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   تهقۋادارلىق توغرىسىدا

  دىكى جۇمه خۇتبىسىكۈنى-6ئاينىڭ -6يىلى -2008  / ھـ٢/٦/١٤٢٩

   خۇتبهبىرىنچى

  ناھايتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

يمىز، ئۇنىڭغا تايىنىمىز، بارلىق ھهمدۇ ـ ساناالر ئالالھغا خاستۇر، ئۇنى ماختا

ئۇنىڭدىن كهچۈرۈم تىلهيمىز، نهپسىلىرىمىزنىڭ يامانلىقىدىن ۋە ناچار 

ئهمهللىرىمىزدىن ئالالھقا سېغىنىپ پاناھ تىلهيمىز، ئالالھ ھىدايهت قىلغان 

كىشىنى ئازدۇرغۇچى يوقتۇر، ئالالھ ئازدۇرغان كىشىنى توغرا يولغا يېتهكلىگۈچى 

  .مهدەتكار يوقتۇر

. ھنىڭ ھىچ قانداق شېرىكى يوق يهككه ـ يىگانه دەپ گوۋاھلىق بىرىمىزئالال

ئالالھنىڭ دىنىنى ھهممه دىنالردىن ئالى قىلىش ئۈچۈن ئېۋەتىلگهن پهيغهمبىرىمىز 

  .مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى وە ئهلچىسى دەپ گۆۋاھلىق بىرىمىز

ە بهندىلىرى، بىزنىڭ ئې ئالالھ ئوزلىرىدىن سىلىنىڭ ئهلچىلىرى ۋ

 پاك ئائىله ـ تاۋاباتلىرىگه، بارلىق  پهيغهمبىرىمىز موھهممهد ئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ

ئىسىل خىسلهتلىك ساھابىلهرگه، قىيامهتكه قهدەر ئۇالرنىڭ ئىزىدىن ئهگىشىپ 

  .ماڭغان كىشىلهرگه رەھمهت ۋە مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

 قورقۈڭالر،كېمكى ئالالھتىن ھهقىيقى ئالالھتىن ھهقىيقى! ئې قىرىنداشالر

  .قورقىدىكهن ئۈ كىشى ھاالكهتتىن قۈتىلىدۈ ۋە مهرتىبىسى يۈقىرى بولىدۈ

قهلىبنى ئىسالھ قىلىدىغان، ئهمهللهرنى توغرا يوسۇن ! ئې ئالالھنىڭ بهندىلىرى

ئالالھ . بىلهن قىلىشقا يوليورۇق بىرىدىغان ئهڭ ياخشى نهرسه ئالالھنىڭ كىتابىدۇر

ىتاپنى قهلىبلهرگه شىپا ۋە ھېدايهت ئىستىگۈچىگه نۇرلۇق چىراق قىلىپ، بۈ ك

   . چۈشۈرگهن روشهن كىتاپتۇر ئۇنىڭدا ھهممه نهرسىلهرنى ئوچۈق بايان قىلىپ
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 ئۆز نهپسى خاھىشى بويىچه  پهيغهمبىرىمىز موھهممهد ئهلهيهىسساالم بولسا 

  .ىلىنغان ۋەھيىنىال سۆزلهيدۇپهقهت ئۇنىڭغا ئالالھ تهرىپىدىن نازىل ق. سۆزلىمهيدۇ 

: ئالالھ تائاال بىزنى قۈرئان ـ كهرىمدىكى بۇ ئايهت بىلهن مۇنداق مهرھهمهت قىلىدۇ

سىلهرنىڭ هللا ا. دىن قورقۇڭالر،توغرا سۆزنى قىلىڭالرهللا ا! ئى مۆمىنلهر «

يهنى سىلهرنى ياخشى ئهمهللهرگه مۇۋەپپهق (ئهمهللىرىڭالرنى تۈزەيدۇ

قا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه هللا نى مهغپىرەت قىلىدۇ، كېمكى ا،گۇناھلىرىڭالر)قىلىدۇ

يۇقىرىدىكى بۈ ئايهت ئارقىلىق . »ئىتائهت قىلسا زور مۇۋەپپهقىيهت قازانغان بولىدۇ

ئىسالم ئهھلىنى ئىككى ئىشقا بۈيرىدى، بۈنىڭغا ئېتائهت قىلغانالرغا ئۈالرنىڭ بارلىق 

نيا ۋە ئاخىرەتته، ئىسالھ قىلىش، ئهمهللىرىنى ھازىرنىڭ ئۆزىدە ۋە كهلگۈسىدە، دۈ

گۈناھلىرىنى كهچۆرۈم قىلىش ۋە ئۈ الر ياخشى كۆرىدىغان، ۋە قىزىقىدىغان كاتتا 

  .نىجاتلىق بىلهن ۋەدە قىلدى

ئې ئىمان ئېتقان «سىلهر ئالالھ تائاالنىڭ :  مۈنداق دىگهن ئىبنى مهسئۈد

نى ئوبدان قۈالق سىلىپ دىگهن ئايىتىنى ئاڭلىغان ۋاختىڭالردا بۈ ئايهت» !مۈمىنلهر

تېڭشاڭالر، چۈنكى ئالالھ تائاال بۈ چاقىرىق بىلهن ياخشىلىققا بۈيرىيدۈ ياكى 

  .يامانلىقتىن توسىدۈ

دىگهن خىتابىنى » ئالالھتىن ھهقىيقى قورقۈڭالر« ئالالھ تائاالنىڭ

 ئاڭلىغىنىڭالردا ئۆزۈڭالر بىلهن ئالالھنىڭ ئازابى ئارىسىغا ئالالھ بۈيرىغان بارلىق

پهرىزلهرنى ئاداقىلىش، ئالالھ توسقان بارلىق ھارام ئىشالردىن چهكلىنىش ۋە 

ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتته كىشىلهرنىڭ ھهققىنى تولۈق ئادا قىلىش ئارقىلىق 

  .ساقلىنىش توسىغىنى تۈرغۈزۈڭالر

تهقۋالىقنىڭ ئاساسى بىدئهت، خۈراپاتتىن ۋە ھهر خىل شهكىلدە ئالالھقا شېرىك 

« :ئىبنى ئابباس بۇ ھهقته مۈنداق دىگهن. اقلىنىشنى تهقهززا قىلىدۈكهلتۇرۇشتىن س

تهقۋادار كىشىلهر ئالالھنىڭ توغرا يولغا باشلىشى بىلهن دائىم ئالالھنىڭ ئازابىدىن 

ھهزەر ئهيلهپ، ئالالھنىڭ رەھمىتىنى ئۈمۈت قىلىپ، ئالالھ بهلگىلىگهن 

  .ن بولىدۈپىرىنسىپالرغا ئىشىنىپ ۋە ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىش بىله
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ھهقىيقى تهقۋادارلىق بولسا، ئىنسان ئالالھقا «: ئهبىددەردا بۇ ھهقته مۈنداق دىگهن

تهقۋالىق قىلىشتا ھارام ئىشالرغا چۈشۈپ قىلىشتىن ساقلىنىش ئۈچۈن، ئۆزى بىلهن 

ھارام نهرسىلهرنىڭ ئارىسىنى توساش ئۈچۈن زەررىچىلىك ھارام دەپ قارالغان 

  .ىال، ئۇنىڭ ھهقىقى ماھىيىتى نامايهندە بولىدۇنهرسىلهردىن ساقلىنالىغاند

كىمكى « :ئالالھ تائاال كىشىلهرنىڭ ئاخىرقى ئورنىنى بايان قىلىپ مۇنداق دىدى

كىمكى زەررىچىلىك . زەررىچىلىك ياخشى ئىش قىلىدىكهن، ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى كۆرىدۇ

  .» يامان ئىش قىلىدىكهن، ئۇنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ

لسىمۇ تۆۋەن كورمهستىن تولۇق قىلىش، يامانلىق ئاددى ياخشىلىق ئاددى بو

  .تۆۋەن كورمهستىن بۇنىڭدىن تولۇق ساقلىنىش كىرەك بولسىمۇ 

: بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ) ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن(ھهسهن ئهلبهسري 

ان، تهقۋادار كىشىلهر دىگىنىمىز، ئالالھ تائاال ھارام قىلغان ئىشالردىن تولۇق ساقالنغ«

  .»ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرنى كامىل قىلغان كىشىلهردۇر

تهقۋادارلىق دىگهن؛ ئالالھنىڭ « :تهلقى ئىبنى ھهبىب بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ

 بۇيرىغان تائهت ـ   رەھمىتىنى ئۈمۈت قىلىپ ئالالھنىڭ ھېدايهت نۇرى بىلهن ئالالھ

ا ئاسىيلىق قىلىدىغان ئالالھنىڭ ئازاۋىدىن قورقۇپ ئالالھغ ئىبادەتلهرنى قىلىش،

  . »ئىشالردىن ساقلىنىش

تهقۋالىق قىلىش بولسا ئالالھ تائاالنىڭ بارلىق مۇسۇلمانالرغا قىلغان تهكلىپى، 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممىتىگه، رەھبهرلهرگه، ئوزىدىن كىيىنكى توغرا يول 

غان تاپشۇرىقى بولۇپ، تۇتۇپ ماڭغان ئىز باسارالرغا ۋە بارلىق سالىه مۇسۇلمانالرغا قىل

بۇ مۆمىنلهرنىڭ ئهڭ ياخشى قۆرالى ۋە قىيامهت كۈنى مهنپهئهتلىنىدىغان ئهڭ ياخشى 

ئالالھ تائاال بارلىق ئىززەت ـ ئېكرامالرنى تهقۋا كىشىلهر ئۈچۈن . ئوزۇقلىقىدۇر 

كېمكى اللهدىن قورقىدىكهن، الله « :بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دېدى. تهييارلىدى

الله ئۇنىڭغا ئويلىمىغان يهردىن رىزىق بېرىدۇ، كېمكى . نىڭغا چىقىش يولى بېرىدۇئۇ

اللهقا تهۋەككۇل قىلىدىكهن، الله ئۇنىڭغا كۇپايه قىلىدۇ، الله ھهقىقهتهن مهقسىتىگه 
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يېتهلهيدۇ، الله ھهقىقهتهن ھهر بىر نهرسه ئۈچۈن مۇئهييهن مىقدار، مۇئهييهن ۋاقىت 

  . »بهلگىلىدى

. لهدىن قورقىدىكهن، الله ئۇنىڭ ئىشىنى ئاسانالشتۇرۇپ بېرىدۇكېمكى ال«

كىمكى اللهدىن قورقىدىكهن، الله ئۇنىڭ گۇناھلىرىنى يوققا چىقىرىدۇ، ئۇنىڭغا كاتتا 

  .»ساۋاب بېرىدۇ

پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ مهغپىرىتىگه ۋە تهقۋادارالر ئۈچۈن تهييارالنغان، كهڭلىكى «

  .»ننهتكه ئالدىراڭالر زېمىنچه كېلىدىغان جه- ئاسمان

دىگهن ئايهتنىڭ تهپسىرىدە ئېكرىمه »توغرا سۆزنى قىلىڭالر«ئالالھ تائاالنىڭ 

ئالالھ بىر ئالالھتىن باشقا «بۇ ئايهتتىكى توغرا سوزنىڭ مهنىسى :مۇنداق دەيدۇ 

دىگهندىن ئىبارەت دەپ » ئىبادەت قىلىشقا اليىق ھىچ مهبۇد بهرھهق يوق

  .چۈشهندىرىدۇ

 باشقا ئالىمالر بۇنىڭ مهنىسى، ھهق سوزنى ۋە توغرا سوزنى مۇجاھىد ۋە

  .قىلىشتىن ئىبارەت دەپ شهرھىيلهيدۇ

ئايهتته زىكىر قىلىنغان توغرا سوزنىڭ ئومۇمىي چۇشهنچىسى؛ ئالالھ نىڭ 

بۇيرىغان پهرىز، ۋاجىپ، مۇستهھهب ئىشالرنى قىلىشقا بۇيرىيدىغان سوزلهردىن 

 ۋاجىپ قاتارلىق ئىبادەتلهرمۇ توغرا - ۇيرىغان پهرىز ئىبارەت بولۇپ، ئالالھ تائاال ب

ئالالھنى بىر ۋە مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ . سوزنىڭ جۇملىسىدىندۇر

بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بېرىش، ياخشىلىققا بۇيرۇش، يامانلىقتىن 

نىڭ روھىغا چهكلهش،مۇسۇلمانالر ئىختىالپلىشىپ قالغان ئىشالردا قۇرئان ـ ھهدىس

قايتىش بىلهن بىرگه سهلهپ ئالىملىرىنىڭ سۆزلىرى بىلهن ئىسپاتالپ ھهق سوزنى 

بايان قىلىش، كىشىلهرنى ئازدۇرىدىغان بىدئهتچىلهرگه رەددىيه بىرىش، ئالالھ تائاال 

پهيغهمبىرىمىزنى پهيغهمبهر قىلىپ ئېۋەتىش بىلهن مۇقهررەرلهشتۇرگهن ئىسالم 

ـ شهرىئهت بىلىملىرىنى يىتهرلىك ھالدا ئىگهللهش ۋە ئهقىدىسىنى قوغداش، دىن 

ئۇنى باشقىالرغا يهتكۇزۇش، ئىسالم دىنىنىڭ غهيرىدىكى كىشىلهرگه ئىسالمنىڭ 
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گۈزەل ئهخالقلىرىنى سوزلهپ بىرىش ئارقىلىق ئۇالرنى ھهقىقى ئېلىم بىلهن توغرا 

  .ئۇسۇلدا ئالالھنىڭ دىنىغا چاقىرىشتىن ئىبارەتتۇر

ھنى دائىم ياد ئىتىشكه، نهپله ئهمهللهرنى قىلىشقا تهۋىسىيه كىشىلهرنى ئالال

 كوپ دۇرۇد ئېيتىشقا تهۋسىيه   قىلىش، پهيغهمبىرىمىزمۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا

قىلىش، كىشىلهرنىڭ ئارىسىنى ئىسالھ قىلىش قاتارلىق ئهمهللهرمۇ قۇرئان كهرىمدە 

  .تهۋسىيه قىلىنغان توغرا سۆز دائىرىسىگه كىرىدۇ

ھ تائاالنىڭ مۇمئىنلهرنى توغرا سوز قىلىشقا بۇيرىشىمۇ، ئۇالرنىڭ تهقۋادار، ئالال

ئىمتىيازلىق مۇسۇلمانالردىن بولىشىغا پۇرسهت بهرگهنلىكى بولۇپ، ئالالھ تائاال بۇنى 

  .خاسلىق ۋە ئومۇملىق لهپزى بىلهن تهكىتلىگهن

ىدىن ھهرىكهت قىلىشقا، مهنىس- يۇقىردىكى ئايهتنىڭ لهپزىدىن توغرا سوز

  .ھهركهتلهرنى قىلىشتىن توسۇشقا بولغان بۇيرۇق ئىپادىلىنىدۇ-چهكلهنگهن سوز

قۇرئان كهرىم ئايهتلىرى ۋە پهيغهمبىرىمىزنىڭ ھهدىسلىرىدە بۇ ھهقته نۇرغۇن 

دەلىللهر سوزلهنگهن بولۇپ ئومۇمهن بۇ ئايهت ـ ھهدىسلهرنىڭ لهپزى ۋە مهنىسى 

ى قىلماسلىق، سوزلهشكهندە ياكى خهت ھهرىكهتلهرن- سوز كىشىلهرنى چهكلهنگهن،

  . يازغاندا ھارام، باتىل، چهكلهنگهن سوزلهرنى قىلىشتىن ساقلىنىشقا ئاالھىدە بۇيرىيدۇ

مۇئاز رەزىهلالھۇ ئهنهۇنىڭ پهيغهمبىرىمىزدىن رىۋايهت قىلغان ھهدىسىدە 

مهن ساڭا ئىشنىڭ «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دىگهنلىكىنى ئېيتىدۇ

شۇنداق : مهن. دېۋىدى» شى، ئۇنىڭ تۈۋرىكى ۋە ئۇنىڭ چوققىسىنى دەپ بېرەيمۇ؟بې

ئىشنىڭ بېشى « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم.  دېدىم- نىڭ پهيغهمبىرىهللا قىلسىال ئى ا

مهن ساڭا « :دەپ ئاندىن» ئىسالمدۇر، ئۇنىڭ تۈۋرىكى نامازدۇر، چوققىسى جىهادتۇر

هللا شۇنداق قىلسىال ئى ا: مهن. دېدى» رەيمۇ؟ئاشۇالرنىڭ ھهممىسىنىڭ ئۇلىنى دەپ بې

بۇ « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۆزىنىڭ تىلىنى تۇتۇپ.  دېدىم-نىڭ پهيغهمبىرى

نىڭ پهيغهمبىرى، بىز قىلغان هللا ئى ا: مهن. دېدى» تىلىڭنى يىغقىن

« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. سۆزلىرىمىزگىمۇ ھېساب بېرىمىزمۇ ؟ دەپ سورىدىم
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، كىشىلهرنى دوزاخقا يۈزلىرى بىلهن يېقىتىۋىتىدىغان نهرسه پهقهت ھالىڭغا ۋاي

  )تىرمىزى رىۋايهت قىلغان. (دېدى» ئۇالرنىڭ تىللىرىنىڭ مهھسۇلىدۇر

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ پهيغهمبهر 

ويلىماي  ئ- بهندە ئويالپ « :ئهلهيهىسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان 

مهشرىق بىلهن مهغرىپنىڭ ئارىلىقىدىنمۇ چوڭقۇر دوزاخقا چۈشۈپ كېتىشكه سهۋەب 

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس. (»بولىدىغان سۆزنى قىلىپ سالىدۇ

كىشى «ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان يهنه بىر ھهدىسته 

 دە -دەك بىر سۆزنى قىلىپ سالىدۇغهزەپلهنگىهللا نېمه دەۋاتقانلىقىغا پهرۋا قىلماي، ا

ئۇ كىشىنى يهتمىش يىللىق ئارلىقتىنمۇ چوڭقۇر دوزاخقا هللا ئۇنىڭ سهۋەبى بىلهن ا

  )تىرمىزى رىۋايهت قىلغان. (» چۈشۈرۋېتىدۇ

ئالالھ تائاال چهكلىگهن سوزلهرنىڭ قاتارىدىن توقۇلما ـ يالغان سوزلهر بولۇپ بۇ 

ىس بۇتالردىن ۋە يالغان گۇۋاھلىق بېرىشتىن نېج«: تائاال مۇنداق دەيدۇهللا توغۇردا ا

  »ساقلىنىڭالر

پهيغهمبهر  ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

: بىز. دېۋىدى» مهن سىلهرگه ئهڭ چوڭ گۇناھالرنى دەپ بېرەيمۇ؟« :ئهلهيهىسساالم

غا هللا ا« :مپهيغهمبهر ئهلهيهىسساال.  دېدۇق-نىڭ پهيغهمبىرىهللا شۇنداق قىلسىال ئى ا

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يۆلۈنۈپ . دېدى»  ئانىنى قاخشىتىش- شېرىك كهلتۈرۈش، ئاتا

يالغان « : دە ، مۇنداق دېدى-  ئولتۇرۇپ بولۇپ، شۇ زامات رۇسلىنىپ ئولتۇردى

» !، يالغان گۇۋاھلىق بېرىشتىن ئاگاھ بولۇڭالر!گۇۋاھلىق بېرىشتىن ئاگاھ بولۇڭالر

كاشكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهمدى : بىز. ۋەردىدەپ بۇ سۆزنى تهكرارال

  )بىرلىككه كهلگهن ھهدىس. (دىمىسىكهن دەپ ئۈمۈت قىلىپ كهتتۇق

ئالالھ تائاال چهكلىگهن سوزلهرنىڭ قاتارىدىن ھهقنى باتىلغا ئارالشتۇرۋىتىش، 

ھهقنى سوكهپ باتىلنى ماختاش، ھهقىقهتنى كىشىلهرگه يامان كۆرسۈتۈش ياكى 

ى ھهقتىن يىراقالشتۇرۇش، ھهقته تۇرغان كىشىلهرنى يامان كۆرۈش ياكى كىشىلهرن

ئۇالرغا ئازار يهتكۇزۇش، ئۇالرنى سوكهش قاتارلىقالردىن ئىبارەت بولۇپ بۇ توغرىدا ئالالھ 
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نازىل قىلغان ھهقىقهتنى ئۆزەڭالر هللا يهنى ا(ھهقنى باتىلغا « :تائاال مۇنداق دىگهن

  .»الشتۇرماڭالر،ھهقنى بىلىپ تۇرۇپ يوشۇرماڭالرئار) ئويدۇرۇپ چىققان نهرسىگه

ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق ) يهھۇدي ۋە ناساراالرنى(ئالالھ تائاال ئهھلى كىتاپالرنى 

سىلهر نېمه ئۈچۈن بىلىپ ) يهنى يهھۇدىيالر ۋە ناساراالر(ئى ئهھلى كىتاب«: دىگهن

  .» تۇرۇپ ھهقنى يوشۇرۇپ ھهقنى باتىلغا ئارالشتۇرىۋىتىسىلهر؟

الالھ تائاالنىڭ ئهھلى كىتاپالرنى يالغان ـ توقۇلمىالردىن چهكلىگىنى بىز ئ

- ئۈچۈنمۇ چهكلىمه، چۈنكى شهرىئىتىمىزدە بىزنىڭ سوز ـ ھهركهت ۋە يۇرۇش

  .تۇرۇشلىرىمىز ئهھلى كىتاپالرغا ئوخشاپ قىلىشىدىن ئاگاھالندۇرىدۇ 

ىتى بىرلهشسه ئهگهر يالغان سۆزلىگۈچىنىڭ سوزى بىلهن ئۇكىشىنىڭ يامان نىي

بۇنىڭ جازاسى ئىغىر بولىدۇ ۋە يۈز بىرىدىغان بۇزۇقچىلىقمۇ ئۇنىڭ ھهجمىگه 

  .مۇناسىۋەتلىك بولىدۇ

 مۇھهممهد ئالهيهىسساالمغا مۇنداق دېدى   ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە

ئېتقىنكى ، ھهق دىن سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالردىن، كېمكى ئىمان ئېيتىشنى «:

  .»بولسۇن، كىمكى كۇپىرنى خالىسا كاپىر بولسۇنخالىسا مۆمىن 

ئهڭ مهنپهئهتلىك ئىش كىشىلهرگه ھهقنى باتىلدىن، ياخشىلىقنى يامانلىقتىن، 

  .توغرا يولنى ئازغۇنلىقتىن ئايرىپ بايان قىلىپ بىرىشتىن ئىبارەت

( غهيۋەتخورلۇق ، سۇخهنچىلىك:ئالالھ تائاال چهكلىگهن ئىشالرنىڭ قاتارىدىن 

گهپ «: بولۇپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دىگهن) گهپ توشۇشئارلىقتا 

  . » توشۇغۇچى سۇخهنچىلهر جهننهتكه كىرمهيدۇ

شۇنىڭدەك باشقىالرغا دەشنام قىلىش، زاڭلىق قىلىش، مهسخىرە قىلىش ۋە 

يالغان سوزلهش قاتارلىقالر تىلنىڭ ئاپىتى ۋە چوڭ گۇناھالرنىڭ قاتارىدىن 

  .ھىساپلىنىدۇ

دىگهن بۇيرىقىغا بويسۇنۇش دىگهن » !توغرا سوزنى قىلىڭالر«ئالالھ تائاالنىڭ 

پىرىنسىپنىڭ قارشىسى بولغان يالغان سوزلهردىن ساقلىنىش بىلهن بىرگه بارلىق 



 ٨

ئىش ـ ھهركهتلهردە توغرا سۆزلۈك بولۇشنى كىشىلىك مۇناسىۋەتته ئهمىلىلهشتۇرۇش 

  .بىلهن بولىدۇ

دىگهن بۇيرىغىغا ئهمهل قىلىپ  » !زلۈك بولۇڭالرتوغرا سۆ«ئې ئالالھنىڭ 

تهقۋادارلىق قىلغۇچىالر سىلهرگه ئالالھ تهرەپتىن بولغان چهكسىز خاتىرجهملىك ۋە 

ئاالھىدە ساۋاپالر بىلهن خوش خهۋەر بولسۇنكى، سىلهرنىڭ پهرۋەردىگارىڭالر ھهرگىزمۇ 

  . زۇلۇم قىلمايدۇئوز ۋەدىسىگه خىالپلىق قىلمايدۇ ۋە كىشىلهرگه كىچىككىنهكمۇ

ئالالھ تائاال توغرا سۆزلۈك بولۇپ ھهقىيقى تهقۋالىق قىلغۇچىالرغا، ئۇالرنىڭ 

ئهمهللىرىنى ئىسالھ قىلىش، گۇناھلىرىنى كهچۇرۇم قىلىپ، كاتتا ساۋاپ بىرىش 

دىن قورقۇڭالر،توغرا هللا ا! ئى مۆمىنلهر «: بىلهن خوش خهۋەر بىرىپ مۇنداق دىدى

يهنى سىلهرنى ياخشى (رنىڭ ئهمهللىرىڭالرنى تۈزەيدۇسىلههللا ا.سۆزنى قىلىڭالر

غا ۋە هللا ،گۇناھلىرىڭالرنى مهغپىرەت قىلىدۇ،كېمكى ا)ئهمهللهرگه مۇۋەپپهق قىلىدۇ

  .»ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئېتائهت قىلسا زور مۇۋەپپهقىيهت قازانغان بولىدۇ

سىۋەت، ئالالھنىڭ سىلهرنىڭ ھاياتىڭالر ۋە كۈندىلىك تۇرمۇش، ئىجتىمائىي مۇنا

توغرا سۆزلۈك ! ماللىرىڭالر، شىركهتلىرىڭالرغا كىپىللىك قىلىشىغا قارىمامسىلهر؟

ۋە تهقۋالىقنى ھاياتىغا مۇجهسسهملهشتۇرگهن ئىنسانالرنى ئالالھ تائاال ھازىر ۋە 

دۇنيا ـ . كهلگۇسىدە خاتىرجهم قىلىدۇ، بارلىق ئىشلىرىدا ياردەمچى بولىدۇ

قىلىدۇ ۋە ئىش ـ ئهمهللىرىنى پاكاليدۇ، بهركهت ئاخىرەتلىك ئىشلىرىنى ئىسالھ 

ئالالھ تائاال بۇ ھهقته بىزگه خهۋەر بىرىپ . بىرىدۇ ۋە زايا بولۇپ كىتىشتىن ساقاليدۇ

  .»ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال ھهقىيقى تهقۋا كىشىلهر بىلهن بىرگه« : مۇنداق دېدى

ھهقىقى تهقۋا « ۋە » هئالالھ تائاال ھهقىقى تهقۋا كىشىلهر بىلهن بىرگ« بۇيهردە 

. دىگهن ئىككى سوزنىڭ ئارىسىدا ئاالھىدە پهرىق بار» كىشىلهر ئالالھ بىلهن بىرگه 

) مهنىۋى(ئالالھ تائاالنىڭ تهقۋا كىشىلهر بىلهن بىرگه بولىشى ئالالھ نىڭ خۇسىسى

تهرەپتىن بىرگه بولىشىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ ئالالھنىڭ ئۇالرنى ساقلىشى، 

لىشى ۋە ياخشى ئىشالرغا مۇۋەپپهق قىلىشىدىن ئىبارەت، كىمكى مۇھاپىزەت قى

ئالالھ ياقتۇرمايدىغان ئىشالرنى تاشالپ ئالالھ ياخشى كورىدىغان ئىشالرنى قىلىشقا 
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. يۈزلىنىدىكهن ئالالھمۇ ئۇكىشىنى ياقتۇرماسلىقتىن ياخشى كۆرۈشكه يۈزلىنىدۇ

تۇرمايدىغان ئىشقا يۈزلىنىدىكهن كېمكى ئالالھ ياقتۇرىدىغان ئىشنى تاشالپ ئالالھ ياق

كېمكى ئالالھ . ئالالھمۇ ئۇ كىشىنى ياقتۇرۇشتىن ياقتۇرماسلىق تهرەپكه يۈزلىنىدۇ

ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىغا ئىتائهت قىلىدىكهن ھهقىقهتته كاتتا نىجاتلىققا ئىرىشكهن 

ھهقىقى نىجاتلىق دىگهن كىشىلهر ئارزۇ قىلىدىغان ياخشىلىقنىڭ . بولىدۇ

، سهسكىنىىغان ۋە ئوچ كورىدىغان بارلىق قىيىنچىلىقتىن قۇتۇلۇشنىڭ جهۋھىرى

  . ئاساسىدۇر

غا اليىق رەۋىشته تهقۋادارلىق قىلىڭالر،پهقهت مۇسۇلمانلىق هللا ا!ئى مۆمىنلهر

 كهرىمنىڭ  ھالىتىڭالر بىلهنال ۋاپات بولۇڭالر ، ئالالھ تائاال ماڭا ۋە سىلهرگه قۇرئان

لسۇن، ھهممهيلهننى ئاڭلىغان ئايهت ـ ھهدىسلهردىن سهۋەبى بىلهن بهركهت ئاتا قى

  ئالالھتىن مىنىڭ ۋە باشقا بارلىق مۆمىن.مهنپهئهتلىنىشكه مۇيهسسهر قىلسۇن

مۇسۇلمانالرنىڭ گۇناھىنى كهچۇرۇم قىلىشىنى سورايمهن، ھهممىڭالر ئالالھتىن 

  ! كهچۇرۇم سوراڭالر ئالالھ گۇناھالرنى ئهڭ ياخشى كهچۇرۇم قىلغۇچىدۇر

  ىككىنچى خۇتبهئ

ئالالھقا خاستۇر،  بارلىق گۈزەل ماختاشلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان 

ئالالھنى بىر، ھىچ شىرىگى يوق، يهككه ـ يىگانه ، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئالالھنىڭ 

ئې ئالالھ . بهندىسى ۋە راسچىل ئىشهنچىلىك ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن

هلچىلىرى ۋە بهندىلىرى، بىزنىڭ پهيغهمبىرىمىز موھهممهد ئوزلىرىدىن سىلىنىڭ ئ

 ۋە رەسۇلۇلالھنىڭ پاك ئائىله ـ تاۋاباتلىرىغا، بارلىق ئىسىل  ئهلهيهىسساالمغا

خىسلهتلىك ساھابىلهرگه، قىيامهتكه قهدەر ئۇالرنىڭ ئىزىدىن ئهگىشىپ ماڭغان 

  .كىشىلهرگه رەھمهت ـ مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

ئالالھ سىلهرنى بۇيرىغان رەۋىشته ئالالھقا تهقۋادارلىق قىلىڭالر، ! ئې مۇسۇلمانالر

  .ئالالھنىڭ سىلهرنى توغرا يولغا باشلىغانلىقىغا شۇكىر ئىيتىڭالر

ئالالھنىڭ سىلهرگه بهرگهن ئاشكارا ـ يوشۇرۇن ! ئې ئالالھنىڭ بهندىلىرى 

يا قىلىڭالر، نېئمهتلىرىنى ئهسلهڭالر ، ئالالھ تائاالدىن ھهقىيقى ر ەۋىشته ھا
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ئالالھنىڭ نېئمهتلىرىگه، ئالالھقا بولغان تائهت ـ ئىبادەتنى داۋامالشتۇرۇش، 

چهكلهنگهن ـ ھارام ئىشالردىن يىر اق بولۇش بىلهن شۈكرى ئىيتىپ ھهقىيقى 

ئالالھ تائاال ئۆزىگه شۈكرى ئېيتقۇچىالرغا . مۆمىنلىكىڭالرنى ئىزھار قىلىڭالر

ئۆز ۋاقتىدا « :ىلىپ بىرىشكه ۋەدە قىلىپ مۇنداق دېدىنېئمهتلىرىنى تېخىمۇ زىيادە ق

تېخىمۇ زىيادە قىلىمهن، )ئۇنى(پهرۋەردىگارىڭالر، نېمىتىمگه شۈكۈر قىلساڭالر، 

» قىلساڭالر، مېنىڭ ئازابىم، ئهلۋەتته بهكمۇ قاتتىق بولىدۇ )كۇفرانى نېمهت(ئهگهر

ئالالھ پهرىز   بولسا ، ئالالھ تائاالغا بولغان شۈكىرنىڭ خۇالسىسى. دەپ جاكارلىدى

قىلغان نامازالرنى مهسجىدلهردە ئادا قىلىش، نامازنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق . كورسهتكهندەك ئادا قىلىش بىلهن بولىدۇ

كىشىلهردىن قىيامهت كۈنى بىرىنچى ھىساپ ئىلىنىدىغان ئهمهل نامازدىن « :دەيدۇ

بولۇپ ئۇالرنىڭ نامازلىرى قوبۇل قىلىنسا باشقا ئهمهللىرىمۇ قوبۇل ئىبارەت 

» قىلىنىدۇ، ئهگهر نامازلىرى قوبۇل قىلىنمىسا باشقا ئهمهللىرىمۇ قوبۇل قىلىنمايدۇ 

  .دىيىلگهن

سىلهر ئالالھنىڭ تهرىپىگه قايتىدىغان كۈندىن ! ئې ئالالھ نىڭ بهندىلىرى 

نىڭ قىلغان ئهمهللىرىگه ھىساپ بىرىدۇ، ئۇ قورقۇڭالر، ئۇ كۈندە ھهممه كىشى ئۆزى

  .كۈندە ھېچكىمگه زۇلۇم قىلىنمايدۇ

ئالالھ سىلهرنى بىر ئىشقا بۇيرۇپ بۇنى ئالدى بىلهن ! ئې ئالالھنىڭ بهندىلىرى 

يهنى (پهيغهمبهرگه رەھمهت يولاليدۇ ھهقىقهتهن هللا ا « ئوزى باشلىدى ئۇ بولسىمۇ؛

لىدۇ، شهنىنى ئۇلۇغ قىلىدۇ، دەرىجىسىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا رەھمهت قى

مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ، )پهيغهمبهرگه(، پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن) ئۈستۈن قىلىدۇ

چۈنكى (سىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇد ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر!ئى مۆمىنلهر

رەسۇلۇلالھنىڭ سىلهرنىڭ ئۈستۈڭالردىكى ھهققى چوڭدۇر، ئۇ سىلهرنى 

  .»)قتىن ھىدايهتكه، زۇلمهتتىن يورۇقلۇققا چىقارغۇچىدۇرگۇمراھلى

كىمكى ماڭا بىر قىتىم دۇرۇد « :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دىگهن

ئىلگىرى ۋە .»ئىيتىدىكهن ئالالھ تائاال ئۇكىشىگه ئون قىتىم رەھمهت يولاليدۇ
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 كىيىنكىلهرنىڭ ئالىجاناپراقى، بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ سهردارى بولغان

  ! پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇد ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا ۋە ئۇنىڭ ئائىله ـ تاۋاباتلىرىغا ئىبراھىم ! ئې ئالالھ 

. ئهلهيهىساالمغا ۋە ئۇنىڭ ئائىله ـ تاۋاباتلىرىغا رەھمهت قىلغاندەك رەھمهت قىلغىن

  .هشكه اليىقدۇرسهن، شان ـ شهرەپ ئىگىسىدۇرسهنھهقىقهتهن سهن مهدھىل

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمگه ۋە ئۇنىڭ ئائىلهـ تاۋاباتلىرىغا ئىبراھىم ! ئې ئالالھ 

ئهلهيهىساالمغا ۋە ئۇنىڭ ئائىله ـ تاۋاباتلىرىغا بهركهت ئاتا قىلغاندەك بهركهت ئاتا 

  .رەپ ئىگىسىدۇرسهنقىلغىن، ھهقىقهتهن سهن مهدھىلهشكه اليىقدۇرسهن، شان ـ شه

ئې ئالالھ توغرا يول تۇتقۇچى خهلىپىلهر ۋە بۇالرنىڭ جۇملىسىدىن ئهبۇبهكرى، 

ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ) ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن(ئومهر، ئوسمان ، ئهلى

 قىيامهتكىچه ئهگهشكهن بارلىق ياخشى كىشىلهردىن  بارلىق ساھابىلىرى، ئۇالرغا

  ! رازى بولغىن

بىزدىنمۇ ئۇالر بىلهن بىلله ئۆزۈڭنىڭ رەھمىتىڭ، نېئمىتىڭ ۋە ! ئې ئالالھ

  !خهيرى ـ ئىهسانىڭ بىلهن رازى بولغىن

كاپىرالر ۋە ! ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئىززەتلىك قىلغىن! ئې ئالالھ 

  !مۇشرىكالرنى خار قىلغىن

نى دۇنيا ـ بىزنىڭ ئىشىمىزنىڭ ئاقىۋىتىنى ياخشى قىلغىن، بىز! ئې ئالالھ 

بىزنى ۋە ئهۋالتلىرىمىرنىڭ ! ئاخىرەتنىڭ خارلىغىدىن ۋە ئازاۋىدىن ساقلىغىن

. ھهرخىل شهيتانالردىن ۋە ئۇالرنىڭ ئه گهشكۈچىلىرىنىڭ ئازدۇرىشىدىن ساقلىغىن

ھهقىقىقهتهن سهن ھهممىگه . جۇملىدىن بارلىق مۇسۇلمانالرنىمۇ ساقلىغىن

  . قادىردۇرسهن

 كېيىن، مهخپىي ۋە ئاشكارا ئۆتكۈزگهن -بىزنىڭ ئىلگىرى !هللائى ا

سهن . گۇناھلىرىمىزنى، سهن بىزدىن بهكرەك بىلىدىغان گۇناھلىرىمىزنى كهچۈرگىن

خالىغان كىشىنى جهننهتكه ئىلگىرى ئهۋەتكۈچى ۋە خالىغان كىشىنى دوزاخقا 

  .سهن ھهممىگه قادىر زاتتۇرسهن. قالدۇرۇپ قويغۇچى زاتتۇرسهن
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ىلىرىمىزنىڭ يامانلىقىدىن ۋە ناچار ئهمهللىرىمىزدىن بىزنى نهپس! ئې ئالالھ

  .ساقلىغىن

بىزنى جازانه خورلۇق، ۋابا، زىنا، مۇناپىقلىق، يهر تهۋرەش، مال ! ئې ئالالھ    

باھاسىنىڭ ئورلهپ كىتىشى، ھه رخىل باالـ قازا الردىن ۋە يوشۇرۇن ـ ئاشكارا پىتنه ـ 

 شهھهرلىرىمىزنى ۋە ئومومى بولۇپمۇ بىزنىڭ مۇشۇ. پاساتالردىن ساقلىغىن

  .مۇسۇلمانالرنىڭ يۇرتىنى بۇ ئاپهتلهردىن ساقلىغىن

  .بىزنى ئهسكىلهرنىڭ يامانلىغىدىن ساقلىغىن، سهن ھهممىگه قادىر! ئې ئالالھ

بىزلهرگه . بىزنىڭ يۇرۇت ـ ۋەتهنلىرىمىزنى تىنىچ ـ خاتىرجهم قىلغىن! ئې ئالالھ 

بىزنىڭ شهھهرلىرىمىزنى ۋە بارلىق . لسىالرەھبهرلىك قىلىۋاتقانالرنى ئىسالھ قى

ئې . تىنىچ ـ پاراۋ ان،خاتىرجهم، باياشات قىلغىن  مۇسۇلمانالرنىڭ شهھهرلىرىنى 

سهن بىزنىڭ . مىهرى ـ شهپقهتلىك ئالالھ بىزگه يامغۇر ياغدۇرۇپ بهرگىن

ياراتقۇچىمىز، بىز سىنىڭ رەھمىتىڭدىن بىهاجهت ئهمهسمىز، بىزنىڭ گۇناھلىرىمىز 

. دىننى ئۇستۇن قىلغىن. ەبىدىن بىزدىن ئوز پهزلىڭنى چهكلهپ قويمىغىنسهۋ

!  ئې ئالالھ .ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ دىلىنى ـ سوزىنى بىرلهشتۇرۇپ بهرگىن

بارلىق مۇسۇلمان رەھبهرلهرنىڭ قىلغان ئىشلىرىنى ۋەتىنىگه ۋە خهلقىگه 

  . سهن ھهممىگه قادىر. مهنپهئهتلىك قىلغىن

ئالالھ سىلهرنى ئادىللىق قىلىشقا،خهيرى ـ ئىهسان ! ىڭ بهندىلىرىئې ئالالھن

قىلىشقا، ئۇرۇق ـ تۇققانالرغا، پىقىر ـ مىسكىنلهرگه ياخشىلىق قىلىشقا بۇيرىيدۇ، 

پاھىشه ئىشالردىن ۋە چهكلهنگهن ئىشالرنى قىلىشتىن، ئىسالم ھاكىمىيتىگه قارشى 

پ مهنپهئهت ئىلىشىڭالر چىقىشتىن توسىدۇ، سىلهرنىڭ نهسىههت قوبۇل قىلى

. سىلهرگه بۇنى ئهسلىتىپ ئوتىدۇ، سىلهر ئالالھقا بهرگهن ئهھدىڭالرغا ۋاپا قىلىڭالر

ھهقىقهتهن سىلهر بۇ ئىشقا . سىلهر قهسهمنى ئىچكهندىن كىيىن بۇزىۋەتمهڭالر

. ئالالھنى ۋەكىل قىلدىڭالر، ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ

ى ئهسلهپ تۇرساڭالر ئالالھمۇ سىلهرنى ئهسلهيدۇ، ئالالھ غا شۈكرى ئېيتساڭالر ئالالھن
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ئالالھ سىلهرگه نېئمىتىنى زىيادە قىلىپ بىرىدۇ، ئالالھنى ياد ئىتىش ئهڭ بۈيۈك 

  . ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشلىرىڭالرنى بىلىپ تۇرىدۇ. ئىشتۇر

  
 


