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  زۇلۇمنىڭ ئاقىۋىتى ۋە ئۇنىڭ تۈرلىرى

  

   كۈنىدىكى جۇمه خۇتبىسى-20 ئاينىڭ -6 يىلى -2008 ھـ١٦/٦/١٤٢٩

ناھايىتى ئۇلۇغ مېهرىبان ۋە شهپقهتلىك ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن 

  .باشاليمهن

  هبىرىنچى خۇتب

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ياخشى كىشىلهرنىڭ ھىمايىچىسى بولغان 

ئالالھغا مهنسۇپتۇر، ھهددىدىن ئاشقۇچى زالىمالر ئهڭ ئهشهددى 

لالھنى دۇشمهنلهردۇر، ئىلگىركى ۋە كىيىنكىلهرنىڭ ئېالھى بولغان ئا

ى يوق دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن، ئالالھ ىكرېيهككه ـ يىگانه، ھىچ ش

ىلگهن بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهۋزىلى بولغان تهرىپىدىن ئهۋەت

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە 

ئې ئالالھ ئوزلىرىدىن سىلىنىڭ . ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن

ئهلچىلىرى ۋە بهندىلىرى، بىزنىڭ پهيغهمبىرىمىز موھهممهد 

اۋاباتلىرىگه، بارلىق ئىسىل ئهلهيهىسساالمغا ۋە ئۇنىڭ پاك ئائىله ـ ت

خىسلهتلىك ساھابىلىرىگه، قىيامهتكه قهدەر ئۇالرنىڭ ئىزىدىن ئهگىشىپ 

  .ماڭغان كىشىلهرگه رەھمهت ـ مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

مهن ئۆزۈمنى ۋە سىلهرنى ئالالھغا تهقۋا بولۇشقا ! ئې مۇسۇلمانالر

 مۇۋەپپىقىيهت تهۋسىيه قىلىمهن، تهقۋالىق بولسا غهلبه ـ نىجاتلىقنىڭ،

  . ياخشى ئهمهللهرنىڭ نهتىجىسىدۇر  قازىنىشنىڭ ئاساسى بولۇپ، ئۇ



 ٢

بارلىق ياخشىلىقنىڭ مهنبىيى ئېلىم بىلهن ! ئې مۇسۇلمانالر

ئادىللىقتىن، بارلىق يامانلىقنىڭ مهنبىيى زۇلۇم بىلهن جاھالهت ـ 

ان ۋە بىلىمسىزلىكتىن ئىبارەت بولۇپ ئالالھ تائاالنىڭ غهزىۋىنى قوزغايدىغ

ئاچچىغىنى كهلتۇرىدىغان بىردىن ـ بىر ئىش كىشىلهرنىڭ بىر ـ بىرىگه 

ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق . ھهددىدىن ئىشىشى ۋە زۇلۇم قىلىشلىرىدۇر

زالىمالر » ئالالھ زۇلۇم قىلغۇچىالرنى ياقتۇرمايدۇ«: دىگهن

ان نىجاتلىقتىن مهھرۇم بولغان، بهخىت ـ سائادەتتىن يىراقالشق:دىگهن

« :كىشىلهردىن ئىبارەت بولۇپ بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دىگهن

  . »ھهقىقهتهن زالىمالر مۇۋەپپىقىيهت قازىنالمايدۇ

كىشىلهرگه زۇلۇم قىلىش ئالالھنىڭ ! ئې ئالالھنىڭ بهندىلىرى

ئىمام مۇسلىمنىڭ كىتاۋىدا . نهزىرىدە ئهڭ چوڭ جىنايهت ۋە ئىغىر گۇناھ 

ھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته پهيغهمبهر ئهبى زەر رەزىيهلال

ئهلهيهىسساالم ئالالھ تائاالدىن يهتكۇزگهن ھهدىس قۇدسىدا ئالالھ تائاال 

ئې بهندىلىرىم مهن ئۆزۈمنى زۇلۇمدىن چهكلىدىم « :مۇنداق دىگهن

بىرىڭالرغا زۇلۇم قىلىشىڭالردىن چهكلىدىم، بىر ـ -سىلهرنىمۇ ئۆز ـ ئارا بىر

  .»غا زۇلۇم قىلىشماڭالربىرىڭالر

ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان يهنه بىر ھهدىسته پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالم ئۇممىتىنى ئوز ـ ئارا زۇلۇم قىلىشتىن ئاگاھالندۇرۇپ 

زۇلۇم قىلىشتىن قورقۇڭالر، ھهقىقهتهن زۇلۇم قىيامهت « :مۇنداق دەيدۇ

  . »ۇرىدۇكۈنىسى ئهقىۋىتىنى تهسهۋۋۇر قىلغۇسىز پاجىئهنى كهلت

زالىمنىڭ زۇلمى ھهرقانچه چىكىدىن ئىشىپ ! ئې مۇسۇلمانالر

كهتسىمۇ ياكى ئۇزۇن داۋام قىلسىمۇ ئالالھ تائاال زالىمالرنى دائىم كۈزۈتۈپ 
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ھهقىقهتهن هللا ا« : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. تۇرىدۇ

 دە، ئۇ -ر تۇتىدۇ  ۋاختى كهلگهندە بى زۇلۇم قىلغۇچىغا مۆھلهت بېرىدىيۇ،

پهرۋەردىگارىڭ  « :ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. »ھهرگىز قۇتۇاللمايدۇ

هللا نى ھاالك قىلسا، ئهنه شۇنداق ھاالك قىلىدۇ، ا)ئاھالىسى(زالىم يۇرتالر 

 - ١٠٢سۈرە ھۇد (دېگهن  .( »نىڭ ئازابى ھهقىقهتهن تولىمۇ قاتتىقتۇر

  .ئوقىدى) ئايهتنى

سهن زۇلۇم !  قىلىشنى مهخسهت قىلغۇچى ئىنسانئې باشقىالرغا زۇلۇم

قىلىنغۇچى كىشىنىڭ كۈچلۈك قورالىنىڭ بارلىىغنى، ئالالھنىڭ 

تهڭداشسىز قۇدرەتلىك ئىكهنلىگىنى بىلىپ قويغىن، ئالالھنىڭ سهندىن 

  .ھازىر ياكى كىيىنلىكته ئىنتىقام ئىلىشىدىن ھهزەر ئهيلىگىن

كۈچلۈك ـ  سهن : دانىشمهن كىشىلهردىن بىرى مۇنداق دىگهن 

قۇدرەتلىك بولساڭمۇ باشقىالرغا زۇلۇم قىلمىغىن، باشقىالرغا زۇلۇم 

قىلىشنىڭ ئاقىۋىتى ساڭا پۇشايمان ـ نادامهت ئىلىپ كىلىدۇ، سهن 

بىخۇتلۇقتا يۇرگهن بىلهن زۇلۇم قىلىنغۇچى دائىم ئاگاھ يۇرىيدۇ، سهندىن 

لالھ ئهلبهتته ئۇنىڭ ئىنتىقام ئىلىش ئۈچۈن ئالالھتىن ياردەم سورايدۇ، ئا

  .ياردەمچىسى بولىدۇ

ئالالھ تائاالنىڭ چهكسىز كۈچ ـ قۇدرىتىنى ئۇنۇتۇپ كىشىلهرگه زۇلۇم 

بىلگىنكى زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچىالرنىڭ دۇئاسى ئالالھ ! قىلغان ئې ئىنسان

پهيغهمبهر . تائاال تهرىپىدىن ئىجابهت قىلىنىدىغان تهڭداشسىز قورال

زۇلۇمغا « :يهلالھۇ ئهنهۇنى يهمهنگه ئهۋەتكهندەئهلهيهىسساالم مۇئاز رەزى

ئۇچرىغۇچىنىڭ دۇئاسىدىن قورققىن، ھهقىقهتهن زۇلۇمغا ئۇچرىغۇچى بىلهن 

  .دېدى» پهردە يوق) دۇئانىڭ ئىجابهت بولىشىدا(ئوتتۇرىسىدا هللا ا
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دۇئاالر توغرىسىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن ئىجابهت قىلىنىدىغان 

زۇلۇم قىلىنغۇچىنىڭ دۇئاسىدىن «: ه ھهدىستهرىۋايهت قىلىنغان سهھى

ئالالھ تائاال زۇلۇم قىلىنغۇچىنىڭ دۇئاسىنى . »ساقالنغىن دىيىلگهن

بۇلۇتالر ئۇستىدىن كوتۇرۇپ ئاسماننىڭ ئىشىكىنى ئىچىۋىتىپ مۇنداق 

ئۆزۈمنىڭ بۈيۈكلىكىم بىلهن قهسهمكى مهن ساڭا زالىمنىڭ «: دەيدۇ

ن مهلۇم ۋاقىتتىن كىيىن بولسىمۇ ئۇستىدىن ئىنتىقام ئىلىشىڭ ئۈچۈ

  .»ياردەم بىرىمهن

تارىختىكى بىرقىسىم ۋەقهلىكمۇ بىزلهرگه زالىمالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ 

قانداق بولىدىغانلىغىنى كىيىنكىلهرگه ئىبرەت قىلىپ، ۋەز ـ نهسىههت 

  .ئاڭلىغۇچىالرغا ھهقىقهتنى بايان قىلىپ بىرىدۇ

 مىنىڭ زىمىنىمنى  الھۇ ئهنهۇبىر ئايال سهئىيد ئىبنى زەيىد رەزىيهل 

تارتىۋالدى دەپ شهھهر باشلىقى مهرۋان ئىبنى ھهكىمنىڭ يىنىغا ئهرىز 

سهئىيد ئىبنى زەيىد . ئهسلىدە بۇ يالغان دەۋا ئىدى. قىلىپ كهلدى

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بۇ دەۋانىڭ يالغان ئىكهنلىگىنى ئىسپاتالپ ئوزىنىڭ بۇ 

ئې ئالالھ بۇ : پ مۇنداق دىدىتۆھمهتتىن پاك ئىكهنلىكىنى ئىپادىله

ئايالنىڭ دەۋاسى يالغان بولسا بۇ ئايالنىڭ كوزىنى كورمهس قىلغىن ۋە 

مۇشۇ زىمىندا جىنىنى ئالغىن، ئۇ ئايال ئومرىنىڭ ئاخىردا كوزى تۇتۇلۇپ 

  . بىر ئازگالغا چۈشۈپ ئولدى ئوزىنىڭ يالغاندىن داۋا قىلغان زىمىنىدا

خالىد ئىبنى بهرمهك : ايان قىلىدۇتارىخچىالر مۇنداق بىر ۋەقهنى ب

ئوغلى بىلهن تۇرمىدا پۇت ـ قوللىرى باغالغلىق ياتقاندا بالىسى مۇنداق 

بىلهن، بىز بۇرۇن شان ـ شهرەپ، ئىززەت ۋە يۇقىرى مهرتىۋە ! ئې دادا: دىدى

شى سوزىمىزنى ئاڭاليدىغان ھالهتته ياشىغان ئىدۇق، بۇگۇنكى ھهممه كى
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خالىد ئىبنى بهرمهك !. تۇرمىدە ياتىمىزغۇ؟كۈندە قولىمىز باغلىنىپ 

ئې ئوغلۇم كىچىلهردە بىز غاپىل ياتقان بىلهن ئالالھ : ئوغلىغا مۇنداق دىدى

تائاال بىزنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىمىزدىن غاپىل ئهمهس، زۇلۇم 

  .قىلىنغۇچىالرنىڭ كىچىلهردە قىلغان دۇئاسى بىزگه يهتتى

بىر ئهسكهر بىلىقچىغا : ان قىلىدۇئىمام زەھهبي مۇنداق بىر ۋەقهنى باي

زۇلۇم قىلىپ ئۇرۇپ بىردانه يوغان بىلىقنى تارتىۋالىدۇ، بۇ ئهسكهر بىلىقنى 

كۆتۈرۈپ يولدا كىتىۋاتقاندا تۇيۇقسىزالم ئۇ بىلىق بۇ ئهسكهرنىڭ باش 

بارمىغىنى چىشلهپ ئۇزىۋالىدۇ، بۇنىڭ تهسىرىدىن بىر مهزگىلدىن كىيىن 

ر ئوزىنىڭ بىلىقچىغا قىلغان زۇلۇمىنى ئهسلهپ قولى كىسىلىدۇ، بۇ ئهسكه

مهن ساڭا زۇلۇم :بۇنىڭدىن قۇتۇلۇش ئۈچۈن بىلىقچىنىڭ يىنىغا كىلىپ 

قىلغاندا مىنىڭ زۇلمۇمدىن ئالالھغا شىكايهت قىلىپ دۇئا قىلغانمۇ؟ دەپ 

ھهئه، سهن ماڭا زۇلۇم قىلغان، مهن : سورايدۇ، بىلىقچى مۇنداق دەيدۇ

 بۇ ئوزىنىڭ كۇچىغا تايىنىپ مىنىڭ ئاجىزلىغىمدىن ئې ئالالھ: ئالالھقا

بۇنىڭغا ئۆزۈڭنىڭ تهڭداشسىز كۈچ ـ !ئې ئالالھ. ماڭا زۇلۇم قىلدى

بىز يۇقىردا ئاڭالپ ئوتكهندەك ئالالھ . قۇدرىتىڭنى كورسهتكىن دىدىم

  .ئوزىنىڭ قۇدرىتىنى كورسهتتى

بىر جهمئىيهتته زۇلۇم  قانداق! مۇسۇلمان قىرىنداشالر

مىهرى ـ شهپقهت، ئادالهتتىن  ىشىدىكهن، كىشىلهر ئومۇمل

يىراقلىشىدىكهن، كۈچلۈكلهر ئاجىزالرنى بوزەك ئىتىدىكهن، بۇ ۋااقىتتا 

ئۇالرغا ئالالھنىڭ ئازاۋى چۈشۈپ ئۇالرنى تهل ـ توكۇس يوقۇتىدۇ، يۇقۇردا 

ئالالھ ئۇكىشىگه رەھمهت (سوزلهپ ئوتكهندەك ئىبنى تهيمىيه  ئالىمالر 
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ئىنسانالر ئارىسىدا زۇلۇمنىڭ ئاقىۋىتى خهتهرلىك، : نداق دەيدۇمۇ) قىلسۇن

  .ئادىللىقنىڭ ئاقىۋىتى مهدھىيهلىك 

بارلىق . زالىمالرنىڭ ئاقىۋىتى يوقۇلۇشتۇر: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

  .ماختاشلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا مهنسۇپتۇر

سىلهردىن :  ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇئهلى ئىبنى ئهبى تالىب رەزىيهلالھۇ

ئۇالر ھهقنى ئوز : ئىلگىرىكى كىشىلهرنى ھاالكهتكه يۇزلهندۇرگهن ئىش

ئىگىسىگه قايتۇرۇشتىن باشقىالرنى چهكلىگهن، كىشىلهرنىڭ زۇلۇم 

  .قىلىنىشىغا يول قويغان

باشقىالرنىڭ ھهققىگه تاجاۋۇز قىلىش، ! مۇسۇلمان قىرىنداشالر

ل ـ مۇلكىگه، ياكى ئۇالرنىڭ ھهققىنى تولۇق ئۇالرنىڭ ئۆزىگه ياكى ما

بهرمهسلىك، ياكى ئۇالرغا زۇلۇم قىلىپ ھۆكۇمدە ئادىللىق قىلماسلىق 

قاتارلىق ئىشالر كىمدىن سادىر بولۇشىدىن قهتئى نهزەر، ئۇ ئالالھنىڭ 

  .جازاسىغا ئۇچرايدۇ

يهنه يىتىمنىڭ مىلىنى ئىلىۋىلىپ ئۇالرنىڭ ھهققىنى بهرمهسلىكمۇ 

زۇلۇم « : ئىبارەت بولۇپ بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دىگهنزۇلۇمدىن

يهۋالىدىغانالر، شۈبهىسىزكى، )ناھهق(مۈلكىنى-قىلىپ يېتىملهرنىڭ مال

ئوتنى يهۋالغان بولىدۇ، ئۇالر )قىيامهت كۈنى يېنىپ تۇرىدىغان(قورسىقىغا 

  .»كىرىدۇ) يهنى دوزاخقا(يېنىپ تۇرغان ئوتقا

لى بار ز ئىلىپ قهرىزگه تىنىۋىلىش ياكى پۇيهنه كىشىلهردىن قهرى

تۇرۇپ قهرىزنى كىچىكتۇرۇپ ۋاختىدا بهرمهسلىك ياكى قهرىز ئىلىپ 

بۇزۇپ ـ چىچىشمۇ زۇلۇمنىڭ جۈملىسىدىن  كىشىلهرنىڭ مال ـ مۇلكىنى

پۇلى بار «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دىگهن پهيغهمبهر . ھىساپلىنىدۇ
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كىشىنىڭ باشقىالرنىڭ ھهققىنى كىچىكتۇرىشى زۇلۇمدۇر، قهرىزنى 

قا قۇدرىتى بار تۇرۇپ قهرىزنى ۋاختىدا قايتۇرمىغان كىشىنىڭ يۈز قايتۇرۇش

  .»ـ ئابرۇيىنى چۈشۈرۈپ جازاالش ھهقلىق

يهنه ئايالالرنىڭ تويلۇق، مىهرى ھهققى ياكى كۈندىلىك تۇرمۇشتىكى 

خىراجهتلهرنى تولۇق بهرمهسلىك ۋە مىلىنى يوشۇرىۋىلىش، ئاياللىرىنىڭ 

ىنىڭ تىگىشلىك ھهققىنى تولۇق بىرىگه بهك مايىل بولۇپ يهنه بىر

بۇ توغرىدا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم . بهرمهسلىكمۇ زۇلۇمنىڭ بىرتۈرى

كىمكى ئۆزىنىڭ ئىككى ئايالى بولۇپ بىرىگه بهكراق «: مۇنداق دىگهن

مايىل بولۇپ كهتسه قىيامهت كۈنى ئۇ كىشى بىر تهرىپى قىسايغان ھالهتته 

  )نىڭ ئىسننادىنى سهھىه دىگهنئىبنى ھهجهربۇ ھهدىس(تىرىلدۇرىلىدۇ، 

ئىشلهمچىلهرنىڭ ئىش ھهققىنى تولۇق بهرمهسلىكمۇ زۇلۇمنىڭ 

مهن «: جۈملىسىدىن بولۇپ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دىگهن

قىيامهت كۈنى ئۈچ خىل كىشىلهرنىڭ دەۋاسىنى قىلغۇچى دەپ ئۇالرنىڭ 

ىش ھهققىنى ئارىسىدىن بىر ئادەم ئىشلهمچىلهرنى ئىشلىتىپ ئۇالرنىڭ ئ

بۇخارى رىۋايهت . »بهرمىگهن بولسا مهن شۇ كىشىنىڭ دەۋاسىنى قىلغۇچى

  .قىلغان ھهدىس

باشقىالرنىڭ يهر ـ زىمىن ۋە ئوي ـ جايلىرىغا تاجاۋۇز قىلىش، ئىگىسى 

يوق پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ بۇزغۇنچىلىق قىلىشمۇ زۇلۇمدىن بولۇپ 

ى بىر غېرىچ زېمىننى كىمك«: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دىگهن

زۇلۇم بىلهن ئىلىۋالىدىكهن، ئاخىرەتته ئۇ بىر غېرىچ يهر ، يهتته قات 

زېمىننىڭ تىگىگىچىلىك يهتكۈزۈلۈپ ئۇ ئادەمنىڭ بوينىغا ئېسىپ 

  .»قويۇلىدۇ
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كىمكى بىر ئادەمنىڭ « :پهيغهمبهرئهلهيهىساالم مۇنداق دىگهن 

ۈنى ئالالھ ئۇ ئادەمگه زىمىنىنى زۇلۇم قىلىپ ئىلىۋالىدىكهن قىيامهت ك

  .»غهزەپلهنگهن ھالهتته ئۇچرايدۇ

سىلهر ئادىل خهلىپه ئومهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئوزىنىڭ ۋالىلىرىنىڭ 

زۇلۇم : بىرىگه يازغان خىتىدىكى بۇ سوزىگه قۇالق سىلىڭالر

قىلىنغۇچىنىڭ دۇئاسىدىن ئىهتىيات قىلغىن، چۈنكى ئۇ كىشىنىڭ 

   .دۇئاسى ئىجابهت قىلىنغۇچىدۇر

پىقىر ـ مىسكىن مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشلىرىنى قىيىنالشتۇرۇش، 

مهنپهئهتىگه زىيان يهتكۇزۇش، ئۇالرغا كىلىدىغان مهئىشهتنى قهستهن 

ئۇالرغا ياكى مال ـ مۇلكىگه زىيان سىلىش ئۈچۈن كىچىكتۇرۇشمۇ زۇلۇم 

بىرەر !  هللا ئى ا«: ھىساپلىنىدۇ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دىگهن

ۈممىتىمنىڭ ئىشىغا ئىگه بولۇپ ئۇالرغا مۇشهققهتچىلىك كىشى ئ

كىمكى مېنىڭ . تۇغدۇرسا سهنمۇ ئۇنىڭغا مۇشهققهتچىلىك تۇغدۇرغايسهن

ئۈممىتىمنىڭ بىرەر ئىشىغا ئىگه بولۇپ ئۇالرغا مېهرىبانلىق قىلغان 

مۇسلىم رىۋايهت قىلغان . بولسا سهنمۇ ئۇنىڭغا مېهىرىبان بولغايسهن

  .ھهدىس

مۇناسىۋەت ياكى مهلۇم مهنپهئهتنى دەپ   تۇققانچىلىقاكىدوستلۇق ي

الياقىتى بولمىغان كىشىلهرنى خىزمهتته الياقهتلىك كىشىلهردىن يۇقۇرى 

ئون «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دىگهن. ئورۇنالرغا قويۇشمۇ زۇلۇمدۇر

غان ئادەمگه باشلىق بولغان ئادەم بولسا قىيامهت كۈنى پۇت ـ قوللىرى باغالن

ھالهتته كهلتۇرلىدۇ، ئهگهر ئادىللىق بىلهن ئىش قىلغان بولسا باغالقتىن 
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ئهھمهد . »قۇتىلىدۇ، زۇلۇم قىلغان بولسا جهھهننهمدە جازاغا ئۇچرايدۇ

  .رىۋايهت قىلغان ھهدىس

بىرقىسىم مۇسۇلمانالردىكى مىراس ۋە ۋەسىيهت ئىشلىرىدا ئادىللىق 

ىسىدىن پهرىقلهندۇرۇپ باشقىالرغا قىلماسلىق، مىراسخورالرنىڭ بهزىنى بهز

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .زىيان سىلىش قاتارلىق ئىشالرمۇ زۇلۇمدۇر

بىر ئادەم يهتمىش يىل ياخشى ئىش قىلىپ ئاخىرقى «: مۇنداق دىگهن

ھاياتىدا مىراس توغىرسىدا قىلغان ۋەسىيىتىدە خاتالىشىپ ھاياتى 

يهنه بىر ئادەم يهتمىش يىل خاتالىق بىلهن ئاخىرلىشىپ دوزاخقا كىرىدۇ، 

يامان ناچار ئىشالرنى قىلىپ ئاخىرقى ھاياتىدا مىراس توغىرسىدا قىلغان 

ۋەسىيىتىدە ئادىللىق قىلغانلىق سهۋەپتىن ھاياتى ياخشىلىق بىلهن 

  .تىرمىزي رىۋايهت قىلغان ھهدىس. »ئاخىرلىشىپ جهننهتكه كىرىدۇ

ئاساسى زۇلۇم مۇسۇلمان قىرىنداشالر ئىسىل ئهخالقنىڭ ئهسلى 

: قىلغان كىشىلهرنى ئهپۇ قىلىشتۇر، ئالالھ سۇبهانهھۇ ۋەتهئاال مۇنداق دەيدۇ

كىمىكى كىشىلهرنى ئهپۇ قىلسا ۋە ئارىسىنى ئىسالھ قىلسا بۇنىڭ «

  .»ئهجرىنى ئالالھ بىرىدۇ

كىمىكى ئالالھنىڭ «: پهيغهمبهرئهلهيهىساالم مۇنداق دىگهن

لۇم قىلغان كىشىنى ئهپۇ رازىلىقىنى مهخسهت قىلىپ ئوزىگه زۇ

قىلىدىكهن ئالالھ قىيامهت كۈنىدە ئۇ كىشىنىڭ ئىززەت ـ ھورمىتىنى، 

  . »دەرىجىسىنى يۇقىرى قىلىدۇ

مهن ئالالھتىن مىنىڭ، سىلهرنىڭ ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ 

گۇناھىنى كهچۇرۇم قىلىشىنى تهلهپ قىلىمهن، سىلهرمۇ تهلهپ قىلىڭالر، 

  .الرنى بهك كهچۇرۇم قىلغۇچىدۇرھهقىقهتهن ئالالھ گۇناھ
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  ئىككىنچى خۇتبه

ئالالھ تائاالنىڭ بىزلهرگه ئاتا قىلغان چهكسىز خهيرى ـ ئىهسان 

مهرھهمهتلىرىگه ئۇنى چهكسىز ماختايمىز ۋە چهكسىز نىئمهتلىرى ئۈچۈن 

ھىساپسىز شۈكرى ئېيتىمىز، ئالالھنى كاتتىاليمىز، ئالالھنى بىر يهككه ـ 

ئالالھنىڭ ھىدايىتىگه چاقىرغۇچى . ىق بىرىمىزيىگانه دەپ گۇۋاھل

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە 

  .ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز

ئې ئالالھ ئوزلىرىدىن سىلىنىڭ ئهلچىلىرى ۋە بهندىلىرى، بىزنىڭ  

پهيغهمبىرىمىز موھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ۋە ئۇنىڭ پاك ئائىله ـ 

اۋاباتلىرىگه، بارلىق ئىسىل خىسلهتلىك ساھابىلىرىگه، قىيامهتكه قهدەر ت

ئۇالرنىڭ ئىزىدىن ئهگىشىپ ماڭغان كىشىلهرگه رەھمهت ـ مهغپىرەت 

  .تهلهپ قىلىمىز

ئۆزۈمنى ۋە سىلهرنى ئالالھقا تهقۋا بولۇشقا تهۋسىيه قىلىمهن، چۈنكى 

كى ئۇممهتلهرگه تهقۋالىق دىگهن ئالالھ تائاالنىڭ ئىلگىركى ۋە كىيىن

  .قىلغان تهۋسىيهسى

  ئهھلى سۈننهت ۋەلجهمائهت پىرىنسىپىدا! ئې مۇسۇلمانالر 

قىرىنداشالرنىڭ ھهق ـ ھوقۇقى توغۇرسىدا، زۇلۇم قىلىنغۇچىالرغا ياردەم 

بىرىش، زۇلۇم قىلغۇچىغا نهسىههت قىلىپ، تهربىيه بىرىپ باشقىالرغا 

يغهمبهرئهلهيهىسساالم په.زۇلۇم قىلىشتىن چهكلهش بايان قىلىنغان

قىرىندىشىڭالر زۇلۇم قىلىنغۇچى ياكى زۇلۇم قىلغۇچى «: مۇنداق دىگهن

ئې ئالالھنىڭ : بولسۇن ئۇالرغا ياردەم بىرىڭالر، ساھابىالردىن بىرى
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زۇلۇم قىلىنغۇچىغا ياردەم بىرىمىز، زۇلۇم قىلغۇچىغا قانداق ! پهيغهمبىرى

: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دىدىدەپ سورىدى، پهيغهمبهر! ياردەم بىرىمىز؟

  . »زالىمنى زۇلۇم قىلىشتىن توسۇڭالر، بۇ ئۇنىڭغا قىلىنغان ياردەم بولىدۇ

باشقىالرغا زۇلۇم قىلىشتىن ساقلىنىڭ، ! مۇسۇلمان قىرىندىشىم

ئالالھقا ئۇچرىشىشتىن ئىلگىرى كىشىلهرگه قىلغان زۇلۇمدىن 

كىمكى ئۆز «: ق دىگهنپهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇندا. پاكلىنىڭ

قىرىنداشلىرىغا مال ـ مۇلكى، يۈز ـ ئابرۇيى ياكى باشقا تهرەپلهردىن زۇلۇم 

قىلغان بولسا، ئالتۇن ـ كۇمۇشلهر مهنپهئهت قىلمايدىغان قىيامهت 

كۈنىدىن ئىلگىرى بۇ زۇلۇمدىن خاالس بولسۇن، قىيامهت كۈنىدە زۇلۇم 

غۇچىغا بىرىلىدۇ، ئهگهر قىلغۇچىنىڭ ياخشىلىقلىرى بولسا زۇلۇم قىلىن

ياخشىلىقى بولمىسا زۇلۇم قىلىنغۇچىنىڭ خاتالىق ۋە گۈناھلىرى زۇلۇم 

  .»قىلغۇچىغا يۈكلىنىدۇ

ئالالھ تائاال بىزنى ئاالھىدە بىر ئىشقا بۇيرىدى، ئۇ بولسىمۇ 

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىساالمغا كوپلهپ دۇرۇد ئىيتىش، ساالم 

  .يولالشتىن ئىبارەت

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ۋە ئۇنىڭ ئائىلهـ تاۋاباتلىرىغا ! الالھئې ئ

  . ئامانلىق ۋە بهركهت ئاتا قىلغىن رەھمهت

 جۇملىسىدىن  ئې ئالالھ توغرا يول تۇتقۇچى خهلىپىلهر ۋە ئۇالرنىڭ 

ۋە پهيغهمبهر ) ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن(ئهبۇبهكرى، ئومهر، ئوسمان ، ئهلى

 بارلىق ساھابىلىرى ئۇالرغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى ئهلهيهىسساالمنىڭ

  ! كىشىلهردىن رازى بولغىن
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كاپىرالر ۋە ! ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئىززەتلىك قىلغىن! ئې ئالالھ

سىنىڭ ۋە دىننىڭ دۇشمهنلىرىنى تارمار ! مۇشرىكالرنى خارقىلغىن

 قىلغىن، قىلغىن، بىزنىڭ ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئهھۋالىنى ئىسالھ

بارلىق مۇسۇلمانالرنى سهن ياخشى كورىدىغان ئىشالرغا مۇۋەپپهق قىلغىن، 

ئۇالرنى سىنىڭ كىتابىڭ ۋە پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىساالمنىڭ 

سۈننهتلىرىگه مۇۋاپىق ئهمهل قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلغىن، ئۇالرنى بىر ـ 

ا ياردەملىشىدىغان بىرىنى ياخشى كورىشىدىغان، ياخشى ئىشالردا ئوز ـ ئار

ھهقىقى دىنى قىرىنداشالردىن قىلغىن، بىزگه رەھبهرلىك قىلىۋاتقان يول 

باشچىلىرىمىزنى سهن رازى بولىدىغان ۋە ياخشى كورىدىغان ئىشقا 

بارلىق مۇسۇلمان ! مۇۋەپپهق قىلغىن، ئۇالرغا ياردەم بهرگىن، ئې ئالالھ

ە خهلقىگه مهنپهئهتلىك رەھبهرلهرنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى دىنغا، ۋەتنىگه ۋ

  .قىلغىن، ئۇالر بىلهن خهلىق ئارىسىنى ئادىللىق ۋە ھهقىقهتكه جۇغلىغىن

بىزنى زۇلۇمغا ئۇچراشتىن ۋە باشقىالرغا زۇلۇم قىلىشتىن ! ئې ئالالھ 

ساقلىغىن، بىزگه ياكى بىرەر مۇسۇلمانغا يامانلىق قىلىشنى مهخسهت 

لىرىنى ئوزىگه قايتۇرغىن، ئې قىلغانالرنىڭ يامانلىغىنى ۋە ھىله ـ مىكىر

ئالالھ دۇنيانىڭ ھهممى جايلىرىدىكى مۇسۇلمان قىرىنداشالرنى مۇھاپىزەت 

قىلغىن، پهلهستىندىكى،ئىراقتىكى، ئابغانىستاندىكى ۋە باشقا 

ئىزىلىۋاتقان،ئىگىسىز قىلىۋاتقان قىرىنداشلىرىمىزنى ئۆزۈڭ مۇھاپىزەت 

ۇرۋەتكىن، ئۇالرغا ئۇالرنىڭ غهم ـ قايغۇلىرىنى كوت. قىلغىن

قىيىنچىلىقتىن كىيىن ئاسانلىق بهرگىن، ئۇالرغا ئۆز رەھمىتىڭ بىلهن 

مىهرى ـ شهپقهت قىلغىن، مۇسۇلمانالرنىڭ دۇشمهنلىرىگه ئۆزۈڭ تاقابىل 

  .تۇرغىن، ئۇالر سىنى ھهرگىزمۇ ئاجىزالشتۇرالمايدۇ ۋە يىڭهلمهيدۇ
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بىزنى ! ې ئالالھبىزنى رامىزان ئىيىغا ئۇالشتۇرغىن، ئ! ئې ئالالھ 

رامىزان ئىيىغا ئۇالشتۇرغىن، رەجهپ ۋە شهئبان ئايلىرىدا بىزگه بهركهت ئاتا 

  .قىلغىن

مۇسۇلمان، مۇئمىن ئهر ـ ئايالالرنى، ئۇالردىن ھايات قالغان ۋە ! ئې ئالالھ 

  .ئۆلۈپ كهتكهنلهرنى كهچۇرۇم قىلغىن

هتتىگهن ـ ئالالھنى كوپ ياد ئىتىڭالر، ئ! ئې مۇسۇلمان قىرىنداشالر 

ئاخشامالردا ئىبادەتنى كۆپ قىلىڭالر، بىز ئالالھنى ساغالم رەۋىشته 

. تونۇيدىكهنمىز، ئالۋەتته ئالالھنىڭ ياردىمى بىز مۇسۇلمانالرغا بولغۇسى

بىزنىڭ ئاخىرقى تىلىگىمىز بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ 

  .پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا مهنسۇپتۇر

 
  

  
   
                                  

 


