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   جنىڭ پهزىلىتىھه

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-20ئاينىڭ -11يىلى - 2009

ئىمام ئالالھنى مهدھىيىلهپ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ساالم 

يوللىغاندىن كېيىن جۈمه نامىزى ئۈچۈن جهم بولغان يۈزمىڭلىغان 

ىشتىكى پايدىسى ۋە ھهج قىل ئاخىرەتلىك -ھهجنىڭ دۇنيا"جامائهتكه 

توغرىسىدا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى " مهقسهت، ھهج كۈنلىرىنىڭ پهزىلىتى

  :قىلدى

ئېسىل ۋاقىت، شهرەپلىك ئورۇنالردا بولىدىغان ياخشىلىق 

مۇسۇلمانالرنىڭ قهلبى ھهر . بىرىگه ئۇلىنىپ كهلمهكته-مهۋسۇملىرى بىر

ىگه كۈنى زېمىندا ئىبادەت قىلىشنىڭ سىمۋولى بولغان ئالالھنىڭ بهيت

نامازدا يۈزۈڭنى مهسجىدىل ھهرام تهرەپكه «ئالالھنىڭ . تهلپۈنمهكته

مۇسۇلمانالرنىڭ كۆز . ، دېگهن سۆزى بۇنى ئىسپاتالپ كهلمهكته»قىلغىن

. نهسىههتلهر يېڭىلىنىپ تۇرىدىغان مۇبارەك ئورۇنغا تىكىلىدۇ-نۇرى ۋەز

نانى دېگهن سۆزىمۇ شۇ مه »ئۇنىڭدا ئوچۇق ئاالمهتلهر بار«ڭ ئالالھنى

-ھهرەمنىڭ ئىچىدە ئالالھ تهرەپتىن بولغان تىنچ. ئىپادىلهيدۇ

» بهيتۇلالھغا كىرگهن ئادەم ئهمىن بولىدۇ«خاتىرجهملىك بار، ئالالھنىڭ 

زېمىننىڭ ھهر تهرەپلىرىدىن كهلگهن . دېگهن سۆزى بۇنىڭ دەلىلىدۇر

كىشىلهر ئۈچۈن ھهج پائالىيهت جهريانىدا تۈرلۈك ماددى ۋە مهنىۋى 

كىشىلهر ئۆزلىرىگه «:ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئهتلهر بولىدۇمهنپه

ئۇالرنىڭ . »مهنپهئهتلهرنى كۆرسۇن) دىنى ۋە دۇنياۋى(تېگىشلىك بولغان 

. ئهتراپىنى ھهرتۈرلۈك نېمهتلهر ئوراپ تۇرىدۇ. رىزقلىرى ئايلىنىپ تۇرىدۇ
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شتۇرمىدۇقمۇ؟ ئۇالرنى بىز تىنچ ھهرەمگه ئورۇنال«: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

بۇ بىزنىڭ . ھهرەمگه تۈرلۈك مېۋىلهرنىڭ ھهممىسى كهلتۈرۈلىدۇ

لېكىن ئۇالرنىڭ تولىسى بۇنى . دەرگاھىمىزدىن چۈشۈرۈلگهن رىزقتۇر

  » .بىلمهيدۇ

دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىن كهلگهن ھهج ئۆمهكلىرى ئۇزۇن 

 ساۋابقا مۇساپىلهرنى بېسىپ، ئالالھنىڭ ۋەدىسىنى ئۈمىت قىلىپ، كاتتا

ئېرىشىشنى غايه قىلىپ، ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسى ۋە ئىبادەتلهرنىڭ 

 بهيتۇلالھنى -كاتتىسى بولغان ھهج ئىبادىتىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ھهرەم

  .مهقسهت قىلىپ كهلمهكته

مهسىيهتلهردىن -بهيتۇلالھ ھهج قىلىش ئارقىلىق گۇناھ-ھهرەم

ھابىلهردىن بولغان ئابدۇلالھ مهشهۇر سا. پاكىزلىنىدىغان مۇبارەك زېمىندۇر

ئىبنى ئهمىر ئىسالم دىنىنى قوبۇل قىلغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

شۈبهىسىزكى، ئىسالم بۇرۇنقى ! بىلگىنكى«:ئۇنىڭغا مۇنداق دېگهن

گۇناھالرنى يۇيىۋېتىدۇ، ھىجرەتمۇ بۇرۇنقى گۇناھالرنى يۇيىۋېتىدۇ، ھهجمۇ 

-ج قىلىش بىلهن خاتالىق ۋە گۇناھھه» .بۇرۇنقى گۇناھالرنى يۇيىۋېتىدۇ

: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. مهسىيهتنىڭ كىرلىرى يۇيۇلىدۇ

پۇجۇر سادىر قىلماستىن ھهج قىلغان -ماجرا قىلماستىن، پىسق-جېدەل«

پهيغهمبهر . »كىشى يىڭى دۇنياغا كۆز ئاچقاندەك گۇناھتىن پاك بولىدۇ

تولۇق ئادا قىلىنغان ھهجنىڭ  «:ئهلهيهىسساالم يهنه مۇنداق دېگهن

  .»مۇكاپىتى جهننهت بولىدۇ

ھهجنىڭ ئاساسلىق مهقسهتلىرىدىن بىرى، تهۋھىد ئهقىدىسىنى 

يىگانه، ئىبادەتته ھېچ قانداق شېرىكى يوق -تۇرغۇزۇپ ئالالھنىڭ يهككه
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ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهش، ھهجنىڭ بارلىق شوئارلىرى، پائالىيهتنىڭ 

 بىلىش، بۇيرۇقىغا شهرتسىز ئىتائهت قىلىشنى باشلىنىشى ئالالھنى بىر

ئالالھنىڭ ئهڭ . ھهرىكهتلهر بىلهن ئىلىپ بېرىلىدۇ-ئىپادىلهيدىغان سۆز

ئالى بۇيرۇقى تهلبىيهنى ئالالھنىڭ يهككه ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدىغان 

ئۇ بولسىمۇ دىننىڭ ئهسلى ۋە ئاساسى بولغان، . سۆزلهر بىلهن باشالشتۇر

ل قىلىنىشىنىڭ شهرتى بولغان تهۋھىد سۆزىنى ئىقرار ئهمهللهرنىڭ قوبۇ

قىلىش، ئالالھنىڭ ھهقىقى نېمهت بهرگۈچى ئىكهنلىكىنى ئهسلهش بىلهن 

نېمهت ئاتا قىلغۇچىنى ماختاش ۋە بهرگهن نېمهتلهرنى ئالالھ رازى 

  .بولىدىغان يولالرغا سهرپ قىلىشتىن ئىبارەتتۇر

كهيمهستىن ئاددى ھاجىالرنىڭ يىڭنىدە تىكىلگهن كىيىملهرنى 

رەختلهرگه ئورىنىشى ئۇالرغا ئاخىرەتكه يۈزلهنگهندە كىيىدىغان 

ئۇالر بۇنىڭ بىلهن كىبىرىنى تاشالپ، . كىپهنلىكىنى ئهسلىتىدۇ

كهمتهرلىك، تۆۋەنچىلىك بىلهن ئالالھغا تايىنىپ، بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ 

هرنى ئىبادەتكه ئاتلىنىدۇ، بهيتۇلالھنى كۆرۈش بىلهن بارلىق ئهمهلل

چۈنكى بۇ ئېسىل . ئىخالس بىلهن قىلىشنىڭ كۆرۈنىشى ھاسىل بولىدۇ

جاينى ئىككى كاتتا پهيغهمبهر بىنا قىلغان بولۇپ، ئۇالرمۇ ئالالھتىن 

ىنى تىلهپ مۇنداق دۇئا ئۆزلىرىنىڭ مهزكۇر ئهمهللىرىنى قوبۇل قىلىش

ئۆز ۋاقتىدا ئىبراھىم بىلهن ئىسمائىل كهبىنىڭ ئۇلىنى «: قىلغان

بىزنىڭ خىزمىتىمىزنى قوبۇل قىلغىن، ! پهرۋەردىگارىمىز: ۇرۇۋېتىپ قوپ

سهن ھهقىقهتهن دۇئايىمىزنى ئاڭالپ تۇرغۇچىسهن، نىيىتىمىزنى بىلىپ 

   .»تۇرغۇچىسهن
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-مۆمىن كىشى خهير: "ھهسهن بهسرى رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ

. شهپقهتنى خاراكتېرىگه مۇجهسسهملهشتۇرىدۇ-ئېهسان بىلهن مېهرى

ناپىقالر بولسا خاتىرجهملىك بىلهن ئهسكىلىكنى ھاياتىدا ئابىدە مۇ

ھهقىقى ئىخالسمهن كىشى ئۆزىنىڭ قىلغان ئىشىنى خالىس . تىكلهيدۇ

بۇ ئىشى ئارقىلىق، رىياكارلىق، پهخىرلىنىش، . ئالالھ ئۈچۈنال قىلىدۇ

كۆز قىلىشنى مهقسهت قىلماستىن بهلكى ئالالھنىڭ -باشقىالرغا كۆز

لهن بىرگه گۇناھلىرىنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشىنى تهلهپ رازىلىقى بى

  . قىلىدۇ ۋە ئالالھتىن ئىبادەتكه ياردەم بېرىشنى سورايدۇ

تىنچلىققا تولغان ئالالھنىڭ بهيتى كهبىنىڭ ئهتراپىنى تاۋاپ قىلىش 

بىلهن مۇسۇلماننىڭ قهلبىگه بىر خىل ھهيۋەت ۋە ئىمانى سېهرى كۈچ 

زېمىندا تاۋاپ قىلىپ ئالالھقا مۇسۇلمان ئۈچۈن . پهيدا بولىدۇ

ھهجهر ئهسۋەدتىن . يېقىنلىشىدىغان كهبىنىڭ ئهتراپىدىن باشقا ئورۇن يوق

ئىبارەت بولغان قارا تاشنى سۆيۈش بىلهن گهرچه بۇنىڭ ھېكمىتى 

بىلىنمىسىمۇ ئالالھنىڭ شهرىئىتىگه گۈزەل بىر شهكىلدە بويسۇنۇش 

بنى خهتتاپ رەزىيهلالھۇئهنهۇ ھهجهر ئهسۋەدكه ئۆمهر ئى. ئىپادىلىنىدۇ

- مهن سىنىڭ كىشىلهرگه پايدا! ئالالھ بىلهن قهسهمكى«: خىتاب قىلىپ

زىيان يهتكۈزەلمهيدىغان بىر تاش ئىكهنلىكىڭنى بىلىمهن، ئهگهر 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ سىنى سۆيگهنلىكىنى كۆرمىگهن بولسام 

مهرۋىنىڭ ئارىسىدا مېڭىش -پاسا. دەيدۇ» مهنمۇ سېنى سۆيمهيتتىم

كىشىلهرگه ئىسمائىل ئهلهيهىسساالمنىڭ ئانىسىنىڭ ھېچقانداق زىرائهت 

ئالالھقا تهۋەككۇل قىلىپ ئىككى تاغنىڭ  ۋە سۇ بولمىغان بىر جىلغىدا 

. ئارىسىدا كىچىك پهرزەنتى ئۈچۈن سۇ ئىزدەپ ماڭغانلىقىنى ئهسلىتىدۇ
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. ىنىڭ ئىشهنچىسى يوقالمايدۇئالالھدىن بىر نهرسه ئۈمىت قىلغان كىش

زەمزەم بولسا ھاجهر ئانىمىزنىڭ ئالالھقا تهۋەككۇل قىلغانلىقىنىڭ 

نهتىجىسى بولۇپ، بۇ كىيىنكى كىشىلهر ئۈچۈن ھهقىقهتنىڭ بهلگىسى 

سۇلمانالر ھهج ئىبادەتلىرىنى ئادا قىلىشتا ۇم .بولۇپ قالدى

» دىن ئۈگۈنۈڭالرھهج پائالىيهتلىرىنى مهن«: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ

دېگهن چاقىرىقى بويۇنچه سۈننهتكه مۇۋاپىق ئادا قىلىشى، ھهرقانداق 

ئالالھ تائاال . ئىبادەت ئىشلىرىدا رەسۇلۇلالھنىڭ ئىزىدىن مېڭىشى الزىم

پهيغهمبهر سىلهرگه بهرگهننى ئېلىڭالر، پهيغهمبهر «: مۇنداق دېگهن

  .»چهكلىگهن نهرسىدىن چهكلىنىڭالر

ر مۇبارەك كۈن بولۇپ، ئۇ كۈندە بارلىق ھهج قىلغۇچى ئهرەپات كۈنى بى

بۇ مۇبارەك ۋاقىت ۋە مۇقهددەس زېمىندا . مۇسۇلمانالر بىر جايغا جهم بولىدۇ

ئالالھنىڭ رەھمىتى ئۈمىت قىلىنىدۇ، ھهممه كىشى ئالالھدىن قورقۇپ 

بۇ مۇسۇلمانالر ئۈچۈن چهكسىز . تۆۋەنچىلىك بىلهن باش ئېگىپ تۇرىدۇ

شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه مۇنداق . ۈن ھېسابلىنىدۇئېسىل بىر ك

ئهرەپات كۈنى كهچته ھاجىالرنىڭ قهلبىگه ئىمان، رەھمهت، نۇر ۋە : "دەيدۇ

بهرىكهتلهر چۈشىدۇ، بۇ كۈندىكى روھانى ھهقىقهتنى تىل ئىپادىلهشكه 

بۇ دۇئا قىلىنىدىغان ئهڭ ئالى ۋە مۇقهددەس ئورۇن . ئاجىزلىق قىلىدۇ

. االرنىڭ ئهڭ ياخشىسى مهزكۇر كۈندە قىلىنغان دۇئاالردۇربولۇپ، دۇئ

دۇئاالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئهرەپات كۈنىدە «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

مهن ۋە مهندىن ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهرنىڭ ئېيتقان . قىلىنغان دۇئادۇر

ئالالھدىن باشقا ئىبادەت قىلىشقا اليىق ھېچ «: سۆزىنىڭ ئهڭ ياخشىسى

بارلىق . ئالالھنىڭ ھېچ شېرىكى يوقتۇر. ئالالھ بىر دۇر.  يوقتۇرھهق مهبۇد
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" ئالالھ ھهر نهرسىگه قادىردۇر. ماختاش ۋە پادىشاھلىق ئالالھقا مهنسۇپتۇر

  .دېگهن سۆزدىن ئىبارەتتۇر دەيدۇ

بۇ كۈندە ئالالھ تائاال دوزاختىن نۇرغۇن كىشىلهرنى ئازات قىلىدۇ ۋە 

. الر بىلهن پهخىرلىنىدۇپهرىشتىلهرگه ئهرەپاتتىكى ھاجى

ئالالھ تائاال دوزاختىكى «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

گۇناھكارالرنى ئهڭ كۆپ ئازات قىلىدىغان كۈن ئهرەپات كۈنى بولۇپ، بۇ كۈندە 

ئۆزىگه . ئالالھ زېمىننىڭ ئاسمىنىغا چۈشۈپ ھاجىالرغا يېقىنلىشىدۇ

: پهخىر قىلىدۇ، پهرىشتىلهردىنيېقىن بولغان پهرىشتىلهرگه ئۇالر بىلهن 

ئىبنى ئابدۇلبهر رەھىمهھۇلالھ . »ئۇالرنىڭ مهقسىتى نېمه؟ دەپ سورايدۇ

بۇ ھاجىالرنىڭ گۇناھىنىڭ كهچۈرۈم قىلىنغانلىقىنىڭ : "مۇنداق دەيدۇ

چۈنكى ئالالھ تائاال خاتالىق ۋە كهمچىللىك سادىر قىلغان . دەلىلىدۇر

 قىلىنغاندىن كىيىن ئۇالر بىلهن كىشىلهر تۆۋە قىلىپ گۇناھى كهچۈرۈم

  ". پهخىرلىنىدۇ

ھهج پائالىيهتلىرى ئادا قىلىنىدىغان ئورۇنالر غا ھاجىالرنىڭ 

توپلىنىشى قىيامهت مهيدانىدا كىشىلهرنىڭ ئهمهللىرىگه قارىتا ھۆكۈم 

قىلىنىپ، ئۇالرنىڭ جهننهت ياكى دوزاخقا ھۆكۈم قىلىنىدىغان 

تى خالىس ئالالھ ئۈچۈن قىلىنىدىغان ھهج ئىبادى. كۆرۈنىشىنى ئهسلىتىدۇ

ئىبادەت بولۇپ، بۇنىڭ بىلهن مۇسۇلمانالر ئۆز پهرۋەردىگارىغا يېقىنلىشىش 

ئالالھغا «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئۈچۈن مال بوغۇزالپ قۇربانلىق قىلىدۇ

ئۇالرنىڭ گۆشلىرى ۋە قانلىرى يېتىپ بارمايدۇ، ئالالھغا يېتىدىغىنى 

  . » تهقۋادارلىقىڭالردۇرپهقهت سىلهرنىڭ
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چېچىمىزنى چۈشۈرۈش ياكى قىسقارتىش بولسا بىزنىڭ ئالالھنىڭ 

ئالالھنىڭ كاتتىلىقىغا باش . ھۆكۈمرانلىقىغا بويسۇنغىنىمىز

ئهگكىنىمىز ۋە غالىپلىقىغا بوي ئېگىپ خارلىقىمىزنى 

ئهسلهش -ئالالھنى زىكىر قىلىش. ئىپادىلىگهنلىكىمىزنىڭ بهلگىسىدۇر

مۇقهددەس ئورۇنالردا ئالالھنى كۆپ زىكىر . ياتلىق بېغىشاليدۇقهلبگه ھا

قىلىشنىڭ ئۆزىمۇ بۇ ئىبادەتنى ئادا قىلىشنىڭ ئاساسلىق 

كىشىلهر ئۆزلىرىگه «: ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. مهقسهتلىرىنىڭ بىرىدۇر

تېگىشلىك بولغان دىنى ۋە دۇنياۋى مهنپهئهتلهرنى كۆرسۇن، بهلگىلهنگهن 

ئالالھ ئۇالرغا رىزق قىلىپ بهرگهن ) يهنى قۇربانلىق كۈنلىرىدە(كۈنلهردە 

يهنى تۆگه، قوي، ئۆچكىلهرنى ئالالھنىڭ نېمهتلىرىگه (چارۋا مالالرنى 

ئالالھنىڭ ئىسمىنى ئېيتىپ قۇربانلىق ) شۈكرى قىلىش يۈزىسىدىن

  . »قىلسۇن

ھهج ئىبادەتلىرى ئالالھنى كۆپ زىكىر قىلىپ، تهۋھىدنىڭ 

امايهندە قىلىش ئۈچۈن يولغا قويۇلغان بولۇپ، پهيغهمبهر ماھىيىتىنى ن

ھهقىقهتهن كهبىنى تاۋاپ قىلىش، «: ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

مهرۋە ئارىسىدا سهئيى قىلىش، شهيتانالرغا تاش ئېتىش ئىشلىرى -ساپا

ھاجىالرنىڭ » .ئالالھنى زىكىر قىلىشنى مهقسهت قىلىپ يولغا قويۇلدى

ئىبنى . ئهڭ يېقىن بولغانلىرى ئالالھنى كۆپ زىكىر قىلغانالردۇرئالالھقا 

ھهرقانداق ئهمهللهرنى : "قهييۇم رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ

قىلغۇچىالرنىڭ ياخشىراقى ئۇالرنىڭ مهزكۇر ئهمهلنى قىلىش جهريانىدا 

روزا تۇتقۇچىالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى روزا . ئالالھنى كۆپ زىكىر قىلغانالردۇر

سهدىقه قىلغۇچىالرنىڭ . الالھنى ئهڭ كۆپ زىكىر قىلغۇچىالردۇرتۇتۇپ ئ
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ئهڭ ياخشىسى سهدىقه قىلىش جهريانىدا ئالالھنى كۆپ زىكىر 

ھهج قىلغۇچىالرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ھهج جهريانىدا . قىلغۇچىالردۇر

  ". ئالالھنى كۆپ ياد ئهتكۈچىلهردۇر

ىسىنى ھهج پائالىيهتلىرى ئاخىرالشقاندا، ئهمهللهرنىڭ تۈگهنچ

ئالالھدىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىپ ئىستىغپار ئېيتىش بىلهن تامامالش 

. بۇنىڭ بىلهن ئهمهللهرنىڭ كهمچىللىكلىرى تولۇقلىنىدۇ. كېرەك

ئىنساننىڭ ئورنى تۆۋەندىن يۇقىرىغا كۆتۈرۈلىدۇ، ناقىسلىقتىن كامالهتكه 

ھهجنى سۈننهتكه مۇۋاپىق گۈزەل بىر شهكىلدە ئادا قىلغان، . يېتىدۇ

كهمچىللىكلهردىن يىراق بولغان كىشى ياخشى بىر ھالهتته يۇرتىغا 

ئالالھنىڭ رازى بولغانلىق . ئۇنىڭ ئاخىرەتلىكىمۇ ياخشى بولىدۇ. قايتىدۇ

ۋە ئهمهللهرنىڭ قوبۇل بولغانلىقىنىڭ ئاالمهتلىرىنىڭ بىرى ياخشىلىقتىن 

اندىن كىيىن يهنه ياخشىلىق قىلىش بولۇپ، ھاجىالر ئۆز يۇرتلىرىغا قايتق

ئىبادەتلهردە ۋە -كىيىن ئۆزىنى ۋە باشقىالرنى ئىسالھ قىلىشتا، تائهت

پاراسهت بىلهن كىشىلهرنى ئالالھنىڭ دىنىغا دەۋەت قىلىشتا ئۈلگه -ئهقىل

  . بولىشى كېرەك

ئۇالرنى . ئالالھ بارلىق ھاجىالرنىڭ ھهججىنى قوبۇل قىلسۇن

لىرىغا قايتىشقا، ساالمهت ئۆز يۇرت-گۇناھتىن پاك بولغان ھالهتته ساق

  . بىلهن ياشاپ باشقىالرغا ئۈلگه بولۇشقا مۇيهسسهر قىلسۇن ۋىجدان -ئىمان

        

   

 

  


