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3 

 ئههزاب غازىتىدىن دەرس ۋە ئىبرەتلهر
 

نىڭ قىسقىچه كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسى-24ئاينىڭ -٠٥يىلى -٢٠١٣(
 )مهزمۇنى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالاله تائاالنى      
مه ساالم يوللىغاندىن كېيىن جۈ-مهدهىيىلهپ، رەسۇلۇلالهقا دۇرۇت

  :نامىزى ئۈچۈن توپالشقان يۈزمىڭلىغان كىشىلهرگه
مۇسىبهتكه دۇچار -قىيىنچىلىققا يولۇققاندا تهۋرەنمهسلىك، باال"

 "بولغاندا ئالاله تائاالغا تهۋەككۈل قىلىشنىڭ ئههمىيىتى
دەرسلهردىن ئىبرەت ئىلىشنىڭ  توغرىسىدا ئههزاب غازىتىدىكى

 :هلهرنى قىلدىمۇهىملىقىنى تهكىتلهپ تۆۋەندىكى تهۋسىي
ئالاله تائاال بهندىلىرى ئۈچۈن توغرا دىننى تاللىدى، دىننى      

كۈچالندۈرۇش، مۇسۇلمان بهندىلىرىگه ياردەم بېرىش، باتىل ۋە ئۇنىڭ 
. ياردەمچىلىرىنى يوق قېلىش توغرىسىدا ۋەدە قىلدى

شۈبهىسىزكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ هاياتى تهرجىمىهالى 
-مۇشهققهت ۋە ئىمتىهان-نهسىههت، جاپا-ۋەز هېكمهت،-ئىلىم

 . سىناقالر بىلهن تولغاندۇر
رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ تهرجىمىهالىنى      

ئۆگىنىشنىڭ ئههمىيىتى توغرىسىدا زەينۇل ئابىدىن 
ئهلهيهىسساالمنىڭ  بىز پهيغهمبهر: "رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ

ىمنىڭ ئايهتلىرىنى ئۆگهنگهندەك سىيرەتلىرىنى قۇرئان كهر
 ". ئۆگىنهتتۇق
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رىمدە ئههزاب ئۇرىشى ۋەقهلىكنى بايان هئالاله تائاال قۇرئان ك     
  .قىلىپ بۇ سۈرىنى مهزكۇر غازاتنىڭ ئىسمى بىلهن ئاتىدى

مۆمىنلهرنى ههر ۋاقىت ئالاله تائاالنىڭ ئاشۇ ئۇرۇش دەۋرىدە ئاتا 
يَن ﴿: پ مۇنداق دېدىقىلغان نېمهتلىرىنى ئهسلهشكه بۇيرۇ ِ

ّ
َهَاا اَ

َ
يَا ُ

نَا َرلَيِْامْ ِر�ًا وَُجنُوًرا 
ْ
رَْسل
َ
ُموا نِْعَمَة اللّـِه َرلَيُْ�ْم إِذْ َجاَءرُْ�ْم ُجنُورٌ فَأ ُُ مَمنُوا اْذ

َن اللّـُه بَِما َ�ْعَملُوَن بَِصً�ا ۚلّْم رََموَْها  ََ ! ئى مۆمىنلهر« :تهرجىمىسى ﴾َو
رگه بهرگهن نېمىتىنى ئهسلهڭالر، ئۆز ۋاقتىدا ئالالهنىڭ سىله

قوشۇن كهلگهن ) كۇففارالردىن ئۇيۇشقان ئۇرۇشقۇچى(ئۈستۈڭالرغا 
بىز ئۇالرغا قارشى بوران ۋە سىلهرگه كۆرۈنمهيدىغان قوشۇن . ئىدى

ئهۋەتتۇق، ئالاله سىلهرنىڭ قىلغان ) يهنى پهرىشتىلهرنى(
 ]. ئايهت-٩رىسى ئههزاب سۈ[» .ئىشىڭالرنى كۆرۈپ تۇرغۇچىدۇر

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۆزىنىڭ بارلىق سهپهرلىرىدە ئالاله      
. تائاالنىڭ ئاشۇ ئۇرۇشتا ئاتا قىلغان بۈيۈك نېمهتلىرىنى  ئهسلهيتتى

پهيغهمبهر « :ئهنهۇ  بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالهۇ
ۇرۇشتىن ئهلهيهىسساالم ههج ياكى ئۆمرە سهپهرلىرىدىن ياكى ئ

دەپ ئۈچ قېتىم ) يهنى ئالالهۇ ئهكبهر(ئالاله كاتتىدۇر، : قايتقاندا
ئالاله بىردۇر، ئالالهنىڭ هېچ شېرىكى : تهكبىر ئېيتاتتى، ئاندىن

يوقتۇر، بارلىق پادىشاهلىق ۋە ماختاشالر ئالاله ئۈچۈندۇر، ئالاله 
ههممه نهرسىگه قادىردۇر، بىز ئالالهنىڭ تهرىپىگه قايتقۇچى، 

اهلىرىمىزغا تهۋبه قىلغۇچى، ئىخالس بىلهن ئىبادەت قىلغۇچى، گۇن
سهجدە قىلغۇچى ۋە پهرۋەردىگارىمىز ئالالهنى ئهڭ گۈزەل 
مهدهىيىلهر بىلهن ماختىغۇچىالرمىز، ئالاله ئۆزىنىڭ ۋەدىسىنى 
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ئورۇندىدى، پهيغهمبهرگه ياردەم بهردى، بىرلهشكهن قوشۇنالرنى ئۆزى 
 ]. بىرلىككه كهلگهن ههدىس[ ».ىيالغۇز مهغلۇب قىلدى، دەيتت

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇ نېمهتنى ئهسلهشنى ههر بىر ههج      
. ياكى ئۆمۈر ئىبادىتى قىلغۇچى ئۈچۈن سۈننهت قىلىپ بېكىتتى

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم ههر قېتىم ساپا تېغىغا 
يوقتۇر، بارلىق ئالاله بىردۇر، ئالالهنىڭ هېچ شېرىكى «: ئۆرلىگهندە

پادىشاهلىق ۋە ماختاشالر ئالاله ئۈچۈندۇر، ئالاله ههممه نهرسىگه 
يىگانىدۇر، ئالاله ئۆزىنىڭ ۋەدىسىنى ئهمهلگه -قادىردۇر، ئالاله يهككه

ئاشۇردى، پهيغهمبهرگه ياردەم بهردى، بىرلهشكهن قوشۇنالرنى ئۆزى 
 ].مۇسلىم رىۋايىتى[ ».يالغۇز مهغلۇب قىلدى

انالرنىڭ تارىختا ئهبهدىي ئۆچمهس نامى قالغان بۇ ئۇرۇشتا مۇسۇلم     
كۈچلۈك ئىمانى -كۆرسهتكهن باتۇرلۇقى، سهۋىرچانلىقى ۋە تهۋرەنمهس

-٥ئههزاب ئۇرۇشى هىجىرىيىنىڭ : تۆۋەندىكىدەك تهسۋىرلىنىدۇ
-سوغۇق زۇلمهتلىك،-يىلى قههرىتان قىشنىڭ قاراڭغۇ

ىر كېچىدە چاپقۇنلۇق ۋەهىمىلىك ب-شىۋىرغانلىق بوران
يۈزبهرگهن، خهيبهردىكى بهنى نهزىر يههۇدىلىرى مهككه شههىرىدىكى 
قۇرەيش كاپىرلىرىنى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا قارشى ئۇرۇش 

ياراق، ماددى ياردەم -قىلىشقا كۈشكۈرتكهن ۋە ئۇالرغا قورال
بېرىدىغانلىقى ۋە ئۇالرنىڭ مۇسۇلمانالر ئۈستىدىن غهلىبه 

سىدا ۋەدە بېرىدۇ، مهككه كاپىرلىرى قىلىدىغانلىقى توغرى
ئهتراپتىن قوشۇن توپاليدۇ، ئۇالرغا شهرق تهرەپتىن غهتهپان 

 . قهبىلىسى كېلىپ قېتىلىدۇ
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پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ مهدىنىگه قاراپ يولغا      
چىقىدىغانلىقىنى ئاڭلىغان ۋاقىتتا مۇسۇلمانالرنى مهدىنىنىڭ 

بۇيرىدى، مۇسۇلمانالر ئهتراپىغا خهندەك كوالشقا 
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ، تىزدىن قاتتىق 
سوغۇق، ئاچلىق، قىيىنچىلىقالرغا بهرداشلىق بېرىپ، خهندەك 
كوالپ، توپىالرنى يۈدۈپ توشۇشقا باشلىدى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم 

ۈن ئهنسارىالر ئۈچ ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ ئههۋالىغا قاراپ، مۇهاجىر
رەهمهت، بهرىكهت، ئىتتىپاقلىق تىلهپ ئالالهقا كۆپ دۇئا قىلدى ۋە 
 . ئۇالر بىلهن بىرلىكته خهندەك كوالپ، توپىالرنى يۆتكهشكه باشلىدى

مۇسۇلمانالر بۇ قېتىمقى ئۇرۇشتا تهۋرەنمهس ئىرادە، كۈچلۈك      
ئىمان ۋە سهۋرچانلىق بىلهن ئاچلىق، سوغۇق ۋە قورقۇنچالردىن 

قاتتىق قورام تاشالرغا  دى، ئۇالر خهندەك كوالش جهريانىداغالىب كهل
كهلگهندە، رەسۇلۇلاله خهندەككه ئۆزى چۈشۈپ، جوتۇنى ئىلىپ  دۇچ

تاشنى پارچىالپ يول ئېچىپ بېرەتتى، ساهابىالر جاپالىق ئىشلهپ 
ئون بهش كۈندە خهندەكنى پۈتتۈردى، كىشىلهر بۇ ۋاقىتتا قاتتىق 

 . ئاچارچىلىققا دۇچ كهلدى
جابىر رەزىيهلالهۇئهنهۇ ئۇالرنىڭ شۇ ۋاقىتتىكى ئههۋالىنى بايان      

وغان بىر خهندەك كوالۋاتقاندا ساهابىالر ي« :قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
ئۇالر پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا  قورام تاشقا دۇچ كهلدى،

كېلىپ بۇ يوغان تاشنى پارچىالشقا ياردەم سورىدى، 
پارچىالپ بېرەي دەپ خهندەككه چۈشتى، : المپهيغهمبهرئهلهيهىسسا

شۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئاچلىقتىن قورسىقىغا تاش 
تېڭىۋالغان ئېدى، بىز هېچ نهرسه يېمهستىن ئۈچ كۈن 

 ]. بۇخارىي رىۋايىتى[ .دەيدۇ »،ئىشلىدۇق
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بۇ مۇبارەك غازاتنىڭ ئهمهلىي ۋەقهلىكلىرىگه نهزىرىمىزنى      
بولساق، يههۇدىيالر ۋە ههر قايسى مىللهتلهردىن  ئاغدۇرىدىغان

تهشكىللهنگهن ئون مىڭدىن ئارتۇق بىرلهشمه قوشۇن ههر تهرەپتىن 
مۇسۇلمانالرنىڭ   مهدىنه شههىرىگه باستۇرۇپ كهلگهن ۋاقتىدىكى

سهۋىرچانلىقى، تهۋرەنمهس ئىرادىسى، كۈچلۈك ئىمانى بىلهن ئالاله 
ىدە ئالاله تائاالنىڭ ئۇالرغا تائاالغا تهۋەككۈل قېلىشى نهتىجىس

  .قانداق ياردەم بهرگهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز
ن فَْوقُِ�ْم َوِمْن ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ      إِْذ َجاُءوُ�م ِمّ

ْسَفَل ِمنُ�مْ 
َ
رى ئهينى ۋاقىتتا ئۇالر يۇقى«: تهرجىمىسى ﴾أ

تهرىپىڭالردىنمۇ، تۆۋەن تهرىپىڭالردىنمۇ هۇجۇم قىلىپ كهلگهن 
  ].ئايهت-١٠سۈرە ئههزاب [» .ئىدى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇسۇلمانالردىن تهشكىللهنگهن ئۈچ      
مىڭ كىشىلىك قوشۇن بىلهن ئۇالرغا قارشى ئۇرۇشقا چىقتى، ئۇالر 

راتتى، مۇشرىكالر بىلهن مۇشرىكالرنىڭ ئارىسىنى خهندەك ئايرىپ تۇ
مۇسۇلمانالرنى بىر ئاي مۇهاسىرە قىلىپ، قورشاپ تۇردى، ئۇالرنىڭ 
ئارىسىدا ئاالهىدە ئۇرۇش بولمىغان بولسىمۇ ئهمما ئىككى تهرەپ 

بىرىگه ئوقيا ئېتىشىپ تۇردى، نهتىجىدە مۇشرىكالردىن ئۈچ -بىر
كىشى ئۆلدى، مۇسۇلمانالردىن ئالته كىشى شېهىت بولدى، ئۇالرنىڭ 

 . ئهنهۇ ئېدى ىرى سهئد ئىبنى مۇئاز رەزىيهلالهۇب
بىرلهشمه قوشۇن مهدىنه شههىرىنى مۇهاسىرە قىلىپ تۇرۇپ،      

قۇرەيش كاپىرلىرى مهدىنىنىڭ شهرقى جهنۇب تهرىپىدە 
تاغىسىنىڭ ئوغلى بولغان  بهنى نهزىر يههۇدىلىرىدىن ئولتۇراقالشقان

لتۈرۈش ئۈچۈن پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى ئۆ
مانا بۇ ئۇالرنىڭ ئهقىلسىزلىكى، ئۇالر . ياردەم تهلهپ قىلدى
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تۇغقانلىرى ۋە قهبىلىسى بىلهن ئۇرۇش قىلىش -ئۆزلىرىنىڭ ئۇرۇغ
 . ئۈچۈن يىراقتىكى كىشىلهر بىلهن ئىتتىپاق تۈزدى

بهنى قۇرەيزە يههۇدىلىرى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىلهن      
مۇسۇلمانالرغا قارشى ئۇرۇش  نى بۇزۇپ،تۈزگهن تېنىچلىق ئههدىسى

ۋەزىيهت . قىلىشقا كهلگهن بىرلهشمه قوشۇنغا قېتىلدى
كهسكىنلهشتى، مۇسۇلمانالردا قاتتىق سوغۇق ۋە ئاچارچىلىق 

ئالاله تائاال ئۇالرنىڭ . قورقۇنچ  ئاشكارا بولدى-بىلهن بىرگه ۋەهىمه
ْذ َزاَغِت َو�ِ ﴿: ئههۋالىنى سۈپهتلهپ قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دېدى

َنَاِجمَ 
ْ
ُقلُوُب ال

ْ
ََلََغِت ال بَْصاُر َو

َ ْ
بۇ چاغدا كۆزۈڭالر « :تهرجىمىسى ﴾األ

چهكچىيىپ قالغان، يۈرىكىڭالر ئاغزىڭالرغا قاپلىشىپ قالغان 
 ].  ئايهتنىڭ بىرقىسمى-١٠سۈرە ئههزاب [» .ئىدى

هۇزەيپه رەزىيهلاله ئهنهۇدىن بايان قىلىنىدۇكى،      
كىم مۇشرىكالرنىڭ « :يهىسساالم مۇنداق دېدىپهيغهمبهرئهله

ئههۋالىنى كۆزىتىپ كهلسه، ئۇ كىشى قىيامهت كۈنى مهن بىلهن 
. بىرگه بولىدۇ؟، دېۋىدى، ئارىمىزدىن هېچ كىشى جاۋاپ بهرمىدى

ئۈچ قېتىم تهكرارلىدى،  -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇ سۆزنى ئىككى
پهيغهمبهر  بىزدىن هېچ كىشى جاۋاپ بهرمىگهندىن كېيىن،

سهن بېرىپ مۇشرىكالرنىڭ ! ئىي هۈزەيپه: ئهلهيهىسساالم
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم . ئههۋالىنى كۈزۈتۈپ كهلگىن دېدى

مېنىڭ ئىسمىمنى چاقىرىپ بۇيرۇغاندىن كېيىن ئورنۇمدىن تۇرۇپ 
 ]. مۇسلىم رىۋايىتى[» .ئههۋالنى كۈزۈتۈشكه باردىم

-انالر ئۈچۈن  غهلىبهبولسا، مۇسۇلم بۇ قېتىمقى ئۇرۇش     
مۇشرىكالر سان ۋە  نۇسرەتنىڭ ماددى سهۋەبلىرى پۈتۈنلهي ئۈزۈلگهن،
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مۇسۇلمانالردىن نهچچه ههسسه ئۈستۈن بولۇش  تهييارلىق جهههتته
ئۇالر . بىلهن بىرگه، مۇسۇلمانالرنى ههر تهرەپتىن قورشىۋالغان ئىدى

ە بۇ قىيىنچىلىقتىن پهقهت ئالالهنىڭ بىرلىكىگه تايىنىش ۋ
 . ئۇنىڭغا تهۋەككۇل قىلىش بىلهن قۇتۇلدى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇهاسىرە ئاستىدا تۇرغاندا تهۋهىد      
كهلىمىسىنى كۆپ زىكىر قىلغان بولۇپ، بۇ ههقته ئهبۇ هۇرەيرە 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم «: ئهنهۇ ههدىس بايان قىلىپ رەزىيهلالهۇ
ردۇر، ئالاله ئۆزىنىڭ ئالالهدىن باشقا ئىاله يوق، ئالاله بى

قوشۇنلىرىنى كۈچلهندۈردى، بهندىسىگه ياردەم بهردى، بىرلهشمه 
قوشۇننى ئۆزى يالغۇز مهغلۇب قىلدى، ئالالهدىن باشقا هېچقانداق 

 . دېگهن سۆزنى كۆپ تهكراراليتتى »قۇدرەت ئىگىسى يوق،-كۈچ
، ۋەهىمه تاشلىدى-ئالاله تائاال مۇشرىكالرنىڭ قهلبىگه قورقۇنچ     

مۆمىنلهرگه ئۆزىنىڭ ياردىمىنى چۈشۈردى، قۇرەيش مۇشرىكلىرى 
بىلهن يههۇدىالر ئارىسىدا ئىتتىپاقسىزلىق پهيدا قىلدى، ئۇالر 

بولسا،  دەسلهپته مۇسۇلمانالرغا قارشى بىرلهشمه ئىتتىپاق قوشۇن
بىرىگه بولغان ئۆچمهنلىك، ۋە -كېيىن ئاچچىق يۇتۇپ، بىر

ئالاله تائاال ئۇالرنى قاتتىق  .ايتتىدۈشمهنلىكنى كۆڭلىگه پۈكۈپ ق
سوغۇق شامال ئارقىلىق مهغلۇب قىلدى، ئۇالرنىڭ ئوتلىرى ئۆچۈپ، 

بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق  .تىككهن چېدىرلىرى ئۆرۈلۈپ كهتتى
نَا َرلَيِْاْم ِر�ًا وَُجنُوًرا لّْم رََموَْها﴿: دەيدۇ

ْ
رَْسل
َ
بىز ئۇالرغا « :تهرجىمىسى ﴾فَأ

وران ۋە سىلهرگه كۆرۈنمهيدىغان قوشۇن يهنى پهرىشتىلهرنى قارشى ب
 ]. ئايهت-٩سۈرە ئههزاب [» ئهۋەتتۇق
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مۇشرىكالر مهغلۇب بولغان ۋە زىيان تارتقان هالهتته مهدىنىدىن      
 :ئالاله تائاال ئۇالرنىڭ هالىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ. ئايرىلدى

يَن َ�َفُموا بِ ﴿ ِ
ّ
ُمْؤِمِنَ�  َۚغيِْاِاْم لَْم َهنَالُوا َخْ�ًا َورَّر اللّـُه اَ

ْ
ََ اللّـُه ال َوَ�

ِقتَاَل 
ْ
َن اللّـُه قَِوّ�ا َرِز�ًزاۚال ََ ئالاله كاپىرالر يهنى «: تهرجىمىسى ﴾َو

مهدىنىگه هۇجۇم قىلغان ئىتتىپاقداش قوشۇننى خاپا قايتۇردى، 
ە ئۇالر مهقسىتىگه يېتهلمىدى، ئالاله دۈشمهنگه بوران ۋ

پهرىشتىلهرنى ئاپىرىدە قىلىپ مۆمىنلهرنى ئۇرۇشسىز غهلىبىگه 
-٢٥سۈرە ئههزاب [ ».ئېرىشتۈردى، ئالاله كۈچلۈكتۇر، غالىبتۇر

 ]. ئايهت
ئهمدى بىز هۇجۇم «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ     

 ]. بۇخارىي رىۋايىتى[» .قىلىمىز، ئۇالر هۇجۇم قىاللمايدۇ
ئالاله ئۆزىنىڭ دىنىغا قارشى ئۇرۇش ! الرئىي مۇسۇلمان     

كۈچهيگهندە، دىنىغا ياردەم بهردى، ئىسالم نۇرىنى تولۇقلىدى، ئالاله 
لېكىن ئىنسانالرنىڭ كۆپچىلىكى بۇنى  ،ئۆز ئىشلىرىدا غالىبتۇر

 تهۋرەنمهس ۋە قىيىنچىلىق شارائىتلىرى، قاتتىقچىلىق .بىلمهيدۇ
مۇسىبهت، -باال .ۈرىدۇۋە ئىرادىلىك ئهرلهرنى تاۋالپ يېتىشت

سىناقالردىن ئۆتكهن كىشى ئاخىرقى نىشانغا -قىيىنچىلىق
 . يېتهلهيدۇ

ئالاله تائاال بۇ " :شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دەيدۇ     
ئۇرۇشتىكى ئېغىر سىناقالرنى بارلىق ئېسىللىكنىڭ باشلىنىشى 

يۈزىدە  ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  توغرا دەۋىتىنى زېمىن
 :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. تۇرغۇزۇشنىڭ ئاساسى قىلدى
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ْشَاارُ ﴿
َ ْ
َيَاِة اَلْ�يَا َوَ�ْوَ  َهُقوُ  األ

ْ
يَن مَمنُوا ِا ال ِ

ّ
َنُسُ رُُسلَنَا َواَ

َ
 ﴾إِنّا ُ

شهك ـ شۈبهىسىزكى، بىز پهيغهمبىرىمىزگه، «: تهرجىمىسى
پهرىشته، پهيغهمبهر ۋە مۆمىنلهردىن ( مۆمىنلهرگه هاياتىي دۇنيادا ۋە

گۇۋاهچىالر هازىر ) بهندىلهرنىڭ ئهمهللىرىگه گۇۋاه بولىدىغان
 ].  ئايهت-٥١سۈرە غاپىر[» .بولىدىغان كۈندە ئهلۋەتته ياردەم بېرىمىز

مۇسۇلمانالرنىڭ غهلىبه قىلىشى كېچىككهن تهقدىردىمۇ، ئالاله      
إِّ�َما َ�ُعَ   ۖفََال َ�ْعَجْل َرلَيِْاْم ﴿: دەيدۇتائاال  كاپىرالر توغرىسىدا مۇنداق 

ئۇالرنىڭ هاالك بولۇشىغا ئالدىراپ «: تهرجىمىسى ﴾لَُاْم َرّ ا
كهتمىگىن، ئۇالرنىڭ كۈنى ئاز قالغان بولۇپ ئۇنى بىز ساناپ 

 ].ئايهت-٨٤سۈرە مهريهم [ ».تۇرىمىز
دۇنيا مۇسۇلمانلىرى هاياتىدا قۇرئان ۋە سۈننهتنىڭ      

ئۇالر  نۇسرەت-كۆرسهتمىلىرىگه ئهمهل قىلىپ ياشايدىكهن غهلىبه
شۇنىڭ ئۈچۈن بىز مۇسۇلمانالر  .ئۈچۈن بولىدىغانلىقىدا شهك يوقتۇر

ئاتا قىلغان چهكسىز نېمهتلىرىنى  ئالاله تائاالنىڭ  بىزلهرگه
ئهسلهپ، ئهگهر بىز ئالالهنىڭ دىنىدا مۇستههكهمال تۇرساق، ئالاله 

ەت ئاتا قىلىپ دىن دۈشمهنلىرىنى مهغلۇب بىزگه چوقۇم نۇسر
بارچه  ئېسىمىزغا ئىلىپ، قىلىدىغانلىقى قاتارلىق ئېهسانلىرىنى

ئىشلىرىمىزدا ئۇ زاتقا سېغىنىشىمىز ۋە ئۇنى مهدهىيىلىشىمىز، 
 .ئۇنىڭغا تهۋەككۇل قىلىشىمىز ئىنتايىن مۇهىمدۇر

تىنى قولغا ئالاله تائاال بارلىق مۇسۇلمانالرغا ئالالهنىڭ نۇسرى     
كهلتۈرۈشتىكى ئاساسلىق سهۋەبلهرنى قىلىشقا مۇيهسسهر 

 .قىلسۇن


