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 مۇسۇلمانالر ھازىر ئېغىر كۈنلهرگه دۈچ كېلىۋاتىدۇ

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه تهرجىمىسى-2ئاینىڭ -01یىلى -2008

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مهسچىتىنىڭ خاتىپى جۈمه نامىزىغا جۇغالشقان 

ــۈزمىڭالرچه جا ــبهر   یـ ــاپ پهیغهمـ ــالالھنى ماختـ ــپ، ئـ ــاالم بېرىـ ــائهتكه سـ مـ

مۇسـۇلمانالر ھـازىر   «ئهلهیھىسساالمغا دۇرۇت ۋە ساالم یوللىغاندىن كىـیىن  

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسـىیهلهرنى  » ئېغىر كۈنلهرگه دۈچ كېلىۋاتىدۇ

  :قىلدى

خىــل -ئىسـالم ئــۇممىتى ھـازىر ئېغىــر كـۈنلهرگه دۈچ كېلىۋاتىــدۇ، خىلمـۇ    

دىـــن . ىســـىلهر، یىڭـــى ئـــۇرۇش دولقـــۇنلىرى ئهتراپنـــى قاپالۋاتىـــدۇ     ھاد

ناساراالر بىلهن بولغـان كـۆرەش ئهۋجىـگه    -دۈشمهنلىرىدىن ئىبارەت یهھۇدىي

زۇلۇمنىـڭ  . چىقىۋاتىدۇ، ئۇالر یاۋۇزلۇق ئوتلىرىنى ھهر تهرەپكه چېچىۋاتىـدۇ 

ــر    ــته پىكىـ ــۇ ھهقـ ــك ئىكهنلىكىنـــى بىلســـىمۇ بـ ئاقىۋىتىنىـــڭ خهتهرلىـ

ــدىن . ىن زوراۋانلىقـــى چېكىـــدىن ئېشـــىپ كېتىۋاتىـــدۇ قىلماســـت زۇلۇمـ

قۇتۇلۇشنىڭ ئاساسى ئالالھقا، گۈزەل ئىسىم، ئېسىل سـۈپهتلىرىنى ۋەسـىله   

ــهبىر      ــۇپ س ــۆكمىگه رازى بول ــڭ ھ ــالۋۇرۇش، ئالالھنى ــپ ی ــپ یېلىنى قىلى

  .قىلىش، ئالالھغا ئېشىنىش ۋە بویسۇنۇش بىلهن رېئاللىققا ئایلىنىدۇ

ن دۈشــمهنلىرىنىڭ یــاۋۇز ئالقــانلىرى بىــلهن بۇالنــدى، ئىســالم دۇنیاســى دىــ

مۇســۇلمانالرنىڭ كىشــىلىك ئىززىتــى ۋە ئىنســانىي ھوقــۇقلىرى دەپســهندە 

ــدى ــاھ     . قىلىن ــالر بىگۇن ــى قېرىنداش ــدا دىن ــى جایلىرى ــڭ ھهرقایس دۇنیانى

شـهپقهت تىـلهپ یـاردەم سـوراپ     -ئۇالر مېھرى. ئۆلتۈرۈلدى ۋە ئۆلتۈرۈلۈۋاتىدۇ

ۋاتىدۇ، ھـېچ یهردىـن ئـۇالرنى قۇتقۇزىـدىغان، جـاراھهتلهنگهن      پهریاد قىلى-دات
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قهلبىگه تهسهللى بېرىـدىغان، مۇسـىیبهتلىرىنى یهڭگىللىتىـدىغان یـاردەم     

ئىســالم بولغــان كىشــىلهرنىڭ -بــۇ ئىشــالرغا دىلىــدا ئىمــان. كهلمهیۋاتىــدۇ

  .قهلبى ئۆرتىنىپ كېتىۋاتىدۇ

ــدا ھهر تهرەپ  ــۇدىیالر غهززە رایونىــ ــانهتچى یهھــ ــان  خىیــ ــك ئىنســ لىمىلىــ

قېلىپىدىن چىققان ۋەھشىلهرچه ئۇسـۇلدا یاشـانغانالر، ئایـالالر ۋە بـالىالرنى     

ئایرىماستىن توپ ئوقلىرى بىلهن ھاۋادىن، قۇرۇقلۇقتىن، دېڭىزدىن ھۇجۇم 

تهربىـیه  -تۇرالغۇ جایالرنى، ئىشلهپ چىقىرىش، تهلىـم . قىلىپ ئۆلتۈرۈۋاتىدۇ

شـېھىتلهرنىڭ  . ى ۋەیـران قىلىۋاتىـدۇ  ۋە مهمۇرىي ئورگانالرنى، مهسـچىتلهرن 

زېمىننى قاپلىغان بۇگۈنكى -قىنى ئېقىۋاتقان، یارىدارالرنىڭ نالىسى ئاسمان

كۈندە، ئۇالرنىڭ نالىسىگه كىم قۇالق سالىدۇ؟، ئۇالرغا كىم یـاردەم بېرىـدۇ؟،   

ســـانى كــــۆپ، ئىقتىســــاد بــــایلىقى مـــول مۇســــۇلمان دۆلهتلهرمــــۇ ئــــۆز   

ــم یهھۇد  ــىز   قېرىنداشــلىرىنى زالى ــوقى ئارىســىدا یاردەمس ــوپ ئ ىیالرنىــڭ ت

ــدۇ  ــالپ قویۇۋاتىـ ــۇقلىرىنى دەۋا   . تاشـ ــان ھوقـ ــى، ئىنسـ ــادا تىنچلىقنـ دۇنیـ

قىلغــــۇچىالر، مهزلۇمالرغــــا یــــاردەم بهرگــــۈچى ئورگــــانالرمۇ یاۋۇزالرنىــــڭ 

ــدا الم  ــى ئالدى ــدۇ   -قىرغىنچىلىق ــپ تۇرىۋاتى ــاش ئىگى ــتىن ب ــم دېمهس . جى

یاۋۇزلۇقــدىن  خهلقئــارالىق قــانۇنمۇ  تاجــاۋۇزچىالرنى یهرلىــك قــانۇنمۇ یــاكى

ــدۇ ــداقمۇ   . توســاپ قااللمایۋاتى ــادا قان ــدە دۇنی ــوتى ئىچى ــۇرۇش ئ مۇشــۇنداق ئ

  .تىنچلىق ۋە خاتىرجهملىكنى قولغا كهلتۈرگىلى بولىدۇ؟

زالىمـالر ئـۆز   . زۇلۇم چېكىگه یېتىدىكهن ھاكىمىیهت ئۇزۇن داۋام قىلمایـدۇ 

قــۇم كۆرىــدۇ، قهدىمــدىن بىــرى كۈچىـدىن مهغرۇرالنغاننىــڭ ئــاقىۋىتىنى چو 

ئۆزىنىڭ كۈچى، بـایلىقى، جىسـمى ۋە بایاشـاتلىقىغا تایىنىـپ كىشـىلهرگه      

ــان    ــگه ئای ــانلىقى ھهممى ــداق بولغ ــالغانالرنىڭ ئاقىۋىتىنىــڭ قان ــۇم س . زۇل
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ئوقۇبهت چۈشكهندە ئۇالر قىلمىشىغا پۇشـایمان  -زالىمالرغا ئۇشتۇمتۇت ئازاپ

  .چ پایدا بهرمهیدۇقىلغان بولىدۇ ئهمما كېچىككهندە ھې

ئهبۇ مۇسا ئهشئهرىي رەزىیهلالھۇ ئهنھۇدىن رىۋایهت قىلىنىـدۇكى، پهیغهمـبهر   

ــاالم  ــۆھلهت بېرىــپ      « :ئهلهیھىسس ــاال زالىمالرغــا م ــقهتهن ئــالالھ تائ ھهقى

ئۇالرنىڭ زۇلمـى چېكىـدىن ئاشـقاندا تۇیۇقسـىز ئازابالیـدۇ، ئـۇالر ئالالھنىـڭ        

پهرۋەردىگارىڭ زالىم « :بۇ ئایهتنى ئوقۇدىدەپ » ئازابىدىن قهتئى قۇتۇاللمایدۇ

نى ھاالك قىلسا، ئهنه شۇنداق ھـاالك قىلىـدۇ، ئالالھنىـڭ    )ئاھالىسى(یۇرتالر

  .»ئازابى ھهقىقهتهن تولىمۇ قاتتىقتۇر

قۇۋۋەتته تهڭداشسىز بولسۇن، زۇلـۇم قىلىنغـۇچىالر ھهرقـانچه    -زالىمالر كۈچ

ۆزىنىڭ قىلغان زۇلمـى بىـلهن   ئاجىز خار بولسۇن، ئالالھ چوقۇم زالىمالرنى ئ

. پهریــاتلىرى ئالدىـدا چوقــۇم مهغلــۇپ قىلىــدۇ -زۇلـۇم قىلىنغۇچىنىــڭ ئــاھ 

ئـالالھ تائــاال زۇلــۇم قىلىنغۇچىنىــڭ دەۋىتىنــى بىۋاســته ئىجــابهت قىلىــدۇ،  

ئۈچ تۈرلۈك كىشـىنىڭ  «: پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن

تۇتقۇچىنىڭ ئىپتـار قىلغانـدا قىلغـان    دۇئاسى تىز ئىجابهت قىلىنىدۇ، روزا 

ئىــش قىلىــدىغان مۇســۇلمان رەھبهرنىــڭ دۇئاســى ۋە زۇلــۇم   دۇئاســى، تــوغرا

قىلىنغــۇچى كىشــىنىڭ دۇئاســى، بۇالرنىــڭ ئارىســىدا مهزلۇمنىــڭ دۇئاســى  

بۇلۇتالر ئۈستىدىن كۆتۈرۈلۈپ ئاسـماننىڭ ئىشـىكلىرىدىن ئۆتـۈپ ئالالھقـا     

بىۋاسته یېتىدۇ، ئالالھ ئۇ كىشىنىڭ دۇئاسىنى ئىجـابهت قىلىـپ ئۆزىنىـڭ    

ن قهسهم قىلىپ تۇرۇپ مهلۇم مۇددەتتىن كىیىن بولسـىمۇ  كاتتىلىقى بىله

  . »ساڭا چوقۇم یاردەم بىرىمهن دەیدۇ

مهزلۇمالرنىڭ ئىڭراشلىرىنى ئـاڭلىغۇچى، زالىمالردىـن ئىنتىقـام ئـالغۇچى     

  .ئاجىز مۇسۇلمانالرغا یاردەم بهرگىن! ئى ئالالھ
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ــر    ــپ، ئېغىـ ــق قىلىـ ــا خىالپلىـ ــۇممىتى ئالالھنىـــڭ بۇیرۇقىغـ ئىســـالم ئـ

ســـمهتلهرگه دۈچ كهلـــدى، ۋاپاســـىز زالىمالرنىـــڭ ۋەدىســـىگه ئىشـــهندى،  قى

ھــاالكهت گىردابىغــا ئــۆز ئــایىغى بىــلهن كهلــدى، ئــۇز مىللىتىنىــڭ دىنــى،  

-تىنچلىقى بهدىلىگه ئۇممهتنىڭ ھازىرقى ۋە كهلگۈسىدىكى ئىشىنى ھىلى

ھهقىقهتهن پهیغهمـبهر  . مىكىرگه تولغان ساختىپهز دۈشمهنلىرىگه تۇتقۇزدى

یېقىنــدا پۈتـۈن دۇنیــا كــاپىرلىرى بىـر قاچــا تاماققــا   « :یھىسسـاالمنىڭ ئهله

: تهرەپتىن ھۇجۇم قىلىدۇ دېگهندە، بىـر كىشـى  -ئوالشقاندەك سىلهرگه تهرەپ

: پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم   ئۇ كۈندە بىزنىڭ سانىمىز ئازمۇ؟ دەپ سـورایدۇ،  

یى یــاق، ســىلهرنىڭ ســانىڭالر كــۆپ، لــېكىن ســىلهر ئــۇ كۈنــدە دېڭىــز ســۇ  

ــىلهر   ــۈككه ئوخشایس ــان كۆپ ــلهپ قالغ ــىلهردىن  . ئۈســتىدىكى لهی ــالالھ س ئ

قورقىدىغان ھهیۋەتنى دۈشمۈنىڭالرنىڭ دىلىدىن كۆتۈرۈۋەتكهن، سـىلهرنىڭ  

قورقـۇنچ قانـداق بولىـدۇ؟    : بىـر كىشـى  . دىلىڭالرغا قورقۇنچ تاشلىغان دەیدۇ

ــبهر ئهلهیھىسســاالم  ــدە، پهیغهم ــگهن ســىلهرنىڭ د : دېگهن ــۇنچ دې ــانى قورق ۇنی

ــارەت   ــۇڭالردىن ئىبـ ــدىن قورقۇشـ ــۆرۈپ، ئۆلۈمـ ــى كـ ــۆزى » یاخشـ ــگهن سـ دېـ

  . ھهقىقهتهن ئۆز ھهقىقىتىنى ئاشكارا قىلدى

ئىبنــى ئــۆمهر رەزىیهلالھــۇ ئهنھــۇدىن رىــۋایهت قىلىنىــدۇكى، پهیغهمــبهر       

سـېتىق  -سىلهر جازانىخورلۇق بىلهن سـودا «: ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېگهن

ــا ئهگىشــ  ــالالھ یولىــدا  قىلىــپ، چارۋىالرغ ــۇپ، ئ ىپ، تېرىقچىلىققــا رازى بول

جىھاد قىلىشتىن باش تارتساڭالر، ئالالھ سىلهرنى خارلىقتا قویىدۇ، سـىلهر  

  .»ئالالھنىڭ دىنىغا قایتمىغۇچه بۇ خارلىقتىن قۇتۇاللمایسىلهر

بىـر  -ئاپهت یۈزلهنگهندە ئۇالر بىر نىـیهت -مۇسۇلمان ئۈممىتىگه ئېغىر باالیى

بىرلىشـىپ ئۆزىنىـڭ دىنىنـى، ئىززىتىنـى، ئـابرۇیىنى،       مهقسهتكه كېلىپ،
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مــۈرىگه تىــرەپ كــۆرەش -مــۇقهددەس ئــورۇنلىرىنى قوغــداش ئۈچــۈن مــۈرىنى 

قىلىشى، یاخشىلىق، تهقۋالىق ئاساسىدا دۈشمهنگه ئورتاق قارشـى تۇرۇشـى،   

بــۇ . بۆلگۈنچىلىــك ئىتتىپاقســىزلىقتىن ساقلىنىشــى ئىنتــایىن مــۇھىم 

ــ   ــاال مۇن ــالالھ تائ ــته ئ ــدۇھهق ــا  «: داق دەی ئىخــتىالپ قىلىشــماڭالر، بولمىس

ــۈچ     ــىلهر، ك ــۇپ قالىس ــتىن قورق ــلهن ئۇچرىشىش ــمهن بى ــۇۋىتىڭالر -دۈش ق

كېتىـپ قالىــدۇ، سـهبىر قىلىڭــالر، ئـالالھ ھهقىــقهتهن سـهبىر قىلغــۇچىالر     

  . »بىلهن بىللىدۇر

ئهبــۇ ھـــۇرەیرە رەزىیهلالھـــۇ ئهنھـــۇدىن رىـــۋایهت قىلىنىـــدۇكى، پهیغهمـــبهر  

ئالالھ سىلهرنىڭ ئۈچ تۈرلۈك ئىشـىڭالردىن  «: الم مۇنداق دېگهنئهلهیھىسسا

رازى بولىــدۇ، ئــۈچ تۈرلــۈك ئىشــىڭالرنى ئــۆچ كۆرىــدۇ، ســىلهرنىڭ پهقهت       

ــېرىك       ــىنى شــ ــېچ نهرســ ــا ھــ ــپ، ئالالھغــ ــادەت قىلىــ ــالالھقىال ئىبــ ئــ

كهلتۈرمهسلىكىڭالرنى، بۆلۈنۈپ كهتمهي بىرلىشـىپ قۇرئـان ئهتراپىغـا زىـچ     

ــدۇئۇیۇشۇشــىڭالرنى یا ــۇدە   . خشــى كۆرى ــش، مهنىســىز بىھ ــا قىلى ــالنى زای م

ســـوئالالرنى كـــۆپ ســـوراش ۋە مۇنـــداق دەپـــتىكهن یـــاكى دېیىلىپـــتىكهن 

  . »دېگهندەك سۆزلهرنى كۆپ قىلىشىڭالرنى یاقتۇرمایدۇ

دىنــى قېرىنداشـــلىق ئهڭ كۈچلـــۈك بىـــر باغلىنىشـــتۇر، بـــۇ بـــاغلىنىش  

ــارەت زالىـــم  ــمهنلىرىدىن ئىبـ ــن دۈشـ ــارقىلىق دىـ ــانتاغۇت-ئـ -الرنىـــڭ شـ

ئـالالھ تائـاال بـۇ    . شهۋكىتىنى سۇندۇرۇپ ھهیۋىتىنى یهرگه ئـۇرغىلى بولىـدۇ  

بىـرى بىــلهن  -مـۆمىن ئهرلهر، مــۆمىن ئایـالالر بىـر   «: ھهقـته مۇنـداق دەیـدۇ   

ــدۇ، یامــان    ــۇالر كىشــىلهرنى یاخشــى ئىشــالرنى قىلىشــقا بۇیرۇی دوســتتۇر، ئ

ات بېرىـدۇ، ئالالھغـا ۋە   ئىشالردىن توسىدۇ، نامـازنى تولـۇق ئـادا قىلىـدۇ، زاكـ     

ــم      ــالالھ رەھى ــۇالرغا ئ ــدۇ، ئهنه ش ــائهت قىلى ــرىگه ئىت ــڭ پهیغهمبى ئالالھنى
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. »قىلىدۇ، ئالالھ ھهقىقهتهن غالىبتۇر، ھېكمهت بىـلهن ئىـش قىلغۇچىـدۇر   

مۇســــۇلمان «: پهیغهمــــبهر ئهلهیھىسســــاالم بــــۇ ھهقــــته مۇنــــداق دەیــــدۇ

نىنىـڭ ھـامىیلىقىمۇ   مۇسۇلماننىڭ جېنىنى قوغدایدۇ، ئۇالرنىـڭ ئهڭ تۆۋى 

. »ئېتىبارغا ئىلىنىدۇ، ئـۇالر ئـۆز دۈشـمهنلىرىگه بىـرلىكته تاقابىـل تۇرىـدۇ      

مۇسـۇلمان مۇسـۇلماننىڭ ئهینىكـى ۋە قېرىندىشـىدۇر،     «: یهنه بىر ھهدىسته

قېرىندىشىنى زایا بولۇپ كېتىشتىن ساقالیدۇ، یـوق یېرىـدىمۇ ئىززىتىنـى    

ــدۇ ــۋایهت  نۇئمــان ئىبنــى بهشــىر رەزى . »ھىمــایه قىلى ــۇدىن رى یهلالھــۇ ئهنھ

مۇسـۇلمانالر بىـر   «: قىلىنىدۇكى، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم مۇنداق دېـگهن 

بهدەننىڭ قایسىبىر یېـرى بىئـاراملىق ھـېس قىلسـا،     . بهدەنگه ئوخشاشتۇر

ئىســمىداش ۋە قىــزىش بىــلهن ئازابالنغانــدەك، مۇســۇلمانالرمۇ  پۈتــۈن بهدەن 

ــر  ــرىگه  -بى ــىبهتتىن ئ  بى ــكهن مۇس ــدۇیهت ــگهن  » ازابلىنى ــرلىككه كهل بى

  .ھهدىس

مۇســـــۇلمانالر ئالالھغـــــا تهقۋادارلىـــــق قىالیلـــــى، غهززە رایونىــــــدىكى     

قېرىنداشلىرىمىزغا ھهر تهرەپتىن یاردەم بېرەیلى، بىرلىشـىپ ھهر كىشـى   

 .ئۆز مهسئۇلىیتىمىزنى ئادا قىلىشقا كۈچىمىزنىڭ یېتىشىچه تىرىشایلى


