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پهزىلهتلىك مهۋسۇمىدىن كىيىن  ئىبادەت

 نىڭ ئههمىيىتىداۋامالشتۇرۇش ئهمهللهرنى
 توغرىسىدا

ه كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچ-09ئاينىڭ -08يىلى -2013(
 )مهزمۇنى

ئالاله  پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى     
ساالم يوللىغاندىن -تائاالغا مهدهىيه، رەسۇلۇلالهقا دۇرۇت

كېيىن، جۈمه نامىزى ئۈچۈن توپالشقان يۈزمىڭالرچه 
ئىبادەتلهرنى رامزاندىن -رامزاندا قىلغان تائهت" :جامائهتگه

ر قىلىۋەتمهسلىك مهسىيهتلهر بىلهن بىكا-كېيىن گۇناه
 :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى "كېرەك

ئىبادەتنى داۋامالشتۇرۇش، -تائهت! ئى مۇسۇلمانالر     
چهكلهنگهن ئىشالرنى تهرك قېلىش ئارقىلىق ئالاله 
تائاالغا تهقۋادارلىق قېلىڭالر، ههقىقى تهقۋادار كىشى 

ههۋىسىگه -ئاخىرەتته ئۇتۇق قازىنىدۇ، هاۋايى-دۇنيا
 . ئهگهشكهن كىشى زىيان تارتقۇچىدۇر

مۇسۇلمانالر رامزاندا چهكلهنگهن ئىشالردىن يىراق      
ئىبادەت -ئالالهنىڭ ئهمرىگه بويسۇنۇپ تائهت بولغان هالدا،

بىلهن مهشغۇل بولۇش هارپىسىدا هاسىل قىلغان 
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ياخشىلىقالرنى، رامزاندىن كېيىن ئالاله  پهزىلهت ۋە
لىق قېلىش، ئالاله تائاالنى ياد ئېتىش ۋە تائاالغا ئاسىي

قۇرئان كهرىمنى تىالۋەت قىلىشتىن غاپىل قېلىش، پهرز 
ئهمهللهرنى تولۇق ئادا قىلماسلىق ياكى سهل قاراش 

 . قاتارلىق ئىشالر بىلهن بىكار قىلىۋەتمهسلىكى الزىم
-مۇشهققهتلىرىگه، گۇناه-ئىبادەتنىڭ جاپا-تائهت     

تا سهۋرلىك بولۇش مهسىيهتتىن ساقلىنىش
بۇ  .مۆمىنلهرنىڭ خىسلىتى، تهقۋادارالرنىڭ شۇئارىدۇر

َالِة ﴿: ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ َّ ََ عِءو لَ ْل
َ
نل أ ور

ل
َوأ

َاِبل َ لَيلَاء  ْل قًء  َۖوا ََ ِرزل ر و
َ
أ  �َسل

َ
ََ  ۖال قر زر لار تَنل

ّ
َوىٰ  َۗ َدءقِاَةر وِلّهقل

ل
 ﴾َواا

ۋە (ئائىلهڭدىكىلهرنى !) ئى مۇههممهد(«: تهرجىمىسى
نامازغا بۇيرۇغىن، ئۆزۈڭمۇ ئۇنى ئادا ) ئۈممىتىڭنى

قىلىشقا چىداملىق بولغىن، سهندىن بىز رىزىق تهلهپ 
ساڭا بىز رىزىق بېرىمىز، ياخشى ئاقىۋەت . قىلمايمىز

 ].ئايهت-١٣٢سۈرە تاها [ ».پهقهت تهقۋادارالرغا خاستۇر
تائاال ياخشى كۆرىدىغان مۇسۇلمانالر ئۆزلىرىنىڭ ئالاله      

ئهمهللىرىنىڭ ئالاله تائاال ياقتۇرمايدىغان ئهمهللهرگه 
ئۇالر  .ئايلىنىپ قېلىشىدىن ههزەر قىلىشى كېرەك

ئىبادەت بىلهن بولغان توغرا -ئۆزلىرىنىڭ تائهت
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شهيتاننىڭ ئازدۇرۇشىغا  ۋە خاهىشى-يۆلىنىشىنى، نهپسى
ه، ئالاله چهكلهنگهن ئىشالرنى ئىشلىس-ئهگىشىپ، مۇنكهر

بۇ ههقته  .تائاالمۇ ئۇالرنىڭ ئههۋالىنى ئۆزگهرتىۋېتىدۇ
روا ﴿ :ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ َغِ�ّ ٰ �ر َّ اح َو ر َاء عَِقول َغِ�ّ  �ر

َ
ِّّا اولََّ  ال

ِسِا ل  تفر
َ
ههر قانداق بىر قهۋم ئۆزىنىڭ «: تهرجىمىسى ﴾َاء عِأ

گهن يهنى ئالالهنىڭ بهر(ئههۋالىنى ئۆزگهرتمىگۈچه 
) نېمهتلىرىگه تۇزكورلۇق قىلىپ گۇناهالرغا چۈممىگىچه

ئالاله ئۇالرنىڭ ئههۋالىنى ئۆزگهرتمهيدۇ يهنى ئالاله ئۇالرغا 
بهرگهن نېمهت، خاتىرجهملىك ۋە ئىززەت ـ هۆرمهتنى 

 ].ئايهت-١١سۈرە رەئد[ ».ئېلىپ تاشلىمايدۇ
ئىبادەتتىن -مۇسۇلماننىڭ ئهڭ ياخشى ئىشى، تائهت     
يىن ئۇنى داۋامالشتۇرۇش، خاتالىقتىن يىراق بولۇش كې

بىلهن بىرگه، ياخشىلىققا ياخشىلىقنى ئهگهشتۈرۈشتىن 
بۇنىڭدىن تۆۋەنرەك بولغىنى؛ خاتالىق سادىر  .ئىبارەتتۇر

قىلغاندىن كىيىن ياخشى ئهمهل قىلىش ئارقىلىق، 
 . ئۆتكۈزگهن خاتالىقىنى ئۆچۈرۈشتۇر

شى، خاتالىققا خاتالىقىنى مۇسۇلماننىڭ ئهڭ ناچار ئى     
مهسىيهتنى -ئۇالشتۇرۇپ، ياخشى ئهمهللهرگه گۇناه

ياخشى ئهمهللهردىن كېيىن  .ئهگهشتۈرۈپ قېلىشتۇر
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سادىر بولغان خاتالىقالر ئىلگىرى قىلغان ياخشى 
ئهمهلنىڭ ههممىسىنى ياكى بهزىسىنى بىكار 
قىلىۋېتىدۇ، ياخشىلىقنىڭ ساۋابى ۋە پهزىلىتىنى 

 .ۇكېمهيتىۋېتىد
ئىبادەتكه -مۇسۇلماننىڭ تائهت رامزاننىڭ غهيرىدە،     

هورۇنلۇق قېلىشى، چهكلهنگهن ئىشالردىن 
ساقلىنىشتىن ئاجىز كېلىشى، رامزاندا ناماز ئوقۇپ، 
رامزاننىڭ غهيرىدە نامازنى تهرك قىلىشى قاتارلىقالر 

مىكىرلىرىدىن بولۇپ، شهيتان -شهيتاننىڭ هىيله
چىرايلىق كۆرسىتىش  ئىنساننىڭ بۇ قىلمىشىنى

 .ئارقىلىق رامىزاندا يېتهلمىگهن مهقسىتىگه يېتىدۇ
چۈنكى  رامىزاندا شهيتانالر باغالقتا بولۇپ، مۇسۇلمانالرنى 

 .كۆپ ئازدۇرالمايدۇ
ئىبادەتته مۇستههكهم -مۇسۇلماننىڭ ههرۋاقىت تائهت     

ئاتا قىلغان ئهڭ  تۇرۇشى بولسا، ئالاله تائاالنىڭ ئۇنىڭغا
مۆمىن ئۈچۈن  چۈنكى بۇ. ىتى ۋە پهزلىدۇرچوڭ نېم

بۇ ههقته ئالاله تائاال . ۋە چوڭ غهلبىدۇر چهكسىز بهخت
وا فََال َخولٌف ﴿ :مۇنداق دەيدۇ هََقءور ُرّ  امل روا َرَناَء اولَّ ر  يَا قَءو ِ

ّ
ِّّا اي
ْر ل َ�لَمتروَا   

َ
ي، َ لَيلِا ل َوال َّاِة َخءِلِ

ل
َبءار اَ ْل ََ أَ َِ َٰ

واَ
ر
َا ِ�يَاء َجَماً  أ

َملرواَ   "پهرۋەردىگارىمىز ئالالهدۇر"« تهرجىمىسى ﴾عَِمء َكتروا َ�دل
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دېگهن، ئاندىن توغرا يولدا بولغانالرغا، شۈبهىسىزكى، 
قايغۇرۇش ) كهتكهنگه(غهم قىلىش، ) كهلگۈسىدىن(

ئهنه شۇالر ئههلى جهننهتتۇر، ئۇالر جهننهتته مهڭگۈ . يوقتۇر
ئهمهللىرىنى ) ياخشى(ڭ قىلغان ئۇالرنى) بۇ(قالىدۇ، 

 ].ئايهتلهر-١٤-١٣سۈرە ئههقاب [ ».مۇكاپاتالش ئۈچۈندۇر
: ههسهن ئهلبهسهرى رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     

 ". مۆمىن ئۆلۈم كهلگۈنچه قهدەر ئىبادەتتىن توختىمايدۇ"
ئالاله تائاال مۇسۇلمانالر ئۈچۈن رامزاندىن كېيىنمۇ      

 .زىلهتلىك ئهمهللهرنى يولغا قويدىقىلىدىغان نۇرغۇن په
ۋاجىپ ئهمهللهر ۋە چهكلهنگهن ئىشالر ههرۋاقىت ۋە -پهرز

چۈنكى ئۇ ئالاله . ههرزامان ئۆز ماهىيىتى ساقالپ قالىدۇ
 .تهرىپىدىن بېكىتىلگهن قانۇنىيهتتۇر

دائىم ياخشى هالىتىنى ساقالپ قېلىش  مۇسۇلمان     
ئالاله تائاالدىن  ئۈچۈن نهپسىگه قارشى كۆرەش قېلىشى ۋە

رامزاندا قىلغان ۋە ئادەتلهنگهن . ياردەم سورىشى كېرەك
ئىبادەتلهرنى تهرك قىلماسلىقى، ئالاله تائاالنىڭ -تائهت

چهكسىز نېمهتلىرىنى ئهسلهش بىلهن ئۇنىڭغا -ساناقسىز
تهشهككۈر ئېيتىشنى داۋامالشتۇرۇشى -دائىم رەهمهت

 . الزىم
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ن شهۋۋال ئېيىدا ئالته دىنىمىزدا رامىزاندىن كىيى     
كۈن نهپله روزا تۇتۇش يولغا قويۇلغان بولۇپ، بۇ ههقته 
ئهبۇئهييۇب رەزىيهلالهۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى 
رىۋايهت قىلىنىدۇ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق 

كىمكى رامزان روزىسىنى تۇتۇپ بولغاندىن «: دېگهن
روزىنى  كېيىن ئۇنىڭغا شهۋۋال ئېيىدىن ئالته كۈن

ئهگهشتۈرۈپ تۇتسا يىل بويى روزا تۇتقانغا ئوخشاش 
 .]بۇ ههدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايهت قىلغان. [»بولىدۇ

ئالاله تائاال ههممهيلهننى رامزاندىن كېيىن ۋە ههر      
ئىبادەتنى داۋامالشتۇرۇپ، توغرا يولدا -ۋاقىت تائهت

 . ئامىن. مۇستههكهم تۇرۇشقا مۇۋەپپهق قىلسۇن
 
 
 

 


