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  ئوسَبُ رەزىيەىالھۇ ئەّھۇّىڭ پەزىيەتيىرىھۆرٍەتيىل سبھببە 

 مۈّذىني جۈٍە خۇتبىسىْىڭ قىسقىچە ٍەزٍۇّي-32ئبيْىڭ -3يىيي -3122

پەزىيەتيىل " ٍەدىْە ٍۇّەۋۋەرە پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالً ٍەسچىتىْىڭ ئىَبٍي

دېگەُ ٍەزٍۇّذا تۆۋەّذىني " سبھببە ئوسَبُ رەزىيەىالھۇ ئەّھۇّىڭ خىسيەتيىرى

 :تەۋسىيەىەرّي قىيذى

ئبىالھ تبئبال ئىسالً ئۈٍَىتي ئۈچۈُ پەيغەٍبەرىەرّىڭ ئەڭ سەرخىيىْي تبىيىذى، 

ئۈٍَەتْىڭ ئەڭ يبخطي مىطىيىرىْي بۇ پەيغەٍبەرّىڭ سۆھبىتىگە ٍۇضەررەپ 

ئبىالھ . ردەك پەزىيەت ئىگىيىرى ھبزىرٍۇ ۋە قىيبٍەتنىچىَۇ تېپىيَبيذۇئۇال. قىيذى

ئۇالرّىڭ خبتبىىقيىرىْي مەچۈرۈً قىيذى، ٍەرتىۋىسىْي يۇقىرى قىيذى، ئۇالرّىڭ 

ئىَبّي، ئىخالسي پەيغەٍبەرگە ھەٍراھ بوىىطي ۋە ئۇّىڭغب يبردەً بېرىطنە 

ازى بوىذى، ئۇالرٍۇ ئبىالھذىِ ئبىذىرىغبّيىقي ئۈچۈُ ئبىالھ ئۇالرّىڭ ھەٍَىسىذىِ ر

ھەٍَىذىِ ئىيگىرى ئىَبُ ئېيتقبُ »: بۇ ھەقتە ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دەيذۇ. رازى بوىذى

يەّي )ٍۇھبجىرالر ۋە ئەّسبرىالردىِ، يبخطىيىق قىيىص بىيەُ ئۇالرغب ئەگەضنەّيەر 

ئۇالرٍۇ . وىذىدىِ ئبىالھ رازى ب( تببىئىْالر ۋە قىيبٍەتنىچە ئۇالرّىڭ يوىىذا ٍبڭغبّالر

ئبىالھ ئۇالرغب ئبستىذىِ ئۆستەڭالر ئېقىپ تۇرىذىغبُ . ئبىالھذىِ ٍەٍْۇُ بوىذى

سۈرە تەۋبە ]« .جەّْەتيەرّي تەييبرىىذى، ئۇالر جەّْەتتە ٍەڭگۈ قبىىذۇ، بۇ چوڭ بەختتۇر

 [.ئبيەتْىڭ تەرجىَىسي-211

تىقيىغبُ پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالٍغب يبردەٍذە بوىغبُ، پەيغەٍبەرىىنىْي تەس

. سبھببىيەرّىڭ تەرجىَىھبىىْي بىيىص ئبرقىيىق ٍۇسۇىَبّْىڭ ئىَبّي زىيبدە بوىىذۇ

پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالٍْىڭ ببرىىق : "ئىَبً ئەھَەد رەھىَەھۇىالھ ٍۇّذاق دەيذۇ

سبھببىيىرىْىڭ يبخطي تەرىپىْي قىيىص، ئۇالرّىڭ ھەققىذە دۇئب قىيىص، ئۇالرغب 

ڭ ۋاستىسي، ئۇالرّي يبخطي مۆرۈش دىْْىڭ ئەگىطىص جەّْەتنە يېتىطْى

 ".ئبسبسىذىِ ھېسببيىْىذۇ
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ئۇالرّىڭ ئەڭ ئەۋزىيي پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالٍغب ئەڭ مۆپ ھەٍراھ بوىغبُ، 

پبراسەتيىل، ئىيىٌ ٍەرىپەتيىل ئىَبّي ٍۇستەھنەً بوىغبُ ئەبۇ بەمرى -ئەقىو

تە ئۇّىڭغب ئەگەضنەُ، ئۇّىڭذىِ مىيىِ پەزىيەت ۋە خىالپەت. رەزىيەىالھۇ ئەّھۇدۇر

ئىسىىرى بىيەُ ئىسالٍْىڭ -ئبداىەت، ۋە تەسىرىىل ئىص-پبراسەت، ئەدىي-ئەقىو

ٍۇستەھنەً قورغىْي بوىغبُ، ئۇ مىطي ٍبڭغبُ يوىذىِ ھەتتب ضەيتبَّۇ قورقۇپ 

ئۇالردىِ مېيىِ سېخىيىق ۋە . ٍبڭبىَبيذىغبُ ئۆٍەر پبرۇق رەزىيەىالھۇ ئەّھۇدۇر

ي بىيەُ توّۇىغبُ، قوش ّۇرّىڭ سبھىبي، مۆمسىْىڭ مەڭيىن-مۆڭيي

ٍۇسۇىَبّالرّىڭ ئەٍىرى، توغرا يوه تۇتقۇچي خەىىپىيەرّىڭ ئۈچۈّچىسي، ئىنني 

قېتىٌ ھىجرەت قىيغبُ، جەّْەت بىيەُ بىطبرەت بېرىيگەُ ئوُ مىطىْىڭ بىرى 

بوىغبُ، پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالٍْىڭ ھەٍراھي بوىغبُ ئوسَبُ ئىبْي ئەپپبُ 

: بۇ مىطي توغرىسىذا پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالً ٍۇّذاق دېگەُ. ئەّھۇدۇر رەزىيەىالھۇ

ھەرقبّذاق بىر پەيغەٍبەرّىڭ سبھببىيىرى ۋە جەّْەتتە ھەٍراھيىرى بوىىذۇ، ئوسَبُ »

 [.ئىَبً ئەھَەد رىۋايىتي. ]«ئىبْي ئەپپبُ ٍېْىڭ جەّْەتتىني ھەٍراھىَذۇر

سبالٍْىڭ ئۈچىْچي بوۋىسي ئوسَبُ ئىبْي ئەپپبُ بىيەُ پەيغەٍبەر ئەىەيھىس

بىردۇر، ئۇ پەيغەٍبەر ئەىەيھىسسبالٍْىڭ ھبٍَىسىْىڭ ّەۋرىسىذۇر، دۇّيبدا ئۇّىڭذىِ 

. ببضقب ھېچ قبّذاق بىر مىطي پەيغەٍبەرّىڭ ئىنني قىسىْي ّىنبھىغب ئبىَىغبُ

دەسيەپتە ئببببەمرىْىڭ ۋاستىسي بىيەُ ٍۇسۇىَبُ بوىغبُ، رىسۋاُ بەيئىتىذە 

 .يھىسسبالً ئۇّىڭ ئۈچۈُ ئۆز قوىي بىيەُ بەيئەت قىيغبُپەيغەٍبەرئەىە

ئوسَبُ ئىبْي ئەپپبُ پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالٍغب ئىتبئەت قىالتتي، ئۇّىڭ يوىىغب 

ٍەُ »: ئەگىطەتتي، ئۆزىذىِ ئىيگىرىني ئىنني خەىىپىگە ۋاپب قىيذى، ئۇ ٍۇّذاق دەيذۇ

ىٌ، ئبىالھ ئۇ زاتْي ۋاپبت پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالٍغب ھەٍراھ بوىذۇً، بەيئەت قىيذ

ئۇّىڭذىِ . تبپقۇزغبّغب قەدەر ئۇ زاتقب ئبسىييىق قىيَىذىٌ ۋە خىيبّەت قىيَىذىٌ

. دەيذۇ« مىيىْني ئەبۇ بەمرى ۋە ئۆٍەر رەزىيەىالھۇ ئەّھۇالرغىَۇ ضۇّذاق قىيذىٌ

 [.بۇخبرى رىۋايىتي]



 4 

ىالھ ئۇّي مەڭرىچىيىنتە ئبىالھْي توّىغبُ مىطىْي قىيىْچىيىق ۋاقىتالردا ئب

بىر مۈّي پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالً پىتْە . توّۇيذۇ ۋە تۈرىۈك پىتْىيەردىِ سبقاليذۇ

دەپ ئوسَبُ رەزىيەىالھۇ ئەّھۇغب ئىطبرەت « بۇ توغرا يوىذا»: توغرىسىذا سۆز قىيىپ

 [.تىرٍىسى رىۋايىتي. ]قىيذى

ئوسَبُ رەزىيەىالھۇ ئەّھۇّىڭ قەىبي بىرەر مىطىْي ئۆچ مۆرۈش يبمي ببضقىالرغب 

ٍەُ ۋە ئوسَبُ : ھەسەت قىيىطتىِ سبپ ئىذى، ئەىي رەزىيەىالھۇ ئەّھۇ ٍۇّذاق دەيذۇ

دېگەُ « ئۇالرّىڭ دىييىرىذىني دۈضَەّيىنْي چىقىرىپ تبضاليَىس»: ئبىالھ تبئبال

 .َىسمىطىيەردىِ بوىۇضىَىسّي ئۈٍىت قىيى

: ئوسَبُ رەزىيەىالھۇ ئەّھۇ ئىپپەتيىل، دىْىْي ٍۇھبپىسەت قىيغۇچي زات ئىذى، ئۇ

ٍەُ جبھىيىيەت دەۋرىذىَۇ يبمي ٍۇسۇىَبُ بوىغبّذىِ مېيىَْۇ زىْب قىيىپ »

 .دېگەُ« ببقَىذىٌ

ئۇ ئېسىو ئەخالقيىق بوىۇپ، ئبىالھ ئۇّىڭغب مۆپ ئىيىٌ بەرگەُ، سبھببىالر مۆپ 

ب ٍۇراجىئەت قىالتتي، ئبىالھ ئۇّىڭغب مۈچيۈك ئىَبُ ۋە ئۆتنۈر ٍەسىيىيەردە ئۇّىڭغ

ئەقىو ئبتب قىيغبُ بوىۇپ، پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالً ئۇ مىطىْي ھۇدەيبىيەدە قۇرەيطيەر 

 .بىيەُ ضەرتْبٍە تۈزۈضنە ئەۋەتنەُ

ئۆٍەر رەزىيەىالھۇ ئەّھۇ ئۆزىذىِ مېيىِ خەىىپە سبياليذىغبُ ئبىتە ّەپەر ضۇرا 

بىرى قىيىپ مۆرسەتنەُ، مېيىِ سبھببىالر ئۇّي ٍۆٍىْيەرگە خەىىپە ئەزاسىْىڭ 

بىسّىڭ : "قىيىپ تبىيىغبُ، ئىبْي ٍەسئۇد رەزىيەىالھۇ ئەّھۇ ئۇّىڭغب بەيئەت قىيغبّذا

 .دېگەُ" ئبرىَىسدىني ئەڭ يبخطي مىطىگە بەيئەت قىيذۇق

ئېھسبُ قىيىص سەٍىَي -ئبىالھْىڭ رازىيىقىغب ئېرىطىص ئۈچۈُ خەيرى

تچىو ئىَبّْىڭ، ٍۆٍىْيەرّي يبخطي مۆرۈش ۋە ئبىالھقب ھەقىقي تەۋەمنۇه راس

-قىيىطْىڭ ئبالٍىتي بوىۇپ، ئوسَبُ رەزىيەىالھۇ ئەّھۇّىڭ ئبىالھ يوىىذا مۆپ خەيرى

 .ئېھسبُ قىيىطي بۇّىڭ تىپىل ٍىسبىي

پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالً تەبۇك ئۇرۇضىغب چېقىذىغبُ ۋاقىتتب ھەٍَە سبھببىالرغب 

. سبىذى، بۇ ۋاقىتتب ٍۇسۇىَبّالر ئېغىر ضبرائىتتب تۇرۇۋاتبتتي ّەزەر
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بۇالرّي ئبىالھ يوىىذا تەييبرىىغبُ مىطىْي ئبىالھ مەچۈرۈً »: پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالً

-ٍەُ ئۇالرّي ئۇالغالرّىڭ ئىگەر»: دېگەّذە، ئوسَبُ رەزىيەىالھۇئەّھۇ« قىيىذۇ

 [.ّەسبئي رىۋايىتي. ]ۇدەيذ« يۈگەّيىرى بىيەُ قېتىپ تەييبر قىيىَەُ

پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالٍْىڭ دەۋرىذە ٍەسچىتْي مېڭەيتىص ئۈچۈُ 

 .ٍەسچىتْىڭ ئەتراپىذىني ئۆييەرّي سېتىۋېيىپ ٍەسچىتنە قىتىۋەتنەُ

قۇرئبُ ئبىالھْىڭ مبالٍي، قۇرئبّْي ئوقۇغبُ مىطي ھىذايەت تبپىذۇ، ئبىالھْىڭ 

ۇرىذا دەرىجىسي ئبىي بوىىذۇ، ئوسَبُ بەرىنىتىگە ئېرىطىذۇ، ئبىالھْىڭ ھوز-رەھَەت

رەزىيەىالھۇ ئەّھۇ قۇرئبّْي مۆپ ئوقۇيتتي، مۆپ ۋاقىتالردا خۇپتەّذىِ ببٍذاتقىچە 

ئەگەر »: ئۇ دائىٌ. بوىغبُ ئبرىيىقتب ئىنني رەمەت ّبٍبز بىيەُ قۇرئبّْي تبٍبٍاليتتي

غب قبَّىغبُ بىسّىڭ قەىبىَىس پبك بوىغبُ بوىسب ئىذى، پەرۋەردىگبرىَىسّىڭ مبالٍى

 .دەيتتي« بوالتتۇق

ئىْسبّالرّي قۇرئبّْي بىر خىو ئوقۇضقب : ئۇّىڭ يبخطىيىقيىرىْىڭ جۈٍيىسىذىِ

بىرىەضتۈرگەّيىني، قۇرئبُ مەرىَْي جەبرائىو ئەىەيھىسسبالً 

زەيذ . پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالٍغب ئبخىرقي دەرسيىل قىيغبُ ضەمىيذە يبزدۇرغبُ

قوىي بىيەُ يېسىطقب بۇيرىغبُ ۋە بۇ ّۇسخىْي ھەر قبيسي ئىبْي سببىتْي قۇرئبّْي ئۆز 

دېگەُ " رەسىٌ ئوسَبّىي"بۇ تۈردىني قۇرئبّْىڭ خەت ّۇسخىسي . يۇرتالرغب تبرقبتقبُ

 .ئىسىٌ بىيەُ ئبتبىغبُ

ضەرق -ئوسَبُ رەزىيەىالھۇ ئەّھۇّىڭ دەۋرىذە ئىسالً ھبمىَىيىتي دۇّيبّىڭ غەرة

ْىڭ قۇرئبّْي مۆپ تىالۋەت قىيىطي، تەرەپيىرىگە مېڭەيگەُ، بۇ ئۇ مىطى

ھۆمۈٍيىرىگە ئەٍەه قىيىطي، ببرىىق ٍۇسۇىَبّالرّي قۇرئبّْي يبد قىيىص ۋە 

ئبىالھْىڭ مىتببىغب ئېسىيىطقب يىتەميىطىْىڭ بەرىنىتىذىِ بوىغبُ، ئۇّىڭ 

تىْىقىَۇ قۇرئبُ بىيەُ ئبخىرالضقبُ، قۇرئبُ ئوقۇپ تۇرغبُ ھبىىتىذە ضېھىت 

 .بّيىرى قۇرئبّغب تبٍچىيىغبُقىيىْىپ، ئۇّىڭ ق

ببرىىق ٍۇسۇىَبّالرّىڭ سبھببىالرّي يبخطي مۆرۈضي، ئۇالر توغرىسىذا قىيىْغبُ 

چۈّني . ضۈبھىيىل سۆزىەرگە رەددىيە بېرىطي ۋە ئۇالرّىڭ يوىىذا ٍېڭىطي ۋاجىپتۇر
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ئۇالر . ضەرىئىتىْي ٍۇھبپىسەت قىيذى-ئۇالر ئبىالھْىڭ دىْي

ئەڭ يبخطي مۆرىذىغبُ، ئەڭ ھۆرٍەتيەيذىغبُ ۋە ئۇّىڭ پەيغەٍبەرئەىەيھىسسبالٍْي 

ٍۆٍىْيەرّىڭ »: ئبىالھ تبئبال ٍۇّذاق دەيذۇ. يوىىغب توىۇق ئەگىطىذىغبُ مىطىيەر ئىذى

رەسۇىۇىالھ بىيەُ غبزاتقب چىققبّذا سبببتيىق بوىۇپ، ضېھىت بوىغبّغب قەدەر )ئىچىذە 

ەُ ئەھذىْي ئىطقب ئبضۇرغبُ ئبىالھقب بەرگ( دادىييىق بىيەُ جەڭ قىيىص توغرۇىۇق

ضېھىت بوىذى، بەزىسي ( ئەھذىگە ۋاپب قىيىپ)ئۇالرّىڭ بەزىسي . ّۇرغۇُ مىطىيەر ببر

ھەرگىس ( پەرۋەردىگبرىغب بەرگەُ ئەھذىسىْي)مۈتَەمتە، ئۇالر ( ضېھىت بوىۇضْي)

 [.ئبيەتْىڭ تەرجىَىسي-34سۈرە ئەھساة ]« .ئۆزگەرتنىْي يوق

ئەگەضنىيي  مىراٍالرّىڭ يوىىغب -رەسۇىۇىالھ ۋە سبھببەئبىالھ تبئبال ھەٍَىَىسّي 

 .ٍۇيەسسەر قىيسۇُ

 


