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 قىلمىشنىڭ جازاسى ئۆز تۈرىدىن بولىدۇ
 

 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ ئومۇمى مهزمۇنى-٣٠ئاينىڭ -١٢يىلى -٢٠١١
 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ خاتىپى جۈمه نامىزى 
ههقىقى  " ئۈچۈن يىغىلغان يۈزمىڭلىغان مۇسۇلمانالرغا

هستىن، توغرا تهقۋادارلىق ئۆزىنىڭ نهپسى خاهىشىغا ئهگهشم
دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى  "يولدا تهۋرەنمهي تۇرۇش دېمهكتۇر

 :تهۋسىيهلهرنى قىلدى
. ئالاله تائاال ئىنسانالرنى ئۆزىگه ئىبادەت قىلىشى ئۈچۈن ياراتتى

ئېهسان قىلىشقا -شۇنداقال ئۇالرنى باشقىالرغا خهيرى
كۈزۈتۈپ  ئالاله تائاال بهندىلهرنىڭ ههممه ئهمهللىرىنى  . بۇيرىدى

تۇرغىچىدۇر، مۇسۇلمان ياخشى ئىش قىلىدىكهن ئاخىرەتته 
ئۇنىڭغا ساۋاپ بېرىلىدۇ، دۇنيادىمۇ قىلغان ياخشى ئهمىلىنىڭ 

َمۡن  ﴿ :ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. نهتىجىسىنى كۆرىدۇ
َُّهۥ  َ َي ِ ۡۡ َُ مين  ََََ ۡۡ ُُ  ََ ُُ ََ   ََ �

ُ
ُ َۡ َ

ُ  ٍ
ََ ََ ۡا  ِمين  ي  َ ََ  ََ ِي َُّهۡم ََ ََ ِي ۡۡ َ ََ ََ ٗا   ََ ي ِِ ََ ٗا   َ َِ ََ

ََُنَ  َِ ْ َ�ۡع َسني َم  َ��َُا َۡ َ
يأ م ب ُُ ٍَ ۡج

َ
ئهر ـ ئايال  «   :تهرجىمىسى ﴾ ُ

مۆمىنلهردىن كىمكى ياخشى ئهمهل قىلىدىكهن، بىز ئۇنى 
دۇنيانىڭ قانائهتچانلىق ، هاالل رىزىق ۋە ياخشى (ئهلۋەتته 

اشىتىمىز، ئۇالرغا، ئوبدان ي) ئهمهللهرگه مۇۋەپپهق قىلىپ
سۈرە [ ». ئهلۋەتته، قىلغان ئهمىلىدىنمۇ ياخشىراق ساۋاب بېرىمىز

 . ]ئايهت-٩٧نههلى 
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جهننهتتى تهۋهىد ئههلىنىڭ غهيرىگه هارام قىلدى،  ئالاله تائاال
ئۇالر ئالالهقا شېرىك كهلتۈرگهندىن سىرت باشقا گۇناهلىرىنىڭ 

مان بولمىغانالر دۇنيادا مۇسۇل. هېسابى بويىچه دوزاختا ئازابلىنىدۇ
ياخشى ئهمهللهرنى قىلىدىكهن، ئۇالرنىڭ ئهمهللىرى ئۈچۈن 
ئاخىرەتته ساۋاپ بېرىلمهيدۇ، بهلكى ئۇنىڭ نهتىجىسىنى دۇنيادا 

ئهمما مۇسۇلمانالر دۇنيادا قىلغان ياخشى ئهمهللىرىنىڭ . كۆرىدۇ
ساۋابنى ئاخىرەتته كۆرىدۇ ۋە دۇنيادىمۇ ئالالهنىڭ تهرىپىدىن 

 . كاپاتلىنىدۇمۇ
كىشىلهر ئالاله تائاال ۋە ئىنسانالر بىلهن بولغان مۇئامىلىلىرى 

ئىشلىگهن  مۇكاپات،-مۇكاپاتقا ئېرىشىدۇ، جازا-بويىچه جازا
ئالاله تائاال ياخشىلىق . ئهمهللهرنىڭ ئۆزىدىن بولىدۇ

قىلغۇچىالرغا ئېهسان قىلىدۇ، ئالالهنىڭ قىلغان ياخشىلىقى 
ئالاله تائاالغا سهمىمى بولۇپ . ستۈندۇرههممه ياخشىلىقتىن ئۈ

ئىخالس بىلهن ئهمهل قىلغانالر، ئۆزلىرىنىڭ ئالاله تائاالغا بولغان 
ههرىكهتلهرىدىكى ئىخالس دەرىجىسى -ساداقىتى ۋە ئىش-سهمىمى

ئالاله تائاالنىڭ بۇيرۇقلىرىغا . بويىچه ياخشىلىققا ئېرىشىدۇ
 بويسۇنۇپ، چهكلىمىلىرىدىن يېنىپ، ئالالهنىڭ
-بهلگىلىمىلىرىنى مۇهاپىزەت قىلغان كىشىنى ئالاله دۇنيا

-ئىنسان ئالاله تائاالغا تائهت. ئاخىرەتته ئۆزى مۇهاپىزەت قىلىدۇ
ئىبادەتلهر بىلهن يېقىنلىشىدىكهن، ئالاله تائاالمۇ ئۆزىنىڭ 
كاتتىلىقى ۋە ئۇلۇغلىقىغا اليىق رەۋىشته، ئۇ بهندىسىگه 

ئىبادىتى -تائاالغا بولغان تائهتئىنساننىڭ ئالاله . يېقىنلىشىدۇ
زىيادە بولغانسىرى، ئالاله تائاالنىڭ بهندىسىگه بولغان يېقىنلىقى 

ههدس قۇدسىىيدا ئالاله تائاال مۇنداق . زىيادە بولىدۇ
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ئهگهر بهندە ماڭا بىر غېرىچ يېقىنالشسا، مهن ئۇنىڭغا بىر « :دەيدۇ
سا، مهن گهز يېقىنلىشىمهن، ئهگهر ئۇ ماڭا بىر گهز يېقىنالش

ئۇنىڭغا بىر غۇالچ يېقىنلىشىمهن، ئهگهر ئۇ ماڭا مېڭىپ كهلسه، 
 ].بىرلىككه كهلگهن ههدىس[ ».مهن ئۇنىڭغا يۈگۈرۈپ بارىمهن

ئىنسان ئالالهنى ياد ئهتسه، ئالاله تائاال ئۇ كىشىنى ئاسماندا ياد 
نهسىههت قېلىش، -ئالالهنى ئىنسانالر ئارىسىدا ۋەز. ئېتىدۇ

تهربىيه بېرىش، ئالالهنى مهدهىيىلهش ۋە -مباشقىالرغا تهلى
ئالالهنىڭ دىنىنى ئۆگىنىش ئارقىلىق ياد ئهتسه، ئالاله تائاال ئۇ 

 .بهندىسىنى ماالئىكىلهر ئارىسىدا ماختاپ زىكىر قىلىدۇ
ئىنسان بىر نهرسىنى ئالالهنىڭ رازىلىقىنى مهقسهت قىلىپ 

ياخشىراق  تهرك قىلسا، ئالاله ئۇ بهندىسىگه تهرك قىلغىنىدىنمۇ
ئىنسان ئالالهنىڭ دىنىغا . بولغان بىر نهرسىنى تولۇقالپ بېرىدۇ

ههرىكهتلهرنى قىلسا، ئالاله تائاال ئۇ -ياردىمى بولىدىغان ئىش
ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق . بهندىسىگه ئۆزى ياردەم بېرىدۇ

َ  ﴿ :دەيدۇ َّ � ْ َا ُ ُُ ين َََ ِ ْ ا َا َُ اَم ََ ينَن  ّّ َ�َه  �
َ
ُ يۡت َ�� َِ َُثَ ََ ُۡ�ۡم  ُُ نََ

ۡقَداَمُ�مۡ 
َ
هللا يهنى ا(قا هللا سىلهر ا! ئى مۆمىنلهر « :تهرجىمىسى   ﴾ ُ

دۈشمىنىڭالرغا (سىلهرگه هللا ياردەم بهرسهڭالر، ا) نىڭ دىنىغا
بهرقارار ) ئۇرۇش مهيدانلىرىدا(قارشى ياردەم بېرىدۇ، قهدىمىڭالرنى 

 ].ئايهت-٧سۈرە مۇههممهد [» .قىلىدۇ
ىشىشنى ياخشى كۆرگهن كىشنى، ئالاله تائاالمۇ ئالالهقا ئۇچر

ئالالهقا ئۇچرىشىشنى . ئۇنىڭ بىلهن ئۇچرىشىشنى ياخشى كۆرىدۇ
ياقتۇرمىغان كىشىنى ئالالمۇ ئۇ كىشى بىلهن ئۇچرىشىشنى 

ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان كىشىنىڭ . ياقتۇرمايدۇ
ياخشىلىقىنى ئالاله تائاال ههسسىلهپ ئاشۇرۇپ، ئۇ كىشىگه 
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تته ئىنساننىڭ قهلبىگه كهچمىگهن نېمهتلهر بىلهن جهننه
 .مۇكاپاتاليدۇ

گۇناه : ئالاله تائاالنىڭ گۇناهكارالرنى ئازابالش پرىنسىپىدىن
ئىشلىگهن كىشى قىلغان گۇناهىغا يارىشا جازالىنىدۇ، 
ئالالهنىڭ بىرلىكىنى ئىنكار قىلغان كىشى، ئالاله تائاالنىڭ 

ئالاله تائاال . مههرۇم قالىدۇهىدايهت ۋە مۇهاپىزەت قىلىشىدىن 
ئىشلىگهن ئهمىلىدە « :ههدىس قۇدسىيدا مۇنداق دەيدۇ

باشقىالرنى ماڭا شېرىك قىلغان كىشىنى، شۇ شىېرىكىگه 
 ].مۇسلىم رىۋايىتى[ ».تاشالپ قويىمهن

ئابرۇي -اله تائاال بۇيرىغان ئىبادەتلهرنى رىيا قىلىش ياكى نامئال
قىلغان كىشىنىڭ  تېپىش ئۈچۈن ئالالهنىڭ غهيرىنى مهقسهت 

. بهشىرىسىنى ئالاله تائاال خااليىقالرغا ئاشكارا قىلىدۇ-ئهپتى
ئالاله تائاال نام « :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ

ل قىلغان كىشىنىڭ نامىنى چىقىرىدۇ، چىقىرىش ئۈچۈن ئهمه
رىيا قىلىپ ئهمهل قىلغان كىشىنى باشقىالرغا 

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[ ».كۆرسىتىدۇ
قهلبى ئالالهنىڭ غهيرىگه باغالنغان كىشى ههقىقى مۇخلىس 

 .هېسابالنمايدۇ
ئالالهنىڭ تهقدىرىگه ئىشىنىش ئىماننىڭ ئاساسىدىن بولۇپ، 

ئالاله تائاال رازى بولىدۇ، بۇنىڭدىن  بۇنىڭغا رازى بولغان كىشىدىن
ئالاله تائاالغا . نارازى بولغان كىشىگه ئالاله تائاال غهزەپ قىلىدۇ

ئىبادەت قىلىشنى تهرك قىلىپ، ئالالهنى ئۇنۇتقان -تائهت
-كىشىنى ئالاله تائاالمۇ ئۇنۇتىدۇ، ئۇنىڭ قىيىنچىلىقلىرى، غهم

مىكىر -نلىق ۋە هىلىباشقىالرغا ياما. قايغۇلىرىغا پهرۋا قىلمايدۇ
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ئىشلهتكهن كىشىنى ئالاله ئۇ كىشى سهزمىگهن هالهتته  
 .جازااليدۇ

چهكلىمىلهرنى بېكىتتى، كىشىلهر ئارىسىدا -ئالاله تائاال بۇيرۇق 
ئالاله تائاالنىڭ مۆمىن . هۇقۇقالرنى تۇرغۇزدى-بهزى ههق

بهندىلىرىنى هۆرمهتلىگهن كىشىنى ئالالهمۇ ئىززەتلهيدۇ، ئۇالرغا 
 .اهانهت قىلغان كىشىنى ئالاله تائاال خار قىلىدۇئ

بىرىگه بولغان مۇئامىلىسى بويىچه ئالاله -كىشىلهرنىڭ بىر
سىز كىشىلهرگه . تائاالمۇ بهندىلهرگه شۇ بويىچه مۇئامىله قىلىدۇ

 .قانداق قىلسىڭىز، ئالاله تائاالمۇ سىزگه شۇنداق قىلىدۇ
هنىڭ هوزۇرىدا مۇسۇلماننىڭ جېنى، مىلى، يۈز ئابرۇيى ئالال

ئېهسان قىلغان، -مۇسۇلمانالرغا ياخشىلىق، خهير. هۆرمهتلىكتۇر
شهپقهت قىلىغان، قېيىنچىلىقلىرىنى ئاسان قىلغان، -رەهىم

كىشىگه ئالاله تائاال ئېهسان قىلىدۇ، رەهمهت قىلىدۇ،  
ئۇ . مېهرىبانلىق قىلىدۇ، ياخشى مۇكاپات بىلهن تهقدىرلهيدۇ

دا ئۆزىنىڭ ئهرشنىڭ سايىسىدا كىشىنى قىيامهت مهيدانى
ئهمما مۇسۇلمانالرغا قاتتىق قوللۇق قىلغان، . سايىدىتىدۇ

ئاخىرەتلىك -ئىشلىرىنى قىيىنالشتۇرغان كىشىنىڭ دۇنيا
ئۆز قېرىندىشىنىڭ هاجىتىدە . ئىشلىرىنى قېيىنالشتۇرىدۇ

مۆمىننىڭ . بولغان كىشىنىڭ هاجىتىنى ئالاله ئاسان قىلىدۇ
ىقىنى ئاسان قىلغان كىشىنىڭ قىيامهت دۇنيادىكى قىيىنچىل

تىلىنى كىشىلهرگه  .كۈنىدىكى قىيىنچىلىقىنى ئاسان قىلىدۇ
-ساقلىغان كىشى ئىنسانالرنىڭ ئازار ئازار بېرىشتىن

مۇسۇلماننىڭ ئهيىبىنى ياپقان . كۈلپىتىدىن ساقلىنىدۇ
-مېهرى. ئاخىرەتته رەسۋا قىلمايدۇ-كىشىنى ئالاله دۇنيا
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ىك ئالالهنىڭ ئهرشىگه ئېسىقلىق بولۇپ، شهپقهت، رەهىمدىلل
شهپقهت قىلغان كىشىگه ئالاله تائاال -تۇغقانلىرىغا مېهرى-ئۇرۇق
تۇغقانالرنى يوقلىمىغان -ئۇرۇق. شهپقهت قىلىدۇ-رەهىم

 .كىشىنى ئالاله تائاالمۇ يوقلىمايدۇ
هاجىتىدىن سىرت كىشىلهردىن بىر نهرسه تهلهپ قىلغان كىشى 

دۇنيا توپالش -چار بولىدۇ، مالمىسكىنلىككه دۇ-پىقىر
مهقسىتىدە كىشىلهردىن بىرنهرسه سورىغان كىشى قىيامهت 

. كۈنىدە يۈزىنىڭ گۆشى بولمىغان داق سۆڭهك هالهتته كېلىدۇ
كىشىلهرگه بىر نهرسه بېرىپ كېيىن ئهزىيهت قىلغان كىشىگه 
ئالاله جازا بېرىدۇ، ئىنسانالرغا زىيان يهتكۈزگهن كىشىگه ئالاله 

 . زىيان يهتكۈزىدۇتائاال
دۇنيادا قانداق گۇناه سادىر قىلىنسا ئاخىرەتته شۇنىڭغا مۇۋاپىق 

دۇنيادا هارام قىلىنغان نهرسه بىلهن لهززەتلهنگهن . جازا بېرىلىدۇ
دۇنيادا . كىشى ئاخىرەتته ئۇ تۈردىكى نېمهتتىن مههرۇم قالىدۇ

شاراپ ئىچىپ ياشىغان كىشى ئاخىرەتنىڭ شارابىنى -هاراق
دۇنيادا يىپهك كېيىم كىيگهن ئهرلهر ئاخىرەتته . يالمايدۇتېتى

دۇنيادا . كىيىدىغان يىپهك كېيىملهردىن مههرۇم قالىدۇ
ههقىقهتتىن كۆز يۇمغان كىشى ئاخىرەتته قىيامهت مهيدانىدا 

دۇنيادا كىشىلهرنىڭ غهيۋىتىنى . كۆزى كۆر هالهتته بولىدۇ
قىيامهتته  قېلىش ئارقىلىق تىلىنى لهززەتلهندۈرگهن كىشى

تىرناقلىرى قوغۇشۇندىن قىلىنىپ ئۆزلىرىنىڭ يۈزلىرىنى 
كىشىلهرنىڭ زېمىنىنى . تىلىپ، تاتىالش بىلهن ئازابلىنىدۇ

ههقسىز ئىگىلىۋالغانالرغا قىيامهت كۈنىدە يهتته قات زېمىن 
دۇنيادا ئۆزىنى ئۆلتۈرۈۋالغان . تاقاق شهكىلدە كىيدۈرۈلىدۇ
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پاهىشه بىلهن -زىنا. زالىنىدۇكىشى ئاخىرەتته شۇ شهكىلدە جا
شۇغۇلالنغان كىشى دوزاختا، تاپىنى تهرەپتىن ئوت يىقىلىپ 

جازانىخورلۇق قىلىپ كىشىلهرنىڭ مېلىنى يېگهن . ئازابلىنىدۇ
 .كىشىلهر ئوتلۇق تاشالر ئېغىزلىرىغا ئالغۇزۇلۇپ يۈتتۈرلىدۇ

دۇنيادا قىلغان ياخشى ئهمهللهرنىڭ نهتىجىسى قىيامهت كۈنىدە 
قىلغان كىشىلهر نامازخانالر  نامازنى ۋاقتىدا ئادا. لىدۇكۆرى

ههجگه ئېهرام باغالپ . كېرىدىغان ئىشىكتىن جهننهتكه كېرىدۇ
ئۆلۈپ كهتكهن كىشى قىيامهت كۈنى تهلبىيه ئېيتىپ ئورنىدىن 

 ،ىئالاله يولىدا جىهاد قىلىپ شېهىت بولغان كىش1T . تۇرىدۇ
هر پۇرىقى تارىغان ئهنب-جاراههتلهردىن مىسكى قىيامهت كۈنى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممهتلىرى . هالهتته تۇرىدۇ
قىيامهت كۈنىدە تاهارەت ئالغان ئهزالىرىدىن نۇر چاقناپ تۇرغان 

قىيامهت كۈنىدە مۇئهززىنلهرنىڭ بوينى . هالهتته كېلىدۇ
چهكلىمىلىرى -ئالاله تائاالنىڭ بۇيرۇق. ههممىدىن ئۇزۇن بولىدۇ

. الرغا ئازاب بېرىش بىلهن قىلغان ۋەدىسى راستتۇركاپىر . 1Tههقتۇر
هارام ئىشنى -ياخشى ئهمهل قىلغانالر مۇكاپاتلىنىدۇ، چهكلهنگهن

  . قىلغانالر ئازابلىنىدۇ
سىز ئۆزىڭىزنىڭ ئاخىرەتلىك ئورنىڭىزنى كۆرمهكچى : خۇالسه

-بولسىڭىز، دۇنيادا قىلغان ۋە قىلىۋاتقان ئىش
 !.ههرىكهتلىرىڭىزگه قاراپ بېقىڭ

        . ئالاله تائاال ههممهيلهننى ياخشىلىققا يېتهكلىسۇن

 

 


