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  رامزاندا قىلىندىغان ياخشىلىقنىڭ تۈرلىرى

   

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ تهپسىلى تهرجىمىسى-12ئاينىڭ -09يىلى -2008

  بىرىنچى خۇتبه

گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھغا خاستۇر، 

ا تايىنىمىز، ئۇنىڭدىن كهچۈرۈم تهلهپ ئالالھنى ماختايمىز، ئۇنىڭغ

قىلىمىز، نهپسىمىزنىڭ يامانلىقىدىن، ناچار ئهمهللىرىمىزدىن ئالالھغا 

ئالالھ ھىدايهت قىلغان كىشىنى ئازدۇرغۇچى . سېغىنىپ پاناھ تىلهيمىز 

يوقتۇر، ئالالھ ھىدايهت قىلمىغان كىشىنى توغرا يولغا باشلىغۇچى 

چ شېرىكى يوق يهككه يىگانه دەپ، مۇھهممهد مهدەتكار يوقتۇر، ئالالھنى ھى

ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىمهن، 

ئالالھتىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله 

تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى 

  .ت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىزكىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمه

ئالالھقا اليىق رەۋىشته تهقۋالىق قىلىڭالر، ئاشكارا ۋە ! ئى مۇسۇلمانالر

ئى . يوشۇرۇن ئىشالردا ئالالھنىڭ كۈزۈتۈپ تۇرىدىغانلىقىنى ئۇنتۇماڭالر 

ئىنسانالرغا تۈرلۈك ئىبادەتلهرنى يولغا قويۇش بىلهن  ئالالھ ! مۇسۇلمانالر

 جهننهتته لهززەتلىنىدىغان تۈرلۈك نېمهتلهرگه ئېهسان قىلىپ ئۇالرنىڭ

 رەھمىتى بىلهن ھهر -ئالالھ ئۆزىنىڭ پهزلى . ئېرىشىشىگه سهۋەپ قىلدى 

بىر ئىبادەتتىن ئۆزىگه ياخشى كۆرىلىدىغاننى قىلىپ ئۇنىڭ تهسىرى، ھهر 
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.  ئايرىم بېكىتتى - مۇكاپات ۋە ساۋابنى ئايرىم -بىرىگه بېرىلىدىغان جازا 

ۈن جهننهت ئهھلىنىڭ لهززىتى ۋە دوزاخ ئهھلىنىڭ ئهلهملىرىمۇ شۇنىڭ ئۈچ

ھهر تۈرلۈك بولدۇ، بېرىلىدىغان ئېسىل نېمهتلهر ۋە دەرتلىك ئازابالرمۇ 

 - ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنىڭ مۇكاپىتى، ئۇرۇق -ئاتا . ھهرخىل بولدۇ 

 تۇغقانچىلىق مۇناسىۋەتنى داۋامالشتۇرۇشنىڭ ساۋابى، روزا تۇتقۇچىالرنىڭ

 -جهننهتكه كىرىشىگه رەييان دېگهن ئىشىكنى خاس قىلىشى، خهيرى 

ئېهسان قىلغۇچىالرغىمۇ ئاالھىدە بىر ئىشىكنى تهييارلىشىمۇ ئۇالرنىڭ 

 مۇكاپاتالرنىڭ ھهر تۈرلۈك ئىكهنلىكىنى -ھهر بىرىگه بېرىلىدىغان ساۋاپ 

كىمكى :" ئىبنى قهييىم رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ. ئىپادىلهيدۇ 

بادەتنىڭ ھهممه تۈرلىرىنى تولۇق ئادا قىلىدىكهن، ئۇ كىشىنىڭ ئى

جهننهتته ئېرىشىدىغان لهززەتلىرى ۋە بېرىلىدىغان مۇكاپاتلىرى تۈرلۈك 

بولىدۇ، ھهر بىر كىشىنىڭ دۇنيادا ئىبادەتنى قىلىشتىكى ئىخالس، 

سهمىمىيلىك، كهمتهرلىك ۋە باشقا جهھهتلهردىكى پهرقلهر بىلهن 

  ".شىدىغان مۇكاپاتلىرىمۇ پهرقلىق بولىدۇئاخىرەتته ئېرى

 -رامزاندا ئىبادەتلهرنىڭ ساۋابى ھهسسىلهپ زىيادە بولىدىغان، گۇناھ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  مهسىيهتلهر ئهپۇ قىلىنىدىغان ئاي بولۇپ، 

بىرەر مۇسۇلمان چوڭ گۇناھ ئۆتكۈزمىسىال، ئوقۇغان بهش «: مۇنداق دېگهن

گۇناھلىرىنى ) كىچىك(لهن نامازنىڭ ئارىلىقىدىكى ۋاقىت نامىزى، ناماز بى

) كىچىك(يۇيىدۇ، ئوقۇغان جۈمه نامىزى يهنه بىر جۈمهگىچىلىك بولغان 

گۇناھلىرىنى يۇيىدۇ، تۇتقان رامىزان روزىسى يهنه بىر رامىزانغىچىلىك 

  .مۇسلىمدىن» گۇناھلىرىنى يۇيىدۇ) كىچىك(بولغان 
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تىن شاپائهت تهلهپ قىلىدۇ، بهزەن بۇ ئىبادەتلهر ئۇ كىشى ئۈچۈن ئالالھ

ئالالھقا تهقۋالىق قىلىش، بۇيرۇقىنى تولۇق :" ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ

ئورۇنالش ۋە چهكلىمىلىرىدىن يىراق بولۇشقا روزىدىنمۇ بهك ياردىمى 

  ".بولىدىغان ئىبادەت يوق

قۇرئان ئوقۇشنىڭ ساۋابى كاتتا بولۇپ، كىمكى ئالالھنىڭ كىتابى 

ىن بىر ھهرپ ئوقۇسا، ئۇنىڭغا شۇ بىر ھهرپنىڭ ئهجرى ئۈچۈن قۇرئان كهرىمد

. بىر ياخشىلىققا ئون ھهسسه ساۋاب بېرىلىدۇ. بىر ياخشىلىق يېزىلىدۇ

ئىنسان دۇنيادا قۇرئاننى كوپ ئوقۇغان بولسا ئاخىرەتته جهننهتته 

قهبرىدە ۋە قىيامهت مهيدانىدا . ئېرىشىدىغان دەرىجىسىمۇ يۇقىرى بولىدۇ 

قۇرئان بولسا . ۇ كىشى ئۈچۈن ئالالھتىن شاپائهت تهلهپ قىلىدۇ قۇرئان ئ

ئوسمان ئىبنى ئهپپان . ئىنسانالرغا نۇر، ھىدايهت ۋە شىپالىق بېغىشاليدۇ 

ئهگهر قهلبىڭالر پاك بولسا ئىدى، سىلهر : " رەزىيهلالھۇئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

  .»پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ سۆزىگه قانمايتتىڭالر 

دىن كىيىنكى نامازنىڭ ئهڭ ئهۋزىلى كىچىدە ئوقۇلغان پهرز نامازالر

ئالالھ . ناماز بولۇپ، بۇ جهننهت ئهھلىنىڭ سۈپهتلىرىدىن ھېسابلىنىدۇ 

شۈبهىسىزكى، تهقۋادارالر جهننهتلهردە ۋە ئېقىپ « : تائاال مۇنداق دەيدۇ

تۇرغان بۇالقالرنىڭ ئارىسىدا بولىدۇ، ئۇالر پهرۋەردىگارى ئاتا قىلغان 

) يهنى دۇنيادىكى چاغدا( هرنى قوبۇل قىلىدۇ، ئۇالر بۇنىڭدىن ئىلگىرىنهرسىل

ياخشى ئىش قىلغۇچىالر ئىدى، ئۇالر كېچىسى ئاز ئۇخاليتتى، ئۇالر 

  .»سهھهرلهردە پهرۋەردىگارىدىن مهغپىرەت تىلهيتتى

كىچىدە ناماز ئوقۇش جهننهتكه كىرىشنىڭ سهۋەبلىرىنىڭ بىرى بولۇپ 

ساالمنى ئاشكارا ! ئى خااليىق«:م مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساال
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قىلىڭالر، كىشىلهرگه تائام بىرىڭالر، كېچىسى كىشىلهر ئۇخالۋاتقاندا 

» تۇرۇپ ناماز ئوقۇڭالر، شۇندىال جهننهتكه ساالمهت كىرەلهيسىلهر

  .تىرمىزىيدىن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېچىسى ناماز ئوقۇپ پۇتلىرى ئىششىپ 

لهرمۇ ناماز ئوقۇش بىلهن كېچىنى تاماماليىتتى، ئالالھ كېتهتتى، ساھابى

شۈبهىسىزكى، پهرۋەردىگارىڭ سېنىڭ ! ئى مۇھهممهد« :تائاال مۇنداق دەيدۇ

دىن بىر توپ ئادەمنىڭ ) يهنى ساھابىالر( ۋە سهن بىلهن بىلله بولغانالرنىڭ

تهھهججۈد نامىزى ئۈچۈن كېچىنىڭ ئۈچتىن ئىككى ھهسسىسىدە، 

، ئالالھ »ۈچتىن بىر ھهسسىسىدە تۇرىدىغانلىقىڭالرنى بىلىدۇيېرىمىدا ۋە ئ

ئۇالرنىڭ يۈزلىرىدە سهجدىنىڭ « :تائاال ئۇالرنى سۈپهتلهپ يهنه مۇنداق دەيدۇ

كىمكى رامزاننىڭ كېچىسى ناماز ئوقۇپ ئىمام . » ئهسىرىدىن نىشانالر بار

نىڭ بىلهن بىرگه يانسا، ئۇ كىشى ئۈچۈن پۈتۈن بىر كېچه ناماز ئوقۇغان

  .ساۋابى يېزىلىدۇ

ئىنسان قىيامهت كۈنى ئۆزىنىڭ قىلغان سهدىقىسىنىڭ سايىسى 

ئاستىدا تۇرىدۇ، ئۇالرنىڭ گۇناھلىرىنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىدىغانلىقى ۋەدە 

شهيتان سىلهرنى پېقىرلىقتىن « :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قىلىنغان 

بۇيرۇيدۇ، )  بهرمهسلىككهيهنى بېخىللىققا، زاكات(قورقۇتىدۇ يامان ئىشالرغا

  .»ئالالھ سىلهرگه ئۆز مهغپىرىتىنى ۋە پهزلىنى ۋەدە قىلىدۇ

 ئاخىرەتته خاتىرجهملىككه - ئېهسان قىلغۇچى مۆمىن دۇنيا -خهيرى 

يهنى (كۈندۈز-ماللىرىنى كېچه « :ئېرىشىدۇ، ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

 ئېهسان قىلىدىغانالر -، يوشۇرۇن ۋە ئاشكارا يوسۇندا خهيرى )ھهممه ۋاقىت
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 -ورقۇنچ ۋە غهم پهرۋەردىگارىنىڭ دەرگاھىدا ساۋاپ تاپىدۇ، ئۇالرغا ئاخىرەتته ق

  .»قايغۇ بولمايدۇ

 ئېهسان قىلىدىغانالرنىڭ ئىشلىرى ئاسانلىشىدۇ، ئالالھ تائاال -خهيرى 

 مېلىنى ئالالھنىڭ رازىلىقى ئۈچۈن سهرپ قىلغان، -پۇل « :مۇنداق دەيدۇ

تهقۋادارلىق قىلغان، كهلىمه تهۋھىدنى تهستىق قىلغان ئادەمگه كهلسهك، 

ۇيهسسهر قىلىپ بېرىمىز، بېخىللىق قىلىپ ئۇنىڭغا بىز ياخشى يولنى م

ئالالھنىڭ ساۋابىدىن ئۆزىنى بىهاجهت ھېسابلىغان، كهلىمه تهۋھىدنى 

ئىنكار قىلغان ئادەمگه كهلسهك، بىز ئۇنىڭغا يامان يولنى مۇيهسسهر 

  .»قىلىپ بېرىمىز

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئهڭ كۆپ سهدىقه قىلغۇچىالرنىڭ بىرى 

رۇغۇچى كىشىلهرنى قۇرۇق قايتۇرمايتتى، سهدىقه ۋە ئىدى، بىر نهرسه سو

 ئېهسان قىلىشنى ھهممىدىن بهك ياخشى كۆرەتتى، باشقىالردىن -خهيرى 

 ئېهسان قىلغاندا بهك -ھهدىيه قوبۇل قىلغاندىن كۆرە باشقىالرغا خهيرى 

  .خۇرسهن بوالتتى

زاكات ئىسالم دىنىنىڭ ئاساسلىق رۇكنىنىڭ بىرى بولۇپ بۇنىڭ 

 مۈلكى تازىلىنىدۇ ۋە كۆپىيىدۇ، بهرىكهتلىك -ىشىلهرنىڭ مال بىلهن ك

 - كۆكسىدىن چىقىرىپ پېقىر -بولىدۇ، ئىخالس بىلهن كۆڭلى 

 ئېهساننىڭ -مىسكىنلهرگه، تۇل ئايالالرغا ۋە يېتىملهرگه قىلغان خهيرى 

دەرىجىسى يۇقىرى بولىدۇ، ئىنسان بۈگۈن ئىقتىسادلىق بولغان بىلهن 

  .ڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇكېلهچهكته ھالىنى

ئايالالرمۇ ئهرلهرگه ئوخشاش ئىبادەت، قۇرئان تىالۋەت قىلىش، تهراۋىه 

 ئېهسان قىلىشقا بۇيرۇلغان بولۇپ، ئۇالرنىڭ -نامىزى ئوقۇش ۋە خهيرى 
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ئىچكىرى ئۆيىدە ئوقۇغان نامىزى مهسچىتته ئوقۇغان نامىزىدىن ياخشى، 

ئۇالرنىڭ ئۆيلىرى ئۇالر ئۈچۈن « :نداق دېگهنپهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇ

  .ئهبۇ داۋۇتتىن» ياخشى

ئالالھنىڭ دەرگاھىدىن قوغالنغۇچى شهيتاننىڭ ئازدۇرۇشىدىن ئالالھ 

سىلهر نىجاتلىققا ئېرىشىش ئۈچۈن ! بىلهن پاناھلىنىمهن، ئى مۆمىنلهر

ىڭالر،  سهجدە قىلىڭالر، پهرۋەردىگارىڭالر ئۈچۈن ئىبادەت قىل-ئالالھغا رۇكۇ 

  .»ياخشى ئهمهللهرنى قىلىڭالر

ئالالھ بۈيۈك قۇرئان كهرىم بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه بهرىكهت بهرسۇن، 

ئۇنىڭدىكى ۋەز نهسىههتلهردىن ھهممهيلهنگه مهنپهئهت بهرسۇن، مهن ۋە 

سىلهر ئۈچۈن ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمهن، ئالالھتىن كهچۈرۈم 

ر، كهچۈرۈم تهلهپ قىلغۇچىالرنى تهلهپ قىلىڭالر، ئالالھ غالىبتۇ

  .كهچۈرگۈچىدۇر

  ئىككىنچى خۇتبه 

ئالالھنى بىزگه قىلغان خهيرى ئېهسانلىرىگه چهكسىز ماختايمىز، 

بهرگهن نېمهتلىرىگه ۋە توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلغانلىقىغا ھېسابسىز 

شۈكرى ئېيتىمىز، ئالالھنىڭ شهنىنى كاتتىالپ ھىچ شېرىكى يوق يهككه 

پ، مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى يىگانه دە

دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز، ئالالھتىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد 

ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا 

تهلهپ  ئهگهشكهن بارلىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت 

                                                                       . قىلىمىز
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 -قهلبلهر ساقالش ئورنى بولۇپ ياخشىسى ۋەز ! ئى مۇسۇلمانالر

رامىزان ياخشىلىققا . نهسىههتلهرنى ئاڭالپ ئۇنىڭغا ئهمهل قىلغانالردۇر 

ئالدىرايدىغان تېپىلغۇسىز پۇرسهت بولۇپ، بۇ ئايدا ئىخالس ۋە 

 سائادەت تاپقۇسى، -ىمىيلىك بىلهن ئىبادەت قىلغان كىشىلهر بهخت سهم

بۇ ئايدا ئالالھنىڭ رازىلىقى تهلهپ قىلىنىدىغان ھهممه ئهمهللهر تېپىلىدۇ، 

 ئېهساننى مهخپى قىلىش ياخشى بولۇپ، رىياكارلىق ئهمهللهرنىڭ -خهيرى 

رىياكارلىقتىن ساقلىنىڭالر، . ساۋابىنى بىكار قىلىۋېتىدۇ 

ەردىگارىڭالرنىڭ مهغپىرىتىگه ۋە تهقۋادارالر ئۈچۈن تهييارالنغان، پهرۋ

تهقۋادارالر .  زېمىنچه كېلىدىغان جهننهتكه ئالدىراڭالر-كهڭلىكى ئاسمان

سهرپ )  مال-پۇل(كهڭچىلىكتىمۇ، قىيىنچىلىقتىمۇ ئالالھ يولىدا 

 ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر،) ئۆچ ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق(قىلىدىغانالر، 

. كىشىلهرنى كهچۈرىدىغانالردۇر) يامانلىق قىلغان ياكى بوزەك قىلغان(

  . ئالالھ ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست تۇتىدۇ 

ئالالھ تائاال بىزنى ئاالھىدە بىر ئىشقا بۇيرىدى، ئۇ بولسىمۇ پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمغا كۆپ دۇرۇت ساالم يولالشتىن ئىبارەت، ئالالھ قۇرئان 

ئالالھ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه رەھمهت يولاليدۇ، : اق دېگهنكهرىمدە مۇند

  . پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ 

امانلىق سىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ئ! ئى مۆمىنلهر

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ .تىلهڭالر

غا، ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى تاۋابىئاتلىرى

                         . كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز 

توغرا يول تۇتقۇچى، ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم قىلغۇچى، ! ئى ئالالھ    
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المنىڭ ھهقىقهتنى دۇنياغا تاراتقۇچى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسسا

ئىز باسارلىرىدىن بولغان ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر، ئوسمان، ئهلى ۋە باشقا بارلىق 

ساھابىالردىن رازى بولغىن، سىنىڭ سېخىلىقىڭ ۋە خهيرى ئېهسانىڭنى 

  . ئۇالردىن ئايىمىغىن 

مۇشرىكالر ۋە . ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن! ئى ئالالھ

مهنلىرىنى تارمار قىلغىن، بۇ شهھهرنى ۋە كاپىرالرنى خارقىلغىن، دىن دۈش

ئى . باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ شهھهرلىرىنى تىنىچ، خاتىرجهم، پاراۋان قىلغىن 

رەببىمىز بىزنىڭ تۇتقان روزا ۋە ئوقۇغان تهراۋىه نامازلىرىمىزنى قوبۇل 

« بىز سهندىن ئهڭ ئالى جهننهت، . قىلغىن، بىزنى دوزاختىن ئازات قىلغىن 

نى سورايمىز، بىزنىڭ خاتالىقلىرىمىز سهۋەپتىن ئۆز » ال پىردەۋس ئهئ

 - دەرگاھىڭدىكى ياخشىلىقتىن بىزنى مهھرۇم قىلمىغىن، بىزنى دۇنيا 

  . ئاخىرەتته توغرا ئىش قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلغىن 

بىز ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز زۇلۇم قىلدۇق، ئهگهر سهن ! پهرۋەردىگارىمىز

. قۇم زىيان تارتقۇچىالردىن بولىمىز بىزگه مهغپىرەت قىلمىساڭ، بىز چو

بىزنىڭ رەھبهرلىرىمىزنى سىنىڭ توغرا يولۇڭغا مۇۋەپپهق !ئى ئالالھ

قىلغىن، ياردىمىڭ بىلهن كۈچالندۇرغىن، ئۇالرنى ھىدايهتكه مۇۋەپپهق 

قىلغىن، قىلغان ئىشلىرىنى سهن رازى بولىدىغان ئىشالردىن قىلغىن، 

 كىتابىڭ ۋە پهيغهمبىرىڭنىڭ بارلىق مۇسۇلمان رەھبهرلهرنى سىنىڭ

سۈننىتى بىلهن ھۆكۈم قىلىدىغان، ئۆز خهلقىنىڭ ئىشلىرىغا 

  . قىلغىن  كۆيىنىدىغان 

ئالالھ سىلهرنى ئادىللىق قىلىشقا، خهيرى ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

ئېهسان قىلىشقا، ئۇرۇق تۇغقانالرغا ئېهسان قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، پاھىشه 
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ىشتىن توسىدۇ، سىلهرنىڭ نهسىههت قوبۇل ئىشالردىن، ھهددىدىن ئېش

قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه نهسىههت قىلىدۇ، ناھايىتى كاتتا بولغان 

ئالالھنى يادىتىڭالر، ئالالھمۇ سىلهرنى ئهسلهيدۇ، ئالالھنىڭ ھېسابسىز 

زىيادە قىلىپ بېرىدۇ، ئالالھنى  نېمهتلىرىگه شۈكۈر ئېيتىڭالر، سىلهرگه 

 ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ يادىتىش كاتتا ئىشدۇر،

   . تۇرغۇچىدۇر

 


