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   مىكرىسىدىن ساقلىنايلى- شهيتاننىڭ ھىيله

      .كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى- ٢٢ئاينىڭ -٠٨يىلى - ٢٠٠٨

  ه بىرىنچى خۇتب

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى، قۇدرەتلىك، قىيامهتته ھهر 

كىشىنى قىلغان ئهمهللىرىگه ئاساسهن ھۆكۈم قىلغۇچى، ئۆزى خالىغان ئىشنى 

ئهمهلگه ئاشۇرغۇچى، ئهڭ مهرھهمهتلىك، ھىكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى، ئهگهر خالىسا 

پهرۋەردىگارىم . اشاليدىغان ئالالھغا مهنسۇپتۇرئىنسانالرنىڭ ھهممىسىنى توغرا يولغا ب

نېمهتلىرىگه شۈكرى ئېيتىمهن، كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمهن، تهۋبه . ئالالھنى ماختايمهن

قىلىمهن، ئالالھنى ھىچ شېرىكى يوق يهككه يىگانه دەپ پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد 

 ۋە ئهلچىسى دەپ ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ ئىشهنچىلىك، ۋاپادار، سهمىمى بهندىسى

  . كهسكىن گۇۋاھلىق بىرىمهن

سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە قىيامهتكىچه ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق 

  .ياخشى كىشىلهرگه دائىم كۆپلهپ رەھمهت ۋە مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

 يوشۇرۇن ئىشالرنىڭ ھهممىسىدە ئالالھدىن قورقۇڭالر، - ئاشكارا ! نالرئى مۇسۇلما

قىيامهت كۈنىنىڭ ساۋابىنى ئۈمىت قىلىڭالر، بۇزغۇنچىلىق قىلىدىغانالرغا 

ئهگهشمهڭالر، بىلىڭالركى ھهر ئىشنىڭ باشلىنىشى ۋە تۈگهنچىسى بولىدۇ، ھهرقانداق 

ۇنياسىدا تۇرۇۋاتىسىلهر، ئېلگىرلهشنىڭمۇ چېكى بولىدۇ، ھازىر سىلهر سىناق د

سىلهرنىڭ ئېلگىرلىشىڭالر جهننهتنىڭ ياكى دوزاخنىڭ تهرىپىگه بولىدۇ، ئالالھ تائاال 

كىمكى ئىسالمدىن باشقا . ئىسالمنى جهننهتكه ماڭىدىغان يول قىلىپ بېكىتتى

يولنى تهلهپ قىلىدىكهن ئالالھ ئۇنى قوبۇل قىلمايدۇ، ئۇ كىشى قىيامهتته زىيان 

بۇ دىن كىشىلهرنى ھاالكهتتىن قۇتۇلدۇرۇپ، زىيان . ردىن ھېسابلىنىدۇتارتقۇچىال

تارتىشتىن ساقالپ قالىدىغان ياخشى ئهمهللهرنى بېكىتتى، ياخشى ئهمهللهرنى 
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قىلغۇچى كىشىلهر ئۈچۈن جهننهتنى مهڭگۈ نېمهتلىنىدىغان جاي قىلىپ 

ئهۋەتتى، كىشىلهرنى جهننهتكه چاقىرىش ئۈچۈن پهيغهمبهرلهرنى . تهييارلىدى

پهيغهمبهرلهرگه ئهگهشكهنلهر ئالالھنىڭ نېمهتلىرىگه ئېرىشكهن، ئالى ئورۇنالرغا 

مۇيهسسهر بولغان، ياخشى ئىشالردا ئىلگىرلهشكه مۇۋەپپهق بولغان كىشىلهردىن 

كىملهركى ئالالھغا ۋە «:ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن ئىبارەت بولۇپ بۇ ھهقته 

ن، ئۇالر ئاخىرەتته ئالالھنىڭ نېمىتىگه ئېرىشكهن پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىدىكه

، )يهنى يۇقىرى دەرىجىلىك پهيغهمبهرلهر ۋە شېهىتلهر( پهيغهمبهرلهر، سىددىقالر

بۇ . شېهىتلهر ۋە ياخشىالر بىلهن بىلله بولىدۇ، ئۇالر نېمه دېگهن ياخشى ھهمراھالر

ك بولغانالرنى بىلىشته  ئېهسانغا تىگىشلى-پهزىل ئالالھ تهرەپتىندۇر، ئالالھ پهزلى 

 -  پاك، ئىشلىرى گۈزەل، ماختالغۇچى، دۇنيا -ئۇالر قهلبى ساغالم. »يىتهرلىكتۇر

ئاخىرەتته بهخت تاپقۇچى، مهڭگۈ تۇرىدىغان جهننهت بىلهن نىجاتلىققا ئېرىشكۈچى 

  . كىشىلهردىن ئىبارەت

ىنى شۇنىڭدەك ئالالھ تائاال دوزاخ ئهھلىنى ۋە ئۇالرنىڭ قىلىدىغان ئىشلىر

 ئوقۇبهتكه - بېكىتتى، مهڭگۈلۈك بولغان دوزاخقا ئېلىپ بارىدىغان دەرتلىك ئازاب 

ئالالھ تائاال كىشىلهرنى ئۆزىنىڭ . سهۋەپ بولىدىغان يولالرنى بايان قىلىپ بهردى

يامانلىق ۋە   نهپرىتىگه، خارلىققا ۋە دوزاخقا كىرىشىگه سهۋەپ بولىدىغان - غهزەپ 

كىمكى ئالالھ « : قىلىشتىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دېدىچهكلهنگهن ھارام ئىشالرنى

ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىغا ئاسىيلىق قىلىدىكهن، ئۇ كىشىنىڭ بارار جايى دەرتلىك ئازاب 

 - ئالالھ تائاال تۈرلۈك ئازاب . » ئوقۇبهتته مهڭگۈ قالىدىغان جهھهننهمدىن ئىبارەت- 

ن كىشىلهرنى بېكىتتى، ئالالھ قىلىپ تهييارلىغان دوزاخقا چاقىرىدىغا ئوقۇبهتلىك 

ئۇالرنى بىز دوزاخقا «:تائاال دوزاخ ئهھلىنىڭ ئهھۋالىدىن خهۋەر بېرىپ مۇنداق دېدى

يهنى ئۇالرنى بىز دۇنيادا گۇمراھالر ئهگىشىدىغان (ئۈندەيدىغان پېشىۋاالر قىلدۇق،

ى يهن( قىيامهت كۈنى ئۇالر ياردەمگه ئېرىشهلمهيدۇ) كۇفىرنىڭ باشلىقلىرى قىلدۇق

ئۇالرغا بۇ دۇنيادا   . قىيامهت كۈنى ئۇالردىن ئازابنى توسىدىغان مهدەتكار بولمايدۇ

يهنى ئۇالرغا بۇ دۇنيادا ئالالھ، پهرىشتىلهر ۋە مۆمىنلهر لهنهت ( لهنهتنى ئهگهشتۈردۇق

  .»ئۇالر ئالالھنىڭ رەھمىتىدىن يىراق قىلىنغۇچىالردۇر  ، قىيامهت كۈنى )ئوقۇيدۇ
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 مهسىيهتلهرنى زىننهتلهپ كىشىلهرگه -ن پېشىۋاالر گۇناھ دوزاخقا ئۈندەيدىغا

 ئاخىرەتته لهنهتكه قالىدىغان ئىشالرنى - ئۇالرنى دۇنيا  چىرايلىق كۆرسىتىپ 

قىلىشقا ئۈندەيدۇ، كىشىلهرنى دوزاخقا ئۈندەيدىغان پىشىۋاالرنىڭ ئهڭ ئهسكىسى 

لالھنىڭ ياخشى  بۇزۇقچىلىققا تولغان، ئالالھ ۋە ئا- پۈتۈن ۋۇجۇدى ئىپالسلىق 

 نهپرىتىگه دۇچار -  ئاشكارا، ئالالھنىڭ لهنهت -بهندىلىرىگه ئاداۋىتى كۈچلۈك، ئوچۇق 

ئالالھ تائاال بىزنى ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرنى . بولغۇچى ئىبلىس شهيتاندىن ئىبارەتتۇر

ئالالھ تائاال !. ئىبلىس ۋە ئۇنىڭ ئهگهشكۈچى ئهۋالدلىرىنىڭ ئازدۇرۇشىدىن ساقلىسۇن 

زىگه ئىتائهت قىلغۇچىالر بىلهن ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى ئايرىپ ئۇالرغا مۇكاپات ۋە ئۆ

جازا بېكىتىش ئۈچۈن ئۆزىنىڭ رەب ۋە ئىالھلىق خۇسۇسىيىتىگه اليىق بولغان خاس 

« :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. بىلىش ئىلمى بىلهن ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى بېكىتتى

ارەت گۇمانىنى ھهقىقهتهن ئىشقا ئاشۇردى، چۈنكى ئىبلىس ئۇالرنى ئازدۇرۇشتىن ئىب

ئىبلىسنىڭ . بىر تۈركۈم مۆمىنلهردىن باشقا ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئىبلىسقا ئهگهشتى

ئۈستىدىن ۋەسۋەسه قىلىش بىلهن ھۆكۈمرانلىق قىلىش ) يهنى ئهگهشكۈچىلهر( ئۇالر

رگۈچىلهرنى پهقهت بىزنىڭ ئاخىرەتكه ئىمان ئېيتقۇچىالر بىلهن ئۇنىڭغا شهك كهلتۈ

  .»بىلىۋېلىشىمىز ئۈچۈندۇر، پهرۋەردىگارىڭ ھهممه نهرسىنى كۆزەتكۈچىدۇر

ئى ئادەم « ):پهيغهمبهرلىرىم ئارقىلىق(سىلهرگه  « :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

شهيتانغا چوقۇنماڭالر، ئۇ ھهقىقهتهن سىلهرگه ئاشكارا دۈشمهندۇر، ماڭىال ! بالىلىرى

دەپ تهۋسىيه قىلمىدىممۇ؟، شۈبهىسىزكى، » را يولدۇرئىبادەت قىلىڭالر، بۇ توغ

  .»شهيتان سىلهردىن نۇرغۇن كىشىلهرنى ئازدۇردى، بۇنى چۈشهنمهمسىلهر؟

 بۇزۇقچىلىق ۋە ئهسكىلىككه دەۋەت - ئالالھ تائاال كىشىلهرنى ھهر تۈرلۈك پاھىشه 

 قۇدرەت - قىلىدىغان شهيتاندىن ئىبارەت ئىپالس مهخلۇققا مهلۇم دائىرە ئىچىدە كۈچ 

 قۇدرەت ۋە قورال -بهردى، مۆمىنلهرگه بۇنىڭدىن ساقلىنىپ تاقابىل تۇرىدىغان كۈچ 

ئاتا قىلدى، ئالالھ ئىبلىسنى پهقهت مۇسۇلمانالرنى ۋەسۋەسه قىلىدىغان، قهلبلهرنى 

 مهسىيهتكه - قىلىپ گۇناھ  تهشۋىشلهندۈرىدىغان، كۆڭۈلگه ئازغۇن خىيالالرنى پهيدا 

 - ۇسۇسىيهت بهردى، شۇنىڭ بىلهن ئىبلىس كىشىلهرنىڭ گۇناھ قىزىقتۇرىدىغان خ 
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مهسىيهتكه بولغان رىغبىتىنى قوزغاپ، ئىرادىسىنى كۈچالندۇرۇپ بۇنى قىلىشقا 

ئۈندەيدۇ، ھهر قانداق ئىشنى قىلىشتىن ئىلگىرى ئىنسان قهلبىدە بۇنى قىلىش 

هتنى زىننهتلهپ  مهسىي- پىكرى پهيدا بولىدۇ، ئالالھ تائاال شهيتانغا يهنه گۇناھ 

شهيتان « :چىرايلىق كۆرسىتىدىغان قابىلىيهتنى بهردى، ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

، ئالالھ تائاال شهيتانغا »ئۇالرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىنى چىرايلىق كۆرسىتىدۇ

 قۇۋۋەتكه - كىشىلهرگه بىر نهرسىنى ياخشى كۆرسىتهلهيدىغان كۈچ بهرمىدى، بۇ كۈچ 

« :ىن باشقا ھېچكىم ئىگه بواللمايدۇ، ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهنئالالھ تائاال د

بار، ئهگهر ئۇ نۇرغۇن ) ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى(بىلىڭالركى، ئىچىڭالردا رەسۇلۇلالھ 

ئىشالردا سىلهرگه ئىتائهت قىلىدىغان بولسا، چوقۇم قىيىن ئهھۋالدا قاالتتىڭالر، 

ۈزدى ۋە ئۇنى دىللىرىڭالردا كۆركهم لېكىن ئالالھ سىلهرگه ئىماننى قىزغىن سۆيگ

قىلدى، سىلهرگه فىسقنى، كۇفرىنى ۋە گۇناھنى يامان كۆرسهتتى، ئهنه شۇالر 

ئالالھ ھهممىنى . ئالالھنىڭ پهزلى ۋە نېمىتى بىلهن توغرا يولدا بولغۇچىالردۇر

  .»بىلگۈچىدۇر، ھىكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

زۇق مهخلۇققا كاپىرالرنى يامان ئىش ۋە ئالالھ تائاال ئىبلىستىن ئىبارەت بۇ بۇ

 قۇدرەت -بۇزۇقچىلىققا ئۈندەيدىغان ۋە قىزىقتۇرۇپ بۇنىڭغا يېتهكلهيدىغان كۈچ 

بىزنىڭ شهيتانالرنى كافىرالرغا « :بهرگهن، ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

بىلمهمسهن؟ شهيتانالر ) يهنى مۇسهللهت قىلغانلىقىمىزنى(ئهۋەتكهنلىكىمىزنى 

ئۇالرنىڭ ھاالك بولۇشىغا ئالدىراپ كهتمىگىن، . قىزىقتۇرىدۇ) گۇناھالرغا (ئۇالرنى

ئالالھ ئىبلىس بىلهن . »ئۇنى بىز ساناپ تۇرىمىز) ئۇالرنىڭ كۈنى ئاز قالغان بولۇپ(

شهيتانغا ۋە ئۇنىڭ ياردەمچىلىرىگه كىشىلهرنى ھاالكهتكه ئېلىپ بارىدىغان، ئۇالرنىڭ 

قهلبكه ھهرخىل ۋەسۋەسىلهرنى پهيدا قىلىپ توغرا تىزدىن غهزىپىنى قوزغايدىغان، 

خاسلىق بهرگهن بولۇپ، ئالالھ تائاال ئىبلىسقا بهرگهن   يولدىن ئازدۇرىدىغان 

كۈچلهرنىڭ ھهممىسى ناھايىتى ئاجىز، بۇ ئالالھغا چىڭ ئىسىلغان، مۇستهھكهم 

بۇ ھهقته  . پارچه بولۇپ يوقىلىدۇ- تهۋرەنمهس ئىمانغا دۈچكهلگهندە يىمىرىلىپ پارچه 

 مىكىرلىرى ناھايىتى - ھهقىقهتهن شهيتاننىڭ ھىلى « :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

شۈبهىسىزكى مۆمىنلهرنىڭ ۋە پهرۋەردىگارىغا « :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. »ئاجىزدۇر
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نىڭ ئۈستىدىن شهيتان ھۆكۈمرانلىق ) يهنى يۆلهنگۈچىلهر(تهۋەككۈل قىلغۇچىالر 

هرۋەردىگارىغا چىن يۆلهنگهن مۆمىنلهرگه شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىسى يهنى پ(قىاللمايدۇ 

ئىغۋا (شهيتان پهقهت ئۆزىنى دوسىت تۇتىدىغانالر ۋە ئۆزىنىڭ ). تهسىر قىاللمايدۇ

  .»بىلهن مۇشرىك بولۇپ كهتكهنلهر ئۈستىدىنال ھۆكۈمرانلىق قىلىدۇ) قىلىشى

ئىمانى كۈچلۈك بولغان ئالالھغا تهۋەككۇل قىلىپ ياخشى ئهمهللهرنى قىلىۋاتقان، 

مۇسۇلمانالرغا ھهرگىزمۇ شهيتان ھۆكۈمرانلىق قىاللمايدۇ، بىز بۇ ئوچۇق 

دۈشمىنىمىز بولغان شهيتاننىڭ مهۋجۇدلىقىغا ۋە ئىغۋالىرىنىڭ تهسىرىگه 

ئېشىنىمىز، ئۆزىمىزنى بۇنىڭ ۋەسۋەسىلىرىدىن پاك دەپ قارىمايمىز، ئالالھ تائاال 

رنى ئىبلىس ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدلىرىنىڭ ئازدۇرۇشىدىن بىزنى ۋە بارلىق مۇسۇلمانال

  !.ساقلىسۇن

ياخشىلىق يولالرنىڭ ھهممىسىدە كىشىلهرنى  ئىبلىستىن ئىبارەت بۇ دۈشمهن 

ئالالھ تائاال مۇنداق . توسۇشقا ئۇرىنىدۇ، بۇنىڭ ئهكسى بولغان يامانلىققا چاقىرىدۇ

يهنى ئادەم ( ئۇالر سېنىڭ مېنى ئازدۇرغانلىقىڭدىن«:ئىبلىس ئېيتتى« :دەيدۇ

ئۈچۈن چوقۇم سېنىڭ توغرا يولۇڭ ) ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئهۋالدىغا ۋەسۋەسه قىلىش

ئاندىن ئۇالرغا چوقۇم ئالدىدىن، ئارقىسىدىن، ئوڭىدىن، سولىدىن . ئۈستىدە ئولتۇرىمهن

شۈكرى قىلغۇچىالر ) نېمىتڭگه(ھۇجۇم قىلىمهن، ئۇالرنىڭ كۆپچىلىكىنىڭ 

  .»رىسهنئهمهسلىكىنى كۆ

ئالالھنىڭ لهنىتىگه دۇچار بولغان ئىبلىسنىڭ يامانلىققا ئۈندەيدىغان 

 مىكىرلىرى ۋە بۇزۇقچىلىققا بولغان قۇتراتقۇلىقىدىن - ۋەسۋەسىسىدىن، ھىيله 

بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق . پهقهت ئالالھقا چىڭ ئېسىلغاندا ساقالنغىلى بولىدۇ

  .»دىكهن، توغرا يولغا يېتهكلهنگهن بولدىكىمكى ئالالھغا چىڭ ئېسىلى« :دېگهن

 پاساتلىرىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن - مىكىرلىرى ۋە پىتنه - شهيتاننىڭ ھىيله 

   .  ھهدىسكه چىڭ ئېسىلىش ۋە كىشىلهرنى بۇنىڭغا چاقىرىش كېرەك- قۇرئان

ئىنساننى ھهرخىل ئىشالرغا  ئالالھ تائاال بىزگه شهيتاننىڭ ! ئى مۇسۇلمانالر

ئۇ ئىشنى قىلىۋاتقاندا، ئۇ ئىنساننىڭ ئۆزىدىن ھىچ پهرقى يوقلىقىنى قىزىقتۇرۇپ، 
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بىلىپ، ئىنساننى خارلىققا ۋە رەسۋالىق ھالىتىگه چۈشۈرۈپ مهسخىرە 

ئالالھ نامى بىلهن !) ئى مۇھهممهد(« :قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ئهۋەتتۇق، ) پهيغهمبهرلهر(قهسهمكى، سهندىن ئىلگىرى ئۆتكهن ئۈممهتلهرگه ھهقىقهتهن 

شهيتان ئۇالرنىڭ ئهمهللىرىنى ئۆزلىرىگه چىرايلىق كۆرسهتتى، شهيتان بۈگۈن 

  .»ئۇالر ئاخىرەتته قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ. ئۇالرنىڭ ياردەمچىسىدۇر

شهيتان نۇھ ئهلهيهسساالمنىڭ قهۋمىگه، ئاد قهۋمىگه، سهمۇد قهۋمىگه، ئىبراھىم 

مىگه، مهديهن ئهھلىگه ئالالھغا شېرىك كهلتۈرۈش، كۇفۇرلۇق ۋە ئهلهيهسساالمنىڭ قهۋ

لۇت ئهلهيهسساالمنىڭ .  مهسىيهتلهرنى زىننهتلهپ چىرايلىق كۆرسهتتى-گۇناھ 

ئىلگىركى ئۈممهتلهرگه ئالالھنىڭ . قهۋمىگه پاھىشه ئىشالرنى چىرايلىق كۆرسهتتى

نى چىرايلىق  مهسىيهتلهرنى قىلىش- بۇيرۇقىغا بويسۇنماي ھهر خىل گۇناھ 

ئۇالرغا ئالالھنىڭ ئازابى چۈشكهندە ھىچ نهرسه ئۇالرغا مهنپهئهت قىلمىدى . كۆرسهتتى

يهنى (ئۇالر « : ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېدى. ۋە پۇشايماننىڭ پايدىسى بولمىدى

شهيتانغا ئوخشايدۇ، ئۆز ۋاقتىدا شهيتان ) مۇناپىقالر يهھۇدىالرنى ئۇرۇشقا قىزىقتۇرۇشتا

مهن سهندىن «: ئىنسان كافىر بولغان چاغدا شهيتان. دېدى» كافىر بولغىن«: ئىنسانغا

. دېدى»  جۇدامهن، مهن ھهقىقهتهن ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھدىن قورقىمهن-ئادا

ئاقىۋىتى بىرلىكته دوزاخقا كىرىش، ) يهنى شهيتان بىلهن ئىنساننىڭ(ئۇالرنىڭ 

ئهمما ئاخىرەتته بۇ . »ئهنه شۇ زالىمالرنىڭ جازاسىدۇردوزاختا مهڭگۈ قېلىش بولدى، 

شهيتانالر كۈچلۈك ئوتنىڭ ئىچىدە كۆيۈپ تۇرۇپ ئۆزىنىڭ ئهگهشكۈچىلىرىگه ئۆزىنىڭ 

ئۇالرنىڭ ئازاب چېكىشىگه پهرۋا .  جۇدا ئىكهنلىكىنى ئېالن قىلىدۇ-ئۇالردىن ئاد 

ئالالھ تائاال مۇنداق . هيدۇئۆزىگىمۇ ۋە باشقىالرغىمۇ ھىچ پايدا يهتكۈزەلم. قىلمايدۇ

يهنى ھېساب تۈگهپ، جهننهتىلهر بىلهن دەۋزىخىالر ئايرىلىپ (ئىش پۈتكهندە « :دەيدۇ

ئىتائهت قىلغۇچىنى مۇكاپاتالش، (ئالالھ ھهقىقهتهن سىلهرگه «: ، شهيتان)بولغاندا

ۋەدىسىگه (راسىت ۋەدىنى قىلغان ئىدى، ) ئاسىيلىق قىلغۇچىنى جازاالشتىن ئىبارەت

ئۆلگهندىن كېيىن تىرىلىش، ساۋاب، جازا دېگهنلهر يوق، (مهن سىلهرگه ). اپا قىلدىۋ

خىالپلىق قىلدىم، سىلهرگه مېنىڭ ) ۋەدەمگه(ۋەدە قىلغان ئىدىم، ) دەپ يالغان

ھۆكۈمرانلىقىم بولغىنى يوق، مهن سىلهرنى پهقهت ) كۇفرىغا، گۇناھقا زورلىغۇدەك(
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قوبۇل قىلدىڭالر، شۇنىڭ ئۈچۈن ) دەۋىتىمنى(هر دەۋەت قىلدىم، سىل) گۇمراھلىققىال(

 ئۆزۈڭالرنى ئهيىبلهڭالر، مهن سىلهرگه ياردەم بېرىپ مېنى ئهيىبلىمهڭالر،

قۇتقۇزالمايمهن، سىلهرمۇ ماڭا ياردەم بېرىپ قۇتقۇزالمايسىلهر، مهن سىلهرنىڭ بۇرۇن 

شېرىك قىلغانلىقىڭالرنى ئېتىراپ قىلمايمهن، ) ئىبادەتته(مېنى ئالالھغا 

  .»ۇدەيد»شۈبهىسىزكى، زالىمالر چوقۇم قاتتىق ئازابقا دۇچار بولىدۇ

 پهرياد سىلىپ، -  ئوقۇبهت ئىچىدە ئىڭراپ دات - بۇ ۋاقىتتا ئۇالر ئۈچۈن ئازاب 

ئىغىزىڭالرنى « :ئالالھ تائاال ئۇالرغا. پۇشايمان قىلىپ يىغالشتىن باشقا ئىش بولمايدۇ

 - مۇسۇلمان ئۈچۈن ئىبلىس شهيتاننىڭ ھىلى . دەيدۇ» يۇمۇڭالر، سۆزلىمهڭالر

ه ئالالھتىن دائىم بۇ ئىپالسنىڭ شهررىدىن مىكرىسىدىن ساقلىنىدىغان نهرس

« :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. ساقالشنى تهلهپ قىلىپ پانالىق تىلهشتىن ئىبارەت

ئالالھغا سېغىنىپ ) شهيتاننىڭ ۋەسۋەسىسىدىن(ئهگهر شهيتان ساڭا ۋەسۋەسه قىلسا، 

بىلىپ ) ىڭنىئىش(ئاڭالپ تۇرغىچىدۇر، ) سۆزۈڭنى(ئالالھ ھهقىقهتهن . پاناھ تىلىگىن

ساڭا سېغىنىپ شهيتانالرنىڭ ! پهرۋەردىگارىم«ئېيتقىنكى، . تۇرغىچىدۇر

ساڭا سېغىنىپ شهيتانالرنىڭ ماڭا ! پهرۋەردىگارىم. ۋەسۋەسىلىرىدىن پاناھ تىلهيمهن

  .»ھهمراھ بولۇشىدىن پاناھ تىلهيمهن

پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ يېنىدا ئىككى كىشى قىزىرىشىپ قىلىپ 

كۆزلىرى قىزىرىپ، تومۇرلىرى كۆپۈپ كېتىۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم بىرىنىڭ 

مهن بىر سۆزنى بىلىمهن، ئهگهر ئۇالرنىڭ بىرى بۇ سۆزنى دىسه ئۇنىڭ « :مۇنداق دېدى

شهيتانالرنىڭ  ساڭا سىغىنىپ ! پهرۋەردىگارىم: ئاچچىقى دەرھال كېتهتتى، ئۇ

  . »ارەت دېدىدېگهندىن ئىب» ۋەسۋەسىلىرىدىن پاناھ تىلهيمهن

 مىكرىسىدىن ساقلىنىدىغان يهنه بىر نهرسه نامازنى دائىم - شهيتاننىڭ ھىلى 

ھهقىقهتهن ناماز « :جامائهت بىلهن ئوقۇشتىن ئىبارەت بولۇپ ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

  . »ئىنساننى گۇناھ ۋە پاھىشه ئىشالردىن توسىدۇ

يوللىرىغا ئهگىشىدىكهن، كىمكى شهيتاننىڭ « :شهيتان ھهققىدە مۇنداق دېگهن

 پهيغهمبهر  . »شهيتان ئۇ كىشىنى گۇناھ ۋە پاھىشه ئىشالرغا بۇيرىيدۇ
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كىمكى بامدات نامىزىنى جامائهت « :ئهلهيهىسساالمدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته

بىلهن ئوقۇسا ئۇ كىشى كهچ كىرگىچه ئالالھنىڭ كىپىللىكىدە بولىدۇ، سىلهرنىڭ 

   يهنى بهندە. (دېگهن» ىللىكىدىن بىر نهرسىنى سورىمىسۇنبىرىڭالر ئالالھنىڭ كىپ

                              )-م- ئالالھنىڭ ساقلىشىدىنمۇبۈيۈك شهرەپ يوقلىقى كۆزدە تۇتىلىدۇ

   

 مىكرىسىدىن ساقلىنىدىغان يهنه بىر نهرسه ئايهتهل - شهيتاننىڭ ھىلى 

نناس ۋە قۇل ئهئۇزۇ قۇل ئهئۇزۇ بىرەببى(كۇرسىنى، ئىخالسنى، مۇئهۋۋىزەتهيننى

كۆپ  سۈرە غاپىرنىڭ ئاخىرىدىكى ئايهتلهرنى ھهر نامازدىن كىيىن ) بىرەببىل پهلهقنى

بىسمىلالھ، ۋەسساالتۇ « :ئوقۇش، مۇسۇلمان كىشى ھهر قېتىم مهسچىتكه كىرگهندە 

ساڭا سىغىنىپ، ئېسىل زاتىڭ، بۇرۇندىن ! ۋەسسهالمۇ ئهال رەسۇلىلالھ، پهرۋەردىگارىم

دىسه، »شهيتانالرنىڭ ۋەسۋەسىلىرىدىن پاناھ تىلهيمهن ۆكۈمرانلىقىڭ بىلهن بولغان ھ

     . دەيدۇ» بۇ كۈننىڭ قالغىنىدا مهندىن ساقلىنىپ قالدىڭ«:شهيتان

 مىكرىسىدىن ساقلىنىدىغان يهنه بىر نهرسه قۇرئاننى كۆپ - شهيتاننىڭ ھىلى 

يىتى بار، ئىنسان ئوقۇش بولۇپ قۇرئاننىڭ شهيتاننى قوغالشتا ئاالھىدە خۇسۇسى

  .قۇرئاننى قانچه كۆپ ئوقۇسا ئۆزىنى شهيتاندىن ناھايىتى ياخشى ساقاليدۇ

 مىكرىسىدىن ساقلىنىدىغان يهنه بىر نهرسه زاكاتنى تولۇق - شهيتاننىڭ ھىلى 

ئادا قىلىش، سهدىقه قىلىش، ياخشىلىققا بۇيرۇش، يامانلىقتىن چهكلهش، ياخشىلىق 

 ئىبارەت بولۇپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق يوللىرىغا مال سهرپ قىلىشتىن

مۇسۇلمان خاتالىقتىن . »سۇ ئوتنى ئۆچۈرگهندەك سهدىقه خاتالىقالرنى ئۆچۈرىدۇ«:دېگهن

ساقالنغاندا كاتتا نىجاتلىققا ئېرىشكهن بولىدۇ، ياخشىلىق قىلىش بىلهن 

  .يامانلىقتىن ساقالنغىلى بولىدۇ

نىدىغان يهنه بىر نهرسه ئالالھنى كۆپ  مىكرىسىدىن ساقلى- شهيتاننىڭ ھىلى 

) سۇبهانهلالھ، ئهلههمدۇلىلالھ، ئالالھۇ ئهكبهر، ال ئىالھه ئىللهلالھۇ(زىكىر قىلىش، 

دېيىش، ئىستىغپار ئېيتىشتىن ئىبارەت بولۇپ بۇخارى بىلهن مۇسلىمدا ئهبۇ ھۇرەيرە 

االمنىڭ مۇنداق رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهسس
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ال ئىالھه ئىللهلالھۇ ۋەھدەھۇ ال «قانداق بىر كىشى« :دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ

بىر (»شهرىيكهلهھۇ، لهھۇلمۈلكۈ ۋەلهھۇلههمدۇ ۋەھۇۋە ئهله كۇللى شهيئىن قهدىر

ئالالھدىن باشقا ئىالھ يوق، ئالالھنىڭ شېرىكى يوق، پۈتكۈل ھۆكۈمرانلىق ۋە 

دېگهن كهلىمىنى بىر ) ستۇر ۋە ئالالھ ھهرنهرسىگه قادىردۇرماختىلىش ئالالھغا خا

 قېتىم ئوقۇسا ساۋابى ئون قۇل ئازات قىلغاننىڭ بارابىرىدە بولىدۇ ۋە ئۇ ١٠٠كۈندە

 يامانلىق ئۆچۈرۈلىدۇ، شۇ كۈنى ١٠٠ ياخشىلىق يېزىلىپ، ئۇنىڭدىن ١٠٠كىشىگه

  .»كهچ كىرگىچه ئۇ كىشى ئۈچۈن شهيتاندىن قالقان بولىدۇ

 مىكرىسىدىن ساقلىنىدىغان يهنه بىر نهرسه ئالالھنىڭ - يتاننىڭ ھىلى شه

سۆزىنى ئالى قىلىش ئۈچۈن جىهاد قىلىش، ئۆز نهپسى بىلهن كۆرەش قىلىش، ئۆز 

  .نهپسى بىلهن كۆرەش قىلىش بولسا بۈيۈك جىهاد ھېسابلىنىدۇ

  مىكرىسىدىن ساقلىنىدىغان يهنه بىر نهرسه ياخشىلىق ۋە- شهيتاننىڭ ھىلى 

 ئىشرەت -  تاماشا، ئهيشى -نهسىههت سورۇنلىرىغا قاتنىشىش، ئويۇن -ئېلىم، ۋەز

سورۇنلىرىدىن ۋە توغرا بولمىغان جايالردىن يىراق بولۇش كېرەك، چۈنكى بۇنداق 

 - سورۇنالرغا شهيتانالر ھازىر بولۇپ بۇ يهرگه ھازىر بولغان كىشىلهرنىڭ ئارىسىغا بىر 

، ئاداۋەت قىلىش، يامان ۋە ھارام ئىشالرغا بىرىنى ئۆچ كۆرۈش، ھهسهت قىلىش

. ھهمكارلىشىش قاتارلىق ئهخالقسىزلىقالرنىڭ مهيدانغا كىلىشىدە باش رول ئالىدۇ

بۇنىڭ ئاقىۋىتى كىشىلهرنى ئادەم ئۆلتۈرۈش، ھاراق ئېچىش، زىنا قىلىش قاتارلىق 

المنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ شهنىگه داغ چۇشۇدىغان ئىشالرنى قىلىپال قالماستىن، ئىس

باشتىن . ئوبرازىنى خۇنۇكالشتۇرىدىغان چوڭ گۇناھالرنى قىلىشقا ئېلىپ بارىدۇ

 مىكرىسىدىن قۇتۇلىدىغان ئاساسلىق - ئاخىرى بۇ ئىبلىسنىڭ يامانلىق ھىلى 

تهۋھىد ئهقىدىسىنى مۇستهھكهملهپ، ئالالھغا تهۋەككۇل قىلىش، ئالالھ  ئامىل 

 ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەت بولۇپ بۇ - تهرەپكه يۈزلىنىش، ئىخالس بىلهن تائهت 

) يهنى ئۇالرنى ئازدۇرۇشقا(مېنىڭ بهندىلىرىمگه « :ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

سېنىڭ (سېنىڭ كۈچۈڭ يهتمهيدۇ، پهقهت گۇمراھالردىن ساڭا ئهگهشكهنلهرگىال 

  .»)كۈچۈڭ يېتىدۇ
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ننىڭ سىلهرنى ئالالھغا ھهقىقى تهقۋالىق قىلىڭالر، شهيتا! ئى مۇسۇلمانالر

ئالالھ تائاال .  مىكىرلىرىدىن ساقلىنىڭالر-غهپلهتته قالدۇرۇپ ئازدۇرۇشىدىن ۋە ھىلى 

يهنى ئىسالم (ئىسالم دىنىغا پۈتۈنلهي كىرىڭالر ! ئى مۆمىنلهر« :مۇنداق دەيدۇ

دىنىنىڭ پۈتۈن ئهھكاملىرىغا بويسۇنۇڭالر، بهزى ئهھكاملىرىغا ئهمهل قىلىپ، بهزى 

. ئهگهشمهڭالر) ۋە ئىغۋاسىغا(، شهيتاننىڭ يوللىرىغا )تهرك ئهتمهڭالرئهھكاملىرىنى 

ئىسالم دىنىنىڭ (سىلهرگه . شهيتان سىلهرگه ھهقىقهتهن ئاشكارا دۈشمهندۇر

) توغرا يولدىن(روشهن دەلىللهر كهلگهندىن كېيىن ) ھهقلىقىنى كۆرسىتىدىغان

ئالالھ غالىبتۇر ) نكىسىلهر جازالىنىسىلهر، چۈ(تېيىپ كهتسهڭالر، بىلىڭالركى، 

، ھېكمهت بىلهن ئىش )يهنى سىلهردىن ئىنتىقام ئېلىشتىن ئاجىز ئهمهستۇر(

  .»قىلغۇچىدۇر

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

ۋەز نهسىههتلهردىن ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ سۈننهتلىرىدىن ھهممهيلهنگه 

 بهرسۇن، ئۆزۈم ئۈچۈن ۋە سىلهر ئۈچۈن ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمهن، مهنپهئهت

ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىڭالر، ئالالھ كهچۈرۈم تهلهپ قىلغۇچىالرنى 

  .كهچۈرگۈچىدۇر ۋە بهك مېهرىباندۇر

  ئىككىنچى خۇتبه

بارلىق گۈزەل ماختاشالر تهقۋالىق بىلهن ئىتائهت قىلغۇچىنى ئىززەتلىك 

ن، ئۆزىنىڭ بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلىپ ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى خارقىلغان قىلغا

 يىگانه دەپ، - ئالالھنى ھىچ قانداق شېرىكى يوق، يهككه . ئالالھغا خاستۇر

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ 

ىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، سهندىن پهيغهمبىرىم! ئى ئالالھ. گۇۋاھلىق بىرىمهن

ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە قىيامهتكىچه ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن 

  .بارلىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

ئالالھغا ھهقىقى تهقۋادارلىق قىلىڭالر، بىلىڭالركى، ئىبلىس ! ئى مۇسۇلمانالر

نلىق يوللىرىنىڭ ھهممىسىگه ئۈندەيدۇ، ياخشىلىق يوللىرىنىڭ ئىنسانالرنى ياما
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ھهممىسىدە تۇرۇۋېلىپ كىشىلهرنى ياخشىلىقتىن توسۇشقا ئۇرىنىدۇ، ياخشىلىق 

قىلىشنى مهقسهت قىلغۇچى كىشىلهردىن ھىچ بىرىنى تۆۋەن كۆرمهيدۇ ۋە چاال 

لالھغا كۇفۇرلۇق قويمايدۇ، شهيتاننىڭ ئىنسانالر ئازدۇرۇشتىكى دەسلهپكى چاقىرىقى ئا

 ئاخىرەتته - قىلىشقا ئۈندەش بولۇپ ئهگهر بۇنىڭغا بويسۇنسا ئۇ كىشىنى شهيتان دۇنيا 

ھاالكهتكه ئېلىپ بارىدىغان يامانلىق تهرەپكه باشاليدۇ، ئهگهر ئىنسان شهيتاننىڭ 

بىدئهتچىلىككه  كۇفۇرلۇققا ئۈندىشىگه بويسۇنمىسا، شهيتان ئۇ كىشىنى دىندا 

ى بىدئهتچىلهرنىڭ كۆپچىلىكى ئۆزىنىڭ خاتالىقىنى ئېتىراپ قىلىپ ئۈندەيدۇ، چۈنك

بىدئهتنى توغرا دىن دەپ ئېتىقاد قىلىدۇ، بۇنىڭ بىلهن شهيتان . تهۋبه قىلمايدۇ

ئهگهر ئىنسان شهيتاننىڭ چوڭ گۇناھالرنى قىلىشقا ئۈندىشىگه . خۇرسهن بولىدۇ

ىق قىلىشقا ئۈندەيدۇ، بويسۇنمىسا شهيتان ئۇ كىشىنى كىچىك گۇناھالرنى داۋامل

ئهگهر بۇنىڭغىمۇ بويسۇنمىسا شهيتان ئۇ كىشىنى مۇھىم بولغان ئىشالردىن توسۇپ 

مۇھىم بولمىغان ئىشالرنى ۋە دۇرۇس بولغان ئىشالرنى قىلىشقا ئۈندەيدۇ، شهيتاننىڭ 

ۋۇجۇدى شۇملۇققا تولغان بولۇپ ئۆز ۋەدىسىنى ئىشقا ئاشۇرۇش ئۈچۈن ھهر تهرەپتىن 

ھهر تهرەپتىن ئىنسان رىغبهتلىنىدىغان نهرسىلهرگه . ازدۇرۇشقا تىرىشىدۇئىنساننى ئ

نهپسى دېگهن نهرسه ھهقىقهتهن يامان . يامانلىقنىڭ ئېشىكىنى ئېچىپ تۇرىدۇ

ئادەم بۇنىڭدىن  پهرۋەردىگارىم رەھمهت قىلىپ ساقلىغان . ئىشالرغا كۆپ بۇيرىيدۇ

ئالالھنىڭ ۋەدىسى ! ئىنسانالرئى « :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. مۇستهسنادۇر

ھهقىقهتهن ھهقتۇر، سىلهرنى ھهرگىز دۇنيا تىرىكچىلىكى مهغرۇر قىلمىسۇن، 

شهيتاننىڭ سىلهرنى ئالالھنىڭ ئهپۇسىنىڭ كهڭلىكى بىلهن مهغرۇر قىلىشقا يول 

شهيتان ھهقىقهتهن سىلهرگه دۈشمهندۇر، ئۇنى دۈشمهن تۇتۇڭالر، شهيتان . قويماڭالر

  . »ىرىنى ئهھلى دوزاختىن بولۇشقا چاقىرىدۇئۆزىنىڭ تهۋەل

 مهسىيهتلهرنى كۆزگه ئىلماي تۆۋەن - ئىنساننىڭ گۇناھ   ھهقىقهتهن شهيتان 

كۆرۈشىدىن قانائهتلىنىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن سىلهر شهيتاننىڭ كىرىش ئېغىزلىرىدىن 

« :هنئاگاھ بولۇڭالر، ئازدۇرۇشىدىن ساقلىنىڭالر، پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مۇنداق دېگ

شهيتان ئهرەب يىرىم ئارىلىدا كىشىلهرنى بۇتقا چوقۇندۇرۇشتىن ئۈمىدىنى ئۈزدى، 

  .»لېكىن سىلهرنىڭ ئاراڭالرغا پىتنه تېرىپ ئازدۇرۇشقا رازى بولدى
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ئالالھ تائاال سىلهرنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ئېيتىشقا ! بىلىڭالركى

لالھ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه رەھمهت ئا« « :بۇيرۇپ قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دېدى

يولاليدۇ، پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ، ئى 

  .»سىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر! مۆمىنلهر

بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ يولباشچىسى، ئىلگىركى ۋە كىيىنكى !ئى مۆمىنلهر

 بولغان پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا كۆپلهپ كىشىلهرنىڭ خوجىسى

                                                        . دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا سهن ! ئى ئالالھ

ئاتلىرىغا رەھمهت، مهغپىرەت قىلغاندەك ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابى

رەھمهت، مهغپىرەت قىلغىن، ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا 

سهندىن پهيغهمبىرىمىز ! ئى ئالالھ. بهرىكهت ئاتا قىلغاندەك بهرىكهت ئاتا قىلغىن

ر نىڭ يولىغا مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە ئۇال

  .ئهگهشكهن بارلىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

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

دۇنياغا تاراتقۇچى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهسساالمنىڭ ئىز باسارلىرىدىن 

مان، ئهلىدىن ۋە باشقا بارلىق ساھابىالردىن رازى بولغان ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر، ئوس

سىنىڭ سىخىلىقىڭ، رەھمىتىڭ ۋە خهيرى ئېهسانىڭ بىلهن بىزدىنمۇ رازى . بولغىن

  . بولغىن

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

قتا قالغانالرنىڭ قىيىنچىلى. دىن دۇشمهنلىرىنى تارمار قىلغىن. خار قىلغىن

ئهسىرگه چۈشۈپ قالغان مۇسۇلمانالرنىڭ . قىيىنچىلىقىنى ئاسانالشتۇرغىن

. مۇسۇلمانالردىن قهرىزدارالرنىڭ قهرزىنى ئاسانالشتۇرغىن. قۇتۇلۇشىغا ياردەم بهرگىن

سىنىڭ رەھمهت شهپقىتىڭ بىلهن مۇسۇلمانالردىن كېسهللىك ئازابى تارتىۋاتقان 

سهن ھهممىگه قادىر قۇدرەتلىك، بىزنىڭ ھهممه . ىنكىشىلهرگه شىپالىق بهرگ

ئىشلىرىمىزنىڭ ئاقىۋىتىنى ياخشى قىلغىن، بىزنى دۇنيانىڭ خارلىقى ۋە 
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سهن پۈتۈن . ئاخىرەتنىڭ ئازابىدىن ساقلىغىن، بىزگه يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگىن

قا  مۇسىبهتنى سهندىن باش-ئالهمنىڭ پهرۋەردىگارى، سهندىن باشقا ئىالھ يوق، باال 

بىزنى ۋە بىزنىڭ ئهۋالدلىرىمىزنى شهيتاندىن ۋە ئىنسان . ھېچكىم توسىيالمايدۇ

بارلىق   .جىندىن بولغان ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ زىيان يهتكۈزۈشىدىن ساقلىغىن

مۇسۇلمانالرنى شهيتاندىن ۋە ئىنسان جىندىن بولغان ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ زىيان 

قۇدرەتلىك، بۇ شهھهرنى ۋە باشقا سهن ھهممىگه قادىر، . يهتكۈزۈشىدىن ساقلىغىن

سهن ھهممىگه . تىنىچ، خاتىرجهم، پاراۋان قىلغىن مۇسۇلمانالرنىڭ شهھهرلىرىنى 

قادىر، قۇدرەتلىك، بارلىق مۇسۇلمان رەھبهرلهرنى سىنىڭ كىتابىڭ ۋە 

پهيغهمبىرىڭنىڭ سۈننىتى بىلهن ھۆكۈم قىلىدىغان،خهلقىگه، ۋەتىنىگه 

بىزگه دۇنيا ئاخىرەتته ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، ! الھئى ئال. كۆيىنىدىغان قىلغىن

   .بىزنى دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن

ئالالھ سىلهرنى ئادىللىق قىلىشقا، خهيرى ئېهسان ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

پاھىشه ئىشالردىن، ھهددىدىن . قىلىشقا، ئۇرۇق تۇغقانالرغا ئېهسان قىلىشقا بۇيرىيدۇ

 نهسىههت قوبۇل قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه سىلهرنىڭ. ئېشىشتىن توسىدۇ

نهسىههت قىلىدۇ، ئالالھغا بهرگهن ۋەدەڭالرغا ۋاپا قىلىڭالر، ئهھدىنى چىڭىتقاندىن 

كىيىن بۇزىۋەتمهڭالر، ئالالھنى بۇ ئىشقا ۋەكىل قىلدىڭالر، ئالالھ سىلهرنىڭ 

ھنى ناھايىتى كاتتا بولغان ئالال قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغىچىدۇر،

يادىتىڭالر، ئالالھمۇ سىلهرنى ئهسلهيدۇ، ئالالھنىڭ ھېسابسىز نېمهتلىرىگه شۈكۈر 

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

  .سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغىچىدۇر

 


