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 ېشارەتلهرخۇش ب سۈننهتته -قۇرئان
 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالاله تائاالنى      
ساالم يوللىغاندىن -مهدهىيىلهپ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت

: كىيىن، جۈمه نامىزى ئۈچۈن توپالشقان يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا
-خۇش بېشارەتلهر ئىنسان قهلبىدە گۈزەل ئارزۇالرنى قوزغاپ، غهم"

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى " قايغۇالرنى يوق قىلىدۇ
 :قىلدى

سائادەتكه -ئاخىرەتته بهخت-دۇنيا! ئى مۇسۇلمانالر     
ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن، ئالاله تائاالغا ههقىقى رەۋىشته تهقۋادارلىق 

يَن آمَ ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. قىلىڭالر ِ
ّ
َهَاا اَ

َ
َُّقوا يَا ُ ُُوا ا

نُُ  َمْسِلُمونَ 
َ
 َوَ

ّ
َُّن الِّ ََُمو  

َ
ََُقاتِِو َوّ  �ّ َّ ئى «: تهرجىمىسى ﴾اللّحَو 

ئالالهقا اليىق رەۋىشته تهقۋادارلىق قىلىڭالر، پهقهت ! مۆمىنلهر
 -سۈرە ئال[» .مۇسۇلمانلىق هالىتىڭالر بىلهنال ۋاپات بولۇڭالر

 ].  ئايهت-١٠٢ئىمران 
غايىلهرنى قوزغاپ، -خهۋەرلهر ئاڭلىغۇچىدا ئۈمىد-خۇشبىشارەت،     

ئۇ بولسىمۇ ئالاله . قايغۇالرنى يوق قىلىدۇ-ئۈمىدسىزلىك ۋە غهم
بۇ ئامىلالر . تائاالنىڭ ۋەدىسىگه ئىشىنىشتىكى ئاساسلىق ئامىلدۇر

خۇرسهنلىك ۋە بىشارەت ئىبارەتلىرى . قايغۇالرنى يوق قىلىدۇ-غهم
مۇتلهق سۆزلهنسه، بۇ سۆزدىن پهقهت بىر نهرسىگه باغالنماستىن 

ئهمما بىرەر نهرسىگه باغلىنىپ . ياخشىلىق مهقسهت قىلىنىدۇ
-قۇرئان كهرىمدە بىشارەت. كهلگهن ۋاقىتتا يامانلىقنى ئىپادىلهيدۇ

ئالاله تائاال . خۇرسهنلىكنىڭ شهكىللىرى كۆپ بايان قىلىنغان
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ئۈچۈن، خهۋەر بېرىش -مۇسۇلمانالرغا رەهمهت، هىدايهت ۋە خوش
. قۇرئان كهرىمدە ههممه نهرسىنى ئوچۇق بايان قىلىپ بهردى

شۇنداقال ئۇالرنىڭ توغرا يول تېپىشىغا ئهڭ مهنپهئهتلىك بولغان 
ساۋاپ بېرىش -مۆمىنلهرگه كاتتا ئهجىر. يولالرنى ئوچۇق سۆزلىدى

قۇرئان كهرىم ئايهتلىرى مۆمىننىڭ . بىلهن خوش بىشارەت بهردى
 . پهيدا قىلىدۇ ۋە خۇرسهنلىك قوزغايدۇقهلبىدە ئارامچىلىق 

شۈبهىسىزكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۈممهتكه جهننهت      
 .بىلهن خۇش بىشارەت بهرگۈچى، دوزاخ بىلهن ئاگاهالندۇرغىچىدۇر

ا َونَِذيًرا﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ ً  ُمََِشّ
ّ
َُاَ  الِّ

ْ
رَْلل

َ
 ﴾َوَما َ

خۇش خهۋەر بهرگۈچى، ) جهننهت بىلهن(پهقهت  سېنى« :تهرجىمىسى
-٥٦سۈرە پۇرقان [» .ئاگاهالندۇرغۇچى قىلىپ ئهۋەتتۇق) دوزاختىن(

 ].ئايهت
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم دىنى تهشۋىقاتتا ساهابىالرنى باشقىالرغا      

خۇش بىشارەت بېرىشكه، كىشىلهرنى ئۈركىتىۋىتىش ۋە 
: ىيه قىلىپ مۇنداق دەيدۇنهپرەتلهندۈرۈشتىن ساقلىنىشقا تهۋس

خهۋەر بېرىڭالر -ئاسانالشتۇرۇڭالر، قىيىنالشتۇرماڭالر، خوش«
 ].بىرلىككه كهلگهن ههدىس[ ».ئۈركىتىۋەتمهڭالر

بىشارەت بىلهن قورقۇتۇش ئارىسىنى تهڭپۇڭالشتۇرۇش بولسا،      
ئالاله . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ دەۋەتته تۇتۇپ ماڭغان يولىدۇر

ڭ رەهمىتىنى ئۈمىد قىلىش بىلهن ئازابىدىن قورقۇش تائاالنى
 . ئارىسىدىكى ئورتىهال پرىنسىپتۇر

مهنىۋىيىتى ئاڭلىغاندا ئىنساننىڭ  ههقىقهتهن خوش بېشارەتنى     
 . ئىبادەتكه بولغان قىزىقىشى ئاشىدۇ-كۈچىيىپ، تائهت
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مانا بۇ ئىمانى قۇۋۋەت خهدىچه رەزىيهلالهۇ ئهنهانىڭ      
هلهيهىسساالمغا پهيغهمبهرلىك ۋەهىيسى كهلگهندىن پهيغهمبهرئ

. ئاشكارا ئىپادىلىنىدۇ-كېيىنكى پوزىتسىيىسىدە ئوچۇق
هىرا غارىدا بىر : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم خهدىچه ئانىمىزغا

پهرىشتىنىڭ ئۆزىنى قاتتىق سىققانلىقىنى، بۇنىڭدىن ئۆزىنىڭ 
ئانىمىز  بهك قورقۇپ كهتكهنلىكىنى ئېيتىپ بهرگهندە، خهدىچه

! ئالالهتىن خۇش بېشارەت بولسۇن«: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا
ئالاله بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، ئالاله سىلىنى ههرگىزمۇ يهرگه 

 . »قاراتمايدۇ، دېدى
ئىنسان هاياتتا قىيىنچىلىق ۋە قۇرقۇنچلۇق ئىشالرغا      

بىرىدىن، ئهسكهر قومانداندىن، -خوتۇن بىر-دۇچكهلگهندە، ئهر
ىزمهتچى خوجايىندىن ئۆزىنى كۇچالندۇرىدىغان ۋە ئىرادىسىنى خ

مۇستههكهملهيدىغان خۇش بىشارەت سۆزلىرىنى ئاڭلىشى نېمه 
 !.  دېگهن گۈزەل هه

تهقۋادار كىشىلهرگه بېرىلىدىغان بىشارەت، ئۇالرنىڭ جهننهت      
يَن ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. بىلهن ئۇتۇق قازىنىشتۇر ِ

ّ
اَ

ُُّقوَن  نُوا َه ََ ِخَرةِ  ، آَمُُوا َو
ْ
َيَاةِ اَلْ�يَا َوِ� اآل

ْ
َُْشَِف ِا اَ

ْ
: تهرجىمىسى ﴾ لَُاُ  اش

ئۇالرغا دۇنيا ۋە . ئۇالر ئىمان ئېيتقان ۋە تهقۋادارلىق قىلغانالردۇر«
يهنى دۇنيادا جان ئۈزۈش ۋاقتىدا، (ئاخىرەتته خۇش خهۋەر بېرىلىدۇ 

رازىلىقى ۋە رەهمىتىگه ئېرىشىدىغانلىقى بىلهن، ئالالهنىڭ 
ئاخىرەتته نازۇنېمهتلىك جهننهتكه كىرىدىغانلىقى بىلهن خۇش 

 ]. ئايهتلهر-٦٤ -٦٣سۈرە يۈنۈس [» ).خهۋەر بېرىلىدۇ
ئالاله يولىدا جىهاد قىلغان مۇجاهىدالرغا بېرىلىدىغان      

هكسىز بىشارەت، ئۇالرنىڭ ئالاله رازىلىقىغا ئېرىشىشى ۋە چ
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بۇ ههقته ئالاله . نېمهتلهر بىلهن مۇكاپاتلىنىشىدىن ئىبارەتتۇر
ْمَوالِِاْ  ﴿: تائاال مۇنداق دەيدۇ

َ
ِِ اللّحِو بِأ َِي وا وََداَجُروا وََجاَدُووا ِا َل

يَن آَمُُ ِ
ّ
اَ

َُو اللّحوِ  ِِ ََرََجًة  َاُ   ْْ
َ
ِسِاْ  َ ُُ ن

َ
ُ  ۚ َوَ وَن   يََُِشّ ُُ اِِ َُ

ْ
ََ ُدُ  اش وشَِحِِ

ُ
َُّا  بِرَْحٍَة َوَ ُدْ  َر

ِِيَاا نَِعيٌ  َمِقي ٌ  ُّاٍ  لُّاْ   َواٍن وََج َْ ُُْو َوِر ئىمان «: تهرجىمىسى ﴾ِمّ
ئېيتقانالرنىڭ، هىجرەت قىلغانالرنىڭ ۋە ماللىرى ههم جانلىرى 
بىلهن ئالالهنىڭ يولىدا جىهاد قىلغانالرنىڭ دەرىجىسى ئالالهنىڭ 

نه شۇالر ساۋاب تېپىش بىلهن ئه. دەرگاهىدا ئهڭ كاتتىدۇر
پهرۋەردىگارى ئۇالرغا ئۆزىنىڭ . مهقسىتىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر

رەهمىتى، رازىلىقى ۋە جهننهتلىرى بىلهن خۇش خهۋەر بېرىدۇ، ئۇالر 
-٢١-٢٠سۈرە تهۋبه [» .جهننهتلهردە مهڭگۈلۈك نېمهتكه ئېرىشىدۇ

 ].ئايهتلهر
غان بىشارەت مۇسىبهتكه سهۋىر قىلغۇچىالرغا بېرىلىدى     

ابِِر�َن ﴿ :توغرىسىدا ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ َّ ِ ال
يَن الَِذا  ،َورَِشّ ِ

ّ
اَ

ن  لَيِْاْ  َصلََواٌ  ِمّ َِ  ََ وشَِحِِ
ُ
ِْو َراِجُعوَن   َ

َ
حِو َونِنّا الِل

ي ٌَة َُالُوا الِنّا لِلّ َِ َُُُْا  َم َصا
َ
َ

  ۖ ّرِِّّاْ  َورَْحَةٌ 
ْ
ََ ُدُ  ال وشَِحِِ

ُ
سهۋر قىلغۇچىالرغا «: تهرجىمىسى ﴾ُمْاَُُوونَ َوَ

ئۇالرغا بىرەر مۇسىبهت كهلگهن . جهننهت بىلهن خۇش خهۋەر بهرگىن
يهنى (بىز ئهلۋەتته ئالالهنىڭ ئىگىدارچىلىقىدىمىز: "چاغدا، ئۇالر

، چوقۇم ئالالهنىڭ دەرگاهىغا )ئالالهنىڭ بهندىلىرىمىز
ىڭ مهغپىرىتى ۋە ئهنه شۇالر پهرۋەردىگارىن. دەيدۇ"قايتىمىز

» .رەهمىتىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر، ئهنه شۇالر هىدايهت تاپقۇچىالردۇر
 ]. ئايهتلهر-١٥٧ -١٥٦-١٥٥سۈرە بهقهرە [

ئالاله تائاال ئۆزى ياخشى كۆرگهن كىشىلهرگه خۇش بىشارەت      
 ﴿ :بېرىپ مۇنداق دەيدۇ

َ
لَيِْاْ  َوّ َِ  َخوٌْف 

َ
ََ اللّحِو ّ ْوِلَا

َ
 الِّن َ

َ
ّ
َ
نُوَن  َ َُ  ،ُدْ  َ�ْ
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ُُّقوَن   نُوا َه ََ يَن آَمُُوا َو ِ
ّ
ِخَرةِ  اَ

ْ
َيَاِة اَلْ�يَا َوِ� اآل

ْ
ِف ِا اَ َُْشَ

ْ
 ﴾ لَُاُ  اش

راستال ئالالهنىڭ دوستلىرىغا ئاخىرەتته ئالالهنىڭ «: تهرجىمىسى
ئازابىدىن قورقۇش، دۇنيادا قولدىن كهتكۈزۈپ قويغانغا قايغۇرۇش 

ئۇالرغا . ر ئىمان ئېيتقان ۋە تهقۋادارلىق قىلغانالردۇرئۇال. يوقتۇر
يهنى دۇنيادا جان ئۈزۈش (دۇنيا ۋە ئاخىرەتته خۇش خهۋەر بېرىلىدۇ 

ۋاقتىدا، ئالالهنىڭ رازىلىقى ۋە رەهمىتىگه ئېرىشىدىغانلىقى 
بىلهن، ئاخىرەتته نازۇنېمهتلىك جهننهتكه كىرىدىغانلىقى بىلهن 

اله ۋەدىسىگه خىالپلىق قىلمايدۇ، ئهنه ، ئال)خۇش خهۋەر بېرىلىدۇ
 ]. ئايهتلهر-٦٤ -٦٣-٦٢سۈرە يۈنۈس [» .شۇ كاتتا بهختتۇر

كېچىدە نامازغا ماڭغۇچىالرغا يهنى بامدات ۋە خۇپتهن نامىزىنى      
جامائهت بىلهن ئادا قىلىش ئۈچۈن مهسچىتكه ماڭغۇچىالرغا خۇش 

: قته مۇنداق دەيدۇپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ هه! بىشارەت بولسۇن
ئاخشامدا مهسچىتكه -قاراڭغۇ ۋاقىتالردا يهنى ئهتتىگهن«

، قىيامهت كۈنىدە ئۇالر ئۈچۈن !ماڭغۇچىالرغا خۇش بىشارەت بولسۇن
 ].بۇخارى رىۋايىتى[» .تولۇق نۇر بېرىلىدۇ

ئىنسانالرغا خۇش بىشارەت  لىرىيۇقىرىدا بايان قىلىنغان(      
 ).قىسمىدىن ئىبارەتتۇربىرىلگهن ئىشالرنىڭ ئاز بىر

ئالاله تائاال ههممهيلهننى جهننهت بىلهن خۇش بىشارەت بېرىلسه      
خۇرسهن بولىدىغان، دوزاخ بىلهن ئاگاهالندۇرۇش بېرىلسه ئالالهنىڭ 
ئازابىدىن قورقىدىغان، ههقىقى تهقۋادار مۆمىنلهرنىڭ جۈملىسىدىن 

 ....ئامىن. قىلسۇن
 
 


