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  ۋە ياخشىلىقتهقۋادارلىق

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-18 ئاينىڭ - 06يىلى -2010

دۇرۇتالر ئوقۇپ  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ

: بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

 ئارا ھهمكارلىشىش چهكلهنگهن ئىشالردا -ا ئۆز ئىنسانالر ياخشى ئىشالرد"

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى " ھهمكارالشماسلىق ئىسالمنىڭ تۈپ ئاساسىدۇر

  :قىلدى

! مهخپى ھالالردا تهقۋادارلىق قىلىڭالر-ئاشكارا! ئې مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

كىمكى ئالالھقا . ادەتكه ئېرىشتۈرىدۇسائ-ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا

ھهۋەسكه ئهگهشمهستىن دىنى -تهقۋادارلىق قىلىپ، ھاياتلىق دۇنياسىدا ھاۋايى

  .پرىنسىپتا مۇستهھكهم تۇرىدىكهن ياخشىلىق ئۈستىدە بولغان بولىدۇ

ئالالھنىڭ كىتابىدا بىرال ئايهت بهندىلهرنىڭ دۇنيالىق تۇرمۇشى ۋ ە ئاخىرىتىگه 

ارلىق مهنپهئهتلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، بهلكى ئىنسان بىلهن مۇناسىۋەتلىك ب

پهرۋەردىگارى ۋ ە ئۆزى بىلهن ئىنسانالر ئارىسىدىكى ئىجتىمائىي ئاالقه، كىشىلىك 

بۇ ئايهتنىڭ مهنالىرىنى . تۇرمۇشتىكى ئورتاق مهنپهئهتلهرنىڭ مىزانىنى بهلگىلىگهن

ئالالھ تائاال بۇ . ئىنتايىن مۇھىمدۇرياخشى چۈشىنىش، روھىغا ئهمهل قىلىشقا تىرىشىش 

ياخشى ئىشقا ۋە تهقۋادارلىققا ياردەملىشىڭالر، گۇناھقا ۋە زۇلۇمغا «: ھهقته مۇنداق دەيدۇ

دىن قورقۇڭالر، ئالالھ نىڭ ئازابى ھهقىقهتهن ) نىڭ ئازابى(ياردەملهشمهڭالر، ئالالھ 

  ] . ئايهتنىڭ بىر قىسمى-2سۈرە مائىدە .[»قاتتىقتۇر

مائىدەدىكى بۇ ئايهتته ئالالھ تائاال ئىنسانالرنى ئۆز ئارا مۇناسىۋەتلهردە سۈرە  

ياخشىلىققا ھهمكارلىشىش،يامانلىق، زوراۋانلىققا ھهمكارالشماسلىق، ئالالھتىن 

قورقۇش، ۋاقتى كهلگهندە ئالالھنىڭ ئازابى قاقشاتقۇچ بولىدىغانلىقىنى ئېسىدىن 

  .چىقارماسلىق ھهققىدە پهرمان چۈشۈرگهن
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ھهرقانداق بىر ئىنسان تۆۋەندىكىدەك : " ئىمام ئىبنى قهييىم جهۋزىي مۇنداق دەيدۇ

 ئۆزى بىلهن ئالالھ ئوتتۇرىدىكى -1. ئىككى مهسئۇلىيهتتىن قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ

  . ئۆزى بىلهن بهندىلهر ئوتتۇرىدىكى مهسئۇلىيهت-2. مهسئۇلىيهت 

همكارلىق، دوستلۇق ئۈستىگه ئىنسان ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتته پۈتۈن ئاالقىالر ھ

قورۇلغان بولىشى، مهزكۇر ھهمكارلىق ئالالھنىڭ رازىلىقى، ئىتائىتىنى چۆرىدىگهن 

. بۇ بولسا بهندىنىڭ سائادىتى ۋە نىجاتلىقىنىڭ غايىسىدۇر. ئاساستا بولىشى الزىم 

ياخشىلىقنىڭ ماھىيىتى . ياخشىلىق ۋە تهقۋادارلىق دىننىڭ ئۇمۇمىي شهكلىدۇر

مهنپهئهت ئېلىپ كىلىدىغان ئىش بولۇپ، -ئاخىرەتلىك پايدا-رغا دۇنيائىنسانال

ياخشىلىق كهلىمىسى پۈتۈن ياخشىلىق ۋە پهزىلهتنى ئۆز ئىچىگه ئالغان، ئومۇمىيلىقنى 

يامانلىق، ياكى گۇناھ كهلىمىسى بولسا، ئىنسانالردا تېپىلىدىغان . ئىپادىلهيدىغان سۆزدۇر

  .نۇقسانالرنى ئۆز ئىچىگه ئالغان سۆزدۇر-ىبئهخالقسىزلىق ۋە رەزىللىكنى، ئهي

. ياخشىلىق سۆزىنىڭ كاتېگورىيىسىگه ئىمان ۋە ئۇنىڭ بارلىق تۈرلىرى كىرىدۇ

ياخشىلىقنى ئىپادىلهيدىغان، ئۇنى . تهقۋادارلىق بولسا، ئهنه شۇ ئىماننىڭ بىر قىسمىدۇر

نساننىڭ قهلبى ھېس قىلىدىغان ئورۇن ئاساسهن يۈرەك بولۇپ، ئىماننىڭ ھاالۋىتىنى ئى

كىمىكى ياخشى . قهلبنىڭ راھىتى ۋ ە خۇشاللىقى ئىماندا تېپىلىدۇ. ھېس قىلىدۇ

ئىشالردىن روھىي لهززەت ۋە خۇشاللىق ھېس قىلمايدىكهن ئىمان ئاجىزلىقىنىڭ 

بۇ تۈردىكى ئىنسانالرنىڭ ئۆزلىرىنى تهكشۈرۈپ چىقىشى ئىنتايىن . ئىپادىسىدۇر 

  .مۇھىمدۇر

ئالالھ تائاال ياخشىلىق ئىبارىسىگه مۇجهسسهملهشكهن بارلىق خىسلهتلهرنى 

  :تۆۋەندىكى ئايهتكه يىغىنچاقلىغاندۇر

سىلهرنىڭ كۈن چىققان ۋە كۈن پاتقان تهرەپكه يۈزكهلتۈرۈشۈڭالرنىڭ ئۆزىال ياخشى « 

نى ئالالھ يه(بهلكى ئالالھغا، ئاخىرەت كۈنىگه، پهرىشتىلهرگه، كىتابقا . ئهمهلگه ياتمايدۇ

، پهيغهمبهرلهرگه ئىمان كهلتۈرۈش، ئالالھ نى سۆيۈش )نازىل قىلغان كىتابالرغا

يهنى (ئهقرىباالرغا، يېتىملهرگه، مىسكىنلهرگه، ئىبن سهبىللهرگه -يۈزىسىدىن خىش

، سائىلالرغا ۋە قۇلالرنىڭ ئازاتلىققا ) مېلىدىن ئاالقىسى ئۈزۈلۈپ قالغان مۇساپىرالرغا-پۇل

 مال ياردەم بېرىش، ناماز ئوقۇش، زاكات بېرىش، ئهھدىگه ۋاپا قىلىش، -پۇلئېرىشىشىگه 
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ئۇرۇشقا بهرداشلىق بېرىش ) ئالالھنىڭ يولىدا قىلىنغان(يوقسۇزلۇققا، كېسهللىككه ۋە 

) ئىمانىدا) (يهنى يۇقىرىقى سۈپهتلهرگه ئىگه كىشىلهر(ئهنه شۇالر . ياخشى ئهمهلگه كىرىدۇ

  ]. ئايهت -177سۈرە بهقهرە . [ »ه شۇالر تهقۋادار ئادەملهردۇر راستچىل ئادەملهردۇر، ئهن

ئالالھ تائاال يۇقىرىقى ئايهتته ئىماننىڭ ئاساسلىرىدىن ياخشىلىقنىڭ ئالالھقا،  

ئالالھنىڭ پهرىشتىلرىگه، كىتابلىرىغا، پهيغهمبهرلىرىگه، قىيامهت كۈنىگه ئىمان 

ۇپ، ئۇنىڭسىز ئىمان مۇكهممهل كهلتۈرۈشتىن ئىبارەت ئىكهنلىكىنى كۆرسهتكهن بول

ناماز ئوقۇش، زاكات : ئىماننىڭ ئهمهلىيىتىنى ئهكس ئهتتۈرىدىغان ئىبادەتلهر. بولمايدۇ

ئىماننىڭ قهلبكه . مىلىنى سهرپ قىلىشتىن ئىبارەتتۇر-بېرىش، ئالالھ يولىدا پۇل

ماسلىق ئاالقىلىق تهرەپلىرى، سهۋرچانلىق، ۋەدىگه ۋاپا قىلىش، ئامانهتكه خىيانهت قىل

  . دېگهندەك ئىشالردۇر

تهقۋادارلىقنىڭ ھهقىقىتى بولسا، ئالالھتىن ساۋاپ ئۈمىت قىلىش بىلهن ئالالھقا 

  .بويسۇنۇش، توسقانلىرىدىن سهمىمىيهت بىلهن قول ئۈزۈشتىن ئىبارەتتۇر

مهنبىيى ئىمان بولمىغان . ھهرقانداق بىر ئهمهلنىڭ پرىنسىپ ۋە غايىسى بولىدۇ

 ئابرۇي، بىدئهت ۋە - ھهۋەس، مهنسهپ -ئادەت، ھاۋايى -ئۆرپ. ابالنمايدۇئهمهل ئىبادەت ھېس

ھهرقانداق . ئىبادەت ھېسابالنمايدۇ خۇراپاتلىقالرنى تهشهببۇس قىلىدىغان ئهمهللهر 

ئهجىر ۋ . سۈننهتنىڭ روھىغا ئۇيغۇن بولىدىكهن، ئۇ ئىبادەتتۇر-ئهمهلنىڭ غايىسى قۇرئان

  . ە ساۋاپقا اليىقتۇر

دېيىلگىنىدەك ئىجتىمائىي مۇناسىۋەتته ياخشىلىققا ھهمكارلىشىش يۇقىرىدا 

پىرىنسىپى بويىچه بولىدىكهن، ھهربىر مۇسۇلمان مۇسۇلمان قېرىندىشىغا ياردەم قولىنى 

ئىنسان . سۇنااليدىكهن ھهقىقىي مۇسۇلمانچىلىقنىڭ روھىنى ئهمهلىيلهشتۈرگهن بولىدۇ

ئالالھ ھىكمهت بىلهن بارلىق . لمهيدۇئۆزى يالغۇز ھهممه ئىشنى بىلىپ، قىلىپ كېته

ئهمما شۇ مۇھتاجلىقتا ھهمكارلىق . بىرىگه مۇھتاج قىلىپ قويغان-ئىنسانىيهتنى بىر

پىرىنسىپى ئورناتقان، ئۇ پرىنسىپ بولسا، ياخشىلىققا ھهمكارلىشىش، رەزىللىككه 

  .ھهمكارالشماسلىق پرىنسىپىدۇر

-شماسلىق پرىنسىپىنى ئاتاياخشىلىققا ھهمكارلىشىش، رەزىللىككه ھهمكارال

ئانىالر ئائىله تهربىيىسىدە ئهۋالدالرغا كىچىكىدىن تارتىپ سىڭدۈرۈش ۋە پۇختا 
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. پهرزەنتلهر قايسى ئۇسۇلدا تهربىيىلهنسه شۇ بويىچه چوڭ بولىدۇ. ئۆگىتىشى كېرەك

ئۇنداق ئىكهن ئهۋالدلىرىمىز، ياخشىلىق نېمه؟، يامانلىق نېمه؟ دېگهن ئۇقۇم توغرىسىدا 

مۇكهممهل چۈشهنچىگه ئىگه بولغاندىن تاشقىرى ياخشىلىقنى سۆيىدىغان، يامانلىقتىن 

  .ھهزەر ئهيلهيدىغان روھ بىلهن تهربىيىلىنىشى كېرەك

دېمهك؛ ئهۋالدالرنى ساغالم ئهقىدە بىلهن تهربىيهلهش، ئۇالرنىڭ كېلىچهك ھاياتىغا (

ر مۇسۇلمان ئۆز مۇستهھكهم ئۇل ھازىرالشتىن ئىبارەت بولۇپ، ھهرقانداق بى

پهرزەنتلىرىنىڭ روھانىيىتىنى غىزاالندۇرۇشقا، ئۇالرنىڭ جىسمىنى غىزاالندۇرۇشتىن 

شۇنداق قىلغاندا مىللهتنىڭ كېلىچهك . بهكراق ئهھمىيهت بېرىشى الزىم

ئىستىقبالىدىن ئېغىز ئىچىش، جهڭگىۋار ئوت يۇرەك ئوغالنالرنىڭ مهيدانغا كېلىشى، 

ھات ئىلىپ بېرىلىپ ئالالھ رازى بولىدىغان بىر نهتىجىدە جهمئىيهتته ئىسال

  ). -مۇھهررىر-جهمئىيهتنىڭ بارلىققا كېلىشى رېئاللىققا ئهڭ يېقىندۇر

ئالالھ تائاال بارچىمىزنى ياخشىلىققا ھهمكارلىشىدىغان، يامانلىق، تاجاۋۇزغا قارشى 

  ...ئامىن . تۇرىدىغان تهقۋادار مۆمىنلهردىن قىلسۇن

   

 
   


