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  ھاجىالر ئالالھنىڭ ئىززەتلىك مېهمانلىرى

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-28ئاينىڭ -11يىلى -2008

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ 

ان ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغ

  :يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

" لىق، دىنى قېرىنداشلىق سهپىرىدۇرھهج ئىبادىتى تهۋبه، روھانى"

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

ائادەتكه س- ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان ئىشالردىن . ئېرىشتۈرىدۇ

  .يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

ھهج پهرزى ئۈچۈن كهلگهن بارلىق ئالالھنىڭ مېهمانلىرى خۇشاللىق 

ئىچىدە دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىن ئالالھنىڭ رازىلىقىنى ئىزدەپ 

الالھنىڭ بهيتىگه كهلگهن ئالالھنىڭ مېهمانلىرى سىلهر ئى ئ. كهلگهندۇر

ۋە بارلىق ئىسالم ئۈممىتىنى ئۇلۇغ ھهج مهۋسۇمىنىڭ يىتىپ 

ھهج ئىبادىتى بارچىمىزغا ياخشىلىق، . كهلگهنلىكىدىن بىشارەت بېرىمىز

  .بهرىكهت، غهلىبه، ئىززەت ئېلىپ كهلگۈسىدۇر

سى بىردەك ئالالھنىڭ ئىككى ھهرەم دىيارى مهسئۇلالر، پۇخراالر ھهممى

ۋەھىي چۈشكهن مۇبارەك زېمىنغا . مېهمانلىرى ھاجىالرنى قارشى ئالىدۇ

- سۆيۈملۈك ۋەتىنىڭالردىن ئايرىلىپ، مۇساپىر بولۇپ، باال. خوش كهلدىڭالر

چاقىلىرىڭالرنى تاشالپ، تهۋھىد كهلىمىسىنى ياڭرىتىپ، چارچىشىڭالرغا 
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 ئۇچۇق، قهلبىڭالر قارىماي ئېهرام كىيىمىنى كىيىپ، بېشىڭالر

ئالالھ ھهج . ئالالھنىڭ رەھمىتىگه تهلپۈنگهن ھالدا كهلدىڭالر

كىمكى ئالالھنىڭ بهيتىگه . ئىبادىتىڭالرنى ئۆز دەرگاھىدا قوبۇل قىلسۇن

سىلهر دەسسهپ يۈرۈۋاتقان . كىرىدىكهن ئامانلىق ئىچىگه كىرگهن بولىدۇ

لالھۇ ئهلهيهى بۇ مۇبارەك زىمىن سۆيۈملۈك مۇھهممهد مۇستاپا سهلله

ۋەسهللهمنىڭ مۇبارەك قهدەملىرى تهككهن، رىسالهت نۇرى دۇنياغا تارقىغان، 

بۇ ئۇلۇغ پۇرسهت . ئىمان نۇرى بىلهن بىزەلگهن مۇقهددەس شهھهردۇر

ئى . ئىمانىڭالرنى يېڭىالش ئۈچۈن قىممهتلىك پۇرسهت بولىشى كېرەك

 قوبۇل قىلىپ ئالالھنىڭ مېهمانلىرى ئالالھ سىلهرنىڭ دۇئالىرىڭالرنى

ئۇلۇغ بهيتۇلالھنى . سىلهرنى ئۆزىنىڭ مۇقهددەس بهيتىگه يهتكۈزدى

سىلهرنىڭ ئالالھنىڭ بهيتىگه بولغان . يېقىندىن كۆردۈڭالر

  .مۇھهببىتىڭالرنىڭ ئهمهلىي ئىسپاتى ئۆزۈڭالرغا نامايهن بولدى

ئى ھاجىالر ئالالھ تائاال بۇ مۇقهددەس شهھهر مهككه مۇكهررەمىنى 

 ئىمتىيازغا ئىگه قىلغان بولۇپ، يىلالر، ئايالرنىڭ ئۆتىشى بىلهن بۇ ئاالھىدە

ئالالھ بۇ ئۇلۇغ .  قهدرى تۆۋەنلهپ كهتمهيدۇ-مۇقهددەس شهھهرنىڭ مهرتىۋە

ئالالھ يهنه قۇرئان كهرىمدە بۇ مۇبارەك  . شهھهر بىلهن قهسهم قىلغاندۇر

جاي شهھهرنى دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ قهلبى تهلپۈنۈپ تۇرىدىغان 

مهككه شهھىرىنىڭ نهقهدەر مۇبارەك . قىلغانلىقىنى بىلدۈرگهن

بۇ ھېسسىياتلىق سۆزى  ئىكهنلىكىنى رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم ئۆزىنىڭ 

ئى مهككه ئالالھ بىلهن قهسهمكى، سهن ماڭا :" بىلهن ئىپادىلىگهن

. ئالالھنىڭ زېمىنلىرى ئىچىدە ئهڭ ياخشىسى ۋە ئهڭ يېقىملىقى سهن
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ۇرى چىقىرىپ تاشلىمىغان بولسا ئىدى ھهرگىز چىقمىغان مېنى مهجب

  .دېگهن" بوالتتىم

مهسىيهت ئىشلىگهن كىشىگه ئالالھ -مۇبارەك شهھهر مهككىدە گۇناھ

قاتتىق ئاگاھالندۇرۇش بېرىپ دەرتلىك ئازاب بىلهن ئازاباليدىغانلىقىنى 

ئىككى ھهرەمنىڭ مۇقهددەسلىكى ئۆزگهرمهس بىر قانۇنىيهت . بىلدۈرگهن

ئالالھنىڭ . بولۇپ، بارلىق مۇسۇلمانالر بۇ ھهقىقهتنى ياخشى بىلىدۇ

بهيتىگه كهلگهن ھاجىالرنىڭ ئۇنتۇماسلىقى الزىم بولغان يهنه بىر ھهقىقهت 

بارلىقىدىن ئىبارەت تهۋھىد،ئالالھقا ئىبادەتنى -شۇكى، ئالالھنىڭ بىرلىك

ھهقىقى ھهجدە .  مۇرادلىرىدىن بىرىدۇر-خالىس قىلىش، ھهجنىڭ مهقسهت

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ئىخالس ـ سهمىمىيهت بولىشى كېرەك

ئى ئالالھ قىلغان ھهج ئىبادىتىمىزدە رىياكارلىق، كۆز : "ھهججهتۇلۋىدادا

  .دېگهن" بويامچىلىق يوقتۇر

ھهج ئىبادىتى جهريانىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىگه 

دەتلهرنى سۈننىتى مۇستاپا سهللهلالھۇ مۇكهممهل ئهگىشىش بارلىق ئىبا

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهج . ئهلهيهى ۋەسهللهمگه ئۇيغۇن قىلىش كېرەك

بارلىق : "پائالىيىتىنى قانداق قىلىش ھهققىدە مۇنداق پهرمان قىلغان

ھهج پائالىيىتىدە قىلىدىغان پائالىيهتلىرىڭالرنى مهندىن بىۋاسىته 

الىيىتىنى سۈننهتكه اليىق قىلىش الزىمكى، دېمهك ھهج پائ". ئۈگۈنۈڭالر

ھهج ئىبادىتىنىڭ نهقهدەر ئۇلۇغ ئىبادەت . زىيادە قىلىشقا يول يوق-كهم

ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىش بىلهن بىرگه ئىسالمنىڭ بهش ئاساسىنىڭ 

پهيغهمبهر  . بىرى ئىكهنلىكىنى ئېسىمىزدىن چىقارماسلىقىمىز كېرەك

ھ قوبۇل قىلغان ھهجنىڭ مۇكاپاتى ئالال: "ئهلهيهىسساالم ھهدىسىدە
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يهنه بىر ھهدىسته پهيغهمبهر ". جهننهتتىن باشقا نهرسه ئهمهس

مهسىيهتكه -ماجىرا قىلماي، گۇناھ-جېدەل: "ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

يېقىنالشماي ھهج قىلغان ئادەم ئانىسىدىن تۇغۇلغان ۋاقتىدىكى 

  ".ھالىتىدەك گۇناھدىن پاك بولىدۇ

 بولسا بىزنىڭ ھاياتىمىزدا يىڭى بۇرۇلۇش پهيدا قىلىشى ھهج ئىبادىتى

بۇ ئۇلۇغ پۇرسهتتىن پايدىلىنىپ ئۈممهتنىڭ قىيىنچىلىقلىرىنى . كېرەك

زامان ۋە ماكاننىڭ ئېتىبارىنى نهزەردە تۇتۇپ، . ھهل قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىپ، ئۈممهت ئۆزىنىڭ بارلىق سۈركىلىش، 

ھهل قىلىشى، ھهج پۇرسىتىدىن پايدىلىنىپ يىڭى بىر ئىختىالپالرنى 

ئىسالم دۇنياسىمۇ ئۆزىنىڭ يهرلىك، . ھايات يولىنى تاللىشى كېرەك

ئىقلىملىق، خهلقئارالىق قىيىنچىلىقلىرىنى ھهل قىلىشقا تىرىشىشى، 

ھهج پۇرسىتى ئىسالم دۇنياسى ئۈچۈن بىرلىك، ھهمكارلىقنىڭ 

  .يېتهكچىسى بولۇشقا توغرا كېلىدۇ

ئىسالم ئۈممىتىمنىڭ كۆڭۈل بۆلىشىگه ئهرزىيدىغان مۇھىم بولغان 

.  بىر مهسىله پهلهستىنلىك قېرىنداشلىرىنىڭ مهسىلىسىدۇر-بىردىن

قېرىنداشلىرىمىزنى زۇلۇم، مۇھاسىرىلهر ئۇالرنىڭ قهلبىنى 

قېرىنداشالر ئارىسىدىكى بۆلۈنۈشلهر يارىنى تېخىمۇ . جاراھهتلهندۈردى

هستىندىكى قېرىنداشالر ئىختىالپلىرى پهلهستىن پهل. ئېغىرالشتۇردى

  .مهسىلىسىنى ئوتتۇرىدىن يوقىتىپ قويۇشقا تاسال قالدى

ئىراقتىكى قېرىنداشلىرىمىز بولسا، ئۇرۇش ئاپىتىدە قهلبى قانغا 

ئىسالمىي . تولغان، ئېچىنارلىق ئهھۋالالر ھهرقاچان ئۇالرنى كۈتۈپ تۇرماقتا

ى؟ بىز ئالالھنىڭ بهيتىگه كهلگهن قېرىنداشلىق، ئىمان رىشتىسى قېن
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مىليونالرچه ھاجىالر نامىدىن پهلهستىن، ئىراقتىكى قېرىنداشلىرىمىزغا 

ئىختىالپلىرىنى بىر چهتكه قايرىپ قويۇپ، مهسئۇلىيهتچان بولۇش، 

. ئۈممهتنىڭ مهنپهئهتىنى بىرىنچى ئورۇندا قويۇشنى تهلهپ قىلىمىز

ئۇندىن .  نۇسرەت سىلهر بىلهندۇرپهلهستىنگه بىشارەت بېرىمىزكى، غهلىبه،

بىز ئاۋازىنى ئاڭلىۋايماتقان، ئاۋازىنى تاشقىرىغا -باشقا زېمىن يۈزىدە سىله

تىنسىز قىرىلىپ كېتىۋاتقان -ئاڭلىتىشقا قادىر بواللمايۋاتقان ئۈن

مىليونالرچه قېرىنداشلىرىمىز بار بولۇپ ئالالھتىن ئۇالرغا خاتىرجهملىك 

قهت ۋە ئادالهت، ئهركىنلىك ۋە باراۋەرلىكنى تىلهش بىلهن بىرگه، ھهقى

قولغا كهلتۈرۈش يولىدا دىننى تۇتقا قىلغان ھالدا تىنچلىق پرىنسىپى 

بىلهن ئۆز مۇجادىلىلىرىنى داۋامالشتۇرۇشىغا مۇۋەپپهق قىلىشىنى 

بۇ ئۇلۇغ ھهج ئىبادىتى ئارقىلىق پۈتۈن دۇنيا خهلقىگه ئىالھى . سورايمىز

ئامانلىق -لهت، مۇھهممهدى رەھمهت، تىنچلىقھىدايهت، ھهقىقهت، ئادا

زۇلۇم، تهڭسىزلىك، زوراۋانلىق، تېررورلۇق، بىگۇناھ . چاقىرىقىنى قىلىمىز

كىشىلهرنى ئۆلتۈرۈشتهك جىنايهتلهرگه قارشى تۇرىدىغانلىقىمىزنى 

  .بىلدۈرىمىز

ئاخىرىدا ئالالھنىڭ بهيتىگه كهلگهن ئالالھنىڭ مېهمانلىرى ھاجىالر 

سهتتىن پايدىلىنىشى، ھهج ئىبادىتىنىڭ مهقبۇل بولىشىغا بۇ ئۇلۇغ پۇر

ھهج . تىرىشىشى، گۇناھلىرىنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشىغا تىرىشىشى كېرەك

ئىبادىتى مۇيهسسهر بولمىغان دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى 

مۇسۇلمانالرمۇ زۇلههججه ئاينىڭ ئاۋالقى ئونى بولغان ئۇلۇغ كۈنلهرنى بىكار 

ىبادەت بىلهن مهشغۇل بولىشى، سهدىقىنى كۆپ قىلىشى ئۆتكۈزمهستىن ئ

  .تهلهپ قىلىنىدۇ
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ھاجىالرنىڭ خىزمىتى ئۈچۈن قۇرۇلغان ھهج مۇئهسسهسهلىرىمۇ 

ھاجىالرنى بوزەك قىلىشتىن، ئۇالرغا ئازار بېرىشتىن ساقلىنىش، ئۇالرنىڭ 

. ئاجىزلىقىدىن پايدىلىنىپ يامان نىيهت قىلماسلىقى كېرەك

تى ئۈچۈن بارلىقىنى ئاتىغان دۆلهت مهسئۇللىرى، ھاجىالرنىڭ خىزمى

ئامانلىق ساقالش خادىمىلىرىغىمۇ ئالالھ رەھمهت قىلسۇن، قىلغان 

  !.خىزمىتىنى ئهڭ ياخشى رەۋىشته ئادا قىلىشقا نېسىپ قىلسۇن ئامىن

  


