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 قۇرئان ۋە سۈننهتكه ئهگهشمهسلىكنىڭ خهتىرى
 

 )كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-٣١ئاينىڭ -٠٥يىلى -٢٠١٣(
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالاله تائاالنى      

جۈمه  ساالم يوللىغاندىن كېيىن،-مهدهىيىلهپ، رەسۇلۇلالهقا دۇرۇت
قۇرئان ۋە سۈننهتگه ئهمهل : "نامىزى ئۈچۈن توپالشقان جامائهتلهرگه

قىلىشنىڭ مۇهىملىقى ۋە ئۇنىڭدىكى هۆكۈملهرنى تاشالپ قويۇش 
دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى " ياكى ئىنكار قىلىشنىڭ خهتىرى

 :تهۋسىيهلهرنى قىلدى
نى بىزگه دىننى كامىل قىلغان، نېمهتلهرنى تاماملىغان، بىز     

يهنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئۈممىتىنى بارلىق 
ئۇ پهيغهمبهر ئارقىلىق بىزگه  ئۈممهتلهرنىڭ ياخشىسى قىلغان،

ئۆزىنىڭ ئايهتلىرىنى تهلىم بهرگهن، بىزنى تۈرلۈك خاتالىقالردىن 
ههدىستىن تهلىم ئىلىشىمىزگه -پاكلىغان ۋە بىزگه قۇرئان

ىمىز ئالاله تائاالغا چهكسىز شارائىت يارىتىپ بهرگهن پهرۋەردىگار
 . ر بولسۇنساناال-مهدهىيه ۋە ههمدۇ

يوشۇرۇن بارلىق ئىشلىرىڭالردا -ئاشكارا! ئىي مۇسۇلمانالر     
 . الرقىلىڭ لىقئالالهقا تهقۋادار

سالىه كىشىلهرنىڭ -سالىهالرغا ئهگهشكهن، ياخشى-سهلهپ     
هن، دىننى يولىدا ماڭغان، ئىلىم ئۈگىنىپ، باشقىالرغا يهتكۈزگ

، سۈننهتنى مۇداپىئه قوغدىغان ، ههقىقهتنىمۇهاپىزەت قىلىپ
قىلغان شهرىئهت ئۆلىمالىرىنىڭ ۋە ئىمان ئههلىنىڭ ئاساسى 
پرىنسىپى ۋە ياشاش مېتودى قۇرئان كىرىم ۋە ههدىس شهرىپنى 
. ئۇلۇغالش ۋە ئۇنىڭ چاقىرىقىغا ئهمهل قىلىشتىن ئىبارەتتۇر
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ڭ تهييارلىقى، ههدىس شىرىپ ئۇالرنىڭ رىم ئۇالرنىهچۈنكى قۇرئان ك
 . هۆججهتلىرى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۇالرنىڭ ئۈلگىسىدۇر

ئۇالر كىشىلهرگه تهۋهىد ۋە ساغالم ئهقىدىنى ئۆگىتىدۇ، ئىسالم      
خۇراپاتالرنى يوق قىلىدۇ، -شهرىئىتىگه ياردەم بېرىدۇ، بىدئهت

روهىغا ئۇيغۇن  نىڭههدىس-قنى ياقتۇرمايدۇ، قۇرئانگورۇهۋازلى
  .سۆزلهرنى ياخشى كۆرمهيدۇ-گهپكهلمهيدىغان 

ئهلهيهىسساالمغا ئهگىشىدۇ،  ئۇالر پهيغهمبهر    
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ بارلىق ياشاش ئۇسۇلىنى ئۆگىنىدۇ، 
سۆزلىرىنى چوڭ بىلىدۇ، ئۇنىڭغا ئهقىدىسىنى توغرىاليدۇ، مهزكۇر 

نىدۇ، ههممىسىنى قوبۇل ههدىسلهرگه تايىنىدۇ ۋە ئۇنىڭغا ئىشى
قىلىدۇ، ههممىسىگه بويسۇنىدۇ ۋە هېچ بىر ههدىسكه ئىتىراز 

بۇ يهردە كۆزدە تۇتۇلغىنى ساغالم ۋە سههىه . (بىلدۈرمهيدۇ
 ). ههدىسلهر

: ئىمام شافىئىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ بۇيرۇقى ۋە توسقىنىغا خىالپ بولغان "

بۇنى بىرەر ئىشقا قىياس . انداق ئىش ئېتىبارغا ئېلىنمايدۇههر ق
ئالاله تائاال . قىلىشقا ياكى كۈچالندۇرۇشقا بولمايدۇ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ مۇبارەك سۆزلىرى بىلهن بارلىق 
يهنى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ سۆزى ". (ئۆزرىلهرنى كېسىۋەتتى

 ). قىلىنمايدۇ بار يهردە باشقا ههرقانداق سۆز قوبۇل
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم " :ئىبنى ئابدۇلئهزىز مۇنداق دەيدۇئۆمهر     

ئۆزىنىڭ مۇبارەك ههدىسلىرى بىلهن سۈننهت قىلغان بىر ئىشتا 
 ". باشقا بىر كىشىنىڭ كۆزقارىشى قوبۇل قىلىنمايدۇ
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سۈننهتكه دىلىدا . سۈننهتنى پهقهت ئازغۇن كىشى رەت قىلىدۇ     
-سۈننهتكه بهختسىز كىشىال تاپه. ىشى قارشى تۇرىدۇكېسهل بار ك
سههىه ئىكهنلىكىگه بىردەك ئىتتىپاققا كهلگهن . تهنه قىلىدۇ

ههدىسلهرنى رەت قىلغان ۋە ئېتىراپ قىلمىغان كىشى ئههلى 
سالىهالرنىڭ ساغالم يولىغا خىالپلىق -سۈننهت جامائىتى ۋە سهلهپ

نلۇق ۋە گۇمراهلىق، نهتىجىدە مهزكۇر كىشى ئازغۇ ۇپ،قىلغان بول
بىدئهت ۋە خۇراپات، شهيتانى ههۋەسنىڭ ئارقىسىدىن ماڭغان 

 .بولىدۇ
: ئىمام ئههمهد رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ههدىسلىرىنى رەت قىلغان كىشى "
 ". هاالكهت گىردابىغا كېلىپ قالغان بولىدۇ

انغان كىشى ئۆزىنىڭ يارىماس ئهقىدىسى بۇزۇلغان، ئهقلى بۇلغ     
ئهقلى ۋە ئېتىبارسىز قارىشىغا توغرا كهلمىگهن ههدىسلهرنى رەت 

 . قىلىدۇ ۋە يالغانغا چىقىرىدۇ
ئىنسانالرنىڭ سهردارى بولغان سۆيۈملۈك ! ئىي مۇسۇلمانالر     

پهيغهمبىرىمىزنىڭ مۇبارەك سۆزلىرىگه يالغاننى توقۇشقا ئۇرۇنغان 
ىنىڭ قانداق جازاغا ئۇچرايدىغانلىقىنى ۋە جۈرئهت قىلغان كىش

 !. بىلهمسىلهر؟
بارلىق ئىنسانالرنىڭ سهردارى سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز      

مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ يۈكسهك ماقامى ۋە ئالى ئورنىنى 
مۇهاپىزەت قىلىش، سۈننهتنى ساقالش ۋە شهرىئهتنى هىمايه 

همئىيهتته يىتىم قىلىش ئۈچۈن ئۇنداق يالغانچى كىشىلهرنى ج
قالدۇرۇش، قىلمىشلىرىغا ئهجهللىك رەت قايتۇرۇش ۋە سۆزلىرىنى 

 . چهكلهش كېرەك
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ئادەم "ئهبۇ مۇئاۋىيه رەهىمههۇلاله هارۇن رەشىدكه      
ئهلهيهىسساالم بىلهن مۇسا ئهلهيهىسساالمنىڭ تهقدىر توغرىسىدا 

 ههدىسىنى سۆزلهپ بهرگهن ۋاقىتتا، بىر" هۆججهت كهلتۈرۈشكهن
، هارۇن رەشىد قاتتىق پ سورايدۇدە ئۇالر قهيهردە ئۇچراشقان؟: كىشى

سىنىڭ بېشىڭنى يانچىپ، قىلىچ بىلهن چېپىش : غهزەبلىنىپ
: كېرەك دەپ بىر قانچه قېتىم دەيدۇ ۋە قاتتىق سىلكىپ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ههدىسىگه شهك قىلغان ۋە ئۇنى 
ههتتا ئۇ كىشى . ەيدۇمۇناپىقتۇر د-مهنسىتمىگهن كىشى زىندىق

تهۋبه قىلىپ، سهمىمىيلىك بىلهن ههققه قايتقانلىقى ئاشكارا 
 . بولغاندا ئۇنى قويىۋېتىدۇ

سۈننهتكه قارشى چىققۇچىالر، ئۆزلىرىنىڭ باتىل قاراشلىرى      
سههىه ههدىسلهر بىلهن ئۇچراشقاندا، خۇددى ئۇالر مهزكۇر دەلىلگه 
غهزەپ بىلهن ئىزاهات بهرگهن شهكىلدە قارشى تۇرۇش يولىنى 

شۇنداقال مهزكۇر ههدىسكه كىنايه شهكىلدە قارشى تۇرۇپ . تۇتىدۇ
. قاراشلىرى بىلهن  شهرهىلهيدۇ چۈشهندۈرۈش جهريانىدا ئۆز كۆز

ئۇالر سههىه ههدىسلهرنى قوپاللىق بىلهن رەت قىلغىلى 
بولمايدىغانلىقىنى بىلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ئۇالر سههىه ههدىسلهرنى 

مانا بۇ . ناهايىتى ئىنچىكه ۋە ئۇستىلىق بىلهن رەت قىلىدۇ
تهنه قىلغۇچى ۋە ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ئادىتى -سۈننهتكه تاپا

لۇپ، ئۇالر بۇ ئارقىلىق سۈننهتنىڭ هۆكۈملىرىنى بۇرمىالش ۋە بو
 . شهرىئهتتىكى مهرتىۋىسىنى يوق قىلىشنى مهقسهت  قىلىدۇ

پاجىر، -تهنه قىلغۇچى پاسىق-مۇسۇلمانالر، سۈننهتكه تاپا     
مۇناپىق، پىتنىگه دەۋەت قىلغۇچى، بىدئهتكه ياردەم -زىندىق

چىلىرىدىن ههزەر قىلىشى شهيتاننىڭ ئهگهشكۈ-بهرگۈچى، ئىبلىس
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ئالاله تائاالدىن مۆمىنلهرنى ئازغۇن، بىدئهتچى ۋە سۈننهتنى . الزىم
ئىنكار قىلغۇچى ئىنسانالرنىڭ يامانلىقىدىن ساقلىشىنى، 
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ سههىه ههدىسلىرى 
بايان قىلىنغاندا ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلىشىنى 

 . يمىزسورا
سۈننهتكه ۋە سۈننهت ئههلىگه ئهڭ دۈشمهنلىك قىلىدىغانالر      

توقۇلما سۆزلهرنى ئۆزىنىڭ ئېتىقادى ياكى -ئىنسانالر بولسا، يالغان
دىنى ئىشلىرىدا دەلىل قىلىدىغان، پهيغهمبهرلهردىن كېيىنكى 
ئهڭ ياخشى كىشىلهرنى، يهنى ئهسهاب كىرامالرنى ئىنكار 

اخشى كۆرگهن ۋە دوست تۇتقان، ئۇالرغا ئالاله قىلىدىغان، ئۇالرنى ي
تائاالدىن ياخشىلىق تىلىگهن كىشىلهرنى كۇپىرغا نىسبهت 

 . شىيئهلهردىن ئىبارەتتۇر-بېرىدىغان راپىزى
بۇ رەزىل نىيهتلىك راپىزىالر مۇسۇلمانالرنىڭ قېنىنى تۆكۈشنى،      

اراج ت-مۈلكىنى تاالن-ئابرۇيىنى چۈشۈرۈشنى ۋە مال-ئۇالرنىڭ يۈز
قېلىشنى ئۆزلىرى توقۇپ چىققان هېكايىلهر، ئىسپاتسىز رىۋايهتلهر 

ئۇالر ئۆزلىرى توقۇغان . بىلهن دەلىللهپ  دۇرۇس دەپ قارايدۇ
يالغانالرنى بارلىق ئىنسانالرنىڭ سهردارى بولغان سۆيۈملۈك 

-پهيغهمبىرىمىز مۇههممهدئهلهيهىسساالمغا ۋە ئۇنىڭ پاك ئائىله
 . بهت بېرىدۇتاۋابىئاتلىرىغا نىس

قارشى تۇرىدىغان،  كۈچلهرگه راپىزىالر ئۆزلىرىنى مۇستهملىكه     
مۇسۇلمانالرنى هىمايه قىلىدىغان سهركهردە قوشۇن دەپ دەۋا 
قىلىدۇ، ئهمهلىيهتته بولسا ئۇالر مۇستهملىكه كۈچلهرنىڭ غالچىسى 

 . ۋە ئۇالرنىڭ زاپاس تايانچىلىرىدۇر
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جارقىراش بىلهن -رغا ۋارقىراشمۇستهملىكىچىلهر مۇسۇلمانال     
هۇجۇم قىلسا، بۇ شىئهلهر مۇسۇلمانالرغا ئوت ئېچىش، مۇهاسىرە 
قىلىش ۋە قورال ئىشلىتىش ئارقىلىق هۇجۇم قىلىدۇ، ئۇالر 
ههرگىزمۇ مۇستهملىكىگه قارشى تۇرمايدۇ ۋە ئۇالرنى چهكلهيدىغان 

 بهلكى ئۇالر مۇستهملىكىچىلهرنىڭ. غازاتچىالردىن بواللمايدۇ
مۇسۇلمانالرغا قاراتقان قانلىق نهيزىسىدۇر، ئۇالرنىڭ ئۆز قارىشىدا 
يالغاندىن بىز مۇستهملىكىگه قارشى كۆرەش قىلىمىز دېگهن 

ئۇالرنىڭ . سهپسهتىلىرى تارىخ سههىپىلىرىنى ئۆزگهرتهلمهيدۇ
ئۆيلىرىنى -مۇسۇلمانالرنىڭ شهههرلىرى، مهسچىتلىرى، تۇرالغۇ

ئايالالر ۋە نارىسىدە بالىالرنى ئۆلتۈرۈشنى  ۋەيران قىلىش، ياشانغانالر،
. دۇرۇس دەپ قارايدىغان قهبىه يۈزىنى چىرايلىقالشتۇرالمايدۇ
. ئىلگىرى ۋە كېيىنكى ههممه ئىشالر ئالالهنىڭ باشقۇرۇشىدىدۇر

ََ اللّـُه َما اْ�تَتَلُوا ﴿: ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ ا ََ َولَْو 
َنّن اللّ  ـِ ئهگهر ئالاله خالىغان «: تهرجىمىسى ﴾ـَه َ�ْفَعُل َما يَُر�دُ َولَ

بولسا ئىدى، ئۇالر ئۆزئارا ئۇرۇشماس ئىدى، لېكىن ئالاله 
 ]. ئايهتنىڭ بىرقىسمى-٢٥٣سۈرە بهقهرە [» .خالىغىنىنى قىلىدۇ

نتََصَ َمنُْهمْ ﴿ :ئالاله تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ      
َ
َُ اللّـهُ َ ـَِنن َولَوْ شََشا َولَ

َبْلَُو َ�ْعَضُنم بَبَْعٍض 
ّ
ْ�َمالَُهْم  ۗ َل

َ
يَن َُِتلُوا َ  َيَييَل اللّـَه فَلَن يَُضّل أ َ

ّ
 ،َواي
َّنَة َعّرَ�َها لَُهمْ ، َييَْهَديَهْم َوُ�ْصَلُح بَالَُهْم 

ْ
ئهگهر «: تهرجىمىسى ﴾َو�ُْدَخلُُهُم اَ

كلىپ قىلماستىنال ئالاله خالىسا ئهلۋەتته سىلهرنى ئۇرۇشقا ته
ئۇالرنى جازالىغان بوالتتى، لېكىن ئالاله بهزىڭالرنى بهزىڭالر بىلهن 
سىناش ئۈچۈن يهنى ئىمانىڭالرنى سىناش ئۈچۈن جىهادقا ئهمر 
قىلدى، ئالالهنىڭ يولىدا ئۆلتۈرۈلگهنلهرنىڭ يهنى شېهىتلهرنىڭ 
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هت ئالاله ئۇالرنى هىداي. ئهمهللىرىنى ئالاله بىكار قىلىۋەتمهيدۇ
ئالاله ئۈالرنى جهننهتكه كىرگۈزىدۇ، . قىلىدۇ ۋە هالىنى ياخشىاليدۇ

ئالاله ئۇنى ئۇالرغا تونۇتتى يهنى جهننهتكه كىرگهن ئادەم ئۆزىنىڭ ئۇ 
سۈرە مۇههممهد [» .يهردىكى جايىنى ئىلگىرى كۆرگهندەكال بىلىدۇ

 ).ئايهتلهر-٦-٥-٤
لىدا هاياتىنى ئالالهنىڭ دىنىغا، تهۋهىدكه ياردەم بېرىش يو     

. تهقدىم قىلغان كىشى ههقىقى بهختكه ئېرىشىدىغان شههىدلهردۇر
ياردەم بېرىش يولىدا  غاخۇراپاتچىالر-ئهمما شېرىك ئههلىگه، بىدئهت

جېنىدىن ئايرىلغانالر ئالالهنىڭ رەهمىتىدىن قوغالنغان 
ئالاله تائاال ئۆزىنىڭ دىنىغا ياردەم بهرگهنلهرگه . بهختسىزالردۇر

ههقىقهتهن ئالاله تائاال ههممىدىن . قىلىدۇ نۇسرەت ئاتا-غهلبه
ّن اللّـُه َمن ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. كۈچلۈك ۋە غالىبتۇر َنُصَ

َ
َول

هُ  ٌّ َعَز�زٌ  ۗ يَنُصُ كىمكى ئالالهنىڭ دىنىغا « :تهرجىمىسى ﴾ََّن اللّـَه لََقَو
دەم بېرىدۇ، ئالاله ياردەم بېرىدىكهن، ئهلۋەتته ئالاله ئۇنىڭغا يار

 ].ئايهت-٤٠سۈرە ههج [» .ئهلۋەتته كۈچلۈكتۇر ۋە غالىبتۇر
 .جانابى ئالالهتىن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىغا نۇسرەت تىلهيمىز     


