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مۇسۇلمان ئۈچۈن مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئهڭ 

 ياخشى ئۈلگىدۇر

 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-٠١ئاينىڭ -٠٧يىلى -٢٠١١

سانا -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالاله تائاالغا ههمدە

ساالم يوللىغاندىن كىيىن، جۈمه -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇتئېيتىپ، 

مۇسۇلمانالر نهپسىنى "نامىزى ئۈچۈن توپالشقان يۈز مىڭلىغان مۇسۇلمانالرغا 

ئىساله قىلىپ، رەسۇلۇلالهنى كۈندىلىك تۇرمۇشىدىكى بارلىق ئىشالردا ئۈلگه 

ك دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى قىممهتلى" قىلىپ ياشىشى كېرەك

 :تهۋسىيهلهرنى قىلدى

ئىنسانالرنىڭ ياخشى ۋە باياشات، خاتىرجهملىك تۈسى ئالغان بىر 

جهمئىيهت قۇرۇپ چىقالىشى، ئۇالرنىڭ ئۆز ياراتقۇچىسىغا ساغالم رەۋىشته 

قهتئى تهۋرەنمهستىن ئېتىقاد قىلىشىغا باغلىق بولۇش بىلهن بىرگه، 

بولۇش ئارقىلىق روياپقا كېلىچهك ئهۋالدالرغا بارلىق پهزىلهتلهردە ئۈلگه 

ياخشى ۋە پهزىلهتلىك ئهمهللهرنىڭ سهۋەبى بىلهن ئالاله تائاال شهخس . چىقىدۇ

ۋە ئائىله شۇنداقال جهمئىيهت ئههۋالىنى ئىساله قىلىدۇ، بۇ ئارقىلىق دۇنيا 

گۈللىنىدۇ، ياخشىلىق ۋە بهرىكهت ئومۇملىشىدۇ، هاياتلىقنىڭ ههممه 

نهتىجىدە ئىنسان ئۆزىنىڭ ئالاله ئۈچۈن دە، -تهرەپلىرى بهختكه چۆمىدۇ
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. قىلغان سالىه ئهمهللىرى سهۋەبلىك يۇقىرى مهرتىۋىلهرگه مۇيهسسهر بولىدۇ

شۈبهىسىزكى، ئىمان ئېيتقان ۋە ياخشى «: بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ

سۈرە [» .ئهمهللهرنى قىلغانالرنىڭ مهنزىلگاهى فىردەۋس جهننهتلىرى بولىدۇ

 ].ئايهت-١٠٧كههف 

ئهخالق -ئېتىقاد، ئهدەپ-ئهۋالدالرنى دىنى-نهمۇنىلىك ئىنسانالر ياش

جهههتلهردە توغرا يولغا يېتهكلهيدۇ، ئۇالرنىڭ ئالى نىشان ۋە يۇقىرى غايىگه 

ئىنسان هاياتىنىڭ ههممه تهرەپلىرىدە . يېتىشىگه ئاالهىدە ئههمىيهت بېرىدۇ

رگه ئېهتىياجلىق بولىدۇ، ئىزلىرىغا ئهگىشىدىغان نهمۇنىلىك كىشىله-ئىش

 .دۇنيا ئىشلىرىدا ئۇالرغا ئهگىشىدۇ-يهنى دىن

شهپقهت قىلىپ، ئۇالرنى توغرا يولغا -ئالاله تائاال ئىنسانالرغا رەهمهت

يېتهكلهيدىغان نهمۇنىلىك ئۈلگه قىلىپ، ئۇالرغا ئۆز ئىچىدىن ئهلچىلهرنى 

-چهكلهپ، يهككهئهۋەتتى، ئۇالر ئىنسانالرنى ئالالهقا شېرىك كهلتۈرۈشتىن 

يېگانه ئىبادەتكه اليىق ههق مهبۇدقا ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇش بىلهن بىرگه، 

-پهزىلهت، ئادالهت ۋە ههقىقهتنى بهرپا قىلىش، شۇنداقال دۇنيا-ئېسىل ئهخالق

ئاخىرەتلىك ئىشلىرىدا ئىسالهات ئىلىپ بېرىشقا بۇيرۇپ، تۈرلۈك رەزىللىك، 

. ى ۋە ئۇالرنى دوزاختىن ئاگاهالندۇردىپهسكهشلىك، بۇزۇقچىلىقتىن چهكلىد

: بىز ههقىقهتهن ههر بىر ئۈممهتكه«: بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ

يهنى شهيتانغا، بۇتالرغا، كاهىنالرغا (ئالالهقا ئىبادەت قىلىڭالر، شهيتاندىن "
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دەپ " يىراق بولۇڭالر) ئوخشاش ههرقانداق مهبۇدقا ئىبادەت قىلىشتىن

هۋەتتۇق، ئۇالرنىڭ ئارىسىدا ئالاله هىدايهت قىلغانلىرىمۇ بار، پهيغهمبهر ئ

يهر يۈزىدە سهير قىلىپ يۈرۈپ . گۇمراهلىققا تېگىشلىك بولغانلىرىمۇ بار

پهيغهمبهرلهرنى ئىنكار قىلغانالرنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولغانلىقىنى 

 ].ئايهت-٣٦سۈرە نههل [» .كۆزىتىڭالر

پهيغهمبهر، بارلىق ئىشالردا شۇ ئۈممهتكه  ههر بىر ئۈممهتكه ئهۋەتىلگهن

ياخشى كىشىلىرى ئاشۇ پهيغهمبهرگه -ئۈلگه بولىدۇ، بۇ ئۇممهتنىڭ ئهڭ ئىلغار

ههمراه بولۇپ بىر دەۋىردە ياشىغان كىشىلهردۇر، چۈنكى ئۇالر ئۇ پهيغهمبهر 

پائالىيهتلىرىنى كۆردى ۋە -بىلهن بىر دەۋىردە ياشىدى ۋە ئۇنىڭ ههممه ئىش

ىرىغا ئهمهل قىلدى، ئۇالرنىڭ ههممىسى ئىنسانىيهت دۇنياسىغا بۇيرۇقل

ئالاله تائاال پهيغهمبهرلىكنى، ههممه . ياخشىلىقتا نهمۇنىلىك ئۈلگه بوالاليدۇ

پهيغهمبهرلهرنىڭ سهردارى ۋە ئىنسانىيهتنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى، پهزىلهت ۋە 

المنى ئېسىللىكنىڭ ساهىبى بولغان، پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسسا

ئۇنىڭغا . ئاخىرقى پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتىش ئارقىلىق ئاخىرالشتۇردى

شهرىئهت ئارقىلىق، بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىالهى -چۈشۈرۈلگهن قانۇن

ئالاله تائاال پهيغهمبهر . تۈزۈملىرىنى ئهمهلدىن قالدۇردى-قانۇن

ئهلهيهىسساالمغا ئىشهنمىگهن هېچبىر كىشىنىڭ ئهمهللىرىنى قوبۇل 
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قىلمايدۇ، مۇههممهد ئهلهيهىسساالم بارلىق پهيغهمبهرلهرنىڭ ئىزباسارى، 

 .ئىبراهىم ئهلهيهىسساالمنىڭ يولى بويىچه ئهۋەتىلگهن نهمۇنىلىك ئۈلگىدۇر

ئالاله تائاال مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى ئىسالم ئۈممىتىگه ئۈلگه، 

لغان ئۇنىڭ دىنىغا كېرىشنى مهقسهت قى. ئىنسانىيهتكه نهمۇنه قىلدى

ئالاله تائاال . ههرقانداق كىشىگه ئالاله كاتتا نېمهت ۋە ياخشىلىق ئاتا قىلىدۇ

مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ شهخسىيىتىگه بارلىق ياخشىلىق، 

پهزىلهتنى مۇجهسسهملهشتۈردى، ئۇنى پۈتۈن هاياتىدا -ئېسىللىك، ئهخالق

. يېتهكلىدى توغرا يولدا دەپ سۈپهتلهپ قهسهم قىلدى ۋە ئۇنى توغرا يولغا

ئالاله تائاالنىڭ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ههققىدە بهرگهن گۇۋاهلىقى، 

نۇقسان، كهمچىللىكىدىن پاك -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ بارلىق ئهيىب

 .ئىكهنلىكىنى ئىسپاتاليدۇ

غهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ خۇتبىدا مۇنداق جابىر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ پهي

: رەسۇلۇلاله ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن: دېگهنلىكىنى رىۋايهت قىلىدۇ

سۆزنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئالالهنىڭ كىتابىدۇر، ئهڭ توغرا يول مۇههممهد «

ئهلهيهىسساالمنىڭ تۇتقان يولىدۇر، ئىشالرنىڭ ئهڭ قاباههتلىكراقى، دىن 

ۇرىغا قويۇلغان ئىشالردۇر، دىن نامىدىن يېڭىدىن نامىدىن يېڭىدىن ئوتت

مۇسلىم [» .ئوتتۇرىغا قويۇلغان ههرقانداق ئهسلى يوق ئىشالر ئازغۇنلۇقتۇر

 ].رىۋايىتى
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بىر سىر، -ساهابىلهرنىڭ ئهڭ شهرەپلىك ئىنسانالر بولىشىدىكى بىردىن

ئۇالر هاياتىدىكى بارلىق ئىشلىرىدا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا 

لىكى، يهر شارىدا ئىسالم دىنىنى مۇستههكهم قىلىش ئۈچۈن پۈتۈن ئهگهشكهن

تالماي -هاياتى بىلهن ياردەم بهرگهنلىكى، دىن دۈشمهنلىرىگه قارشى هارماي

كۆرەش قىلغانلىقى، بۇ يولدا ئۆزلىرىنىڭ جانلىرى، ماللىرىنى سهرپ 

 ههدىس روهىنى زېمىن ئههلىگه-قىلغانلىقى ۋە ئاخىرقى هاياتىغىچه قۇرئان

ئۇالر . تارقىتىش ئۈچۈن تىرىشچانلىق كۆرسهتكهنلىكى سهۋەبىدىندۇر

شهرەپلىك، -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن كېيىنكى ئهڭ پهزىلهتلىك

ئالاله ۋە ئۇنىڭ ئهلچىسى ئۇالرنىڭ . نهمۇنىلىك كىشىلهر هېسابلىنىدۇ

پهزىلىتى، ياخشىلىقى ۋە جهننهت ئههلى ئىكهنلىكىگه، ئۇالرنى پهقهت ئىككى 

زلىمىچى مۇناپىقالرنىڭال ياقتۇرمايدىغانلىقىغا گۇۋاهلىق بهردى، چۈنكى يۈ

ساهابىالر دىننىڭ بىزلهرگه قهدەر يىتىپ كېلىشى ئۈچۈن بىز بىلهن 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئارىسىدىكى ۋاستىدۇر، ئۇالرنى ياقتۇرمايدىغانالر 

ياراتقۇچىسىغا  يهنى ئۆز. (بولسا، ئالالهنىڭ دىنىنى ياقتۇرمايدىغانالردىندۇر

 ).گهدەنكهشلىك قىلىشنى ئىختىيار قىلغانالردۇر

پهزىلهتلىك كىشىلهرگه ئهگىشىش مۇسۇلمان هاياتىدىكى ئهڭ مۇهىم 

ئىشتۇر، مۇسۇلمانالر ئۇالر ئارقىلىق توغرا يولنى تاپىدۇ، ههقىقهتته تهۋرەنمهي 
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ىن تۇرىدۇ، ئۇالر ئارقىلىق ههق بايرىقىنى لهپىلدىتىدۇ، باتىل يولالرد

 .ساقلىنىپ، جهننهتكه ئېلىپ بارىدىغان داغدام يولغا ئېرىشىدۇ

مۇسۇلمانالرنىڭ بىرىنچى ئۈلگىسى پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد 

ئهلهيهىسساالمدۇر، ئاندىن ساهابىالردۇر، ئاندىن ئۇالردىن كېيىنكى 

ئىسالمدىكى توغرا يول كۆرسهتكۈچى ئالىمالر ۋە يىتهكچىلهردۇر، 

. المدىن باشقا ههممه كىشى خاتالىقتىن ساقلىنالمايدۇپهيغهمبهرئهلهيهىسسا

ئىسالم ئۈممىتى ۋە شهخسلهرنىڭ هاياتىدا كۆرۈلگهن كهمچىللىكلهر، 

ئۇالرنىڭ پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنى هاياتىدىكى بارلىق ئىشلىرىدا نهمۇنه 

 .قىلمىغانلىقى سهۋەبىدىندۇر

ش، سۈننهتلىرىگه مۇسۇلمانالر پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا تولۇق ئهگىشى

ئهمهل قىلىش، كۆرسهتمىلىرىگه بويسۇنۇش ئۈچۈن پۈتۈن كۈچى بىلهن 

تىرىشىشى، بۇ مهقسهتكه يېتىش يولىدا نهپسى بىلهن كۆرەش قىلىشى 

 .كېرەك

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمىهالىنى ئوقۇش ئارقىلىق ئۇنىڭغا 

ه ۋە ئالالهنىڭ ئالال. ئهگىشىش ۋە ساهابىلهرنىڭ يولىدىن مېڭىش كېرەك

ئاخىرەتته خار بولىدۇ ۋە -رەسۇلىنىڭ بۇيرۇقىغا خىالپلىق قىلغۇچىالر دۇنيا

شۇنىڭ ئۈچۈن مۇسۇلمان بارلىق ئىشلىرىنى . توغرا يولدىن ئېزىپ كېتىدۇ

قۇرئان ۋە سۈننهتنىڭ روهىغا ئۇيغۇنالشتۇرۇپ ياشاشقا تىرىشچانلىق 



 

9 

 

! ئى مۇههممهد(«: اق دەيدۇبۇ ههقته ئالاله تائاال مۇند. كۆرسىتىشى الزىم

ئهگهر سىلهر ئالالهنى دوست تۇتساڭالر، ماڭا : "ئېيتقىنكى) ئۇالرغا

گۇناهىڭالرنى ) ئۆتكهنكى(ئهگىشىڭالركى، ئالاله سىلهرنى دوست تۇتىدۇ، 

ئالاله ناهايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناهايىتى . مهغپىرەت قىلىدۇ

". هيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىڭالرئالالهقا ۋە پ: "ئېيتقىنكى". مېهرىباندۇر

يهنى ئالالهنىڭ (ئهگهر ئۇالر ئىتائهت قىلىشتىن يۈز ئۆرۈسه، ئالاله كاپىرالرنى 

-٣١-٣٠ئىمران -سۈرە ئال[» .دوست تۇتمايدۇ) ئايهتلىرىنى ئىنكار قىلغانالرنى

 ].ئايهتلهر

ئانا، -ئهۋالدالر كۆزى بىلهن كۆرگهن ياكى ئاتا-ئۆسۈپ يېتىلىۋاتقان ياش

ئۇستازلىرى، ساۋاقداشالر ۋە جهمئىيهتته ئۆزىدىن -رىنداشلىرى، ئوقۇتقۇچىقې

چوڭالردىن ئاڭلىغان ۋە كۆرگهنلىرىگه ئهگىشىدۇ، ئهگهر ياخشى ئىش 

قىلغۇچىالرنى كۆرۈپ، ئۇالر بىلهن ئارىلىشىپ، ئۇالرنىڭ ياخشى سۆزلىرىنى 

رنىڭ ئاڭلىسا ياخشىلىققا يۈزلىنىدۇ، ئهمما ئۇنىڭ ئهكسىچه بولسا ئۇال

 .تهربىيىسىگه ئاالهىدە كۈچ سهرپ قىلىشقا توغرا كېلىدۇ

هازىر جهمئىيىتىمىزدە ئۆسمۈر ۋە ياشالرغا سهلبىي تهسىر 

كۆرسىتىدىغان تۈرلۈك قانالالر، ئېنتىر تورلىرى، قول تىلىفۇنلىرى قاتارلىق 

خىل مېدىيا ۋاستىلىرى ئۇچقاندەك تهرەققى قىلىۋاتقان -قوش بىسلىق ههر

مۇسۇلمان پهرزەنتلىرىنىڭ ئىمانى ۋە مىللى كىملىكىنى ساقالپ زاماندا، 



 

10 

 

-تهربىيهنى چىقىش قىلغان ئهخالق-قىلىش ئۈچۈن ئىسالمىي ۋە دىنى تهلىم

پهزىلهتكه ئههمىيهت بېرىش ئىنتايىن مۇهىم بولۇپ، بۇ يهنىال هاياتىمىزدىكى 

قا بارلىق ئىشلىرىمىزدا رەسۇلۇلاله ۋە ساهابىالرنى ئۈلگه قىلىپ ياشاش

: بۇههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. تىرىشىشىمىزنى تهقهززا قىلىدۇ

ئالالهنى، ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد قىلغان ۋە ئالالهنى كۆپ ياد  -سىلهرگه «

-٢١سۈرە ئههزاب [» .رەسۇلۇلاله ئهلۋەتته ياخشى ئۈلگىدۇر -ئهتكهنلهرگه 

 ].ئايهت

ئىبراهىم ۋە ئۇنىڭغا ! ئى مۇههممهدنىڭ ئۈممىتى«: يهنى بىر ئايهتته

ئهگهشكهن مۆمىنلهر سىلهرگه ئالالهنى ۋە ئاخىرەت كۈنىنى ئۈمىد 

قىلىدىغانالرغا ياخشى نهمۇنىدۇر، كىمكى ئىمانىدىن يۈز ئۆرۈيدىكهن، 

بىلسۇنكى ئالاله ئۇنىڭدىن ۋە ئۇنداقالردىن بىهاجهتتۇر، ئالاله مهدهىيىگه 

 ].ئايهت-٦سۈرە مۇمتههىنه [» .اليىقتۇر

ئالاله ههممىمىزنى قۇرئان ۋە سۈننهتنىڭ روهىغا ئۇيغۇن تۇرمۇش  جانابى

 .ئامىن. شارائىتلىرىنى بهرپا قىلىشىمىزغا مۇيهسسهر قىلسۇن


