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 ئۈممهت ئۈچۈن مۇھهممهد ئهلهیھىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن بۈیۈك

  مۇسىبهت بولمىسا كېرەك

    

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى - 13ئاینىڭ -3یىلى- 2009

دۇرۇتــالر  ســانا، پهیغهمـبهر ئهلهیھىسســاالمغا  -ئىمـام ئــالالھ تائاالغـا ھهمــدۇ    

ئوقــۇپ بولغانـــدىن كېـــیىن ھهرەمـــدە جــۈمه نـــامىزى ئۈچـــۈن یىغىلغـــان   

 : یۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

) تـارىخى (ئهلهیھىسسـاالتۇ ۋەسسـاالمنىڭ مۇبـارەك سـىیرەتلىرى    پهیغهمبهر "

ئىنســانىیهت ئۈچــۈن قىیــامهتكىچه داۋام قىلىــدىغان ئــۆچمهس ئىــز پــارالق 

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىیهلهرنى قىلدى" نۇردۇر

مهخپى ھـالالردا تهقۋادارلىـق    -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

ــالر ــا   تهقۋ! قىلىڭ ــاننى دۇنی ــق ئىنس ــت  -ادارلى ــاخىرەتته بهخ ــائادەتكه -ئ س

ئالالھ بۇیرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسـقان ئىشـالردىن   . ئېرىشتۈرىدۇ

  .یىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

یۇقىرىغــا ئــۆرلىگهن، . دۇنیــادا ھهمــمه نهرســه یوقىلىــدۇ، ئۇنتۇلــۇپ كېتىــدۇ 

اق نهرســـه سولىشـــىپ، تـــۆۋەنگه گۈللىنىـــپ تهرەققىـــي قىلغـــان ھهرقانـــد

لـېكىن ئۇلـۇغ ئىسـالم دىنـى بولسـا،      . مۇمكىن ئهمهس سېرىلىپ چۈشمهي 

خهلقئارالىق، ئىالھىي دىن بولغاچقا دائىم مۇسـتهھكهم، تهرەققىیاتچـانلىق   

مـۇھهممهد ئهلهیھىسسـاالتۇ ۋەسسـاالمنىڭ    . خۇسۇسىیتىگه ئىگه بىر دىندۇر

  .انالر ئارىسىدا كهڭ تارقالماقتاتهرجىمىھالى بولسا، كۈندىن كۈنگه ئىنس
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ئهۋالد ماڭىـدىغان یـوللىرىنى    -بۇ سىیرەت، بارلىق ئىنسـانىیهتكه ئهۋالدمـۇ   

مــــۇھهممهد ئهلهیھىسســــاالمنىڭ . یورۇتــــۇپ بېرىــــدىغان پــــارالق نــــۇردۇر

ــۈملىرى، ئهدەپ   ــىیرەتنىڭ فىقھـــى ھۆكـ ــالىنى ئۈگۈنـــۈش، سـ  -تهرجىمىھـ

لســا غهلىــبه، ھىــدایهتنىڭ   ئهخالقلىــرى ۋە مــاھىیهتلىرىنى ئۈگۈنــۈش بو  

ــۇر تهپهككــۈر قىلىــش    ســىیرەت، . ئاالمىتىــدۇر بىــز مۇســۇلمانالردىن چوڭق

ئارقىلىق ھهقىقىـي مـاھىیىتىنى چۈشـىنىش، تهھلىـل قىلىـش، ئهمىلـى       

سىیرەتنىڭ تارىخ بۇرۇلۇشـىنى  . تۇرمۇشىمىزغا تهتبىقالشنى تهقهززا قىلىدۇ

تىتــرەتكهن، ھهقىقىــي  ئــۆزگهرتكهن مــۇھىم ۋە ھــالقىلىق تهرىپــى، دۇنیــانى

سىناق ئالدىدا ئۆزىنى سىناشقا ئهرزىیدىغان ۋەقه پهیغهمبهر ئهلهیھىسسـاالتۇ  

  .ۋەسساالمنىڭ ۋاپاتىدۇر

یىغالپ، كۆز : رەسۇلۇلالھ ئهلهیھىسساالمنىڭ ۋاپاتىنى ئهسلهشتىن مهقسهت

یېشىنى ئېقىتىش ئهمهس، بهلكـى رەسـۇلۇلالھ ئهلهیھىسسـاالمنىڭ ھایـاتى،     

ــدىن ئىبــرەت ئېلىشــتۇر ئىزلىر -ئىــش ــدایهت،  . ى ــاتى دەۋەت، ھى ئۇنىــڭ ھای

ئۈممهتنى تهۋرەنمهس ئىـرادە بىـلهن قـۇرۇپ چىقىـش یولىـدا چىـراق بولسـا،        

رەســـــۇلۇلالھ  . ئىنســـــانىیهت ئۈچـــــۈن ئىبرەتتـــــۇر    ئۇنىـــــڭ ۋاپـــــاتى   

ئهلهیھىسسـاالمنىڭ ۋاپــاتى ئـۈممهت ئۈچــۈن بىـر پــاجىئه بولسـىمۇ ئۇنىڭغــا     

یـوق پائـالىیهتلهرنى، بىـدئهتلهرنى پهیـدا قىلىشـقا      قایغۇرۇش یۈزىدىن، دىندا 

سىلهرگه پهیغهمبهر نېمه ئېلىـپ كهلسـه   : "ئالالھ قۇرئان كهرىمدە. بولمایدۇ

". شۇنى تۇتۇڭالر، نېمىدىن توسـقان بولسـا ئۇنىڭـدىن دەرھـال قـول ئـۆزۈڭالر      

  .دەیدۇ
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كىمكــى بىزنىـڭ دىنىمىــزدا  : "رەسـۇلۇلالھ ئهلهیھىسسـاالم مۇنــداق دېـگهن    

ــوق ــدۇ   یـ ــدىكهن رەت قىلىنىـ ــدا قىلىـ ــنى پهیـ ــر ئىشـ ــۇل " (بىـ ــى قۇبـ یهنـ

  ).قىلىنمایدۇ

ئالالھ تائاال ئىنسانىیهتكه دىننى مۇكهممهل قىلىپ، نېمهتلىرىنى تامامالپ، 

ــان شــهكىلدە       ــالالھ بۇیرىغ ــى ئ ــۈممهتكه دىنن ــاالم ئ ــۇھهممهد ئهلهیھىسس م

ــالهت قاینىم   ــتهكلهپ، جاھ ــدایهتكه یې ــانىیهتنى ھى ــۈزۈپ، ئىنس ــدىن یهتك ى

" نهســىر"قۇتقــۇزۇپ، ئهڭ یــۇقىرى ســهۋىیىگه كۆتۈرگهنــدىن كېــیىن ئــالالھ 

ــاالمنىڭ    ــبهر ئهلهیھىسسـ ــارقىلىق پهیغهمـ ــل قىلىـــش ئـ ــىنى نازىـ سۈرىسـ

دۇنیادىكى ۋەزىپىسى ئاخىرلىشـىپ ئالالھنىـڭ دەرگاھىغـا بارىـدىغانلىقىغا     

 .ئىشارەت قىلىپ ۋاپـات قىلدۇرۇلىـدىغانلىقىغا ئالـدىن تهزىـیه بىلـدۈرگهن     

ھهرقانــداق بىــر یاخشــى ئىــش تاماملىنىــپ، مــۇكهممهل بولغانــدا تهســبىھ،  

ــىدۇر-تهۋبه ــان . ئىســـتىغفار ئېیـــتىش یاخشـ زەپهر قازىنىـــپ غهلـــبه قىلغـ

یــتىش بولســا، ئالالھقــا شــۈكۈر قىلىــش ۋە  ۋاقىتتىمــۇ تهۋبه ئىســتىغفار ئې

ھىجرەتنىــڭ ئــونىنچى یىلــى . قۇلچىلىــق ئىزھــار قىلىشــنىڭ دەلىلىــدۇر

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئۆزىمۇ ھهججهتۇلۋىدادا ئهرەفات تېغىـدا سـۆزلىگهن   

ــارلىق     ــپ، ب ــقانلىقىغا ئىشــارەت قىلى خۇتبىســىدە ئهجىلىنىــڭ یېقىنالش

بــۇ یىلــدىن : هت بىــلهن خوشلىشــىپســاھابىالر بهلكــى بــارلىق ئىنســانىی 

  .كېیىن سىلهر بىلهن یهنه یۈز كۆرۈشهلمهسلىكىم مۇمكىن، دېگهن

پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالمنىڭ ئهجىلــى یېقىنالشــقاندا بېشــى ئاغرىــپ،      

بـۇ ھهقـته   . قىزىتمىسـى ئـۆرلهپكهتكهن  . ئاغرىقمۇ بارغانسېرى ئېغىرالشقان

ایهت قىلغـان بىـر ھهدىسـته، ئـۇ     ئهبۇ سهئىد ئهلخۇدەرى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ رىـۋ 

كېسـهللىك  )پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالم ئاخىرقى كۈنلىرىـدە  : مۇنداق دېگهن
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بېشىنى تېڭىۋالغان پېتى ئۆیىدىن چىقىپ مۇنبهرگه ئـۆرلىگهن  ( ھالىتىدە

بىر بهندىگه دۇنیانىڭ زىننىتى تهقـدىم قىلىنـدى بهنـدە    : "ۋە مۇنداق دېگهن

دېگهنـدە بـۇ سـۆزنىڭ مهنىسـىنى     ". للىـدى ئالالھنىڭ یېنىدىكى نېمهتنى تا

ئولتۇرغان ساھابىالر ئىچىدە ئهبۇبهكرى رەزىیهلالھۇ ئهنھـۇدىن باشـقا كىشـى    

دەرھــال ئهبــۇ بهكــرى رەزىیهلالھــۇ ئهنھــۇ ســاڭا مېلىمىــز،  . چۈشــىنهلمىگهن

رەسـۇلۇلالھ  . ئىـي رەسـۇلۇلالھ دېـگهن    جېنىمىز، بالىلىرىمىز فىدا بولسـۇن  

لى ئېغىرالشـقان ۋاقتىـدا ئایاللىرىـدىن ئـانىمىز     ئهلهیھىسساالمنىڭ كېسى

ــۈن       ــى ئۈچ ــىلىنىڭ بېقىلىش ــدە كېس ــڭ ئۆیى ــۇ ئهنھانى ــه رەزىیهلالھ ئائىش

رەسۇلۇلالھ ئهلهیھىسساالم ئانىمىز مهیمۇنهنىڭ ئۆیىـدىن  . رۇخسهت سورىدى

. فهزلى ئىبنى ئابباس بىلهن ئهلى رەزىیهلالھۇ ئهنھۇالرغا یۆلىنىـپ چىقتـى   

ــاغرىق ئېغىرالشق ــاي قالغانىــــــدى ئــــ ــىرى ماڭالمــــ ــبهر . انســــ پهیغهمــــ

: ئهلهیھىسســاالمنىڭ گــۈلى ســانىلىدىغان قىــزى فــاتىمه رەزىیهلالھــۇ ئهنھــا

دېگهنــــدە رەســــۇلۇلالھ  ! دادامنىــــڭ ئاغرىقىغــــا مهن قانــــداق چىــــداي    

. دېــگهن " دادىڭىزغــا بۈگۈنــدىن كېــیىن ئــاغرىق یــوق     : "ئهلهیھىسســاالم

اھـایىتى ئېغىرالشـقاندا ئۆیىـدىن    رەسۇلۇلالھ ئهلهیھىسساالمنىڭ ئـاغرىقى ن 

چىقالماي یېتىـپ قالغـان بولسـىمۇ سـاھابىالرنىڭ ھالىـدىن سـوراپ، نامـاز        

ئهبۇ بهكرى رەزىیهلالھـۇ ئهنھـۇنى ئورنىـدا جامـائهتكه     . لىرىدىن سوراپ تۇرغان

بۇ قـایغۇلۇق كـۈنلهردە ۋەھیىمـۇ توختىغـان بولـۇپ،      . ئىمام بولۇشقا بۇیرىغان

ــۇلۇلالھ ئهلهیھىسســاال  ــاپالپ   رەس ــال شــېرىك ئهقىدىســى ق ــۈممهتنى یهنى م ئ

پهیغهمـبهر ئهلهیھىسسـاالم بېشـىنى یـۆگهپ     . كېتىشىدىن ئهندىشه قىلغـان 

قایغۇغــا چۆمگهنــدە بېشــىنى ئورىۋالغــان رەخنــى      -یاتىــدىغان بولــۇپ، غهم 



 6

. ئــالالھ یهھــۇدى ۋە ناســاالرغا لهنهت قىلــدى: "ئېلىۋېتىــپ مۇنــداق دەیتتــى

  ".رىنىڭ قهبرىلىرىنى مهسجىدگه ئایالندۇرۇۋالدىچۈنكى ئۇالر پهیغهمبهرلى

ــىلى ئېغىرلىشــىپ بېرىۋاتقانــدىمۇ      ــۇلۇلالھ ئهلهیھىسســاالمنىڭ كېس رەس

نامــاز ، نامــاز دېیىشــتىن باشــقا نهرســه : داۋاملىــق قىلىــدىغان تهۋسىیىســى

رەسۇلۇلالھ ئهلهیھىسسـاالمنىڭ ۋاپاتىـدىن بـۇرۇنقى ئـاخىرقى     . ئهمهس ئىدى

: ئىبنى مالىك رەزىیهلالھۇ ئهنھۇ مۇنداق بایان قىلىدۇئهنهس  نهپهسلىرىنى 

ــدى  ــۈكى ئىـ ــهنبه كۈنلـ ــىنىڭ  . دۈشـ ــاالم ھۇجرىسـ ــبهر ئهلهیھىسسـ پهیغهمـ

. پهردىسىنى قایرىپ بىزلهرگه قارىدى، بىز نامازغا سهپ بولۇپ تۇرۋاتقانىـدۇق 

رەسۇلۇلالھ ئهلهیھىسساالمنىڭ چىرایى خۇددى قۇرئان كهرىمنىڭ قهغىـزىگه  

. ئهمما بىزلهرگه قاراپ تهبهسسۇم قىلـدى . رغىیىپ كهتكهنىدىئوخشاشال سا

ئهبـــۇبهكرى رەزىیهلالھـــۇ ئهنھـــۇ . بىـــز خۇشـــاللىقىمىزدىن ئۇچـــاي دېـــدۇق

رەسۇلۇلالھ ئهلهیھىسساالمنى كۆرۈپ ئارقىغـا چېكىنىـپ سـهپكه تىزىلىـپ     

ــپ     ــارەت قىلىـ ــاالم ئىشـ ــۇلۇلالھ ئهلهیھىسسـ ــهلگهندە رەسـ ــقا تهمشـ : تۇرۇشـ

پهیغهمـــبهر . مالڭالر دېـــدىیۇ پهردىســـىنى چۈشـــۈردى  نـــامىزىڭالرنى تامـــا 

ئۇنىـڭ ۋاپـاتى پۈتـۈن ئىنسـانىیهت     .ئهلهیھىسساالم شـۇ كـۈنى ۋاپـات قىلـدى    

ــدى    ــاجىئه ئى ــوڭ پ ــي چ ــۈن ھهقىقى ــاالمنىڭ  . ئۈچ ــۇلۇلالھ ئهلهیھىسس رەس

بــۇ ئېغىــر . پىراقىــدىن یىغلىغــان كــۆزلهر ئېقىــپ چۈشــهي دەپ قالغانىــدى

ــېمه قى  ــاھابىالر ن ــاجىئهدىن س ــى   پ ــبهت خهۋىرىن ــمهي، مۇس لىشــىنى بىلهل

ئاڭلىغــان قۇالقلىرىغــا ئىشــىنهلمهي تۇرىۋاتقــان، ئــۆمهر ئىبنــى خهتتــاب       

ــدە   ــۇبهكرى : رەزىیهلالھــۇ ئهنھــۇ خــۇدىنى یوقاتقــان بىــر ۋەزىیهتنىــڭ ئۆزى ئهب

ــاھابىالرنىڭ مېڭىســىنى     ــارقىلىق س ــۇ مهشــھۇر ســۆزى ئ رەزىیهلالھــۇ ئهنھ

هممهد ئهلهیھىسسـاالمغا ئىبـادەت   كىمكـى مـۇھ  : "سهگىتىپ مۇنداق دېـگهن 
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ــدى   ــات قىل ــۇھهممهد ئهلهیھىسســاالم ۋاپ ــدىكهن، م ــا  . قىلى كىمكــى ئالالھق

  " .ھایاتتۇر، ئۆلمهیدۇ ئىبادەت قىلىدىكهن ئالالھ 

ــۇدىنى       ــدە خـ ــىبهت كهلگهنـ ــڭ مۇسـ ــۇ ئهنھۇنىـ ــۇبهكرى رەزىیهلالھـ ــۇ ئهبـ بـ

ىلىـش  یوقاتماستىن ئۆزىنى تۇتۇۋېلىپ، جـۈرئهت بىـلهن مهسـىلىنى ھهل ق   

  . قابىلىیىتىنىڭ یوقىرى ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر

یېشــىدا  63یىلــى  -11پهیغهمــبهر ئهلهیھىسســاالتۇ ۋەسســاالم ھىجرەتنىــڭ  

  .ئالهمدىن ئۆتتى

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمنىڭ ۋاپاتى بىزلهر ئۈچۈن ئىبرەتكى، ئۆلۈم ھهربىر 

ــاردۇر  ــورنى ب   . كىشــىگه ب ــادىكى ئ ــاكى دۇنی ــلهن ی ــا بى ــېچكىم دۇنی ــلهن ھ ى

  .مهغرۇرالنمىسۇن

ــۈننهتلىرىگه     ــاالمنىڭ ســ ــبهر ئهلهیھىسســ ــارچىمىزنى پهیغهمــ ــالالھ بــ ئــ

ئۆلـۈمنى ئهسـلهپ، داۋاملىـق تهییـار تۇرۇشـقا      ! ئهگهشكۈچىلهردىن قىلسـۇن 

نېسىپ قىلسۇن، ئاخىرقى نهپىسـىمىزدە ئىمـان بىـلهن كهتكىلـى نېسـىپ      

  !.قىلسۇن ئامىن


