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  !يېڭى يىل كېرىش مۇناسىۋىتى بىلهن ئۆزىمىزنى تهكشۈرەيلى

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

ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالالھنى ماختاپ پهيغهمبهر

غا دۇرۇت ساالم يوللىغاندىن كىيىن جۈمه نامىزى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

ئىنسان قىيامهت "ئۈچۈن جهم بولغان يۈزمىڭلىغان جامائهتكه ساالم بېرىپ، 

كۈنىدە ھېساب ئېلىنىشتىن بۇرۇن دۇنيادا ئۆز نهپسىدىن ھېساب ئېلىپ 

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى" تۇرۇشى الزىم

قىيامهت كۈنى سىلهردىن ھېساب ! ىئى ئالالھنىڭ بهندىلىر

ۋە قىلغان ئهمهللىرىڭالر مىيزانغا سېلىنىشتىن ئىلگىرى  ئېلىنىشتىن 

قىلغان ئهمهللىرىڭالرنى دەڭسهپ، ئۆز نهپسىڭالردىن ھېساب ئىلىپ 

  .تۇرۇڭالر

-غهپلهتتىن قهلبىڭالرنى ئويغىتىپ، قۇرۇق ئارزۇ! ئى ئىنسانالر

ھهۋەسكه ئهگىشىپ، ياخشى -نى ھاۋايىھهۋەسلهردىن ئاگاھ بولۇڭالر، شهيتا

سىلهر پهرۋەردىگارىڭالر تهرىپىگه . ئهمهللىرىڭالرنى بىكار قىلىۋەتمهڭالر

. مۇكاپاتقا ئېرىشىسىلهر-قايتىسىلهر، قىلغان ئهمهللىرىڭالرغا يارىشا جازا

سىلهرنىڭ ئۆلگهندىن كىيىنكى ھاياتلىققا تهقدىم قىلغان ئهمهللىرىڭالر،  

پهرۋەردىگارىڭالر . ىلهن ئۇچراشقاندا خۇرسهن قىلسۇنسىلهرنى ئالالھ ب

ئالالھقا ئاسىيلىق . ئىبادەت قىلىۋاتقان ھالهتته ئۇچرىشىڭالر-بىلهن تائهت

مهسىيهت ئىشلهۋاتقان ھالهتته ئۇچرىشىشتىن -قىلىپ، گۇناھ

سىلهر مهيلى زېمىندا «: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. ساقلىنىڭالر

 ئاسماندا بولسۇن، ئالالھنىڭ ئازابىدىن قېچىپ بولسۇن، مهيلى
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هك دوستمۇ يوق، مهدەتكارمۇ قۇتۇاللمايسىلهر، سىلهرگه ئالالھدىن بۆل

   ].ئايهت-22سۈرە ئهنكهبۇت .[»يوق

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا ۋەھيى چۈشۈشكه باشلىغاندىن تارتىپ، 

هت زېمىن قۇرئان ۋە سۈنن. سۈننهتنىڭ نۇرلىرى ھهقىقهتنى يورۇتۇپ بهردى

يۈزىدە ئۆز ماھىيىتىنى جارى قىلدۇرغاندىن تا بۈگۈنگه قهدەر ھهقىقهتكه 

بوي سۇنمىغان ئىنسانالرنىڭ قىيامهتته ئالالھنىڭ دەھشهتلىك ئازابىدىن 

بۇ «: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. قۇتۇلۇشىغا ھېچقانداق ئۆزرە يوقتۇر

ر، ناتوغرا يولالردا ماڭماڭالر،ئۇالر مېنىڭ توغرا يولۇمدۇر، شۇ يولدا مېڭىڭال

سىلهرنى ئالالھنىڭ يولىدىن ئايرىۋېتىدۇ، ئالالھنىڭ ئهمرىنى تۇتۇپ 

دەۋزەختىن ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن ئالالھ سىلهرگه بۇ ئىشالرنى تهۋسىيه 

  ]. ئايهت-153سۈرە ئهنئام . [»قىلىدۇ

ىگه بىر-يىلالرنىڭ بىر-كۈندۈزنىڭ ئالمىشىشى، ئاي-ھهقىقهتهن كىچه

ئۇلىنىپ كېلىشى، ئهۋالدالرنىڭ ئىزبىسىپ يېتىلىشى، ئىنسانالرنىڭ 

تارىخى ۋە ئهھۋاللىرىنىڭ ئۆزگىرىشى قاتارلىقالرنى تهپهككۇر قىلغۇچىالر 

غاپىلالرنى -ئۈچۈن ھهقىقهتته مۇستهھكهم تۇرۇشقا ئۈندەيدىغان، ئاسىي

دىنى ئىرا-يامانلىقتىن چهكلهيدىغان، ئاخىرقى نىشانغا بولغان ھىممهت

نهسىههت -رەزىللىكتىن ساقاليدىغان ئىبرەت، ۋەز-كۈچهيتىدىغان، ھاالكهت

ھېساب ئېلىنمايدۇ،  دۇنيادا ئهمهل قىلىنىدۇ، . ۋە بايانالر مهۋجۇتتۇر

ئۆز پهرۋەردىگارىنى رازى . ئاخىرەتته ھېساب ئېلىنىدۇ، ئهمهل قىلىنمايدۇ

ىجه قازانغان قىلىش ئارقىلىق نېمهتلىك جهننهتلهرگه كېرىش بىلهن نهت

شۇنداقال ئالالھنى غهزەپلهندۈرۈپ دەرتلىك . كىشىلهرگه مۇبارەك بولسۇن

  !.ئوقۇبهتلهرگه دۇچار بولىدىغان كىشىلهرنىڭ ھالىغا ۋاي-ئازاب
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ئهمهل قىلىشقا ئىمكانىيهت بولغان بىر ۋاقىتتا ! ئى قېرىنداشالر

 سىلهرنىڭ ھهۋەس-ياشاۋاتىسىلهر، قۇرۇق ئارزۇالرغا ئالدانماڭالر، ھاۋايى

كۈچىڭالرنىڭ . ئاخىرەت ئۈچۈن ئهمهل قىلىشىڭالرغا توسانچا بولمىسۇن

. يېتىشچه ياخشى ئهمهللهرنى قىلىش بىلهن ئالالھقا يىقىنلىشىڭالر

دۇنيادىكى . مهسىيهتتىن تهۋبه قىلىش ئارقىلىق پاكلىنىڭالر-گۇناھ

ىرەر ھاياتىڭالر بىر كۈنى ئاخىرلىشىدۇ، ياخشى ئهمهل قىلىۋاالي ياكى ب

ئالالھ تائاال بۇ . لغا كهلتۈرەلمهيسىلهركۈن ياشىۋاالي دەپمۇ پۇرسهتنى قو

پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ مهغپىرىتىگه ۋە تهقۋادارالر «: ھهقته مۇنداق دەيدۇ

 زېمىنچه كېلىدىغان جهننهتكه -ئۈچۈن تهييارالنغان، كهڭلىكى ئاسمان

ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ]. ئايهت-133ئىمران -سۈرە ئال. [»ئالدىراڭالر 

: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنئهنهۇدىن رىۋايهت 

بهش تۈرلۈك ئىشنى يهنه بهش تۈرلۈك ئىش كېلىشتىن بۇرۇن غهنىمهت «

بىلگىن؛ ياشىنىپ قىلىشتىن بۇرۇن ياشلىقىڭنى، كېسهل بولۇشتىن 

بۇرۇن ساقلىقىڭنى، كهمبهغهل بولۇپ قىلىشتىن بۇرۇن بايلىقىڭنى، 

بوش ۋاقتىڭنى ۋە ۋاپات بولۇپ مهشغۇل بولۇپ قىلىشتىن بۇرۇن 

]. ھاكىم رىۋايىتى. [»كېتىشتىن بۇرۇن ھاياتلىقىڭنى غهنىمهت بىلگىن

ئهبى ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  

ئالته تۈرلۈك ئىش بارلىققا «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

راڭالر؛ كۈن غهرب كېلىشتىن ئىلگىرى ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشقا ئالدى

تهرەپتىن چېقىشتىن بۇرۇن، ئاسماننى تۈتۈن قاپالشتىن، ياكى دەججال 

ياكى چوڭ بىر ھايۋاننىڭ چېقىشىدىن، سىلهرنىڭ بىرىڭالرغا  كېلىشتىن 

زېهنىنى چاچىدىغان ئىشالر -ئۆلۈم كېلىش ۋە قهلبىنى بىئارام قىلىدىغان
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مۇسىبهت -لغان باالكېلىشتىن ياكى ئىنسانالرنىڭ ھهممىسىگه ئومۇمى بو

بىلهن كۈندۈز، بىر -كېچه]. مۇسلىم رىۋايىتى. [»كېلىشتىن بۇرۇن

يىلنىڭ ئاخىرلىشىپ يهنه بىر يىلنىڭ باشلىنىشىدىمۇ نۇرغۇن ئىبرەت ۋە 

ئۆزىنىڭ (ئالالھ «: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. ئهسلىمىلهر بار

شۈكرى ) ڭ نېمىتىگهئۆزىنى(ئهسلىمهكچى بولغانالر ياكى ) قۇدرىتىنى

قىلماقچى بولغانالر ئۈچۈن، كېچه بىلهن كۈندۈزنى ئالمىشىپ تۇرىدىغان 

بىرى -بىلهن كۈندۈز بىر-كېچه]. ئايهت-62سۈرە پۇرقان . [»قىلىپ بهردى

بىلهن ئالمىشىدۇ، بۇنىڭدا ئىنسانالر بىلىدىغان ۋە بىلمهيدىغان نۇرغۇن 

  . ئىشالر باردۇرياخشىلىق ۋە كىشىلهرگه مهنپهئهتلىك بولغان 

ئىبادەت بىلهن ئالالھنى ياد ئېتىشنى ئىرادە -كۈندۈز تائهت-كېچه

قىلغان ياكى ئالالھنىڭ بهرگهن نېمهتلىرىگه تىلى ۋە دىلى بىلهن ئالقىش 

نهسىههت، ئىبرەت ئالىدىغان ياكى ئىتائهت ئارقىلىق -ياڭرىتىپ، ۋەز

قىقهتهن رەھمهت تهشهككۈر ئېيتىدىغان كىشىلهر ئۈچۈن، ئالالھ ھه-رەھمهت

  .ئېيتىلغۇچى ۋە بهك مېهرىبان مهرھهمهتلىك زاتتۇر

-پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ھىجرەت قىلىش جهريانىدا تارتقان جاپا

مۇشهققهتلىرىنى ۋە ھىجرەتتىن كىيىنكى قىيىنچىلىق، تۇرمۇشنىڭ 

نهيرەڭ، -مۇناپىقالرنىڭ تۈرلۈك ھىله-قاتتىقچىلىقى ۋە مۇشرىك

غهمبهرئهلهيهىسساالم ۋە ساھابىالرنىڭ بۇ دۈشمهنلىكىنى، پهي

قىيىنچىلىقالرغا قانداق بهرداشلىق بهرگهنلىكىنى، ھهتتا ئۇالرنىڭ 

بىرىنىڭ قاتتىق ئۇسسۇزلۇقتىن تۆگىسىنى بوغۇزالپ تېرىسىنى بىقىنىغا 

ياققىنى، بهزىلهرنىڭ ئاچلىقتىن قورسىقىغا تاش تىڭىۋالغانلىقى قاتارلىق 

پ باقايلى، ئۇالر، مهزكۇر ئهزىيهت ۋە پىداكارلىق روھىنى ئهسله
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مۇشهققهتلهرنىڭ ھهممىسىگه دىننى ساغالم يول بىلهن بهرپا قىلىش 

ھهقىقهتهن ئۇالر دىننى گۈزەل بىر شهكىلدە  . ئۈچۈن بهرداشلىق بهردى

كىشىلهرنى دىنغا باشالش بىلهن ئىنسانىيهتكه ياخشىلىق . تۇرغۇزدى

ئاخىرەتته ياخشى -ىلهن دۇنيائۇالر بۇ چهكسىز خىزمهتلىرى ب. قىلدى

ئىبادەتنىڭ -ئالالھ مۇسۇلمانالر ئۈچۈن تائهت .ئاقىۋەتكه ئېرىشتى

ئالالھ ئاتا قىلغان چهكسىز نېمهتلهر . سهۋەبلىرىنى ئاسانالشتۇرۇپ بهردى

  . سانا ۋە رەھمهت تهشهككۈر ئېيتىش تهقهززا قىلىنىدۇ-بهدىلىگه ھهمدۇ

 يولىدا مۇستهھكهم تۇرۇڭالر، ئالالھنى رازى قىلىش! ئى مۇسۇلمانالر

ئىبادەتنى داۋامالشتۇرۇش -چهكلهنگهن ئىشالردىن يىراق بولۇپ، تائهت

  . ئۈچۈن نهپسىڭالر بىلهن كۆرەش قىلىڭالر

ئالالھ رازى بولىدىغان پرىنسىپ ئارقىلىق دۇنيالىق ئىشلىرىڭالر ۋە 

ھنىڭ ئالال. ئارزۇلىرىڭالرنى رېئاللىققا ئايالندۇرۇشقا تىرىشىڭالر-ئۈمىد

كېچه بىلهن «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئازابىدىن ئاگاھ بولۇڭالر

كۈندۈزنىڭ نۆۋەتلىشىپ تۇرۇشىدا، ئالالھ ئاسماندا ۋە زېمىندا ياراتقان 

ئالالھنىڭ (قورقىدىغان قهۋم ئۈچۈن، ھهقىقهتهن، ) ئالالھدىن(شهيئىلهردە 

شۈبهسىزكى، . هر بارنۇرغۇن ئاالمهتل) بارلىقى ۋە بىرلىكنى كۆرسىتىدىغان

يهنى ئالالھغا مۇالقات (بىز بىلهن مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد قىلمايدىغانالر 

، دۇنيا تىرىكچىلىكىدىن بهھرىمهن بولۇش )بولۇشنى كۆزلىمهيدىغانالر

بىلهنال رازى بولغانالر ۋە ئۇنىڭ بىلهن ئارام تاپقانالر، بىزنىڭ 

رنىڭ جايى، قىلمىشلىرى ئايهتلىرىمىزدىن غاپىل بولغانالر، ئهنه شۇال

شۈبهسىزكى،ئىمان ئېيتقانالر ۋە ياخشى . تۈپهيلىدىن، دەۋزەخ بولىدۇ

ئهمهللهرنى قىلغانالرنى پهرۋەردىگارى، ئۇالرنىڭ ئىمانى سهۋىۋىدىن، 



 7

 نېمهتلىك جهننهتلهرگه -ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان نازۇ

ببىمىز، بىز سېنى پاك ئى رە«:ئۇالرنىڭ جهننهتتىكى دۇئاسى. يېتهكلهيدۇ

 - بىر(دېيىشتىن ئىبارەت، ئۇالرنىڭ جهننهتته »دەپ ئېتىقاد قىلىمىز

ئامان ) ئهھلى دەۋزەخ چېكىۋاتقان ئازابتىن(«:بېرىدىغان ساالمى) بىرىگه

دېيىشتىن ئىبارەتتۇر، ئۇالرنىڭ »)يهنى ئهسساالمۇئهلهيكۇم(بولغايسهن 

نىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھغا جىمى ھهمدۇسانا ئالهملهر«:دۇئاسىنىڭ ئاخىرى

  ]. ئايهتلهر-10-9-8-7-6سۈرە يۇنۇس . [»دېيىشتىن ئىبارەتتۇر»!خاستۇر

جانابى ئالالھ ھهممىمىزنى ئۆز قۇدرەت كامالىنى تهپهككۇر قىلىشقا 

  .مۇيهسسهر قىلسۇن

   

 
  

  

 

  


