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مۇسىبهتنىڭ بۈيۈكلىكى ئهجرىنىڭ كاتتىلىقىنىڭ 

  دەلىلىدۇر

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-11ئاينىڭ -12يىلى -2009

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالالھنى مهدھىيىلهپ 

لىغاندىن كىيىن جۈمه نامىزى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ساالم يول

ئالالھتىن كاتتا "ئۈچۈن جهم بولغان يۈزمىڭلىغان جامائهتكه ساالم بېرىپ 

مۇكاپاتقا ئېرىشىش، ئالالھ مۇپتىال قىلغان مۇسىبهتكه سهۋرى قىلىشنىڭ 

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى " خاراكتېرىگه قاراپ بولىدۇ

  :قىلدى

مۇسىبهتلهر بىلهن -زگرىشچان، تۈرلۈك باالدۇنيا ئۆ! ئى مۇسۇلمانالر

سىنىلىدىغان، مهلۇم مۇددەتتىن كىيىن ئۆزگىرىدىغان غۇربهتلىك دىيارى 

مۇسىبهتلهرگه چىرايلىق سهۋرى -بولۇپ، دۇنيادا ئۇچرىغان ھهر تۈرلۈك باال

دۇنيادا ئالالھ تائاالدىن باشقا مهڭگۈ قالىدىغان ھېچ نهرسه . قىلىش كېرەك

دۇنيا تىلغا ئالغۇچىلىكى يوق .  ھهممه نهرسىلهر ئۇنتۇلىدۇدۇنيادىكى. يوق

  .ئاددى نهرسه بولۇپ، بۇنىڭغا بىئارام بولۇش ۋە غهم قىلىشقا ئهرزىمهيدۇ

قايغۇ يهتسه بۇنىڭغا - مۆمىنگه دۇنيادا بىرەر قىيىنچىلىق ۋە غهم

سهۋرى قىلىپ، ئالالھنىڭ ھۆكمىگه رازى بولسا، ئۇنىڭ بىلهن 

بارلىق قىيىنچىلىق ئالالھقا ئىلتىجا . ان بولىدۇقىيىنچىلىقلىرى ئاس

مهنىۋى كېسهللىكلهر ئالالھقا ھهمدە ئېيتىش . قىلىش بىلهن ھهل بولىدۇ

ئهلهملهر ئالالھدىن ساۋاپ ئۈمىت قىلىش بىلهن - بىلهن شىپا تاپسا، دەرت

مۇسىبهت مۇسۇلمان ھاياتتا دۇچ كىلىدىغان بىر كۆرەش بولۇپ، . تۈگهيدۇ

مۇسىبهتنىڭ - باال. شى ۋە بېكىتىلگهن تۈگهنچىسى بولىدۇبۇنىڭ باشلىنى 
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ئهڭ كاتتىسى بۇنى ئۆچ كۆرۈش بولسا، سهۋىرسىزلىكتىن بۇنىڭغا 

قانائهتنى يوقاتقان . كىلىدىغان ساۋابنى يوقۇتۇپ قويۇش ئهڭ رەزىللىكتۇر

بىز «:ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. كىشى ساۋابتىن مهھرۇم قالىدۇ

ر ئاز قورقۇنچ بىلهن، بىر ئاز قهھهتچىلىك بىلهن ۋە سىلهرنى بى

ماللىرىڭالرغا، جانلىرىڭالرغا، بالىلىرىڭالرغا، زىرائهتلىرىڭالرغا يېتىدىغان 

 -بېشىغا كهلگهن مۇسىبهت، زىيان. (زىيان بىلهن چوقۇم سىنايمىز

. خۇش خهۋەر بهرگىن) جهننهت بىلهن(سهۋر قىلغۇچىالرغا ) زەخمهتلهرگه

بىز ئهلۋەتته ئالالھنىڭ «: رەر مۇسىبهت كهلگهن چاغدا، ئۇالرئۇالرغا بى

، چوقۇم ئالالھنىڭ )يهنى ئالالھنىڭ بهندىلىرىمىز(ئىگىدارچىلىقىدىمىز 

ئهنه شۇالر پهرۋەردىگارىنىڭ مهغپىرىتى ۋە . دەيدۇ» دەرگاھىغا قايتىمىز

ە سۈر[» .رەھمىتىگه ئېرىشكۈچىلهردۇر، ئهنه شۇالر ھىدايهت تاپقۇچىالردۇر

  ].ئايهتلهر-157- 156-155بهقهرە 

ئهلهم ياكى بىرەر كېسهللىك يهتسه، كۆپ ناله -بىرەر مۇسۇلمانغا دەرت

پهرياد چېكىش ۋە باشقىالرغا شىكايهت قىلىش بىلهن ساۋابىنى يوق 

مۇپتىال بولغان مۇسىبهتنى باشقىالرغا دەرت . قىلىۋەتمهسلىك كېرەك

 بىلهن يدۇ ۋە مۇسىبهت ئۇنىڭتوكۇش ئىنسانغا ھېچقانداق تهسهللى بولما

تهسهللى ۋە قانائهتلىنىش، ئۆزىگه يهتكهن بارلىق . يهڭگىللهپ قالمايدۇ

مۇسىبهتلهرنىڭ سهۋەبىدىن، بارلىق خاتالىقلىرى -كېسهللىك ۋە باال

ئۆچۈرۈلۈپ كهمچىلىكلىرىنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىدىغانلىقىنى بىلىشتىن 

كى، مهن ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇ. ئىبارەتتۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تهپ كېسىلى بولۇپ قالغاندا يوقالپ كېرىپ، 

ئى ئالالھنىڭ «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ قولىنى تۇتۇپ مۇنداق دېدىم
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سىلى قاتتىق تهپ كېسىلى بولۇپ قاپتىال؟ دېسهم، ! پهيغهمبىرى

كىشى ئه، شۇنداق، مهن سىلهردىن ئىككى -ھه: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

! ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى: مهن  ئاغرىپ قالغاندەك ئاغرىپ قالدىم دېدى، 

ئه دەپ بولۇپ مۇنداق -ھه  سىلىگه بۇنىڭدا قوش ساۋاپ بېرىلهمدۇ؟ دېسهم، 

كۈلپهت ۋە كېسهللىك يهتسه ئۇنىڭغا سهبرى -مۇسۇلمانغا بىرەر ئازار: دېدى

ىڭ يوپۇرماقلىرى قىلسا، ئالالھ بۇ كېسهللىك سهۋەبىدىن خۇددى دەرەخن

بىرلىككه كهلگهن . [ »تۆكۈلگهندەك ئۇ كىشىنىڭ گۇناھىنى ئۆچۈرىۋېتىدۇ

  ].ھهدىس

پارىسى، كىشىلهر - پهرزەنت ئىنساننىڭ يۈرەك! ئى مۇسۇلمانالر

ئارىسىدىكى پهخرى، ئۇالرنىڭ بىرىنىڭ ۋاقىتسىز ئالهمدىن ئۆتىشى، ئېغىر 

قهت سهبرى قىلىش ۋە مۇسىبهت ۋە قهلب يارىسى بولۇپ بۇنىڭ داۋاسى په

پهرزەنتلىرى كېسهللىك سهۋەبى، . ئالالھدىن ئهجرى تىلهش بىلهن بولىدۇ

قاتناش ھادىسىسى ياكى ئوت ئاپىتى ياكى سۇغا غهرق بولۇپ كېتىپ ياكى 

يامغۇر ھادىسىلىرىدە ۋاقىتسىز ئۆلۈپ كهتكهن، كۆز قارچۇغىدىن ئايرىلغان، 

سىلهر ! هن نهمدەلگهن ئانىالرقهلبى ئۆرتهنگهن ئاتىالر ۋە كۆزى ياش بىل

- ئالالھنىڭ ئهپۇ قىلىشى، كهچۈرۈم قىلىشى، رەھمىتى، كاتتا ساۋابى، خهير

ئهبۇ مۇسا . ئېهسانى ۋە ئالى جهننهتلىرى بىلهن خۇرسهن بولۇڭالر

ئهلئهشئهرى رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

ىڭ پهرزەنتى ئۆلۈپ كهتسه، بىرەر كىشىن«: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

مىنىڭ بهندەمنىڭ پهرزەنتنىڭ جېنىنى : ئالالھ ئۆزىنىڭ پهرىشتىلىرىگه

: ئالالھ تائاال. دەيدۇ  ئه -ھه: ئالدىڭالرمۇ؟ دەپ سورايدۇ، پهرىشتىلهر

: بهندەمنىڭ يۈرەك پارىسىنىڭ جېنىنى ئالدىڭالرمۇ؟ دەيدۇ، پهرىشتىلهر
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پهرزەنتنىڭ جېنىنى ئالغان ۋاقتىڭالردا بهندەم : ئالالھ تائاال. ئه دەيدۇ- ھه

سانا -ئۇ كىشى سىلىگه ھهمدۇ: نېمه دېدى؟ دەپ سورايدۇ، پهرىشتىلهر

بىز ئالالھنىڭ بهندىلىرى، ئاقىۋەتته ئالالھنىڭ تهرىپىگه (ئېيتتى ۋە 

ئالالھ تائاال . دەپ سىلىدىن ياخشىلىق تىلىدى، دەيدۇ)قايتىمىز

ياساڭالر، بۇ   ۈن جهننهتته بىر قهسىر مېنىڭ بۇ بهندەم ئۈچ: پهرىشتىلهرگه

  ].تىرمىزى رىۋايىتى. [»سانا ئۆيى دەڭالر دېدى-قهسىرنى ھهمدۇ

ئۆلۈم . ئۆلۈمدىن قېچىپ قۇتۇلۇش يوق! مۇسۇلمان قېرىنداشالر

شارابىنى ئىچمهيدىغان ۋە سهكراتتا يۈزبېرىدىغان قىيىن ئهھۋالالرنى 

-ۇرغۇن دوستالر بىرئۆلۈم سهۋەبى بىلهن ن. كۆرمهيدىغان كىشى يوق

پهيغهمبهر . بىرىدىن ئايرىلدى، يېقىن تۇغقانالرنىڭ ئارىسى يىراق بولدى

ئهلهيهىسساالم ئالالھ تائاالدىن بايان قىلغان ھهدىس قۇدسىىيدا مۇنداق 

مهن بهندەمنىڭ دۇنيادىكى كۆز : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ«: دەيدۇ

ىن كىشىسىنىڭ جېنىنى قارچىغۇسى ۋە يۈرەك پارىسى بولغان ئهڭ يېق

ئالسام، بهندەم بۇنىڭغا سهبرى قىلىپ، مهندىن ساۋاب ئۈمىت قىلسا، مهن ئۇ 

ئالالھنىڭ بۇ ]. بۇخارى رىۋايىتى. [»بهندەمنى جهننهت بىلهن مۇكاپاتاليمهن

ئهلهملىرىنى - سۆزلىرى مۇسىبهتكه گىرىپتار بولغان مۇسۇلمانالرنىڭ قايغۇ

  .پهسلىتىپ، روھىنى كۇچالندۇرىدۇ

كىمىكى قورساق ئاغرىقى، ۋابا كېسىلى، زەھهرلىك ھايۋانالر 

چىقىۋالغان، سۇدا غهرق بولۇپ كهتكهن ياكى ئۇلىغىدىن يىقىلىپ چۈشۈپ 

ئۆلگهن، تام بېسىۋالغان ۋە تۇغۇتتا ئۆلۈپ كهتكهندەك قىيىن بىر ئۆلۈم 

بىلهن دۇنيادىن كهتسه، ئالالھ بۇ ئۆلۈمنى ئۇ كىشىنى گۇناھتىن 

ساۋابىنى زىيادە قىلىدىغان، ئالى مهرتىۋىگه ئېگه - ، ئهجىرپاكاليدىغان
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قىلىدىغان، نهتىجىدە شېهىتلهرنىڭ دەرىجىسىگه يېتىدىغان بىر ۋەسىله 

  .قىلدى

-مانا بۇ مۇسىبهت ئىگىلىرى ئۈچۈن ناھايىتى مېهرىبان، كۆيۈمچان، ئاتا

ئېهسانى ھېسابسىز ، كهچۈرۈم قىلغۇچى، ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچى ۋە 

هممىنى بىلگۈچى ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھ تائاال تهرىپىدىن بولغان ھ

  .تهسهللى ۋە مهرھهمهتتۇر

   . ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچى جانابى ئالالھتۇر

 
   


