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  گىننى غهنىمهت بىلىتىپۇرستهۋبه قىلىش 

  كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-20ئاينىڭ -08يىلى -2010 

مهدىنه مۇنهۋۋەرە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالالھنى 

ن كىيىن، جۈمه ساالم يوللىغاندى-مهدھىيىلهپ، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت

رامىزان ئېيى چىقىپ «نامىزى ئۈچۈن توپالشقان يۈز مىڭلىغان جامائهتكه 

توغرىسىدا تۆۋەندىكى » كىتىشتىن بۇرۇن ئالالھقا تهۋبه قىلىۋىلىشنىڭ ئهھمىيىتى

  :تهۋسىيهلهرنى قىلدى

دۇنيا تهبىئىيلىكى بىلهن، گۈزەل ۋە يېقىملىق ۋە باياشات بولسىمۇ، ئاخىرى 

ۇش بىلهن ئاخىرلىشىدۇ، دۇنيادا ھېچ كىشى مهڭگۈ قالمايدۇ، كۈنلهر چېكى يوق بول

بىرىنى - بىرىگه ئهگىشىپ كېلىۋاتىدۇ، يىلالر بىر- تىز ئۆتهۋاتىدۇ، ئايالر بىر

دۇنيا ۋاقىتلىق ماكان بولۇپ، ياخشى ۋە ناچار، كاپىر ۋە مۇسۇلمان . قوغلىشىپ تۇرىدۇ

ئالالھغا . ۇنيا بىلهن ۋىدالىشىدۇھهرقانداق ئىنسان مهلۇم مۇددەتتىن كىيىن بۇ د

تايانغان ۋە ئۇنىڭغا تهۋەككۇل قىلغان كىشى توغرا يولغا باشلىنىدۇ ۋە دۇنيا ۋە 

  .ئاخىرەتته نهتىجه قازىنىدۇ

ئۆزىنى ئهۋالدلىرىنى، ئاياللىرىنى يامانلىققا ئىلىپ بارىدىغان ۋاسىتىلهردىن، 

ساقلىنىشقا  ۇچراپ قىلىشتىن ۋەيرانچىلىقتىن، رەسۋالىق ۋە ئالالھنىڭ غهزىپىگه ئ

  !. تىرىشقان كىشىلهرگه مۇبارەك بولسۇن

رامىزان ئېيى ئهمهللهر قوبۇل قىلىنىدىغان، ئالالھنىڭ دەرگاھىغا ئۆرلهيدىغان، 

  . گۇناھكارالر دوزاختىن ئازات قىلىنىدىغان، سېخىلىق ۋە بهرىكهتكه تولغان ئايدۇر

 ئىرادە بىلهن تهۋرەنمهستىن ئالالھقا مۇسۇلمانالر بۇ ئاينى غهنىمهت بىلىپ، قهتئى

تىرىشچان ۋە ئىرادىلىك . يېقىنالشتۇرىدىغان ئهمهللهرنى قىلىشقا ئاتلىنىشى كېرەك

ھورۇنلۇقنى . سهۋرچان كىشى مهقسهتكه يېتىدۇ. كىشى چوقۇم ئۇتۇق قازىنىدۇ

داۋامالشتۇرغان كىشىنىڭ بارلىق ئارزۇلىرى بهربات بولۇپ، دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك 

  .شلىرىدا ئۇتۇق قازىنالمايدىغانلىقى بىر ھهقىقهتتۇرئى
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- پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم رامىزاندا ئهمهل«: ئائىشه رەزىيهلالھۇئهنها مۇنداق دەيدۇ

  .»ئىبادەتكه باشقا ۋاقىتتىن بهكراق تىرىشچانلىق كۆرسىتهتتى

ايدا بۇ ئ. رامىزان ئهمهللهر قوبۇل قىلىنىدىغان، رەھمهت ۋە مهغپىرەت مهۋسۇمىدۇر

ساخاۋەتلىرىنى كۆرگهن شهيتانالر -ئىبادەت ۋە خهير-مۇسۇلمانالرنىڭ تائهت

بۇ ياخشىلىق ئېيى بولۇپ ياخشىلىقنى ياقتۇرىدىغانالر ئۈچۈن . ئۈمىدسىزلىنىدۇ

ئالالھنىڭ تهرىپىگه قايتىشنىڭ ئېيى بولۇپ، بۇ ئايدا مۇسۇلمانالر . پۇرسهتتۇر

ئىمانىنىڭ مۇستهھكهملهشكهنلىكىنى رەھمهتكه چۆمىدۇ، مهغپىرەتكه قانىدۇ ۋە 

  . ھېس قىلىدۇ

ئۆزىنى . ئىنسان قهبرىگه قويۇلۇشتىن بۇرۇن تهۋبه قىلىشقا ئالدىرىشى الزىم

مۇسۇلمان دەپ تۇرۇپ رامىزاننىڭ شاراپىتىدىن بهھرى ئااللمايۋاتقان كىشىلهر 

مهغپىرىتىگه ئېرىشىشكه تىرىشىش -پۇرسهتنى چىڭ تۇتۇپ ئالالھنىڭ رەھمهت

  . ىلىق، تهۋبه قىلغۇچىالرغا بېرىلىدىغان پهزىلهتنى قولغا كهلتۈرەلىشى مۇمكىنئارق

بۇ مۇبارەك ئايدا گۇناھنىڭ كىرلىرىنى تهۋبه بۇلىقىدا يۇيۇپ خاتالىقتىن پاك 

  !. بولغانالرغا مۇبارەك

بۇ ! مهسىيهتكه باغالنغان، خارلىققا قاپسىلىپ قالغان قېرىنداشلىرىمىز-گۇناھ

 گۇناھقا باغلىنىپ قالغانالر قۇتۇلدۇرىلىدۇ، جىنايهتچىلهر ئازات قىلىنىدۇ، ئايدا

خاتالىق سادىر قىلغۇچىالر ئهپۇ قىلىنىدۇ، رامىزان ئېيى چىقىپ كېتىپ كهچۈرۈم 

قىلىنىش ۋە ئهپۇ قىلىنىشقا ئېرىشهلمىگهن بهختسىزلهردىن بولۇپ قىلىشتىن 

ىر جهبرائىل ئهلهيهىسساالم مېنىڭ ھاز«: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم. ھهزەر قىاليلى

رامىزاندا ئالالھنىڭ ئهپۇ قىلىشىغا ئېرىشهلمهي دوزاخقا كېرىپ : يېنىمغا كېلىپ

كېتىدىغان كىشىلهرنى بىزدىن يىراق قىلسۇن دەپ، مېنى ئامىن دېگىن دېگهنتى، 

  .»مهن ئامىن دېدىم، دەيدۇ

نى مۇسۇلمانالر بۇ مۇبارەك ئاينىڭ ھۆرمىتىنى ساقلىشى، ئورنى

ئهبۇ ھۈرەيرە . تۆۋەنلىتىۋەتمهسلىكى ۋە ئېسىللىكىگه داغ تهككۈزمهسلىكى الزىم

: رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
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ھهرىكهت قىلىشنى تاشلىمىغان كىشىنىڭ - يالغان سۆزلهپ ۋە شۇ بويىچه ئىش«

مۇسۇلمانالر بۇ . »ىڭ ھېچ ئېهتىياجى يوقئىچمهي تۇتقان روزىسىغا ئالالھن- يېمهي

كهرىمنى تىالۋەت قىلىش، -ئاينىڭ ھهر سائهت، ھهر مىنۇتلىرىنى چىڭ تۇتۇپ قۇرئان

بۇ ئايدا پۈتۈن . مهنىلىرىنى ئويلىنىش ۋە ۋەقهلىكلهردىن ئىبرەت ئىلىشى كېرەك

يهت ئالالھقا يۈزلىنىپ بۇ ئاينى گۇناھالردىن پاك بولغان، روھانى  ۋۇجۇدى بىلهن 

  . كۈچالنغان ھالهتته ئاخىرالشتۇرۇش الزىم

بۇ ئايدا ئالى ھىممهت ۋە كهسكىن ئىرادە بىلهن ئالالھقا يۈزلىنىش ئارقىلىق 

  !ھهقىقى بهخت تاپقان كىشىگه مۇبارەك

ئېهسان ۋە ياخشىلىقالرنى كۆپ قىلىدىغان ئاي بولۇپ، -كىشىلهرگه خهير بۇ ئاي 

ايسى جايلىرىدا ئاچلىق، ئۇسسۇزلۇق، كېسهللىك مۇسۇلمانالر بۇ ئايدا دۇنيانىڭ ھهرق

ۋە تۈرلۈك قىيىنچىلىقتا قالغان قېرىنداشلىرىنى ئهسلهش ۋە ئۇالرغا قولىدىن 

  . كېلىشچه ياردەمدە بولىشى تهۋسىيه قىلىنىدۇ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم . ئهڭ ياخشى سهدىقه رامىزاندا قىلىنغان سهدىقىدۇر

دى، بولۇپمۇ رامىزان ئېيىدا جهبرائىل كىشىلهرنىڭ ئهڭ سېخىلىرىدىن ئى

  . ئهلهيهىسساالم بىلهن ئۇچراشقاندىن كېيىن ئاجايىپ بهك سېخىيلىشىپ كېتهتتى

مۇسۇلمانالر بۇ ئايدا رامىزاننىڭ ئاالمهتلىرىنى تۇرغۇزۇش، شهرئى ۋاجىباتالر، 

ش قائىدىلهرگه رىئايه قىلى- سهھىه ھهدىسلهردە بايان قىلىنغان سۈننهتلهر ۋە ئهدەپ

     . ئىپتارنى دەل ۋاقتىدا قىلغان كىشىلهر دائىم ياخشىلىقتا بولغان بولىدۇ. كېرەك

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ناماز ئوقۇشتىن بۇرۇن ھۆل خورمىدا، ھۆل خورما بولمىسا 

: ئىپتار قىلغاندا. قۇرۇق خورمىدا، ئۇمۇ بولمىسا سۇ بىلهن ئىپتار قىالتتى

دېگهن » دەلدى، ئالالھ خالىسا ئهجىر بېكىتىلدىئۇسسۇزلۇق كهتتى، تومۇرالر نهم«

  .سۆزلهرنى دەيتتى

ئىچكهن كىشى روزىسىنى -رامىزاندا ئۇنتۇلۇپ قىلىپ بىر نهرسه يېگهن

ئىچمهك ئاتا قىلدى، بۇ كىشىگه قازاسىنى - داۋامالشتۇرسۇن، بۇ كىشىگه ئالالھ يېمهك

ن كىشىگه روزىنىڭ روزىدار تۇرۇپ قهي قىلغا. قىلىش ۋە كاپارەت بېرىش كهتمهيدۇ
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ئېهتىالم بولغان . قازاسى كهلمهيدۇ، لېكىن مۇمكىن بولسا قازاسىنى قىلغىنى ياخشى

كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلمايدۇ، ئهمما قولى بىلهن ئانانىزم قىلغان كىشىنىڭ روزىسى 

رامىزاندا ئالالھنىڭ ۋەدىسىگه ئىشىنىپ، ساۋاپ ئۈمىد قىلىپ روزا تۇتقان . بۇزۇلىدۇ

ئىمام بىلهن بىرگه نامازنى . لگىرىكى گۇناھلىرى كهچۈرۈم قىلىنىدۇكىشىنىڭ ئى

روزا . ئاخىرالشتۇرغان كىشىگه بىر كېچه قىيامدا تۇرغاننىڭ ساۋابى يېزىلىدۇ

تۇتقۇچىنى ئىپتار قىلدۇرغۇچىغا روزا تۇتقۇچىغا ئوخشاش ساۋاپ بېرىلىدۇ، ئۇالرنىڭ 

بىرىڭالر روزا تۇتقان كۈنىدە سىلهرنىڭ . ھېچ قايسىسىنىڭ ساۋابى كېمهيتىلمهيدۇ

جېدەل قىلمىسۇن، ئهگهر بىرسى ئۇنى تىللىسا ياكى دەشنام -باشقىالر بىلهن ئۇرۇش

روزا تۇتقۇچىنىڭ ئىپتار ۋاقتىدا قىلغان دۇئاسى ئىجابهت . قىلسا مهن روزىدار دېسۇن

ئالالھ رامزاننىڭ ھهر كېچىسى دوزاخ ئهھلىدىن نۇرغۇن كىشىنى ئازات . قىلىنىدۇ

رامىزاندا ئۆمرە قىلسا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىلهن بىرگه ھهج قىلغاننىڭ . ىدۇقىل

  .ساۋابى بېرىلىدۇ

مهسىيهتتىن پاك، ئهپۇ قىلىنغان -بۇ مۇبارەك ئايدا ئالالھ ھهممهيلهننى گۇناھ

  . كىشىلهرنىڭ قاتارىدىن قىلسۇن

ى تاۋالۋاتقان ئىبادەت بىلهن ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق ئىمانىن-رامىزان ئېيىنى تائهت(

ۋە رامىزاندىن كېيىنمۇ بۇ ئالى روھ بىلهن ياشاشقا بهل باغلىغان، ئىماننىڭ 

ھهۋەسلىرىدىن ئۇستۇن بىلگهن ئۇيغۇر ياشلىرىغا -ھاالۋىتىنى دۇنيانىڭ ئارزۇ

  ). -م-!مۇبارەك

 
   


