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مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننهتلىرى 

 ئېتىراپلىق شهرئىي دەلىللهردىندۇر

 نومۇرلۇق سوئال-  604

  :سوئال

بىز نىمىشقا پهقهت قۇرئانغىال ئهگهشمهستىن ، پهيغهمبهر مۇھهممهد 

الزىم؟ نىمىشقا ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگىمۇ ئهگىشىشىمىز 

  مۇئهييهن بىر مهزھهپكه ئهگىشىشىمىز كېرەك ؟

  :جاۋاپ

بىرىنچى سۇئال ئىخالسمهن ، ئهمهلىيهتچان مۇسۇلمانغا غهلىته ۋە 

ئىسالم دىنىنىڭ . كىشىنى ھهيران قالدۇرىدىغاندەك كۆرىنىدۇ 

ئاساسلىرىنىڭ بىرى ئىكهنلىكى شۇنداق ئېنىق بولغان بىر نهرسه قانداق 

؟ بىراق !ۇنازىرە قىلىدىغان بىر مهسىلىگه ئايلىنىپ قالىدۇم-بولۇپ بهس

سۇئال سورالغان بولغاچقا ئالالھنىڭ ياردىمى بىلهن، سۈننهتنىڭ 

مۇھىملىقىنىڭ ئاساسلىرى ۋە پرىنسىپلىرىنى، ئۇنىڭغا ئهگىشىشنىڭ 

شۇنداق . الزىملىقى، ئۇنى رەت قىلغۇچىالرنىڭ ھۆكمىنى بايان قىلىمىز

قۇرئانچىالر )قۇرئانىييىن(هكلهنگۈچىلهر ۋە ئۆزىنى قىلىش ئارقىلىق ، ش

جۇدا ئىكهنلىكىنى -دەپ ئاتىۋالغان ئازغۇن گۇرۇھالرغا، قۇرئان ئۇالردىن ئادا

خۇدا . بايان قىلىپ، ئۇالرنىڭ باتىل كۆز قاراشلىرىغا رەددىيه بېرىمىز

خالىسا بۇ بايانالر مهسىلىنىڭ ھهقىقىتىنى چۈشىنىشنى خااليدىغان 

  . كىشىگه پايدا ئىلىپ كېلىدۇ دەپ قارايمىزھهرقانداق
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  :سۈننهتنىڭ مۇھىملىقىنىڭ ئىسپاتى 

  : مهسىلهن. قۇرئان سۈننهتنىڭ مۇھىملىقىنى سۆزلهيدۇ) 1(

كىمكى ئالالھنىڭ ئهلچىسىگه « : ئالالھ مۇنداق دەيدۇ ) ئا(

   . ئايهت- 80 سۈرە نىسا ». . . بويسۇنىدىكهن ئالالھقا بويسۇنغان بولىدۇ 

الھ پهيغهمبهرگه بويسۇنۇشنى ئۆزىگه بويسۇنۇشنىڭ بىر قىسمى دەپ ئال

ئاندىن ئۇ ئۆزىگه بويسۇنۇش بىلهن پهيغهمبهرگه . سۈپهتلىدى 

ئالالھقا ! ئى مۆمىنلهر « : ئهلهيهىسساالمغا بويسۇنۇشنى بىرلهشتۈردى

- 59نىسا سۈرىسى » . . .بويسۇنۇڭالر ھهمدە ئۇنىڭ رەسۇلىغا بويسۇنۇڭالر 

  . بىر قىسمىئايهتنىڭ

ئالالھ بىزنى پهيغهمبهرگه قارشىلىشىشتىن ئاگاھالندۇرىدۇ، ھهمدە ) ب(

ئۇنىڭغا ئىتائهتسىزلىك قىلغۇچىنى مهڭگۈلۈك دوزاخقا مهھكۇم 

«پهيغهمبهرنىڭ ئهمرىگه : قىلىدىغانلىقىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

يا ، پىتنىگه يولۇقۇشتىن) دۇنياداچوڭ بىر(خىالپلىق قىلغۇچىالر 

- 63نۇر سۈرىسىقاتتىق بىر ئازابقا دۇچار بولۇشتىن قورقسۇن» ) ئاخىرهتته(

  .ئايهت 

ئالالھ پهيغهمبىرىگه بويسۇنۇشنى بىر دىنىي بۇرچ قىلىپ ) س(

بېكىتتى، ھهمدە ئۇنىڭغا قارشىلىشىشنى مۇناپىقلىقنىڭ بىر بهلگىسى 

 يهنى(ئۇالر ، پهرۋهردىگارىڭ بىلهن قهسهمكى!) ئى مۇھهممهد(« . قىلدى

ئۆز ئارىسىدىكى دهتاالشقا سېنى ھۆكۈم چىقىرىشقا تهكلىپ ) مۇناپىقالر

ئاندىن سېنىڭ چىقارغان ھۆكمىڭگه ئۇالرنىڭ دىللىرىدىكى ، قىلمىغىچه

قىلچه غۇم بولسىمۇ يوقالمىغىچه ۋه ئۇالر پۈتۈنلهي بويسۇنمىغىچه ئىمان 

  .ئايهت-65نىسا سۈرىسىئېيتقان بولمايدۇ» 
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« : زىگه ۋە ئهلچىسىگه ئاۋاز قوشۇشقا بۇيرۇيدۇئالالھ بهندىلىرىنى ئۆ) د(

يهنى ( ۋه ئۇنىڭ پهيغهمبىرى سىلهرنى تىرىلدۈرىدىغانئالالھ ! ئى مۆمىنلهر

نىڭغا ئاۋاز ئۇ، ئىمانغا دهۋهت قىلسا) ئهبهدىي ھاياتقا ئېرىشتۈرىدىغان

  . ئايهت-24ئهنفال سۈرىسى ». . . قوشۇڭالر 

 ماجىراالرنى ئۇنىڭ بىر تهرەپ ئالالھ بهندىلىرىنى يهنه بارلىق) ھ (

ئهگهر سىلهر بىر شهيئىده ئىختىالپ . . . « : قىلىشىغا سۇنۇشقا بۇيرۇيدۇ

ۋه پهيغهمبهرگه مۇراجىئهت ئالالھقا بۇ توغرىدا ، قىلىشىپ قالساڭالر

  .ئايهتنىڭ بىر قىسمى-59نىسا سۈرىسى » . . . قىلىڭالر 

. ىتىدۇسۈننهتنىڭ ئۆزى سۈننهتنىڭ مۇھىملىقىنى كۆرس ) 2(

  : مهسىلهن 

ردىن نهقىل قىلىدۇكى، پهيغهمبهر تىرمىزىي ئهبۇ رافىئې ۋە باشقىال) ئا(

مهن سىلهرنىڭ بىرىڭالرنىڭ مىنىڭ « : ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

يوليورۇقلىرىمنى ياكى چهكلىمىلىرىمنى ئاڭلىغاندا، تهكهببۇرلۇق 

قىلىپ، مهن بۇنى قوبۇل قىلمايمهن، بىز ھىچ ئۇنداق نهرسىنى ئالالھنىڭ 

بۇ : ئهبۇ ئهيسا.»خالىمايمهنكىتابىدا بايقىمىدۇق دېيىشىنى كۆرۈشنى 

 - 2663شاكىر نهشىرى، » سۈنهنى تىرمىزىي«سهھىه ياخشى ھهدىس دېگهن 

  .گه قاراڭ

نهقىل ) ئالالھ ئۇنىڭدىن رازى بولسۇن(ئىرباد ئىبنى سارىيهدىن 

سىلهرنىڭ « : قىلىنىدۇكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

الھ چهكلهنگهن نهرسىنى پهقهت بىرىڭالر ساپاسىغا يۆلهنگهن ھالدا، ئال

قۇرئاندىال بايان قىلىدۇ دەپ ئويالمدۇ؟ مهن سىلهرگه دەي، ئالالھ بىلهن 

مهن ئاگاھالندۇرغان، بۇيرىغان ۋە چهكلىگهن نهرسىلهر ! قهسهمكى
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 كىتاب ئهلخىراج ، ئىمارە  .»قۇرئاندىكى نهرسىگه ئوخشاش ياكى كۆپ

  .  قىلغانۋەلفهيئى دىگهن بولۇمدە ئهبۇ داۋۇت نهقىل

« : ئهبۇ داۋۇت يهنه، ئىرباد ئىبنى سارىيهدىن نهقىل قىلىپ) ب(

ئالالھنىڭ ئهلچىسى بىر كۈنى بىزگه نامازدا ئىمام بولدى، ئاندىن ئۇ بىزگه 

يولۇمغا (مىنىڭ سۈننىتىمگه. . . بۇرۇلدى ھهمدە بىزگه قاتتىق ۋەز قىلدى 

هرنىڭ يولىغا ۋە مېنىڭدىن كىيىنكى توغرىغا يېتهكلهنگهن خهلىپىل) 

دىققهت قىلىڭالر ، ئۇنىڭغا يېپىشىڭالر ھهمدە ئۇنى بىر نهرسىنى ئىزىق 

سهھىه ئهبۇ داۋۇت » چىشىڭالر بىلهن مهھكهم چىشلىگهندەك چىڭ تۇتۇڭالر

  .كىتاب سۈنهن

سۈننهتنىڭ مۇھىملىقىنى ) ئىجمائ (ئالىمالرنىڭ ئورتاق قارىشى ) 3(

  .دەلىللهيدۇ 

ن ساھابىالر ھهمدە تابىئىنالرنىڭ ئارىسىدا مه: شافىئىي مۇنداق دېگهن

ئالالھنىڭ ئهلچىسىدىن بىرەر ھهدىسنى نهقىل قىلىپ، ئۇنى قوبۇل 

قىلمىغان، ئۇنىڭغا يېپىشمىغان ھهمدە ئۇنىڭ سۈننهتلىكىنى 

كىمكى بۇ يولدىن . مۇقهررەرلهشتۈرمىگهن بىرەرسىنى ئۇقمايمهن

غا ئهگهشكهن ئايرىلىدىكهن پهيغهمبهرنىڭ ھهمراھلىرى ۋە ئۇالر

ئالىمالرنىڭ يولىدىن ئايرىلغان بولىدۇ، ھهمدە نادانالرنىڭ بىرى دەپ 

  . قارىلىدۇ

  . ئهقىل سۈننهتنىڭ مۇھىملىقىنى كۆرسىتىدۇ ) 4(

ئويالپ كۆرىدىغان بولساق، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئالالھنىڭ 

ئهلچىسى ئىكهنلىكى، بىز ئۇ زات دېگهن ھهربىر نهرسىگه 

زنىڭ الزىملىقىى، ھهمدە ئۇ بهرگهن ھهر بىر بۇيرۇققا ئىشىنىشىمى
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ئهلۋەتته، ئۇ قۇرئاندىكى . بويسۇنۇشىمىز كېرەكلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز

سۈننهت . نهرسىلهردىن زىيادە بۇيرۇقالرنى بهردى ۋە ئىشالرنى خهۋەر قىلدى

بىلهن قۇرئاننىڭ ئارىسىنى ئايرىۋېتىش، ئۇنىڭغا يىپىشىشنىڭ الزىملىقى 

ئۇنىڭغا ئاۋاز قوشۇشتا ئۇ ئىككىسىنىڭ ئارىسىنى ئايرىۋېتىشنىڭ ھهمدە 

ئۇ بىزگه دېگهن نهرسىگه . توغرا ئهمهسلىكىنى مۇقهررەرلهشتۇرىدۇ

. ئىشىنىشىمىز، ھهمدە ئۇنىڭ كۆرسهتمىلىرىگه بويسۇنۇشىمىز ۋاجىپ

  .چۇنكى ئۇ زات ئۆز خاھىشى بىلهن سۆزلىگهن ۋە ھهركهت قىلغان ئهمهس

ملىقىنى ئىنكار قىلغۇچىالرنىڭ ھۆكمى بولسا ئۇالر سۈننهتنىڭ مۇھى

كافىردۇر، چۈنكى ئۇالر دىننىڭ ھهممىگه مهلۇم بولغان ھهمدە ئىنكار 

  . قىلغىلى بولمايدىغان قىسمىنى ئىنكار قىلدى ۋە رەت قىلدى

سىزنىڭ ئىككىنچى سوئالىڭىز، مۇسۇلمان مۇئهييهن بىر مهزھهپكه 

 - جاۋاپ . ېگهن مهسىلىگه كهلسهكيوق؟ د-ئهگىشىشى تهلهپ قىلىنامدۇ 

ھهر بىر مۇسۇلمانغا نىسبهتهن، ئۇنىڭ مهزھىپى بولسا . ئۇنىڭ الزىمى يوق

ئۇنىڭ مۇپتىسى ياكى دىنى ئىشالردا مهسلىههت سورايدىغان ئالىمنىڭ 

مهزھىپى بولىدۇ، ئۇ ئۆزى ئىشىنىدىغان، تهقۋا ئالىمالردىن فهتىۋا سورىشى 

ى دەلىل ۋە قاراشالرنىڭ ئهگهر بىر كىشىدە قايس. كېرەك

كۈچلۈكرەكلىكىنى بىلهلهيدىغان يېتهرلىك بىلىم بولسا، ئۇنداقتا ئۇ 

قۇرئان ۋە سۈننهتتىن ئهڭ كۈچلۈك دەلىلگه ئىگه بولغان قاراشالرغا 

مۇسۇلمان مهشهۇر تۆت مهزھهپنىڭ بىرىگه ئهگهشسه . ئهگىشىشى كېرەك

قهتنىڭ باشقا بىر ئهگهر ئۇ مهلۇم بىر مهسىلىدىكى ھهقى شهرت. بولىدۇ

مهزھهپته ئىكهنلىكىنى چۈشهنسه ياكى دەلىلىنىڭ كۈچلۈك ئىكهنلىكى 

بايان قىلىنسا، بۇ ھالدا ئۇ ئۆزىنىڭ مهزھىپىنىڭ كۆز قارىشىنى بىر ياققا 
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مۇسۇلماننىڭ نىشانى قۇرئان . قايرىپ قويۇپ ھهقىقهتكه ئهگىشىشى كېرەك

ى مهزھهپلىرى بولسا فىقه. ۋە سۈننهت ئاساسىدىكى ھهقىقهتكه ئهگىشىش

پهقهتال قۇرئان ۋە سۈننهت ئاساسىدىكى ئهھكامالرنى بىلىشنىڭ يوللىرىدىن 

  . ئىبارەتتۇر

بىز ئالالھتىن بىزگه ھهقىقهتنى كۆرسىتىشىنى ھهمدە ئۇنىڭغا 

) باتىلنى(ئهگىشىشكه ياردەم قىلىشىنى، ھهمدە بىزگه ناھهقىقهتنى

اردەم قىلىشىنى كۆرسىتىشىنى ۋە ئۇنىڭدىن ساقلىنىشىمىزغا ي

  . سورايمىز

  .ھهممىدىن ياخشى بىلگۇچى ئالالھتۇر

 


