بۈيۈكلىكىنى 

  . ئارقا چۈشۈردى-دەلىللهيدىغان ئاالمهتلهرنى ئارقىمۇ

زاماندىكى ئاالمىتى ئۇرۇش ھارام قىلىنغان ئايالر بولسا، ماكاندىكى 

ئالالھ . ئاالمىتى ئۇرۇش قىلىش چهكلهنگهن زېمىن ھهرەمدىن ئىبارەتتۇر

سىلهرنى پهرۋەردىگارىڭالرغا مۇالقات بولۇشقا ئىشهنسۇن «: اق دەيدۇتائاال مۇند

ئالالھنىڭ . »دەلىللىرىنى تهپسىلىي بايان قىلىدۇ) قۇدرىتىنىڭ(دەپ، 

تىنچ ماكانى مهككه شهھىرىدە مۇسۇلمانالر دىننىڭ بهش ئاساسىنىڭ بىرى 

ىندىال بولغان ھهج پائالىيىتىنى ئادا قىلىدۇ، بۇ پائالىيهت پهقهت مۇشۇ زېم

خاتىرجهم بولىدۇ، ھهتتا بۇ -بۇ يهرگه كهلگهن كىشىلهر تىنچ. ئادا قىلىنىدۇ

بۇ شهھهرنىڭ . خاتىرجهملىك زېمىندىكى ئۆسۈملۈكلهرگىمۇ يېتىدۇ

ھاۋادىكى قۇشالرغىمۇ . دەرەخلىرى كېسىلمهيدۇ ۋە ھايۋانلىرى ئوۋالنمايدۇ

سىلىرى كىشىلهرنىڭ چۈشۈرۈپ قويغان نهر. زىيان سېلىشقا بولمايدۇ
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بۇ يهرگه . ئېگىسىگه قايتۇرۇش مهقسىتىدىن باشقا مهقسهتته ئېلىنمايدۇ

ئىچمهكلهرنى يهتكۈزۈپ -كهلگهنلهرنى ئالالھ تائاال پاكىزە ھاالل يېمهك

ئۇالرنى بىز تېنچ « :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. بېرىش بىلهن ئىكرام قىلىدۇ

ۋىلهرنىڭ ھهممىسى ھهرەمگه ئورۇنالشتۇرمىدۇقمۇ؟ ھهرەمگه تۈرلۈك مې

بىزنىڭ دەرگاھىمىزدىن چۈشۈرۈلگهن رىزقتۇر، لېكىن ) بۇ. (كهلتۈرۈلىدۇ

مۇسۇلمان خاتىرجهملىك ۋە باياشاتلىق . »ئۇالرنىڭ تولىسى بىلمهيدۇ

ئىچىدە ئالالھغا بويسۇنۇپ ۋە قورقۇپ ئالالھقا قىلىدىغان ئىبادەتلهرنى ئادا 

شهھهر تىنچ، ھهرەم : "دەيدۇئىبنى كهسىر رەھىمهھۇلالھ مۇنداق . قىلىدۇ

  ".ئۇلۇغلىنىدۇ، بۇ شهھهر قۇرۇلغاندا تىنچلىق بىرگه قويۇلغان

ئىبراھىم ئهلهيهىسساالم ئالالھقا دۇئا قىلىپ ئىنسانالرنىڭ بۇ قۇرغاق 

ئىبراھىم  جىلغىغا كېلىپ ھهج قىلىشىنى تىلىگهن، ئالالھ 

ان ئىنسانالر ئهلهيهىسساالمنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلدى، تارىختىن بۇي

ئۆز « :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ھهرزامان مهزكۇر چاقىرىققا ئاۋاز قوشتى

ۋاقتىدا بىز كهئبىنى كىشىلهر ئۈچۈن جهم بولىدىغان جاي ۋە ئامان جاي 

  . »قىلىپ بهردۇق

ئالالھنىڭ بۇ ئۆيى ئىمان ۋە تهقۋالىق ئاساسىغا قۇرۇلغان بولۇپ، بۇ 

ئالالھ . قىلغانالرنى ئالالھ ئۆزى ھاالك قىلىدۇمۇقهددەس ئورۇنغا سۈيىقهست 

پهرۋەردىگارىڭنىڭ فىل ئىگىلىرىنى قانداق «:تائاال مۇنداق دەيدۇ

كىمكى بۇ مۇقهددەس زېمىندا مۇستهھكهم . »قىلغانلىقىنى كۆرمىدىڭمۇ؟

تهۋھىد ئهقىدىسىنى شېرىككه ياكى زۇلۇمغا ياكى ئۆز نهپسانىيىتىگه 

. كهن، ئۇنىڭ جازاسىنى دەرھال كۆرىدۇئهگهشتۈرۈشنى مهقسهت قىلىدى

كىمكى مهسجىدى ھهرامدا زۇلۇم بىلهن گۇناھ «:  مۇنداق دەيدۇئالالھ تائاال
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ئىبنى كهسىر . »قىلماقچى بولىدىكهن، ئۇنىڭغا قاتتىق ئازابنى تېتىتىمىز

ھهرەمنىڭ خۇسۇسىيهتلىرىنىڭ بىرى : "رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ

شۇكى، كىمكى بۇ شهھهردە بىرەر يامانلىقنى مهقسهت قىلىدىكهن، گهرچه ئۇ 

 يامانلىقنى روياپقا چىقارمىسىمۇ بۇنىڭ جازاسىغا ئۇچرايدۇ، كىشى بۇ

ئىخالس بىلهن قىلىنغان ئهمهللهر قوبۇل قىلىنىدۇ ۋە ئهجرى كاتتا 

  ".بولىدۇ

ئالالھ تائاال بهندىلىرىگه ئۇالرنىڭ ئاتىسى ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمنىڭ 

 ئىزلىرىنى ئاشكارا-ھهرەم بهيتۇلالھنى ياسىغانلىقتىن ئىبارەت ئىش

بۇ قىلىنغان ئهمهللهردىن پهقهت ئالالھنىڭ رازىلىقى مهقسهت . قىلدى

ئىبنى . قىلىنغانلىرىنىڭ مهڭگۈ داۋاملىشىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

ئهمهللهر شهكلى ۋە سانى جهھهتتىن : "قهييۇم رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ

پهزىلهتلىك بولمايدۇ، بهلكى ئۇ ئهمهللهر قهلبته ئۇلۇغلىنىش بىلهن 

  ".پهزىلهتلىك بولىدۇ

مهسىله ئهمهلنى قىلىشال ئهمهس بهلكى قىلغان ئهمهللهرنى بۇزۇلۇپ 

كېتىش ۋە ساۋابى بىكار بولۇپ كېتىش، رىيا بولۇپ قىلىش، دۇنيا مهنپهئهتى 

ئارىلىشىپ قىلىش ياكى ياخشى ئىشتىن كىيىن يامانلىق سادىر قىلىش 

« :  تائاال مۇنداق دەيدۇئالالھ. قاتارلىقالردىن ساقلىنىشتىن ئىبارەتتۇر

 پارچه قىلىۋەتكهن -سىلهر پىششىق ئىگىرگهن يىپنى چۇۋۇپ پارچه

يهنه بىر )  مۈلۈك جهھهتته-سان ۋە مال(خوتۇندەك بولماڭالر، بىر جامائه 

جامهئهدىن كۆپ بولغانلىقى ئۈچۈن، قهسمىڭالرنى ئالدامچىلىقنىڭ 

ئارىسىدىكى جىنسى، ھهج ئىبادىتىدە كىشىلهر . »ۋاستىسى قىلىۋالىسىلهر

ئىرقى، تىل سىستېمىسىدىكى ۋە چېگرا ئايرىمىسىدىكى پهرقلهر 
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ئالالھ تائاال . يوقىلىپ، ئىمان بىلهن تهقۋالىقنىڭ ئۆلچىمى ئاشكارا بولىدۇ

سىلهرنى بىز ھهقىقهتهن بىر ئهر، بىر ! ئى ئىنسانالر«: مۇنداق دەيدۇ

تا، بىر ئانىدىن ياراتتۇق، بىر ئا) ئادەم بىلهن ھهۋۋادىن ئىبارەت(ئايالدىن، 

ئۆزئارا تونۇشۇشۇڭالر ئۈچۈن سىلهرنى نۇرغۇن مىللهت ۋە ئۇرۇق قىلدۇق، 

ھهقىقهتهن ئهڭ تهقۋادار بولغانلىرىڭالر ئالالھنىڭ دەرگاھىدا ئهڭ 

 بىرىدىن ئارتۇق -يهنى كىشىلهرنىڭ بىر(ھۆرمهتلىك ھېسابلىنىسىلهر 

، ئالالھ ھهقىقهتهن ) بولىدۇبولۇشى نهسهپ بىلهن ئهمهس، تهقۋالىق بىلهن

ھاجىالر ئهڭ ئۇلۇغ كۈن . »ھهممىنى بىلگۈچىدۇر، ھهممىدىن خهۋەرداردۇر

بىچارە، مىسكىنلىكىنى -بولغان ئهرەپات كۈنىدە ئۆزلىرىنىڭ ئاجىز

ئىپادىلهپ ئېهرام كىيىملىرىنى كىيىپ، ئالالھنىڭ بىرلىكىنى نامايهن 

لالھتىن ھاجهتلىرىنى قىلىدىغان سۆزلهر بىلهن تهلبىيه ئېيتىپ ئا

سورايدۇ، قىيىنچىلىقلىرىنى ئاسانالشتۇرۇشنى، ئارزۇلىرىغا يهتكۈزۈشنى 

ئالالھ تائاال بهندىلهرگه رىزىق بهرگۈچى ۋە تىلهكلىرىگه . تىلهيدۇ

قۇرۇق قايتۇرمايدۇ ۋە  ئالالھ بىر نهرسه سورىغان كىشىنى . يهتكۈزگۈچىدۇر

پهرۋەردىگارىڭالر «: داق دەيدۇئالالھ تائاال مۇن. ئۈمىتسىزلهندۈرمهيدۇ

قوبۇل قىلىمهن، ) دۇئايىڭالرنى(ماڭا دۇئا قىلىڭالر، مهن «: ئېيتىدۇ

ئهرەپات كۈنىدىن كىيىن ھاجىالر ۋە بارلىق . »تىلىگىنىڭالرنى بېرىمهن

مۇسۇلمانالرغا يىلنىڭ ھهممه كۈنلىرىدىن بۈيۈك بولغان بىر كۈن كېلىدۇ، 

:  پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ.ئۇ بولسىمۇ قۇربان ھېيت كۈنىدۇر

ئالالھنىڭ نهزىرىدىكى ئهڭ كاتتا كۈن قۇربان ھېيت كۈنى، ئۇنىڭدىن «

ئىبنى رەجهب رەھىمهھۇلالھ . »قالسا ھېيتنىڭ ئىككىنچى كۈنىدۇر
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قۇربان ھېيت كۈنى ئىككى ھېيت كۈنىنىڭ ئهڭ : "مۇنداق دەيدۇ

  .كاتتىسىدۇر

 مۇسۇلمانالر ئۈچۈن خۇرسهنلىكنى ئىككى ھېيتنىڭ بىر كۈندە بولىشى

زىيادە قىلىدۇ، جۈمه كۈنى بىر ھهپتىنىڭ ھېيتى، قۇربان ھېيت كۈنى 

بولسا ھهج پائالىيىتىنى ئادا قىلىدىغان ھېيتتۇر، بۇ كۈننىڭ پهزىلهتلىرى 

ۋە ھۆرمىتى بولۇپ، بۇ كۈندە ھېيت نامىزى ئوقۇغان كىشى جۈمه نامىزى 

ئهمما ھېيت نامىزى بىلهن . سا بولىدۇئوقۇماستىن پېشىن نامىزىنى ئوقۇ

ئالالھ تائاال  . جۈمه نامىزىنى تهڭ ئوقۇسا بۇنىڭ پهزىلىتى كاتتا بولىدۇ

كهۋسهردىن ئىبارەت بۈيۈك نېمهتلىرىگه -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى ھهۋزى

ئالالھ بارلىق . شۈكرى ئېيتىپ ناماز ئوقۇپ، قۇربانلىق قىلىشقا بۇيرىغان

ھېيت كۈنى ۋە ئۇنىڭدىن كىيىنكى ئۈچ كۈن ئىچىدە كىشىلهرگه قۇربان 

. مال بوغۇزالش ئارقىلىق ئۆزىگه يېقىنچىلىق قىلىشقا بۇيرىدى

مۇسۇلمانالر بۇ ئۇلۇغ كۈنلهردە ئالالھقا ئاسىيلىق قىلىشتىن ساقلىنىشى 

. پۇجۇر ئورۇنلىرىدىن يىراق بولىشى كېرەك-ۋە تۈرلۈك پىسق

ئىبادەت -سىيلىق قىلماستىن، تائهتمۇسۇلماننىڭ ئۆز پهرۋەردىگارىغا ئا

   . بىلهن ئۆتكۈزگهن كۈنلىرىنىڭ ھهممىسى ھېيت كۈنى ھېسابلىنىدۇ

  .ئىبادىتىگه مۇيهسسهر قىلسۇن-جانابى ئالالھ ھهممىمىزنى ئۆز تائهت

 

  

  


