
 
 

 ئىنسانالرنىڭ رامىزاندىكى ھالهتلىرى

  ]ئۇيغۇرچه[

 أصناف الناس في رمضان
]باللغة األويغورية[   

شهيخ ئۇسامه ئىبنى ئابدۇلالھ خهييات: خاتىپ  

أسامة بن عبد اهللا خياط : الخطيب  

 

سهيپىددىن ئهبۇ ئابدۇلئهزىز: تهرجىمه قىلغۇچى  

سيف الدين أبو عبد العزيز: المترجم  

 

تهمكىنى. ن: ىتكۇچىتهكشۇرۇپ بىك  

تمكيني. ن: المراجعة  

 

رىياد شهھرى رەبۋە رايونى دىن تهشۋىقات 
 ھهمكارلىق مهركىزى

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة 
 بمدينة الرياض

 

1429 – 2008 

 



 1

  

 ئىنسانالرنىڭ رامىزاندىكى ھالهتلىرى

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ  قىسقىچه مهزمۇنى-29ئاينىڭ - 08يىلى -2008

 

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ  

 يىغىلغان ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمهنامىزى ئۈچۈن

  : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

ئۇلۇغ رامىزان ئېيى مۇسۇلمان ئۈچۈن ئۆمۈرلۈك پۇرسهت، ھهرقانداق "

دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى " شارائىت ئاستىدا زايا قىلىۋەتمهسلىكى الزىم

  :تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! لىڭالرقى

  .ئېرىشتۈرىدۇ

رامىزان ئېيى مۇسۇلمان ئۈچۈن ئىنتايىن خۇشاللىق بىلهن  

ئالالھ تائاال بىز . كۈتۈۋېلىشقا ئهرزىيدىغان ئۇلۇغ بىر مهۋسۇم

. مۇسۇلمانالرنىڭ شهرىپى ئۈچۈن بۇ رامىزان ئېيىنى نېمهت قىلىپ بهرگهن

مىزان كۈنلىرىدە، كېچىلهردىكى نامازالر، ياخشىلىققا ئالدىراش ھهتتا را

ياخشىلىق يولىدا بهس تالىشىش، ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ئېرىشىش ئۈچۈن 

  .بارلىق كۈچى بىلهن تىرىشىش ھهربىر مۇسۇلماننىڭ ئارزۇسىدۇر

كىشىلهر بۇ ئۇلۇغ رامىزاننى قارشى ئېلىشتا ئوخشاش بولمىغان 

ئىچىملىكلهرنى -ىغان بولۇپ، بهزىلهرنىڭ رەڭگارەڭ يېمهك يولالرنى تالل
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تهييارالش، مهخسۇس رامىزانلىق تىلېۋىزىيه تىياتىرلىرىنى كۆرۈش، 

كىچىدە ئۇخلىماي چايخانا، قهھۋەخانىالردا ئولتۇرۇش بىلهن ۋاقتىنى 

. ئىسراپ قىلىدىغانغا تهييارلىقىنى قىلىۋاتقانالرمۇ يوق ئهمهس

ئىچمهك، پۇل بۇزۇش، ۋاقىت ئىسراپ -غېمى يېمهكئۇنداقالرنىڭ بارلىق 

قىلىش، كۈندۈزى ھهركهت قىلماستىن ئۇخالپ، كېچىلىرى ھاۋايى 

ھهۋەسنىڭ ئارقىسىغا كىرىپ ۋاقتىنى زايا قىلىش، ھهتتا پهرز نامازالر 

ئۇ يىلدىن بۇ يىلغا . بىلهنمۇ كارى يوق تاماشا قىلىدىغانالر ئىنتايىن كۆپ

رامزاننىڭ . ىغانالرمۇ خېلى سالماقنى ئىگهللهيدۇقۇرئان تىالۋەت قىلمايد

ھهقىقىي روھانىي غايىسى مۇسۇلمانالر ئارىسىدىن غايىپ بولغان بولۇپ 

ئىستىغپار قىلىدىغان پۇرسهتنى زايا قىلىشتىن باشقا نهتىجه -تهۋبه

لېكىن شۇنداق كىشىلهرمۇ كۆپكى ئۇالر رامزاننىڭ ھهقىقىي . بولمىغان

هن، يىلدا بىر كىلىدىغان بۇ پۇرسهتنى غهنىمهت غايىسىنى ياخشى چۈشهنگ

كهم باغالپ پۈتۈن كۈچى بىلىپ رامىزان كىرىش بىلهن بهلنى مۇستهھ

بىلهن ئىبادەتكه بېرىلىدىغان، روھىي دۇنياسىنى بارلىق دۇنيانىڭ 

ئۇالرنىڭ ئالالھ . غهلىغهشلىرىدىن تازىاليدىغان كىشىلهرمۇ ئاز ئهمهس

ئۇالر بۇ مۇبارەك ئاينىڭ ھهقىقىي . ئالدىدىكى مهرتىۋىسى ئىنتايىن ئۇلۇغدۇر

 بۇ ئۇلۇغ ئاينى سۈپهتلهپ مۇنداق ئالالھ. پهزىلىتىنى تونۇپ يهتكهنلهردۇر

 كىشىلهر ئۈچۈن  بۇ رامىزان ئاي شۇنداق بىر ئايكى، ئالالھ،« : دېگهن

ناھهقنى ئايرىغۇچى ۋە ھىدايهتنى بايان قىلغۇچى قۇرئان -ھىدايهت، ھهق

ياخشى كىشىلهر بۇ ئايدا پهيغهمبهر . »كهرىمنى بۇ ئايدا نازىل قىلغان،

همهل قىلغان ھالدا جان جهھلى بىلهن ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگه ئ

جهھهننهمنىڭ . بۇ ئايدا جهننهتنىڭ دەرۋازىسى ئېچىلىدۇ. ئهمهل قىلىدۇ
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رەسۇلۇلالھ  . شهيتانالر زەنجىرلهر بىلهن باغلىنىدۇ. دەرۋازىسى يېپىلىدۇ

رامىزان ئاي كىرسه جهننهتنىڭ :" ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ىڭ دەرۋازىلىرى تاقىلىدۇ، شهيتانالر دەرۋازىلىرى ئېچىلىدۇ، جهھهننهمن

بۇ ئاينىڭ پهزىلىتى شۇنداقكى، ئالالھنىڭ  ". زەنجىرلهر بىلهن باغلىنىدۇ

كېرىمى ياغىدۇ، شهيتانالرنىڭ مۆمىنلهرگه مۇسهللهت قىلىنىشى -پهزلى

بۇ ئايدا روزا تۇتۇش ئىنساننىڭ گۇناھلىرىنى كهچۈرۈم . چهكلىنىدۇ

: لالھ ئهلهيهىسساالم شۇنداق دېگهنرەسۇلۇ . قىلىشقا سهۋەپ بولىدۇ

كىمكى رامىزاندا ياخشى نىيهت، ساۋاپ ئۈمىت قىلىپ روزا تۇتىدىكهن «

كهچۈرۈم . »ئۇنىڭ ئىلگىرى قىلغان گۇناھلىرى كهچۈرۈم قىلىنىدۇ

گۇناھى . قىلىنىدىغان گۇناھالر ئۆلىماالرنىڭ نهزىرىدە كىچىك گۇناھالردۇر

  . هچۈرۈم قىلىنىدۇكهبىرلهر بولسا تهۋبه ئارقىلىقال ك

بهش ۋاقىت ناماز، « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يهنه بىر ھهدىسىدە

جۈمهدىن يهنه بىر جۈمه ئارىلىقى، رامزاندىن يهنه بىر رامىزانغىچه، 

ئىشلهنگهن گۇناھالرغا، گۇناھى كهبىرە سادىر قىلمىغان تهقدىردە، شۇ 

  ".گۇناھالرغا كهپپارەت بولىدۇ ئىبادەتلهر 

ق مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ ئۇلۇغ رامىزان ئېيىغا ئاالھىدە ئهھمىيهت بارلى

رامىزان . بېرىپ ئىبادەت بىلهن مهشغۇل بولىشى ئهجهبلىنهرلىك ئهمهس

. ئېيى ئىبادەتلهرنى كۆپ قىلىپ، تهۋبىگه كۆپ ئهھمىيهت بىرىدىغان ئايدۇر

جىبرىئىل ئهلهيهىسساالم رامىزان ئېيىدا ھهركېچه پهيغهمبهر  

روزا تۇتقۇچىالر  . االم قېشىغا چۈشۈپ قۇرئاننى ئوقۇتۇپ تۇراتتىئهلهيهىسس

ئهقىللىق كىشىلهردىن سانىلىدۇ، چۈنكى ئۇالر ئالالھقا ئىتائهت قىلىپ، 

مۆمىنلهر رامىزان ئاينىڭ كىرىشىدىن . ئالالھنىڭ ھىدايىتىنى تىلهيدۇ
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ۋاقىتلىرىنى . بۇ ئايدىن مۇكهممهل پايدىلىنىدۇ. خۇشاللىق ھېس قىلىدۇ

روزا تۇتقان . بىهۇدە ئىشالر بىلهن ئۆزىنى مهشغۇل قىلمايدۇ. زايا قىلمايدۇ

ھهرقانچه . ئىچمىكى، شهھۋىتىنى تاشاليدۇ-كىشى ئالالھ ئۈچۈن يېمهك

ئۇسسۇزلۇق ھېس قىلسىمۇ، ئاچلىق ھېس قىلسىمۇ ئالالھ رازىلىقى 

  .بۇ مۆمىنلهر ئۈچۈن بىر ئىمتىهان سىناقتۇر. ئۈچۈن سهبرى قىلىدۇ

 


