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  مۇسۇلمان ھاياتىدا ۋاقتنىڭ ئهھمىيىتى

   

  كۈنىدىكى جۇمه خۇتبىسى- ٢٧ئاينىڭ -٦يىلى - ٢٠٠٨ھ ١٤٢٩ - ٦ -  ٢٣

  خۇتبهبىرىنچى 

ناھايىتى مېهرىبان ۋە شهپقهتلىك ئالالھنىڭ ئسمى بىلهن 

  باشاليمهن

ھغا خاستۇر، ئالالھنى گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالال

ماختايمىز،ئۇنىڭغا تايىنىمىز،ئۇنىڭدىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمىز، نهپسىمىزنىڭ 

ئالالھ ھېدايهت قىلغان . يامانلىقىدىن، ناچارئهمهللىرىمىزدىن ئالالھغا پاناھ تىلهيمىز 

ئالالھ ھېدايهت قىلمىغان كىشىنى توغرا يولغا . كىشىنى ئازدۇرغۇچى يوقتۇر 

ئالالھنى ھىچ شېرىكى يوق يهككه يىگانه ، مۇھهممهد .  مهدەتكار يوقتۇرباشلىغۇچى

ئالالھتىن . ئهلهيهىساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز 

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىله تاۋاباتلىرىغا، ساھابىلىرىغا 

ىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارل

  .تهلهپ قىلىمىز

سىلهر ئالالھتىن ھهقىيقى قورقۇڭالر، ئىسالمنىڭ ! ئې ئالالھنىڭ بهندىلىرى 

      . مۇستهھكهم يىمىرىلمهس ھالقىسىغا چىڭ ئىسىلىڭالر

ئالالھ شۈكۈر ئېتقۇچىالرنىڭ شۈكرىنى، ئۆزىنى ياد ! ئې مۇسۇلمانلهر 

ڭ زىكرىنى نامايهندە قىلىش ئۈچۈن دەۋرىنى ئايالندۇرىدۇ ۋە زاماننىڭ ئهتكۈچىلهرنى

ئالالھ ئۆزىگه : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئىشلىرىنى مۇناسىپ ھالدا ئورۇنالشتۇرىدۇ

شۈكۈر ئېيتىشنى ۋە زىكىر ئېيتىشنى مهخسهت قىلغۇچى كىشىلهر ئۈچۈن كېچه 

  .بىلهن كۈندۈزنى ئالماشتۇرىدۇ
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 ۋاقىتنىڭ ناھايتى مۇھىم ئىكهنلىگىنى بىلدۈرۈپ زاماننىڭ مهلۇم - تائاال- ئالالھ 

تۈرلىرى بىلهن قهسهم قىلدى، سۈبهى ۋاختى، بامدات ۋاختى، چاشكا ۋاختى، ئهسىر 

: ۋاختى بىلهن قهسهم قىلدى، زاماننىڭ ھهممىسى بىلهن قهسهم قىلىپ مۇنداق دىدى

ى،يورۇغان چاغدىكى كۈندۈز قاراڭغۇلۇقى ئالهمنى قاپلىغان كېچه بىلهن قهسهمك« 

ياخشى ئهمهللهرنى قىلىش بىلهن بىرگه ئۇزۇن ئۆمۇر كۆرۈش، » . ..بىلهن قهسهمكى،

ئىنسانغا ئالالھ تهرەپتىن بىرىلگهن بۈيۈك نېئمهت بولۇپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ 

كىشىلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئۇزۇن ئۆمۈر كۆرۇش بىلهن بىرگه «: ھهقته مۇنداق دىگهن

. »شى ئهمهللهرنى قىلىشقا مۇيهسسهر قىلىنغان كىشىلهردۇرياخ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ پۈتۈن ھاياتى كېچه بولسۇن، كۈندۈز بولسۇن ھهممىسى  

ئالالھ تائاال پهيغهمبهر . ئالالھ رازى بولىدىغان تائهت ئىبادەتلهر بىلهن تامامالندى 

 ھهج پائالىيهتلىرىم، ھايات مىنىڭ نامىزىم،« : ئهلهيهىسساالمغا مۇنداق دىگهن

ئالالھ   . » ماماتلىغىم ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا مهنسۇپتۇر دىگىن 

تائاال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن ساھابىالرنىڭ ۋاقىتنى قهدىرلهپ ئىبادەت بىلهن 

ھنىڭ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئالال« : ئۆتكۈزگهنلىكىنى مهدھىيلهپ مۇنداق دىدى

ئهلچىسىدۇر، مۇھهممهدئهلهيهىسساالم بىلهن بىرگه بولغان مۆمىنلهر كۇففارالرغا 

قاتتىقتۇر، ئۆز ئارا كۆيۈمچاندۇر، ئۇالرنى رۇكۇ قىلغان، سهجدە قىلغان ھالدا كۆرىسهن، 

سهجدىنىڭ   ئۇالر ئالالھنىڭ رازىلىغى ۋە پهزلىنى تىلهيدۇ، ئۇالرنىڭ يۈزلىرىدە 

  .ئايهتنىڭ بىر قىسمى- ٢٩سۈرە پهتىه » . ..ارئهسىرىدىن نىشانالر ب

ئىنسان ھاياتىنى ئالالھنى ياد ئىتىش ۋە تائهت ئىبادەت بىلهن ئۆتكۈزۈش نىمه  

ئىككى تۈرلۈك «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دىگهن! دىگهن كاتتا ئىش ھه؟

 بوش نېئمهت بار بولۇپ نۇرغۇن كىشىلهر بۇنىڭ قهدرىنى بىلمهيدۇ، ئۇ ساقلىق ۋە

تهتىل مهزگىلى ۋە باشقا بوش ۋاقىتالردا قىلىشقا بۇيرىلىدىغان .»ۋاقىتتىن ئىبارەت

ئهڭ مۇھىم ئىش ئالالھنىڭ كىتابى بولغان قۇرئان كهرىمنى يادالش ۋە تهكرارالشتىن 

كېمكى ئېرىشىدىكهن شهرەپ قازىنىدۇ، تېالۋەت  ئىبارەت بولۇپ بۇ ئىسىل بايلىققا 

ئىززەتكه ئىرىشىدۇ، ئهمهل قىلىدىكهن كۈچكه تولىدۇ، ) ئوقۇيدىكهن(قىلىدىكهن 

كىشىلهرنىڭ جهننهتته ئېرىشىدىغان مهرتىۋىلىرىمۇ ئۇالرنىڭ دۇنيادا تىالۋەت قىلىپ 
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ئوقۇغان ئايهتلىرىنىڭ ئاز كۆپلۈگى بىلهن پهرىقلىنىدۇ، ئالالھنىڭ كىتابىنى ياد 

: سساالم مۇنداق دىگهنقىلىش دىگهن ئهڭ پايدىلىق تىجارەت بولۇپ پهيغهمبهرئهلهيهى

سىلهرنىڭ بىرىڭالرنىڭ ئهتتىگهندە مهسچىتكه كىلىپ ئالالھنىڭ كىتابىدىن « 

ئىككى ئايهت ياد قىلغىنىڭالر سىلهر ئۈچۈن ئىككى تۆگه پايدا بولغاندىن ياخشى، ئۈچ 

ئايهت بولسا ئۈچ تۈگىدىن ياخشى، تۆگۈلهرنىڭ سانى ئايهتنىڭ سانى بويىنچه زىيادە 

 پاساتالر تارالغان، شهك شۈبهىلهر يامرىغان بۇگۇنكى زاماندا -ىتنه پ  .» بولىدۇ 

. ئالالھنىڭ كىتابىغا مۇستهھكهم ئىسىلىش ۋە ئۇنىڭغا يىقىن تۇرۇش زۆرۈلدۇر  

مهن سىلهرنىڭ ئاراڭالردا سىلهر چىڭ « : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دىگهن

ۇپ كهتتىم، بىرى ئالالھنىڭ ئىسىلساڭالر ئىزىپ كهتمهيدىغان ئىككى نهرسىنى قوي

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىنى . »كىتابى يهنه بىرى مىنىڭ سۈننىتىم 

ۋە ئالىمالرنىڭ شهرئې ئىلىملهر توغۇرسىدا يىزىلغان كىتاپلىرىنى ئوقۇش ۋە ئۇنىڭغا 

ئهمهل قىلىش بىلهن مۇسۇلماننىڭ ئېلمى قۇۋۋىتى ئاشىدۇ، مهرتىۋىسى كۆتىرلىدۇ، بۇ 

ئالالھ تائاال سىلهردىن ئېمان ئېيتقان ۋە « : وغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دىگهنت

  .»ئېلىملىك بولغان كىشىلهرنىڭ مهرتىۋىسىنى ئۈستۈن قىلىدۇ 

نهپله : مۇنداق دەيدۇ) ئالالھ ئۇكىشىگه رەھمهت قىلسۇن( ئىمام مالىك  

شۇنىڭ ئۈچۈن .ارەتئىبادەتلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى ئېلىم ئۈگۈنۈش ۋە ئۈگۈتۈشتىن ئىب

ئىلگىرى ئۆتكهن نۇرغۇن ئالىمالر يۇرۇتلىرىدىن ئايرىلىپ مۇساپىر بولۇپ جاپا 

مۇشهققهتلهرنى چىكىپ ئېلىم ئۈگهندى، ئۈگهنگىنىگه ئهمهل قىلدى، باشقىالرغا 

ئۈگهتتى، كىتاپالرنى يىزىپ قالدۇرۇپ تارىخ سهھىپىسىدىن ئورۇن ئىلىپ ئۆچمهس 

  .ئىزالرنى قالدۇرۇپ كهتتى

ئهقىللىق ياشالر تهتىل پهسلىنى ئاتا ئانىلىرىغا يىقىن تۇرۇپ ئۇالرغا  

ياخشىلىق قىلىپ توغرا يول تۇتۇش بىلهن بهخىتلىك ئۆتكۈزىدۇ، چۈنكى ئاتا ئانىغا 

قىلىش دىگهن تائهت ئىبادەت بولۇپ بۇنىڭ بىلهن بالىالر دۇنيا  ياخشىلىق 

ئاال ئىيسا ئهلهيهىسساالمنى سۈپهتلهپ ئاخىرەتنىڭ بهخىت سائادىتىنى تاپىدۇ، ئالالھ تا

ئالالھ مېنى ئانامغا كۆيۈمچان قىلدى، مېنى مۇتهكهببىر، شهقى « : مۇنداق دەيدۇ
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 مۇنداق   ) ئالالھ ئۇكىشىگه رەھمهت قىلسۇن( ئىمام ئىبنى كهسىر . » قىلمىدى 

كېمكى ئاتا ئانىسىغا ياخشىلىق قىلىدىكهن ئۇ كىشى كهمتهر، بهخىتلىك : دەيدۇ

ن ئۇالرنىڭ ھايات ۋاختىدىكى ىدۇ، ئاتا ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنىڭ جۈملىسىدىبول

بۇرادەرلىرىنى يوقالش، ھۆرمهتلهش،ئىززەت ئىكرام قىلىش،  دوست

ياخشىلىقنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئاتا « :مبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دىگهنپهيغه

اۋامالشتۇرۇش ئانىالرنىڭ ھايات ۋاختىدىكى بۇرادەرلىرىگه بولغان دوستلىغىنى د

 رەھىم قىلىش بولسا، ئۇرۇق تۇققانالرنى يوقالش، ئالالھ رازى بولىدىغان، - سىله .»

ساقاليدىغان، ۋاقىتقا بهركهت بولىدىغان،   ئۆمۈرگه بهركهت بىرىدىغان، مال مۈلۈكنى 

ئهخالق، ئىسىللىكنى -كىشىلهرنى بىر بىرىگه يىقىنالشتۇرىدىغان، گۈزەل ئهدەپ 

« :  پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دىگهن غان ئىشالردىن بولۇپ نامايهندە قىلىدى

كېمكى ئومرىنىڭ ئۇزۇن بولىشى، رىزقىنىڭ كهڭرى بولىشىنى ياخشى كۆرىدىكهن 

  . »ئۇرۇق تۇققانچىلىقنى ئۇلىسۇن 

ئېلىملىك ياخشى كىشىلهرنى زىيارەت قىلىش بىلهن ئىنساننىڭ روھى  

سىلىدۇ، ئاخىرەتنى ئهسلىتىدۇ، ھېممىتى ئالى دۇنياسى پاكلىنىدۇ، مهنىۋىيىتى يۇك

شۇنىڭ بىلهن بىرگه ئهدەپ ئهخالق، ئېلىم . بولىدۇ، ئهھۋالى ئىسالھ قىلىنىدۇ

مهرىپهت ھاسىل بولىدۇ، ئېلىملىك كىشىلهر بولسا پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىز باسارى، 

ياخشى كىشىلهر بىلهن ھهم سۆھبهت بولۇش . توغرا يولغا چاقىرغۇچىالردۇر

اننىڭ ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشىغا، ناچار ئىشالردىن ساقلىنىشقا، تائهت ئىنس

ئالالھ تائاال پهيغهمبهر . ئىبادەتلهرگه قىزىقىشىغا تۈرتكه ۋە ياردەمچى بولىدۇ 

ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالالھنىڭ ئهلچىلىگىنى ئادا قىلىش، كىشىلهرنى دىنغا دەۋەت 

ىغا تهسهللى بهرگىنىدىن خهۋەر بىرىپ قىلىش يولىدا ئۆزىگه ھهمراھ بولغان ھهمراھ

غهم قىلمىغىن، ئالالھ ھهقىقهتهن بىز بىلهن : "رەسۇلۇلالھ ھهمراھىغا« : مۇنداق دەيدۇ

 ئالالھنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن دوست بولۇشقانالرنىڭ ئورنى قىيامهت  . » دەيتتى " بىلله

هرلهر ۋە شهھىدلهر كۈنى نۇردىن بولغان مۇنبهردە بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ئهتراپىنى پهيغهمب

ناچار ئهسكى كىشىلهر بىلهن ھهم سۆھبهتته بولۇش ئىنساننىڭ ھېممىتىنى . ئورايدۇ



 ٥

يوقىتىدۇ، ياخشىلىق يوللىرىنى توسىدۇ، يامان ناچار ئىشالرنى قىلىشقا تۈرتكه 

  . بولىدۇ 

ئالالھ تائاال ناچار ئهخالقسىز كىشىلهر بىلهن ھهم سۆھبهتته بولۇشنىڭ 

رەت نادامهت بىلهن ئاخىرلىشىدىغانلىقىدىن خهۋەر بىرىپ مۇنداق ئاقىۋىتىنىڭ ھهس

قىيامهت كۈنى ئۆز نهپسىگه زۇلۇم قىلغۇچى زالىمالر قوللىرىنى چىشلهپ؛ « : دەيدۇ

پاالنىنى دوست ! پهيغهمبهرلهر بىلهن بىر يولدا بولغان بولسامچۇ؟ ۋاي ئېسىت! كاشكى

  .» تۇتمىسام بولۇپتىكهن دەيدۇ 

لىرى، پىتنه پاسات، شهك شۈبهه، شهھۋانى، مۇسۇلمان زىيه قانالھهرخىل تىلىۋى 

ئاخالقىقا زېت نهرسىلهرنى كۆرۈش ۋە ئوقۇش بىلهن ئىنسان ۋەھىمىلىك خىيالى 

ئالالھنىڭ بهرگهن نېئمهتلىرىگه شۈكرى قىلماسلىققا . مۇھىتقا غهرق بولىدۇ

. ئورايدۇئادەتلىنىدۇ، قانائهت، سهبىرچانلىق كۆتۈرلىدۇ، قهلبىنى زۇلمهت، جاھالهت 

بىرىگه يىقىن بولىدىغان، ئاتىالر بالىالر قهلبىنىڭ -تهتىل پهسلى بولسا ئاتا بالىالر بىر

ئهخالقىنى تۈزىتىدىغان، - مۇھهببهت بىلهن تولدۇرىدىغان، ئهدەپ -بوشلۇقىنى مېهرى 

ئىرادىسىنى كۇچالندۇرىدىغان ۋاقىت، بالىالرمۇ ئاتا ئانىالر بىلهن ئۈلپهتلىشىپ،ھهم 

 بولۇش بىلهن بهخىتلىك بولىدۇ، ئۇالرنىڭ ئهخالقىنى ئۈگىنىدۇ، ئىسىل سۆھبهتته

سۈپهتلىرىنى ئۆزلهشتۈرىدۇ، ئاتىالرنىڭ بالىالردىن يىراقلىشىشى ۋە ئۇالرنىڭ 

ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلمهسلىك سهۋەپتىن ئۇالرنىڭ جۇشقۇنلۇغى يوقايدۇ، ئهخالقى 

هرنىڭ ئۇالرنى ئازدۇرۇپ بۇزىلىدۇ، يامان نېيهتتىكى، ئىددىيسى بۇزۇق كىشىل

 ئانىالر ئۇالر ئۈچۈن قانچه ھهسرەت - كىتىشكه شارائىت ھازىرلىنىدۇ، كىيىن ئاتا

  . نادامهت چهكسىمۇ پايدىسى بولمايدۇ 

سهپهرلهرگه بالىالرنى بىرگه ئىلىپ ) ئۇرۇق تۇققان يوقالش( دۇرۇس بولغان 

ئارىدىكى بوشلۇق چىقىش بىلهن ئۇالر ئارىسىدىكى مېهرى مۇھهببهت كۈچىيىدۇ، 

تۈگهيدۇ، مهككىگه بىرىپ ئۆمرە قىلىش ئىبادەت بولۇپ بۇنىڭ بىلهن ئىنساننىڭ 

خاتالىقلىرى تۆكۈلۈپ، مهرتىۋىسى يۇقۇرى كۆتۈرلىدۇ، ھهرەم مهسچىتىدە ئوقۇلغان بىر 

رەكهت ناماز باشقا مهسچىتلهردە ئوقۇلغان يۈزمىڭ رەكهت نامازدىن ئارتۇق بولىدۇ، 
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هىسساالمنىڭ مهسچىتىنى زىيارەت قىلىپ بىر رەكهت ناماز ئوقۇسا پهيغهمبهر ئهلهي

     . باشقا مهسچىتلهردە ئوقۇلغان مىڭ رەكهت نامازدىن ئارتۇق بولىدۇ

دۇرۇس بولمىغان سهپهرلهرنى قىلىش بولسا مالنى ئىسراپ قىلىش، ئۆز نهپسىنى  

شهھۋانى خىيالالر پىتنه پاساتقا يۈزلهندۈرگهنلىك، بالىالرنىڭ قهلبىگه شهك شۈبهه، 

كى ئۆزگهرتىشكه قادىر پهيدا قىلىدۇ، كىيىن ئاتا ئانىالر بالىالرنى بۇنىڭدىن تۇسۇشقا يا

بهزى ۋاقىتالردا ئىنساننىڭ ئهھۋالى سهپهردىن قايىتقاندا سهپهرگه . بواللمايدۇ

تهتىل مهزگىللىرىدە . چىقىشتىن بۇرىنقىدىنمۇ بهكراق ناچارلىشىپ كىتىدۇ

ىدا توي مهرىكىلىرى كۆپىيدۇ، ئالالھنىڭ بۇ نېئمهتلىرىگه شۈكرى ئائىلىلهر ئارىس

ئېيتىش ئۈچۈن توي مهرىكىلىرىنى ھهرخىل ئىسراپچىلىق، يىرىم يالىڭاچلىق، 

ئىسالم دىنىدا چهكلهنگهن ھارام ئىشالرنى ... چهكلهنگهن ناخشا مۇزىكىالر 

قىلغان ھالدا ئادەتلهرگه ھۆرمهت - ئارالشتۇرماستىن دىنى ئىتىقات ،مىللى ئۆرپ

  . ئىلىپ بىرىش كىرەك

 بۇرۇن ئۇخالپ ۋىتىر نامىزىنى ،پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىدىن

پهيغهمبهر « : كىچىنىڭ ئاخىردا ئوقۇش، ئهبۇ بهرزەته رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

ئهلهيهىسساالم خۇپتهن نامىزىنى ئوقۇشتىن ئىلگىرى ئۇخالشنى، خۇپتهن نامىزىنى 

ئۇيقۇ سىزلىق ياكى  .»ئوقۇپ بولغاندىن كىيىن سۆزلىشىشتىن چهكلىگهن 

كىچىكىپ ئۇخالش كىشىنىڭ ھىممىتىنى يوقۇتۇپ، بامدات نامىزىنى جامائهت 

مۇسۇلمان   . بۇنداق قىلىش ھارام دەپ قارىلىدۇ. بىلهن ئوقۇشتىن چهكلهپ قويىدۇ 

دا ئالالھنىڭ كۈزۈتۈپ كىشى ھهر ۋاقىت ۋە ھهرجايدا ئۆزىنىڭ بارلىق ئهھۋاللىرى

تۇرىدىغانلىغىنى ئىسىدىن چىقارماسلىقى، ئالالھنىڭ ھهر ۋاقىت ۋە ھهر جايدا 

ئالالھ . ئۆزىنىڭ بارلىق ئهھۋاللىرىنى كۆرۈپ تۇرىدىغانلىغىنى ھىس قىلىشى كىرەك 

سىلهر قايسى بىر ئىشنى قىلماڭالر، ئۇنىڭ بىلهن « : تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دىگهن

   .»ۋاقتىڭالردا ھامان بىز سىلهرنى كۈزۈتۈپ تۇرىمىز بولۇۋاتقان 

ئىنسان ھهرقانداق جايدا بولىدىكهن قىلغان ئىشلىرى ئۈچۈن جازاغا ياكى ساۋاپقا 

سهن قهيهردە بولساڭ «: بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دىگهن. ئېرىشىدۇ
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، ئۇ يامانلىقنى ئالالھتىن قورىققىن، يامان ئىشقا ياخشى ئىشنى ئهگهشتۈرگىن

ئالالھ كىشىلهرنى . » ئۆچۈرىدۇ، كىشىلهرگه گۈزەل ئهخالق بىلهن مۇئامىله قىلغىن 

سهپهردە بولسۇن ياكى مۇقىم تۇرغان ۋاقىتالردا بولسۇن ئۆزى چهكلىگهن ئىشالرنى 

ئالالھ تائاال « : قىلىشتىن قورۇيدۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دىگهن

   . » ) كۈنلهيدۇ(لىگهن ئىشالرنى قىلىشتىن قورۇيدۇكىشىلهرنى ئۆزى چهك

سهن سهپهردە ياكى سهپهر قىلمىغان ۋاقىتالردا بولسۇن خاتالىقتىن يىراق 

بولغىن، ئاز بولسىمۇ ياخشى ئهمهللهرنى قىلىپ تۇرغىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم 

   اددىقىرىندىشىڭغا تهبهسسۇم بىلهن قاراشقا ئوخشاش ئىشالر ئ« : مۇنداق دىگهن

 ئىنسان راھهتته ياشىغان ۋە قىيىنچىلىققا  .» كۆرۇلسىمۇ ئۇنى تۆۋەن كۆرمىگىن 

ئۇچرىغان، ساق تۇرغان كىسهل بولغان ۋاقىتالردا سىنىلىدۇ، توغرا يولغا مۇۋەپپهق 

بولغان كىشى تهقۋالىققا تايىنىپ ئالالھنىڭ رازىلىقى، مهغپىرىتى تهرەپكه ۋە ئاسمان 

  .ه كهڭرى بولغان جهننهتنىڭ تهرىپىگه ئاتلىنىدۇ زىمىندىنمۇ نهچچه ھهسس

ئالالھنىڭ دەرگاھىدىن قوغالنغۇچى شهيتاننىڭ شهررىدىن ئالالھقا سىغىنىمهن، 

پۈتۈن ئاسمان زېمىننىڭ پادىشاھلىقى ئىلكىدە بولغان ئالالھنىڭ بهركىتى بۈيۈكتۈر، 

ياخشى سىلهردىن قايسىڭالرنىڭ ئهمهلى ئهڭ . ئالالھ ھهرنهرسىگه قادىردۇر 

ئىكهنلىكىنى سىناش ئۈچۈن ئالالھ ئۆلۈمنى ۋە تىرىكلىكنى ياراتتى، ئالالھ غالىپتۇر، 

 ئالالھ بۈيۈك قۇرئان كهرىم بىلهن  . تهۋبه قىلغۇچىنى ناھايتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر

ماڭا ۋە سىلهرگه بهركهت بهرسۇن، ئۇنىڭدىكى ۋەز نهسىههتلهردىن ھهممهيلهنگه 

ۋە سىلهر ئۈچۈن ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمهن، مهن . مهنپهئهت بهرسۇن

ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىڭالر، ئالالھ كهچۈرۈم تهلهپ قىلغۇچىالرنى بهك 

  .كهچۈرگۈچىدۇر ۋە بهك مېهرىباندۇر

    ئىككىنچى خۇتبه 

ئالالھ بىزگه قىلغان خهيرى ئېهسانلىرى ئۈچۈن چهكسىز ماختاش ۋە  

بهرگهن نېئمهتلىرىگه ۋە توغرا يولغا مۇۋەپپهق . زاتتۇر مهدھىيهلهشكه ئهڭ ھهقلىق 

ئالالھنىڭ شهئنىنى كاتتىالپ ھىچ . قىلغانلىقىغا ھىساپسىز شۈكرى ئېيتىمىز 
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ۋە شېرىكى يوق يهككه يىگانه دەيمىز ، مۇھهممهد ئهلهيهىساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى 

ۇھهممهد ئالالھتىن پهيغهمبىرىمىز م .بىرىمىز ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق

ئهلهيهىساالمغا، ئائىله تاۋاباتلىرىغا، ساھابىلىرىغا ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن 

                   . ىمىزتهلهپ قىل بارلىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت 

ئاتا ئانىالرنىڭ بالىالر ھهققىدىكى مهسئۇلىيهتچانلىقى ھهرۋاقىت مۇھىم، بولۇپمۇ        

مهزگىللىرىدە ئىنتايىن مۇھىم، ئانىالرنىڭ ئۇستىگه قىز پهرزەنتلهرنىڭ تهتىل 

مهسئۇلىيىتى يۇكلهنگهن بولۇپ، دائىم ئۇالرنىڭ ھالىدىن خهۋەر ئىلىپ تۇرۇش، 

سىرىتالرغا چىققاندا كېملهر بىلهن ئارىلىشىدىغانلىقىنى بىلىش، ئۇالرنى گۈزەل 

نىپ ئالالھنىڭ كىتابىنى ياد ئهدەپ ئهخالققا يېتهكلهش، بوش ۋاقىتتىن پايدىلى

قىلىشقا، مهنپهئهتلىك ۋەز نهسىههت، زىكىرلهرگه قۇالق سىلىشقا، ئائىلىدە 

خىزمهتچىلهر تولۇق بولسىمۇ ئۇالرنى ئۆي ئىشلىرىنى قىلىشقا، ئىپپهتلىك بولۇشقا، 

ھىجاپ قىلىشقا، نامهھرەمدىن يىراق بولۇشقا، دىنىغا،يۈز ئابرۇيىغا،ئىسالمى ئهدەپ 

     . ا زىت كىلىدىغان ئىشالردىن ساقلىنىشقا رىغبهتلهندۈرۈش كىرەكئهخالقق

دۇنيا قىسقىغىنه بىر ھايات،مهنپهئهتلىرى چهكلىك، ئىنسان دۇنياغا مۇساپىر،  

خۇددى بىر كىشى ياقا يۇرىتتا تۇرۇپ ئىشلىرىنى تۈگۈتۈپ ئۆز يۇرتىغا قايتقاندەك بىر 

دۇنيانى ئاخىرەتكه سىلىشتۇرغاندا « : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دىگهن. ئىش

دۇنيا خۇددى سىلهرنىڭ بىرىڭالر بارمىقىنى دىڭىز سۈيىگه چۆكۈرۈپ ئالغانغا ئوخشاش، 

  ». بارمىقىڭالرغا قاراڭالر نىمه بار ئىكهن؟

سهن ئۈچۈن دۇنيادا يىمهكلىكتىن سىنىڭ يهپ تۈگهتكىنىڭ، كىيىم    

. سهن سهدىقه قىلغىنىڭ قالىدۇكىچهكتىن سهن كىيىپ كونىراتقىنىڭ، مىلىڭدىن 

ئالالھ تائاال بىزنى ئاالھىدە بىر ئىشقا بۇيرىدى، ئۇ بولسىمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا 

ئالالھ « : ئالالھ قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دىگهن. كۆپ دۇرۇت ساالم يولالشتىن ئىبارەت 

پهيغهمبهرگه ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه رەھمهت يولاليدۇ، پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن 

سىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ! ئې مۆمىنلهر. مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ 

  .»ئامانلىق تىلهڭالر 
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پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋاباتلىرىغا،  !ئالالھ ئې 

ساھابىلىرىغا ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ 

  .هت، مهغپىرەت تىلهيمىزرەھم

توغرا يول تۇتقۇچى، ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم قىلغۇچى، ھهقىقهتنى ! ئې ئالالھ  

دۇنياغا تاراتقۇچى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىز باسارلىرىدىن 

ۋە باشقا بارلىق ) ئالالھ ئۇالردىن رازى بولسۇن( بولغان ئهبۇ بهكرى،ئۆمهر، ئوسمان، ئهلى

  .ھابىالردىن رازى بولغىن سا

مۇشرىكالر ۋە كاپىرالرنى . ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن! ئې ئالالھ

خارقىلغىن، دىن دۇشمهنلىرىنى تارمار قىلغىن، بۇ شهھهرنى ۋە باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ 

دۇنيادىكى ئىزىلىۋاتقان . تىنىچ، خاتىرجهم، پاراۋان قىلغىن  شهھهرلىرىنى 

  .رغا ياردەم بهرگىن ۋە ئۇالرنى ئهركىنلىككه ئېرىشتۇرگىنمۇسۇلمانال

بىز دۇنيا ئاخىرەتته بهخىت سائادەتلىك بولۇشنى،توغرا يولغا مۇۋەپپهق !ئې ئالالھ

بىزنى نهپسىمىزنىڭ يامانلىغىدىن ساقلىغىن، بىزگه دۇنيا . بولۇشىمىزنى سورايمىز 

  .راق قىلغىنئاخىرەتته ياخشىلىق ئاتا قىلغىن،دوزاخ ئازابىدىن يى

بىز ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز زۇلۇم قىلدۇق، ئهگهر سهن بىزگه ! پهرۋەردىگارىمىز 

  . مهغپىرەت قىلمىساڭ،بىز چوقۇم زىيان تارىتقۇچىالردىن بولىمىز 

ئالالھ سىلهرنى ئادىللىق قىلىشقا، خهيرى ئېهسان ! ئې ئالالھنىڭ بهندىلىرى

ۇيرىيدۇ، پاھىشه ئىشالردىن، ھهددىدىن قىلىشقا، ئۇرۇق تۇققانالرغا ئېهسان قىلىشقا ب

ئىشىشتىن توسىدۇ، سىلهرنىڭ نهسىههت قوبۇل قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه 

نهسىههت قىلىدۇ، ناھايتى كاتتا بولغان ئالالھنى يادئىتىڭالر، ئالالھمۇ سىلهرنى 

ئهسلهيدۇ، ئالالھنىڭ ھىساپسىز نېئمهتلىرىگه شۈكۈر ئېيتساڭالر، سىلهرگه 

ېخىمۇ زىيادە قىلىپ بىرىدۇ، ئالالھنى يادئېتىش كاتتا ئىش دۇر، ئالالھ نېئمىتىنى ت

   . سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغۇچىدۇر

 


