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  قىيامهتكه تهييارلىق قىلىشقا ئالدىراڭالر

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ تهپسىلى مهزمۇنى-31ئاينىڭ -10يىلى -2008

  بىرىنچى خۇتبه

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئېسىل كىشىلهرنىڭ ھامىيسى بولغان، 

. كۈم قىلىدىغان ئالالھغا خاستۇرخالىغان ئىشنى قىلىدىغان ۋە ئۇنىڭغا ھۆ

 يوشۇرۇن نېمهتلىرى ئۈچۈن -ئالالھنى بىزلهرگه ئاتا قىلغان ئاشكارا

ئېهسانىنى تېخىمۇ زىيادە قىلىپ بېرىشىنى -ماختايمىز ۋە پهزلى

كاتتا ئهرشنىڭ ئىگىسى بولغان ئالالھنى ھېچ شېرىكى يوق، . سورايمىز

گه، ھهق دىن بىلهن  يىگانه دەپ ئىمان ئېيتىش بىلهن بىر-يهككه 

ئهۋەتىلگهن، بارلىق ياخشىلىق سۈپهتلىرى بىلهن ماختالغان  

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە 

  .ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله  سهندىن ! ئى ئالالھ

اھابىلهرگه دائىم رەھمهت، بهرىكهت ۋە ساالمالرنى تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق س

  .تهلهپ قىلىمىز

ئالالھقا ئۇچرىشىشقا تهييارلىق قىلىش ئۈچۈن ! ئى مۇسۇلمانالر

تهقۋالىقنى داۋامالشتۇرۇڭالر، ئازابقا دۇچار بولۇشتىن ئىلگىرى ياخشى 

ئهمهللهرنى كۆپ قىلىڭالر، ئالالھنىڭ ھېسابسىز نېمهتلىرىگه شۈكرى 

  .رئېيتىڭال

- يامانلىق، بىز ياقتۇرىدىغان-ئالالھ بىزگه ياخشىلىق! ئى ئىنسانالر

ياقتۇرمايدىغان، لهززەتلىنىدىغان ۋە سهسكىنىدىغان بارلىق ئىشالردىن 

ئالالھ ئۆزىنىڭ كىتابى قۇرئان كهرىمدە مۇنداق . خهۋەر بهردى



 2

كىشىنى ئاخىرەتته (دۇنيا تىرىكچىلىكى ئويۇندىن،! بىلىڭالركى«:دەيدۇ

زىنهتتىن، ئۆز ئارا -مهشغۇالتتىن، زىبۇ) هتته قالدۇرىدىغانغهپل

مال، پهرزەنت كۆپهيتىپ پهخىرلىنىشتىن -پهخىرلىنىشتىن، پۇل

ئۆسۈملۈكى دېهقانالرنى )بىرەر يىغىش بىلهن ئۆستۈرگهن(ئىبارەتتۇر،

خۇرسهن قىلغان يامغۇرغا ئوخشايدۇ، ئاندىن ئۇ ئۆسۈملۈك قۇرۇپ قالىدۇ، 

لغانلىقىنى كۆرىسهن، ئاندىن ئۇ يهنچىلگهن چۆپكه ئۇنىڭ سارغىيىپ قا

ياخشى بهندىلهر ( قاتتىق ئازاب بار، ) كۇففارالر ئۈچۈن(ئايلىنىدۇ، ئاخىرەتته 

( ئالالھنىڭ مهغپىرىتى ۋە رازىلىقى بار، دۇنيا تىرىكچىلىكى پهقهت) ئۈچۈن

 -20ھهدىد سۈرىسى (»ئالدىنىدىغان بهھرىمان بولۇشتۇر) غاپىل ئادەم

  ).ئايهت

 يامانلىقتىن ئىبارەت -سىلهرنى ياخشىلىق« :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

سىناقالر بىلهن ئىمتىهان قىلىمىز، ئاندىن كىيىن سىلهر بىزنىڭ 

  .»دەرگاھىمىزغا قايتىسىلهر

ئالالھ بىز كۆرۈۋاتقان ۋە ياشاپ تۇرىۋاتقان بۇ كائىناتنى مهلۇم 

ڭدەك دۇنيادىكى ھهممه مۇددەتكىچه تۇرىدىغان قىلىپ ياراتتى، شۇنى

نهرسىلهرنىڭ مۇئهييهن ياشاش بهلگىلىمىسى بولۇپ ھېچ قايسى بۇنىڭ 

 -بىز ئاسمان « :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. سىرتىغا چىقىپ كېتهلمهيدۇ

زېمىن ۋە ئۇنىڭ ئارىسىدىكى نهرسىلهرنى ھهق بىلهن مهلۇم مۇددەتكىچه 

ئاقىۋىتىنىڭ قانداق (ر ئۇال«:ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. »ياراتتۇق

ئۆزلىرى ئۈستىدە پىكىر ) بولىدىغانلىقىنى بىلىشلىرى ئۈچۈن

يۇلتۇز (يۈرگۈزمهمدۇ؟ ئالالھ ئاسمانالرنى، زېمىننى ۋە ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى 

نهرسىلهرنى پهقهت ھهق ۋە مۇئهييهن ۋاقىتلىق قىلىپ ياراتتى، ) قاتارلىق
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 قايتا(گارىغا مۇالقات بولۇشنى پهرۋەردىشۈبهىسىزكى، نۇرغۇن كىشىلهر-شهك

تىرىلىدىغانلىقىنى، قىلغان ئهمىلىگه يارىشا مۇكاپاتلىنىدىغانلىقىنى 

  ).ئايهت-8رۇم سۈرىسى (»ئىنكار قىلغۇچىدۇر) ياكى جازالىنىدىغانلىقىنى

ھېچ كىشى ئالالھنىڭ ئىزنىسىز «:ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ئادەمنىڭ ئۆمرىنى ( تۈۋەتكهن،ئۆلمهيدۇ،ئالالھ ھهر ئادەمنىڭ ئهجىلىنى پۈ

، كىمكى دۇنيا )قورقۇنچاقلىق ئۇزارتالمايدۇ، باتۇرلۇق قىسقارتالمايدۇ

ساۋابىنى كۆزلىسه، ئۇنىڭغا دۇنيانىڭ ساۋابىنى بىرىمىز، شۈكرى 

  ). ئايهت-145ئىمران سۈرىسى -ئال( »قىلغۇچىالرنى مۇكاپاتاليمىز

ۋاتقان ۋە ياشاۋاتقان بۇ ئالالھ بهلگىلىگهن مۇددەت تۈگىگهندە بىز كۆرۈ

كائىناتنى يوق قىلىپ باشقا بىر ئالهمنى پهيدا قىلىدۇ، ئاسمانالر يېرىلىدۇ، 

 تالقان بولىدۇ، كۈننىڭ - ئارقا تهۋرىنىدۇ، تاغالر كۈكۈم-زېمىنالر ئارقىمۇ

نۇرى ئۆچىدۇ، ئاي تۇتۇلىدۇ، يۇلتۇزالر تۆكۈلىدۇ، دېڭىزالر الۋىلداپ يانىدۇ، 

ى بارلىق مهخلۇقاتالر ھوشسىزلىنىپ ئۆلىدۇ، ئالالھ  زېمىندىك-ئاسمان

خالىغان جانلىقالر قاپقالىدۇ، شۇنىڭ بىلهن قىيامهت بولىدۇ، ئىنسانالر 

ئالالھ تائاال . ئىلگىرى ئويالپمۇ باقمىغان قىيىنچىلىقالرغا دۈچ كېلىدۇ

) يهنى ئازابىدىن(پهرۋەردىگارىڭالردىن ! ئى ئىنسانالر«:مۇنداق دەيدۇ

ر، قىيامهتنىڭ زىلزىلىسى ھهقىقهتهن چوڭ ئىشتۇر، ئۇ كۈندە ھهر قورقۇڭال

قاتتىق قورقۇنچىدىن تېڭىرقاپ قېلىش ( بىر سۈت ئېمىتىۋاتقان ئايال

ئېمىتىۋاتقان بوۋىقىنى ئۇنتۇيدۇ، ھهر بىر ھامىلدار ئايالنىڭ ) بىلهن

رنى مهس كۆرىسهن، ھالبۇكى، بويىدىن ئاجراپ كېتىدۇ، ئىنسانال

-دېمهك قىيامهتنىڭ دەھشىتى ئۇالرنى ئهس( مهس ئهمهس،) تهھهقىقهت(ئۇالر
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ھهج (»ىن ئالالھنىڭ ئازابى قاتتىقتۇر، لېك)ھوشىدىن كهتكۈزۈۋەتكهن

  ). ئايهت-2-1سۈرىسى 

هر ئهبۇ ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمب

دۇكى قىيامهت شۇنداق ئۇشتۇمتۇت بولى«:ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

سودا قىلىۋاتقان ئىككى كىشى سودىسىنى پۈتتۈرمهستىن، تۆگىسىنى 

سېغىۋاتقان كىشى سۈتنى قولىغا ئالماستىن ئۇالغلىرىنى سۇغۇرۇشنى 

مهقسهت قىلىپ كۆلنى رىمونت قىلىۋاتقان كىشى ئىشىنى پۈتتۈرمهستىن 

  ).مۇسلىمدىن( »قىيامهت بولىدۇ

تلىق ئۈچۈن باشقا بىر قىيامهت ۋە ئۇنىڭدىن كىيىنكى ھايا ئالالھ 

دۇنيادا ياخشى ئهمهللهرنى قىلغان  دۇنيا ۋە جانلىقالرنى يارىتىدۇ، بۇ يهردە 

كىشىلهر دائىملىق نېمهتلهر بىلهن راھهتلىنىدۇ، بۇنىڭ ئهكسىچه 

 ئوقۇبهتته -پاجىرالر، كاپىرالر داۋاملىشىپ تۇرىدىغان دەرتلىك ئازاب-پاسىق

ئۇ كۈندە زېمىنمۇ باشقا بىر زېمىنغا، «: دۇئالالھ تائاال مۇنداق دەي. ئۆتىدۇ

يهنى پۈتۈن خااليىق (ئاسمانالرمۇ باشقا بىر ئاسمانالرغا ئايلىنىدۇ، ئۇالر

يهنى ( يىگانه، قۇدرەتلىك ئالالھنىڭ دەرگاھىدا) قهبىرلىرىدىن چىقىپ

ھازىر بولىدۇ، ئۇالرنىڭ كۆينىكى تىز ئوت ئالىدىغان ) مهھشهرگاھتا

ئىبراھىم سۈرىسى ( »ئوت ئۇالرنىڭ يۈزلىرىنى ئورىۋالىدۇقارامايدىن بولىدۇ، 

  ). ئايهتلهر49-50

ئالالھ تائاال . ئالالھ تائاال قىيامهتنىڭ ۋاقتىنى ھېچ كىمگه بىلدۈرمىدى

ئۇالر سهندىن قىيامهتنىڭ قاچان بولىشى توغرىسىدا «: مۇنداق دەيدۇ

امهت ئۇشتۇمتۇت قىي........... سورىسا، بۇنىڭ ۋاقتىنى ئالالھ بىلىدۇ دېگىن

  .»بولىدۇ
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 ئىبادەت، ياخشى ئهمهللهرنى كۆپ -ئالالھ تائاال ئىنسانالرنىڭ تائهت

گۇناھكارالرنىڭ تهۋبه قىلىپ ھهققه قايتىشى ئۈچۈن -قىلىۋېلىشى، ئاسى

 ئاالمهتلهرنى -بهلگه قىيامهتنىڭ يېقىنالشقانلىقىنى بىلدۈرىدىغان نۇرغۇن 

پهيغهمبهرلهرنىڭ تۈگهنچىسى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ . قىلدى

 ئاالمهتلىرى -قىيامهتنىڭ بهلگه. ئىكهنلىكىمۇ بۇ ئاالمهتلهرنىڭ بىرىدۇر

  :ئۈچ تۈرلۈك بولۇپ ئۇالر تۆۋەندىكىدەك

  . بىرىنچى باسقۇچتىكى ئاالمهتلىرى-1

ئاالمهتلهر بولۇپ بۇ چوڭ ئاالمهتلىرى كۆرۈلگىچه   ئوتتۇرىهال-2

  .داۋاملىشىدۇ

  .غان چوڭ ئاالمهتلهر قىيامهت بولىدى-3

بۇنىڭ . قىيامهتنىڭ ئهۋۋەلدىكى كىچىك ئاالمهتلىرى ئۆتۈپ كهتتى

مهن قىيامهتنىڭ «: مىساللىرىدىن بىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ

» ئالدىدا ئهۋەتىلدىم، قىيامهت بىلهن مىنىڭ دەۋرىمنىڭ ئارىلىقى يېقىن

مىنىڭ «: يهىسساالمپهيغهمبهر ئهله يهنه بىر ھهدىسته . دېگهن ھهدىسىدۇر

دۇنيانىڭ كۆپىيىپ -ۋاپاتىم، بهيتىل مهقدىسنىڭ پهتىه قىلىنىشى، مال

كېتىشى ۋە ھهممه دۇچ كىلىدىغان ئومۇمى پىتنه قاتارلىقالر قىيامهتنىڭ 

كىشىلهرنىڭ ئالى، قهۋەتلىك «: يهنه بىر ھهدىسته. دېگهن»ئاالمهتلىرىدىن 

» ىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرىدىنئارا بهسلىشىشىمۇ ق-ئىمارەتلهرنى ياساپ ئۆز

  .دېگهن

ھۇزەيپه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته پهيغهمبهر 

:  تۈرلۈك ئاالمهتنى ساناپ72ئهلهيهىسساالم قىيامهتتىن بۇرۇن بولىدىغان 

كىشىلهرنىڭ نامازغا سۇسلۇق قىلىشى، ئامانهتنى زايا قىلىۋېتىش، جازانه «
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قهۋەت -ان سۆزلهش، ناھهق قان تۆكۈش، قهۋەتيېيىش، ئۇيالماستىن يالغ

- ئىمارەتلهرنى سىلىش، دۇنيانى دەپ دىننى سېتىۋېتىش، ئۇرۇق

تۇغقانچىلىقنى ئۈزۈش، ئايالالرنى كۆپ تاالق قىلىش، تۇيۇقسىز ئۆلۈپ 

كېتىش، ئىشهنچىلىك كىشىلهرگه تۆھمهت قىلىش، سهمىمى 

هنچىگه ئېرىشىشى، كاززاپالرنىڭ ئىش-كىشىلهرنىڭ قارىلىنىشى، يالغانچى

تۆھمهتخورالرنىڭ كۆپىيىپ كېتىشى، يامغۇرنىڭ ئازالپ كېتىشى، 

پهرزەنتلهرنىڭ ۋاپاسىزلىشىپ كېتىشى، ئېسىل كىشىلهرنىڭ ئازالپ 

كېتىپ، پهسكهشلهرنىڭ كۆپىيىپ كېتىشى، ئهرلهرنىڭ ئايالالرغا، 

ئايالالرنىڭ ئهرلهرگه ئوخشىۋېلىشى، ئالالھنىڭ غهيرى بىلهن قهسهم 

 مهرىپهت -ىش، تهلهپ قىلىنمىغان ئىشقا گۇۋاھلىق بېرىش، ئىلىم قىل

نۇرلىرى ئۆچۈپ، دىنى ئهھكامالر ئېتىبارغا ئېلىنماي، ئاخىرەت ئهمىلى 

يامانلىقتىن -بىلهن دۇنيانى مهقسهت قىلىش، ياخشىلىققا بۇيرۇش

 -چهكلهشنىڭ يېتهرلىك بولماسلىقى، ھاراقكهشلىكنىڭ كۆپىيىشى، ئاتا

تىشنىڭ ئهۋج ئىلىشى، ئۆزىنىڭ ئانىسىنىڭ گېپىنى ئانىنى قاقشى

  .قاتارلىقالر»...ئاڭلىماستىن خوتۇنىنىڭ سىزىقى بويۇنچه ئىش قىلىش 

 پىرقىگه بۆلىنىپ كېتىدۇ، 73مىنىڭ ئۈممىتىم : يهنه بىر ھهدىسته

ئۇالردىن مهن ۋە ساھابىلىرىمنىڭ پرىنسىپى بىلهن ماڭغانالردىن باشقا 

  .دېگهن  ھهممىسى دوزاختا بولىدۇ

ئىككىنچى باسقۇچتىكى ئوتتۇرىهال ئاالمهتلهر بولۇپ، بۇ چوڭ -2

ئاالمهتلهر كۆرۈلگىچه قهدەر داۋاملىشىدۇ، بۇ ئاالمهتلهر كۆپ بولۇپ، ئهنهس 

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

 كۆپىيىشى، ئىلىمنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىشى، جاھىلالرنىڭ« :مۇنداق دېگهن
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 پاھىشه ئىشالرنىڭ ئاشكارا -ھاراقكهشلهرنىڭ زىيادە بولىشى ۋە زىنا

  ).مۇسلىمدىن.(»قىلىنىشىدىن ئىبارەت

ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ئهرلهر بىلهن، ئايالالرنىڭ ئايالالر -ئهرلهرنىڭ«:ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

تىبرانىي ( »بىلهن بۇزۇق ئىشالرنى قىلىشى قىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرىدىندۇر

  ).رىۋايهت قىلغان

ت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر سالمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايه

بىرىگه ئازار -خوشنىالرنىڭ بىر-خولۇم«:ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

). ئىبنى ئهبىي شهيبهدىن( »بېرىشلىرى قىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرىدىندۇر

ياخشى كىشىلهر دۇنيادىن كېتىپ ئالالھ ھالىغا پهرۋا «: يهنه بىر ھهدىسته

  .دېيىلگهن»ىدۇ قىلمايدىغان ناچار كىشىلهر كۆپىيىپ كېت

 قىيامهت بولىدىغان چوڭ ئاالمهتلهر بولۇپ دەججالنىڭ چىقىشىدىن - 3

مهن سىلهرگه «:ئىبارەت، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

باشقا پىتنىنىڭ يېتىپ قېلىشىدىن بهك  دەججالنىڭ پىتنىسىدىن 

پ دەججال قويۇق بۈدرە چاچلىق، كۆزى تېشىغا پولتىيىپ چىقى. قورقىمهن

قالغان بىر ياشتۇر، ئۇ شام بىلهن ئىراقنىڭ ئارىلىقىدىكى بىر يولدىن 

سول تهرەپ بولۇپ ھهممه يهردە پاساتچىلىق تېرىيدۇ، ئۇنىڭ -چىقىدۇ ۋە ئوڭ

مېڭىش سۈرئىتى شامال ئېتىرگهن كهلكۈندەك بولىدۇ، ئۇ بىر 

كىشىلهرنىڭ قېشىغا كېلىدۇكى، ئۇالرنى ئۆزىگه ئىشىنىشكه چاقىرىدۇ، 

ر ئۇنىڭغا ئېشىنىپ ئۇنىڭغا بويسۇنىدۇ، ئاندىن ئۇ ئاسماننى يامغۇر ئۇال

ياغدۇرۇشقا بۇيرۇيدۇ، ئاسماندىن يامغۇر ياغىدۇ، زېمىننى بۇيرىسا، زېمىندىن 

ئۆسۈملۈكلهر ئۈنىدۇ، ئۇ كىشىلهرنىڭ ئوتلىغىلى قويۇۋەتكهن چارۋىلىرى 
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ى چىقىپ كهچته سېمىز، يېلىنلىرى سۈتكه تولغان، توقلۇقىدىن بىقىنلىر

كهتكهن ھالدا قايتىپ كېلىدۇ، ئاندىن كىيىن ئۇ باشقا كىشىلهرنىڭ 

يېنىغا بېرىپ ئۇالرنى ئۆزىگه ئېشىنىشكه چاقىرىدۇ، ئۇالر ئۇنىڭغا 

ئىشهنمهي تهلىپىنى رەت قىلىدۇ، ئۇ ئۇالرنىڭ قېشىدىن قايتىپ كېتىدۇ، 

- شۇنىڭ بىلهن ئۇالرغا قهھهتچىلىك كېلىپ قوللىرىدا ھېچقانداق مال

ئېچىڭدىكى : مۈلكى قالمايدۇ، ئۇ بىر خارابىلىقتىن ئۆتۈپ ئۇنىڭغا

بايلىقالرنى چىقارغىن دەيدۇ، ئۇنىڭ ئىچىدىكى بايلىقالر ھهسهل ھهرىسى 

دەججالنىڭ ........  ئارقا چىقىشقا باشاليدۇ-ئۇۋىسىدىن چىققاندەك ئارقىمۇ

ى دېگهن خهت پۈتۈلگهن بولۇپ بۇنى ھهممه كىش" كاپىر"پېشانىسىغا 

ئوقۇيااليدۇ، دەججالغا ئىشهنگهن كىشىلهرنىڭ ئىلگىرىكى ياخشى 

ئهمهللىرىنىڭ پايدىسى بولمايدۇ، دەججالنى ئىنكار قىلغان كىشىلهرنى 

ئۇنىڭدىن كىيىن ئىيسا ئهلهيهىسساالم ............ئالالھ مهغپىرەت قىلىدۇ 

  .»..........چۈشۈپ دەججالنى ئۆلتۈرىدۇ

ىدىن كۈننىڭ مهغرىبتىن چىقىشى، چوڭ قىيامهتنىڭ چوڭ ئاالمهتلىر

چېقىشىدىن   مهجۇجىنىڭ -ھايۋاننىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى، يهئجۇجه

  .ئىبارەتتۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرى ھهر ! ئى ئىنسانالر

سورۇنلىرىدا قىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرىنى سۆزلىشهتتى، چۈنكى بۇ كىشىنىڭ 

بولغان رىغبىتىنى ئازلىتىپ دائىم ياخشى ئىمانىنى كۈچالندۇرۇپ، دۇنياغا 

  .ئهمهللهر بىلهن تهييارلىق قىلىشقا تۈرتكه بولىدۇ

بىز بىر كۈنى قىيامهتنىڭ : ھۈزەيپه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

ئهھۋالىنى سۆزلىشىپ ئولتۇراتتۇق، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىزنىڭ 
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ئېيتىپ بهردى،  ىرىنى يېنىمىزغا كېلىپ قىيامهتنىڭ ئون چوڭ ئاالمهتل

دەججالنىڭ چېقىشى، ئىيسا ئهلهيهىساالمنىڭ چۈشىشى، چوڭ : بۇنىڭدىن

.... ھايۋاننىڭ ئوتتۇرىغا چىقىشى، كۈننىڭ مهغرىپتىن چېقىشى

  .»قاتارلىقالر

 ئىبادەت قىلىڭالر، -تهقۋالىق بىلهن ئالالھغا تائهت ! ئى ئىنسانالر

ەدە قىلىنغان ئىش چوقۇم قىيامهتنىڭ كېلىشى ئىنىقدۇر، ھهرقانداق ۋ

ئۇالر ئۇشتۇمتۇت بولىدىغان «: ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. بولىدۇ

قىيامهتنى كۈتىۋاتامدۇ؟ ھهقىقهتهن قىيامهتنىڭ ئاالمهتلىرى كۆرۈلۈپ 

  .»بولدى

ئالالھ تائاال مۇشۇ كاتتا قۇرئان بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه بهرىكهت ئاتا 

 نهسىههت ۋە ھۆكۈملهر بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه -قىلسۇن، بۇنىڭدىكى ۋەز 

مهنپهئهت بهرسۇن، ئالالھ تائاالدىن ئۆزۈمگه، سىلهرگه ۋە بارلىق 

مۇسۇلمانالرغا گۇناھالردىن كهچۈرۈم تىلهيمهن، سىلهرمۇ كهچۈرۈم تهلهپ 

  .قىلىڭالر، ئالالھ گۇناھالرنى بهك كهچۈرگۈچى ۋە بهك مېهرىباندۇر

  ئىككىنچى خۇتبه

دۇ سانا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھغا خاستۇر، ئالالھ جىمى ھهم

ناھايتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىباندۇر، قىيامهت كۈنىنىڭ ئىگىسىدۇر، 

تهڭداشسىز بۈيۈك ئالالھنى ھېچ شېرىكى يوق يهككه يىگانه دەپ، 

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە 

  . بىرىمىز ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق
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سىلىدىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق ساھابىلهرگه دائىم رەھمهت، بهرىكهت ۋە ساالمالرنى 

  .تهلهپ قىلىمىز

ئالالھغا ھهقىقى رەۋىشته تهقۋالىق قىلىڭالر، ھهقىقى ! ئى مۇسۇلمانالر

ه سىلهرگه مهنپهت بېرىدۇ، تهقۋالىق قىلغان  ئاخىرەتت-تهقۋالىق دۇنيا

  .كىشىلهر بهخت تاپقۇسى، تهقۋاسىزالر زىيان تارتقۇچىالردۇر

قىيامهتنىڭ ئىشى بهك كاتتا، بۇنىڭ بولىشى ئېنىق، ! ئى مۇسۇلمانالر

ئالالھ تائاال قهبرىدىكى جهسهتلهرنى قوزغايدۇ، قىيامهتنىڭ ئهڭ يېقىن 

: اشلىنىدۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمۋاقتى ئىنساننىڭ ئۆلۈشى بىلهن ب

» كىمكى ئۆلۈپ دەپنه قىلىنىدىكهن، ئۇ كىشىنىڭ قىيامىتى باشلىنىدۇ«

  .دەيدۇ

ئۆلۈم ئىنساننى دۇنيادىن ئاخىرەتكه يهتكۈزىدۇ، ئۆلگهن كىشىلهر 

ئاخىرەتنىڭ ئهزاسى ھېسابلىنىدۇ، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ دۇنيادا قىلغان 

لسا جهننهت بىلهن مۇكاپاتلىنىدۇ، ئۇنىڭ ئهمهللىرىنى كۆرىدۇ، ياخشى بو

  .ئهكسىچه بولسا دوزاختا ئازابلىنىدۇ

دۇنيا ھاياتىنى ئاخىرەت  ھهقىقى تهقۋالىق بىلهن ! ئى مۇسۇلمانالر

ئىشلىرىغا تهييارلىق قىلىشقا سهرپ قىلىڭالر، چۈنكى ھهقىقى ھاياتلىق 

« : دەيدۇئالالھ تائاال مۇنداق. دېگهن ئاخىرەت ھاياتىدىن ئىبارەتتۇر

جهھهننهم كهلتۈرۈلگهن چاغدا، شۇ كۈندە ) گۇناھكارالرنىڭ كۆرىشى ئۈچۈن(

) بۇ چاغدا(ئهسلهيدۇ،) يهنى كاپىر دۇنيادىكى قىلمىشلىرىنى( ئىنسان

كاشكى مهن « :ئهسلىگهننىڭ ئۇنىڭغا نېمه پايدىسى بولسۇن، ئۇ ئېيتىدۇ

، شۇ كۈندە »امچۇھايات ۋاقتىمدا ياخشى ئىشالرنى قىلغان بولس) دۇنيادىكى(
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ئالالھ جازالىغاندەك ) ئالالھغا ئاسىيلىق قىلغانالرنى( ھهر كىم 

  .»جازالىمايدۇ، ھهمدە ھېچكىم ئالالھ باغلىغاندەك باغلىمايدۇ

ئالالھ تائاال سىلهرنى پهيغهمبهر ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى بىلىڭالركى

« :ۇنداق دېدىئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ئېيتىشقا بۇيرۇپ قۇرئان كهرىمدە م

ئالالھ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه رەھمهت يولاليدۇ، پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن 

سىلهر پهيغهمبهرگه ! ئى مۆمىنلهر. پهيغهمبهرگه مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ

  .»دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر

كىمكى ماڭا بىر قېتىم «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

سا، بۇ دۇرۇتنىڭ سهۋەبى بىلهن ئالالھ ئۇنىڭغا ئون ھهسسه دۇرۇت ئېيت

  .»رەھمهت قىلىدۇ

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا سهن ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا 

م رەھمهت، مهغپىرەت قىلغاندەك رەھمهت، مهغپىرەت قىلغىن، ئىبراھى

ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا بهرىكهت ئاتا قىلغاندەك بهرىكهت ئاتا 

  . قىلغىن

سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى 

  .تهلهپ قىلىمىزكىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت 

ئى ئالالھ توغرا يول تۇتقۇچى، ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم قىلغۇچى، 

ھهقىقهتنى دۇنياغا تاراتقۇچى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ئىز باسارلىرىدىن بولغان ئهبۇ بهكرى،ئۆمهر، ئوسمان، ئهلى ۋە باشقا بارلىق 
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 رەھمىتىڭ ۋە خهيرى سىنىڭ سېخىلىقىڭ، . ساھابىالردىن رازى بولغىن

  . ئېهسانىڭ بىلهن بىزدىنمۇ رازى بولغىن

مۇشرىكالر ۋە . ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن! ئى ئالالھ

بىزنىڭ . دىن دۈشمهنلىرىنى تارمار قىلغىن. كاپىرالرنى خار قىلغىن

بىزنى دۇنيانىڭ . ھهممه ئىشلىرىمىزنىڭ ئاقىۋىتىنى ياخشى قىلغىن

بىزنىڭ ئهمهللىرىمىزنى . خىرەتنىڭ ئازابىدىن ساقلىغىنخارلىقى ۋە ئا

خاتالىقلىرىمىزنى . قوبۇل قىلغىن ۋە ياخشىلىققا مۇۋەپپهق قىلغىن

كهچۈرگىن، دىنىڭغا، كىتابىڭغا ۋە پهيغهمبىرىڭنىڭ سۈننىتىگه ياردەم 

  . سهن ھهممىدىن كۈچلۈك غالىبدۇرسهن. بهرگىن

چاندۇرسهن، بىزگه يامغۇر سهن ناھايتى مېهرىبان، كۆيۈم! ئى ئالالھ

ياغدۇرۇپ بهرگىن، ئهقىلسىز ھاماقهت كىشىلهرنىڭ سهۋەنلىكى 

بىزنىڭ رەھبىرىمىزنى ئىسالھ قىلغىن، . تۈپهيلىدىن بىزنى ئازابلىمىغىن

توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلغىن، قىلغان ئىشلىرىنى سهن رازى بولىدىغان ۋە 

دىن دۇنيا ئىشلىرىغا ئۇالرنىڭ . ياخشى كۆرىدىغان ئىشالردىن قىلغىن

ياردەم بهرگىن، ئۇالرنىڭ ياردەمچىلىرىنى ئىسالھ قىلغىن، ئۇالر بىلهن 

سهن ھهممىگه قادىر، قۇدرەتلىك، . دىنىڭغا ۋە كىتابىڭغا ياردەم بهرگىن

بارلىق مۇسۇلمان رەھبهرلهرنى سىنىڭ كىتابىڭ ۋە پهيغهمبىرىڭنىڭ 

نىگه كۆيىنىدىغان سۈننىتى بىلهن ھۆكۈم قىلىدىغان، خهلقىگه، ۋەتى

بىزنىڭ ئىلگىرىكى ۋە كېيىنكى، ئاشكارا يوشۇرۇن . قىلغىن

گۇناھلىرىمىزنى، بىز بىلمىگهن سهن بىلىدىغان گۇناھلىرىمىزنى 

سهن ھهممىدىن ئهۋۋەل ۋە كېيىن سهندىن باشقا ئىالھ . كهچۈرۈم قىلغىن

  . يوق
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مۇسۇلمانالردىن قىيىنچىلىقتا قالغانالرنىڭ ! ئى ئالالھ

ىلىقىنى ئاسانالشتۇرغىن، ئهسىرگه چۈشۈپ قالغان قىيىنچ

مۇسۇلمانالرنىڭ قۇتۇلۇشىغا ياردەم بهرگىن، مۇسۇلمانالردىن قهرزدارالرنىڭ 

سىنىڭ رەھمهت شهپقىتىڭ بىلهن . قهرزىنى ئاسانالشتۇرغىن

مۇسۇلمانالردىن كېسهللىك ئازاۋى تارتىۋاتقان كىشىلهرگه شىپالىق 

دلىرىمىزنى شهيتاندىن ۋە ئىنسان جىندىن بىزنى ۋە بىزنىڭ ئهۋال. بهرگىن

سهن . بولغان ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ زىيان يهتكۈزۈشىدىن ساقلىغىن

ھهممىگه قادىر، قۇدرەتلىك، بارلىق مۇسۇلمانالرنى شهيتاندىن ۋە ئىنسان 

  . جىندىن بولغان ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ زىيان يهتكۈزۈشىدىن ساقلىغىن

-ىلهرنى ئادىللىق قىلىشقا، خهيرىئالالھ س! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

ئېهسان قىلىشقا، ئۇرۇق تۇغقانالرغا ئېهسان قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، پاھىشه 

سىلهرنىڭ نهسىههت قوبۇل . ئىشالردىن، ھهددىدىن ئېشىشتىن توسىدۇ

قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه نهسىههت قىلىدۇ، ئالالھغا بهرگهن ۋەدەڭلهرگه 

دىن كېيىن بۇزىۋەتمهڭالر، ئالالھنى بۇ ۋاپا قىلىڭالر، ئهھدىنى چىڭىتقان

ئىشقا ۋەكىل قىلدىڭالر، ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ 

تۇرغىچىدۇر، ناھايتى كاتتا بولغان ئالالھنى يادىتىڭالر، ئالالھمۇ سىلهرنى 

ئهسلهيدۇ، ئالالھنىڭ ھېسابسىز نېمهتلىرىگه شۈكۈر ئېيتىڭالر، سىلهرگه 

رىدۇ، ئالالھنى يادىتىش كاتتا ئىشتۇر، ئالالھ سىلهرنىڭ زىيادە قىلىپ بې

  .قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغىچىدۇر

  


