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 دۇّيب ۋە ئبخىرەت ھبالمىتىْىڭ سەۋەبيىرى

 مۈّدىني جۈٍە خۇتبىسىْىڭ قىسقىچە ٍەزٍۇّي-32ئبيْىڭ -2يىيي -3122

ٍەدىْە ٍۇّەۋۋەرە پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالً ٍەسچىتىْىڭ ئىَبٍي 

بۆىۈّۈش، ئىسالً ئۈٍَىتي دۇّيبّىڭ ھەر قبيسي جبييىرىدا ئبيرىَچىيىق، "

سۈپەتيەش قېيىِ بوىغبُ تۈرىۈك قىيىْچىيىق ۋە پىتْىيەرگە دۇچ 

دېگەُ " مېيىۋاتىدۇ، بۇّداق ئەھۋاه ببضقب ٍۇسۇىَبّالرّي بىئبراً قىيىدۇ

 :ٍەزٍۇّدا تۆۋەّدىني تەۋسىيەىەرّي قىيدى

ٍۇضۇ مۈّدە ئىسالً ئۈٍَىتي ھۆمۈٍراّيىرى ۋە ھۆمۈٍراّيىق 

ھ قىيىدىغبُ، ٍىييەتْىڭ بىطىغب مەىگەُ ئۆزىىرىْي ئىسال قىيىْغۇچىالر 

ئەىەٍيەرّي يەڭگىييىتىدىغبُ، ئۇالرّىڭ قىيىْچىيىقيىرىْي -دەرت

ئبسبّالضتۇرىدىغبُ، ئىسالً ئۈٍَىتىگە ھەٍَە تەرەپتىِ يبٍراپ مەىگەُ 

پبسبت ۋە بۇزۇقچىيىقْي چەميەيدىغبُ بىر مۈچنە ّبھبيىتي بەك -پىتْە

 .ئېھتىيبجيىق

جبييىرىدا ئېسىيگەُ، ٍبددى ۋە ٍەّىۋىيىتي دۇّيبّىڭ ھەرقبيسي 

يىَىرىيگەُ، ئۆزىْىڭ ٍۇسۇىَبُ ئىنەّيىنىْي بىيىدىغبُ ٍبھىيەتتە 

ٍۇسۇىَبّچىيىقتىِ يىراقالضتۇرۇىغبُ گبڭگىراش ۋە تېڭىرقبش ئىچىدە 

يبضبۋاتقبُ ٍۇسۇىَبّالر ئىسالھبتقب چبقىرغۇچىالرّىڭ تۈرىۈك ضەمىيدىني 

ب ئىسالً ئۈٍَىتىْىڭ ئەسيي پرىْسىپي، ضۇئبرىىرىْي ئبڭيىسىَۇ ئەٍَ

خۇسۇسىيىتي ۋە ٍۇستەھنەً ئبسبسىغب ٍۇۋاپىق ئىسالھبت ئىيىپ 

 .ھەقىقي ئىسالھبتچىْي تبپبىَىدى ببرىدىغبُ 

ئي ٍۇسۇىَبّالر ! ئي ٍۇسۇىَبُ رەھبەرىىرى! ئي ئىسالً ئۈٍَىتي

 ھەقىقەتەُ سىيەرّىڭ پەرۋەردىگبرىڭالر سىيەرگە تبىيىغبُ،! جەٍئىيىتي
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ببيبُ قىيىپ بەرگەُ توغرا پرىْسىپقب ئەگىطىدىغبُ  پەيغەٍبىرىڭالر 

 .ۋاقتىڭالر مەىدى

ھبزىر ٍۇسۇىَبّالر جەٍئىيىتىدە يۈز بېرىۋاتقبُ ٍۇسىبەتْىڭ 

يوضۇرۇُ -ئبىالھْىڭ تبئىتىدىِ يىراقيىطىص، ئبضنبرا: ئبسبسيىق سەۋەبي

ٍەسىيەت ۋە بۇزۇقچىيىقْىڭ تبرقىيىطي، ٍۇسۇىَبّالر -گۇّبھ

ھەدىس روھىدىِ يىراقالضتۇرۇپ ئۆزى تۈزۈپ -جەٍئىيىتىْي قۇرئبُ

تەضۋىقبت ۋاسىتىيىرىدا -چىققبُ قبّۇّالر بىيەُ ببضقۇرۇش، ٍېدىيب

دىْسىسىىق ۋە توغرا يوىدىِ بۇرٍىاليدىغبُ پرىْسىپالرّي تبرقىتىص 

 .قبتبرىىقالردىِ ئىببرەت

ە ئۇّىڭ قب ۋهللا مىَني ا»: بۇ ھەقتە ئبىالھ تبئبال ٍۇّداق دەيدۇ

ئبستىدىِ ئۆستەڭيەر ئېقىپ هللا پەيغەٍبىرىگە ئىتبئەت قىيىدىنەُ، ئۇّي ا

ببش ( ئۆزرىسىس جىھبدتىِ)تۇرىدىغبُ جەّْەتيەرگە مىرگۈزىدۇ، مىَني 

قبتتىق ( دۇّيبدا خورىۇق بىيەُ، ئبخرەتتە ئوت بىيەُ)ئۇّي هللا تبرتىدىنەُ، ا

 [.ئبيەت-21سۈرە پەتھي ]« .ئبزاباليدۇ

-ڭ توغرا پرىْسىپىدىِ يۈز ئۆرۈگەّيىني ئۈچۈُ دۇّيبئۇالر ئبىالھْى

: ئبىالھ تبئبال يەّە ٍۇّداق دەيدۇ. ئبخىرەتتە ئبزابقب دۇچبر بوىىدۇ

ئىْسبّالرّىڭ قىيغبُ گۇّبھيىرى تۈپەييىدىِ، قۇرۇقيۇقتب ۋە دېڭىسدا »

ئۇالرّي تەۋبە قىيسۇُ دەپ قىيَىطيىرىْىڭ بىر هللا ئبپەت يۈزبەردى، ا

 [.ئبيەت-52سۈرە رۇً ]« .ئۇالرغب تېتىتتي( ْيجبزاسى)قىسَىْىڭ 

ئبپەت مېيىص : "تەپسىرضۇّبسالر يۇقىرىقي ئبيەتْي ضەرھىيەپ

ئبرقىيىق تۇرٍۇضْىڭ قىيىْيىطىطي، قۇرغبقچىيىق، سەه مېيىص، ئوت 

مېتىص، بەرىنەتْىڭ يوقىيىطي، تۈرىۈك زىيبّالرّىڭ مۆپ بوىىطي، ٍبه 
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برىيىطي ۋە تۈرىۈك يېڭي ببھبسىْىڭ ئۆرىەپ مېتىطي، زۇىۇٍْىڭ ت

 .قبتبرىىقالرّي ئۆز ئىچىگە ئبىىدۇ دەپ قبرايدۇ" مېسەىيەرّىڭ پەيدا بوىىطي

پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالٍْىڭ سۈّْەتيىرىگە ھەقىقي ّەزەر سبىغبُ 

ٍۇسىبەت ۋە -مىطي پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالٍْىڭ ئۈٍَەتْي تۈرىۈك ببال

بُ ئىطالردىِ قىيىْچىيىقْىڭ يۈز بېرىطىگە سەۋەپ بوىىدىغ

 .ئبگبھالّدۇرغبّيىقىْي مۆرىدۇ

ئىَبً بۇخبرى ئەبي ٍبىىل ئەضئەرىي رەزىيەىالھۇئەّھۇدىِ رىۋايەت 

قىيغبُ ھەدىسىدە، ئۇ مىطي پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالٍْىڭ ٍۇّداق 

ٍېْىڭ ئۈٍَىتىَدىِ بىر بۆىەك »: دېگەّيىنىْي ئبڭيىغبّىدىٌ دەيدۇ

ىەرّىڭ يىپەك مىيىٌ مىيىطىْي، پبھىطە، ئىطالرّي، ئەر-مىطىيەر زىْب

ئىطرەتْي ۋە ھبراقْي ھباله دەپ قبرايدۇ، ئبىالھ ئۇالرّي ھبالك -ئەيطي

 .«قىيىۋاتىدۇ يبمي سۈرىتىْي توڭگۇز يبمي ٍبيَۇّغب ئبيالّدۇرۇۋېتىدۇ

ٍەسىيەتْي ھباله دېگەُ ئىتىقبد بىيەُ -گۇّبھ: بۇ ھەدىستىِ

ىيەُ ھبالك قىيىْىدىغبّيىقي قىيغبّالرّىڭ دۇّيبدا ئىنني تۈرىۈك ئبزاة ب

ببيبُ قىيىْغبُ، ئۇّىڭ بىرى يەرتەۋرەش يەّە بىرى ضەميىْىڭ ئۆزگىرىپ 

 .مېتىطىدىِ ئىببرەت

ٍۇسىبەتتىِ -بۇ ھەدىستىِ ٍەىۇً بوىدىني ببرىىق قىيىْچىيىق، ببال

مىرىَدە ببيبُ قىيغبّدەك -سبقيىْىطْىڭ ئىالجي پەقەت ئبىالھ قۇرئبُ

پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالً ٍۇّداق . دارىىق قىيىطتۇرئبىالھقب ھەقىقي تەقۋا

زېَىْدا ئبىالھْىڭ ھۆمَىْىڭ غەيرى بىيەُ ھۆمۈً قىيىْغبّدا »: دېگەُ

تەبەراّي ]« .ۋە تەپرىقچىيىل تبرقىيىدۇ ئۇالرّىڭ ئىچىدە ّبٍراتچىيىق 

 [.رىۋايىتي
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ئبىالھْىڭ ٍۇسۇىَبّالر جەٍئىيىتي بەىني پۈتۈُ ئبىەٍگە ئبتب قىيغبُ 

ب ّېَىتىْىڭ بىرى ئۇالرغب ئۆز ئىچىدىِ ٍېھرىببُ، مۆيۈٍچبُ بىر مبتت

پەيغەٍبەرّي ئەۋەتىطي ۋە ئۇ ئبرقىيىق ئىْسبّالرّىڭ ئەھۋاىىْي ئىسالھ 

-قىيىدىغبُ، ھبيبتىْي توغرا يۆىۈّىطنە ببضاليدىغبُ ۋە ئۇالرّي دۇّيب

 سبئبدەتنە يەتنۈزىدىغبُ توغرا پرىْسىپْي ببيبُ قىيىپ-ئبخىرەتتە بەخت

 .بېرىطتۇر

پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالً بىسگە ئبىالھْىڭ بۇيرىغبُ ئەىچىيىل 

ئبٍبّىتىْي توىۇق يەتنۈزدى، ئەٍَب بۈگۈّني مۈّدە مۆپيىگەُ ٍۇسۇىَبّالر 

ئۆزىىرىْىڭ ھبيبتيىق يۆّىيىطىدە پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالٍْىڭ 

. مۆرسەتَىسىدىِ يۈز ئۆرۈپ، توغرا پرىْسىپيىرىْي قوبۇه قىيَبيۋاتىدۇ

پەيغەٍبەرّىڭ ئەٍرىگە »: ئۇالر توغرىسىدا ئبىالھ تبئبال ٍۇّداق دەيدۇ

پىتْىگە يوىۇقۇضتىِ، يب ( دۇّيبدا چوڭ بىر)خىالپيىق قىيغۇچىالر 

-34سۈرە ّۇر ]« .قبتتىق بىر ئبزابقب دۇچبر بوىۇضتىِ قورقسۇُ( ئبخىرەتتە)

 [.ئبيەت

: ُ قىيىْغبُپەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالٍْىڭ بىر ھەدىسىدە ٍۇّداق ببيب

رەسۋاىىقىغب دۇچبر  -ٍېْىڭ بۇيرىقىَغب خىالپيىق قىيغۇچىالر خبرىىق»

 [.ئىَبً بۇخبرى ۋە ئىَبً ئەھَەد رىۋايىتي]« .قىيىْدى

سۈّْەتْىڭ روھي -ئبىالھ ھەٍَىَىسّي توغرا يوىغب يېتەميەپ قۇرئبُ

بىيەُ ھبيبت مەچۈرۈش ۋە ضۇ ئبرقىيىق ئۆزىَىسّىڭ ئىْسبّىييىقىَىسّي 

 ...ئبٍىِ. بتالضقب ٍۇيەسسەر قىيسۇُئىسپ

 
  


