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ىلىررەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمنىڭ گۈزەل ئهخالق  

 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-١٥ئاينىڭ -٠٧يىلى -٢٠١١

سانا -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالاله تائاالغا ههمدۇ

ساالم يوللىغاندىن كىيىن، جۈمه -، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇتئېيتىپ

مۇسۇلمانالر «نامىزى ئۈچۈن توپالشقان يۈز مىڭلىغان مۇسۇلمانالرغا 

دېگهن مهزمۇندا » پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ئهخالقىنى ئۆگىنىشى كېرەك

 :تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

ههممه تهرەپتىن بارلىق مهخلۇقاتالردىن  ئالاله تائاال ئادەم ئهۋالدلىرىنى

ئۈستۈن ۋە پهزىلهتلىك قىلدى، ئۇالرنىڭ ئىچىدىن بهزىسىنى پهيغهمبهرلىك ۋە 

پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى پهيغهمبىرىمىز . ئهلچىلىككه تاللىدى

 .مۇههممهد ئهلهيهىسساالمدۇر

 پهيغهمبىرىمىز مۇههممهدئهلهيهىسساالم بولسا، ئالاله تائاالنىڭ

ئىنسانىيهتنى توغرا يولغا يېتهكلهش ئۈچۈن تاللىغان كىشىلهر ئىچىدىكى 

رەسۇلۇلاله ئهلهيهىسساالم پۈتۈن هاياتىدا ئالالهقا . ئهڭ ياخشىسى ئىدى

ئىبادەت قىلىش، شۈكرى قىلىش، دەۋەت قېلىش، ئهزىيهتلهرگه سهبرى قىلىش 

. ئهخالق، گۈزەل مهدهىيىلهرگه سازاۋەر بولدى-ئارقىلىق، ئېسىل

ئىنسانىيهتكه ياخشىلىققا تولغان گۈزەل سىيرەت، تهڭداشسىز خىسلهتلهرنى 

شۇنداقال ئىنسانىيهتكه مهنپهئهتلىك بولغان بارچه . قالدۇرۇپ كهتتى
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رەسۇلۇلاله . ئاگاهالندۇردى ياخشىلىققا چاقىردى ۋە بارلىق رەزىللىكتىن 

اق ياخشىلىق مهندە ههرقاند«: ساهابىلىرىغا ئۆزى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ

بىرلىككه كهلگهن [» .بولىدىكهن، ههرگىزمۇ سىلهردىن ساقالپ قااللمايمهن

 ].ههدىس

رەسۇلۇلاله سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم پهيغهمبهرلىك ۋەزىپىسىنى 

ئۆتهش جهريانىدا، مهككه هاياتىنى ئهڭ بۈيۈك ئىشالردىن بولغان تهۋهىد 

تهۋهىد چاقىرىقىغا ئاۋاز . كهلىمىسىگه چاقىرىش بىلهن داۋامالشتۇردى

رەسۇلۇلاله . قوشمىغانالر دوزاختا مهڭگۈ قالىدۇ، ئهبهدىي جهننهتكه كىرەلمهيدۇ

: ئهلچىلىك ۋەزىپىسىنى ساپا تېغىغا چىقىپ قۇرەيش قهبىلىسىگه قاراپ

يىگانه بىر دېگهن تهۋهىد كهلىمىسىنى ئېيتىڭالر، نىجاتلىققا -ئالاله يهككه«

 .دىدەپ جاكارلى» ئېرىشىسىلهر

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئالالهقا كۆپ ئىبادەت قىالتتى، ههتتا كېچىلىرى 

قىيامدا تۇرۇپ پۇت ۋە قهدەملىرى ئىششىپ كېتهتتى، بهزى ۋاقىتالردا بىر 

ئىمران ۋە نىسا سۈرىلىرىنى تىالۋەت قىالتتى، -رەكهت نامازدا بهقهرە، ئال

ناهايىتى بهك ئهيمىنهتتى،  مۇڭلۇق ئاۋازدا قۇرئان تىالۋەت قىالتتى، ئالالهتىن

نامازدا تۇرغىنىدا ئالالهتىن قورققىنىدىن يېغى بېسىپ، قهلبىدىن قازان 

قاينىغاندەك ئاۋاز ئاڭلىناتتى، تىلى دائىم ئالالهنى ياد ئېتىش بىلهن 

: ئائىشه رەزىيهلالهۇ ئهنها بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ. ههرىكهتلىنىپ تۇراتتى
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مۇسلىم [» .تائاالنى زىكىر قىلىپ تۇراتتى رەسۇلۇلاله ههرۋاقىت ئالاله«

 ].رىۋايىتى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم نامازنى بهك ياخشى كۆرەتتى، نامازنى ۋاقتىدا ئادا 

قىلىشقا تهۋسىيه قىالتتى، ئۆسمۈر ساهابىالرنىمۇ نهپله نامازالرنى ئادا قىلىشقا 

الالهنىڭ رىغبهتلهندۈرەتتى، ئالالهقا بولغان ئىشهنچىسى كۈچلۈك ئىدى، ئ

ئايهتلىرىنىڭ شىپالىق ئىكهنلىكىگه چهكسىز ئىشىنهتتى، ئاغرىپ قالسا 

ئالالهنىڭ ئايهتلىرىنى تىالۋەت قىلىپ شىپالىق تهلهپ قىالتتى، ئۆزىدىن 

ئىلگىرىكى پهيغهمبهرلهرنى هۆرمهت قىالتتى، باشقىالرنىڭ ههددىدىن ئاشۇرۇپ 

ئالالهنىڭ دىنىغا  كېچىك ههممه كىشىنى-ماختىشىنى ياقتۇرمايتتى، چوڭ

ئهگىشىشكه دەۋەت قىالتتى، كىچىكلهرنىڭ قهلبىگه كهمتهرلىك ئۇرۇقىنى 

مۇههببهت قىالتتى، -سىڭدۇرەتتى، ساهابىلهرگه تهلىم بهرگهندە ئۇالرغا مېهرى

ئانىسىدىن چارە ياخشى -ئۇالرغا قوپاللىق قىلمايتتى، بهلكى ئۇالرغا ئاتا

 .مۇئامىله قىالتتى

-پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ياشالرغا بهك مۇاليىم، كۆيۈمچان ئىدى، قوپال

ناچار سۆز قىلمايتتى، هايا قىلىشتا سهبى قىزالردىنمۇ بهك هايالىق ئىدى، 

هاياتىدا هېچ كىشىنى قولى بىلهن ئۇرمىغان، دائىم كۈلۈمسىرەپ تۇرىدىغان، 

چىل، رەهىم قىلىدىغان، سهمىمى، راست-تۇغقانالرغا سىله-ئۇرۇغ

. قىيىنچىلىقتا قالغانالرغا ياردەم قىلىدىغان بۈيۈك پهزىلهت ساهىبى ئىدى
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رەسۇلۇلاله ئهلهيهىسساالم ئانىسىغا كۆيۈمچان ئىدى، ئۇ ئانىسىنىڭ 

 .قهبرىسىنى زىيارەت قىلغاندا يىغالپ كهتتى، ئهتراپتىكىلهرمۇ تهڭ يىغلىدى

ىلىشقا تهۋسىيه پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم خوشنىالرغا ياخشى مۇئامىله ق

چۆرىلهرگه مېهرىبان ئىدى، ئاجىزالر، ياشانغانالر -قىالتتى، دىلى يۇمشاق، قول

ئېهساننى -ۋە بىمارالرغا كۆيۈنهتتى، ئىنسانالرغا بهك كهڭ قورساق ئىدى، خهير

-كۆپ قىالتتى، بىر نهرسه سورىغان كىشىنى قۇرۇق قايتۇرمايتتى، پاكىزە

ئىچمهكته شهكلىك -تى، يېمهكهاالل نهرسىلهرنى ئىستىمال قىالت

-يېشى كېچىك ساهابىالرنىمۇ ئىززەت. نهرسىلهردىن بهك ئېهتىيات قىالتتى

ئىكرام قىالتتى، بىرەرسى ئاغرىپ قالسا يوقالپ باراتتى ۋە ئۇنىڭغا يهتكهن 

ئهلهملهردىن بىئارام بوالتتى، ئۇالرغا قىلغان ۋەدىسىگه ۋاپا قىالتتى، -دەرد

باشقىالرنىڭ . ۋە پهزىلهتلىرىنى ئۇنتۇمايتتىئۇالرنىڭ ئارتۇقچىلىقى 

. پهزىلىتىنى ئېتىراپ قىلىشتا رەسۇلۇلاله ئىنسانىيهتكه نهمۇنىدۇر

ئهنسارىالرغا «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئاخىرقى قېتىم مۇنبهرگه چىقىپ

ياخشىلىق قىلىڭالر، ئۇالر مېنىڭ يېقىن كىشىلىرىم، ئۇالر ئۆزلىرىنىڭ 

ۇق ئادا قىلدى، ياخشىلىقلىرى ئۈچۈن ئۇالرنى مهجبۇرىيهتلىرىنى تول

مۇكاپاتالشال قالدى، ئۇالرنىڭ ياخشى ئهمهللىرىنى قوبۇل قىلىڭالر، 

 ].بۇخارى رىۋايىتى[» .خاتالىقلىرىنى ئهپۇ قىلىڭالر
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پاراسىتى، گۈزەل -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم خهدىچه ئانىمىزنىڭ ئهقىل

، ئۇنىڭ دائىم ئهسلهپ تۇراتتى، پهزىلىتى، سېخىلىقىنى ئۇنتۇمايتتى-ئهخالق

 .يورۇقلىرىنى يوقاليتتى، دوستلىرىغا ياخشىلىق قىالتتى-ئۇنىڭ يېقىن

ئهبۇ بهكرى رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ قىلغان ياخشى خىزمهتلىرى ئۈچۈن 

مهسچىتكه كېرىدىغان كېچىك ئىشىكلهرنىڭ ههممىسىنى تاقاپ پهقهت 

تاۋابىئاتلىرىغا -سساالم ئائىله پهيغهمبهرئهلهيهى. ئۇنىڭ ئېشىكىنى تاقىمىدى

چاقا، -بهك كۆيۈنهتتى، ئۇالرنىڭ ئائىله ئىشلىرىغا ياردەملىشهتتى، باال

نهۋرىلهرگه مېهرىبان ئىدى، قىزى پاتىمه رەزىيهلالهۇئهنها يېنىغا كىرسه، 

ئورنىدىن تۇرۇپ ئۇنىڭ قولىدىن تۇتۇپ ئۆزىنىڭ ئورنىدا ئولتۇرغۇزاتتى، 

مهن ئۇنى ياخشى ! ئى ئالاله«: مىندۈرۈپ تۇرۇپ نهۋرىسى ههسهننى بوينىغا

دەپ دۇئا ]. بىرلىككه كهلگهن ههدىس[» كۆرىمهن، سهنمۇ ئۇنى ياخشى كۆرگىن

ساهابىلهرنىڭ يېنىغا قىز نهۋرىسى ئۇمامىنى بوينىغا مىندۈرۈپ . قىلغان

 .چېقىپ ئىمام بولۇپ ناماز ئوقۇپ بهرگهن 

قىيىنچىلىققا بهرداشلىق پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم هاياتىدا نۇرغۇن 

بهردى، ئاچلىقتىن قورساقلىرىغا تاش تىڭىۋاالتتى، يېتىملىك هالىتىدە 

تۇغقان ۋە قهبىلىسىدىن ئهزىيهت يېدى، يۇرتىدىن -ئۆسۈپ يېتىلدى، ئۆز ئۇرۇق

قوغالپ چىقىرىلدى، ئۈچ يىل مهككىدىكى بىر جىلغىدا مهككه مۇشرىكلىرى 

 ).نى چهكلىمه ئىچىدە ياشىدىيه(تهرىپىدىن ئېمبارگو يۈرگۈزۈلدى 
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پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۆزىنىڭ ئهلچىلىك ۋەزىپىسىنى تولۇق 

ئورۇندىدى، ئۈممىتىدىن ئۇنىڭغا ۋاپا قىلغانالر ئۇنىڭغا ئىشهندى، ئۇنىڭ 

پهيغهمبهرلىكىنى تهستىقلىدى ۋە قوللىدى، بۇيرۇقىغا ئىتائهت قىلدى ۋە 

لهيهىسساالمنىڭ سىيرەتلىرىنى پهيغهمبهرئه. چهكلىگهن ئىشلىرىدىن ياندى

ئوقۇش ۋە توغرا يولىنى تونۇش پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى ياخشى كۆرۈشنىڭ 

باشقىالرنى : مۇسۇلماننىڭ ۋەزىپىسى. جۈملىسىدىندۇر

پهزىلهت -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم دەۋەت قىلغان تهۋهىد، ئىمان، گۈزەل ئهخالق

ئىشلىرىدا ئۆزىنىڭ ههممه . ۋە ياخشىلىققا چاقىرىشتۇر

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى ئۈلگه قىلغان كىشى ئۇتۇق قازىنىدۇ ۋە ئالالهنىڭ 

 .رازىلىقىغا ئېرىشىدۇ

مۇسۇلمان ئۈچۈن ساغالم ئهقىدىنى ياخشى كۆرۈش ۋە ئۇنىڭ بارلىق 

تهقهززالىرىغا ئهگىشىش، رەسۇلۇلالهنىڭ يولىنى ياشاش مېتودى قىلىپ 

 .ىسا كېرەكبهلگىلهشتىن گۈزەلراق ئهخالق بولم

ئالاله تائاال ههممىمىزنى جانابى رەسۇلۇلالهنىڭ گۈزەل ئهخالقىنى 

 .هاياتىمىزدا ئۈلگه قىلىپ ياشاشقا مۇيهسسهر قىلىشىنى سورايمىز

 

 

 


