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ئالالھنى يادئىتىپ زىكىر ئىيتىشنىڭ پهزىلىتى ۋە 

  پايدىلىرى توغرىسىدا

   

   

  كۈنىدىكى جۇمه خۇتبىسى-١٣ئاينىڭ -٦يىلى-٢٠٠٨ /ھـ ٩/٦/١٤٢٩

   

  ى خۇتبهبىرىنچ

  ناھايتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

   

بارلىق ماختاشالر مهرتىۋىسى ئالى، كۈچ ـ قۇۋەتته تهڭداشسىز، ھهرقانداق ئهھۋالدا 

بهندىلهرنىڭ ئاشكارا ـ يوشۇرۇن ئىشلىرىنى بىلىپ تۇرىدىغان قۇدرەتلىك ئالالھغا 

ىدىن پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمهن ۋە بىزگه بهرگهن ئالالھنى ماختايمهن، ھهمم. خاستۇر

چهكسىز نېئمهتلىرىگه شۈكرى ئېيتىمهن، دائىم ئالالھنى ياد ئىتىپ، يهككه ـ يىگانه 

ھىچ شېرىكى يوق دەپ گۆۋاھلىق بىرىمهن، كائىناتتىكى بارلىق جانلىقالرغا 

مۇھهممهد ياخشىلىق ۋە رەھمهت بىلهن ئېۋەتىلگهن يول باشچىمىز ۋە پهيغهمبىرىمىز 

. ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئائىله ـ تاۋاباتلىرىگه، 

 ئهگهشكهن كىشىلهرگه بۇلۇتالردىن يامغۇر تامچىلىغاندەك  ساھابىلىرىگه ۋە ئۇالرغا

  .لىرى بولسۇنئالالھنىڭ دائىملىق رەھمهت ـ ساالم

ئۆزۈمنى ۋە سىلهرنى ئالالھقا تهقۋا بولۇشقا تهۋسىيه قىلىمهن، ئالالھ تائاال مۇنداق 

قا اليىق رەۋىشته تهقۋادارلىق قىلىڭالر،پهقهت مۇسۇلمانلىق هللا ا! ئى مۆمىنلهر« :دەيدۇ

! ئى مۆمىنلهر« :ئالالھ تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ. »ھالىتىڭالر بىلهنال ۋاپات بولۇڭالر
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نى كوپ ياد ئىتىڭالر، ئهتتىگهن ـ ئاخشام تهرەپلهردە ئالالھقا كوپ ئىبادەت هللا

  .»قىلىڭالر

مۇسۇلمان دىگهن، ئالالھنىڭ ھۆزۈرىدا ئوزىنىڭ شان ـ شهرىپىنى ئالى قىلىش، 

ئالالھنى يادئىتىش بولسا . نهپسىنى پاكالش ئۈچۈن دائىم ئالالھنى ياد ئىتىپ تۇرىدۇ

ئهگهر ئىنسان ئالالھنى ياد . ان نۇرلۇق چىراقئىنسان قهلبىنى يورۇتىدىغ

ئهتمهيدىكهن ئىنسان بهدىنى قهلىبكه نىسبهتهن قاراڭغۇ ـ زۇلمهتلىك قهبىرگه 

ئالالھنىڭ زىكرى داتلىشىپ كهتكهن قهلىبلهرنىڭ شىپالىق . ئوخشاپ قالىدۇ

دورىسى، ئاپهتلهردىن مۇداپىئه قىلىدىغان، قىيىنچىلىق، غهم ـ قايغۇالرنى 

ئالالھنى ياد ئىتىش، ئىنسانالرنىڭ بىشىغا باال ـ . ىتىدىغان سېهىرلىك كۈچيىنىكل

قازا، مۇسىبهت چۈشكهندە قوغدىلىنىدىغان قورغىنى، ئۆز بهخىت ـ سائادىتى ئۈچۈن 

تىجارەت قىلىدىغان ئاساسلىق سهرمايىسى، غهمكىن قهلىبنى شات ـ خورام قىلىپ 

ئالالھنى يادئىتىش ئىنساننى . ىخۇرسهنلىك بىلهن سۇغۇرىدىغان سائادەت بۇلىق

تهمكىنلىككه يىتهكلهپ، تىلىنى راۋانالشتۇرۇپ، قاراڭغۇ ـ زۇلمهتته ھهقىقهتنى 

ئالالھ ھهقىقهتكه قارىغۇچىالرنىڭ قهلىب كۈزلىرىنى . كۆرىدىغان كۆزلهرنى ئاتا قىلىدۇ

  .روشهنلهشتۇرگهندەك كوپ زىكىر ئېتقۇچىالرنىڭ تىلىنى گۈزەللهشتۈرىدۇ

ھهقىقى : مۇنداق دىگهن) ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن(لبهسريھهسهن ئه

لهززەت ئۆچ خىل ئىشتا تىپىلىدۇ، نامازدا، ئالالھنى ياد ئىتىشته ۋە قۇرئان ئوقۇشتا 

  .ئهگهر بۇنىڭدىن لهززەت تاپالمىغان قهلىب تاشالندۇق قهلىب ھىساپلىنىدۇ

ھىچ :  مۇنداق دىگهن)ئالالھ ئۇكىشىگه رەھمهت قىلسۇن(مالىك ئىبنى دىينار

  .كىشى ھاياتتا، ئالالھنى ياد ئهتكۇچىلهر زىكىر بىلهن لهززەتلهنگهندەك لهززەتلهنمهيدۇ

ئهمهل ـ ئىبادەتلهر ئىچىدە؛ ئالالھنى ياد ئىتىشتىنمۇ بهك لهززەتلىك، يهڭگىل، 

  .ئاسان ھهم كوپ قىلغىلى بولىدىغان ئىبادەت يوقتۇر

ۋزىلى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئالالھنى ياد ئهتكۇچىلهرنىڭ ئهڭ ئه

ئهلهيهىسساالم بولۇپ ئالالھنى يادئىتىشتىن ھهرگىز سۇسلىشىپ قالمايتتى، 
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ئىبادەتلهردىن بوشۇشۇپ قالمايتتى، ئالالھنى ئهسلىگهن ـ ياد ئهتكهن ۋاقىتتا تهنلىرى 

  .جۇغۇلداپ، يۇرىگى تىترەپ، قهلبى يۇمشاپ كىتهتتى

مبهر ئهلهيهىسساالم مهندىن قۇرئان ئوقۇپ پهيغه«:ئىبنى مهسئۇد مۇنداق دىگهن

بىز ھهر بىر «بىرىشنى تهلهپ قىلىۋىدى، مهن تېالۋەت قىلىۋىتىپ ئالالھ تائاالنىڭ

يهنى (سېنى بۇالرغا !)ئى مۇھهممهد(ئۈممهتتىن بىر گۇۋاھچىنى كهلتۈرگهن ۋە 

 گۇۋاھچى قىلىپ كهلتۈرگهن)ئۈممىتىڭ ئىچىدىكى ئىمانسىزالرغا ۋە گۇناھكارالرغا

دىگهن سوزىگه كهلگهندە پهيغهمبهر » چېغىمىزدا ئۇالرنىڭ ھالى قانداق بولىدۇ؟ 

ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ . مۇشۇ ئوقۇغۇنۇڭ يىتهرلىك دىدى: ئهلهيهىسساالم

 قارىسام   مهن بىشىمنى كۆتۈرۈپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا: مۇنداق دەيدۇ

  .تارامالپ ياش تۆكۈلگىلى تۇرۇپتۇپهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ كۆزلىرىدىن 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئالالھ تائاالنى ئهسلهش ـ زىكىر قىلىشتا كىشىلهرنىڭ 

ئهڭ كاتتىسى ئىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهممه سۆزلىرى، قىلغان ئىش ـ 

ھهركهتلىرى، باشقىالرنى بۇيرىغان ۋە چهكلىگهن شهرئى بۇيرۇقلىرىمۇ ئاساسهن 

يۇرۇش ـ تۇرىشى، ئولتۇرۇپ ـ قوپىشى،  ئۇنىڭ. نى ياد ئىتىشنى ئاساس قىلىدۇئالالھ

ساقلىق ۋە ساقسىزلىق ۋاقىتلىرى، رۇكۇ ـ سهجدىلىرى ھهتتا ھهربىر نهپهس 

سهھى مۇسلىم ۋە بۇخارىدا ئائىشه . ئىلىشىمۇ ئالالھنى ياد ئىتىشنى ئىپادىلهيتتى

پهيغهمبهر «: ه مۇنداق دېيىلگهنرەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىست

  .»ئهلهيهىسساالم ھهر دائىم ئالالھنى يادئىتىپ زىكىر ئېيتىپ تۇراتتى

هيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرمۇ دائىم ئولتۇرغان شۇنىڭدەك پ

پهيغهمبهر . سورۇنلىرىنى ئالالھنى زىكىر قىلىش ـ يادئىتىش بىلهن جانالندۇراتتى

غان سۈننهتكه مۇۋاپىق زىكىرلهرنى ئېيتىش بىلهن ئهلهيهىسساالمدىن ئاڭلى

. كوزلىرىدىن ياش ئاققۇزاتتى ۋە ئۇنىڭ ماھىيىتىنى بىلىش ئۈچۈن تىرىشاتتى

ساھابىالردىن ئىرباز ئىبنى سارىيه، ساھابىالرنىڭ ئولتۇرغان سورۇنلىرىنى سۇپهتلهپ 

تى، ئۇنىڭ بىزگه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋەز ـ نهسىههت قىالت«: مۇنداق دەيدۇ

  .»نهسىههتلىرىدىن بىزنىڭ قهلىبلىرىمىز تىترەپ كوزلىرىمىزدىن ياش تۆكۈلهتتى
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مۇنداق ) ئالالھ ئۇكىشىگه رەھمهت قىلسۇن(شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه

سۈننهتكه مۇۋاپىق زىكىرلهرنى ئېيتقاندا يۇزبىرىدىغان ياش تۆكۈش، قهلىبنىڭ : دەيدۇ

تارلىق ئهھۋالالرنىڭ ھهممىسى قۇرئاندا بايان ئۆرتىنىشى، بهدەننىڭ تېترىشى قا

  .قىلىنغان

نىڭ قىشىغا ) ئالالھ ئۇكىشىگه رەھمهت قىلسۇن(بىركىشى ھهسهن ئهلبهسرى

كىلىپ قهلبىنىڭ قاساۋەتلىشىپ كهتكهنلىكىدىن شىكايهت قىلغاندا، ھهسهن 

ئۇكىشىگه قهلبىڭنى ئالالھنى زىكىر قىلىش ـ يادئىتىش بىلهن : ئهلبهسرى

ئىنسان ئالالھنى «:بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مۇنداق دىگهن.قىن دىدىيۇمشات

زىكىرقىلماي ـ يادئهتمهي بىكار ئوتكۇزىۋەتكهن ۋاقىتلىرى ئۈچۈن قىيامهت كۈنىدە بهك 

تىلنى ھهركهتلهندۇرۇپ، لهۋلىرىنى مىدىرلىتىشنىڭ ئوزى ئالالھنى . »ھهسرەتلىنىدۇ

كهتلهنگهن تىل بىلهن مىدرلىغان لهۋلهرنىڭ يادئهتكهنلىك ھىساپالنمايدۇ، ھهر

مۈگۈدەپ قالغان قهلىبلهرگه تهسىرى بولمايدىكهن بۇنىڭ ئالالھ ھوزۇرىدا ھىچ قانداق 

ئالالھنى يادئىتىش ئاجىزلىقنى كۈچ ـ قۇۋەتكه، مهغلۇبىيهتنى . قېيمىتى بولمايدۇ

، ئالالھ تائاال غهلبىگه، خارلىقنى ئىززەتكه، ئىككىلىنىشنى كهسكىنلىككه ئوزگهرتىدۇ

 - شهك: ئادەملهر ئۇالرغا)مۇشرىكالر تهرەپدارى بولغان(« :بۇ ھهقته مۇنداق دىگهن

سىلهرگه قارشى قوشۇن توپلىدى، ئۇالردىن )يهنى قۇرەيشلهر(شۈبهىسىزكى،كىشىلهر

هللا كۇپايه، اهللا بىزگه ا:ئۇالر.بۇ سۆز ئۇالرنىڭ ئىمانىنى كۈچهيتتى. قورقۇڭالر دېدى

  .»دېدى! امىينېمىدېگهن ياخشى ھ

ئىنسان ھهربىر قىيىنچىلىققا دۇچ كهلگهندە ياكى ئىككىلىنىپ قىلىپ  

. تالالشنى ئىختىيار قىلغاندا ناماز ئوقۇش ۋە ئالالھنى يادئىتىشكه يۈزلىنىشى كىرەك

ئالالھنى ياد ئهتكۇچىلهر ئوزىنىڭ دائىملىق ئېيتىدىغان زىكىردىن مهلۇم بىر 

دىغان ھهسرەت ـ ئهلهملىرى كىسهل كىشىنىڭ ئۈلۈشنى ئادا قىاللمىغاندا چىكى

كىسهل ۋاختىدا ئوزىنىڭ تهن ساقلىقى ۋە پۇلدار كىشىنىڭ ماللىرىنى يوقۇتۇپ 

ئىمام تىرمىزى . قويغاندا چىكىدىغان ئهلهملىرىدىن نهچچه ھهسسه زىيادە بولىدۇ

بىلهن ئىمام ئهھمهدنىڭ كىتاپىدا ئهبۇ دەردا رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت 
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مهن سىلهرگه ئهمهللىرىڭالرنىڭ « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  ىنىدۇكى، قىل

ياخشىراقى بولغان ۋە رەببىڭالرنىڭ نهزىرىدە پاكراقى، ئهمهللىرىڭالرنىڭ ئهڭ 

 كۈمۈش سهدىقه قىلغاندىنمۇ، دۈشمهنلىرىڭالرغا - ياخشىسى ۋە سىلهر ئۈچۈن ئالتۇن

ىلهرنىڭ بوينۇڭالرغا قىلىچ ئۇچرىشىپ سىلهر ئۇالرنىڭ بويۇنلىرىغا، ئۇالر س

شۇنداق : ساھابىالر. دېدى» ئۇرغاندىنمۇ ياخشىراق بولغان ئهمهلدىن خهۋەر بىرەيمۇ؟

هللا ئۇ بولسىمۇ ا« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .  دېدى- نىڭ پهيغهمبىرىهللا قىلسىال ئى ا

ئابدۇلال ئىبنى بۇسهير رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت . دېدى» نى ياد ئېتىش

نىڭ پهيغهمبىرى، ئىسالمدا قىالي دېسهم ياخشى هللا ئى ا: ىدۇكى، بىر كىشىقىلىن

.  دېدى-ئىشالر كۆپ، ماڭا بىر ئهمهلنى ئېيتىپ بهرسىال، شۇنىڭغىال ئېسىالي

» نىڭ زىكرى بىلهن نهمدەلسۇنهللا تىلىڭ ھهمىشه ا« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

                                                        . دېدى

بىزنىڭ سىللىگه زىكىر ئېيتىشىمىز، شۈكرى ئېيتىشىمىز ۋە گۈزەل ! ئې ئالالھ

                                           . رەۋىشته ئىبادەت قىلىشىمىزغا ياردەم بهرسىله

ئالالھ تائاال ماڭا ۋە سىلهرگه قۇرئان ـ كهرىمنىڭ سهۋەبى بىلهن بهركهت ئاتا 

ئايهت ـ ھهدىسلهردىن مهنپهئهتلىنىشكه مۇيهسسهر قىلسۇن، ھهممهيلهننى ئاڭلىغان 

لالھتىن مىنىڭ ۋە باشقا بارلىق مۇمىن ـ مۇسۇلمانالرنىڭ گۇناھىنى قىلسۇن،ئا

ئالالھ . كهچۇرۇم قىلىشىنى سورايمهن، ھهممىڭالر ئالالھتىن كهچۇرۇم سوراڭالر

                                          ! گۇناھالرنى ئهڭ ياخشى كهچۇرۇم قىلغۇچىدۇر

  ئىككىنچى خۇتبه

قى ئۈمۈت قىلىنىپ ئازاۋىدىن بارلىق گۈزەل ماختاشالر، ياخشىلى

پاناھلىنىدىغان، يوقتىن پهيدا قىلغان، ئولگهندىن كېيىن قايتا تىرىلدۇرىدىغان، 

بهندىلهرنى كهچۇرۇم قىلغۇچى، تهقۋادارالرنى دوست تۇتقۇچى، ئۆزى ئىرادە قىلغان 

ئۇ ئالالھنى ھهرۋاقىت ماختايمىز ۋە شۈكرى . ئىشنى قىلغۇچى ئالالھقا خاستۇر

، بۈيۈك، چهكسىز شهرەپ ئېگىسى بولغان ئالالھدىن ياردەم سورايمىز ۋە دائىم ئېيتىمىز

يادئىتىمىز، ھهممىدىن بىهاجهت بولغان ماختالغۇچى ئالالھقا توۋبه قىلىمىز ۋە 
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ئالالھنى ھىچ شېرىكى يوق، يهككه ـ يىگانه دەپ گۇۋاھلىق . كهچۇرۇم تهلهپ قىلىمىز

 يولغا باشاليدۇ ۋە خالىغان كىشىنى توغرا ئالالھ خالىغان كىشىنى توغرا. بىرىمىز

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە راستچىل . يولدىن يىراقالشتۇرىدۇ

  . ئىشهنچىلىك ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز

ئۆزلىرىدىن سىلىنىڭ ئهلچىلىرى ۋە بهندىلىرى، بىزنىڭ !ئې ئالالھ 

غا ۋە ئۇنىڭ پاك ئائىله ـ تاۋاباتلىرىگه، بارلىق پهيغهمبىرىمىز موھهممهد ئهلهيهىسساالم

ئىسىل خىسلهتلىك ساھابىلىرگه، قىيامهتكه قهدەر ئۇالرنىڭ ئىزىدىن ئهگىشىپ 

                   . ماڭغان كىشىلهرگه رەھمهت ۋە مهغپىرەت تىلهيمىز

ئالالھنى ياد . ئۆزۈمنى ۋە سىلهرنى ئالالھقا تهقۋا بولۇشقا تهۋسىيه قىلىمهن

ىلهر زىكىردىن ئىبارەت قورغاننىڭ ئىچىدە بولىدۇ، ئۇالر ئالالھنى ئهتكۇچ

يادئىتىشتىن غاپىل بولغاندا، بۇ قورغاننىڭ ئىشىگى ئىچىلىپ شهيتاندىن ئىبارەت 

دۈشمهنلهر ئۇالرغا تهسىر كۆرسىتىشكه، ئۇالرنى سىرتقا سۆرەشكه ئۇرىنىدۇ، ئۇالرنى 

نۇپ كىرىپ ئۇالرنى ئازدۇرۇشقا ۋە قوغالپ چىقىرىش قىيىن بولىدۇ، شهيتانالر سۇقۇ

ئالالھنى .  ئۇرىنىدۇ قهلىبلىرىنى كىرالشتۇرۇش ئارقىلىق ئىماندىن يىراقالشتۇرۇشقا

قايغۇ ـ  ياد ئهتكۇچىلهر ئالالھنى يادئىتىشكه كىرىشىپ كهتسه، ئۇنىڭ بىلهن بۇالرنىڭ 

ان ئىبنى نوئم. ئهلهملىرى ۋە ھهسرىتى يهڭگىللهيدۇ، قىيىنچىلىقلىرى ئاسانلىشىدۇ

: پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مۇنداق دىگهن «: بهشىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

سىلهر زىكىرلىرىڭالردىكى، بۈيۈك ئالالھنى پاكالش، ماختاش، كاتتىالش ۋە يهككه ـ 

 بىلىشتىن ئىبارەت كهلىمىلهر ئالالھنىڭ ئهرشى ئهتراپىدا ئايلىنىدۇ،  يىگانه دەپ

 غۇڭۇلدىغىنىدەك سادا بولىدۇ، ئۇالر ئوزلىرىنى دىگهن كىشىلهرنى ئۇالردا ھهرىلهرنىڭ

ئهسلىشىدۇ، سىلهردىن بىرىڭالر ھهرۋاقىت ئوزىنى ئهسلهپ تۇرىدىغان سوزلهرنىڭ 

                   . ئىبنى ماجه ۋە ھاكىم رىۋايهت قىلغان» ؟!بولىشىنى ياخشى كورمهمسىله

                  

 رىۋايهت قىلىپ  نهۇ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىنئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئه

مهن كۆچهت تىكىۋاتاتتىم پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مىنىڭ يىنىمدىن « :دەيدۇكى
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ئۆزۈم : مهن. ئې ئهبۇ ھۇرەيرە نىمه تىكىۋاتىسهن؟دېدى:ئۆتۈپ كىتىۋىتىپ مۇنداق دىدى

ن ساڭا مه: ئۈچۈن كۆچهت تىكىۋاتىمهن دىدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم ماڭا

مهن بولىدۇ خهۋەر . بۇنىڭدىنمۇ ياخشى بولغان بىر كۆچهتتىن خهۋەر بىرەيمۇ؟دىدى

: پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم ماڭا مۇنداق دىدى. دىدىم! بهرسىله ئې ئالالھنىڭ رەسۇلى

ئالالھدىن باشقا ھىچ ھهق ئېالھ يوقتۇر ۋە ، سهن ئالالھ پاكتۇر، ئالالھنى ماختايمهن

هن سۆزنى ئېيتساڭ ھهربىر سۆزنىڭ بهدىلىگه سهن ئۈچۈن ئالالھ كاتتىدۇر دىگ

         . ئىبنى ماجهدە رىۋايهت قىلىنغان ھهدىس. »جهننهتته بىردىن كۆچهت تىكىلىدۇ

         

ئالالھ سىلهرنى بىر ئىشقا بۇيرۇپ بۇنى ئالدى بىلهن ! ئې ئالالھ نىڭ بهندىلىرى

يهنى (هرگه رەھمهت يولاليدۇپهيغهمب  ھهقىقهتهن هللا ا«: ئوزى باشلىدى ئۇ بولسىمۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا رەھمهت قىلىدۇ،شهنىنى ئۇلۇغ قىلىدۇ،دەرىجىسىنى 

مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ،ئى )پهيغهمبهرگه(، پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن) ئۈستۈن قىلىدۇ

سىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇد ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر؛ چۈنكى !مۆمىنلهر

ىڭ سىلهرنىڭ ئۈستۈڭالردىكى ھهققى چوڭدۇر،ئۇ سىلهرنى رەسۇلۇلالھن

                                .»چىقارغۇچىدۇر گۇمراھلىقتىن ھىدايهتكه، زۇلمهتتىن يورۇقلۇققا 

                               

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ۋە ئۇنىڭ ئائىله ـ تاۋاباتلىرىغا رەھمهت ۋە ! ئې ئالالھ 

توغرا يول تۇتقۇچى خهلىپىلهرنىڭ جۇملىسىدىن ئهبۇبهكرى، . ىزمهغپىرەت يىلهيم

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

 قىيامهتكىچه ئهگهشكهن بارلىق ياخشى كىشىلهردىن  بارلىق ساھابىلىرى، ئۇالرغا

  !رازى بولغىن

لله ئۆزۈڭنىڭ رەھمىتىڭ، نېئمىتىڭ ۋە بىزدىنمۇ ئۇالر بىلهن بى! ئې ئالالھ 

  ! خهيرى ـ ئىهسانىڭ بىلهن رازى بولغىن

كاپىرالر ۋە ! ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئىززەتلىك قىلغىن! ئې ئالالھ

سىنىڭ ۋە دىنىڭنىڭ دۇشمهنلىرىنى تارمار ! مۇشرىكالرنى خارقىلغىن
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ھهرلىرىنى تىنىچ ـ بىزنىڭ شهھهرلىرىمىزنى ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ شه.قىلغىن

بىز سهندىن توغرا يول، تهقۋادارلىق، ! ئې ئالالھ . پاراۋان خاتىرجهم، باياشات قىلغىن

. ئىپپهتلىك، ھايالىق بولىشىمىزنى ۋە باشقىالردىن بىهاجهت قىلىشىڭنى سورايمىز

سهندىن ياخشىلىقنىڭ ئاچقۇچىنى، ئۇنىڭ جهۋھىرىنى، تۇگهنچىسىنى، ئهۋۋىلىنى ۋە 

بىزنى گۈزەل . جهننهتته بىزنىڭ دەرىجىمىزنى ئۇستۇن قىلغىن. ورايمىزئاخىرىنى س

. ئهدەپ ـ ئهخالققا يىتهكلىگىن، ئۇنىڭغا سهندىن باشقا ھىچ كىم يىتهكلىيهلمهيدۇ

  . ناچار ئهخالقالردىن ساقلىغىن، ئۇنىڭدىن سهندىن باشقا ھىچ كىم ساقلىيالمايدۇ

بىزگه غهلبه . دا ياردەمچى بولغىنبىرنىڭ مهنپهئهت ۋە زىيانلىرىمىز!ئې ئالالھ 

بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن، بۇ يولنى . ئاتا قىلغىن، مهغلۇبىيهت بىغىشلىمىغىن

بىزگه ئاسانالشتۇرۇپ بهرگىن، بىزگه قارشى تۇرغۇچىالرنى ھاالك قىلىش ئارقىلىق 

  . بىزگه ياردەم بهرگىن

دىغان، سىنى بىزنى دائىم ساڭا شۈكرى ئېيتىدىغان، يادئىتى! ئې ئالالھ

  .سىغىنىدىغان، سىنىڭ تهرىپىڭگه ئىمان بىلهن قايتىدىغان كىشىلهردىن قىلغىن

بىزنىڭ تهۋبىمىزنى قوبۇل قىلغىن، گۇناھلىرىمىزنى مهغپىرەت ! ئې ئالالھ 

. تىلىمىزنى توغرا سۆزلۈك قىلغىن. مۇستهھكهم قىلغىن قىلغىن، ئىمانىمىزنى 

رىنى يىنىكلهتكىن، قىيىنچىلىقلىرىنى غهمكىن مۇسۇلمانالرنىڭ ھهم ـ قايغۇلى

بىزنىڭ ۋە . ئاسانالشتۇرغىن، قهرىزگه چۇشۇپ قالغانالرنىڭ قهرزىنى تۇگۇتىۋەتكىن

بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ كىسهللىرىگه شىپالىق بهرگىن، سىنى يهككه ـ يىگانه دەپ 

ه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى سىنىڭ پهيغهمبىرىڭ دەپ گۇۋاھلىق بىرىپ شۇ ھالهتت

  .ۋاپات بولغان بارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ گۇناھىنى مهغپىرەت قىلغىن

ئۇالرنى مهغپىرەت قىلغىن، ئۇالرغا رەھمهت قىلغىن، ئۇالرنى ساالمهت  ! هللائى ا

قىلغىن، ئۇالرنى ئهپۇ قىلغىن، جهننهتتىكى نېسىۋىسىنى ياخشى قىلغىن، 

ىكى مۇسۇلمان دۇنيانىڭ ھهممى جايلىرىد!ئې ئالالھ . قهبرىسىنى كهڭ قىلغىن

 ئىزىلىۋاتقان  پهلهستىندىكى،ئىراقتىكى ۋە باشقا. قىرىنداشالرنى مۇھاپىزەت قىلغىن

مۇسۇلمانالرنىڭ قهلبىنى بىرلهشتۇرگىن، . قىرىنداشلىرىمىزغا چىقىش يولى بهرگىن
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سىپىنى بىرلهشتۇرگىن، ئارىسىنى ئىسالھ قىلغىن، قاراڭغۇ ـ زۇلمهتتىن قۇتۇلدۇرۇپ 

  .باشلىغىنھىدايهت نۇرىغا 

سهن بىر، يهككه ـ يىگانىسهن، سهندىن باشقا ھېچقانداق ھهق ئېالھ !ئې ئالالھ  

يوق، سىنىڭ كىشىلهرگه ھاجىتىڭ يوق، بىز سىنىڭ رەھمىتىڭگه 

ئې ئالالھ . ئىهتىياجلىق،بىزگه يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگىن، بىزنى ئۈمۈتسىز قويمىغىن

ىزگه يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگىن، ئې ئالالھ بىزگه يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگىن، ئې ئالالھ ب

ئې ئالالھ شهھهرلهرنى، خهلىقلهرنى، ھايۋاناتالرنى . بىزگه يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگىن

يامغۇر بىلهن سۇغارغىن، بىزنى ئۈمۈتسىزلهردىن قىلمىغىن، بىزنىڭ 

قىيىنچىلىقلىرىمىزنى ئاسانالشتۇرۇپ بهرگىن،بىزنىڭ قهلبىمىزنى ۋە 

بىزگه رەھبهرلىك قىلىۋاتقان يول . ۆز رەھمهتىڭ بىلهن سۇغارغىنشهھهرلىرىمىزنى ئ

باشچىمىزنى سهن رازى بولىدىغان ۋە ياخشى كورىدىغان ئىشقا مۇۋەپپهق قىلغىن، 

ياخشىلىق ۋە تهقۋالىققا يىتهكلىگىن،بارلىق مۇسۇلمان رەھبهرلهرنى، قۇرئان كهرىم ۋە 

هن ھۆكۈم قىلىدىغان پهيغهمبىرىمىزنىڭ سۈننهتلىرى بىلهن، شهرىئهت بىل

بىز ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز زۇلۇم قىلدۇق،ئهگهر ! پهرۋەردىگارىمىز. كىشىلهردىن قىلغىن

سهن بىزگه مهغپىرەت قىلمىساڭ،بىزگه رەھىم قىلمىساڭ،بىز چوقۇم زىيان 

بىزگه ۋە بىزدىن ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان ! تارتقۇچىالردىن بولىمىز ، پهرۋەردىگارىمىز

غا مهغپىرەت قىلغىن، دىللىرىمىزدا مۆمىنلهرگه قارشى قېرىنداشلىرىمىز

سهن ناھايىتى مهغپىرەت ! پهرۋەردىگارىمىز. دۈشمهنلىك پهيدا قىلمىغىن

ئهگهر بىز ئۇنتۇساق ياكى !قىلغۇچىسهن، مېهرىبانسهن، پهرۋەردىگارىمىز

يهنى بىز ئۇنتۇش ياكى سهۋەنلىك سهۋەبىدىن ئهمرىڭنى تولۇق (خاتاالشساق

بىزدىن ئىلگىرىكىلهرگه !پهرۋەردىگارىمىز.،بىزنى جازاغا تارتمىغىن)مىساقئورۇنلىيال

يهنى بىزنى قىيىن ئىشالرغا (يۈكلىگىنىڭگه ئوخشاش،بىزگه ئېغىر يۈك يۈكلىمىگىن

كۈچىمىز يهتمهيدىغان نهرسىنى بىزگه !،پهرۋەردىگارىمىز)تهكلىپ قىلمىغىن

ىزگه رەھىم قىلغىن،سهن ئارتمىغىن،بىزنى كهچۈرگىن،بىزگه مهغپىرەت قىلغىن،ب

! بىزنىڭ ئىگىمىزسهن،كاپىر قهۋمگه قارشى بىزگه ياردەم بهرگىن، پهرۋەردىگارىمىز

  .بىزنى دوزاخ ئازاۋىدىن ساقلىغىن. بىزگه دۇنيا ـ ئاخىرەتته ياخشىلىق ئاتا قىلغىن
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ئالالھ سىلهرنى ئادىللىق قىلىشقا،خهيرى ـ ئىهسان ! ئې ئالالھنىڭ بهندىلىرى

ۇرۇق ـ تۇققانالرغا، پىقىر ـ مىسكىنلهرگه ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرىيدۇ، قىلىشقا، ئ

پاھىشه ئىشالردىن ۋە چهكلهنگهن ئىشالرنى قىلىشتىن، ئىسالم ھاكىمىيتىگه قارشى 

چىقىشتىن توسىدۇ، سىلهرنىڭ نهسىههت قوبۇل قىلىپ مهنپهئهت ئىلىشىڭالر 

هن ئهھدىڭالرغا ۋاپا قىلىڭالر، سىلهرگه بۇنى ئهسلىتىپ ئوتىدۇ، سىلهر ئالالھقا بهرگ

سىلهر قهسهمنى بىكىتكهندىن كىيىن بۇزىۋەتمهڭالر، ھهقىقهتهن سىلهر بۇ ئىشقا 

، ئالالھنى ۋەكىل قىلدىڭالر، ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋ اتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ

الر ئالالھنى ئهسلهپ تۇرساڭالر ئالالھمۇ سىلهرنى ئهسلهيدۇ، ئالالھقا شۈكرى ئېيتساڭ

ئالالھ سىلهرگه نېئمىتىنى زىيادە قىلىپ بىرىدۇ، ئالالھنى يادئىتىش ئهڭ بۈيۈك 

  . ئىشتۇر، ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ

   

 


