
 

 

 

نۇسرەتكه ئېرىشىش ئالالھقا ئىتائهت قىلىش 

  بىلهن زىچ مۇناسىۋەتلىك

]�أل�يغو�ية-ئۇيغۇرچه -uyghur] 

 

 

 

 پهزىلهتلىك شهيخ ئهلى ئىبنى ئابدۇراھمان ھۇزەيپى

 

  سهيپىددىن ئهبۇ ئابدۇلئهزىز : تهرجىمه قىلغۇچى

 

  تهمكىنى.ن: تهكشۇرۇپ بېكىتكۈچى 

 

پر ھوقۇقى مۇسۇلمانالرغا مهنسۇىنهش  

 

2010 - 1431 

 

 

 

 



 1

 

 

 

  ﴾ �هللا ين��م �يثبت �قد�مكم���� تن�﴿

 »باللغة �أل�يغو�ية«

 

 

  فضيلة �لشيخ ع* بن عبد �لر'ن �%ذي#

 

سيف �5ين �بو عبد �لعزيز: تر0ة  

 

  تمكي;. �: مر�جعة 

 

 حقوق الطبع والنشر لكل مسلم

 

2010 - 1431 

 
 

 

 

 



 2

نۇسرەتكه ئېرىشىش ئالالھقا ئىتائهت قىلىش بىلهن زىچ 

 مۇناسىۋەتلىك

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-04 ئاينىڭ -06يىلى - 2010

ى مهدىنه مۇنهۋۋەرە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالالھن

ساالم يوللىغاندىن كىيىن، جۈمه نامىزى -ماختاپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت

ئالالھنىڭ ھوزۇرىدىكى ياخشىلىققا " ئۈچۈن توپالشقان يۈز مىڭلىغان جامائهتكه 

ئىبادەت ۋە ئالالھنىڭ دىنىغا ياردەم بېرىش ئارقىلىق ھاسىل - ئېرىشىش تائهت

  :ۋسىيهلهرنى قىلدىدېگهن ماۋزۇدا تۆۋەندىكى ته" بولىدۇ

ئالالھنىڭ ھوزۇرىدىكى ياخشىلىققا ئېرىشىش پهقهت تائهت بىلهن، يامانلىقنىڭ 

: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. يۈز بېرىشى ئالالھقا ئاسىيلىق قىلىش بىلهن بولىدۇ 

ئالالھنىڭ ) ئاخىرەتته(كىملهركى ئالالھغا ۋە پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىدىكهن، ئۇالر «

يهنى يۇقىرى دەرىجىلىك پهيغهمبهرلهر ( ئېرىشكهن پهيغهمبهرلهر، سىددىقالر نېمىتىگه

، شېهىتلهر ۋە ياخشىالر بىلهن بىلله بولىدۇ، ئۇالر نېمىدېگهن ياخشى )ۋە شېهىتلهر

 ئېهسانغا تېگىشلىك -پهزل(بۇ پهزل ئالالھ تهرىپىدىندۇر، ئالالھ . ھهمراھالر

  ]. ئايهتلهر- 70-69ۈرە نىسا س[» .بىلىشته يىتهرلىكتۇر) بولغانالرنى

مهسىيهت ۋە ئاسىيلىقنىڭ -ئوقۇبهت ۋە يامانلىق گۇناھ-ئاخىرەتتىكى ئازاب-دۇنيا

كىمكى زەررىچىلىك ياخشى ئىش «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. سهۋەبىدىن بولىدۇ

كىمكى زەررىچىلىك يامان ئىش . قىلىدىكهن ، ئۇنىڭ مۇكاپىتىنى كۆرىدۇ

  ].ئايهتلهر- 8-7سۈرە زەلزەله[» .ازاسىنى تارتىدۇقىلىدىكهن، ئۇنىڭ ج

ئهمهللىرىڭالرنى ! ئى بهندىلىرىم«: ھهدىس قۇدسىىيدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ئاندىن ئۇنىڭ نهتىجىسىنى سىلهرگه . سىلهر ئۈچۈن ساقاليمهن ۋە ھېسابىنى قىلىمهن

ۈكرى قىلسۇن، كىمكى ياخشىلىققا ئېرىشسه ئالالھقا ش. تولۇق قايتۇرۇپ بېرىمهن

مۇسلىم . [»كىمكى ئۇنىڭدىن باشقىغا ئېرىشىپ قالسا پهقهت ئۆزىدىن كۆرسۇن

  ]. رىۋايىتى
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ئالالھ تائاال بهندىلىرىنى سالىه ئهمهل ۋە ياخشى ئىشالرنى قىلىشقا قاتتىق 

پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ مهغپىرىتىگه ۋە تهقۋادارالر « : رىغبهتلهندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ

.  زېمىنچه كېلىدىغان جهننهتكه ئالدىراڭالر-نغان، كهڭلىكى ئاسمانئۈچۈن تهييارال

سهرپ )  مال-پۇل(تهقۋادارالر كهڭچىلىكتىمۇ، قىيىنچىلىقتىمۇ ئالالھ يولىدا 

يامانلىق (ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر، ) ئۆچ ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق(قىلىدىغانالر، 

ئالالھ ياخشىلىق . نالردۇركىشىلهرنى كهچۈرىدىغا) قىلغان ياكى بوزەك قىلغان

  ]. ئايهتلهر-134-133ئىمران -سۈرە ئال[» .قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ

: ئالالھ تائاال بهندىلىرىنى ئاسىيلىق قىلىشتىن ئاگاھالندۇرۇپ مۇنداق دەيدۇ

كىمكى ئالالھغا ۋە پهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق قىلىپ، ئالالھنىڭ قانۇنلىرىنىڭ «

 ئالالھ ئۇنى دەۋزەخكه كىرگۈزىدۇ، ئۇ دەۋزەخته مهڭگۈ سىرتىغا چىقىپ كېتىدىكهن،

  ]. ئايهت-14سۈرە نىسا [» .قالىدۇ، خورلىغۇچى ئازابقا دۇچار بولىدۇ

مهسىيهتنىڭ -ئاخىرەتته گۇناھ- ئالالھ ۋە ئۇنىڭ روسۇلى بهندىلهرگه دۇنيا

جازاسىنى بېكىتىپ، ئۇالرنى بۇنىڭدىن يىراق بولۇش، سهل قارىماسلىق، دەرھال 

ھهقىقهتهن گۇناھالر . الىمىغانلىقتىن مهغرۇرالنماسلىققا تهۋسىيه قىلدىجاز

  . ئادالهت بىلهن ھۆكۈم قىلغۇچى ئالالھ دائىم ھاياتتۇر. ئۇنتۇلمايدۇ

ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە ئىلگىرى ئۆتكهن ئۇممهتلهرنىڭ ھهقىقى ۋەقهلىكنى 

ھنىڭ ئازابىنىڭ قانداق بايان قىلىپ، ئۇالرغا گۇناھى سهۋەبىدىن ئالال

چۈشكهنلىكىنى، ئۆزلىرىگه ئازاب بولىدىغان زىيانلىق ئىشالرنى قىلىشقا قانداق 

چاقىلىرىنىڭ ئۇالرغا مهنپهئهت - دۇنيا ۋە باال-جۈرئهت قىلغانلىقىنى، توپلىغان مال

  .بهرمىگهنلىكىنى ئوچۇق بايان قىلىپ بهردى، بۇنىڭدىن ئىبرەت ئىلىش كېرەك

مهخلۇقاتالرنىڭ . اتتىكى پرىنسىپى ئىنسانىيهتكه ئورتاقتۇرئالالھنىڭ كائىن

ئى ئهرەب «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ھهممىسى ئالالھنىڭ تهسهررۇپى ئاستىدىدۇر

ئۇالر يهنى مهن ھاالك قىلغان ئۆتكهنكى ئۈممهتلهردىن سىلهرنىڭ ! جامائهسى

) ئالالھنىڭ ئازابىدىن(ا كۇففارلىرىڭالر ئارتۇقمۇ؟ ياكى سىلهرگه ساماۋى كىتابالرد

  ]. ئايهت-43سۈرە قهمهر [» .كهچۈرۈم قىلىنىش بارمۇ؟
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. ھهقىقهتهن ئالالھنىڭ زېمىنىدا ئالالھقا بولغان ئاسىيلىق كۆپىيىپ كهتتى

ۋە  دىنسىز كافىرالر ئوچۇق ئاشكارا ئهيمهنمهستىن ئالالھنى ،ئۇنىڭ رەسۇلىنى 

ئىنسانالر پهرۋەردىگارىغا . هتتىئالالھنىڭ دىنىنى ھاقارەت قىلىدىغان بولۇپ ك

ئالالھ ئىلگىركى ئۈممهتلهرنى ھاالك قىلىشقا سهۋەب بولغان . گهدەنكهشلىك قىلدى

بۇنىڭدىن . گۇناھالرنىڭ ھهممىسى دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا ئىشلىنىۋاتىدۇ

 ئىبلىس« : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. پهقهت ئازغىنه مۇسۇلمانالرال ساالمهت قالدى

چۈنكى بىر . گۇمانىنى ھهقىقهتهن ئىشقا ئاشۇردى) ئازدۇرۇشتىن ئىبارەت(ئۇالرنى 

ئىبلىسنىڭ ئۇالر . تۈركۈم مۆمىنلهردىن باشقا ئۇالرنىڭ ھهممىسى ئىبلىسقا ئهگهشتى

ھۆكۈمرانلىق قىلىشى ) ۋەسۋەسه قىلىش بىلهن(ئۈستىدىن ) يهنى ئهگهشكۈچىلهر(

چىالر بىلهن ئۇنىڭغا شهك كهلتۈرگۈچىلهرنى پهقهت بىزنىڭ ئاخىرەتكه ئىمان ئېيتقۇ

سۈرە [» .بىلىۋېلىشىمىز ئۈچۈندۇر، پهرۋەردىگارىڭ ھهممه نهرسىنى كۈزەتكۈچىدۇر

  ].  ئايهتلهر-21-20سهبهئ 

ئالالھقا ئېشىنىدىغان ھهر بىر مۇسۇلمان كىشىلهرنى يامان ئهمهللهرنىڭ 

.  سهۋەبلىرى تولۇقالندىھهقىقهتهن ئازابنىڭ. ئاقىۋىتىدىن ئاگاھالندۇرۇشى كېرەك

مۇسۇلمانالر زېمىندا بۇزغۇنچىلىق قىلىشنى . مۇسىبهت چۈشۈۋاتىدۇ-ئىنسانالرغا باال

بۇزۇقچىلىقنى توختىتىش . توختىتىپ ئالالھنىڭ ئازابىنى دەپئى قىلىشى كېرەك

ئىسالم دىنىدا مۇستهھكهم تۇرۇپ، مۇسۇلماندەك ياشاش ئىستىكى يېيىلدۇرۇش، 

دەتلهردە كاپىرالرغا ئهگىشىشنى تهرك قىلىش، بارلىق ئىشالردا ھهرىكهت ۋە ئا-ئىش

ئالالھ «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئالالھقا تهۋەككۇل قىلىش بىلهن روياپقا چىقىدۇ

يهنى كۈچلۈك (ئىنسانالرنىڭ بهزىسىنى بهزىسى بىلهن مۇداپىئه قىلىپ تۇرمىسا 

ئىدى، يهر يۈزى ) ئاپىرىدە قىلمىساتاجاۋۇزچىغا ئۇنىڭدىنمۇ كۈچلۈك بولغان بىرسىنى 

يامانلىقنى (، لېكىن ئالالھ )يهنى خارابلىققا يۈزلىنهتتى(ئهلۋەتته پاساتقا ئايلىناتتى 

پۈتۈن جاھان ئهھلىگه مهرھهمهت ) ئۈستۈنلۈككه ئىگه قىلماسلىق بىلهن

  ]. ئايهت-251سۈرە بهقهرە [» .قىلغۇچىدۇر
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، نومۇسسىزلىق، يامانلىق، مهسىيهت دېگهن شۇملۇق-شۈبهىسىزكى، گۇناھ

ئۇ ئۆز ساھىبنى نېمهتتىن مهھرۇم قىلىدۇ، تىنچلىقتىن . خارلىق ۋە زااللهتتۇر

قورقۇنچقا، باياشات تۇرمۇشتىن ئاچارچىلىققا، ئىپپهت پهزىلىتىدىن يالىڭاچلىققا، 

پاراسهتتىن -پۇجۇرغا، ئهقىل-ھايادىن پىسق-بايلىقتىن كهمبهغهللىككه، ئىپپهت

تتىپاقلىقتىن بۆلۈنۈشكه، دىندا مۇستهھكهم تۇرۇشتىن ئېزىپ كېتىش دۆتلۈككه، ئى

مېهرىبانلىقتىن ئۆچ كۆرۈشكه، مولچىلىقتىن -ۋە بۇزۇقچىلىققا، دوستلۇق

قهھهتچىلىكته، ھاياتلىق دۇنيادا قۇلچىلىق ۋە ئاسارەتكه، ئاخىرەتته دەھشهتلىك 

قايغۇغا، تهبىئىى - دوزاخقا، تائهت بىلهن خۇرسهن بولۇشتىن ئاسىيلىق بىلهن غهم

  .ھاياتتىن قىيىنچىلىققا ئېلىپ بارىدىغان نېگىزلىك ئامىلدۇر

مهسىيهتتىن يىراق بواللمايدۇ، لېكىن ھهر بىر كىشى قىلغان - ئىنسان گۇناھ

سىلهرنىڭ ھهممىڭالر « : ھهدىسته. ئىشلىرى ئۈچۈن ئالالھقا تهۋبه قىلىشى كېرەك

رنىڭ ئهڭ ياخشىسى تهۋبه گۇناھ ئىشلىگۈچىله. خاتالىق سادىر قىلغۇچى 

  ]. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. [دېيىلگهن» قىلغۇچىالردۇر

مۇسۇلمانالر ئالالھقا ھهقىقى تهۋبه قىلىش ئارقىلىق ئالالھنىڭ نۇسرىتىنى قولغا 

ئاخىرەتته پهرۋەردىگارىنىڭ -تهۋبه مۇسۇلمانالر ئۈچۈن دۇنيا. كهلتۈرۈشى الزىم

. بهرىكهت ھاسىل قىلىدىغان ئاساسلىق قورالدۇرياردىمىنى قولغا كهلتۈرىدىغان، 

ئالالھقا ئىتائهت قىلىش، رەسۇلۇلالھقا ئهگىشىش ئىنسان ھاياتىنىڭ مهنىلىك 

  . ئۆتۈشىدىكى ئاساسلىق ئامىلدۇر

ئاخىرەتته بهختكه -ئالالھ ھهممىمىزنى ھهقىقى تهۋبىگه مۇيهسسهر قىلىپ، دۇنيا

ئۇلىيىتىمىزنى تونۇپ، ۋەتهن ئۈچۈن ئېرىشتۈرۈپ، جهمئىيهتته دىنى ۋە مىللى مهس

  ...ئامىن. بىجانىدىل خىزمهت قىلغىلى مۇۋەپپهق قىلسۇن

 
   


