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 !يېڭى يىل كهلدى، ھاياتىمىزدا يېڭى سهھىپىلهرنى ئاچايلى

   

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-18 ئاينىڭ -12 يىلى - 2009

سانا، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇتالر -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ

ۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە ج

يىڭى ھىجرىيه يىلىغا قهدەم قويدۇق، "يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا، 

ئهمهللىرىمىز ئالالھنىڭ دەرگاھىغا كۆتۈرىلىدۇ، ھاياتىمىزنىڭ بىر يىلى 

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيه " قاتلىنىپ يهنه بىر يىلى باشالندى

  :لهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا -ئاشكارا! ىن قورقۇڭالرئى مۇسۇلمانالر ئالالھد

- ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا! تهقۋادارلىق قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان . سائادەتكه ئېرىشتۈرىدۇ

  .ئىشالردىن يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

لغان بىر كهيپىياتتا بىز بۈگۈن يىڭى ھىجرىيه يىلىنى كۈتۈۋا

تۇرماقتىمىز، ئۆتكهن بىر يىللىق ئهمهللىرىمىز قاتلىنىپ ئالالھنىڭ 

ئۆتكهن بىر يىل ئىچىدە قىلغان ئهمهللىرىمىزنىڭ . دەرگاھىغا كۆتۈرىلىدۇ

يىل ئۆتتى، ئۆمۈر . قانچىلىك ئىكهنلىكىنى ئۆزىمىز ياخشى بىلىمىز

، يىلالر ئۆتىدۇ ئۆمۈر دېمهك؛ بىز ھېس قىلماستىن ئايالر ئۆتىدۇ. كهتتى

ئهمما ۋاقىتنىڭ ئۆتۈشى ئهسىرلهردىن بىرى ئوخشاش . ئاخىرلىشىدۇ

ئۆتكهن ۋاقىتنى بىر مىنۇتمۇ ئارقىغا قايتۇرۇش . رىتىمدا ئۆتمهكته

 4ئايدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ ئايالردىن 12قهمهرىيه ئايلىرى . مۇمكىن ئهمهس

ئالالھ بۇ ئايالردا . الردۇرئاي ئالالھ ئۇرۇشنى ھارام قىلغان مۇبارەك ئاي
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ئهبۇبهكرى . بىزلهرنى ئۆزىمىزگه ۋە ئۆزگىگه زۇلۇم قىلماسلىققا چاقىردى

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

زېمىننى ياراتقاندىن بىرى زامان ئۆز پېتى -ئالالھ ئاسمان«: مۇنداق دېگهن

قان تۆكۈشنى   ئاي ئالالھ 4 ئاي، ئۇالردىن 12ىل ئايلىنىپ كهلمهكته، بىر ي

بۇ ئايالر زۇلقهئدە،زۇلههججه، مۇھهررەم، ۋە رەجهپ . ھارام قىلغان ئايالردۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ سۆزلهرنى قىلىپ . ئايلىرىدىن ئىبارەتتۇر

بولۇپ، بۇ ئاي قايسى ئاي؟ دەپ سورىدى؛ بىز ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلى 

بىز بۇ ئاينىڭ . بىراز سۈكۈتكه چۆمدى  بىلىدۇ دېگهندىن كېيىن ياخشى

زۇلههججه : ئىسمىنى باشقا ئاتايدىغان ئوخشايدۇ دەپ قالدۇق، رەسۇلۇلالھ

بۇ شهھهر قايسى . بىز شۇنداق ئى رەسۇلۇلالھ دېدۇق. ئېيى ئهمهسمۇ؟ دېدى

يهنه . ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى ياخشىراق بىلىدۇ، دېدۇق: بىز. شهھهر؟ دېدى

بىز بۇ شهھهرنىڭ ئىسمىنى ئۆزگهرتىدىغان ئوخشايدۇ . سۈكۈتكه چۆمدى

دېدى، بىز شۇنداق ئى  ئاندىن بۇ مهككه شهھىرى ئهمهسمۇ . دەپ قالدۇق

ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى : بىز. بۇ قايسى كۈن؟ دېدى. رەسۇلۇلالھ دېدۇق

 كۈنى ئازراق سۈكۈتكه چۆمگهندىن كېيىن، نهھرى. ياخشى بىلىدۇ دېدۇق

. شۇنداق ئى رەسۇلۇلالھ دېدۇق: بىز. كۈنى ئهمهسمۇ؟ دېدى) بوغۇزالشمال (

سىلهرنىڭ قېنىڭالر، : رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم سۆزىنى داۋامالشتۇرۇپ

مېلىڭالر، نومۇسۇڭالر، خۇددى بۇ شهھرىڭالر، مۇشۇ كۈنۈڭالرنىڭ ھۆرمىتى 

تكۈزگهن سىلهر رەببىڭالر ئالدىغا بارىسىلهر، ئۆ. بىلهن ئوخشاش ھارامدۇر

 - ئۆمرىڭالردىن سوراق قىلىنىسىلهر، مهندىن كېيىن قالساڭالر بىر

بۇ سۆزۈمنى . بىرىڭالرنىڭ بوينىغا قىلىچ ئۇرىدىغان كافىرالردىن بولماڭالر

بۇ مهجلىسكه ھازىر بولغانالر يوقالرغا يهتكۈزسۇن، يهتكۈزۈلگۈچى بىۋاسىته 
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ئاگاھ بولۇڭالر مهن : ئاڭلىغۇچىدىن ئاڭلىقراق بولىشى مۇمكىن دەپ بولۇپ

  .»دېدى! يهتكۈزدۈم

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ شۇ يىلقى ھهججى ۋىدالىشىش ھهججى 

بولۇپ، يىل بىلهن خوشالشقان ھهمدە ھاياتىنىڭ ئاخىرقى باسقۇچلىرى 

بولۇپ قېلىش سهۋەبىدىن ئىنسانىيهت بىلهنمۇ خوشلىشىش بىشارىتىنى 

شى ئالدۇق، دۇنيا خهلقى بۇ بىز يىڭى ھىجرىيه يىلىنى قار. بهرگهنىدى

پهيغهمبهر . كۈنلهردە دۇنيا ئىنسان ھهقلىرى كۈنىنى تهبرىكلىمهكته

يىل بۇرۇنال بۇ مۇقهددەس زېمىنغا دەسسهپ 1400ئهلهيهىسساالم بۇندىن 

. تۇرۇپ، ئىنسان ھهقلىرى، ئادالهت، ھهققانىيهت مىزانىغا ئاساس سالغان

لدىن قالدۇرغان ۋە خاتىمه سىتهمنىڭ بارلىق شهكىللىرىنى ئهمه-زۇلۇم

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم شۇ دەۋرىنىڭ ئۆزىدىال . بېرىشكه چاقىرغان

ئايالالرنىڭ ھوقۇقىنى .نى ھارام قىلدى)جازانه(بىگۇناھ قان تۆكۈشنى، ئۆسۈم

يىل بۇرۇن سۆزلهنگهن نۇتۇقنىڭ ئوخشىشىنى ھازىرغىچه 1400. بهلگىلىدى

ىتاپنامىنىڭ ساداسى ھازىرغىچه بهلكى شۇ خ. ھېچكىم سۆزلهپ باقمىغان

تۈزۈملهرمۇ بۇ ھوقۇققا -ئهسىرلهر بىرى تۈزۈلگهن قانۇن. قۇالقالردا ياڭرىماقتا

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهزكۇر نۇتۇقنى سۆزلىگهن . ياندىشالمىدى

. ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ھاياتىنىڭ ئاخىرلىشىۋاتقانلىقىنى سهزگهنىدى

هپ تهسىس قىلغان يىڭى ئۈممهتنىڭ رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم تهربىيل

قهدىمى مۇستهھكهملىنىپ، ئۆزىنى تارىخ بېتىگه تېڭىپال قالماستىن  

ئهزان ئاۋازىنى شامالالر دۇنيانىڭ ھهر . بهلكى، يىلتىز تارتىشقا باشلىدى

ئهنه شۇ ئىنسانالر كۈن چىقىشتىن بۇرۇن، كۈن . يېرىگه تارقاتتى

لغۇز، جامائهتلىك ھالدا ئالالھقا تائهت ئىگىلگهندە، كۈن پاتقاندىن كېيىن، يا
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قىلىش ئارقىلىق ئۆزىنىڭ ئىسالم ئۈممىتىدىن ئىكهنلىكىنى 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهربىيىلىگهن ئهنه شۇ . ئىسپاتلىدى

ئهزىمهتلهرنىڭ ئىزباسارلىرى قىيامهتكه قهدەر ئىسالم نۇرىنى دۇنياغا 

  .چېچىپ پۈتۈن دۇنيانى نۇرالندۇرۇپ تۇرىدۇ

غهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىنسانالر قهلبىدە ئامانهت قويغان ۋەسىيهتلهر پهي

پهلسهپىۋى ياكى خىيالى نهزەرىيه بولماستىن ئاددىي تىل ئارقىلىق 

ھازىرغىچه دۇنيادىكى ھهرقانداق . ئىپادىلهنگهن ئهمهلىي پرىنسىپالردۇر

  .يدۇئادىل تۈزۈم، قانۇنالر بۇ ھهقىقهتتىن ھالقىپ كېتهلمىگهن ۋە كېتهلمه

زۇلۇمنىڭ ئهڭ قهبىهلىرى شېرىكتىن ئىبارەت بولۇپ، ئالالھ بىزنى 

. ئۆزىنىڭ ئىبادىتى ئۈچۈن ياراتقان تۇرسا، قانداقمۇ باشقىسىغا چوقۇنىمىز

ئالالھ بىزلهرنى ئۆزىگه بويسۇنۇشقا چاقىرغان تۇرسا قانداقمۇ ئاسىيلىق 

لىش ئالالھنىڭ بۇيرۇقلىرىغا بىپهرۋالىق قى. قىلىشقا پىتىنىمىز

  .زۇلۇمنىڭ ئۆزىدۇر

ئىنسانالرغا زۇلۇم قىلىش، ئىنسانالرنىڭ شهرىپىنى تۆكۈش، خارالش، 

ھهرقانداق مىللهتته زۇلۇم . ئىنسانىيهتنى بهختسىزلىككه ئېلىپ بارىدۇ

. ئومۇمالشسا، ھاكىمىيهت زاۋاللىققا يۈزلىنىدۇ، ھاالكهتكه قاراپ ماڭىدۇ

لىككه يۈزلىنىدۇ ياكى بولمىسا زۇلۇم ئۈستىگه قۇرۇلغان دۆلهت يا مۇنقهرز

  . باشقا مىللهتلهرنىڭ بېقىندىسى بولۇپ ياشاشقا مهجبۇر بولىدۇ

دېمهك؛ يېڭى يىل كهلدى، مهنىۋىيىتىمىزدە يېڭىلىق بولۇشىغا ئاساس 

سااليلى، ئۆتكهن كۈنلىرىمىزگه نهزەر سااليلى، ئهتراپىمىزدىكى ئىشالردىن 

رۇقلۇقنىڭ بېشارىتى زۇلمهتنىڭ كۈچىيىشى يو. ئىبرەت ئااليلى

بولغىنىدەك، زۇلۇمنىڭ ۋايىغا يېتىشى زاۋاللىقنىڭ يىقىنلىقىدىن دېرەك 
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ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلى يولغا قويغان پرىنسىپالرنىڭ  .بېرىدۇ

ھهممىسىگه تولۇق ئهمهل قىلىۋاتقان بولساق، ئۇنىڭدا تىخىمۇ مۇستهھكهم 

اشاۋاتقان بولساق ھهقىقهتكه ئهگهر مهزكۇر پرىنسىپالردىن يىراق ي. تۇرايلى

ئالالھنىڭ دىنىغا . قايتىپ، قۇرئان ۋە سۈننهتنىڭ روھىغا ئۇيۇشايلى

مۇستهھكهم ئىسىلىش ئارقىلىق ھاياتىمىزدا چىقىش يولى 

  . تاپااليدىغانلىقىمىزغا چىن ئىشىنهيلى

ئالالھ ھهممىمىزنى يېڭى يىلدا ھاياتىمىزدا يېڭى سهھىپىلهرنى 

مهنپهئهتلىك ئىشالرنى  ن ھالقىپ مىللهتكه ئېچىپ، شهخسى غهرەزدى

  .قىلىشقا ئالدىرىشىمىزغا مۇۋەپپهق قىلسۇن

   

  


