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  توغرىسىدا ساھابىالرنىڭ پهزىلىتى

كۈنىدىكى جۇمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه -21ئاينىڭ -11يىلى -2008

  مهزمۇنى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ خاتىبى مۇنبهرگه چىقىپ 

ى جۈمه نامىزىغا جۇغالشقان يۈزمىڭالرچه جامائهتكه ساالم بېرىپ، ئالالھن

ماختاپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ساالم يوللىغاندىن كىيىن 

  .توغرىسىدا خۇتبه سۆزلىدى» ساھابىالرنىڭ پهزىلىتى«

  :خۇتبىنىڭ مهزمۇنى تۆۋەندىكى دۇردانىالردىن ئىبارەت

ئالالھ تائاال ساھابىالرنى پهيغهمبهرلهرنىڭ ئهۋزىلى بولغان مۇھهممهد 

 تاللىدى، ئۇالر ئىلگىرىكى ۋە ئهلهيهىسساالمنىڭ سۆھبىتىگه

. شهرەپ ۋە پهزىلهتلهرگه ئېرىشتى-كىيىنكىلهرمۇ ئېرىشهلمىگهن شان

ئالالھ تائاال ئىلگىرىكى ساماۋى كىتابالردىمۇ ئۇالرنىڭ سۈپهتلىرىنى بايان 

ئۇالرنىڭ يۈزلىرىدە  « :قىلدى، ئۇالرنىڭ تهۋراتتىكى سۈپىتىنى سۆزلهپ

ئهنه شۇ ئۇالرنىڭ تهۋراتتىكى  ر،سهجدىنىڭ ئهسىرىدىن نىشانالر با

ئۇالرنىڭ « :ئۇالرنىڭ ئىنجىلدىكى سۈپىتىنى سۆزلهپ . دېدى» سۈپىتىدۇر

شاخ چىقارغان، كۈچلىنىپ )ئۇالر(ئىنجىلدىكى سۈپىتى بولسا

ئاندىن ئۆز غولى بىلهن ئۆرە تۇرغان، بولۇقلىقى ۋە كۆركهم  چوڭايغان،

ىر زىرائهتكه كۆرۈنىشى بىلهن دېهقانالرنى مهمنۇن قىلغان ب

ئۇالرنى رۇكۇ قىلغان، «  ئۇالرنىڭ قۇرئاندىكى سۈپىتىنى. دېدى »ئوخشايدۇ

  .دەپ بايان قىلدى» سهجدە قىلغان ھالدا كۆرىسهن
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ئىلگىرىكى سهلهپ ئالىملىرى ئۆز پهرزەنتلىرىگه ساھابىالرنىڭ 

ئىمام . تهرجىمىهالى ۋە ئۇالرنى ياخشى كۆرۈش ھهققىدە تهلىم بېرەتتى

بىزگه ئۇستازلىرىمىز ئهبۇبهكرى ۋە ئۆمهر  " :داق دېگهنمالىك مۇن

ئهنهۇالرنى ياخشى كۆرۈشنى قۇرئاندىن ئايهت ئۆگهتكهندەك  رەزىيهلالھۇ

ساھابىالر بولسا مۇشۇ ئۇممهتنىڭ ئهڭ ساپ كىشىلىرى ". ئۆگىتهتتى

ئىنسانالرنىڭ ئهڭ  « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. ئىدى

ساھابىالر بولسا مۇشۇ . »دەۋرىمدە ياشىغانالرياخشىلىرى مىنىڭ 

پهيغهمبهر . ئۇممهتنىڭ ئهڭ ياخىشى ئهسىردە ياشىغان كىشىلىرىدۇر

ئۈممىتىمنىڭ ئهڭ ياخشىلىرى مهن « :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئۇالر ئالالھ پهيغهمبهر » بىلهن بىرگه ياشىغان كىشىلهردۇر

  .شى كىشىلهردۇرئهلهيهىسساالمنىڭ سۆھبىتىگه تاللىغان ياخ

ساھابىالرنىڭ پهزىلىتىگه گهرچه ئۇالرنىڭ : "قازى ئىياز مۇنداق دەيدۇ

بىرى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بىرقانچه مىنۇت بىرگه بولسىمۇ، 

ھېچ كىشى ئۇالرنىڭ دەرىجىسى ۋە پهزىلىتىگه . ھېچ نهرسه باراۋەر كهلمهيدۇ

ئۇالر ئۈچۈن مۇشۇ  " :ئىبنى كهسىر مۇنداق دەيدۇ. ئېرىشهلمهيدۇ

  ".ئۇممهتتىن ھېچ كىم ئېرىشهلمهيدىغان ئارتۇقچىلىق ۋە پهزىلهت بار

ئالالھ تائاال ئۇالرنىڭ ئهمهللهرنى ئىخالس بىلهن قىلىدىغانلىقى ۋە 

ئالالھ رازىلىقىدىن باشقىنى تهلهپ قىلمايدىغانلىقىنى ماختاپ مۇنداق 

 ھهيدەپ چىقىرىلغان، دىيارىدىن) ئۇ غهنىمهتلهرنىڭ بىر قىسمى(«  :دەيدۇ

مۈلكىدىن ئايرىلغان مۇھاجىرالرغا خاستۇر، ئۇالر ئالالھنىڭ پهزلىنى -مال

- باشقا كىشىلهر ئوھۇد تىغىدەك ئالتۇننى خهير. »ۋە رازىلىقىنى تىلهيدۇ

ئېهسان قىلسىمۇ ئۇالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ھهمرا بولغانلىقى، 
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  الزىم تۇتقانلىقىدەك شهرىپى بىلهن تهقۋالىقنى  ئهقىدىدىكى ساغالملىقى،

 ئېهسانىغىمۇ باراۋەر كهلمهيدۇ، ئۇالرنىڭ تهۋھىد -كىچىككىنه خهير

  .ئهقىدىسى ھهممه ئىشلىرىدا نامايهندە بوالتتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغاندا ئهبۇبهكرى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ 

وقۇنىدىكهن، كىمكى مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا چ " :مۇنداق دېگهن

ھهقىقهتهن مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولدى، كىمكى ئالالھغا 

ئهنهۇ ھهجهر ئهسۋەد  ئۆمهر رەزىيهلالھۇ . "چوقۇنىدىكهن ئالالھ دائىم ھاياتتۇر

زىيان -مهن سىنىڭ ھېچ كىمگه پايدا " :قا قاراپ) ھهرەمدىكى قارا تاش(

ن، پهيغهمبهر يهتكۈزەلمهيدىغان بىر تاش ئىكهنلىكىڭنى بىلىمه

ئهلهيهىسساالمنىڭ سىنى سۆيگهنلىكىنى كۆرمىگهن بولسام مهنمۇ 

ئىمان ساھابىالرنىڭ : "ئهنهۇ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ. دېگهن" سۆيمهيتتىم

قهلبىدە تاغدىنمۇ مۇستهھكهم ئىدى، ئۇالر كېچىنى قۇرئان تىالۋەت ۋە 

  .دېگهن " تهھهججۈد ئوقۇش بىلهن تاڭ ئاتقۇزاتتى

مهن ئهشئهرىي  « :هر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنپهيغهمب

قهبىلىسىدىكىلهرنىڭ ئۆيلىرىنى كېچىسى قۇرئان ئوقۇغان ئاۋازىدىن 

بىلىۋاالاليتتىم، ئۇالر ئۇزۇن كېچىلهرنى ئالالھغا ئىبادەت قىلىش بىلهن 

شۈبهىسىزكى، ! ئى مۇھهممهد« :ئالالھ تائاال ئۇالرنى ماختاپ .» تاماماليتتى

يهنى ساھابىالردىن بىر (رىڭ سېنىڭ ۋە سهن بىلهن بولغانالرنىڭ پهرۋەردىگا

كېچىنىڭ ئۈچتىن ئىككى  تهھهججۈد نامىزى ئۈچۈن )توپ ئادەمنىڭ

ھهسسىسىدە، يېرىمىدا ۋە ئۈچتىن بىر ھهسسىسىدە تۇرىدىغانلىقىڭالرنى 

  .دېگهن» بىلىدۇ
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دەپ » هنئۇالرنى رۇكۇ قىلغان، سهجدە قىلغان ھالدا كۆرىس «ئالالھ تائاال 

» ئۇالر ئالالھنىڭ پهزلىنى ۋە رازىلىقىنى تىلهيدۇ«  :نىيىتىنى. سۈپهتلىدى

ئىبادەتنى كۆپ قىلغانلىق نهتىجىسىدە ئۇالرنىڭ . دەپ بايان قىلدى

ئۇالرنىڭ « :ئهزالىرىدا ئىبادەتنىڭ ئهسهرلىرىنىڭ بارلىقىدىن خهۋەر بېرىپ

 ئۇالرنىڭ باغرى ئالالھ .دېدى» يۈزلىرىدە سهجدىنىڭ ئهسىرىدىن نىشانالر بار

نهسىههت قىلسا -ئۈچۈن بهك ئىللىق بولۇپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋەز

ئهبۇبهكرى . باشلىرىنى ساڭگىلىتىپ بۇقۇلداپ يىغالپ كېتهتتى

ئۆمهر . ئهنهۇ قۇرئان ئوقۇسا ئۆزىنى تۇتۇلماي يىغالپ كېتهتتى رەزىيهلالھۇ

دە تۇرۇپ ئهبۇبهكرى رەزىيهلالھۇئهنهۇ ئۈچ سهپ جامائهتنىڭ كهينى

ئائىشه . ئهنهۇنىڭ ئېسهدەپ يىغلىغىنىنى ئاڭاليتتى رەزىيهلالھۇ

دېگهن » ئۆيلىرىڭالردا ئولتۇرۇڭالر«: ئهنها ئالالھ تائاالنىڭ رەزىيهلالھۇ

ساھابىالر ياخشى . ئايهتنى ئوقۇغاندا يىغىدىن ياغلىقى ھۆل بولۇپ كېتهتتى

  .ئهمهللهرنى قىلىشقا بهك ئالدىرايتتى

ئهنهۇ بامدات نامىزىدىن ئىلگىرى جىنازىغا  ۇبهكرى رەزىيهلالھۇئهب

ئهگىشهتتى، مىسكىنلهرگه تائام بېرەتتى، كېسهللهرنى يوقاليتتى ۋە روزا 

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئالالھ تائاالنىڭ . تۇتقان ھالهتته تاڭ ئاتقۇزاتتى

ۋە خىزمهتچىسى بۇيرۇقىغا بويسۇنۇپ كېچىنى ئۆچكه بۆلۈپ ئۆزى، ئايالى 

يۈزىنى يېپىش ھهققىدىكى ئايهت نازىل . ناماز ئوقۇش بىلهن ئۆتكۈزەتتى

بولغاندا ئايالالر ئۆيىدىكى رەختلهرنى يىرتىپ رومال قىلىپ 

اقالرنى كوچىالرغا ھاراق ھارام قىلىنغاندا ساھابىالر ھار ئارتىۋالغان،

مهن ئىككى «: ئوسمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ. ئېقىتىۋەتكهن

قېتىم ھىجرەت قىلدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا كۈيئوغۇل بولدۇم، 
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بهيئهت قىلدىم، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغانغا قهدەر ھېچ 

  .»ئاسىيلىق قىلمىدىم

يىنچىلىق ۋە جاپالىق كۈنلهرنى باشتىن ساھابىالر دىن ئۈچۈن ئهڭ قى

ئۇرۇشىدا دۈشمهنلهر ھۇجۇم قىلىپ ) بىرلهشكهن قوشۇن( كهچۈردى، ئهھزاپ

كهلگهندە ئۇالرنىڭ كۆزلىرى چهكچىىيپ،يۈرىكى ئاغزىلىرىغا قاپلىشىپ 

قالغان ۋە بېشىغا كهلگهن كۈننىڭ قاتتىقلىقىدىن گويا ئۇالرنى يهر 

ھۇنهيىن ئۇرۇشى بولغاندا . ئۇچرىغانسىلكىگهندەك قاتتىق تهۋرىنىشكه 

ئهنهۇ ئالالھ يولىدا  كهڭرى زېمىن تارچىلىق بىلىنگهن، زۇبهير رەزىيهلالھۇ

  .ئۇرۇش قىلىپ بهدىنىنىڭ جاراھهتلهنمىگهن يىرى قالمىغان

ئۇالر پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى : ساھابىالرنىڭ سۈپهتلىرىدىن

 ماللىرىنى پىدا -رىناھايتى بهك ياخشى كۆرگهنلىكتىن ئۆز جانلى

تهلهه رەزىيهلالھۇئهنهۇنىڭ قولى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى . قىالتتى

خۇبهيىب . ئوقتىن مۇداپىئه قىلىش جهريانىدا پالهچ بولۇپ قالغان

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا  :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئهسىرگه چۈشۈپ قالغاندا

يۈمدە خاتىرجهم ئولتۇرۇش تىكهندەك نهرسه ئازار يهتكۈزۈپ قالسا مىنى ئۆ

دۇنيالىرىنى پهيغهمبهر -ئۇالر ئۆزىنىڭ مال. خۇرسهن قىلمايدۇ دېگهن

. ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالدىغا تۆكۈپ خالىغانچه ئىشلىتىشنى تهلهپ قىالتتى

يا : ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا سهئدى ئىبنى مۇئاز رەزىيهلالھۇ

نىڭنى ئىلىپ ئىشلهتكىن، سهن بىزنىڭ مىلىمىزدىن خالىغى! رەسۇلۇلالھ

ئهبۇبهكرى . قانچىلىك كۆپ ئىشلهتسهڭ بىز شۇنچه خۇرسهن بولىمىز دېدى

دۇنياسىنىڭ ھهممىسىنى ئالالھ يولىدا سهرپ -رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مال

  .قىلدى
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ئۇالر ماللىرىنى دىنغا ياردەم بېرىش ۋە  " :قازى ئىياز مۇنداق دەيدۇ

ئۇالرنىڭ قىلغان جىهادلىرى ۋە باشقا  ھىمايه قىلىش ئۈچۈن سهرپ قىلدى،

  .ئىبادەتلىرىمۇ شۇنداق بولدى-تائهت

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ئىشقا بۇيرىسا ئۇالر بۇ ئىشنى قىلىشقا 

تىنسىز قۇالق -ئالدىرايتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سۆز قىلغاندا ئۈن

مهن سىلهرگه  " :ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ ساالتتى، ئهمىر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى سۈپهتلهپ بېرىشكه ئاجىزلىق قىلىمهن، 

چۈنكى مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن ئهيمىنىپ تىكىلىپمۇ 

  ".قارىيالمايتتىم

ئۇالرنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ھۆرمهت قىلغانلىق ئهھۋالىنى 

مهن : هرنىڭ بىرىكۆرگهن ھهرقانداق كىشى ھهيران قاالتتى، ئهرەبل

پادىشاھالردىن قهيسهر، كىسرا ۋە نهجاشىالرنىڭ يېنىغا ئهلچى بولۇپ 

بېرىپمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرى پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمنى ھۆرمهتلىگهندەك بىرەر پادىشاھنى ھۆرمهتلىگهنلىكىنى 

  . كۆرمىدىم دەيدۇ

بىرىگه -بىر را كهمتهرلىك،ئا-ئۆز :ساھابىالرنىڭ ئاالھىدىلىكلىرىدىن

ئۆتۈنۈش، كۆيۈنۈش ۋە ياخشى كۆرۈش قاتارلىقالر بولۇپ ئالالھ تائاال 

  .دەپ سۈپهتلىگهن» ئارا كۆيۈمچاندۇر-ئۇالر ئۆز « :ئۇالرنى

ئهنهۇ  ئوسمان رەزىيهلالھۇ " :ھهسهن ئهلبهسهرىي مۇنداق دەيدۇ

قانلىقىنى مۇسۇلمانالرنىڭ خهلىپىسى تۇرۇپ مهسچىتته يالغۇز ئۇخالۋات

  ".كۆردۈم
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ئهنهۇغا  مهن سهپهردە ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ:"مۇجاھىد مۇنداق دەيدۇ

  ".ھهمراھ بولغانتىم ئۇ كىشى مىنىڭ خىزمىتىمنى قىلىشىپ بهردى

ئۇالرنىڭ قىلغان  :" ئىبنى كهسىر رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ

  ".راتتىسۆزلىرى ۋە سۈكۈتته تۇرۇشلىرى قارىغان كىشىنى ھهيران قالدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىالرنى ياخشى كۆرۈشكه بۇيرۇپ بۇ 

ئهنسارىالرنى ياخشى كۆرۈشنى ئىماننىڭ ئاالمىتى،  «:  ھهقته مۇنداق دېدى

 بالىلىرى ئۈچۈن دۇئا -ئۇالرنىڭ ئهھلى . »ئوچ كۆرۈشنى نىپاقنىڭ ئاالمىتى

ۋە نهۋىرلىرىنىمۇ ئهنسارىالرنى ئۇالرنىڭ بالىلىرى ! ئى ئالالھ « :قىلىپ

مىنىڭ  « :ئۇالرغا دەشنام قىلىشتىن چهكلهپ. دېدى» كهچۈرۈم قىلغىن

ئالالھ تائاال ئۇالردىن رازى بولۇپ . دېدى» يارانلىرىمنى دەشنام قىلماڭالر

جهننهت بىلهن بىشارەت بېرىپ ئۇالرنىڭ جهننهتته ھايات ئىكهنلىكى بىلهن 

يتقان مۇھاجىرالر ۋە ھهممىدىن ئىلگىرى ئىمان ئې« :خهۋەر بېرىپ

يهنى (ئهنسارالردىن، ياخشىلىق قىلىش بىلهن ئۇالرغا ئهگهشكهنلهر

دىن ئالالھ رازى )تابىئىنالر ۋە قىيامهتكىچه ئۇالرنىڭ يولىدا ماڭغانالر

بولدى، ئۇالرمۇ ئالالھدىن مهمنۇن بولدى، ئالالھ ئۇالرغا ئاستىدىن ئۆستهڭلهر 

ىدى، ئۇالر جهننهتته مهڭگۈ قالىدۇ، بۇ ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرنى تهييارل

  .دېدى» چوڭ بهختتۇر

يىگانه ئۆتكهن مىسلىسىز بىر -ئۇالر تارىختا يهككه! ئى مۇسۇلمانالر

ئۇالرنىڭ مىسالى بۇرۇنمۇ بولمىغان ۋە  " :جامائهت بولۇپ ئىبنى تهيمىيه

، ئۇالرنىڭ پهزىلهتلىرىنى بايان قىلىش ۋاجىپ، ھۆرمهت "كېيىنمۇ بولمايدۇ

  .لىش ئىماندىن ۋە مۇھهببهت قىلىش ئىبادەتتىن دېگهنقى
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ساھابىالرنى ياخشى كۆرگهن «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

. »كىشىنى ئالالھ ياخشى كۆرىدۇ، ئوچ كۆرگهن كىشىنى ئالالھ ئوچ كۆرىدۇ

ئۇالرنىڭ ئارىسىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولغاندىن كىيىن 

ئهنهۇ،   يېتهكلهپ مۇستهھكهم تۇرغان سىددىق رەزىيهلالھۇمۇسۇلمانالرنى

توغرا يول تۇتقۇچى خهلىپىلهرنىڭ ئىككىنچىسى، ئۇ ماڭغان يولدىن  

ئهنهۇ، پهرىشتىلهرمۇ ھايا قىلىدىغان  شهيتان ماڭمايدىغان ئۆمهررەزىيهلالھۇ

ئۇ ئالالھ ۋە  «: ئهنهۇ ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رەزىيهلالھۇ ئوسمان

الھنىڭ رەسۇلىنى ياخشى كۆرىدۇ، ئالالھ ۋە ئالالھنىڭ رەسۇلىمۇ ئۇنى ئال

بهزەن . ئهنهۇالر بار رەزىيهلالھۇ دەپ سۈپهتلىگهن ئهلى» ياخشى كۆرىدۇ

ساھابىالر بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئوھۇد تېغىغا چىققاندا تاغ 

ىگىن، تهۋرەنم! ئى ئوھۇد «:تهۋرەنگهندە پۇتى بىلهن تاغنى تېپىپ تۇرۇپ

» سىنىڭ ئۈستۈڭدە پهيغهمبهر، راستچىل كىشى ۋە شهھىدلهر بار

سهئدى ئىبنى مۇئاز ۋاپات بولغاندا ئالالھنىڭ ئهرشى تهۋرەپ  . دېگهن

دەپنه قىلىنغۇچه پهرىشتىلهر  كهتكهن، ئوھۇد ئۇرۇشىدا شهھىد بولغاندا 

ساھابىالرغا يېقىن بولغان ۋە  . قانىتى بىلهن سايا قىلىپ تۇرغان

. مىتىنى قىلغان كىشىلهرنىڭمۇ ئالالھ دەرىجىسىنى ئۈستۈن قىلغانخىز

ئهنسارىالرنىڭ بالىلىرى ۋە ! ئى ئالالھ «:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  .دەپ دۇئا قىلغان» خىزمهتچىلىرىنىمۇ مهغپىرەت قىلغىن 

ئۆرنىكى، ئالالھ ئۇالرنى ئۆزىنىڭ دىنىغا ۋە  ئۇالر ئىسالم ئۇممىتىنىڭ

ەم بېرىشى ئۈچۈن تاللىغان، ئۇالر ناھايتى ياخشى ياردەمچى رەسۇلىغا يارد

ئىسالمنى دۇنياغا تاراتتى، كىشىلهرگه دىننى گۈزەل ئۇسلۇبتا  . بولدى
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يهتكۈزدى، ئالالھ ئۇالرغا ئىسالمدىن، مۇسۇلمانالردىن كاتتا مۇكاپات بهرسۇن، 

  . دەرىجىسىنى ئۈستۈن قىلسۇن ۋە رازىلىقىنى يهنىمۇ زىيادە قىلسۇن

 

   


