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كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ -٤ئاينڭ -٧يىلى -٢٠٠٨ /-ھـ ١/٧/١٤٢٩ 

  قىسقىچه مهزمۇنى

ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن  

  .باشاليمهن

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -االغا ھهمدۇ ئىمام ئالالھ تائ 

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدەك جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

  : مىڭالرچه مۇسۇلمانغا

قۇرئان كهرىم ۋەسىيهتلىرىگه ئهگىشىش، قۇرئاندىكى قىسسىلهردىن "

 دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى" ئىبرەت ئېلىش ئهقىل ئىگىلىرىنىڭ ئىشى

  :تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

  .ئېرىشتۈرىدۇ

بهسىرەت نۇرى بىرىلگهن ئهقىل ئىگىلىرى قۇرئان كهرىم تهلىماتلىرى، 

ئۇالر . هم ساقالپ، ئۇنىڭغا ئهمهل قىلىدۇنهسىههتلىرىنى قۇالقلىرىدا مهھك

ياخشى ئىشالرنى قىلىش، قۇرئان كهرىم نهسىههتلىرىنى ھاياتىدا 

ئالالھنىڭ . ئۆزلهشتۈرۈش ئارقىلىق ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىدۇ

بهندىلىرىگه قىلغان ۋەسىيىتى ئىنتايىن كۆپ بولۇپ، ئهڭ مۇھىم بولغىنى 



 ٢

ئالالھ بۇ ھهقته . ىكى ۋەسىيتىدۇرتوغرا يولدىن ئاداشماسلىق ھهققىد

  :مۇنداق دېگهن

مانا بۇ مېنىڭ يولۇمدۇر، بۇ يولغا ئهگىشىڭالر، باشقا خاتا يولالرغا « 

ئهگهشمهڭالر، ئۇنداق قىلساڭالر ئالالھ سىلهرنى ئۆزىنىڭ توغرا يولىدىن 

ئازدۇرۇپ قويىدۇ، ئهنه شۇ ئالالھنىڭ ۋەسىيتىدۇر، ئۈمىتكى، سىلهر تهقۋا 

  .»لهر قىلغايسى

ئالالھنىڭ يولى سىراتهلمۇستهقىمدىن ئىبارەت توغرا يول بولۇپ، ئۇ 

ئۇندىن باشقا كۆپلىگهن يولالر بولۇپ ئۇالر . ئىسالم دىنىدىن ئىبارەتتۇر

  . ھهقىقهتتىن يىراق شهيتاننىڭ يوللىرىدىن ئىبارەتتۇر

« ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسىدە 

قولىدا بىر سىزىقنى سىزىپ كۆرسىتىپ، بۇ : همبهر ئهلهيهىسساالمپهيغ

مېنىڭ يولۇمدۇر، ئۇ سىزىقنىڭ ئوڭ سول تهرىپىدىن بىرقانچه سىزىقالرنى 

سىزىپ كۆرسىتىپ دېدىكى، بۇ يولالرنىڭ ھهممىسىدە شهيتانالر باردۇر، 

« :دېگهندىن كېيىن . ئۇالر باشقىالرنى ئۆزىنىڭ يولىغا چاقىرىپ تۇرىدۇ

دېگهن ئايهتنى تىالۋەت » ەئهننه ھازا سىراتىي مۇستهقىيمهن فهتتهبىئۇھۋ

بىز مۇسۇلمانالرنىڭ يولىمىز ئهنه شۇ سىراتهلمۇستهقىمدىن . قىلغان

ئىبارەت داغدام يول بولۇپ ئۇنىڭدىن ئاداشقاندىن كېيىنال ئېزىپ 

سىراتهلمۇستهقىمدىن ئىبارەت يول جهننهتكه ئېلىپ بارىدىغان . كېتىمىز

بۇنىڭدىن شۇ ھهقىقهت ئاشكارا بولىدۇكى، جهننهتنىڭ يولى بىرال . دۇريول

ئهمما جهھهننهمنىڭ يولى كۆپ ۋە تارماق يولالر بولۇپ، جهھهننهم . يولدۇر

يۇقىرىقى ئايهت ھهدىسلهرنىڭ روھىغا . يولىغا چاقىرغۇچىالرمۇ كۆپ بولىدۇ



 ٣

ېزىپ قارايدىغان بولساق ئالالھ ۋە ئۇنىڭ رەسۇلى مۇسۇلمانالرنى ئ

  .كېتىشتىن قاتتىق ئاگاھالندۇرغان

ئالالھنىڭ يولىدىن ئازىدىغان يولالر كۆپ بولسىمۇ ئهڭ خهتهرلىك، 

فىتنهخور، بولگۇنچى، نىفاق . يامانراقى ئازغۇن بىدئهتچىلهرنىڭ يوللىرىدۇر

يولىنى تۇتقانالر ھازىرقى زاماندىكى يىڭى ئازغۇنالر ئهمهس بهلكى ئۇنداق 

 دەسلهپكى دەۋرىلىرىدىن تارتىپ داۋام قىلىپ ئازغۇنالر ئىسالمنىڭ

  .كهلگهن

ئىسالمدا تۈنجى بىدئهتنى ئوتتۇرىغا چىقىرىپ يولغا قويغانالر 

ئۇالرنى شهيتان ئازدۇرۇپ، خهتهرلىك ھالدا توغرا يولدىن . خاۋارىجالردۇر

ئۇالر ئهھلى قىبلىنى كافىرلىققا ھۆكۈم . ئاداشقان ۋە تېيىلغانالردۇر

ئۇالر بۇ يول ئارقىلىق ئىسالم .  مۇپتىال بولغان قىلىش فىتنىسىگه

ھ رەسۇلۇلال. پۈتمهس بااليۇ ئاپهت كهلتۈرگهن-دۇنياسىغا تۈگىمهس

ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇھهقته ئاشكارا ۋە ئوچۇق ئاگاھالندۇرۇشى باركى، ئۇ 

ھېچكىم ھېچكىمنى كافىر، پاسىق دەپ تىللىمىسۇن، « : مۇنداق دېگهن

ئهگهردە ئۇ ئادەم ئۇنداق بولماي قالسا، تىللىغۇچىنىڭ ئۆزىگه قايتىپ 

  . »قالىدۇ 

هققىنى يهنه كېلىپ ئهھلى قىبلىنى كافىرلىققا ھۆكۈم قىلىش ھ

. بۇ خهتهرلىك ئاقىۋەتنى كهلتۈرۈپ چىقىدىغان يامان ئىللهتتۇر. كىم بهردى

ئهگهردە بىر ئادەمنى كافىر دەيدىكهنمىز، كافىرلىققا ھۆكۈم قىلىنغان 

ئۆلسه . كىشى ھهقىقىي كافىر بولىدىغان بولسا، ھاالل خوتۇنى تاالق بولىدۇ

. يۇيۇپ تارالمايدۇ. مايدۇمۇسۇلمانالرنىڭ قهبرىستانلىقىدا يهرلىكىدە قويۇل



 ٤

ئهھۋال بۇنداق ئىكهن، ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى قانداقمۇ بىر كىشىنى 

  !.ئاسانال كافىرلىققا ھۆكۈم قىلىشقا پىتىنىسىلهر

بۇنداق خاۋارىجالر ئهھلى سۈننه ۋەلجامائه ئهقىدىسىگه شهك كهلتۈرۈپ، 

ىن يۈز ھهممه كىشىنى ئازغۇنلۇق، كۇپۇر، پاسىققا ھۆكۈم قىلىپ ھهقت

ئۆرىگهن ھالدا ئۆزىدىن باشقىنى ئازغۇنغا چىقىرىپ ھهقنى ئاڭالشتىن 

ئالىمالرغا خالىغانچه تىل ئۇزارتىپ، ئۆزىدىن باشقىنى . ئۆزىنى قاچۇرىدۇ

ئۆزىنىڭ خاتا، ئازغۇن پىكرىدىن مهغرۇرالنغان ھالدا . ئالىم ھېسابلىمايدۇ

ئاخىرىدا . مايدۇباشقىالرنىڭ پىكرى توغرا بولسىمۇ ئۇنىڭغا قۇالق سال

ئىسالم دۈشمهنلىرى بۇ بوشلۇقتىن پايدىلىنىپ ئىسالم ئۈممىتىگه قارشى 

   . تېخىمۇ خىرىس قىلىدۇ

ئهقىللىق بىر مۇسۇلمان قانداقمۇ دىنى، ۋەتىنى، مىللىتىنىڭ 

بۇ . دۈشمهنلىرى قولىدىكى ئويۇنچۇققا ئايلىنىپ قېلىشقا رازى بولسۇن

ۆزىنىڭ تهجرىبه ساۋاقلىرىنىڭ تۈردىكى ئازغۇن پىكىرلىك ياشالر ئ

. يوقلىقى بىلهن بىرگه نىيىتىنىڭ توغرا ئهمهسلىكىنى ئاشكارىالپ قويىدۇ

بۇنداق كىشىلهر خاتا يولغا ماڭغانلىقىنى ھېس قىلىشى كېرەك، ئۆزىنىڭ 

مۇسۇلمان قېرىنداشلىرىغا قااليمىقان باھا بېرىپ ئۇالرنى خالىغانچه 

ۋارىجالرغا تارىختىن بىرى غهلىبه، بۇ خا. دىندىن چىقارماسلىقى كېرەك

ئۇالرنىڭ قولىدىن . ياخشىلىق بولمىغان بۇندىن كېيىنمۇ بولمايدۇ

كېلىدىغىنى مۇسۇلمانالر ئارىسىدا فىتنه پهيدا قىلىپ، كۈچىنى 

  . بۆلۈشتىن باشقا ئىش كهلمهيدۇ

توغرا يول قۇرئان ۋە سۈننهتنى ئۆزىنىڭ دەستۇر مىزانى قىلغان 

 قۇرئان ھهدىسكه ئهگهشكهن كىشى ھېچقاچان .كىشىگه ھهمراھتۇر



 ٥

ئازمايدۇ، بهزىلهر بىزگه قۇرئان كۇپايه، ھهدىسته گۇمان بار دەپ ئوتتۇرىغا 

شهيخۇلئىسالم ئىبنى  . ئاشكارا ئازغانالردۇر-چىققان بولسا ئۇالر ئوچۇق

كىتاب ۋە سۈننهتكه تهڭ ئهگهشمىگهن كىشى : تهيمىيه مۇنداق دېگهن

ئالىملىرىمىز مۇنداق : زۇھرى مۇنداق دېگهن. ىدۇيولدىن ئاداشقان بول

  .سۈننهتكه ئهمهل قىلىش قۇتۇلۇشتۇر: دەيتتى

سۈننهت نۇھنىڭ كىمىسىدۇر، كىمكى : ئىمامى مالىك مۇنداق دېگهن

كىمكى ئۇنىڭدىن قېلىپ قالسا غهرق .ئۇنىڭغا چىقىدىكهن قۇتۇلىدۇ

   . بولىدۇ

هقىمدىن ئىبارەت شۇڭا دەيمىزكى، سۈننهت، شهرىئهت، سىراتهلمۇست

توغرا يول بهندىلهرنى ئالالھ تهرەپكه ئېلىپ بارىدىغان يولدۇر، پهيغهمبهر 

   . ئهلهيهىسساالم بىزنىڭ دەلىلىمىزدۇر

  :ئالالھ بۇھهقته كۆپلىگهن ئايهتلهرنىڭ نازىل قىلغان

ئىي پهيغهمبهر بىز سىزنى گۇۋاھچى، بىشارەت بهرگۈچى، « 

غا چاقىرغۇچى، ئۇنىڭ ئىزنى بىلهن ئاگاھالندۇرغۇچى، ئالالھنىڭ يولى

  » نۇرلۇق چىراق قىلىپ قىلىپ ئهۋەتتۇق 

  :ئالالھ يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا خىتاب قىلىپ

سىز كىشىلهرنى ئاسمان، زېمىننىڭ ئىگىسى بولغان ئالالھنىڭ « 

  .»بارلىق ئىشالر ئالالھ تهرەپكه قايتقۇچىدۇر . يولىغا باشلىغۇچىدۇرسىز

ھابه ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ، ماڭا بارلىق قهدىرلىك سا

ئىلىمنى يېزىپ ئهۋەتسىڭىز دەپ خهت يازغان بىر كىشىگه جاۋابهن يازغان 

ئىلىم بهك كۆپ لېكىن قۇدرىتىڭىز يهتسه « : خېتىدە مۇنداق يازغانىكهن

ئالالھنىڭ ئالدىغا بوينىڭىز كىشىلهرنىڭ قېنىغا قهرزدار بولماستىن، 



 ٦

سىقىڭىزدا باشقىالرنىڭ ھهققىنى كۆتۈرمهستىن، كىشىلهرنىڭ قور

شهرىپىدىن تىلىڭىزنى ساقلىغان ھالدا، مۇسۇلمانالر جامائىتىدىن 

  .»ئايرىلمىغان ھالدا بېرىشقا تىرىشىڭ 

   

 


