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 شهرىپى-رەسۇلۇلالهنىڭ ئالاله دەرگاهىدىكى ئۆرنى ۋە شان

 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-15اينىڭ ئ-10يىلى -2010

مهدىنه مۇنهۋۋەرە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى جۈمه نامىزى 

ئالاله تائاال پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد "ئۈچۈن توپالشقان يۈزمىڭلىغان جامائهتكه 

ى ئادا قىلىشى ئهلهيهىسساالمنى ئهڭ قېيىن ۋە ئېغىر بولغان ئهلچىلىك ۋەزىپىسىن

رەسۇلۇلالهنىڭ ئالاله دەرگاهىدىكى ئورنى ۋە . ئۈچۈن ئىنسانالر ئارىسىدىن تاللىدى

 :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى" شهرىپى-شان

ئالاله تائاال ئهلچىلىك ۋەزىپىسىنى ئورۇنالش ئۈچۈن ئىنسانالر ئارىسىدىن، ئادەم 

پهيغهمبىرىمىز   ئههلىنىڭ سهرخىلى بولغان ئهۋالدلىرىنىڭ ئهڭ ئۇلۇغى، زېمىن 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئالالهنىڭ بهندىسى، . مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى تاللىدى

ئهلچىسى، پهيغهمبىرى، ۋەهىينى ئىنسانالرغا يهتكۈزۈشكه تاللىغان ئىشهنچىلىك 

ى مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ پهيغهمبهرلىكىگه ئىشهنمىگهن كىش. كىشىسىدۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ سهردارى ۋە . مۇسۇلمان بولمايدۇ

تۈگهنچىسى، شاپائهت ساهىبى، قىيامهت كۈنى قهبرىدىن تۈنجى چېقىدىغان، تۇنجى 

قېتىم شاپائهت قىلىدىغان، پىلسىراتتىن ئۈممهتلىرى بىلهن ههممه پهيغهمبهرلهردىن 

كهۋسهر ۋە ئالى -، جهننهتكه تۈنجى كىرىدىغان، ههۋزئىلگىرى تۇنجى قېتىم ئۆتىدىغان

قىيامهتته ئۇنىڭ ئۇممىتى بارچه پهيغهمبهرلهرنىڭ . ماقام بېرىلگهن زاتتۇر

 .ئۈممىتىدىن كۆپ بولىدۇ

شهرىپى ئۇلۇغ، دەرىجىسى -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ پهزىلىتى يۇقىرى، شان

 .ئۈستۈن زاتتۇر

ئالاله تائاال . شى ۋاجىپتۇرمۇسۇلماننىڭ ئۇنىڭ يولىغا ئهگىشى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ئېيتىشنى يولغا قويدى ههمدە ئۇنى ئۇلۇغ 

ئالاله ههقىقهتهن «: ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئىبادەتلهرنىڭ جۈملىسىدىن قىلدى

پهيغهمبهرگه رەهمهت يولاليدۇ، پهرىشتىلهرمۇ ههقىقهتهن پهيغهمبهرگه مهغپىرەت 

سىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق ! ىدۇ، ئى مۆمىنلهرتهلهپ قىل
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بارلىق مهخلۇقاتالرغا  پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ]. ئايهت-56سۈرە ئههزاب . [»تىلهڭالر

 .شهپقهت قىلىپ ئهۋەتىلدى-رەهمهت

ساالم يولالش سهۋەبى بىلهن ئالاله -بهندە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت

ئهبۇ هۈرەيرە رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن رىۋايهت . ساۋابقا ئېرىشىدۇ-داردا ئهجىرخالىغان مىق

ماڭا بىر قېتىم دۇرۇت «: قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

]. مۇسلىم رىۋايىتى. [»يوللىغان كىشىگه ئالاله تائاال ئون رەهمهت يولاليدۇ

خاتالىقالر كهچۈرۈم -لالش بىلهن گۇناهساالم يو-پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا كۆپ دۇرۇت

يا : ئۇبهي ئىبنى كهئهب رەزىيهلالهۇئهنهۇ. قايغۇالر كۆتۈرۈلىدۇ-قىلىنىدۇ، غهم

ۇئايىمدىن ساالم ئېيتىمهن، مېنىڭ د-مهن سىلىگه كۆپ دۇرۇت! رەسۇلۇلاله

: قانچىلىكىنى سىلى ئۈچۈن قىالي؟ دەپ سورىغاندا، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم. تۆتتىن بىرىنى؟ دېدى: ئۇ. خالىغىنىڭنى قىلغىن دېدى

: ئۇ. خالىغىنىڭنى قىلغىن، ئهگهر زىيادە قىلساڭ سهن ئۈچۈن ياخشى دېدى

خالىغىنىڭنى قىلغىن، ئهگهر زىيادە : مپهيغهمبهرئهلهيهىسساال. يېرىمىنى؟ دېدى

. ئۈچتىن ئىككىسىنى؟دېدى: ئۇ. قىلساڭ سهن ئۈچۈن ياخشى دېدى

خالىغىنىڭنى قىلغىن، ئهگهر زىيادە قىلساڭ سهن ئۈچۈن : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

. دۇئالىرىمنىڭ ههممىسىنى سىلى ئۈچۈن قىلىمهن دېدى: ئۇ. ياخشى دېدى

قايغۇلىرىڭنى كهتكۈزىدۇ، گۇناهلىرىڭنى -سېنىڭ غهم بۇ: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

 ].ئههمهد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى. [»كهچۈرۈم قىلىدۇ دېدى

جۈمه كۈنىدە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا كۆپ دۇرۇت ئېيتىش توغرىسىدا نۇرغۇن 

ئهبى ئۇمامه رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . ههدىسلهر بايان قىلىندى

ساالملىرى جۈمه -ئۈممىتىمنىڭ دۇرۇت«: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر

ساالم ئېيتقانالرنىڭ ئورنى ماڭا ئهڭ -كۈنلىكى ماڭا كۆرسىتىلىدۇ، ماڭا كۆپ دۇرۇت

 ].بهيههقى رىۋايىتى. [»يېقىن بولىدۇ

سانا ۋە دۇرۇت بىلهن باشالپ يهنه شۇنداق ئاخىرالشتۇرۇش -دۇئانى ههمدۇ

ئىبنى ئۇبهيد رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پۇزاله . ياخشىدۇر
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ساالم -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىر كىشىنىڭ ئالالهنى مهدهىلىمهي، ئۆزىگه دۇرۇت«

ساڭا ههيرانمهن دېدى ۋە ! ئى ناماز قىلغۇچى: دۇئا قىلىۋاتقانلىقىنى ئاڭالپ يوللىماي 

ندىن كېيىن قائىدىلىرىنى ئۆگهتتى، ئا-ئۇنىڭغا دۇئانىڭ ئهدەپ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۇنىڭ نامازدا ئالالهنى ماختاپ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا 

ئهمدى دۇئا قىلغىن، ئىجابهت : ساالم يولالپ دۇئا قىلغىنىنى ئاڭالپ، ئۇنىڭغا-دۇرۇت

 ].تىرمىزى رىۋايىتى. [دېدى»بېرىلىسهن قىلىنىسهن، سورىغىن 

شوئارى ۋە دىننىڭ ئاشكارا ئاالمهتلىرىدىن نامازغا ئهزان چاقىرىش ئىسالمنىڭ 

بىرى بولۇپ، ئالاله تائاال پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى هۆرمهتلهپ ئهزاندا ئۇنىڭغا 

ئابدۇلاله ئىبنى ئهمىر ئىبنى ئاس . ساالم يولالشنى يولغا قويدى-دۇرۇت

نداق رەزىيهلالهۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ مۇ

ئهزاننى ئاڭلىغاندا مۇئهززىن نېمه دىسه شۇنى «: دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان ئىدىم دەيدۇ

ساالم -ساالم يولالڭالر، كىمكى ماڭا بىر قېتىم دۇرۇت-دەڭالر، ئاندىن ماڭا دۇرۇت

ئالالهتىن ماڭا جهننهتتىكى ئهڭ . يوللىسا ئالاله ئۇ كىشىگه ئون رەهمهت ئاتا قىلىدۇ

الر، بۇ ئورۇنغا ئالالهنىڭ بهندىلىرىدىن بىر كىشى اليىق بولىدۇ، ئالى ئورۇننى سوراڭ

مهن شۇ كىشى بولۇشۇمنى ئارزۇ قىلىمهن، مهن ئۈچۈن ئالالهدىن ئالى ئورۇننى 

 ].مۇسلىم رىۋايىتى. [»سورىغان كىشىگه مېنىڭ شاپائىتىم ههقلىق بولىدۇ

ىنىڭ بهزى جاهىل كىشىلهرنىڭ كىمىكى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم قهبرىس

ساالم يوللىسا رەسۇلۇلاله مهزكۇر كىشىگه قولىنى سوزىدىكهن، -يېنىغا كېلىپ دۇرۇت

 .بۇ ئىش بهزى ئهۋلىياالرغا كۆرۈلۈپتىكهن دېگهن سۆزى يالغاندۇر

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى ياخشى كۆرۈشنىڭ ئاالمهتلىرىدىن بىرى ئۇنىڭ نامى 

ۇنىڭ نامى تىلغا ئېلىنغاندا ئۇنىڭغا ئ. ساالم يولالشتۇر-ياد ئېتىلسه ئۇنىڭغا دۇرۇت

 .دۇرۇت يوللىماسلىق بېخىللىقنىڭ جۈملىسىدىندۇر

ساالم يوللىغۇچى -ئالاله ههممهيلهننى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا كۆپ دۇرۇت

 .ئامىن. سالىه بهندىلهرنىڭ جۈملىسىدىن قىلسۇن

 


