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 ياخشى ئهمهللهرنى داۋامالشتۇرۇشنىڭ پهزىلىتى

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-17ئاينىڭ -09يىلى -2010

مهدىنه مۇنهۋۋەرە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى 

وللىغاندىن كىيىن، ساالم ي-ئالالھنى مهدھىيىلهپ، رەسۇلۇلالھقا دۇرۇت

ئالالھتىن «جۈمه نامىزى ئۈچۈن توپالشقان يۈز مىڭلىغان جامائهتكه 

داۋامالشتۇرۇش ۋە ئۆز  قورقۇش، ياخشىلىقتىن كېيىن ياخشىلىقنى 

توغرىسىدا » نهپسىنى چهكلهنگهن ئىشالردىن ساقالشنىڭ مۇھىملىقى

  :تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

ئىبادەتته كاتتا ساۋابقا ئېرىشكهن ۋە ئىنسانالرنىڭ ئهڭ ياخشىلىرى، 

ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا مهرتىۋىسى يۇقىرى بولغانلىرى، ئۇالر ياخشىلىققا 

ياخشىلىقنى ئهگهشتۈرۈپ، ئالالھنىڭ ساقلىشى، ياردىمى ۋە مۇۋەپپهق 

  .قىلىشى بىلهن ئۆز نهپسىنى چهكلهنگهن ئىشالردىن ساقلىغانلىرىدۇر

پهرۋەردىگارىمىز "  بهىسىزكى،شۈ« :مۇنداق دەيدۇ ئالالھ تائاال
دېگهنلهر، ئاندىن توغرا يولدا بولغانالرغا پهرىشتىلهر   "ئالالھتۇر
قورقماڭالر، غهم قىلماڭالر، سىلهرگه ۋەدە قىلىنغان جهننهت " :چۈشۈپ

ئۈچۈن خۇشال بولۇڭالر، بىز دۇنيادا، ئاخىرەتته سىلهرنىڭ دوستلىرىڭالرمىز، 
تارتقان نهرسىلهرنىڭ ھهممىسى ۋە جهننهتته سىلهر ئۈچۈن كۆڭلۈڭالر 

ناھايىتى مهغپىرەت ) ئۇالر(تىلىگهن نهرسهڭالرنىڭ ھهممىسى بار، 
تهرىپىدىن بېرىلگهن ) ئالالھ(قىلغۇچى، ناھايىتى مېهرىبان 

  .  ]ئايهتلهر-32- 31-30سۈرە پۇسسىلهت [  ».دەيدۇ  "زىياپهتتۇر

هشتۈرگهن يامانلىققا ياخشىلىقنى ئهگ ) پهزىلهتته ( بۇالردىن قالسا
كىشىلهر بولۇپ، يامانلىقتىن كېيىن قىلىنغان ياخشىلىق ئىلگىرىكى 

ئاخىرەتتىكى ئازابتىن ساقاليدۇ، -يامانلىقنى ئۆچۈرىدۇ، ساھىبىنى دۇنيا
  .ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا ئۇالرنىڭ تارازىسىنى ئېغىرالشتۇرىدۇ

رەھمىتى ۋە ئادىللىقى بىلهن بهندىلىرىنىڭ -ئالالھ ئۆزىنىڭ پهزلى

هل تارازىسىنى ئېغىرالشتۇرۇش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ زەررە مىقدارىدىكى ئهم
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ياخشى ئهمهللىرى بولسىمۇ ئۇنى زايه قىلىۋەتمهستىن ساقالپ قويىدۇ، 

بۇنىڭ بىلهن كىشىلهرنىڭ ياخشى ئهمهللىرىنىڭ ساۋابى زىيادە بولۇپ، 

  .ئۇالرنىڭ جهننهتكه كېرىش ساالھىيىتىگه ئېگه بولىشىغا ياردەم بولىدۇ

) ئهمهللهر تارتىلىدىغان(قىيامهت كۈنى بىز «:الھ تائاال مۇنداق دەيدۇئال
ئادالهت تارازىسىنى ئورنىتىمىز، ھېچ ئادەمگه قىلچه ئۇۋال قىلىنمايدۇ 

يهنى ياخشى ئادەمنىڭ ياخشىلىقى كېمهيتىۋېتىلمهيدۇ، يامان ئادەمنىڭ (
 بولسىمۇ، ، ئهگهر ئۇنىڭ قىچا چاغلىق ئهمىلى)يامانلىقى ئاشۇرىۋېتىلمهيدۇ

ھېساب ئېلىشقا بىز ) بهندىلهرنىڭ ئهمهللىرىدىن(ئۇنى ھازىر قىلىمىز، 
  . ]ئايهت- 47ئهنبىيا سۈرىسى [ ».يېتهرلىكمىز

ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 
-ئالالھ تائاال ياخشىلىق« :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ياخشىلىقنى مهقسهت قىلىپ ئۇنى . كهنيامانلىقنى تهقدىر قىلىۋەت
قىاللمىغان كىشى ئۈچۈن ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا تولۇق بىر ياخشىلىق 
يېزىلىدۇ، قىلغان كىشى ئۈچۈن بىر ياخشىلىققا ئوندىن يهتته يۈزگىچه ۋە 
ئۇنىڭدىنمۇ كۆپرەك ساۋاپ بېرىلىدۇ، يامانلىقنى مهقسهت قىلىپ 

ق يېزىلىدۇ، قىلغان كىشى قىلمىغان كىشى ئۈچۈن تولۇق بىر ياخشىلى
  ].بۇخارى رىۋايىتى[ .»ئۈچۈن پهقهت بىر يامانلىقنىڭ گۇناھى يېزىلىدۇ

يامانلىق يامانلىق بىلهن ئۆچۈرۈلمهيدۇ، ئهمما يامانلىق ياخشىلىق بىلهن 
يهنى (كۈندۈزنىڭ ئىككى تهرىپىدە  « :ئۆچۈرۈلىدۇ، ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

ۋە كېچىنىڭ دەسلهپكى ۋاقىتلىرىدا )  كهچقۇرۇن ۋاقىتلىرىدائهتىگهندە ۋە
شۈبهىسىزكى، ياخشى ئىشالر ئارقىلىق يامان ئىشالر . ناماز ئۆتىگىن

- 114سۈرە ھۇد [ ». نهسىههتتۇر- بۇ چۈشهنگۈچىلهر ئۈچۈن ۋەز. يۇيۇلىدۇ
بۇ ئايهتنىڭ چۈشۈش سهۋەبى مۇنداق، بىر كىشى يات بىر ئايالنى ]. ئايهت

ىپ ئاندىن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ سۆيۈپ سىل
ئى   :قىلغان ئىشىدىن خهۋەر بهرگهن ۋاقتىدا بۇ ئايهت چۈشكهن، ئۇ كىشى

بۇ ئايهت پهقهت مهن ئۈچۈنمۇ؟ دېگهندە، ! ئالالھنىڭ ئهلچىسى
ياق، بۇ بارلىق كىشىلهر ئۈچۈن « :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

  ].بۇخارى رىۋايىتى[ .»دېگهن

مۇئاز ئىبنى جهبهل رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 
قهيهردە بولساڭ ئالالھقا تهقۋادار « :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئىلگىرىكى يامانلىقنى  يامانلىققا ياخشىلىقنى ئهگهشتۈرگىن، ئۇ  بولغىن،
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تىرمىزى [. »كىشىلهرگه گۈزەل ئهخالق بىلهن مۇئامىله قىلغىن. ئۆچۈرىدۇ
  ].ھهدىس- 1987رىۋايىتى 

ئالالھ تائاال مۇسۇلمانالرغا مهرھهمهت قىلىپ ئۇالرنىڭ دىنىنى 
ئاسانالشتۇردى، ئۇالرنىڭ پهرز ئهمهللهرنى ئادا قىلىپ بولغاندىن كېيىن 
ئۆزىنىڭ تهييارلىقى ۋە ئهھۋالىغا مۇناسىپ ياخشى ئهمهللهر ۋە خهيرلىك 

لۈك ياخشى ئىشالرنى يولغا ئىشالرنى كۆپ قىلىۋېلىشى ئۈچۈن تۈر
دىن « :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ بۇ سۆزىمۇ شۇنى تهكىتلهيدۇ .  قويدى

ئاساندۇر، دىننى ئۆز بهلگىلىمىسىدىن ئاشۇرۇۋەتكهن كىشى نهتىجىگه 
توغرا شهكىلدە ئهمهل قىلىڭالر ۋە بۇنىڭ - ئېرىشهلمهيدۇ، دىنغا نورمال
  ].كهلگهن ھهدىسبىرلىككه [ .»ساۋابىدىن خۇرسهن بولۇڭالر

ياخشىلىقتىن كېيىنكى ياخشىلىق ساۋابنى زىيادە قىلغاندەك، 
يامانلىقتىن كېيىنكى ياخشىلىقمۇ ئىلگىركى يامانلىقنى ئۆچۈرىدۇ، 

ئىبادەتتىن كېيىن قىلىنغان يامانلىقمۇ ئىلگىركى - شۇنىڭدەك تائهت
) ناپىقالريهنى مۇ(ئۇالر « :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ياخشىلىقنى ئۆچۈرىدۇ

ھېچنىمه دېمىگهنلىكى توغرىسىدا ئالالھ بىلهن قهسهم قىلىدۇ، ئۇالر 
ھهقىقهتهن كۇفرى سۆزنى ئېيتتى، ئىسالم دىنىغا كىرگهنلىكىنى 
ئىپادىلىگهندىن كېيىن كافىر بولدى، ئۇالر ئىشقا ئاشمايدىغان ئىشنى 

ۈشنى يهنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنى ئۆلتۈر(ئىشقا ئاشۇرۇشقا ئۇرۇندى 
  ]. ئايهت- 74سۈرە تهۋبه  [» ).قهستلىدى

مۇسا ئهشئهرىي رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،  ئهبۇ
قىيامهتتىن ئىلگىرى « :پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

كىشىلهرنى زۇلمهتلىك تۈن ئهتراپنى ئورىغاندەك قويۇق پىتنىلهر ئورايدۇ، 
پىر ھالهتته كهچ قىلىدۇ، مۇسۇلمان مۇسۇلمان تاڭ ئاتقۇزغان كىشى كا

ھالهتته كهچ قىلغان كىشى كاپىر ھالهتته تاڭ ئاتقۇزىدۇ، دىنىنى دۇنيالىققا 
  ].مۇسلىم رىۋايىتى[ .»  ساتىدۇ

بىكار قىلىۋېتىدىغان ئىشالردىن  مۇسۇلمانالر ياخشى ئهمهللهرنىڭ ساۋابنى 
ى ئىبادەتنى داۋامالشتۇرۇپ قىلغان ياخش-ھهزەر قىلىپ، تائهت

ئالالھ تائاال مۇنداق . پهزىلىتىنى ساقالپ قىلىشى كېرەك ئهمهللىرىنىڭ
ئالالھغا ئىتائهت قىلىڭالر، پهيغهمبهرگه ئىتائهت ! ئى مۆمىنلهر« :دەيدۇ

بىكار ) كۇفرى، نىفاق ۋە رىيا بىلهن(قىلىڭالر، ئهمهللىرىڭالرنى 
  ].ئايهت-33سۈرە مۇھهممهد [» .قىلىۋەتمهڭالر
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كېيىن قىلىنغان ئاسىيلىق ياخشى ئهمهللهرنى بىكار ئىبادەتتىن - تائهت
قىلىۋەتكهندىن سىرت يهنه ئىلگىرىكى ئهمهللهرنىڭ ساۋابىنىمۇ 

  .كېمهيتىۋېتىدۇ

بهرىكهتلىرىگه -سىلهر ئالالھنىڭ نېمهتلىرى، ياخشىلىق! قېرىنداشالر

ھهسسىلهپ زىيادە بولىدىغان ئۇلۇغ بىر ئايدا  ساۋاب -تولغان، ئهجىر

تۈرلۈك ياخشىلىقالرنى قىلىش ئارقىلىق قهلبىڭالرنى بولدۇڭالر، 

ئارقىلىق  مهسىيهت سادىر قىلىش -راھهتلهندۇردۇڭالر، ئهمدى گۇناھ

قىلغان ياخشى ئهمهللىرىڭالرنى بىكار قىلىۋەتمهڭالر، شهيتانالرغا 

ئهگىشىپ ئۇنىڭ ساۋابىنى كېمهيتىۋەتمهڭالر، ئهمهللهرنى زايه بولۇپ 

ھهدىس كۆرسهتمىسى - ياخشى يولى قۇرئانكېتىشتىن ساقالشنىڭ ئهڭ

رامىزان ئېيىدا ياخشى ئىشالرنى كۆپ قىلغانالر . بويىچه ئىش قىلىشتۇر

سانا ئېيتىش بىلهن بىرگه ئاخىرقى -بۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھقا كۆپلهپ ھهمدە

ھاياتىغىچه ياخشى ئهمهللىرىنى داۋامالشتۇرسۇن، ئهمما ۋاقىتقا سهل قاراپ 

تكهنلهر بولسا سهمىمىيلىك بىلهن ئالالھقا تهۋبه بۇ ئاينى زايه قىلىۋە

ئالالھ . ئىبادەت بىلهن ئاخىرالشتۇرسۇن- قىلىپ قالغان ھاياتىنى تائهت

بهندىلهرنىڭ تهۋبىسىنى ۋە قىلغان ئهمهللىرىنى قوبۇل قىلغۇچىدۇر، ئالالھ 

بارلىق ئايالر ۋە ئىنسانالرنىڭ پهرۋەردىگارىدۇر، ئالالھ بىلهن بهندىنىڭ 

  .ا توسالغۇ بولىدىغان زامان ۋە ماكان يوقتۇرئارىسىغ

ئالالھ تائاال ھهممىمىزنى دىنىمىزدا مۇستهھكهم تۇرۇشقا مۇيهسسهر 
    .قىلسۇن

 
   


