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  دۇنياغا بېرىلمهسلىكنىڭ پهزىلىتى

   

  كۈنىدىكى جۇمه خۇتبىسى-25ئاينىڭ -7يىلى -2008ھـ 22/7/1429

  ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

  بىرىنچى خۇتبه

. بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئهبهدىي يهككه بولغۇچى ئالالھغا خاستۇر

ھهممىدىن بۈيۈك ۋە كاتتا بولغان ئالالھنى يهككه يىگانه، ھىچ شېرىكى 

ىزنىڭ يول تهقۋادارالرنىڭ پېشۋاسى، ب. يوق دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن

باشچىمىز، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى 

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، . دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن

ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق ساھابىلهرگه ئالالھدىن دائىم رەھمهت ۋە 

  . ساالمالرنى تهلهپ قىلىمىز

ۆزۈمنى ۋە سىلهرنى ئالالھغا تهقۋالىق قىلىشقا مهن ئ! ئى مۇسۇلمانالر

تهۋسىيه قىلىمهن، كىمكى ئالالھقا تهقۋادار بولىدىكهن ئۆز نهپسىنى 

! ئى مۇسۇلمانالر. ئالالھنىڭ ئازابىدىن ساقالش بىلهن بهخىتلىك بولىدۇ

بىز قۇالق سىلىپ ئاڭالش ئهڭ اليىق سۆز ئالالھنىڭ ۋە پهيغهمبهر 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۇممهتكه  ر، ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزىدۇ

ئالالھ ئۇ (قالدۇرغان بۈيۈك تهۋسىيهلىرىدىن ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر

: بايان قىلغان ھهدىسته مۇنداق دېيىلگهن) كىشىدىن رازى بولسۇن

سهن دۇنياغا « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مىنىڭ مۈرەمنى تۇتۇپ تۇرۇپ
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ۆتۈپ كېتىپ بارغان كىشىدەك خۇددى مۇساپىردەك ياكى يولدىن ئ

ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى (ئابدۇلال ئىبنى ئۆمهر . دېدى» مۇئامىلىدە بولغىن

ئهگهر كۈننى كهچ قىلساڭ، تاڭ ئېتىشنى : مۇنداق دەيتتى) بولسۇن

كۈتمىگىن، تاڭ ئاتقۇزساڭ كهچ بولىشىنى كۈتمىگىن، كېسهل بولۇپ 

 ئۆلۈپ   بىل،قېلىشىڭدىن ئىلگىرى ساغالم ۋاقتىڭنى غهنىمهت

). بۇخارىيدىن. (كېتىشىڭدىن ئىلگىرى ھاياتلىقىڭنى غهنىمهت بىل

بۇ ھهدىس دىننىڭ ئاساسى بولۇپ ئىنسان ھاياتى : ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ

. دۇنيانى ئاساسلىق نىشان غايه قىلىپ دۇنياغا تايىنىۋالماسلىق الزىم

 دۇنياغا سهن: ئىمام نهۋەۋىي بۇ ھهدىسنى چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ

تايىنىۋالمىغىن، دۇنيانى دائىملىق ماكان قىلىۋالمىغىن، كۆڭلۈڭدە مهن 

دۇنيادا ئۇزۇن ياشايمهن دەپ دۇنياغا كۆڭۈل بۆلۈپ كهتمىگىن، دۇنيا بىلهن 

        . مۇساپىر ئادەم ئۆز ۋەتىنىنىڭ غهيرىدە ياشىغاندەك مۇئامىلىدە بولغىن

دۇنيا دېگهن : نداق دەيدۇ ئالىمالر بۇ ھهدىسنى چۈشهندۈرۈپ مۇبهزەن

ئۆتكۈنچى دىيار، كېسىپ ئۆتىدىغان كۆۋرۈك بولۇپ مۇسۇلمانالرنىڭ 

دۇنيادىكى بارلىق مهقسهت نىشانى ئالالھقا تائهت ئىبادەت قىلىش بىلهن 

مهشغۇل بولۇش، دۇنياغا نىسبهتهن ئۈزۈلمهس ئارزۇ، تۈگىمهس غايىگه 

رىتىلغاندەك دۇنيا يېتىشنى مهقسهت قىلىپ، خۇددى دۇنيا ئۈچۈنال يا

ئالالھ تائاال پىرئهۋن . توپالش بىلهنال مهشغۇل بولماسلىق كېرەك

خانىدانىدىكى مۆمىن كىشىنىڭ سۆزىنى ھېكايهت قىلىپ مۇنداق 

بۇ دۇنيا تىرىكچىلىكى پهقهت ۋاقىتلىق ! ئى قهۋمىم«:دەيدۇ

  . »پايدىلىنىشتىن ئىبارەتتۇر، ئاخىرەت ھهقىقهتهن مهڭگۈلۈك قارارگاھتۇر
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بۇ بۈيۈك ھهدىس دۇنيا توپالش بىلهن مهشغۇل بولغان، ! ئى مۇسۇلمانالر

دۇنيانى ئاساسلىق ئۆلچهم قىلىۋالغان، دۇنيا ئۈچۈن دوسىت بولىدىغان ۋە 

دۈشمهن كۆرىدىغان، نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ ئېسىدىن چىقىپ كهتكهن بىر 

ھهقىقهتنى بايان قىلىپ بېرىدۇ، بۇ بۈيۈك ھهدىس دۇنيا بىلهن 

النغۇچى، دۇنيانى ئاخىرەتلىك بهخت سائادەتكه يېتىشنىڭ مهغرۇر

ئاساسلىق سهۋەبلىرى قىلىشتىن باش تاراتقان، مهڭگۈلۈك قارارگاھ بولغان 

ئاخىرەت دىيارىغا تهييارلىق قىلىشتىن غاپىل بولغان، كىشىلهرگه 

ئۇالرنىڭ مۇشۇ ھالهتته كېتىۋەرسه ئاقىۋىتىنىڭ ناھايىتى بهك خهتهرلىك 

ئالالھ تائاال دۇنيا ئىشىنى ئاخىرەت .  روشهنلهشتۈرۈپ بېرىدۇئىكهنلىكىنى

ئىشىدىن مۇھىم بىلىپ، ئالالھقا بوي سۇنۇشتىن باش تارتىپ، ۋاقتلىق 

شۈبهىسىزكى، بىز «:  ھهققىدە مۇنداق دەيدۇ دۇنيا بىلهن مهغرۇرالنغانالر

بىلهن مۇالقات بولۇشنى ئۈمىد قىلمايدىغانالر يهنى ئالالھغا مۇالقات 

لۇشنى كۆزلىمهيدىغانالر، دۇنيا تېرىكچىلىكىدىن بهھرىمان بولۇش بو

بىلهنال رازى بولغانالر ۋە ئۇنىڭ بىلهن ئارام تاپقانالر، بىزنىڭ 

ئايهتلىرىمىزدىن غاپىل بولغانالر، ئهنه شۇالرنىڭ جايى، قىلمىشلىرى 

  .»تۈپهيلىدىن دوزاخ بولىدۇ

دۇنيانىڭ كېرىكى يوق، ماڭا «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

مهن دۇنيادا پهقهت دەرەخنىڭ ئاستىدا سايىداپ ئارام ئېلىپ، يولىغا راۋان 

  ،»بولغان يولۇچىغا ئوخشاش ئادەممهن

دۇنيا دېگهن شهيتاننىڭ ھارىقى، :  بىرى مۇنداق دەيدۇسهلهپلهردىن

بۇنىڭ بىلهن مهست بولغان كىشى پهقهت جان ھهلقۇمغا كهلگهندە 
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ىلىدۇ، بۇ ۋاقىتتا ئۆتكهن زىيانغا پۇشايمان قىلغاننىڭ مهستلىكتىن يېش

  .پايدىسى بولمايدۇ، ئۇ كىشى زىيان تارتقۇچىالردىن بولۇپ كېتىدۇ

مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئالى مهقسهت نىشانى، ئالالھنىڭ رازىلىقىغا 

ئېرىشىشنى ئۈمىت قىلىش، ئالالھنىڭ غهزىپى كىلىدىغان ئىشالردىن 

. تهييارلىق قىلىشتىن ئىبارەت بولۇش كېرەكيىراق بولۇش ۋە ئاخىرەتكه 

ئاخىرەتلىكىڭالر ئۈچۈن زاد راھىله ئېلىۋېلىڭالر،ئهڭ ياخشى زاد راھىله «

  » تهقۋادارلىقتۇر

ۋەسىيهتلىرىدىن  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ نۇرلۇق !مۇسۇلمانالر ئى     

نىڭ ) نئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇ(بايان قىلغۇچى ساھابه ئىبنى ئۆمهر

يهتكۈزگىنى، ھهربىر مۇسۇلمان ئۈچۈن كاتتا ۋەسىيهت بولۇپ مۇسۇلمان  

قىلىش، ئالالھنىڭ  كىشى ھهر ۋاقىت ھهر زامان ئاخىرەتكه تهييارلىق 

بۇيرۇقىنى ياخشى ئورۇنالش، تولۇق ئىتائهت قىلىش، پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىگه تولۇق ئهمهل قىلىش، ئالالھ بۇيرىغان 

پهرز ئهمهللهرنىڭ ھىچ بىرىنى كېچىكتۈرمهستىن ۋاقتىدا ئورۇنالش، 

ئالالھنىڭ ھهققى بولسۇن ياكى مۇسۇلمانالرنىڭ ھهققى بولسۇن تولۇق ئادا 

قىلىش، ئۈزۈلمهس ئارزۇالر ئىنساننى تائهت ئىبادەتلهر بىلهن ئاخىرەتكه 

كه ئوزۇقلۇق تهييارالشتىن، ئالالھغا تۆۋە قىلىشتىن ۋە ئالالھ تهرەپ

 ئالالھغا تائهت ئىبادەت قىلىشقا،  قايتىشتىن توسۇپ قويماستىن، بهلكى،

. بهخت سائادەتكه يېتىشكه، ئالالھقا يېقىن بولۇشقا تۈرتكه بولىشى كېرەك

پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ مهغپىرىتىگه ۋە تهقۋادارالر ئۈچۈن تهييارالنغان، «

پهيغهمبهر . »الركهڭلىكى ئاسمان زېمىنچه كېلىدىغان جهننهتكه ئالدىراڭ

سىلهرگه ھهممىنى ئۇنتۇلدۇرىدىغان «:ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ
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-كهمبهغهللىك، مهغرۇرالندۇرىدىغان بايلىق، بهدەننى بۇزىدىغان كېسهل، ئاال

جوقا سۆزلهيدىغان دەرىجىدىكى قېرىلىق، تۇيۇقسىز ئۆلۈم، يامانلىقى 

هت قاتارلىق يهتته كۈتۈلىۋاتقان دەججال، قېيىن ۋە قورقۇنۇشلۇق قىيام

تۈرلۈك ئىش كېلىشتىن بۇرۇن سىلهر ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشقا 

  .»ئالدىراڭالر

مهككه شهھىرىدە ئىستىقامهت قىلىۋاتقان بىر ئايال ھهركۈنى كهچ 

سهن ! ئى نهپسىم: ۋاقتىدا ئۆز نهپسىگه خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيتتى

بۇ كېچىدىن باشقا ئىبادەتكه تىرىشقىن، بۇ سىنىڭ كېچهڭ، سهن ئۈچۈن 

  .كىچه يوق، تاڭ يورىغان ۋاقىتتا يهنه شۇنىڭدەك خىتاب قىالتتى

نىڭ ) ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن(ئىبنى ئۆمهر! ئى مۇسۇلمانالر

يهتكۈزگىنى ۋەسىيىتى ھهر بىر ئهقىل ئېگىسىگه ساغالم ساق ۋاقتىدا  

 چۈشۈپ ياخشى ئهمهللهرنى قىلىش پۇرسىتىنى چىڭ تۇتۇش، كېسهللىككه

قىلىش ۋە ئۆلۈشتىن ئىلگىرى ئۆزىگه مهنپهئهتى بولىدىغان خهيرى ئېهسان 

ئىمام بۇخارى رىۋايهت قىلغان . سهدىقىلهرنى كۆپ قىلىۋېلىشنى ئهسلىتىدۇ

كۆپچىلىك كىشىلهر « :ر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنھهدىسته پهيغهمبه

تهننىڭ ساقلىقى ۋە بوش ۋاقىتتىن ئىبارەت ئىككى تۈرلۈك نېمهتنىڭ  

  . »قهدرىنى بىلمهيدۇ

ئىلگىركى ياخشى كىشىلهر ئىسالمنىڭ دەسلهپكى ۋاقىتلىرىدا دائىم 

كىشىلهرگه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋەسىيهتلىرى بىلهن ۋەز 

بهش تۈرلۈك ئىشنى يهنه بهش تۈرلۈك ئىش يۈز :  قىلىپنهسىههت

قېرىلىق يېتىشتىن «بېرىشتىن ئىلگىرى غهنىمهت بىلىشكه يهنى 

ئىلگىرى ياشلىقنى، كىسهل بولۇشتىن ئىلگىرى ساقلىقنى، كهمبهغهل 
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بولۇپ قىلىشتىن ئىلگىرى بايلىقنى، ئىش ھهرىكهتلهر بىلهن مهشغۇل 

ە ئۆلۈپ كېتىشتىن ئىلگىرى بولۇشتىن ئىلگىرى بوش ۋاقىتنى ۋ

  .»ھاياتلىقنى غهنىمهت بىلىشكه بۇيرۇيتتى

مۇسۇلمان كىشىلهر شهرىئهت تهرىپىدىن بۇيرۇلغان ئىشالرنى قىلىشقا 

ئالدىراش، چهكلهنگهن ئىشالردىن دەرھال يېنىش، دۇنيانىڭ ئىشلىرى 

 قىلىشتىن  ئۇالرنى ئاخىرەت ئۈچۈن تائهت ئىبادەت، ياخشى ئهمهللهرنى

  .پ قويماسلىقى الزىمچهكله

سىلهرگه ئازاب كېلىپ، «:ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

ياردەمگه ئېرىشهلمىگىنىڭالردىن بۇرۇن پهرۋەردىگارىڭالر تهرەپكه قايتىڭالر 

ۋە ئۇنىڭغا ئىتائهت قىلىڭالر، سىلهر تۇيمىغان ھالهتته سىلهرگه ئازابنىڭ 

رگه نازىل قىلىنغان ئهڭ گۈزەل ئۇشتۇمتۇت كېلىشىدىن ئىلگىرى سىله

ھهر بىر «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ. »قۇرئانغا ئهگىشىڭالر

كىشى ئۆلگهندىن كىيىن چوقۇم پۇشايمان قىلىدۇ، ساھابىالر قانداق 

ياخشى ئىش « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. پۇشايمان قىلىدۇ؟ دەپ سورىدى

ىيادە قىاللمىغىنىغا، ئهگهر ئهسكى قىلغۇچى بولسا ياخشىلىقنى يهنىمۇ ز

ئىش قىلغۇچى بولسا ئۆلۈپ كېتىشتىن ئىلگىرى تۆۋە قىلىۋالمىغىنىغا 

ئالالھ بۈيۈك قۇرئان كهرىم بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه . »پۇشايمان قىلىدۇ

بهرىكهت بهرسۇن، ئۇنىڭدىكى ۋەز نهسىههتلهردىن ھهممهيلهنگه مهنپهئهت 

لالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمهن،  مهن ۋە سىلهر ئۈچۈن ئا بهرسۇن،

ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىڭالر، ئالالھ غالىبتۇر، كهچۈرۈم تهلهپ 

  .قىلغۇچىالرنى كهچۈرگۈچىدۇر
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                                                                     ئىككىنچى خۇتبه 

الالھغا خاستۇر، گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئ

كىشىلهرنىڭ ئىگىسى بولغان ئالالھنى ھىچ شېرىكى يوق يهككه  ياخشى 

گۇۋاھلىق بىرىمىز، پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىمامى بولغان يول  يىگانه دەپ 

باشچىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى 

مهد دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز، ئالالھتىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهم

ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا 

ئهگهشكهن بارلىق كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ 

  .قىلىمىز

مهن ئۆزۈمنى ۋە سىلهرنى ئالالھغا تهقۋالىق قىلىشقا ! ئى ئىنسانالر

ئۇنىڭغا چىقىش تهۋسىيه قىلىمهن، كىمكى ئالالھدىن قورقىدىكهن، ئالالھ 

  .يولى بېرىدۇ، ئالالھ ئۇنىڭغا ئويلىمىغان يهردىن رىزق بېرىدۇ

بهزەن ۋاقىتالرنى ھىچ قانداق  بىرقىسىم كىشىلهر ! ئى مۆمىنلهر

دەلىل ئىسپاتسىزال مهلۇم ئىبادەتلهرگه خاسالشتۇرۇشنى ئادەت قىلىۋالدى، 

جهپ ئېيىنى قاتارىدىن بهزەن كىشىلهرنىڭ گۇمانىدا رە بۇ ئىبادەتلهرنىڭ 

مهلۇم ئىبادەتلهرگه خاس قىلىۋېلىشتىن ئىبارەت بولۇپ، ئىسالم 

ئۆلىمالىرى بۇ ئىشنىڭ توغرا ئهمهس، سۈننهتكه خىالپ ئىكهنلىكىنى بايان 

: بۇ ئىشالرنىڭ جۈملىسىدىن. قىلىپ كىشىلهرگه توغرا يولنى كۆرسهتتى

دىغان بهزەن كىشىلهرنىڭ رەجهپ ئېيىنىڭ ئهۋۋەلقى جۈمه كېچىسى ئوقۇي

ئارزۇ تىلهك نامىزى بولۇپ بۇنداق ناماز ئوقۇپ ئىبادەت ) ساالتۇل رەغائېب(

قىلىش پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن بايان قىلىنمىغان، بهلكى بۇنداق 

قىلىشنىڭ پهزىلىتى توغرىسىدا سۆزلهنگهن دەلىللهرنىڭ ھهممىسىنىڭ 
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ىمام باتىل ئهسلى يوق ئىكهنلىكىنى مهشهۇر ھهدىس ئالىملىرىدىن ئ

  .نهۋەۋىي، ئىبنى رەجهپ، ئىبنى ھهجهر ۋە باشقا ئالىمالر بايان قىلغان

يىگىرمه يهتتىنچى كېچىسىنى ئۆز گۇمانىدا بۇ  رەجهپ ئېيىنىڭ 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم كىچىدە مهككىدىن (مىراج كېچىسى 

پهلهستىندىكى ئهقسا مهسچىتىگه بېرىپ ئۇ جايدىن يهتته قات ئاسمانغا 

) ھنىڭ ھوزۇرىغا چىقىپ قايتىپ چۈشكهن كىچه دەپئۆرلهپ ئالال

تهتقىقاتچى ئالىمالر بۇنداق  يىغىلىپ ئىبادەت قىلىشتىن ئىبارەت بولۇپ،

قىلىشنىڭ ھهقىقهتهن دىندا ئهسلى يوق، يېڭىدىن پهيدا بولغان بىدئهت 

شۇنداقال ھهدىسشۇناس . ئىشالردىن ئىكهنلىكىنى ئوچۇق بايان قىلدى

يهتتىنچى كېچىسىنى ئۆز گۇمانىدا بۇ مىراج كېچىسى ئالىمالرمۇ يىگىرمه 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم كىچىدە مهككىدىن پهلهستىندىكى ئهقسا (

مهسچىتىگه بېرىپ ئۇ جايدىن يهتته قات ئاسمانغا ئۆرلهپ ئالالھنىڭ 

بىكىتىشنىڭمۇ قىلچىلىك ) ھوزۇرىغا چىقىپ قايتىپ چۈشكهن كىچه دەپ

بهزەن : ئىبنى رەجهب مۇنداق دەيدۇ. ن قىلدىئاساسى يوق ئىكهنلىكىنى بايا

مهدداھ ۋائىزالر كىشىلهرگه رەجهپنىڭ يىگىرمه يهتتىنچى كېچىسىنى 

مىراج كېچىسى دەپ چۈشهندۈرگهن بولۇپ، مىراج كېچىسىنىڭ رەجهپ 

ئېيىنىڭ يىگىرمه يهتتىنچى كېچىگه مۇئهييهنلهشتۇرۇشنىڭ ئۆزى يالغان 

هلهيهىسساالمدىن بايان قىلىنغان پهيغهمبهر ئ. ۋە ئهسلى يوق سۆزلهر

سهھىه ھهدىسلهردە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ياخشى ئهمهل، 

ئىبادەتلهرنى قىلىشقا ئالدىراش توغرىسىدا سۆزلىگهن ھهدىسلىرى بىزگه 

كىمكى دىندا ئهسلى يوق ئىشالرنى پهيدا . كۇپايه قىلىدۇ ۋە يىتىپ ئاشىدۇ

ىۋىتىگه ئالالھنىڭ ئالدىدا شۇ قىلىدىكهن ئۇ ئىشنىڭ جىنايىتى ۋە ئاق
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كىمكى «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ. كىشى جاۋاپكار بولىدۇ

بىزنىڭ ئىشىمىزدا يوق بولغان نهرسىنى پهيدا قىلسا، ئۇ ئىش رەت 

  . »قىلىنىدۇ

ئالالھ تائاال بىزنى ناھايىتى بۈيۈك بىر ئىشقا بۇيرىدى، ئۇ بولسىمۇ 

! ا دۇرۇت ساالم يولالشتىن ئىبارەت، ئى ئالالھپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغ

سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، 

ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى كىشىلهرگه 

  . كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

مۇشرىكالر ۋە . هزىز قىلغىنئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئ! ئى ئالالھ

كاپىرالرنى خارقىلغىن، دىن دۇشمهنلىرىنى تاغۇتالرنى تارمار قىلغىن، 

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممهتلىرىگه يامانلىقنى مهقسهت 

ئۇالرنىڭ ھىيله مىكىر . قىلغانالرنى ئۆزى بىلهن مهشغۇل قىلغىن

  . باتىللىرىنى تارمار قىلغىن

رنىڭ ھاياتىنى قۇرئان ھهدىسنىڭ نۇرى بىلهن مۇسۇلمانال! ئى ئالالھ

ئى ئالالھ مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتىنى قۇرئان ھهدىسنىڭ نۇرى . نۇرالندۇرغىن

ئى ئالالھ مۇسۇلمانالرنىڭ ھاياتىنى قۇرئان ھهدىسنىڭ .بىلهن نۇرالندۇرغىن

  . نۇرى بىلهن نۇرالندۇرغىن

ە قىلىپ ئى دائىم ھايات بولغۇچى، بهندىلهرنىڭ ئىشلىرىنى ئىدار

مۇسۇلمانالرنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ! تۇرغۇچى ئالالھ

  .ساھابىلىرىنىڭ يولى بىلهن ماڭىدىغان قىلغىن

  . ئۇالرنى ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن بىدئهت مۇنكهر ئىشالردىن ساقلىغىن

  . بىزنى ئاشكارا ۋە يوشۇرۇن پىتنىلهردىن ساقلىغىن! ئى ئالالھ
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 ئايالالرنى، ھايات - ئايالالرنى، مۇسۇلمان ئهر-مۆمىن ئهر! ئى ئالالھ

 ئايالالرنى كهچۈرگىن، مهغپىرەت قىلغىن، -قالغان ۋە ۋاپات بولغان ئهر

بىزگه دۇنيا ئاخىرەتنىڭ ياخشىلىغىنى ئاتا قىلغىن، ئاخىرەتته دوزاخ 

  . ئازابىدىن ساقلىغىن

مۇسۇلمانالرنىڭ غهم قايغۇ، قىيىنچىلىقلىرىنى ئاسان ! ئى ئالالھ

  . قىلىپ بهرگىن، ئۇالرنىڭ كېسهللىكىگه شىپالىق بهرگىن

مۇسۇلمانالرنىڭ ئىشلىرىغا ئۇالرنىڭ ! ئى ئۇلۇغ كهرەملىك ئالالھ

  . ئىچىدىكى پاجىر پاسىق ئهسكىلىرىنى ئىگه قىلمىغىن

خهلق بىلهن رەھبهرلهرنىڭ ئارىسىنى قۇرئان ھهدىس بىلهن ! ئى ئالالھ

ئى . ۇرئان ھهدىسكه بىرلهشتۈرگىنبىرلهشتۈرگىن، ئۇالرنىڭ قهلبىنى ق

دائىم ھايات بولغۇچى، بهندىلهرنىڭ ئىشلىرىنى ئىدارە قىلىپ تۇرغۇچى 

ئۇالرنىڭ قهلبىنى ياخشىلىق، تهقۋالىق ۋە ھىدايهتكه ! ئالالھ

  . بىرلهشتۈرگىن

ئالالھنى كۆپ يادىتىڭالر، ئهتتىگهن كهچ ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

 قىلىڭالر، بىزنىڭ ئاخىرقى تىلىكىمىز بارلىق تهرەپلهردە ئالالھقا ئىبادەت

  .گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر

   

 


