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 پهيغهمبىرىمىزنىڭ تۇنجى خۇتبىسى

قارشى ئهڭ گۈزەل مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىرقچىلىققا 

. سۆزلىرى بولغان مهشهۇر ۋىدا خۇتبىسىدىن خهۋىرى يوقالر بولمىسا كېرەك

ئهمما پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇنجى خۇتبىسىدە نېمىلهرنى 

  . ئېيتقانلىقىنى بىلىدىغانالر بارمۇ؟

ئۆلۈم بىلهن ئارىسىدا بىر جۇپ كهپتهر ۋە ئۆمۈچۈك تورىدىن باشقا 

ولمىغان، دۈشمهنلىرى بىلهن بۇرنى بۇرنىغا تېگىپ ھېچقانداق نهرسه ب

قورقما، ئالالھ بىز بىلهن «قالغۇدەك ھالغا كېلىپ قالغىنىدا دوستىغا 

دەپ تهسهللى بهرگهن سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز، چۆللۈكنىڭ » بىللىدۇر

مۇشهققهتكه تولغان يوللىرىدا سۇراقهنىڭ تهھدىتلىرىگه، يولنىڭ 

 سېنتهبىردە، -24 يىلى - 622ئهگمهستىن قىيىنچىلىقلىرىغا بويۇن 

ئهسهابىلىرىنىڭ قىزغىن قارشى ئېلىشلىرى ئارقىسىدا قۇبا رايونىغا 

  .كىرىپ كهلدى

قۇبا يېزىسىدا تۆت كۈن تۇرۇپ قالغان مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم بۇ يهرگه 

ئىسالمنىڭ تۇنجى مهسجىدىنى، تهقۋالىق ئۈستىگه بىنا قىلىنغان قۇبا 

  .جۈمه كۈنى بولغاندا مهدىنىگه قاراپ يولغا چىقتى. مهسجىدىنى سالدى

ئهسهابى كىرامالر قىلىچلىرىنى ئېسىۋېلىشقان ھالدا پهيغهمبىرىمىز 

بىلهن بىرلىكته ئىلگىرلىمهكته، مهدىنىگه بارىدىغان يولنىڭ ئوڭ ۋە سول 

تهرەپلىرىدە توپلىشىۋالغان كىشىلهر ئالالھ تائاالنىڭ ئاخىرقى 

بېرىشمهكته، ئۇنىڭغا بولغان سۆيگۈلىرىنى پهيغهمبىرىگه ساالم 

ئىپادىلهشكه، ئۇنىڭغا بولغان سېغىنىش تهشنالىقلىرىنى قاندۇرۇشقا 

  . پېشىن ۋاقتىدا رانۇنه ۋادىسىغا يېتىپ كهلدى. تىرىشماقتا ئىدى
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پهيغهمبىرىمىز ئهلهيهىسساالم، سالىم ئىبنى ئهۋف ئوغۇللىرى 

رەسۇل ئهكرەم بۇ تۇنجى . ى ئوقۇدىتۇرىدىغان بۇ ۋادىدا تۇنجى جۈمه نامىزىن

ساالمهت ! ئهي ئىنسانالر«: جۈمه خۇتبىسىدا مۇنداق بايانالرنى بهردى

بىلىڭالركى قىيامهت . چېغىڭالردا ئاخىرەت ئۈچۈن تهييارلىق قىلىڭالر

سىلهرنىڭ ھهر . كۈنىدە، ھهممه كىشى قىلغان ئىشىدىن ھېسابقا تارتىلىدۇ

ئاندىن .  قويلىرىدىن سوراققا تارتىلىدۇبىرىڭالر چوبانسىز قويۇپ بهرگهن

: پهرۋەردىگارى ئۇنىڭغا تهرجىمانسىز ۋە ۋاسىتىسىز ھالدا مۇنداق دەيدۇ

سېنىڭ قېشىڭغا پهيغهمبىرىم كېلىپ، ئهمىرلىرىمنى يهتكۈزمىدىمۇ؟ " 

ئهمدى . مۈلۈك بهردىم، ناھايىتى كۆپ ياخشىلىق قىلدىم- مهن ساڭا مال

، بۇ "سهن ئۆزۈڭ ئۈچۈن ئاخىرەت ئوزۇقى سۈپىتىدە نېمه ئېلىپ كهلدىڭ؟

 سولىغا قارايدۇ، لېكىن ھېچبىر نهرسه - سوئالالرغا دۈچ كهلگهن كىشى ئوڭ 

ئىش . ئالدىغا قارىغىنىدا بولسا، جهھهننهمنى كۆرىدۇ. كۆرەلمهيدۇ

ېرىم خورما چاغلىق نهرسه بىلهن بولسىمۇ جهھهننهمدىن بۇنداقكهن، ي

قۇتۇلۇشقا تىرىشىڭالر، ئۇنىمۇ تاپالمىغان كىشى ياخشى بىر سۆز بىلهن 

چۈنكى بىر خهير ئۈچۈن ئون . بولسىمۇ ئۆزىنى قۇتقۇزۇشقا تىرىشسۇن

ئالالھنىڭ . ھهسسىدىن تارتىپ يهتته يۈز ھهسسىگىچه ساۋاب بېرىلىدۇ

  .» بهرىكىتى سىلهرگه بولسۇنساالمى، رەھمىتى ۋە

  !سۆزلهرنىڭ ئهڭ گۈزىلى

ئالالھنىڭ رەسۇلى بۇ بىرىنچى خۇتبىسىنى ئاخىرالشتۇرغاندىن 

  :كېيىن، قايتىدىن ئورنىدىن تۇردى ۋە ئىككىنچى خۇتبىسىنى ئوقۇدى

ئۇ زاتقا ھهمدۇ ئېيتىمهن ۋە ئۇنىڭدىن . ساناالر بولسۇن- ئالالھقا ھهمدۇ«

لىرىمىزنىڭ شهررىدىن ۋە يامان ئهمهللىرىمىزدىن نهپىس. ياردەم سورايمهن
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ئالالھ توغرا يولنى كۆرسهتكهن، ھىدايهت قىلغان . ئالالھقا سېغىنىمىز

ئالالھ ئازدۇرغان كىشىنى ھېچكىم توغرا . كىشىنى ھېچكىم ئازدۇرالمايدۇ

گۇۋاھلىق بېرىمهنكى، ئالالھتىن باشقا ھهق . يولغا يېتهكلىيهلمهيدۇ

سۆزلهرنىڭ .  تۈشى ۋە ئوخشىشى يوقتۇر-دۇر، ئۇنىڭ تهڭ ئۇ بىر. ئىالھ يوق

ئالالھ جهلله جهالل كىمنىڭ . ئهڭ ياخشىسى ئالالھنىڭ كىتابىدۇر

. قهلبىنى قۇرئان بىلهن زىننهتلىسه، ئۇنى كاپىر بولسا ئىسالمغا كىرگۈزىدۇ

ئۇ كىشىمۇ قۇرئاننى باشقا بارلىق سۆزلهردىن يۇقىرى ئورۇندا قويسا 

  .قۇتۇلىدۇ

  !الھنى پۈتۈن قهلبىڭالر بىلهن ياخشى كۆرۈڭالرئال

ياخشى بىلىڭالركى، ئالالھنىڭ كىتابى سۆزلهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ۋە 

ئالالھنى پۈتۈن ! ئالالھ ياخشى كۆرگهننى ياخشى كۆرۈڭالر. ئهڭ ئۇستۇنىدۇر

ئالالھنىڭ كاالمىدىن ۋە ئۇنى ! قهلبىڭالر بىلهن ياخشى كۆرۈڭالر

ئالالھنىڭ كاالمى توغرىسىدا قهلبىڭالرغا . الرئوقۇشتىن زېرىكىپ قالماڭ

چۈنكى ئالالھنىڭ كاالمى، ئالالھ ياراتقان ھهممه . شهك كهلمىسۇن

نهرسىنىڭ ئهڭ يۇقىرىسىنى ئايرىپ تالاليدۇ، ئهمهللهرنىڭ ياخشىسىنى ۋە 

بهندىلىرىنىڭ تالالنغىنى بولغان پهيغهمبهرلىرى ۋە ئۇالرنىڭ 

سىلهر يالغۇز . ل ۋە ھارامنى بىلدۈرىدۇھاال. قىسسىلىرىنى بايان قىلىدۇ

ئالالھقىال ئىبادەت قىلىڭالر ۋە ئۇنىڭغا ھېچبىر نهرسىنى شېرىك 

سۆزلىرىڭالر، . شېرىكتىن ھهقىقىي رەۋىشته يىراق تۇرۇڭالر. كهلتۈرمهڭالر

ئالالھقا سۆزلهنگهن گۈزەل سۆزلهر بولسۇن ۋە ئاراڭالردا ئالالھنىڭ كاالمى 

ياخشى بىلىڭالركى، ئالالھ ئهھدىگه رىئايه . ربىلهن ياخشى كۆرۈشۈڭال
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ئالالھنىڭ ساالمى . قىلمىغانالرغا، ۋەدىسىدە تۇرمىغانالرغا غهزەپ قىلىدۇ

  .»سىلهرگه بولسۇن

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم، جۈمه نامىزىنى ئوقۇغاندىن 

غان كېيىن، ئالالھنىڭ ئىرادىسى بىلهن ھهقىقهت ھۆكۈمران ئورۇندا تۇرىدى

  .يېڭى بىر دۇنيا قۇرۇش مهقسىتىدە مهدىنىگه قاراپ يولغا چىقتى

ئالالھ ھهممىمىزگه رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرىگه 

ئهگىشىش ۋە ئۇ زاتنىڭ ئهخالقلىرىنى ھاياتىمىزدا ئۆرنهك قىلىشقا 

  .مۇيهسسهر قىلسۇن

 

  


