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 ئىبادەت مۇشهققهت ئهمهس بهلكى مۇههببهتتۇر

سانا ۋە مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى -ههمدۇ بارلىق     
پهيغهمبىرىمىز، يولباشچىمىز مۇههممهد . ئالالهقا خاستۇر

ئهلهيهىسساالمغا ۋە ئۇنىڭ پاك ئائىله تاۋاباتلىرىغا، ساهابه كىرامالر 
ۋە ياخشىلىقتا ئۇالرنىڭ يوللىرىغا ئهگهشكهن بارلىق مۆمىنلهرگه 

 .مى بولسۇنئالالهنىڭ رەهمىتى ۋە ساال

ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان بۈيۈك ئالاله يهر يۈزىدە ئۆزىنى      
ئۇلۇغاليدىغان ۋە ئىبادەت قىلىدىغان ئورۇن باسار خهلىپه يارىتىشنى 
. ئىرادە قىلىپ، ئىنسانالردىن تۇنجى بولۇپ ئادەم ئاتىمىزنى ياراتتى

َمَالئَِ�ِة إِِ�ّ َجاِعٌل  َو�ِذْ قَاَل ﴿: ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ
ْ
َُّك لِل َر

رِْض َخِليَفةً 
َ ْ
ئۆز ۋاقتىدا پهرۋەردىگارىڭ «: تهرجىمىسى ﴾ِف األ

يارىتىمهن، ) يهنى ئورۇنباسار(مهن يهر يۈزىدە خهلىپه : پهرىشتىلهرگه
 ].ئايهتنىڭ بىر قىسمى-30سۈرە بهقهرە [» .دېدى

ۋۇرغىسىدىن هاالل ئۇنىڭدىن كىيىن ئادەم ئاتىمىزنىڭ سول قو     
جۈپتى ههۋۋا ئانىمىزنى يارىتىپ، ئۇالر ئارقىلىق يهر يۈزىدە ئىنسان 
ئهۋالدىنىڭ قىيامهتكىچه ئۆزلۈكسىز كۆپىيىشىنى، شۇنداقال 
ئۆزىنىڭ بۈيۈك قۇدرىتىنىڭ نامايهندىسى سۈپىتىدە ئۇالرنى ئۆزىگه 

َخلَْقُت ﴿َوَما  :تائاال مۇنداق دەيدۇ ئالاله. ئىبادەت قىلىشقا چاقىردى
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 ِلَْعبُُدوِن﴾ 
 
ََ  إِّ ِ

ْ
ن  َواِ ِ

ْ
جىنالرنى، ئىنسانالرنى «: تهرجىمىسىان

-٥٦سۈرە زارىيات [» .پهقهت ماڭا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈنال ياراتتىم
 . ]ئايهت

ئالاله تائاالنىڭ ئىنسانالرنى يارىتىشتىكى مهقسىتى ئۆزىگه      
بالىغ -لاله تائاال ئاقىلئىبادەت قىلدۇرۇش بولغانلىقى سهۋەبلىك، ئا

بولغان ئىنسانالرنى بىر تۈرلۈك شهرئى پرىنسىپالرنى ئادا قىلىشقا 
ئالاله تائاال تهرىپىدىن بهندىلهر ئۈستىگه يۈكلهنگهن شهرئى . بۇيرىدى

ئىبادەتلهر پهرۋەردىگارنىڭ ئىرادە قىلىشى بىلهن بىكىتىلگهنمۇ؟ 
ۋاپ ۋە ئهجىر بېرىش ياكى مهزكۇر ئىبادەتلهرنى ئادا قىلغانالرغا سا
 .ئۈچۈن، ئادا قىلمىغانالرنى جازاالش ئۈچۈنمۇ؟

يهر يۈزىدىكى ئهڭ هۆرمهتلىك، ئهڭ شهرەپلىك، ئهڭ پاك ئۈممهت،      
پهيغهمبهرلهرنىڭ سهردارى سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد 

بۇ بهخىتلىك ئۈممهت ئالاله . ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممىتىدۇر
بېرىشى بىلهن ياخشى ئۈممهت دەپ تائاالنىڭ گۇۋاهلىق 

تهرىپلهنگهنلىكى تۈپهيلى، ئۇ ماددى ۋە مهنىۋى تهرەپتىن قايغۇغا 
چۆممهستىن بهلكى بېشىنى ئۈستۈن كۆتۈرۈپ، جانابى ئالالهنىڭ 

بۇ . مهدهىيهسىنىڭ تهقهززاسى بويۇنچه شهرەپلىك ياشىشى كېرەك
نىڭ تهرىپلهش شهرىق ياكى غهربنىڭ، پادىشاه ياكى بىرەر شهخس

يېگانه ئالاله تائاالنىڭ -مهدهىيهسى بولماستىن بهلكى پاك يهككه
ئالاله تائاال بۇ ههقته . ئىسالم ئۈممىتىگه بهرگهن گۇۋاهلىقىدۇر
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َمْعُروِف َوَ�نَْهْوَن  :مۇنداق دەيدۇ
ْ
ُمُروَن بِال

ْ
ْخرَِجْت لِلن اِس تَأ

ُ
ة  ُ م 

ُ
ُ َ َْ ﴿ُننمُْ  َخ

وَن بِ 
ُمنَكِر َوتُْؤِمنُ

ْ
! ئى مۇههممهد ئۈممىتى«: تهرجىمىسى ﴾الل ـهِ َعِن ال

سىلهر ئىنسانالر مهنپهئىتى ئۈچۈن ئوتتۇرىغا چىقىرىلغان 
ئالالهقا ئىمان . ياخشىلىققا بۇيرۇپ يامانلىقتىن توسىدىغان

 -١١٠ئىمران -رە ئالۈس[» .ئېيتىدىغان ئهڭ ياخشى ئۈممهتىسلهر
 ]. ئايهت

ئۈستىدە ئىدى، هازىرمۇ ئىسالم ئۈممىتى دەسلهپته ياخشىلىق      
ياخشىلىق ئۈستىدىدۇر، بۇنىڭدىن كېيىنمۇ تا قىيامهتكه قهدەر 

ئۈممهتنىڭ ياخشىلىق ئۈستىدە . ياخشىلىق ئۈستىدە بولىدۇ
بولىشى ياكى ئهمهسلىكى، قۇرئان ۋە سۈننهتنىڭ روهىغا ئۇيغۇن 

 . ياشىشى ياكى ياشىماسلىقى بىلهن ئۆلچىنىدۇ

قا مىللهتلهرنىڭ ئىلگىرى ۋە هازىرىغا ئىسالم ئۈممىتىدىن باش     
نهزەر سالىدىغان بولساق، تولىمۇ ئىشهنچ بىلهن ئېيتااليمىزكى، 
ئالاله تائاالنىڭ ئىنسانىيهتنى يارىتىشتىكى مهقسىتىنى 

بىر ئۈممهت پهيغهمبىرىمىز -ئهمهلىلهشتۇرىۋاتقان بىردىن
ن ئالاله تائاال قۇرئا. مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممىتىدۇر

كهرىمدە ئىسالم ئۈممىتىنىڭ باشقا دىندىكىلهردىن پهرقلىق 

ُمْسِلِمَ� ﴿أَ: ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ
ْ
َ�نَْجَعُل ال
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ُمْجِرِمَ�﴾
ْ
بىز مۇسۇلمانالرنى كاپىرالر بىلهن باراۋەر «: تهرجىمىسى َكل

 ]. ئايهت-٣٥سۈرە قهلهم [» .قىالمدۇق؟

ىتى ئىبادەتلهرنى ئۈستىمىزگه پهرز ئالاله تائاالنىڭ رەهم     
شۇنداقال ئۇ زاتنىڭ بىزنى . قىلىش بىلهن روشهن نامايهن قىلىندى

چۈنكى بىزگه . ئىبادەتكه تهكلىپ قىلغىنى بىز ئۇچۇن رەهمهتتۇر
تهكلىپ بېرىلىپ ئالاله تائاالنىڭ ئالدىدا تۇرۇش شهرىپىگه اليىق 

ر هالهتته ئهمهس بولۇشتىن ئىلگىرى تىلغا ئىلىشقا ئهرزىگۈدەك بى
 . ئىدۇق

راستچىل مۆمىنلهر ئالاله تائاالنىڭ رەهمىتىنى، ئۇ زاتنىڭ      
ئۇالرغا نامازنى پهرز قىلىپ ئۆز ئالدىدا تۇرۇش شهرىپىگه مۇيهسسهر 

بىز كىم ئىدۇق، . قىلغىنىنىڭ نۇرى ئىكهنلىكىنى هېس قىلىدۇ
: اقمىسالغا ئالس. ؟!بۇنچه كاتتا هۆرمهتكه مۇيهسسهر بولغۇدەك

بىرەرسىمىز پادىشاهنىڭ ياكى رەئىسنىڭ ۋەياكى ۋەزىرنىڭ 
هوزۇرىغا چاقىرىلىپ قالساق، بۇ سورۇنغا قاتناشماقنى نهقهدەر 

، بۇ شهرەپتىن بۇقهدەر !هه-شهرەپلىك هېس قىلىمىز
پهخىرلىنىمىزيۇ، پادىشاهالرنىڭ پادىشاهى بولغان بۈيۈك ههق 

ۋە هالهتلهرنى  سۇبهانههۇ ۋەتهئاال بىزلهرگه مهخسۇس ۋاقىت
مۇئهييهنلهشتۈرۈپ، بىزنى هوزۇرىغا چاقىرسا قانداقمۇ بىز بۇ 

 !.چاقىرىقتىن پهخىرلهنمهي تۇرااليمىز
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ئالاله تائاال بىزنى ياخشى كۆرگهنلىكى ئۇچۇن، بىزنى ئۆزىگه      
 . يىقىنالشتۇرغىلى ئۈستىمىزگه پهرز ئىبادەتلهرنى ۋاجىپ قىلدى

هن مۆمىنلهر ئالالهنىڭ نهزىرىدە ئىبادەتكه هېرىسم-تائهت     
هۆرمهتلىك بولغانلىقى ئۇچۇن، ئالاله تائاال ئۇالرنى پهزىلهتلىك 
ئهمهللهرنى ئىشلهشكه مۇيهسسهر قىلىش ئارقىلىق ئۆزىگه 

مهسىيهتكه چۆككۈچىلهر ئالالهنىڭ ئالدىدا -گۇناه. يېقىنالشتۇرىدۇ
ئالاله     . خار بولغانلىقى ئۇچۇن، ئۇالرنى ئۆزىدىن يىراقالشتۇرىدۇ

تائاالنىڭ مهخلۇقاتلىرىغا هېچ ئېهتىياجى يوقتۇر، بهلكى بارلىق 
يهر شۇنداقال . لىقتۇرئۇنىڭ ياردىمىگه ئېهتىياجمهخلۇقاتالر 

-يۈزىدىكى هېچبىر ئىنسان ئالاله تائاالنىڭ ئىنسانالرنىڭ تائهت
. ئىبادەتلىرىگه ئېهتىياجلىق ئىكهنلىكىنى تهسهۋۋۇر قىاللمايدۇ

ىكى بارلىق مهخلۇقاتالر ئۇنىڭغا ئىبادەت قىلسا، ئۇ زاتنىڭ كائىناتت
كائىناتتىكى بارلىق . شهۋكىتى زىيادە بولۇپ كهتمهيدۇ-شانۇ

شهۋكىتىگه -مهخلۇقاتالر ئۇنىڭغا كۇپرى قىلسا، ئۇنىڭ شانۇ
ئالاله سۇبهانههۇ ۋەتائاال ههممىدىن . هېچتهسىر كۆرسىتىلمهيدۇ

َ اُس : بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ ئالاله تائاال. بۈيۈك ۋە ئۇلۇغدۇر ّهَها ا
َ
﴿يَا ُ

 الل ـِه 
َ
ُفَقَراُ  إَِ

ْ
نمُُ  ال

َ
ق   ُۖ

ْ
ِِ ِبَل

ْ
بُْ�ْ  َوَ�أ ِِ

ْْ  يُ
ْ
َِميُد   إِن َََشأ

ْ
َغِ�ّ اْ

ْ
َو ال ُِ َوالل ـُه 

﴾ ـِه بَِعِز�ز 
َ الل  ََ لَِك 

ك
سىلهر ! ئى ئىنسانالر«: تهرجىمىسى َجِديد  َوَما َذ

بىهاجهتتۇر، مهدهىيىگه ) ههممىدىن(موهتاجسىلهر، ئالاله ئالالهقا 
) ئورنۇڭالرغا(ئهگهر ئالاله خالىسا، سىلهرنى هاالك قىلىپ . اليىقتۇر 
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سۈرە [» .بۇ ئالالهقا قىيىن ئهمهس. يېڭى بىر خهلقنى پهيدا قىلىدۇ 
 ]ئايهت-١٧-١٦-١٥پاتىر 

هممىسى ئهگهردە ئالاله تائاال ياراتقان مهخلۇقاتالرنىڭ ه     
ئبادەتتىن خالى قالغان هالهتتىمۇ، كائىناتتىكى بارلىق شهيئىلهر 

ئالاله تائاال مۇنداق . ئالالهقا تهسبىه ئېيتىشتىن غاپىل قالمايدۇ

ْمُ   :دەيدۇ رِْض َوالش 
َ ْ
ِِ َوَمن ِف األ َماَوا ُ َمن ِف الس 

َ
ن  الل ـَه ََْسُجُد م

َ
لَْ  تََر ُ

َ
ُ﴿

َ اِس  َن ا ٌَ ِمّ َواّ  َوَثِ� َجُر َوال  بَاُل َوالش  ِ
ْ
َُّجوُ  َوان َقَمُر َوا

ْ
ق  َعلَيِْه  َۖوال ََ  ٌَ َوَثِ�

اُ ﴾ َْ َع
ْ
يهنى (ىكىلهر بىلمهمسهنكى، ئاسماند«: تهرجىمىسى ال

يهنى ئىنسانالر، جىنالر ۋە زېمىندا (، زېمىندىكىلهر )پهرىشتىلهر
، كۈن، ئاي، يۇلتۇزالر، تاغالر، )ياشايدىغان بارلىق مهخلۇقاتالر

دەرەخلهر، هايۋاناتالر ئالالهقا بويسۇنۇپ، ئالالهنىڭ تهسهررۇپ 
. قىلىشى بويىچه ههرىكهت قىلىدۇ ۋە ئۇنىڭغا سهجدە قىلىدۇ

كۇفرى (كىشىلهر ئالالهقا سهجدە قىلىدۇ، نۇرغۇن كىشىلهر نۇرغۇن 
 ].ئايهت-١٨سۇرە ههج [» .ئازابقا دۇچار بولدى) سهۋەبلىك

يېگانه ئالالهقا سهجدە قىلىشقا مۇيهسسهر -يهككه بهندىنىڭ     
پهرۋەردىگارىغا ئهڭ يېقىنلىقىنىڭ ئۇنىڭ قىلىنغىنى بولسا، 

ۇق قىلىپ ياراتقۇچى زاتقا بهزى كىشىلهر تهكهببۇرل. ئاالمىتىندۇر
سهجدە قىلىشتىن باش تارتقانلىقى ئۇچۇن دۇنيادا خار ئاخىرەتته 

َوَمن يُِهِن ﴿ :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. جازاغا مههكۇم بولىدۇ
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ُ ِمن ّمْكِر   
َ
َه َهْفَعُل َما َََشاُ ﴾ۚ الل ـُه َ�َما م ئالالهنىڭ «: تهرجىمىسى إِن  اللـ 

ىشىغا ئۇچرىغان ئادەمگه هۆرمهتلىگۈچى چىقمايدۇ، ئالاله خارل
يهنى ئازاب قىلىش، رەهىم (ههقىقهتهن خالىغىنىنى قىلىدۇ 

قىلىش، ئهزىز قىلىش، خار قىلىش، باي قىلىش، كهمبهغهل قىلىش 
ئالالهنىڭ خاهىشىدىكى ئىش بولۇپ، ئالالهقا هېچ كىشى تهئهررۇز 

 ].ئايهت-١٨سۈرە ههج [» )قىاللمايدۇ

رُْض َوَمن ِ�يِهن   :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ
َ ْ
ُُ َواأل بْ ُِ الس  َماَوا ُ الس 

َ
 ۚ﴿بَُسِبُّل م

 َ�ْفَقُهوَن بَْسِبيَحُهْ  
 
ـكِ�ن ّ َْمِدِِ َولَ ِِ  ََُسبُِّل 

 
ن َءْ   إِّ ِليًما  َۗو�ِن ِمّ ََ إِن ُه َكَن 

ۇالردىكى زېمىن ۋە ئ -يهتته ئاسمان «: تهرجىمىسىَ�ُفوًرا﴾ 
قانداقلىكى ) كائىناتتىكى(مهخلۇقاتالر ئالالهنى پاك دەپ بىلىدۇ، 

يهنى ئالالهنىڭ (نهرسه بولمىسۇن، ئالالهنى پاك دەپ مهدهىيىلهيدۇ 
تىلىڭالر ئوخشاش (، لېكىن سىلهر )ئۇلۇغلۇقىنى سۆزلهيدۇ

ئۇالرنىڭ مهدهىيىسىنى سهزمهيسىلهر، ئالاله ) بولمىغانلىقى ئۈچۈن
يهنى ئاسىيلىق قىلغانالرنى (ههلىمدۇر ) بهندىلىرىگه(ههقىقهتهن 

مهغپىرەت ) تهۋبه قىلغۇچىالرنى(، )جازاالشقا ئالدىراپ كهتمهيدۇ
 ].ئايهت-٤٤سۈرە ئىسرا [» قىلغۇچىدۇر

دېمهك؛ كائىناتتىكى بارلىق شهيئىلهر ياراتقۇچى زات ئالالهقا      
ل ئىكهن، ئىتائهت قىلىپ، ئۇنىڭغا تهسبىه ئېيتىش بىلهن مهشغۇ

بىزچۇ؟، قىنى بىزدىكى قهلب؟، قىنى بىزدىكى ئهقىل؟، يۇقىرىقى 
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ئايهتلهرنىڭ مهنىسىنى تهپهككۇر قىلىپ باقتۇقمۇ؟، نۇرغۇنلىرىمىز 
ئىبادەت ئالاله تهرىپىدىن ئۈستىمىزگه يۈكلهنگهن مۇشهققهتلىك 
بىر ۋەزىپه دەپ تهسهۋۋۇر قىلىمىز، ئهمما بىز ئالالهنىڭ 

چبىرىگه هاجىتى يوقلىقىغا چىن مهخلۇقاتالرنىڭ هې
قهلبىمىزدىن ئىشهنگىنىمىزدە، ئىبادەتنىڭ بهندە ئۈچۈن هۆرمهت 

بۇ ههقته  .ۋە شهرەپ ئىكهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بايان قىلغان ههدىس قۇدسىيدا ئالاله تائاال 

سىلهر ماڭا زىيان ! ئى بهندىلىرىم«: مۇنداق دەيدۇ
ئهگهر ! ئى بهندىلىرىم. سىلهر، پايدىمۇ يهتكۈزەلمهيسىلهريهتكۈزەلمهي

سىلهردىن ئىلگىرى ئۆتكهن، كېيىن كېلىدىغان، ئىنسان ۋە جىن 
ەممىڭالر ئهڭ تهقۋادار بىر ئادەمدەك بولغان تهقدىردىمۇ، مېنىڭ ه

! ئى بهندىلىرىم. ېچنهرسىنى زىيادە قىاللمايسىلهرهلىقىمغا هپادىشا
ئۆتكهن، كېيىن كېلىدىغان، ئىنسان ۋە  ئهگهر سىلهردىن ئىلگىرى

كار بىر ئادەمدەك بولغان تهقدىردىمۇ، هەممىڭالر ئهڭ گۇناهجىن 
 ئى .ېچنهرسىنى كېمهيتهلمهيسىلهرهلىقىمدىن همېنىڭ پادىشا

ئهگهر سىلهردىن ئىلگىرى ئۆتكهن، كېيىن كېلىدىغان، ! بهندىلىرىم
هندىن ەممىڭالر بىر تۈزلهڭلىككه چىقىپ مهئىنسان ۋە جىن 

ەر بىرىڭالرنىڭ سورىغىنىنى هتىلهكلىرىڭالرنى سورىساڭالر، مهن 
بهرسهممۇ، بۇ خۇددى بىر يىڭنىنى دېڭىزغا تىقىپ تارتسا، دېڭىز 

ېچنهرسىنى كېمهيتمىگهندەك، مېنىڭ خهزىنهمدىن هسۈيىدىن 
مهن سىلهرنىڭ ! ئى بهندىلىرىم. ېچنهرسىنى كېمهيتهلمهيدۇه
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ېسابالپ قويىمهن، كېيىن شۇنىڭغا هئهمهللىرىڭالرنى بىرمۇ بىر 
كىمكى ياخشىلىقنى قىلىشقا . يارىشا مۇكاپات ياكى جازا بېرىمهن

يامان بىر ئىشنى . سانا ئېيتسۇن-ەمدۇهمۇيهسسهر بولسا، ئالالهقا 
 ».ېچكىمگه ماالمهت قىلمىسۇنهقىلغان بولسا، ئۆزىدىن باشقا 

 ]. ههدىس-2577مۇسلىم رىۋايىتى [

هقا چهكسىز شۈكۈرلهر بولسۇنكى، بىزنى جانابى ئالال     
كائىناتتىكى ئىبادەت قىلغۇچى مهخلۇقاتالر قاتارىدىن قىلغانلىقى 

ناماز ئوقۇغۇچى ئۆزىنىڭ ئۈستىگه . بىزنى شهرەپلهندۇرىدۇ
يۈكلهنگهن شهرئى مهسئۇلىيهتنى ئادا قىلغانلىقىنى هېس قىلىشال 

ەتلىك زاتنىڭ يىگانه چهكسىز قۇدر-ئهمهس، بهلكى بۈيۈك بىر يهككه
ئالدىدا تۇرغىنىنى هېس قىلغان هالهتته نامازنى بهرپا قىلىشى، 

ئاددي !. مهزكۇر نامازخان ئۈچۈن نېمه دېگهن بۈيۈك بهخت ۋە سائادەت
پادىشاهى بولغان بۈيۈك -بىر ئىنساننىڭ پادىشاهالرنىڭ

 !.پهرۋەردىگارنىڭ ئالدىدا تۇرغىنىدىنمۇ كاتتا بهخت بارمۇ؟

 قىلىپ، قاتارىدىن يىقىنالشقۇچىالر ئۆزىگه بىزلهرنى االتائ ئالاله     
 مۇيهسسهر شهرەپكه بۇ مانا. قىلدى پهرز ئىبادەتلهرنى ئۈستىمىزگه
 كهسكىن بولسا، باسقۇچ دەسلهپكى بهندىچىلىكتىكى قىلغانلىقى

 ساغالم ئالالهقا يېگانه-يهككه بىزنىڭ ئېيتااليمىزكى، قىلىپ
 قىلىشىمىز، ئىبادەت قىلىپ چهمئۆل شهرىئهتنى ئاساس، ئهقىدىنى

 .ههققىدۇر ئۇنىڭ ئۈستىمىزدىكى
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ئهگهر بىز پهرۋەردىگار ئۈستىمىزگه يۈكلىگهن ئىالهى      
ئاخىرەتتىكى -مهجبۇرىيهتنى ئىجرا قىلىشنى دۇنيا

سائادىتىمىزنىڭ ئاچقۇچى دەپ قارىساق، ئالاله تائاال يولغا قويغان 
لىپ، مۇههببهت بىلهن ئادا ئىبادەتلهرنى خوشاللىق بىلهن قوبۇل قى

  .قىلىشىمىز الزىم بولىدۇ

مۇههببهت ئالالهقا قۇلچىلىق قىلىشنىڭ دەسلهپكى      
ئىبادەت بولسا؛ ئالالهقا مۇههببهت قىلىشنى، ئۇنىڭ . باسقۇچىدۇر

ئالدىدا ئۆزىنى تۆۋەن تۇتقان، كۆڭلى سۇنغان هالدا تۇرۇشنى، بارلىق 
 . ىلىش دېمهكتۇربۇيرۇق ۋە چهكلىمىلهرگه ئىتائهت ق

ئىنساننىڭ ئالالهنى ياخشى كۆرۈمهن دېيىشى، ئۇنى مهزكۇر      
مۇههببهت تهقهززا قىلغان ئهمهلنى قىلىشتا بهلگىلىك رول 
ئوينىتالمىسا، ئۇنىڭغا ساغالم رەۋىشته قۇلچىلىق قىلغان ۋە ئۇنى 

  .ياخشى كۆرگهن بولمايدۇ

ۇنىڭ بارلىق بۇيرۇق ۋە ئالاله تائاالنى ياخشى كۆرىمهن دېگۈچى؛ ئ     
ئىبادەتنى -چهكلىمىسىنى ئېتىراپ قىلغان تهقدىردىمۇ، تائهت

 ياقتۇرماسلىق بىلهن ياكى مۇئهييهن ئىبادەتنى يامان كۆرگهن
هالهتته ئادا قىلسىمۇ، مانا بۇمۇ ئالالهقا توغرا يول بىلهن ئىتائهت ۋە 

 .قۇلچىلىق قىلغانلىق بولمايدۇ
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الهنى ياخشى كۆرۈش ۋە ئۆزىنى ئۇنىڭ بهندىچىلىك بولسا؛ ئال     
ئالدىدا تۆۋەن تۇتۇش، بارلىق شهرئى پرىنسىپالرنى قۇرئان ۋە 
سۈننهتنىڭ روهىغا ئۇيغۇن هالدا، هاياتتا ئۇيغۇنالشتۇرۇش 

 .ئارقىلىق، پهرۋەردىگارغا ئىتائهت قىلىش تاكامۇللىشىدۇ

كۈندىلىك تۇرمۇشىمىزدا نهچچه ئون مىنۇتمۇ ۋاقىت      
ىغان ئىبادەتلىرىمىز بىزگه خۇددى مۇشهققهت بىر ئالمايد

ۋەزىپىدەك بىسىم بولغىنىدا، قېنى قانچه بىرىمىز ئالاله تائاال 
ئۈستىمىزگه پهرز قىلىپ بېكىتكهن ئىبادەتلهرنىڭ ههقىقى 
ماهىيىتىنى تونۇپ يهتتۇق ۋە ئۇنىڭدىكى هېكمهتنى چۈشىنىشكه 

 !.تىرىشتۇق؟

بى ئالاله سىز ۋە بىزنى ئۆزىنىڭ جانا! هۆرمهتلىك قېرىندىشىم     
 ئىبادىتىگه مۇيهسسهر قىلىش ئارقىلىق بۈيۈك شهرەپكه ئىگه

قىلدى، شۇنداق تۇرۇقلۇق يهنه ئىبادەتنى مۇشهققهت هېس 
 !قىالمسىز؟

ئۇلۇغ رەببىم ههممىمىزگه دۇنيا ۋە ئاخىرەتته ياخشىلىق ئاتا      
 ....ئامىن. قىلسۇن


