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   رامىزان ئېيىنىڭ كېلىشى بۈيۈك نېمهتتۇر

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ تهپسىلى تهرجىمىسى- 28ئاينىڭ - 08يىلى - 200

بارلىق گۈزەل ماختاشالر رامىزان ئېيىنى ھهممه ئايالرنىڭ سهردارى 

ئايدا ساۋاپ ۋە ياخشىلىقالرنى ھهسسىلهپ كۆپهيتكهن ئالالھغا  قىلىپ بۇ 

  ھهقىقهتهن ئالالھ. ئالالھنى ماختايمهن ۋە شۈكرى ئېيتىمهن. خاستۇر

خۇرسهنلىك . ناھايىتى كهچۈرۈم قىلغۇچى ۋە شۈكرى ئېيتىلغۇچىدۇر

 يىگانه، -مۇقىم تۇرىدىغان جهننهتنى ئارزۇ قىلىپ ئالالھنى يهككه  بىلهن 

ھىچ شېرىكى يوق دەپ، ئالالھنىڭ بۇيرۇقىنى يهتكۈزگۈچى ۋە ياخشى 

نلىغۇچى بولغان بىزنىڭ رەھبىرىمىز، پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئورۇ

ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق 

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا . بىرىمهن

دائىم رەھمهت ۋە ساالمالرنى تهلهپ  ۋە بارلىق ساھابىلهرگه ئالالھدىن 

  .ىمىزقىل

ئالالھغا اليىق رەۋىشته تهقۋالىق قىلىڭالر، ئاشكارا ۋە ! ئى مۇسۇلمانالر

كۈزۈتۈپ تۇرىدىغانلىقىنى ئۇنتۇماڭالر، ئالالھ  يوشۇرۇن ئىشالردا ئالالھنىڭ 

گۇناھالردىن ساقلىنىشىڭالر ! ئى مۆمىنلهر« :تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېدى

ىرىكى ئۈممهتلهرگه روزا پهرز ئۈچۈن، سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرگه يهنى ئىلگ

  .»قىلىنغاندەك سىلهرگىمۇ رامىزان روزىسى پهرز قىلىندى

ئاسمان جىسىملىرىنىڭ ئايلىنىشى بىلهن دۇنيا مۇسۇلمانلىرىنىڭ 

قهلبى تهلپۈنگهن، يىتىپ كېلىشىنى ئىشتىياق بىلهن كۈتكهن رامىزان 

ىغان ئېيى نۇر چىچىۋاتىدۇ، ھهر يىلدا بىر ئاي ئىشىكلىرى ئېچىلىد

مهدرىسه خاراكتىرلىق بۇ ئايدا مۇسۇلمانالر دۇنيا ۋە 
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دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى روزا . ئىشلىرىنى رەتلهيدۇ ئاخىرەتلىك

  .تۇتقۇچىالر بۇ ئاينى خۇرسهنلىك بىلهن كۈتۈۋالىدۇ

رامىزان ئېيى كىشىلهرنىڭ قهلبىنى ساپلىققا قايتۇرىدىغان، نهپسىنى 

 پاكاليدىغان بىر مهكتهپ بولۇپ كىشىلهر نۇرالندۇرىدىغان، كۆڭلىنى

  .قهلبىگه ئاق كۆڭۈللۈك ۋە ياخشىلىق ئۇرىغىنى چاچىدۇ

 مهنپهئهت تهلهپ قىلىنىۋاتقان بىر -بىز ھهرخىل يولالر بىلهن پايدا 

دەۋرىدە ياشاۋاتىمىز، يۆلىنىشىمىزنى مهڭگۈلۈك ياخشى ئهمهللهر تهرەپكه 

باقى قالىدىغان ياخشى « : دەيدۇبۇرىشىمىز كېرەك، ئالالھ تائاال مۇنداق

ئهمهللهرنىڭ ساۋابى پهرۋەردىگارىڭنىڭ نهزىرىدە تېخىمۇ ياخشىدۇر، ئۈمىد 

  .»تېخىمۇ چوڭدۇر

بىز ئۆتكهن يىلى رامىزان ئېيى بىلهن خوشالشقان بولۇپ، گوياكى 

رامزاننىڭ كالېندار ۋاراقلىرى بىرقانچه كۈن ئىلگىرى قاتالنغاندەك 

 كىيىن بۈگۈنكى كۈندە مۇسۇلمانالر يهنه رامىزاننى تۇيۇلىدۇ، بىر يىلدىن

قارشى ئېلىۋاتىدۇ، بىر يىل ئۆتتى، بۇ يىلنىڭ لهززىتى كېتىپ 

يامانلىقلىرى - خۇراملىق ئۇنتۇلۇپ، ياخشى -چارچاشلىرى قالدى، شات 

 ئوقۇبىتى بىلهن -دۇنيا ئۆزىنىڭ شادلىقى ۋە ئازاب ! شۇنداق .قالدى

مرى ئاز ياكى كۆپ ياشاش بىلهن تۈگهيدۇ، ئىنساننىڭ ئۆ. ئاخىرلىشىدۇ

 سىناق مۇددىتىنى تۈگهتكهندىن كىيىن -ئىنسانالر يهر يۈزىدە ئىمتىهان

سىلهر ئالالھ دەسلهپته پهيدا « . ئۆز پهرۋەردىگارىنىڭ تهرىپىگه قايتىدۇ

قىلغان ھالىتىڭالردا ئهسلىگه قايتىسىلهر، ئالالھ سىلهردىن بىر گۇرۇھنى 

، »نه بىر گۇرۇھقا گۇمراھلىق تېگىشلىك بولدىھىدايهت قىلدى، يه

  .ئۇنىڭدىن كىيىن دۇنيا بىر ئهسلىمىگه ئايلىنىدۇ
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مۇشۇ كۈنلهردە بىر قىسىم كىشىلهر نۇرغۇن ئۈمىدلهر بىلهن رامىزاننى 

كۈتۈۋاتىدۇ، لېكىن رامىزان كېلىشتىن ئىلگىرى ئۆزلىرىنىڭ ئهجىلىنىڭ 

ئالالھ تائاال مۇنداق . ئۇشتۇمتۇت يىتىپ كىلىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇ

ھېچ قانداق ئادەم ئهته نېمىلهرنى قىلىدىغانلىقىنى يهنى ئۇنىڭغا « :دېگهن

 يامان ئىشالردىن نېمىلهرنى -نېمه بولىدىغانلىقىنى، ياخشى 

قىلىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇ، ھېچ قانداق ئادەم ئۆزىنىڭ قهيهردە 

ئىشالرنى بىلىپ ئۆلىدىغانلىقىنى بىلمهيدۇ، ئالالھ ھهقىقهتهن پۈتۈن 

تۇرغىچىدۇر، شهيئىلهرنىڭ ئىچكى ۋە تاشقى تهرەپلىرىدىن تولۇق 

رامىزان ئېيىنىڭ يىتىپ كېلىشى، بۇ ئايدا روزا تۇتۇشقا  .»خهۋەرداردۇر

مۇيهسسهر قىلىنغان كىشىنىڭ، ئالالھنىڭ ئاتا قىلغان بۈيۈك نېمىتى ۋە 

رامزاندا ساالمهت بىزنى ! ئى ئالالھ. چوڭ شهپقىتىگه نائىل بولغانلىقىدۇر

  .بىزنىڭ روزىمىزنى تولۇق قوبۇل قىلسىال. قىلسىال

كۆپ ۋاقىتتىن كىيىن قايتا كهلگهن،  سىلهرنى  ! دىنى قېرىنداشالر

ئايرىلغاندىن كىيىن داۋامالشقان، مۇبارەك ئاينىڭ يىتىپ كهلگهنلىك 

 خهۋەر -خوش  مۇناسىۋىتى بىلهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ساھابىلهرگه 

 خهۋەر بىرىمهن، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم -هرگهندەك، سىلهرگه خوش ب

مۇبارەك ئاي يىتىپ كهلدى،  سىلهرگه رامزاندىن ئىبارەت « :مۇنداق دەيدۇ

ئالالھ تائاال سىلهرگه بۇ ئايدا روزا تۇتۇشنى پهرز قىلدى، بۇ ئايدا ئاسماننىڭ 

 شهيتانالرغا ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ، جهھهننهمنىڭ ئىشىكلىرى ئېتىلىدۇ،

  .» تاقاق سېلىنىدۇ-كىشهن 

رامىزان ئېيى، روزا ئۈچۈن ئىددىيه تهييارلىق ! ئالالھنىڭ بهندىلىرى

دۇنياالرنىڭ زاكىتىنى چىقىرىش، رامىزان -قىلىش، نهپسنى پاكالش، مال
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كۈنلىرىنى باشقا كۈلهردىن پهرقلىق ئۆتكۈزۈش قاتارلىق ئىشالرغا پىالن 

  . تۇزۇش بىلهن كۇتۇۋىلىنىدۇ

بۇ ئايدا تهلهپ قىلىنىدىغان ئهڭ چوڭ ئىش قهلبنى ئىسالھ قىلىش 

 مهسىيهت بىلهن بولغان قهلب بۇ چوڭ ياخشىلىقتىن -بولۇپ، دائىم گۇناھ 

  .مهھرۇم قالىدۇ

 كهرىم كۆپ ئوقۇلىدىغان ئاي، قهلب بولسا، ئىمان -رامىزان قۇرئان 

ئهگهر بۇ ئورۇن ئورۇنلىشىدىغان ۋە قۇرئان ساقلىنىدىغان ئورۇن بولۇپ، 

 كهرىم قانداق تهسىر -بۇلغانسا، بۇ جايغا قۇرئان   مهسىيهت بىلهن -گۇناھ 

  !.قىلىدۇ؟

نامازدىكى ئهھۋالىنىڭ كۆرۈنىشى  مانا بۇ بىزنىڭ ۋە ئىنسانالرنىڭ 

 تىتلىق ھاسىل بولۇپ، -بولۇپ، ئۇالرغا ناھايىتى تېزلىكته تىت 

 تۇرسىمۇ زېرىكىشلىك ھېس ئالالھنىڭ ئايهتلىرى قۇالقلىرىغا ئاڭلىنىپ

ئهگهر قهلبىڭالر پاك :" ھهسهن بهسرى رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ. قىلىدۇ

  ".سىلهر پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ سۆزىگه قانمايتتىڭالر! بولسا ئىدى

رامىزاندا سهمىمىيلىك بىلهن تهۋبه قىلىپ، ! مۇسۇلمان قېرىندىشىم

ىقالرنى جهلب قىلىشقا قهلبىڭزنى ئىسالھ قىلىشقا، رەھمهت ۋە ياخشىل

ھهقىقهتهن رامىزان ئېيى بولسا گۇناھالر كهچۈرۈم قىلىنىدىغان، . تىرىشىڭ

- خاتالىقالر ئهپۇ قىلىنىدىغان ئاي بولۇپ، بۇنى توسۇپ قويىدىغان ئىش ئۆز 

 تۇغقانچىلىق مۇناسىۋەتنى ئۈزۈشتىن -ئارا ئاداۋەتلىشىش ۋە ئۇرۇق 

نهپسىمىزنى مۇسۇلمانالرنىڭ  ئىبارەت، رامىزاننى كۈتىۋېلىش ئۈچۈن 

 قۇۋۋىتىنى ئاجىزالشتۇرىدىغان، -بىرلىكىنى پارچىاليدىغان، كۈچ 

پاكىزە قىلىپ   ئاداۋەتلهردىن -مۇستهھكهملىككه تهسىر يهتكۈزىدىغان ئوچ 



 5

تهييارلىشىمىز ۋە رامىزان ھاياتىمىزنى شۇنداق مهنىلىك ئۆتكۈزىشىمىز 

  .كېرەك

 تۇغقانلىرى بىلهن مۇناسىۋەتنى -ۇرۇق  ئانىسىنى قاقشاتقۇچى، ئ-ئاتا 

 -ئۈزگۈچى، قېرىنداشلىرىغا ئاداۋەت تۇتقۇچى ۋە جهمئىيهتته چېقىمچىلىق 

گهپ توشۇش بىلهن جان باققۇچى كىشىلهرگه نىسبهتهن رامىزان ئۇزۇن 

بولسىمۇ ئۇالرنىڭ رامىزان ئېيىدىن مهنپهئهت ئېلىشىدىن ئۈمىت 

  !.كۇتۇلمهيدۇ

 -  بىرىگه ياردەم بېرىدىغان ۋە پېقىر -ر بىر رامىزان بولسا مۆمىنله

رامىزان ئېيىنىڭ . مىسكىنلهرنىڭ ھالىدىن خهۋەر ئالىدىغان ئاي

بۇ ئايدا مۇسۇلمانالر دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدىكى : خىسلهتلىرىدىن

قېرىنداشلىرى بىلهن ھهمكارلىشىدۇ، ئىرقى ۋە ھېسسى چهكلىمىلهرنى 

چاقىرىقىغا   مىسكىنلهرنىڭ -دىكى پېقىر قايرىپ قويۇپ ھهرقايسى جايالر

 - ئۇالرنىڭ پىقىرچىلىقىنى ھېس قىلىپ ئۇالرنىڭ قايغۇ . ئاۋاز قوشىدۇ

 ئارا ياردەمنى -ھهسرەتلىرى بىلهن بىئارام بولىدۇ، ھهر بىر مۇسۇلمان ئۆز 

 تۇغقان ۋە يېقىن ھهمراھلىرىدىن، -ئالدى بىلهن ئۆزىنىڭ ئۆيىدىن، ئۇرۇق 

  . ۋە دىنى قېرىنداشلىرىدىن باشاليدۇۋەتىنىدىن، مىللى

 ئېهسان بىلهن داۋاملىق ئوچۇق بولغان -رامىزان ياخشىلىق ۋە خهيرى 

قول ۋە باشقىالرغا ياردەم بېرىش بىلهن نۇرلىنىدىغان قهلبلهر بىلهن 

  .كۈتۈۋېلىنىدۇ

 مهغپىرەت -رامىزان دۇئا ئىجابهت بولىدىغان، ئالالھنىڭ رەھمهت 

غان ئاي بولۇپ، كېلىش مهنبىيى پاك بولمىغان، سوۋغىلىرى كۆپ بولىدى

 مۇسىبهت، ئاخىرەتته ئازابقا سهۋەب بولىدۇ، بۇ مال -ھارام مالالر دۇنيادا باال 
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ئۇ كىشىگه ئاسماننىڭ . ئىگىلىرىنىڭ دۇئاسى قوبۇل قىلىنمايدۇ

ئىشىكلىرى ئېتىلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن ماللىرىمىزنى ھارامدىن پاكىزالپ، 

 ئالالھغا دۇئا قىلىپ، دۇئانىڭ ئىجابهت بولىشىغا تىللىرىمىز بىلهن

مىنىڭ بهندىلىرىم سهندىن مهن « اال ھېرىسمهن بولۇپ تۇرغاندا، ئالالھ تائ

توغرىلىق سورىسا ئۇالرغا ئېيتقىنكى، مهن ھهقىقهتهن ئۇالرغا يېقىنمهن، 

يهنى ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى، سۆزلىرىنى بىلىپ تۇرىمهن، ماڭا دۇئا قىلسا، مهن 

دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن، ئۇالر توغرا يول تېپىش 

ى قوبۇل قىلسۇن ۋە ماڭا ئىمان ئېيتسۇن يهنى ئۈچۈن مېنىڭ دەۋىتىمن

 نادامهت -دەۋاتقان ۋاقىتتا ھهسرەت » ھهمىشه ئىمان بىلهن بولسۇن

  !.چىكىش نېمىدېگهن قورقۇنۇچلۇق ئىش ھه

رامىزان ئېيى ئىماننى كۈچلهندۈرىدىغان، ئهخالقنى ياخشىاليدىغان ۋە 

ستىن تولۇق ئىرادىنى چىڭىتىدىغان بىر مهكتهپ بولۇپ، كىمىكى بۇ كۇر

پايدىلىنىدىكهن، ئۇ كىشى كۈندۈزدە سهبىر قىلغۇچىالرنىڭ لهززىتىنى 

ۋاقتى ۋە كېچىلهردە ئالالھغا مۇناجات قىلىشنىڭ لهززىتىنى  تېتىسا، كهچ 

ئۇ كىشىلهر ئۈچۈن رامزاندا جهننهتنىڭ ئىشىكلىرى ئىچىلىدۇ، . تېتىيدۇ

 كېچىسىدە ئوتلۇق دوزاخنىڭ ئىشىكلىرى ئېتىلىدۇ، ئۇالرغا قهدرى

 خهۋەر بېرىدۇ، - ساالمهتلىك بىلهن خوش -پهرىشتىلهر ئۇچرىشىپ تىنىچ 

ئۇالرنىڭ خاتالىقلىرى ئهپۇ قىلىنغان ۋە گۇناھلىرى كهچۈرۈم قىلىنغان 

  !بۇ نېمه دىگهن بۈيۈك بهخت ھه. ھالهتته رامىزان ئېيى ئاخىرلىشىدۇ

ىبنى ئاس ئۆزىنىڭ كىتابىدا ئابدۇلالھ ئىبنى ئهمىر ئئىمام ئهھمهد 

قىلىنغان ھهدىسته پهيغهمبهر  رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت 

رامىزان بىلهن « :ئهلهيهسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى بايان قىلىدۇ
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ئى : قۇرئان قىيامهت كۈنىدە ئىنسان ئۈچۈن شاپائهت تهلهپ قىلىدۇ، رامىزان

ىدىن  ئىچمهك ۋە شهھۋەتلىر-مهن ئۇ كىشىنى كۈندۈزدە يېمهك ! رەببىم

مهن ئۇ : قۇرئان. چهكلىدىم، مىنىڭ شاپائىتىمنى قوبۇل قىلسىال دەيدۇ

كىشىنى كىچىدە ئۇيقىدىن چهكلىدىم، مىنىڭ شاپائىتىمنى قوبۇل 

  .»بۇالرنىڭ شاپائهتلىرى قوبۇل قىلىنىدۇ. قىلسىال دەيدۇ

سهھل ئىبنى سهئىد رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

جهننهتته رەييان دەپ ئاتىلىدىغان «:الم مۇنداق دېگهنپهيغهمبهر ئهلهيهىسسا

بىر ئىشىك بولۇپ، قىيامهت كۈنى ئۇنىڭدىن روزا تۇتقۇچىالر كىرىدۇ، 

باشقىالر كىرەلمهيدۇ، روزا تۇتقۇچىالر قهيهردە؟ دېيىلسه، روزا تۇتقۇچىالر 

ئۇ ئىشىكتىن ئۇالردىن باشقا بىرى . ئورنىدىن تۇرىدۇ ۋە جهننهتكهكېرىدۇ

مهيدۇ، ئۇالر كىرىپ بولغاندىن كېيىن ئىشىك تاقىلىپ باشقا كىرەل

  .»ھېچكىم كىرەلمهيدۇ

ئالالھ بۈيۈك قۇرئان كهرىم بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه بهرىكهت بهرسۇن، 

ئۇنىڭدىكى ۋەز نهسىههتلهردىن ھهممهيلهنگه مهنپهئهت بهرسۇن، مهن ئۆزۈم ۋە 

لالھتىن كهچۈرۈم سىلهر ئۈچۈن ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمهن، ئا

تهلهپ قىلىڭالر، ئالالھ غالىبتۇر، كهچۈرۈم تهلهپ قىلغۇچىالرنى 

  .كهچۈرگۈچىدۇر

  ئىككىنچى خۇتبه

بارلىق گۈزەل ماختاشالر مهلۇم ۋاقىت ۋە كۈنلهرنى ياخشىلىق ئۈچۈن 

ئالالھنىڭ ۋەدىسىگه ئىشىنىپ، ساۋاپ ئۈمىد . تاللىغان ئالالھغا خاستۇر

ئىلگىرى ئۆتكۇزگهن  تۇتقان كىشىنىڭ قىلىپ رامىزان روزىسىنى 

گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلىشنى ۋەدە قىلغان ئالالھنى ھىچ شېرىكى 
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 يىگانه دەپ، ئىنسانالرغا يول باشچى قىلىپ ئهۋەتىلگهن -يوق يهككه 

رەھبىرىمىز، پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ 

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد . هنبهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بىرىم

  ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق ساھابىلهرگه، ھهرۋاقىت 

  .ئالالھدىن چهكسىز رەھمهت ۋە ساالمالرنى تهلهپ قىلىمىز

 .ئالالھغا ھهقىقى تهقۋادارلىق قىلىڭالر! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

ى ئۈزدى، ئۇالر كۈندۈزنى ئىلگىركى ئهجدادلىرىمىز رامزاننىڭ مېۋىسىن

ئىشهنچ، جۇشقۇن ئهمهللهرنى قىلىش، كېچىنى تهھهججۈد ۋە قۇرئان ئوقۇش، 

 ئېهسان قىلىش - تهربىيه، ئىبادەت ۋە خهيرى -تهلىم  رامىزان ئېيىنى 

 سۆز ۋە -ئۇالر رامزاندا تىللىرىنى ناچار گهپ . بىلهن تاماملىدى

نهرسىلهرگه قاراشتىن، جاھىللىقتىن، كۆزلىرىنى ھارام ياكى قهبىه 

 مهسىيهتنى مهقسهت قىلىشتىن، -خاتالىق ياكى گۇناھ  قهلبلىرىنى 

بۇنىڭ . (قوللىرىنى يامانلىق ياكى كىشىلهرگه ئازار بېرىشتىن ساقلىدى

ئۆزى رامىزان ئېيى روزا ئىبادىتىنىڭ، بىز مۇسۇلمانالردىن كۇتكهن 

 چهكلىنىش تهقهززاسى ئىدى، چۈنكى يۇقىرىقى ئىشالرنى قىلىش ۋە

  )-م-. ئارقىلىق تهقۋالىقنىڭ ھاسىل بولىشى ئىنتايىن ئېنىق

مهن پهيغهمبهر : ئهبى ئۇمامه ئهل باھىلى رەزىيهلالھۇئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

مىنى ئالالھ تهرەپتىن ! ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى: ئهلهيهىسساالمغا

زا سهن كۆپ رو« :مهنپهئهتلىك بولغان بىر ئىشقا بۇيرۇسىال؟دېسهم، ماڭا

  . دېدى» تۇتقىن، بۇ ئىشنىڭ ئهجىردە ئوخشىشى يوق

« : پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ سۆزنىڭ ئاساسلىق خۇالسىسى، 

كىمكى رامزاندا ئالالھنىڭ ۋەدىسىگه ئىشىنىپ ساۋاپ ئۈمىد قىلىپ روزا 
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« . »تۇتسا ئۇ كىشىنىڭ ئىلگىركى گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ

ھنىڭ ۋەدىسىگه ئىشىنىپ ساۋاپ ئۈمىد كىمكى رامزاننىڭ كېچىسى ئالال

قىلىپ تهراۋىه ئوقۇسا ئۇ كىشىنىڭ ئىلگىركى گۇناھلىرى مهغپىرەت 

كىمكى قهدىر كېچىسى ئالالھنىڭ ۋەدىسىگه ئىشهنگهن ۋە « . »قىلىنىدۇ

ساۋاپ ئۈمىد قىلغان ھالهتته تۇرسا ئۇ كىشىنىڭ ئىلگىرىكى گۇناھلىرى 

لۇپ، بۇ مېهرىبان ئالالھ تهرەپتىن دېگهن سۆزلىرى بو» مهغپىرەت قىلىنىدۇ

  !!!.روزا تۇتقۇچىغا بولغان ئىززەت ۋە نېمىدېگهن كاتتا مۇكاپات ھه

ھىدايهتكه چاقىرغۇچى پهيغهمبهر ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت يولالڭالر، ئالالھ تائاال سىلهرنى پهيغهمبهر 

« : ئان كهرىمدە مۇنداق دېدىئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ئېيتىشقا بۇيرۇپ قۇر

ئالالھ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه رەھمهت يولاليدۇ، پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن 

سىلهر پهيغهمبهرگه ! ئى مۆمىنلهر. پهيغهمبهرگه مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ

  .»دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق تىلهڭالر

ا، ئائىله سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغ! ئى ئالالھ

تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى 

ئى ئالالھ توغرا  .كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

يول تۇتقۇچى، ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم قىلغۇچى، ھهقىقهتنى دۇنياغا 

ىز باسارلىرىدىن تاراتقۇچى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهسساالمنىڭ ئ

بولغان ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر، ئوسمان، ئهلىدىن ۋە باشقا بارلىق ساھابىالردىن 

رازى بولغىن، سىنىڭ سىخىلىقىڭ، رەھمىتىڭ ۋە خهيرى ئېهسانىڭ بىلهن 

  . بىزدىنمۇ رازى بولغىن



 10

مۇشرىكالر ۋە . ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن! ئى ئالالھ

دىن دۈشمهنلىرىنى تارمار قىلغىن، بۇ شهھهرنى ۋە . ىنكاپىرالرنى خار قىلغ

  . تىنىچ، خاتىرجهم، پاراۋان قىلغىن باشقا مۇسۇلمانالرنىڭ شهھهرلىرىنى 

بىز سهندىن ھىدايهت، تهقۋالىق، ئىپپهت ۋە بىهاجهتلىكنى ! ئى ئالالھ

بىزنىڭ دىنىمىزنى ياخشى قىلغىن، چۈنكى ئۇ ! ئى ئالالھ. سورايمىز

 ئىشلىرىمىزدا ئېسىلىدىغان تۇتقىمىزدۇر، دۇنيالىقىمىزنى بىزنىڭ بارلىق

ياخشىالپ بهرگىن ئۇ بىزنىڭ ھاياتلىقتىكى ياشاش ئاساسىمىزدۇر، 

. ئاخىرتىمىزنى ياخشىالپ بهرگىن ئۇ بىزنىڭ قايتىدىغان جايىمىزدۇر

بارلىق ياخشىلىققا نىسبهتهن بىزگه ھاياتلىقىمىزنى زىيادە قىلىپ 

  . لىقالرغا نىسبهتهن ئۆلۈمنى راھهت قىلىپ بهرگىنبهرگىن، بارلىق يامان

بىزنىڭ مهنپهئهتىمىزگه ياردەم بهرگىن، زىيىنىمىزغا ياردەم ! ئى ئالالھ

بهرمىگىن، بىزگه غهلبه نۇسرەت ئاتا قىلغىن، دۈشمهنلهرگه غهلبه ئاتا 

قىلمىغىن، بىزنىڭ پايدىمىزغا چارە تهدبىر قىلغىن، زىيىنىمىزغا چارە 

غىن، بىزنى ھىدايهت قىلغىن، بىزگه ھىدايهتنىڭ يوللىرىنى تهدبىر قىلمى

بىزگه قارشى تۇرغۇچىالرنىڭ ئۈستىدىن بىزگه . ئاسانالشتۇرۇپ بهرگىن

  . غهلبه نۇسرەت ئاتا قىلغىن

بىزنى ساڭا زىكىر ئېيتقۇچى، شۈكۈر ئېيتقۇچى، سهن بىلهن ! ئى ئالالھ

قۇچى كىشىلهرنىڭ پاناھالنغۇچى، ساڭا تايانغۇچى ۋە سهن تهرەپكه قايت

  .قاتارىدىن قىلغىن

بىزنىڭ تهۋبىمىزنى قوبۇل قىلغىن، گۇناھلىرىمىزنى ! ئى ئالالھ

كهچۈرۈم قىلغىن، دەلىل ئىسپاتلىرىمىزنى مۇستهھكهم قىلغىن، 

! ئى ئالالھ. تىلىمىزنى توغرا قىلغىن، دىلىمىزنىڭ كىرلىرىنى پاكلىغىن
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ساۋاپ ئۈمىد قىلىپ روزا بىزنى رامزاندا ئالالھنىڭ ۋەدىسىگه ئىشىنىپ 

قهدىر كېچىسىنى كۈتكهن كىشىلهرنىڭ  تۇتقان، تهراۋىه ئوقۇغان، 

بىز ئۆزىمىزگه ئۆزىمىز زۇلۇم !پهرۋەردىگارىمىز. جۈملىسىدىن قىلغىن

قىلدۇق، ئهگهر سهن بىزگه مهغپىرەت قىلمىساڭ، بىزگه رەھىم 

  . تارتقۇچىالردىن بولىمىز قىلمىساڭ، بىز چوقۇم زىيان 

بىزنىڭ رەھبهرلىرىمىزنى سىنىڭ توغرا يولۇڭغا مۇۋەپپهق !الالھئى ئ

قىلغىن، ياردىمىڭ بىلهن كۈچالندۇرغىن، ئۇالرنى ھىدايهتكه مۇۋەپپهق 

قىلغىن، قىلغان ئىشلىرىنى سهن رازى بولىدىغان ئىشالردىن قىلغىن، 

بارلىق مۇسۇلمان رەھبهرلهرنى سىنىڭ كىتابىڭ ۋە پهيغهمبىرىڭنىڭ 

بىزگه دۇنيا !ئى ئالالھ .ن ھۆكۈم قىلىدىغان قىلغىنسۈننىتى بىله

ئاخىرەتته ياخشىلىق ئاتا قىلغىن، بىزنى ئاخىرەتته دوزاخ ئازابىدىن 

  .ئانىلىرىمىزنى مهغپىرەت قىلغىن-ئاتا. ساقلىغىن

ئالالھ سىلهرنى ئادىللىق قىلىشقا، خهيرى ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

ېهسان قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، پاھىشه ئېهسان قىلىشقا، ئۇرۇق تۇغقانالرغا ئ

ئىشالردىن، ھهددىدىن ئېشىشتىن توسىدۇ، سىلهرنىڭ نهسىههت قوبۇل 

قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه نهسىههت قىلىدۇ، ناھايىتى كاتتا بولغان 

ئالالھنى يادىتىڭالر، ئالالھمۇ سىلهرنى ئهسلهيدۇ، ئالالھنىڭ ھېسابسىز 

ئالالھنى . ه زىيادە قىلىپ بېرىدۇنېمهتلىرىگه شۈكۈر ئېيتىڭالر، سىلهرگ

ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ . يادىتىش كاتتا ئىشىدۇر

    . تۇرغىچىدۇر

 
  

  


