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رامىزان ئالالهقا قايتىش ۋە تهۋبه قىلىش 

 ئېيىدۇر

  
 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-١٢ئاينىڭ  -٠٨يىلى -٢٠١١

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالاله تائاالغا 

للىغاندىن كىيىن ساالم يو-سانا ئېيتىپ، رەسۇلۇلالهقا دۇرۇت-ههمدۇ

جۈمه نامىزى ئۈچۈن توپالشقان يۈز مىڭلىغان مۇسۇلمانالرغا، رامىزان 

ئېيىنىڭ پهزىلىتى ۋە خۇسۇسىيهتلىرى توغرىسىدا مۇنۇالرنى 

 :سۆزلىدى

رامىزان ئېيى ئاالهىدە پهزىلهت ۋە كۆپ خۇسۇسىيهتلهر بىلهن باشقا 

كهرىمنى نازىل قىلدى،  بۇ ئايدا ئالاله تائاال قۇرئان. ئايالردىن پهرقلىقتۇر

-رامىزان ئالاله يولىدا سهدىقه، خهير. رامىزان روزىسىنى پهرز قىلدى

ئىبادەت قىلىش ئارقىلىق پهرۋەردىگارنىڭ رەهمهت ۋە -ئېهسان ۋە تائهت

-ياخشى ئىشالر بىر. مهغپىرىتىنى هاسىل قىلىدىغان مهۋسۇمدۇر

ىتى ههممىنى بهرىك-بىرىگه ئۇلىنىپ داۋاملىشىدۇ، ئالالهنىڭ رەهمهت

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ساهابىلىرىغا مۇنداق . ئۆز ئېچىگه ئالىدۇ
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سىلهرگه بهرىكهتلىك رامىزان ئېيى يىتىپ كهلدى، ئالاله «: دېگهن

سىلهرگه بۇ ئايدا روزا تۇتۇشنى پهرز قىلدى، بۇ ئايدا ئاسماننىڭ 

ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ، جهههننهمنىڭ ئىشىكلىرى تاقىلىدۇ، 

شهيتانالرغا ئىشكهل تاقاق سېلىنىدۇ، بۇ -نى ئازدۇرغۇچى جىنئىنسانالر

ئايدا ئالالهغا ئىبادەت قىلىشتا مىڭ ئايدىن ياخشى بولغان بىر كېچه 

بار، بۇ كېچىنىڭ ياخشىلىقىدىن مههرۇم قالغان كىشى ههقىقهتته 

 ].نهسائىي رىۋايىتى. [»كۆپ ياخشىلىقتىن مههرۇم قالىدۇ

ۇرىدا ههممه ئايدىن شهرەپلىك ۋە رامىزان ئېيى ئالالهنىڭ هوز

ئىبادەت ۋە ئالالهقا يېقىنلىشىدىغان -بۇ ئاي تۈرلۈك تائهت. پاكراقدۇر

بۇ ئاي باشقىالرنى . ئىبادەتلهردە بهسلىشىدىغانالرنىڭ مهيدانىدۇر-ئهمهل

. ئۆچ كۆرۈش، ههسهتخورلۇق ۋە تۈرلۈك ئاپهتلهردىن ساقاليدۇ ۋە تازىاليدۇ

قېلىش، كېچىسى قىيامدا تۇرۇش، سهدىقه،  بۇ ئاينى قۇرئان تىالۋەت

ئېهسان قېلىش، روزا تۇتۇش، باشقىالرغا كۆيۈمچانلىق قېلىش، -خهيرى

روزىدارنى ئىپتارلىتىش قاتارلىق پهزىلهتلىك ئهمهللهر بىلهن 

بۇ ههقته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق . ئاخىرالشتۇرۇش كېرەك

رغۇچىغا، روزا تۇتقان روزا تۇتقان كىشىنى ئىپتار قىلدۇ«: دېگهن

 ].تىرمىزى رىۋايىتى. [»كىشىگه ئوخشاش ساۋاپ بېرىلىدۇ
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رامىزاندا قىلغان ئۆمرىنىڭ ساۋابى ههج قىلغاننىڭ ياكى 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىلهن بىرلىكته ههج قىلغاننىڭ ساۋابىغا 

روزا تۇتقۇچىنىڭ دۇئاسى ئىجابهت قېلىنىدۇ، ههر باراۋەر بولىدۇ، 

كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچتىن بىرىدە ئالاله تائاال زېمىننىڭ ئاسمىنىغا 

ماڭا دۇئا قىلغۇچىالرنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن، «: چۈشۈپ

كهچۈرۈم تهلهپ قىلغۇچىالرنى كهچۈرۈم قىلىمهن ۋە بىر نهرسه 

 ].مۇسلىم رىۋايىتى. [ەيدۇد» سورىغانالرغا تىلىگىنىنى بېرىمهن

مۇسۇلمانالر ئارىسىدا رامىزان ئېيىنى غهنىمهت بىلىپ ياخشىلىققا 

ئانىغا ياخشىلىق قېلىش، -ئاتا. ئالدىرىغۇچىالر ناهايىتى كۆپتۇر

رەهىم -تۇغقانالرغا سىله-بۇرادەرلىرىنى يوقالش، ئۇرۇغ-ئۇالرنىڭ دوست

ش، ئۇالرنى توغرا ئهۋالدلىرىغا ياخشى مۇئامىله قېلى-قېلىش، ئههلى

يولغا يېتهكلهش قاتارلىقالر ئهمهللهرنىڭ رامىزاندا رېئاللىققا 

بايالرنىڭ كهمبهغهللهرگه . ئايلىنىشى ئاالهىدە تهۋسىيه قىلىنىدۇ

ئېهسانلىرى ئۇالرنىڭ ئارىسىدىكى -قىلىدىغان سهدىقه، خهيرى

قېرىنداشلىقنى كۈچهيتىش بىلهن بىرگه، ئۇالر ئارىسىدىكى -دوستلۇق

بۇ مۇبارەك ئاينىڭ سهۋەبى بىلهن . مان كۆرۈش ۋە ههسهتنى كهتكۈزىدۇيا

 .ياخشىلىق، بهرىكهت شاماللىرى ههممىنى ئورايدۇ



6 

 

-رامىزاندا ئىستىغفارنى كۆپ ئېيتىش كېرەك، چۈنكى گۇناه

مهسىيهت ههرقانچه چوڭ بولسىمۇ ئالاله چوقۇم ئىستىغپار 

ننىڭ قورالى ئېيتقۇچىنى كهچۈرۈم قىلىدۇ، ئۈمىدسىزلىك شهيتا

بولۇپ، ئۇ گۇناه ئىشلىگۈچىنى ئۆز قىلمىشىنى داۋامالشتۇرۇشقا 

مهسىيهتنى ههرقانچه كۆپ قىلسىمۇ -لېكىن ئىنسان گۇناه. ئۈندەيدۇ

ئالاله ئۇنىڭ تهۋبه قېلىشىدىن ئۈمىدسىزلهنمهيدۇ، ههقىقى يوسۇندا 

خاتالىقالرنى يوق قىلىدۇ، -قېلىنغان تهۋبه ئىلگىرىكى گۇناه

. ڭ تهرىپىگه قايتىش ئىلگىرىكى كهمچىللىكنى يۇيىۋىتىدۇئالالهنى

خاتالىقنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشىنىڭ ئاساسلىق سهۋەبلىرىنىڭ بىرى، 

مهزكۇر خاتالىقنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشىنى پهقهت بىر ئالالهدىنال 

 .تهلهپ قېلىشى كېرەك

ئۆتكهنكى : تهۋبىنىڭ قوبۇل بولىشىنىڭ ئاالمهتلىرىدىن

ايمان قېلىش ۋە شۇ قىلمىشتىن قول ئۇزۇش، خاتالىقالرغا پۇش

يامان -يېڭىدىن خاتالىق سادىر قېلىشتىن ئهنسىرەش، ناچار

كىشىلهردىن يىراق تۇرۇش، ياخشى كىشىلهر بىلهن ههمسۆهبهت 

 .بولۇشتۇر
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شهرىپى، ئىپپىتىنى مۇهاپىزەت -ئايالالر ئۆزلىرىنىڭ ئىززىتى، شان

دىننىڭ زىننهتلىرى بىلهن  قېلىشى، هايا ۋە سهترىدىن ئىبارەت بولغان

 .زىننهتلىنىشى الزىم

رامىزان كېچىلىرى ساناقلىقتۇر، ئىنساننىڭ هاياتى قىسقىدۇر، 

-ئېهسان بىلهن ياشناتقان، گۇناه-ئىبادەت، خهيرى-هاياتىنى تائهت

مهسىيهت، خاتالىقالردىن يىراق تۇتقانالر ههقىقى بهختلىك 

 .كىشىلهردۇر

ىزان ئېيىدا ياخشىلىققا مۇيهسسهر ئالاله تائاال ههممىمىزنى رام

 .ئامىن. روزا ۋە نامازلىرىمىزنى قوبۇل قىلسۇن. بولغۇچىالردىن قىلسۇن


