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  يهرتهۋرەش ئاپىتى ۋە ئىبرەت

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-22 ئاينىڭ -05يىلى - 2009

 ئىمام شهيخ ئالالھنى ماختاپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ساالم  

يوللىغاندىن كىيىن، مۇسۇلمانالرنى ئالالھ تاالغا تهقۋادارلىق قىلىشقا 

دېگهن » ېمىننى يارىتىشتىكى ھېكمهت ۋە قۇدرىتىئالالھنىڭ ز«چاقىرىپ 

  :مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

ئۇ مهڭگۈ ئىبادەت قىلىنغۇچى ۋە . ئالالھ بارلىق مهخلۇقاتالرنى ياراتتى

ئالالھ تائاال يهر شارىنى مۇستهھكهم، . مهدھىيىلهنگۈچى ئىالھتۇر

بۈيۈك تاغالرنى . مهخلۇقاتالرنىڭ ياشىشىغا مۇناسىپ قىلىپ ياراتتى

زېمىننى مۇستهھكهم ئېغىزالر بىلهن چىڭىتتى، . زېمىنغا تۈۋرۈك قىلدى

ئۆستهڭلهرنى . مهخپى بايلىقىنى ئاشكارا قىلدۇردى. بۇالقالرنى چىقاردى

دەرەخلهرنى كۆكهرتتى، مېۋىلهرنى . ئاقتۇردى ۋە زىرائهتلهرنى ئۆستۈردى

. ان جانلىقالرنى پهيدا قىلدىئىنسانالرغا نېمهت قىلدى ۋە زېمىندا ياشايدىغ

ئىش پۈتكهندە، يهنى زېمىنگه بېرىلگهن . ئۇالرنى ھهممه تهرەپكه تاراتتى

مۇددەت توشقاندا ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن زېمىن ھهرىكهتلىنىپ ئۆز 

ئۆز ئۈستىدە ئېلىپ بېرىلغان بارلىق . قوينىدىكى ئۆلۈكلهرنى چىقىرىدۇ

:  ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ.يامان ئىشالردىن خهۋەر بېرىدۇ-ياخشى

يهنى ئۇنىڭ ئۈستىدە ئىشلهنگهن (بۇ كۈندە زېمىن ئۆزىنىڭ خهۋەرلىرىنى«

) ئۇنىڭ مهلۇم قىلىشى(مهلۇم قىلىدۇ، )يامان ئىشالرنى-ياخشى

پهرۋەردىگارىنىڭ ئۇنى شۇنداق قىلىشقا ئهمىر قىلغانلىقىدىندۇر، بۇ كۈندە 

يهنى نهتىجىسىگه (نهتىجىسىنى كۆرۈشكىشىلهر قىلغان ئهمهللىرىنىڭ 

توپ بولۇپ تارىلىپ كېتىدۇ، كىمكى زەررىچىلىك -ئۈچۈن توپ) ئېرىشىش
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ياخشى ئىش قىلىدىكهن، ئۇنىڭ مۇكاپىتىنى كۆرىدۇ، كىمكى زەررىچىلىك 

ئالالھنىڭ ئايهتلىرى ۋە . »يامان ئىش قىلىدىكهن ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ

هزىسىنى دۇنيادا بهندىلهرنى بۇنىڭ ب نهسىههتلىرى كۆپ بولۇپ 

ئاگاھالندۇرۇش، قورقۇتۇش، سهگهكلهشتۈرۈش ۋە ئهسلىتىش ئۈچۈن 

بىز مۆجىزىلهرنى پهقهت «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. كۆرسىتىدۇ

ئالالھ : "قهتادە مۇنداق دەيدۇ» بهندىلهرنى قورقۇتۇش ئۈچۈنال ئهۋەتىمىز

هرەپكه قايتىشى ئۈچۈن كىشىلهرنىڭ ئىبرەت ئىلىشى، ئهسلىشى ۋە ھهق ت

". ئۆزىنىڭ خالىغان كىشىلىرى ئارقىلىق ئۇالرنى ئاگاھالندۇرىدۇ

ئالالھنىڭ كىشىلهرنى ئاگاھالندۇرىدىغان، قورقۇتىدىغان ۋە 

ئاي تۇتۇلۇش، -سهگهكلهشتۈرىدىغان ئاالمهتلىرىدىن يهر تهۋرەش ۋە كۈن

  .قاتتىق بوران، تارقىلىشچان كېسهل قاتارلىقالردۇر

يرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهبۇ ھۈرە

قىيامهت بولۇشتىن ئىلگىرى ئېلىم «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

- كۆتۈرۈلىدۇ، يهر تهۋرەش كۆپ بولىدۇ، ۋاقىتتا بهرىكهت قالمايدۇ، پىتنه

دۇنيا سهلدەك تېشىپ -كۆپىيىدۇ، ماليېتىم -پاسات ئاشكارا بولىدۇ، ئۆلۈم

  .بۇ ھهدىسنى بۇخارى رىۋايهت قىلغان» كېتىدۇ

ئىمران ئىبنى ھۈسهيىن رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى 

مۇشۇ ئۇممهتنىڭ ئىچىدە بۆھتان قىلىش، يهر «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

ىشالر يۇتۇپ كېتىش ۋە سۈرىتى شهكلى ئۆزگىرىپ كېتىش قاتارلىق ئ

بۇ ئىش قاچان ! يارەسۇلۇلالھ: بولىدۇ دېگهندە، مۇسۇلمانالردىن بىر كىشى

-ئۇالرنىڭ ئىچىدە زىنا: بولىدۇ؟دەپ سورىغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

-سورۇنالردا ھاراق مۇزىكىالر ياڭراپ، -پاھىشىلهر ئاشكارا قىلىنىپ، ناخشا
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ھهدىسنى تىرمىزى رىۋايهت بۇ » ئاشكارا ئىچىلگهندە بولىدۇ دېدى شاراپالر 

  .قىلغان

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

مۇشۇ ئۇممهتنىڭ ئاخىردا بۆھتان قىلىش، يهر يۇتۇپ «: ئهلهيهىسساالم

كېتىش ۋە سۈرىتى ئۆزگىرىپ كېتىش قاتارلىق ئىشالر بولىدۇ دېگهندە، 

بىزنىڭ ئارىمىزدا ياخشى كىشىلهر ! يارەسۇلۇلالھ: ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها

: دېۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم! بولسىمۇ ھاالك بولۇپ كېتىمىزمۇ؟

بۇ ھهدىسنى . »پاھىشىلهر ئاشكارا قىلىنسا شۇنداق بولىدۇ دېدى-ھهئه؛ زىنا

  .تىرمىزى رىۋايهت قىلغان

 ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ: "سهپىيه بىنتى ئهبى ئۇبهيدە مۇنداق دەيدۇ

زامانىسىدا يهرتهۋرەپ ھهتتا كارۋاتالر غاراسالپ كهتتى، ئۆمهر رەزىيهلالھۇ 

سىلهر يېڭىدىن گۇناھالرنى سادىر : ئهنهۇ كىشىلهرگه ۋەز ئېيتىپ

قىلغاننىڭ جازاسىغا ئۇچرىدىڭالر، بۇ ئىش يهنه تهكرارالنسا مهن سىلهرنىڭ 

ههقى ئىبنى ئهبى شهيبه ۋە بهي" (ئاراڭالردىن چىقىپ كېتىمهن دېدى

  ).رىۋايهت قىلغان

ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇدنىڭ زامانىسىدا كۇپه شهھىرىدە يهر تهۋرىگهندە، 

پهرۋەردىگارىڭالر سىلهرنىڭ گۇناھدىن ! ئى ئىنسانالر: "ئۇ كىشىلهرگه

قايتىشىڭالرنى تهلهپ قىلىدۇ، تهۋبه قىلىڭالر، ئالالھ رازى بولىدىغان ئىشقا 

  .دېدى" قايتىڭالر

ه كۈن ئىچىدە يۈز بهرگهن يهر تهۋرەش ھادىسىسى كاتتا ئۆتكهن بىرقانچ

ئىشالردىن بولۇپ، بۇ ئالالھ تهرەپتىن ئهۋەتىلگهن جازا ۋە قورقۇنچىدىن 

مهسىيهتتىن قول ئۈزۈش ئارقىلىق ئالالھدىن كهچۈرۈم -ئىبارەت، گۇناھ
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تهلهپ قىلىڭالر، ئالالھنىڭ غهزىپىدىن ساقلىنىڭالر، ئۆزۈڭالرنىڭ تهۋبه 

ورققان، بىئارام بولغان، مىسكىن، بىچارە، ئالالھ تهرەپكه قايتقۇچى قىلغان، ق

- سهدىقه، خهير. ئىكهنلىكىڭالرنى ئاشكارا قىلىپ كۆپ دۇئا قىلىڭالر

ئۆزۈڭالرنى تۆۋەن . ئېهسان قىلىشقا ئالدىراڭالر ۋە ئالالھنى كۆپ ئهسلهڭالر

لهرنى تۇتۇپ ئالالھ تهرەپكه يۈزلىنىپ، ئۇنىڭغا يېقىنلىشىدىغان ئهمهل

  .قىلىشقا ئالدىراڭالر

ئىنسانغا تىكهن سانجىلىش، شوخا كىرىپ : "قهتادە مۇنداق دەيدۇ

قايغۇغا پېتىش قاتارلىق ئىشالر، ئىنساندىن سادىر بولغان -كېتىش ۋە غهم

ئالالھ ئىنساننىڭ كۆپ گۇناھلىرىنى . مهلۇم گۇناھ سهۋەبىدىن بولىدۇ

  ". كهچۈرۈم قىلىۋېتىدۇ

پهيغهمبهر : "ھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇئهبى مۇسا رەزىيهلال

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىسىدا كۈن تۇتۇلغانىدى، 

قىيامهت بولۇپ قىلىشتىن بىئارام بولۇپ ئهنسىرەپ مهسچىتكه كهلدى، 

مهن پهيغهمبهر . سهجدىلهرنى ئۇزۇن قىلىپ ناماز ئوقۇدى-رۇكۇ

غانلىقىنى كۆرمىگهن ئىدىم، كىيىن ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇنداق ناماز ئوقۇ

بۇ ئالالھنىڭ ھهقلىقىنىڭ ئاالمهتلىرى بولۇپ، بۇ بىر «: ئۇ مۇنداق دېدى

كىشىنىڭ ھاياتى ۋە ماماتى سهۋەبىدىن بولمايدۇ، لېكىن بۇنى ئالالھ 

بهندىلىرىنى ئاگاھالندۇرۇش ئۈچۈن ئهۋەتىدۇ، بۇنداق ئىشالرنى كۆرگهن 

كهچۈرۈم تهلهپ قىلىش ۋە دۇئا قىلىشقا ۋاقتىڭالردا ئالالھنى ئهسلهش، 

  .»ئالدىراڭالر
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ئالالھ تائاال پۈتۈن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنى ئۆزى ھىمايه قىلسۇن ۋە 

مۇسۇلمانالرنى ئۆزىنىڭ ھىمايىسىگه ئېرىشهلهيدىغان ساالھىيهتلهرگه 

  .مۇۋەپپهق بولىدىغان ئهمهللهرگه مۇيهسسهر قىلسۇن

   

 
  

  

  


