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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ۋە ساالم 

  يولالشنىڭ پهزىلىتى

   كۈنىدىكى جۇمه خۇتبىسى-18ئاينىڭ - 7يىلى - 2008ھـ 15/7/1429

   

  بىرىنچى خۇتبه

  ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا خاستۇر، بىزنى بارلىق ئۇممهتلهرنىڭ ياخشىسى 

ھهرقانداق خاپىلىق ۋە خۇرسهنلىككه يولۇققاندا . قىلغان ئالالھنى ماختايمهن

. ى ياد ئېتىمهن، ئۇنى پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمهن ۋە كۆپ شۈكرى ئېيتىمهنئالالھن

ھىممهت ئىرادىمىزنى ئاشۇرۇپ، مۇھىم ئىشلىرىمىزنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشتا ياخشى 

. ياردەمچى بولغان ئالالھنى ھىچ شېرىكى يوق يهككه يىگانه دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن

شچىمىز ۋە پهيغهمبىرىمىز ئىنسانىيهتكه رەھمهت قىلىپ ئهۋەتىلگهن يول با

. مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق 

                              . ساھابىلهرگه ئالالھدىن دائىم رەھمهت ۋە ساالمالرنى تهلهپ قىلىمهن

ئالالھ . مهن ئۆزۈمنى ۋە سىلهرنى ئالالھغا تهقۋالىق قىلىشقا تهۋسىيه قىلىمهن

ئالالھغا اليىق رەۋىشته تهقۋادارلىق قىلىڭالر، ! ئى مۆمىنلهر«:تائاال مۇنداق دەيدۇ

بىزنىڭ ئېسىل . »پهقهت مۇسۇلمانلىق ھالىتىڭالر بىلهنال ۋاپات بولۇڭالر

ئهلهيهىسساالم ئالالھنىڭ ئهلچىلىك ) دۇلالھئىبنى ئاب(پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد 

شېرىكتىن ۋە  ئۇممهتكه تهۋھىدته مۇستهھكهم تۇرۇپ . ئامانىتىنى تولۇق ئادا قىلدى

كۇفىردىن ساقلىنىش توغرىسىدا نهسىههت قىلدى، ئالالھنىڭ دىنىنى يهتكۈزۈش 

ەبى ئالالھ بىزنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سهۋ. يولىدا ھهقىقى كۆرەش قىلدى

بىلهن شېرىك ۋە كۇفىرنىڭ جاھالهت زۇلمىتىدىن ئىمان نۇرىغا ئىلىپ چىقتى، توغرا 
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بىر : ئهبى تهلهه ئهلئهنسارىدىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته. يولغا ھىدايهت قىلدى

كۈنى سهھهردە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كۆڭلى خوش، ئوچۇق يورۇق چىقتى، 

بۈگۈن كۆڭۈللىرى خوش، ئوچۇق يورۇق !ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى«:ساھابىالر

شۇنداق، ھازىر پهرۋەردىگارىمنىڭ ! ھهئه: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. چىقىپال؟ دېيىشتى

سىنىڭ ئۈممىتىڭدىن كىمىكى ساڭا بىرقېتىم دۇرۇت : ئهلچىسى يېنىمغا كېلىپ

 ساالم يوللىسا ئالالھ ئۇ كىشىگه شۇ دۇرۇت ساالمنىڭ سهۋەبى بىلهن ئون ياخشىلىق

يازىدۇ، ئون خاتالىقىنى ئۆچۈرىدۇ، ئون دەرىجه ئۈستۈن قىلىدۇ، ئالالھ ئۇ كىشىگه يهنه 

  . »دېدى  ئون رەھمهت ساالم يولاليدۇ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ شهرىئىتىگه ئهمهل قىلىپ، سۈننهتلىرىگه چىڭ 

ساالم يوللىغان كىشىلهر قىيامهت كۈنى پهيغهمبهر - ئېسىلىپ، كۆپ دۇرۇت 

هىسساالمنىڭ شاپائىتىگه اليىق، تهقدىرلىشىگه ھهقلىق، ۋە ئاالھىدە كۆڭۈل ئهلهي

ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى ( ئىبنى مهسئۇد  . بۆلۈشىگه ئېرىشىدىغان كىشىلهردۇر

قىيامهت كۈنى مىنىڭ شاپائىتمگه ئهڭ اليىق « :رىۋايهت قىلغان ھهدىسته) بولسۇن

  . دېگهن» ساالم يوللىغان كىشىلهردۇر- بولىدىغان كىشىلهر دۇنيادا ماڭا كۆپ دۇرۇت 

پهرۋەردىگارىمىز ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ تهڭداشسىز بۈيۈكلۈكى، كاتتىلىقى بىلهن، 

ئاسمان زېمىندىكى ھهممه پهرىشتىلىرى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى 

ن ئۇلۇغالش، ھۆرمهتلهش، قهدىر قىممىتىنىڭ يۇقىرى ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهش ئۈچۈ

بىز مۆمىن مۇسۇلمانالرمۇ ئالالھ . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا رەھمهت، ساالم يولاليدۇ

. تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ساالم يولاليمىز

ئالالھ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه رەھمهت يولاليدۇ، « :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

سىلهر !هن پهيغهمبهرگه مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ، ئى مۆمىنلهرپهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهت

ئالالھ ( ئامىر ئىبنى رەبىيئه . »دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر پهيغهمبهرگه 

مهن پهيغهمبهر : رىۋايهت قىلغان ھهدىسته) ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن

كىمىكى «ىدىم ئهلهيهىسساالمنىڭ خۇتبه سۆزلهۋېتىپ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭل

 ساالم يولاليدىكهن پهرىشتىلهر ئۇ كىشىگه ھهمىشه رەھمهت - ماڭا بىر قېتىم دۇرۇت
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دۇرۇت ساالمنى ئاز ياكى ) ئۇ كىشى ماڭا دۇرۇت ساالم يولالۋاتقان ۋاقىتتا( ساالم يولاليدۇ

  . دېگهن»يولالشنى تاللىسۇن  كۆپ 

 سهۋەبىدىن ئىنساننىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا كۆپ دۇرۇت ساالم يولالشنىڭ

خاتالىقلىرى ئهپۇ قىلىنىدۇ، يامانلىقلىرى ئۆچۈرۈلىدۇ، قىلغان دۇئالىرى ئىجابهت 

بولىدۇ، ھاجهتلىرى ئادا قىلىنىدۇ، قىيىنچىلىقلىرى ئاسان بولىدۇ، ياخشىلىق ۋە 

بهركهتلهر ھاسىل بولىدۇ، ھهر خىل ئاپهت ۋە يامانلىقالردىن ساقلىنىدۇ، پهيغهمبهر 

ساالمنىڭ ئۈممىتى ئۇستىدىكى بىر قىسىم ھهققى ئورۇندىلىدۇ، كىشىلهر ئهلهيهىس

ھهمدە توغرا . قهلبىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا بولغان مۇھهببهت زىيادە بولىدۇ

يولغا ھىدايهت تېپىشنىڭ سهۋەبلىرىنىڭ بىرى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا كۆپ 

ال بىزگه ئۆزىنىڭ رەھمهت مهغپىرەت دۇرۇت ساالم يولالشنىڭ سهۋەبىدىن ئالالھ تائا

ئىشىكىنى ئىچىۋېتىدۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا كۆپ دۇرۇت ساالم يولالش بىلهن 

ئىنساننىڭ دىلى ئىچىلىدۇ، غهم قايغۇلىرى تۈگهيدۇ، دەرىجىسى ئۈستۈن بولۇپ 

ھ ئالال« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. ماختالغۇچى ئالى ئورۇنغا ئېرىشىدۇ

تائاالنىڭ بىر تۈركۈم خاس پهرىشتىلىرى بولۇپ ئالالھ ئۇالرغا خااليىقالرنىڭ 

تىزىملىكىنى بهرگهن بولۇپ ئۇ پهرىشته مهن ۋاپات بولغاندا مىنىڭ قهبرەمنىڭ يېنىدا 

ئى : تۇرىدۇ، كىمىكى ماڭا بىر قېتىم دۇرۇت ساالم يولاليدىكهن، ئۇ پهرىشته ماڭا

االنى ساڭا دۇرۇت ساالم يوللىدى، دەيدۇ، ئالالھ تائاالمۇ ئۇ پاالنچىنىڭ ئوغلى پ! مۇھهممهد

كىشىنىڭ ھهر بىر يوللىغان دۇرۇت ساالملىرىغا ئون قېتىمدىن رەھمهت مهغپىرەت 

  .»يولاليدۇ

دىن رىۋايهت ) ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن( ئهلى ئىبنى ئهبى تالىب  

دۇئاالرنىڭ ھهممىسىدە « : دېگهنقىلىنغان ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ئوقۇلمايدىكهن، ئۇ دۇئاالر پهيغهمبهر 

  .»ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ئوقۇلمىغۇچه ئالالھنىڭ ھوزۇرىغا ئۆرلهشتىن چهكلىنىدۇ

دىن رىۋايهت قىلىنغان ) ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن( پۇزالهته ئىبنى ئۇبهيىد 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىز بىلهن بىلله ئولتۇراتتى، «: ه مۇنداق دېيىلگهنھهدىست
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مىنى كهچۈرگىن، رەھمهت ! ئى ئالالھ: بىر ئادەم كىرىپ ناماز ئوقۇپ مۇنداق دېدى

سهن ئهجىرگه ! ئى ناماز ئوقۇغۇچى: قىلغىن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېدى

تا ئولتۇرۇپ ئالالھنى ئۆزىگه اليىق رەۋىشته ئېرىشتىڭ، سهن ناماز ئوقۇپ تهشهھهۇد

ئۇنىڭدىن كىيىن يهنه . »ماختاپ، ماڭا دۇرۇت يولالپ ئۇنىڭدىن كىيىن دۇئا قىلغىن

كىشى كىرىپ ناماز ئوقۇپ ئالالھنى ماختاپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت 

ئى ناماز « :يوللىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇ كىشىگه مۇنداق دېدى

  .»ئالالھغا دۇئا قىلغىن، دۇئايىڭ ئىجابهت قىلىنىدۇ!وقۇغۇچىئ

دىن رىۋايهت قىلىنغان ) ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى بولسۇن( ئۇبهي ئىبنى كهئهب

مهن سىلىگه كۆپ دۇرۇت ساالم ! ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى« :ھهدىسته ئۇ كىشى

بهر پهيغهم. ئېيتىمهن، شۇنىڭدىن قانچىلىكنى سىلى ئۈچۈن قىلىمهن دېدى

تۆتنىڭ : ئۇ كىشى. دېدى» خالىغىنىڭنى قىلغىن« :ئهلهيهىسساالم ئۇ كىشىگه

خالىغىنىڭنى قىلغىن، ئهگهر كۆپ « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم. بىرىچۇ؟ دېدى

يىرىمىچۇ؟ دېدى، پهيغهمبهر : دېدى، ئۇ كىشى» قىلساڭ سهن ئۈچۈن ياخشى

» ساڭ سهن ئۈچۈن ياخشىخالىغىنىڭنى قىلغىن، ئهگهر كۆپ قىل« :ئهلهيهىسساالم

« :ئۈچتىن ئىككىسىچۇ؟ دېدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم: دېدى، ئۇ كىشى

: ئۇ كىشى. دېدى» خالىغىنىڭنى قىلغىن، ئهگهر كۆپ قىلساڭ سهن ئۈچۈن ياخشى

ئۇ ۋاقىتتا «:ھهممىنى سىلى ئۈچۈن قىلىمهن؟ دېدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

بۇ . دېدى» ىلىدۇ، گۇناھلىرىڭ كهچۈرۈم قىلىنىدۇسىنىڭ غهم قايغۇلىرىڭغا كۇپايه ق

يهنى غهم قايغۇنىڭ يوقىلىشى، گۇناھالرنىڭ (ھهدىسته سۆزلهنگهن ئىككى خىسلهت 

دۇنيا ـ ئاخىرەتتىكى ياخشىلىقنىڭ جۇغالنمىسى، ئالالھ غهم ) كهچۈرۈم قىلىنىشى

قايغۇلىرىغا كۇپايه قىلغان كىشى دېگهن دۇنيانىڭ قىيىنچىلىق، جاپا 

هققهتلىرىدىن ساالمهت قالىدۇ، چۈنكى دۇنيادا ئاددى قىيىنچىلىقمۇ كىشىنى مۇش

غهمگه سالىدۇ، ئالالھ گۇناھىنى كهچۈرۈم قىلغان كىشى ئاخىرەتنىڭ 

دىشۋارچىلىقىدىن ساقلىنىدۇ، چۈنكى ئىنسان ئاخىرەتته پهقهت گۇناھنىڭ 

  . سهۋەبىدىن ئازابلىنىدۇ
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ى تىلغا ئېلىنسا پهيغهمبهر كىمكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىسم

ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ساالم يوللىمايدىكهن ئۇ ئهڭ بېخىل كىشى ھېسابلىنىدۇ، 

چۈنكى ئۇ كىشى ھىچ قانداق ماددى كۈچ تهلهپ قىلىنمايدىغان بىر ئىشنىمۇ 

بېخىل دېگهن مېنىڭ نامىم «:قىلمىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بىر ھهدىسىدە

« :يهنه بىر ھهدىسته. دېگهن» ماڭا دۇرۇت ئېيتمىغان كىشىدۇرتىلغا ئېلىنغاندا

مېنىڭ نامىم تىلغا ئېلىنغاندا ماڭا دۇرۇت ئېيتمىغان كىشىنىڭ بۇرنى توپىغا 

  . دېگهن»)خار بولسۇن(مىلهنسۇن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇتنى قانداق ئېيتىش ۋە ساالم يولالشنى بولسا 

ساھابىالردىن بىرى : ھهدىسته. پ چۈشهندۈرگهننۇرغۇن ھهدىسلهردە بايان قىلى

ئالالھ بىزنى ساڭا دۇرۇت ! ئى ئالالھنىڭ پهيغهمبىرى: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ئېيتىشقا بۇيرىدى، ساڭا قانداق دۇرۇت ئېيتىمىز؟ دېدى

هممهدىن كهما ئالالھۇممه سهللى ئهله مۇھهممهدىن، ۋە ئهله ئالى مۇھ«: ئۇنىڭغا

سهللهيته ئهله ئالى ئىبراھيمه، ۋەبارىك ئهله مۇھهممهدىن، ۋە ئهله ئالى مۇھهممهدىن، 

ئى ئالالھ ئىبراھىمغا (مىدۇن مهجىيدكهما بارەكته ئهله ئالى ئىبراھيمه، ئىننهكه ھه

رەھمهت قىلغىنىڭدەك مۇھهممهد ۋە ئۇنىڭ ئهھلىگه رەھمهت قىلغىن، ئىبراھىمنىڭ 

ئهھلىگه بهرىكهت بهرگىنىڭدەك مۇھهممهد ۋە ئۇنىڭ ئهھلىگه بهرىكهت بهرگىن، سهن 

  . دېدى» دەڭالر) ھهقىقهتهنمۇ بهك ماختالغۇچى ۋە ئۇلۇغالنغۇچى زاتتۇرسهن

دېگهن سۆزنىڭ بىر مهنىسى بولۇپ بۇ سۆز ئالالھ ) ساالت(ېگهن ئهرەبچهدۇرۇت د

تهرەپتىن بولسا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ماختاش ۋە مهدھىيىلهش، ھۆرمىتىنى 

بۇ سۆز بىز تهرەپتىن . ئۈستۈن قىلىش، پهزىلىتىنى ئاشكارا قىلىشتىن ئىبارەت

منى بۇنىڭدىنمۇ بهك بولغاندا بىزنىڭ ئالالھدىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال

دېگهن ) تهسلىم(مهدھىيىلهش، ماختاشنى تهلهپ قىلىشىمىزدىن ئىبارەت، 

دېگهن ئالالھنىڭ گۈزەل ) ئهسساالم (بولۇپ   دېگهن مهنادا ) تىنىچ ئامانلىق(ساالم

ياخشىلىق ۋە بهرىكهت سهن بىلهن ! ئى مۇھهممهد: ئىسىملىرىدىن بىرى، يهنى

يدۇ، باال مۇسىبهت ۋە قىيىنچىلىقالردىن ساالمهت داۋاملىق بولىدۇ ئۈزۈلۈپ قالما
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دېگهن » ئالالھۇممه سهللى ئهله مۇھهممهدىن«بىزنىڭ . بولىسهن، دېگهندىن ئىبارەت

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ئۈچۈن ! ئى ئالالھ: سۆزىمىزنىڭ مهنىسى

ھهممه « :دەۋەت ئىشلىرىدا، ئۈممىتى توغرىسىدا ۋە نامى تىلغا ئېلىنغاندا

  . دەپ يېزىپ قويغىن دېگهندىن ئىبارەت» يىتهرسىزلىكتىن ساالمهت بولغۇچى

كۈنلهرنىڭ ئۆتىشى بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھۆرمىتى ئېشىۋاتىدۇ، 

قهدرى ئۈستۈن بولىۋاتىدۇ، ئۈممهتلىرى كۆپىيىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ئالالھ ئۇ كىشىدىن (ابدۇلال ئىبنى مهسئۇدزىكرى زىيادە بوالۋاتىدۇ، ئىمام نهسائىي ئ

« :دىن بايان قىلغان ھهدىسىدە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن)رازى بولسۇن

ئالالھنىڭ زېمىندا ئايلىنىپ يۇرىيدىغان خاس پهرىشتىلىرى بولۇپ، ئۇالر 

  . »ئۈممهتلىرىمنىڭ ساالملىرىنى ماڭا يهتكۈزىدۇ

لهن ماڭا ۋە سىلهرگه بهرىكهت بهرسۇن، ئۇنىڭدىكى ئالالھ بۈيۈك قۇرئان كهرىم بى

ۋەز نهسىههتلهردىن ھهممهيلهنگه مهنپهئهت بهرسۇن، سىلهر تىڭشاۋاتقان سۆزنى 

ئېيتىمهن، مهن ۋە سىلهر ئۈچۈن ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمهن، ئالالھتىن 

 كهچۈرۈم تهلهپ قىلىڭالر، ئالالھ غالىبتۇر، كهچۈرۈم تهلهپ قىلغۇچىالرنى

  . كهچۈرگۈچىدۇر

                                                                                ئىككىنچى خۇتبه

ئالالھنىڭ بىزگه قىلغان خهيرى ئېهسانلىرىگه ئۇنى چهكسىز ماختايمىز، بهرگهن 

نېمهتلىرىگه ۋە توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلغانلىقىغا ھېسابسىز شۈكرى ئېيتىمىز، 

نىنى كاتتىالپ ھىچ شېرىكى يوق يهككه يىگانه دەپ، پهيغهمبىرىمىز ئالالھنىڭ شه

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز 

ئالالھتىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، 

ق كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، ساھابىلهرگه، ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلى

  . تهلهپ قىلىمىز  مهغپىرەت 

ئۆزۈمنى ۋە سىلهرنى ئالالھغا تهقۋادارلىق قىلىشقا تهۋسىيه قىلىمهن، مۇسۇلمان 

كىشى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت يوللىغاندا ساالمنى بىلله يولالش كېرەك، 
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رۇت يوللىماسلىقتىن دۇرۇتال يولالپ ساالم يوللىماسلىق ياكى ساالم يولالپ دۇ

ساقلىنىش كېرەك، شۇنداقال خهت يازغاندىمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىسمى 

سىن ياكى ( دېگهن سۆزنى قىسقارتىپ » سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم«يېزىلغاندا

  . دەپ يازماستىن بهلكى تولۇق يېزىش كېرەك) سات

ئورۇنالردا ئازادە مېڭىش ياكى يهنه بىر قىسىم كىشىلهردەك يولالردا ياكى باشقا 

سهللى ئهله مۇھهممهد سهللهلالھۇ ئهلهيهى (تۇرۇشنى مهقسهت قىلغاندا دەيدىغان

دېگهندەك سۆزلهرنى قولالنماسلىق كېرەك، ) ۋەسهللهم ياكى سهللى ئهلهننهبىي

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ساالم ) ئالالھ ئۇالرغا رەھمهت قىلسۇن(ئالىمالر

: ئالىمالرنىڭ قارىشىدا. هقهت ئىبادەت ۋە يېقىنلىشىش ئۈچۈن بولىدۇ دەيدۇيولالش پ

) سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم(كىشىلهرنىڭ ئهجهبلهنگۈدەك بىرەر ئىشنىى كۆرگهندە 

سهللى ئهلهننهبى (دېگهن سۆزنى دېيىشى، تىجارەتچىلهرنىڭ مېلىنى باشقىالرغا ساتقاندا

دېيىشى توغرا ئهمهس، بۇ ئهسلىدە ئېسىل سۆز ) همياكى سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋە سهلل

بولسىمۇ لىكىن بۇسۆزنى دېيىش بىلهن ساتقۇچى ئۆزىنىڭ سۆزىنى كۈچالندۇرىدۇ، 

سهللى ئهلهننهبى ياكى سهللهلالھۇ (سېتىۋالغۇچى بولسا مهنپهئهتنى دەپ مالنى ئالىدۇ

  .دېگهن سۆزنىڭ ھىچ ئهھمىيىتى بولمايدۇ) ئهلهيهى ۋە سهللهم

بهر ئهلهيهىسساالمغا بىر كىچه ئۇخلىماي ياكى كېچىنىڭ ۋە كۈندۈزنىڭ پهيغهم

كۆپ قىسمىدا دۇرۇت ئېيتىش شهرت ئهمهس، بهلكى چىن ئىخالس بىلهن ئالالھغا 

ماڭا دۇرۇتنى كۆپ يوللىساڭ ( ئىلتىجا قىلىپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

دېگهن سۆزىگه ) بولىدۇدۇنيالىق غهم قايغۇلىرىڭغا كۇپايه، گۇناھلىرىڭ كهچۈرۈم 

ھهقىقى ئېشىنىپ ھهر ۋاقىت دۇرۇت ساالم يولالپ تۇرۇش كېرەك، پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمغا ھهممه ۋاقىتتا دۇرۇت ساالم يولالش توغرا بولسىمۇ لېكىن جۈمه 

ئالالھ ئۇ (ئهۋس ئىبنى ئهۋس. كۈنلۈكته دۇرۇت ساالم يولالش ئاالھىدە تهكىتلهنگهن

دىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم )نكىشىدىن رازى بولسۇ

سىلهرنىڭ كۈنۈڭالرنىڭ ئهۋزىلى جۈمه كۈنىدۇر، بۇ كۈندە ئادەم «:مۇنداق دېگهن

ئهلهيهىسساالم يارىتىلغان، بۇ كۈندە ۋاپات بولغان، بۇ كۈندە سۈر چىلىنىدۇ، بۇ كۈندە 
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تىڭالر، جهزمهنكى سىلهرنىڭ ھوشسىزلىق بولىدۇ، جۈمه كۈنى ماڭا دۇرۇتنى كۆپ ئېي

  .»ئېيتقان دۇرۇتىڭالر ماڭا توغرىلىنىپ تۇرىدۇ

ئىبراھىم ئهلهيهىسساالمغا رەھمهت قىلغىنىڭدەك  !ئى ئالالھ

ئىبراھىم . مۇھهممهدئهلهيهىسساالم ۋە ئۇنىڭ ئهھلىگه رەھمهت قىلغىن

ە ئۇنىڭ ئهلهيهىسساالمنىڭ ئهھلىگه بهرىكهت بهرگىنىڭدەك مۇھهممهدئهلهيهىسساالم ۋ

سهن ھهقىقهتهنمۇ بهك ماختالغۇچى ۋە ئۇلۇغالنغۇچى . ئهھلىگه بهرىكهت بهرگىن

  .زاتتۇرسهن

توغرا يول تۇتقۇچى، ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم قىلغۇچى، ھهقىقهتنى  !ئى ئالالھ

دۇنياغا تاراتقۇچى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىز باسارلىرىدىن 

مهر، ئوسمان، ئهلىدىن، ئۇالرنىڭ ئائىله تاۋابىئاتلىرىدىن ۋە باشقا بولغان ئهبۇ بهكرى، ئۆ

سىنىڭ سىخىلىقىڭ ۋە خهيرى ئېهسانىڭ بىلهن . بارلىق ساھابىالردىن رازى بولغىن

   . بىزدىنمۇ رازى بولغىن

مۇشرىكالر ۋە كاپىرالرنى . ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن! ئى ئالالھ

نلىرىنى تارمار قىلغىن، بۇ شهھهرنى ۋە باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ خارقىلغىن، دىن دۇشمه

  . تىنىچ، خاتىرجهم، پاراۋان قىلغىن شهھهرلىرىنى 

  . بىز سهندىن ھىدايهت، تهقۋالىق، ئىپپهت ۋە بىهاجهتلىكنى سورايمىز! ئى ئالالھ

بىز سهندىن سىنىڭ رازىلىقىڭ بىلهن جهننهتنى سورايمىز، بىز سهن ! ئى ئالالھ

  .  سىنىڭ غهزىپىڭدىن ۋە دوزاختىن پاناھلىنىمىزبىلهن

بىزنىڭ دىنىمىزنى ياخشى قىلغىن، چۈنكى ئۇ بىزنىڭ بارلىق ! ئى ئالالھ

ئىشلىرىمىزدا ئېسىلىدىغان تۇتقىمىزدۇر، دۇنيالىقىمىزنى ياخشىالپ بهرگىنكى ئۇ 

بىزنىڭ ياشاش ئاساسىمىزدۇر، ئاخىرتىمىزنى ياخشىالپ بهرگىنكى ئۇ بىزنىڭ 

بارلىق ياخشىلىققا نىسبهتهن بىزگه ھاياتلىقىمىزنى زىيادە .ىدىغان جايىمىزدۇرقايت

  . قىلىپ بهرگىن، بارلىق يامانلىقالرغا نىسبهتهن ئۆلۈمنى راھهت قىلىپ بهرگىن

تىنىچ، خاتىرجهم،  بۇ شهھهرنى ۋە باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ شهھهرلىرىنى  !ئى ئالالھ

  . پاراۋان قىلغىن
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شهھهرلىرىمىزگه ۋە باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ شهھهرلىرىگه بىزگه، !ئى ئالالھ

خاتىرجهمسىزلىك ۋە پىتنه پهيدا قىلغۇچىالرنى ئۆز ھاالكىتى بىلهن مهشغۇل 

  . قىلغىن، ئۇالرنىڭ قىلغان ھىيله مىكىر چارىسىنى ئۆزىنىڭ زىيىنىغا قىلغىن

 قايغۇدا مۇسۇلمانالردىن غهم! ئى ئالالھ! ئى دۇئاالرنى تىڭشاپ تۇرغۇچى ئالالھ

قالغان كىشىلهرنى بۇنىڭدىن خاالس قىلغىن، ئۇالرنىڭ قىيىنچىلىقىنى ئاسان 

بىزنىڭ ۋە . قىلغىن، قهرزدار كىشىلهرنىڭ قهرزنى ئادا قىلىشقا ياردەم بهرگىن

مۇسۇلمانالردىن . مۇسۇلمانالرنىڭ ئارىسىدىكى كېسهللهرگه شىپالىق ئاتا قىلغىن

  . ۈرۈم قىلغىنۋاپات بولغان بارلىق كىشىلهرنى كهچ

بىزنىڭ مهنپهئهتىمىزگه ياردەم بهرگىن، زىيىنىمىزغا ياردەم بهرمىگىن، !ئى ئالالھ

بىزنىڭ . بىزگه غهلبه نۇسرەت ئاتا قىلغىن، دۈشمهنلهرگه غهلبه ئاتا قىلمىغىن

بىزنى . پايدىمىزغا چارە تهدبىر قىلغىن، زىيىنىمىزغا چارە تهدبىر قىلمىغىن

بىزگه . ىدايهتنىڭ يوللىرىنى ئاسانالشتۇرۇپ بهرگىنھىدايهت قىلغىن، بىزگه ھ

  . قارشى تۇرغۇچىالرنىڭ ئۈستىدىن بىزگه غهلبه نۇسرەت ئاتا قىلغىن

بىزنى ساڭا زىكىر ئېيتقۇچى، شۈكۈر ئېيتقۇچى، سهن بىلهن ! ئى ئالالھ

پاناھالنغۇچى، ساڭا تايانغۇچى ۋە سهن تهرەپكه قايتقۇچى كىشىلهرنىڭ قاتارىدىن 

  .قىلغىن

بىزنىڭ تهۋبىمىزنى قوبۇل قىلغىن، گۇناھلىرىمىزنى كهچۈرۈم ! ئى ئالالھ

قىلغىن، دەلىل ئىسپاتلىرىمىزنى مۇستهھكهم قىلغىن، تىلىمىزنى توغرا قىلغىن، 

بىز ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز زۇلۇم قىلدۇق، !پهرۋەردىگارىمىز. دىلىمىزنى پاك قىلغىن

ىم قىلمىساڭ، بىز چوقۇم زىيان ئهگهر سهن بىزنى مهغپىرەت قىلمىساڭ، بىزگه رەھ

  .تارتقۇچىالردىن بولىمىز

بىزنىڭ رەھبهرلىرىمىزنى سىنىڭ توغرا يولۇڭغا مۇۋەپپهق قىلغىن، !ئى ئالالھ

ياردىمىڭ بىلهن كۈچالندۇرغىن، ئۇالرنى ھىدايهتكه مۇۋەپپهق قىلغىن، قىلغان 

 رەھبهرلهرنى بارلىق مۇسۇلمان. ئىشلىرىنى سهن رازى بولىدىغان ئىشالردىن قىلغىن

  . سىنىڭ كىتابىڭ ۋە پهيغهمبىرىڭنىڭ سۈننىتى بىلهن ھۆكۈم قىلىدىغان قىلغىن



 10

بىزگه دۇنيا ئاخىرەتته ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، بىزنى دوزاخ ئازابىدىن  !ئى ئالالھ

  .ساقلىغىن

ئالالھ سىلهرنى ئادىللىق قىلىشقا، خهيرى ئېهسان ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

تۇغقانالرغا ئېهسان قىلىشقا بۇيرىدى، پاھىشه ئىشالردىن، ھهددىدىن قىلىشقا، ئۇرۇق 

ئېشىشتىن توسىدۇ، سىلهرنىڭ نهسىههت قوبۇل قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه 

نهسىههت قىلىدۇ، ناھايىتى كاتتا بولغان ئالالھنى يادىتىڭالر، ئالالھمۇ سىلهرنى 

ڭالر، سىلهرگه زىيادە ئهسلهيدۇ، ئالالھنىڭ ھېسابسىز نېمهتلىرىگه شۈكۈر ئېيتى

قىلىپ بېرىدۇ، ئالالھنى يادىتىش كاتتا ئىشتۇر، ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان 

      . ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغىچىدۇر

   

 


