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 رامزان ئىنسان ھاياتىنى ئۆزگهرتكۈسى

 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ تهپسىلى -26 ئاينىڭ -09 يىلى -2008

  تهرجىمىسى

  بىرىنچى خۇتبه 

 شهرەپ ئىگىسى ۋە -بارلىق گۈزەل ماختاشالر بۈيۈك قۇدرەتلىك شان

ياراتقۇچىسى، ھهممه نۇقسانالردىن پاك بولغۇچى، بارلىق مهخلۇقاتالرنىڭ 

مۆمىنلهرگه ساالمهتلىك بېغىشلىغۇچى بولغان ئالالھقا خاستۇر، ئالالھنىڭ 

 تهشهككۈرلهر ئېيتىمىز، - ئىنئاملىرىغا ھېسابسىز رەھمهت -پهزلى 

ئىتائهت قىلغانالرغا ھهسسىلهپ ساۋاپ، ئاسىيلىق قىلغانالرغا قىلمىشىغا 

ۈچى ئالالھنى ھىچ شېرىكى يوق يهككه يىگانه دەپ، ھهممه اليىق جازا بهرگ

ياخشىلىققا يېتهكلىگۈچى يول باشچىمىز پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد 

ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز، 

سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ 

ىغا، ساھابىلهرگه ۋە قىيامهتكىچه ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن تاۋابىئاتلىر

  .بارلىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

ئالالھقا تهقۋالىق قىلىشقا ئالدىراڭالر، چهكلهنگهن ! ئى ئىنسانالر

 ئهمهللىرىنى بېكىتتى، -ئىشالردىن يىراق بولۇڭالر، ئالالھ بهندىلهرنىڭ نام 

 ئىبادەت قىلغۇچىالرنى ئۆزىگه يېقىنلىشىشنىڭ سهۋەبلىرىگه -ئهت تا

  .مۇيهسسهر قىلدى
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ھهربىر ياخشىلىقنىڭ ساۋابى بولغىنىدەك !ئى مۇسۇلمانالر

قىيامهت كۈنى « :يامانلىقنىڭمۇ جازاسى بولىدۇ، ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن 

 ھېچ ئادەمگه بىز ئهمهللهر تارتىلىدىغان ئادالهت تارازىسىنى ئورنىتىمىز،

يهنى ياخشى ئادەمنىڭ ياخشىلىقى ( قىلچه ئۇۋال قىلىنمايدۇ

، ئهگهر )كېمهيتىۋېتىلمهيدۇ، يامان ئادەمنىڭ يامانلىقى ئاشۇرىۋېتىلمهيدۇ

ئۇنىڭ قىچا چاغلىق ئهمىلى بولسىمۇ، ئۇنى ھازىر قىلىمىز، بهندىلهرنىڭ 

  .»ئهمهللىرىدىن ھېساب ئېلىشقا بىز يېتهرلىكمىز

 بىزدىكى ھهققى ناھايىتى كاتتا بولۇپ بىز بۇنىڭغا اليىق ئالالھنىڭ

ئىبادەت قىلىشقا قادىر بواللمايمىز، نېمهتلىرىگه تولۇق شۈكۈر 

 - ئېيتالمايمىز، ئالالھ تائاال بىزنىڭ ئاجىزلىقىمىزنى بىلىپ رەھمهت

مهغپىرەت قىلىپ بىزگه مۇشۇ ئىبادەتلهرنى پهرز قىلىش بىلهن كۇپايه 

ىنىڭ غهزىپى كىلىدىغان ئىشنى قىلىشتىن توستى، قىلدى، بىزنى ئۆز

پهيغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر، « :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ 

  .»پهيغهمبهر چهكلىگهن نهرسىدىن چهكلىنىڭالر

 ئىبادەتلهرنىڭ ھهممىسى مۇسۇلماننىڭ ئىمانىنى كۈچالندۇرۇپ -تائهت 

 -تائهت  جى بولغاندەك، روھمۇ روھىنى پاكاليدۇ، بهدەننىڭ غىزاغا ئېهتىيا

 ئىسالمنى - مهسىيهتلهر ئىمان -ئىبادەت بىلهن پاكلىنىدۇ، گۇناھ 

ئاجىزالشتۇرىدۇ ياكى بىكار قىلىۋېتىدۇ، بهدەن ۋە روھقا نىسبهتهن 

زەھهرلىك مىكرۇبقا ئوخشايدۇ، بۇ توغرىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزگه 

ىگه بۇيرۇسام سىلهر مهن سىلهرنى بىر نهرس« :مۇنداق دېگهن

ئىمكانىيتىڭالرنىڭ يېتىشچه ئۇنى ئادا قىلىڭالر، سىلهرنى بىر نهرسىدىن 

  ).بىرلىككه كهلگهن ھهدىس( »چهكلىسهم ئۇنىڭدىن يېنىڭالر
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ئىبادەت ئالالھغا خالىس نىيهت ۋە ! ئى مۇسۇلمانالر بىلىڭالركى 

ادەتنىڭ ئىب پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگه مۇۋاپىق قىلىنسا 

نهتىجىلىرى كۆرۈلىدۇ، ئىبادەت قىلغۇچى گۇناھتىن پاك بولىدۇ، ئۇ كىشى 

 مهسىيهتنى - ئاخىرەتته بهخت تاپقۇسى، ئالالھتىن قورقۇپ گۇناھ -دۇنيا 

  .تهرىك قىلغان كىشىنىڭ ئهجرى زىيادە بولىدۇ 

ئهمما ئىبادەتلهر خالىس ئالالھ ئۈچۈن ياكى پهيغهمبهر 

ىتىگه مۇۋاپىق قىلىنمىسا ئالالھ ئۇ كىشىنى ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈنن

سۈننهتكه مۇۋاپىق قىلمىغان ئىبادەتلىرىگه ئاساسهن  ئىخالسسىز ياكى  

بۇ كۈندە نۇرغۇن ئادەملهر خار « :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ  . ئازاباليدۇ 

بولىدۇ، ئۇالر دۇنيادا گۇناھ قىلغۇچىالردۇر، ئاخىرەتته جاپا تارتقۇچىالردۇر، 

بۇالقتىن  ر ھارارىتى قاتتىق دوزاخقا كىرىدۇ، سۇلىرى قايناپ تۇرغان ئۇال

باشقا ) يهنى بهتبۇي ئاچچىق تىكهندىن( سۇغۇرۇلىدۇ، ئۇالر ئۈچۈن زەرىدىن

يىمهكلىك بولمايدۇ، زەرى كىشىنى سهمرىتمهيدۇ، ئاچلىقنى 

بۇ ئايهتلهر " ، تهپسىرشۇناسالر بۇ ئايهتلهرنى چۈشهندۈرۈپ»پهسهيتمهيدۇ

دەپ " بادەتنى سۈننهتكه مۇۋاپىق قىلمىغانالر توغرىسىدا سۆزلهنگهنئى

  .چۈشهندۈرىدۇ 

ئۆز نهپسىدىن ھېساب : ھهربىر مۇسۇلمان ئۈچۈن زۆرۈر بولغان ئىش

 ئىزلىرىغا قاراپ باقسۇن -ئىلىپ، پىكىر قىلىپ، ئويلىنىپ قىلغان ئىش 

ه ئادا ھهر بىر ئىبادەت ھىكمهت بىلهن تهلهپ قىلىنغان يول بويۇنچ. 

قىلىندىمۇ؟، نهپسى پاكالندىمۇ؟ ئهخالقى تۈزەلدىمۇ؟ قهلبى ئاخىرەتكه 

 - يۈزلهندىمۇ؟ مهغرۇرالندۇرىدىغان دۇنيادىن ئېهىتىيات قىلدىمۇ؟ قىلغان 

ئهتكهنلىرىدىن ئالالھقا يېلىنىپ كهچۈرۈم تهلهپ قىلدىمۇ؟ ئالالھقا 
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. ر قىلدىمۇ؟ ئۇچرىشىش ئۈچۈن ئالالھ رازى بولىدىغان ئهمهللهرنى تهييا

 ھهرىكهتلىرىدە - ئىبادەتلهر بىلهن قهلبىدە ۋە ئىش -قىلغان تائهت 

ئۆزگىرىش بولۇپ ياخشىلىنىش ھاسىل بولىدىكهن ئالالھقا تهشهككۈر 

ئېيتىپ ئىبادىتىنى داۋامالشتۇرسۇن، چۈنكى مۇنبهت زېمىنغا يامغۇر پايدا 

 ھهدىس -رئان قۇ قىلىپ كۆپ ھوسۇل بهرگهندەك بۇ ئىبادەت قىلغۇچىغىمۇ 

  .ۋە ياخشى ئهمهللهر مهنپهئهت قىلىپ ئۇنىڭ مېۋىسىگه ئېرىشتى

 - ئهمما قىلغان ئىبادەتلىرىدە ياخشى تهسىرلهر كۆرۈلمىگهن، ئىش 

ھهرىكهتلىرىدە ئۆزگىرىش ھاسىل بولمىغان كىشىلهر ئۆزىنىڭ 

خاتالىقلىرىغا ئۆكۈنۈپ يىغلىسۇن، ئۇ كىشىلهر قهلبى تاشقا ئوخشاش بولۇپ 

ى يامغۇر ئېرىتهلمىگهندەك ئۇالرغىمۇ قىلغان ئهمهللهرنىڭ تهسىرى تاشن

.  يالۋۇرۇشى كېرەك -بولمايدۇ، ئۇالر چىن قهلبىدىن ئالالھقا يېلىنىپ 

 ئىبادەت تهسىرى -تائهت « :ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

ە ياخشى قهلبكه نۇر، چىرايغا گۈزەللىك، بهدەنگه قۇۋۋەت، كىشىلهر قهلبىد

 مهسىيهتنىڭ تهسىرى -كۆرۈلۈش ۋە رىزقى كهڭرى بولۇش بولىدۇ، گۇناھ 

 قايغۇ، بهدەندە ئاجىزلىق، كىشىلهر قهلبىدە -قهلبته زۇلمهت، چىرايىدا غهم

  .»ئۆچ كۆرۈلۈش ۋە رىزقى كهڭرى بولماسلىق بولىدۇ

سىلهر رامىزان ئېيدا تۇرۇۋاتىسىلهر، ھهممه ! ئى خااليىقالر

ۇغالنمىسى ۋە بارلىق يامانلىقتىن قۇتۇلۇشنىڭ ئاساسى ياخشىلىقنىڭ ج

ئى « :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ  بولغان تهقۋالىقنى كهسىپ قىلىڭالر، 

گۇناھالردىن ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، سىلهردىن ! مۆمىنلهر

ئىلگىرىكىلهرگه يهنى ئىلگىركى ئۈممهتلهرگه روزا پهرز قىلىنغاندەك 

رامزاندا روزا تۇتۇش بىلهن . » ى پهرز قىلىندىسىلهرگىمۇ رامىزان روزىس
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 سائادىتى نېمه دېگهن كاتتا -تهقۋالىقنى كهسىپ قىلغان كىشىنىڭ بهخت 

، رامزاندا روزا تۇتۇش بىلهن تهقۋالىقنى كهسىپ قىاللمىغان !ھه

!  ئهلهملىرى ۋە تارتقان زېيىنى نېمه دېگهن كاتتا ھه-قايغۇ  كىشىلهرنىڭ 

ئالالھ  ېرىشكىنى ئاچلىق ۋە ئۇسسۇزلۇق ئازاۋى بولدى،، ئۇالرنىڭ رامزاندا ئ

كىمكى ياخشى ئهمهللهرنى قىلىدىكهن ئۆزىنىڭ « :تائاال مۇنداق دەيدۇ 

پايدىسى ئۈچۈن بولىدۇ، يامان ئىش قىلىدىكهن ئۆزىنىڭ زېيىنى ئۈچۈن 

  .»بولىدۇ، سىنىڭ پهرۋەردىگارىڭ بهندىلهرگه زۇلۇم قىلمايدۇ

قىلغۇچىغا، جهمئىيهتكه ۋە   ئىبادەتنىڭ، -ت تائه! دىققهت قىلىڭالر

بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ . پۈتۈن كائىناتقا ياخشى تهسىرى بولىدۇ 

پهيغهمبهرلهرنى ئىنكار قىلغانلىقتىن ھاالك قىلىنغان شهھهرلهرنىڭ « :

ئاھالىسى ئىمان ئېيتقان ۋە كۇفىردىن، گۇناھالردىن ساقالنغان بولسا ئىدى، 

 زېمىننىڭ پاراۋانلىقلىرىغا مۇيهسسهر قىالتتۇق، -تته ئۇالرنى ئاسمان ئهلۋە

لېكىن ئۇالر پهيغهمبهرلهرنى ئىنكار قىلدى، شۇڭا ئۇالرنى ئۆز قىلمىشلىرى 

 ئايال -ئهر « :ئالالھ تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ  ، »تۈپهيلىدىن ھاالك قىلدۇق،

ۇنى ئهلۋەتته دۇنيادا مۆمىنلهردىن كىمكى ياخشى ئهمهل قىلىدىكهن، بىز ئ

قانائهتچانلىق، ھاالل رىزىق ۋە ياخشى ئهمهللهرگه مۇۋەپپهق قىلىپ ئوبدان 

ياشىتىمىز، ئۇالرغا، ئهلۋەتته قىلغان ئهمىلىدىنمۇ ياخشىراق ساۋاپ 

 ئوقۇبهتنىڭ -، دۇنيادىكى يامانلىق بىلهن ئاخىرەتتىكى ئازاب»بىرىمىز

ارەت بولۇپ ئالالھ تائاال مۇنداق  مهسىيهتتىن ئىب-ئاساسلىق سهۋەبى گۇناھ 

سىلهرنىڭ قۇرۇق ئارزۇيۇڭالر ۋە ئهھلى ) ئالالھ ۋەدە قىلغان ساۋاب(« :دېگهن

كىتابنىڭ قۇرۇق ئارزۇسى بىلهن قولغا كهلمهيدۇ، كىمكى بىر يامانلىق 

جازالىنىدۇ، ئۇ ئۆزى ) دۇنيادا ياكى ئاخىرەتته(قىلىدىكهن، بۇنىڭ ئۈچۈن 
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ھېچقانداق ) ئالالھنىڭ ئازابىدىن قۇتۇلدۇرىدىغان (ئۈچۈن ئالالھدىن باشقا

  . »دوست ۋە ھېچقانداق مهدەتكار تاپالمايدۇ 

ئالالھ تائاال ئىلگىركى ئۇممهتنىڭ ئهھۋالىدىن خهۋەر بېرىپ مۇنداق 

ھهربىرىنى گۇناھى تۈپهيلىدىن جازالىدۇق، ) بۇ گۇناھكارالرنىڭ(«:دەيدۇ

رنىڭ بهزىسىنى قاتتىق تاۋۇش ئۇالرنىڭ بهزىسىگه تاش ياغدۇردۇق، ئۇال

يهرگه )  مۈلكى بىلهن قوشۇپ-مال(ھاالك قىلدى، ئۇالرنىڭ بهزىسىنى 

غهرق قىلدۇق، ئالالھ ئۇالرغا زۇلۇم ) سۇدا(يۇتقۇزدۇق، ئۇالرنىڭ بهزىسىنى 

ئالالھ تائاال . »قىلمىدى، لېكىن ئۇالر ئۆزلىرىگه ئۆزلىرى زۇلۇم قىلدى

لغان گۇناھلىرى تۈپهيلىدىن، قۇرۇقلۇقتا ئىنسانالرنىڭ قى« :مۇنداق دەيدۇ

ۋە دېڭىزدا ئاپهت يۈزبهردى،ئالالھ ئۇالرنى تهۋبه قىلسۇن دەپ 

  .»قىلمىشلىرىنىڭ بىر قىسمىنىڭ جازاسىنى ئۇالرغا تېتىتتى

ھهقىقهتهن :" ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى

كهنزىل " ( كه يېقىن بولغىنى كۈن ۋە يىلالرنىڭ ئهڭ ناچىرى قىيامهت-ئاي 

، بۇنى ئىمام ئهھمهد ۋە بۇخارىيالر ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن )ئۇممالدىن

ھهر دەۋرىدىن كېيىنكىسى ناچار بولىدۇ، ھهتتا سىلهر « :رىۋايهت قىلغان 

ئالالھقا ئۇچراشقىچه شۇنداق، مهن بۇنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن 

  .ندۇرىدۇدېگهن ئهسهر كۇچال» ئاڭلىغان

لغىنىنى تىرىشىپ ئالالھقا تائهت بۇ مۇبارەك ئاينىڭ قا! ئى مۇسۇلمانالر

 ئىبادەت قىلىش بىلهن تامامالڭالر، چۈنكى ئهمهللهر تۈگهنچىسى بىلهن -

بولىدۇ، كىيىنكى كېچىلهرنى قهدىر كېچىسىنى ئۈمىت قىلىش بىلهن 

بىدار ئۆتكۈزۈڭالر، ئالالھ كىشىلهرنى ھهر كېچىسى ئىبادەت قىلسۇن دەپ بۇ 

كىمكى قهدىر « :گهن ئهسهردەكېچىنى مهخپى قىلدى، بۇھهقته كهل
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كېچىسى ئالالھنىڭ ۋەدىسىگه ئىشهنگهن ۋە ساۋاپ ئۈمىد قىلغان ھالهتته 

» تۇرسا ئۇ كىشىنىڭ ئىلگىركى گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ

  .دېيىلگهن

 يوشۇرۇن گۇناھلىرىمىزغا -رامىزاننى ئۆزىمىزنىڭ بارلىق ئاشكارا 

لىش بىلهن ئاخىرالشتۇرۇش پۇشايمان قىلىپ ئالالھقا سهمىمى تهۋبه قى

كېرەك، چۈنكى ئىنساننىڭ تهۋبه قىلغان كۈنى ھاياتىدىكى ئهڭ شهرەپلىك 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كهئهب ئىبنى مالىكنىڭ . كۈن ھېسابلىنىدۇ 

بۈگۈن « «:تهۋبىسى قوبۇل بولغان كۈنى ئۇنى تهبرىكلهپ مۇنداق دېگهن

كۈنلىرىڭ ئىچىدىكى ئهڭ سىنىڭ ئاناڭدىن تۇغۇلغاندىن تارتىپ ئۆتكهن 

  .»خوشاللىق بىر كۈندۇر، خوش بېشارەت ئالغىن

سىلهرنى شهيتان غاپىللىقتا قويمىسۇن، مۇبارەك ئاي ! ئى مۇسۇلمانالر

تامام بولۇشتىن ئىلگىرى تهۋبه قىلىشقا ئالدىراڭالر، سىلهر تهۋبه 

قىلىشتىن غاپىل قىلىپ تۇيۇقسىز ئۆلۈم كېلىشتىن ھهزەر قىلىڭالر، 

 قىلىشتىن مهھرۇم قىلىپ ئهبهدىي بهختسىزلهردىن بولۇپ قالماڭالر، تهۋبه

ھىچ كىممۇ سىلهر بىلهن تهۋبىنىڭ ئارىسىغا توسانچا بواللمايدۇ، ئالالھ 

  .ھهرگىزمۇ ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ئهجرىنى زايا قىلىۋەتمهيدۇ

يىلنىڭ ھهممه ۋاقىتلىرىدا قۇرئان تىالۋىتىنى كۆپ ! ئى مۇسۇلمانالر

ڭالر، ھۆكمىگه ئهمهل قىلىڭالر، ئالالھ ئۆزىنىڭ كاالمىغا ئېشىنىپ قىلى

ئهمهل قىلغان كىشىلهرگه ھهممه ياخشىلىقنى ئاتا قىلدى، ئالالھ تائاال 

شۈبهىسىزكى، ئالالھنىڭ كىتابىنى تىالۋەت قىلىپ « :مۇنداق دەيدۇ

 ئۈمىد تۇرىدىغانالر، نامازنى ئادا قىلىدىغانالر، كاسات بولمايدىغان تىجارەتنى

قىلىدۇ، بىز رىزىق قىلىپ بهرگهن نهرسىلهرنى ئالالھنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن 
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يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا سهرپ قىلىدىغان كىشىلهرگه ئالالھ ئهجىرنى تولۇق 

ھهقىقهتهن  بېرىدۇ ۋە مهرھىمىتىدىن ئۇالرغا ئاشۇرۇپ بېرىدۇ، ئالالھ 

  .»اپ بهرگۈچىدۇرناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ئاز ياخشىلىققا كۆپ ساۋ

ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ كاالمىنى ئىنكار قىلغۇچىالر ئۈچۈن دۇنيادا 

ھهر بىر « :خارلىق ئاخىرەتته دەرتلىك ئازاب تهييارالپ مۇنداق دېدى

، ئۇ ئالالھنىڭ ئايهتلىرىنىڭ ئۆزىگه ئوقۇپ !گۇناھكار يالغانچىغا ۋاي

لۇق قىلغان ھالدا گويا بېرىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ تۇرىدۇ، ئاندىن تهكهببۇر

ئۇنى ئاڭلىمىغاندەك كۇفىردا چىڭ تۇرىدۇ، گۇمراھلىقتا تىخىمۇ 

  .»ئهزۋەيلهيدۇ، ئۇنىڭغا قاتتىق ئازاب بىلهن خوش خهۋەر بهرگىن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمىهالىغا نهزەر سالساقمۇ شۇ زاماندا 

قان كىشىلهر ياشىغان ئۇممهتلهردىن ئالالھنىڭ كاالمىغا ئىمان ئېيت

« :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. نىجات تاپتى، ئىنكار قىلغۇچىالر ھاالك بولدى 

سىلهرگه بايان  ئىچىڭالردىن مېنىڭ ئايهتلىرىمنى ! ئى ئادەم بالىلىرى

قىلىپ بېرىدىغان پهيغهمبهرلىرىم كهلگهندە، تهقۋادارلىق قىلغان ۋە 

ش، كهتكهنگه قايغۇرۇش ئهمهلىنى تۈزەتكهنلهرگه كهلگۈسىدىن غهم قىلى

يوقتۇر، بىزنىڭ ئايهتلىرىمىزنى ئىنكار قىلغانالر، ئۇنىڭغا ئىمان ئېيتىشقا 

گهدەنكهشلىك قىلغانالر دوزاخ ئهھلىدۇر، ئۇالر ھهمىشه دوزاختا قالغۇسىدۇر 

«.  

ئالالھ تائاال مۇشۇ كاتتا قۇرئان بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه بهرىكهت ئاتا 

نهسىههت ۋە ھۆكۈملهر بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه  -قىلسۇن، بۇنىڭدىكى ۋەز 

مهنپهئهت بهرسۇن، ئالالھ تائاالدىن ئۆزۈمگه، سىلهرگه ۋە بارلىق مۇسۇلمانالر 
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ئۈچۈن كهچۈرۈم تىلهيمهن، سىلهرمۇ كهچۈرۈم تهلهپ قىلىڭالر، ئالالھ 

  .گۇناھالرنى بهك كهچۈرگۈچى ۋە بهك مېهرىباندۇر

  ئىككىنچى خۇتبه

 سالىه كىشىلهرنىڭ ئىگىسى بولغان -شالر ياخشى بارلىق گۈزەل ماختا

ئالالھقا مهنسۇپتۇر، ئالالھنى ھىچ شېرىكى يوق يهككه يىگانه، ھىدايهتكه 

چاقىرغۇچى يول باشچىمىز پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى 

  . ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز 

مىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله سىلىدىن پهيغهمبىرى! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق تالالنغان ساھابىلهرگه دائىم رەھمهت، بهرىكهت ۋە 

  .ساالمالرنى تهلهپ قىلىمىز

ئالالھغا ھهقىقى تهقۋادارلىق قىلىڭالر، ئالالھ تائاال روزا ! ئى مۇسۇلمانالر

گه ياردەم بولسۇن تۇتقۇچىنىڭ بىهۇدە سۆزلىرىگه كهپپارەت، مىسكىنلهر

كۇفىردىن ۋە «:ئۈچۈن سهدىقه پىتىرنى بېكىتتى، ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

گۇناھتىن پاك بولغان ئادەم مهقسهتكه يهتتى، ئۇ پهرۋەردىگارىنىڭ نامىنى ياد 

  .»ئهتتى ئاندىن ناماز ئوقۇدى

بۇخارى ۋە مۇسلىمدا ئهبى سهئىد ئهلخۇدرىي رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت 

بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋرىدە سهدىقه « :ىلىنغان ھهدىستهق

يېمهكلىكتىن ياكى خورمىدىن ياكى  ئۆچ كىلو مىقداردا ) 3(پىتىرنى 

  .دېيىلگهن » ياكى ئۈزۈمدىن بېرەتتۇق) قۇرت( ئارپىدىن ياكى پىشالقتىن 

ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ پىتىر سهدىقىسى توغرىسىدا 

روزا تۇتقۇچىنىڭ بىهۇدە سۆزلىرىگه : "اق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇمۇند
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كهپپارەت، مىسكىنلهرگه ياردەم بولسۇن ئۈچۈن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

  ).نهسائىيدىن.(ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن سهدىقه پىتىرنى پهرز قىلدى

گۇرۇچ ياكى شۇ يۇرتتا كۆپ ئىستىمال قىلىنىدىغان باشقا 

ئۆچ كىلو مىقداردا ) 3(دىن قايسىسىدىن بولسۇن ئاز بولغاندا يېمهكلىكلهر

بېرىش كېرەك، بېرىلىدىغان ۋاقىت ھېيت نامىزىغا چىقىشتىن بۇرۇن 

ئىككى كۈن ئىلگىرى بهرسىمۇ بولىدۇ، -بولىشى كېرەك، ھېيتتىن بىر 

  .ھېيت نامىزىدىن كىيىن ئادا قىلسا ئۇ سهدىقىلهردىن بىر سهدىقه بولىدۇ

 ئالالھ تائاال سىلهرنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت !بىلىڭالركى

ئالالھ ھهقىقهتهن « « :ئېيتىشقا بۇيرۇپ قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دېدى

پهيغهمبهرگه رەھمهت يولاليدۇ، پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه 

سىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇت ! مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ، ئى مۆمىنلهر

  .» ئامانلىق تىلهڭالرئېيتىڭالر ۋە 

كىمكى ماڭا بىرقېتىم « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

دۇرۇت ئېيتسا، بۇ دۇرۇتنىڭ سهۋەبى بىلهن ئالالھ ئۇنىڭغا ئون ھهسسه 

  .»رەھمهت قىلىدۇ

بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ يولباشچىسى، ئىلگىركى ۋە !ئى مۆمىنلهر

همبىرىمىز مۇھهممهد كىيىنكى كىشىلهرنىڭ خوجىسى بولغان پهيغ

               . ئهلهيهىسساالمغا كۆپلهپ دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر

                                  

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا سهن ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا 

ھمهت، مهغپىرەت قىلغاندەك رەھمهت، مهغپىرەت قىلغىن، ئىبراھىم رە
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ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا بهرىكهت ئاتا قىلغاندەك بهرىكهت ئاتا 

سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ! ئى ئالالھ. قىلغىن 

 ئهگهشكهن بارلىق ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا

  .ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

ئى ئالالھ توغرا يول تۇتقۇچى، ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم قىلغۇچى، 

ھهقىقهتنى دۇنياغا تاراتقۇچى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ن ۋە باشقا ئىز باسارلىرىدىن بولغان ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر، ئوسمان، ئهلىدى

سىنىڭ سېخىلىقىڭ، رەھمىتىڭ ۋە  بارلىق ساھابىالردىن رازى بولغىن، 

ئىسالمنى ۋە ! خهيرى ئېهسانىڭ بىلهن بىزدىنمۇ رازى بولغىن، ئى ئالالھ

مۇشرىكالر ۋە كاپىرالرنى خار قىلغىن، دىن . مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن

ى بىرلهشتۈرگىن، دۈشمهنلىرىنى تارمار قىلغىن، مۇسۇلمانالرنىڭ دىلىن

ئارىسىنى ئىسالھ قىلغىن، قىيىنچىلىقتا قالغانالرنىڭ قىيىنچىلىقىنى 

ئاسانالشتۇرغىن، ئهسىرگه چۈشۈپ قالغان مۇسۇلمانالرنىڭ قۇتۇلۇشىغا 

ياردەم بهرگىن، مۇسۇلمانالردىن قهرزدارالرنىڭ قهرزىنى، قىيىنچىلىقتا 

ڭ رەھمهت قالغانالرنىڭ قىيىنچىلىقىنى ئاسانالشتۇرغىن، سىنى

شهپقىتىڭ بىلهن مۇسۇلمانالردىن كېسهللىك ئازاۋى تارتىۋاتقان 

كىشىلهرگه شىپالىق بهرگىن، بىزنىڭ ھهممه ئىشلىرىمىزنىڭ 

ئاقىۋىتىنى ياخشى قىلغىن، بىزنى دۇنيانىڭ خارلىقى ۋە ئاخىرەتنىڭ 

ئازابىدىن ساقلىغىن، بىزنىڭ ئهمهللىرىمىزنى قوبۇل قىلغىن، ياخشىلىققا 

ق قىلغىن، خاتالىقلىرىمىزنى كهچۈرگىن، دىنىڭغا، كىتابىڭغا ۋە مۇۋەپپه

پهيغهمبىرىڭنىڭ سۈننىتىگه ياردەم بهرگىن، سهن ھهممىدىن كۈچلۈك 

غالىبدۇرسهن، بىزنى ۋە بىزنىڭ ئهۋالدلىرىمىزنى شهيتاندىن ۋە ئىنسان 
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جىندىن بولغان ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ زىيان يهتكۈزۈشىدىن ساقلىغىن، 

قادىر، قۇدرەتلىك، بارلىق مۇسۇلمانالرنى شهيتاندىن ۋە سهن ھهممىگه 

ئىنسان جىندىن بولغان ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ زىيان يهتكۈزۈشىدىن 

  . ساقلىغىن 

سهن ناھايىتى مېهرىبان، كۆيۈمچاندۇرسهن، بىزگه يامغۇر ! ئى ئالالھ

ياغدۇرۇپ بهرگىن، ئهقىلسىز ھاماقهت كىشىلهرنىڭ سهۋەنلىكى 

ئازابلىمىغىن، بىزنىڭ رەھبىرىمىزنى ئىسالھ قىلغىن، تۈپهيلىدىن بىزنى 

توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلغىن، قىلغان ئىشلىرىنى سهن رازى بولىدىغان ۋە 

ياخشى كۆرىدىغان ئىشالردىن قىلغىن، ئۇالرنىڭ دىن دۇنيا ئىشلىرىغا 

ياردەم بهرگىن، ئۇالرنىڭ ياردەمچىلىرىنى ئىسالھ قىلغىن، ئۇالر بىلهن 

 كىتابىڭغا ياردەم بهرگىن، سهن ھهممىگه قادىر، قۇدرەتلىك، دىنىڭغا ۋە

بارلىق مۇسۇلمان رەھبهرلهرنى سىنىڭ كىتابىڭ ۋە پهيغهمبىرىڭنىڭ 

سۈننىتى بىلهن ھۆكۈم قىلىدىغان، خهلقىگه، ۋەتىنىگه كۆيىنىدىغان 

بىزنىڭ ئىلگىركى ۋە كىيىنكى، ئاشكارا يوشۇرۇن . قىلغىن

ن سهن بىلىدىغان گۇناھلىرىمىزنى گۇناھلىرىمىزنى، بىز بىلمىگه

كهچۈرۈم قىلغىن، سهن ھهممىدىن ئهۋۋەل ۋە كىيىن سهندىن باشقا ھهق 

  . ئىالھ يوق 

ئالالھ سىلهرنى ئادىللىق قىلىشقا، خهيرى ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

ئېهسان قىلىشقا، ئۇرۇق تۇغقانالرغا ئېهسان قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، پاھىشه 

ېشىشتىن توسىدۇ، سىلهرنىڭ نهسىههت قوبۇل ئىشالردىن، ھهددىدىن ئ

قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه نهسىههت قىلىدۇ، ئالالھغا بهرگهن ۋەدەڭلهرگه 

ۋاپا قىلىڭالر، ئهھدىنى چىڭىتقاندىن كىيىن بۇزىۋەتمهڭالر، ئالالھنى بۇ 
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ئىشقا ۋەكىل قىلدىڭالر، ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ 

اھايىتى كاتتا بولغان ئالالھنى يادىتىڭالر، ئالالھمۇ سىلهرنى ن تۇرغىچىدۇر، 

ئهسلهيدۇ، ئالالھنىڭ ھېسابسىز نېمهتلىرىگه شۈكۈر ئېيتىڭالر، سىلهرگه 

زىيادە قىلىپ بېرىدۇ، ئالالھنى يادىتىش كاتتا ئىشىدۇر، ئالالھ سىلهرنىڭ 

  .قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغىچىدۇر

  

  


