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ھهۋەسكه ئهگهشمهسلىك، ئالالھنىڭ نۇسرىتىنى -بىدئهت ۋە ھاۋايى

  قولغا كهلتۈرۈشتىكى ئاساسلىق ئامىل

   

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-29 ئاينىڭ - 05 يىلى - 2009

سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا درۇد ساالم -ىمام ئالالھقا ھهمدۇئ

يولالپ بولغاندىن كېيىن، جۈمه نامىزىغا توپالشقان يۈز مىڭلىغان 

دېگهن » ھهۋەسكه ئهگهشمهسلىك-بىدئهت ۋە ھاۋايى«مۇسۇلمانالرغا 

  .مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

ىتى بولغان ئالالھنىڭ كىتابى ۋە ئىسالم دىنىنىڭ ھهقىق! ئى ئىنسانالر

ھازىر . پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگه چىڭ ئېسىلىڭالر

مۇسۇلمانالرنىڭ سانىنى كۆپ دەپ قارايسىلهر، ئالالھ ئۇالرنىڭ سانىنى 

، لېكىن ئۇالرنىڭ سانى كۆپ بولىشى بىلهن تۈرلۈك بىدئهت، !زىيادە قىلسۇن

، ئىختىالپالر ئۇالرنى ھهۋەسلهر ئۇالرنى بۆلىۋەتتى-ھاۋايى

ئالالھ ساقلىغان كىشىلهردىن باشقىالرنىڭ قهلبى . ئاجىزالشتۇرىۋەتتى 

خاھىشىغا ئهگىشىش -ئاخىرەتتىن دۇنيانى ياخشى كۆرۈش ۋە ئۆز نهپسى

  .بىلهن زەئىپلهشتى

ئۇ ئېغىر . ىدۇھهۋەسلهر قهلبلهرنى ئاجىزالشتۇر-بىدئهت ۋە ھاۋايى

 ئهگهشكۈچىنى ھهقىقهتنى ،ۇچى زەھهر روھنى ھاالك قىلغ،بولۇپ كىسهل

ئاخىرەتته -قارغۇ قىلىدۇ ۋە دۇنيا-ئاڭقىرالمايدىغان ۋە كۆرەلمهيدىغان گاس

بىدئهت دېگهن ئىسالم دىنىدا ئهسلى بولمىغان . ھاالكهتكه ئۇچرىتىدۇ

ھهدىسكه، ئىلىم -ئهمهللهردىن ئىبارەت بولۇپ، بىدئهتچىمۇ ئۆزىنىڭ قۇرئان

مائىتى ۋە ئۇالرنىڭ يول باشچىلىرىغا ئهھلىگه مۇسۇلمانالر جا
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گهرچه ئۇالر ئۆزىنى ئېلىم ئهھلى دەپ . ئهگىشىدىغانلىقىنى دەۋا قىلىدۇ

قارىسىمۇ ئهمهلىيهتته ئالالھنىڭ كىتابى ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

توغرا يولىدىن يۈز ئۆرۈگهنلىكى سهۋەبىدىن بىلىمسىز ھېسابلىنىپ 

  .قىلغۇچى دەپ قارىلىدۇئازغۇنلۇق ۋە پىتنىگه دەۋەت 

-ساھابىالر ئۆز دەۋرىدە بىدئهتكه قارشى تۇرۇپ كىشىلهرگه قۇرئان

سۈننهتكه ئهگىشىش -ھهدىسنىڭ توغرا پرىنسىپىنى، ھهقىقهت كىتاپ

ئالالھ ئۇالر بىلهن . بىلهن نامايهندە بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ بهرگهن

ىن يوقاتقان، ئۇالردىن يورۇتۇپ بىدئهتنى تۈپ يىلتىزىد ھهقىقهت نۇرىنى 

. كېيىن تابىئىنالرمۇ ئامانهتنى ساقالپ ئۆز مهسئۇلىيىتىنى ئادا قىلدى

ھهر قاچان بىر بىدئهت پهيدا بولىدىكهن، ئالالھ شۇ بىدئهتنىڭ شهرىئهتكه 

زىت ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ رەت قىلىدىغان، دىننى قوغدايدىغان ۋە 

ئالالھ . ىلهرنى بارلىققا كهلتۈرىدۇھهققه ياردەم بېرىدىغان ھهقىقهتچى كىش

قۇرئاننى ھهقىقهتهن بىز نازىل قىلدۇق ۋە چوقۇم ئۇنى «:تائاال مۇنداق دەيدۇ

ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال بىدئهتتىن ئاگاھالندۇرۇپ، ئۇنىڭ . »قوغدايمىز

ئاخىرەتتىكى زىيىنى ۋە دىندا يۈز بېرىدىغان خهتهرلىك ئاقىۋىتىنى -دۇنيا

روشهن دەلىللهر كهلگهندىن كېيىن ئايرىلىپ «: اق دەيدۇبايان قىلىپ مۇند

كېتىشكهن ۋە ئىختىالپ قىلىشقان كىشىلهر يهنى يهھۇدىي ۋە ناساراالردەك 

بولماڭالر، ئهنه شۇالر چوڭ ئازابقا دۇچار بولىدۇ، شۇ كۈندە يهنى قىيامهت 

نى كۈنىدە بهزى يۈزلهر يهنى مۆمىنلهرنىڭ يۈزلىرى ئاقىرىدۇ، بهزى يۈزلهر يه

ئالالھ ئۇ كىشىدىن رازى (ئىبنى كهسىر . »كۇففارالرنىڭ يۈزلىرى قارىيىدۇ

يۈزى ئاق كىشىلهر سۈننهت : "بۇ ئايهتنى تهپسىر قىلىپ) بولسۇن
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، يۈزى )يهنى پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ سۈننىتىگه ئهگهشكهنلهر(ئهھلى

  . دەيدۇ" قارا كىشىلهر بولسا بىدئهتچى ۋە ئۇنىڭغا ئهگهشكهنلهر

. كىشىلهرنىڭ ئارىسىنى بۇزىدۇ. ىدئهت دىننى ۋەيران قىلىدۇب

ئالالھنىڭ غهزىپىنى كهلتۈرۈپ، ئاخىرەتته ئىنساننى دەرتلىك ئازابقا دۇچار 

دۇنيادا زېيىنى ھهممىگه تهڭ بولىدۇ، قهلبلهر بىر بىرىدىن . قىلىدۇ

 خارلىق رەزىللىك. كىشىلهرنىڭ مهنپهئهتى زىيانغا ئۇچرايدۇ. نهپرەتلىنىدۇ

مىنىڭ «: بۇ ھهقته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن. تارقىلىدۇ

  . »سۈننىتىمگه خىالپلىق قىلغۇچىالر خار ۋە رەسۋا قىلىندى

ھهۋەس بولۇپ، -بىدئهتتىن قالسا دىننى ۋەيران قىلىدىغان نهرسه ھاۋايى

بۇ ئىنساننىڭ دىنى ئېتىقادىنى ۋەيران قىلغاندىن سىرت، مۇسۇلماننىڭ 

قهلبىنى رەھىمسىزلهشتۇرۇپ غهپلهتته قويىدۇ ۋە دىللىرىنى قارايتىدۇ، 

لالھ ھهقنى كۆرمهيدۇ، ئالالھ ئۆچ كۆرىدىغان ئىشالرنى ياخشى كۆرىدۇ، ئا

دۇنيادا خار ۋە رەسۋا بولۇپ . ياخشى كۆرىدىغان ئهمهللهرنى ئۆچ كۆرىدۇ

ئاخىرەتتىكى ئازابى بۇنىڭدىنمۇ . ئاسىيلىقنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ

مهسىيهتكه -ئىنساننىڭ نهپسى گۇناھ. ئهلهملىك ۋە دەھشهتلىك بولىدۇ

 دۇچار مۇسىبهتكه-ئادەتلهنسه ئۆز ئىگىسىنى ئاسىيلىققا يېتهكلهيدۇ ۋە باال

  .بۇ ۋاقىتتا ئۇنى كونترول قىلىش قېيىن بولىدۇ. قىلىدۇ

مۇسۇلمان ئۆز نهپسىگه ھۆكۈمرانلىق قىلىپ تهقۋالىققا يېتهكلهپ، 

ئاخىرەتته -ياخشى ئهمهللهر ۋە پايدىلىق ئىشالرغا ئادەتلهندۈرسه دۇنيا

ئالالھ تائاال نهپسى شهھۋەتلىرىگه ئهگىشىپ تهۋبه . نىجاتلىققا ئېرىشىدۇ

ئۇالر كهتكهندىن كىيىن «: مىغان كىشىلهر ھهققىدە مۇنداق دەيدۇقىل

ئۇالرنىڭ ئورنىنى باسقان ئورۇن باسارالر نامازنى تهرك ئهتتى، نهپسى 
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خاھىشلىرىغا ئهگهشتى، ئۇالر قىيامهتته گۇمراھلىقنىڭ جازاسىنى 

ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ . »تارتىدۇ

دېگهن ئايهتنى » قىيامهتته گۇمراھلىقنىڭ جازاسىنى تارتىدۇ«: كىشى

جهھهننهمدىكى ئاستى بهك چۇڭقۇر، يېمهكلىكى نىجىس بولغان "ئىزاھالپ، 

  . دېگهن" بىر جىلغىدىن ئىبارەت

بىدئهت پىتنىلىرى ۋە چهكلهنگهن ! ئى مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىم

ئىنسان . رھهۋەسلهرگه ئهگىشىپ قىلىشتىن ھهزەر قىلىڭال-ھاۋايى 

بىدئهت . ئىلىمسىزلىك ۋە تهقۋاسىزلىق بىلهن ئالالھغا ئاسىيلىق قىلىدۇ

ۋە شهھۋەتلهردىن قۇتۇلۇشنىڭ ئاساسلىق يولى مهنپهئهتلىك ئېلىم ۋە 

بارچه يامانلىقنىڭ سهۋەبى بىلىمسىزلىك . ياخشى ئهمهللهردىن ئىبارەتتۇر

رغۇن كىشىلهر نهپسى نۇ«: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ۋە جاھىللىقتىندۇر

خاھىشىغا ئهگىشىپ، بىلمهستىن باشقىالرنى ھهقىقهتهن ئازدۇرىدۇ، 

شۈبهىسىزكى، سېنىڭ پهرۋەردىگارىڭ شهرئى دەلىلسىز ھاالل، ھارام دەپ 

  .»ھهددىدىن ئاشقۇچىالرنى ئوبدان بىلىدۇ

ھهدىستىن بولغان دەلىللهر بىلهن -مۇسۇلمان ئىسالم دىنىنى قۇرئان

بىلگىنكى، ئالالھدىن باشقا «: غان، ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇبىلىشكه بۇيرۇل

ئايال مۆمىنلهر ئۈچۈن -يوقتۇر، گۇناھىڭ ئۈچۈن، ئهر) بهرھهق(ھېچ مهبۇد

مۇئاۋىيه رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . »مهغپىرەت تىلىگىن

ى ئالالھ كىمگه ياخشىلىقن«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئىبنى . »)پهقىه قىلىدۇ(ئىرادە قىلسا، ئۇ كىشىنى دىندا ئالىم قىلىدۇ

ئېلىم ۋە ئالىمالر زېمىندا داۋام : "رەجهب رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ

قىلىدىكهن، كىشىلهر توغرا يولدا بولىدۇ، ئالىمالردىن كىيىن ئىلىمسىزالر 
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ال بىدئهتتىن ئالالھ تائا". كۆپهيگهندە كىشىلهر گۇمراھلىققا يۈزلىنىدۇ

سۈننهتكه چىڭ ئېسىلىش بىلهن -ساقلىنىش ۋە نىجات تېپىشنىڭ كىتاپ

ئالالھنىڭ ئارغامچىسى «: بولىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

پهيغهمبهر . »بولغان قۇرئان كهرىمگه چىڭ ئېسىلىڭالر، بۆلۈنۈپ كهتمهڭالر

 ۋە مهندىن سىلهر مېنىڭ سۈننىتىمنى«: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

كېيىنكى ئۆزى توغرا يولدا بولغۇچى ۋە باشقىالرنى توغرا يولغا 

يېتهكلىگۈچى خهلىپىلهرنىڭ سۈننىتىنى چىڭ تۇتۇڭالر ۋە ئۇنىڭغا 

  . »چىشىڭالرنى چىشلهپ تۇرۇپ ئهمهل قىلىڭالر

ئالالھ تائاال، بىدئهت پهيدا قىلماستىن سۈننهتكه ئهگهشكهن كىشىلهرنى 

 ئۈچۈن نهپسىدىن ھېساب ئېلىپ، ئىسالم نىجاتلىققا ئېرىشىشى

ھهممىدىن «:ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. تهلىماتىنى تهتبىقالشقا چاقىردى

ئىلگىرى ئىمان ئېيتقان مۇھاجىرالر ۋە ئهنسارىالردىن، ياخشىلىق قىلىش 

يهنى تابىئىنالر ۋە قىيامهتكىچه ئۇالرنىڭ يولىدا (بىلهن ئۇالرغا ئهگهشكهنلهر

ن ئالالھ رازى بولدى، ئۇالرمۇ ئالالھدىن مهمنۇن بولدى، ئالالھ دى)ماڭغانالر

ئۇالرغا ئاستىدىن ئۆستهڭلهر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهرنى تهييارلىدى، 

  .»ئۇالر جهننهتته مهڭگۈ قالىدۇ، بۇ چوڭ بهختتۇر

- يېڭىدىن پهيدا بولغان بىدئهتلهردىن ساقلىنىش ئۈچۈن قۇرئان

ىلهرنىڭ، ساھابىلهرنىڭ چۈشهنچىسى ھهدىسنى ئىلگىرىكى ياخشى كىش

بويىچه چۈشۈنۈپ، ئىدىيىنى ۋە بارلىق ئهمهللهرنى سۈننهتكه 

شۇنداقال مۇسۇلمانالر جامائىتى ۋە ئۇالرنىڭ يول . مۇۋاپىقالشتۇرۇش كېرەك

پهيغهمبهر . باشچىسىغا ئهگىشىش، ئۇالردىن ئايرىلىپ قالماسلىق كېرەك

انالر جامائىتى ۋە ئۇالرنىڭ يول مۇسۇلم«: مۇنداق دەيدۇ ئهلهيهىسساالم 
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سۈننهتنى بىلىدىغان -دىنى ئىشالرنى كىتاپ. »باشچىسىنى چىڭ تۇتۇڭالر

: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ۋە ئهمهل قىلىدىغان ئالىمالردىن سوراش كېرەك

. »سىلهر دىن ئىشلىرىنى بىلمىسهڭالر، بېلىم ئىگىلىرىدىن سوراڭالر«

 بىر يولى، مۇسۇلمانالرغا ھهسهت بىدئهتتىن ساقلىنىشنىڭ يهنه

مىكىر ئىشلهتمهسلىك، ئۇالرغا قارشى چىقماسلىق ۋە -قىلماسلىق، ھىلى

دېمهك؛ بىدئهتتىن ساقالنغاندا . (خىيانهت قىلماسلىق بىلهن بولىدۇ

بىرىگه كۆيۈنۈش، ، ئىتتىپاقلىق، بىرجهمئىيهتته بىرلىك

ايه قىلىشقا ھهقىقهتپهرۋەرلىك، دىنىنى، مىللىتىنى، ۋەتىنىنى ھىم

تىرىشىدىغان ئاجايىپ كۈچ بارلىققا كېلىدىغانلىقىدا ھېچقانداق شهك 

دىن نهسىههت « پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ  بۇ مهناالر) -م-...يوقتۇر

ئالالھ ھهممهيلهننى . دېگهن ھهدىسىدە ئوچۇق ئىپادىلىنىدۇ» قىلىشتۇر

  .بىدئهتتىن ساقالپ سۈننهتكه ئهگىشىشكه مۇۋەپپهق قىلسۇن

 

  

  


