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رامزاننىڭ ئاخىرقى ئونى ۋە قهدىر كېچىسى 

  توغرىسىدا

 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ تهپسىلى - 19ئاينىڭ -09يىلى -2008

  تهرجىمىسى

  بىرىنچى خۇتبه

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا خاستۇر، ئالالھنى ئۆزىنىڭ 

 ئېهسان ۋە - ئۇنىڭ پهزلى  اليىق رەۋىشته ماختايمىز، كاتتىلىقىغا

 - نېمهتلىرىگه تهشهككۈر ئېيتىمىز، ئالالھنى ئىسمى، سۈپهتلىرى ۋە ئىش 

 يىگانه دەپ، پهيغهمبىرىمىز ۋە -ھهرىكهتلىرىدە ھىچ شېرىكى يوق، يهككه

يول باشچىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە 

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد . ۋاھلىق بىرىمىز ئهلچىسى دەپ گۇ

ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق ساھابىلهرگه ئالالھدىن 

دائىم يېڭىلىنىپ، تهكرارلىنىپ تۇرىدىغان رەھمهت ۋە ساالمالرنى تهلهپ  

  .قىلىمىز

ئالالھغا تهقۋادارلىق قىلىڭالر، ئالالھغا تهقۋادارلىق ! ئى مۇسۇلمانالر

ئى «قىلىش، ئۇ زاتقا ئىتائهت قىلىشنىڭ يۇقىرى پهللىسىدىن ئىبارەت، 

ئالالھغا اليىق رەۋىشته تهقۋالىق قىلىڭالر، پهقهت مۇسۇلمانلىق !مۆمىنلهر

  .»ھالىتىڭالر بىلهنال ۋاپات بولۇڭالر

 -رامزاندا ئىنساننىڭ نهپسى غهپلهتتىن ۋە ھورۇنلۇق ! ئى مۇسۇلمانالر

دىن قۇتۇلۇپ، ئىبادەت مهيدانىغا، تائهت بوشاڭلىقنىڭ ئىسكهنجىسى
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باغچىسىغا چىقىدۇ، تىلالر ئالالھدىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىدۇ، كۆزلهردىن 

ياشالر تۆكۈلىدۇ، قهلبلهر ئۆرتىنىدۇ، نهپسىلهر ئالالھغا يۈزلىنىدۇ، 

  .ئىبادەتكه لهززەت، قهلبلهرگه خۇرسهنلىك ۋە ئۆمۈرگه بهرىكهت بولىدۇ

ھقا يېلىنىپ مۇناجات قىلىش، كىچىدە تهھهججۈد نامىزى، ئالال

ئوقۇلغان قۇرئان تىالۋىتىنىڭ لهززىتىگه نىسبهتهن دۇنيانىڭ لهززەتلىرى 

سهھل ئىبنى سهئهد رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت . ھىچ نېمىگه ئهرزىمهيدۇ 

جىبرىئل « :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

سهن ! ئى مۇھهممهد: ا كېلىپ مۇنداق دېدىئهلهيهىسساالم مىنىڭ يېنىمغ

قانداق ياشىغىن، چوقۇم دۇنيادىن كېتىسهن، خالىغان نهرسىنى ياخشى 

كۆرگىن، ئۇنىڭدىن ئايرىلىسهن، دۇنيادا قانداق ئهمهللهرنى قىلساڭ، ئۇنىڭ 

 شهرىپى كىچىدە ناماز -مۇكاپىتىنى كۆرىسهن، بىلگىنكى، مۆمىننىڭ شان 

( »ىشىلهردىن بىهاجهت بولۇش بىلهن بولىدۇئوقۇش بىلهن، ئىززىتى ك

  ).ھاكىم ۋە بهيههقىيدىن

ئهبى ئۇمامه رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

سىلهر كىچىدە ناماز ئوقۇڭالر، بۇ سىلهردىن « :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئىلگىركى ياخشى كىشىلهرنىڭ ئادىتى، بۇ ئىش سىلهرنى ئالالھقا 

( » نالشتۇرىدۇ، خاتالىقنى كهچۈرۈم قىلىپ گۇناھنى ئۆچۈرىدۇيېقى

  ).تىرمىزىيدىن

ئابدۇلال ئىبنى ئهمىر ئىبنى ئاس رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت 

كىمىكى كىچىدە « :قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

دۇ، يۈز تۇرۇپ قۇرئاندىن ئون ئايهت ئوقۇسا غاپىلالرنىڭ قاتارىغا يېزىلماي
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ئايهت ئوقۇسا كىچىدە قىيامدا تۇرغۇچىالر دەپ يېزىلىدۇ، مىڭ ئايهت ئوقۇسا 

  ).ئهبۇ داۋۇد ۋە ئىبنى خۇزەيمهدىن(»بادەت قىلغۇچىالر دەپ يېزىلىدۇكۆپ ئى

كىچىدە قىيامدا تۇرغۇچىالر ئۆز پهرۋەردىگارىغا ياخىشى كۆرەلگۈچى، 

رئان تىالۋەت قىلىش، سهمىمى كىشىلهردۇر، ئۇالر كېچىلهرنى قۇ-راستچىل

ئالالھقا يېلىنىش، مهغپىرەت تهلهپ قىلىش بىلهن بىدار ئۆتكۈزىدۇ، 

  .ئۇالرنىڭ كۆزلىرىدىن يامغۇر تامچىلىغاندەك ياش تۆكۈلۈپ تۇرىدۇ

مۇغىيرەته ئىبنى شۆبه رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

 ئىششىپ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كېچىدە قىيامدا تۇرۇپ پۇتلىرى

ئالالھ سىلىنىڭ ئىلگىركى ۋە كىيىنكى : كهتكهندە ئاياللىرى

گۇناھلىرىنى كهچۈرۈم قىلغان تۇرسا نېمه ئۇنچه جاپا چىكىال؟ دېگهندە، 

مهن ئالالھنىڭ نېمهتلىرىگه شۈكۈر ئېيتقۇچى « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

  ).بىرلىككه كهلگهن ھهدىس. ( دېگهن » !هندە بولمايمهنمۇ؟ ب

ئالالھغا .  ھازىر رامزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنى يېقىنالشتىمانا

يۈزلىنىدىغان ئهڭ كاتتا كېچىلهر كېلىپ قالدى، بۇ كېچىلهرنى غهنىمهت 

بىلهيلى، كېچىلهرنى قۇرئان تىالۋەت قىلىش، ئالالھقا يېلىنىش، مهغپىرەت 

تهلهپ قىلىش، تهھهججۈد نامىزى ئوقۇش بىلهن بىدار ئۆتكۈزەيلى، ئائىشه 

زىيهلالھۇئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رە

رامزاننىڭ ئاخىرقى ئونى كىرسه، كېچىلهرنى ئىبادەت بىلهن ئۆتكۈزەتتى، 

ئاياللىرىنىمۇ ئويغىتاتتى، ئادەتتىكىدىن ئارتۇقراق ئىبادەت قىالتتى، 

يهنى ئاياللىرىغا يېقىنچىلىق (ھىممهت كهمىرىنى مهھكهم باغاليتتى،

  ).بىرلىككه كهلگهن ھهدىس( »)قىلىشتىن ئۆزىنى تارتاتتى
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پهيغهمبهر «ئائىشه رەزىيهلالھۇئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، 

ئىبادەت، ياخشىلىق ،ئالالھقا يۈزلىنىش ( ئهلهيهىسساالم رامىزان ئېيىدا

رامزاندىن باشقا چاغالردا كۆرۈلۈپ باقمىغان تىرىشچانلىقالرنى ) جهھهتلهردە

  ).مۇسلىمدىن(» تىكۆرسىتهت

دۇئاالرنى ئىجاۋەت قىلغۇچى ئالالھغا ! كېچىدە قىيامدا تۇرغۇچىالر

ئىبادەت قىلىشقا تىرىشىڭالر، كېچىدە پهقهت كهسكىن ئىرادىلىك 

كىشىلهر تۇرااليدۇ، قهبرىدە ئىنسانغا كېچىدە ئوقۇغان نامازدەك مهنپهئهت 

هتلهردە ۋە ئېقىپ شۈبهىسىزكى، تهقۋادارالر جهنن« .بېرىدىغان نهرسه يوق

تۇرغان بۇالقالرنىڭ ئارىسىدا بولىدۇ، ئۇالر پهرۋەردىگارى ئاتا قىلغان 

نهرسىلهرنى قوبۇل قىلىدۇ، ئۇالر بۇنىڭدىن ئىلگىرى يهنى دۇنيادىكى چاغدا 

ياخشى ئىش قىلغۇچىالر ئىدى، ئۇالر كېچىسى ئاز ئۇخاليتتى، ئۇالر 

  .»تىسهھهرلهردە پهرۋەردىگارىدىن مهغپىرەت تىلهيت

ئالالھ بۈيۈك قۇرئان كهرىم ۋە پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ 

سۈننهتلىرى بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه بهرىكهت بهرسۇن، ئۇنىڭدىكى ۋەز 

نهسىههتلهردىن ھهممهيلهنگه مهنپهئهت بهرسۇن، مهن ۋە سىلهر ئۈچۈن 

ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمهن، ئالالھتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىڭالر، 

  .الھ غالىبتۇر، كهچۈرۈم تهلهپ قىلغۇچىالرنى كهچۈرگۈچىدۇرئال

  ئىككىنچى خۇتبه

ئالالھنى بىزگه قىلغان خهيرى ئېهسانلىرىگه چهكسىز ماختايمىز، 

بهرگهن نېمهتلىرىگه ۋە توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلغانلىقىغا ھېسابسىز 

 شۈكرى ئېيتىمىز، ئالالھنىڭ شهنىنى كاتتىالپ ھىچ شېرىكى يوق يهككه

المنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى يىگانه دەپ، مۇھهممهد ئهلهيهىسسا
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ئالالھتىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد . دەپ گۇۋاھلىق بىرىمىز 

ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا 

تهلهپ  ئهگهشكهن بارلىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت 

  .قىلىمىز

كۈزۈتۈپ  ھقا تهقۋادارلىق قىلىڭالر، ئالالھنىڭ ئالال! ئى مۇسۇلمانالر

تۇرىدىغانلىقىنى ئۇنتۇماڭالر، ئالالھغا ئىتائهت قىلىڭالر، ئاسىيلىق 

ئالالھغا اليىق رەۋىشته تهقۋالىق قىلىڭالر، !ئى مۆمىنلهر«. قىلماڭالر 

  .»راستچىل كىشىلهر بىلهن بىلله بولۇڭالر

 كاتتا، بهركهتلىك ۋە قهدىر كېچىسى پهزىلهتلىك،! ئى مۇسۇلمانالر

شهرەپلىك كېچه، بۇ كېچىدە كۆپ ياخشىلىق ۋە ئالى ساۋاپالر تهقسىم 

قىلىنىدۇ، بۇ كېچىدە قىلىنغان ئهمهللهر باشقا مىڭ ئايدا قىلىنغان 

ئهمهللهردىن ياخشى، كىمىكى قهدىر كېچىسىدە ئالالھنىڭ ۋەدىسىگه 

شىنىڭ ئىلگىرىكى ئىشهنگهن ۋە ساۋاپ ئۈمىد قىلغان ھالهتته تۇرسا ئۇ كى

بۇ كېچىنىڭ ساۋابىدىن مهھرۇم بولغان . گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ 

بۇ كېچىنىڭ ساۋابىغا . كىشى كۆپ ياخشىلىقتىن مهھرۇم قالىدۇ

  .ئېرىشكهن كىشى بهخىتلىك بولىدۇ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رامزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا ئالالھغا 

 قهدىر كېچىسىنى تهلهپ قىلىپ يېقىنلىشىپ ساۋاپ ئۈمىت قىلىپ،

ئېتىكاپ قىالتتى، قهدىر كېچىسىنى بۇ ئاخىرقى مۇبارەك ئون كۈندە تهلهپ 

رەزىيهلالھۇئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر  ئائىشه .قىلىڭالر

قهدىر «:ئهلهيهىسساالم رامزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا ئېتىكاپ قىالتتى ۋە

  .دېگهن» ن كۈندە تهلهپ قىلىڭالركېچىسىنى رامزاننىڭ ئاخىرقى ئو
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غهپلهتتىن بىشىڭالرنى سىلكىۋېتىپ، ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

 بوشاڭلىقتىن ئاگاھ بولۇپ، قهدىر كېچىسىنى تهلهپ قىلىپ -ھورۇنلۇق 

  .بىدار تۇرۇشقا تهييار بولۇڭالر

نهپسىڭالرنى ئالالھقا ئىتائهت قىلىشقا رىغبهتلهندۈرۈڭالر، ئىمام ئهھمهد 

ئالالھقا ! ئى نهپسىم:" هپسىگه خىتاب قىلىپ مۇنداق دەيتتىئۆز ن

  ".بويسۇنغىن، ئۇنداق قىلمىساڭ كىيىن مىنى بىئارام قىلىسهن

ئالالھقا شېرىك كهلتۈرگهن ئادەم ياخشىمۇ؟ ياكى ئاخىرەت ئازابىدىن « 

قورقۇپ، پهرۋەردىگارىڭنىڭ رەھمىتىنى ئۈمىت قىلىپ كېچىنىڭ 

ۋە قىيامدا تۇرغان ھالدا ئىبادەت قىلىپ سائهتلىرىنى سهجدە قىلغان 

بىلىدىغانالر بىلهن « :ئۆتكۈزگهن ئادەم ياخشىمۇ؟، ئېيتقىنكى 

بىلمهيدىغانالر باراۋەر بوالمدۇ؟ پهقهت ساغالم ئهقىل ئىگىلىرى ئىبرەت 

  .»ئالىدۇ

ئالالھ تائاال بىزنى ئاالھىدە بىر ئىشقا ! ئى مۆمىنلهر بىلىڭالركى

ى بىلهن ئۆزى باشلىدى، بۇنىڭغا ئالالھقا دائىم بۇيرۇپ، ئۇ ئىشنى ئالد

بىرگه قىلدى، ئىنسان ۋە  تهسبىه ئېيتىپ تۇرىدىغان پهرىشتىلهرنى 

جىنالرنى بۇنىڭغا بۇيرىدى، ئۇ بولسىمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا كۆپ 

دۇرۇت ساالم يولالشتىن ئىبارەت بولۇپ ئالالھ مۇقهددەس كىتابىدىكى 

ئالالھ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه رەھمهت «:دېدىئېسىل سۆزىدە مۇنداق 

يولاليدۇ، پهرىشتىلهرمۇ ھهقىقهتهن پهيغهمبهرگه مهغپىرەت تهلهپ 

سىلهر پهيغهمبهرگه دۇرۇت ئېيتىڭالر ۋە ئامانلىق ! قىلىدۇ،ئى مۆمىنلهر

  .»تىلهڭالر
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سهندىن پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله ! ئى ئالالھ

ىغا، ساھابىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن بارلىق ياخشى تاۋابىئاتلىر

  .كىشىلهرگه كۆپلهپ رەھمهت، مهغپىرەت تهلهپ قىلىمىز

ئى ئالالھ توغرا يول تۇتقۇچى، ئادىللىق بىلهن ھۆكۈم قىلغۇچى، 

ھهقىقهتنى دۇنياغا تاراتقۇچى پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ 

ن ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر، ئوسمان، ئهلى ۋە باشقا بارلىق ئىز باسارلىرىدىن بولغا

سىنىڭ سىخىلىقىڭ، رەھمىتىڭ ۋە خهيرى . ساھابىالردىن رازى بولغىن 

  . ئېهسانىڭ بىلهن بىزدىنمۇ رازى بولغىن 

مۇشرىكالر ۋە . ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن! ئى ئالالھ

! ارمار قىلغىن، ئى ئالالھكاپىرالرنى خار قىلغىن، دىن دۈشمهنلىرىنى ت

تۇتقان روزىمىزنى، كىچىدە ئوقۇغان تهراۋىه نامازلىرىمىزنى ۋە ياخشى 

. ئهمهللىرىمىزنى قوبۇل قىلغىن، باسقان قهدەملىرىمىزنى پاك قىلغىن 

 مهسىيهتتىن خاالس قىلغىن، -دەرىجىمىزنى ئالى قىلغىن، بىزنى گۇناھ 

بىز بىلهن خاتالىقنىڭ نهپسىمىزگه ئهگىشىپ كېتىشتىن ساقلىغىن، 

  . ئارىسىنى يىراق قىلغىن، شهيتاننىڭ ئازدۇرۇشىدىن ساقلىغىن 

سهن بىلهن ئۇچراشقاندا بىزنى خۇرسهن قىلغىن، بىزنى سهن  ! ئى ئالالھ

ياخشى كۆرىدىغان كىشىلهردىن قىلغىن، بىزگه سىنىڭ ھۆكمۈڭگه رازى 

سهن . ا قىلغىن بولۇش ۋە ئىتائهت قىلىش بىلهن قانائهتچان بولۇشنى ئات

بىزگه ئاتا قىلغان ھاالل نهرسىلهر بىلهن ھارامدىن ساقلىغىن، ئۆز پهزلىڭ 

بىلهن باشقىالردىن بىهاجهت قىلغىن، بىزنى مۇسۇلمان ھالهتته ۋاپات 

قىلدۇرغىن، بىزنىڭ رىزقىمىزنى كهڭرى قىلغىن، بىزنى باشقىالرنىڭ 

  .تۈن قىلمىغىندەشنام قىلىشىدىن ساقلىغىن، كاپىرالرنى بىزدىن ئۈس
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ئى مهغپىرىتى كهڭرى، ئهپۇ قىلىشى كاتتا، رەھمىتى يېقىن بولغۇچى 

 مهغپىرەت ئاتا قىلغىن، ساڭا -بىزگه ئۆز دەرگاھىڭدىن رەھمهت ! ئالالھ

تهقۋادارلىق قىلىش بىلهن بىزنى بهخىتلىك قىلغىن، بىزگه سىنى كۆرۈپ 

  . تۇرغاندەك قورقۇنچ ئاتا قىلغىن 

 -  باياشاتلىقىنى، شان -هرەم شهھىرىنىڭ تىنچلىقئىككى ھ! ئى ئالالھ

شهرىپى ۋە خاتىرجهملىكنى داۋامالشتۇرغىن، رەھبهرلىرىنى ئىسالمنىڭ ۋە 

 ئۆمۈر قىلغۇچى ۋە -مۇسۇلمانالرنىڭ ئىززىتى كۆتۈرىدىغان، ھهج 

سىنىڭ رەھمهت . زىيارەتچىلهرنىڭ خىزمىتىنى قىلىدىغانالردىن قىلغىن 

 -مۇسۇلمانالرنىڭ شهھىرىنىڭ تىنچلىق پهزلىڭ بىلهن بارلىق -

 شهرىپى ۋە خاتىرجهملىكىنى داۋامالشتۇرغىن، -باياشاتلىقىنى، شان 

 مىكرىدىن، ئىپالسالرنىڭ بۇزۇقچىلىقىدىن -دۈشمهنلهرنىڭ ھىلى 

 -ساقلىغىن، دۇنيادا ئازاب چېكىۋاتقان قېرىنداشلىرىمىزغا تىزدىن غهلبه

سا مهسچىتىنى يهھۇدىيالرنىڭ ئهق. نۇسرەت، تهمكىنلىك ئاتا قىلغىن 

ئىپالسلىقىدىن قۇتقازغىن، پهلهستىندىكى بىچارە قېرىنداشلىرىمىزغا 

 -بۇالڭچى يهھۇدىيالر ئۈستىدىن غهلبه ئاتا قىلغىن، ئۇالرنىڭ باال

مۇسىيبهتلىرىنى كۆتۈرۈۋەتكىن، ئهسىرگه چۈشۈپ قالغانلىرىنىڭ 

اتا قىلغىن، ئۇالرغا قۇتۇلۇشىغا ياردەم بهرگىن، كېسهللىرىگه شىپالىق ئ

تاجاۋۇز قىلغانالرنى مهغلۇب قىلغىن، رامىزان ئېيىنى بارلىق مۇسۇلمانالر 

ئۈچۈن ئىززەت، غهلبه، قۇتۇلۇش ۋە تهمكىن بولىدىغان ئاي قىلغىن، ئى 

  !.مېهرىبان شهپقهتلىك ئالالھ

ئالالھ سىلهرنى ئادىللىق قىلىشقا، خهيرى ! ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى

قا، ئۇرۇق تۇغقانالرغا ئېهسان قىلىشقا بۇيرۇيدۇ، پاھىشه ئېهسان قىلىش
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ئىشالردىن، ھهددىدىن ئېشىشتىن توسىدۇ، سىلهرنىڭ نهسىههت قوبۇل 

قىلىشىڭالر ئۈچۈن سىلهرگه نهسىههت قىلىدۇ، ئالالھغا بهرگهن ۋەدەڭالرغا 

ۋاپا قىلىڭالر، ئهھدىنى چىڭىتقاندىن كىيىن بۇزىۋەتمهڭالر، ئالالھنى بۇ 

ۋەكىل قىلدىڭالر، ئالالھ سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ ئىشقا 

ناھايىتى كاتتا ۋە بۈيۈك ئالالھنى يادىتىڭالر، ئالالھمۇ  تۇرغىچىدۇر، 

سىلهرنى ئهسلهيدۇ، ئالالھنىڭ ھېسابسىز نېمهتلىرىگه شۈكۈر ئېيتىڭالر، 

لالھ سىلهرگه زىيادە قىلىپ بېرىدۇ، ئالالھنى يادىتىش كاتتا ئىشتۇر، ئا

  . سىلهرنىڭ قىلىۋاتقان ئىشىڭالرنى بىلىپ تۇرغىچىدۇر

  


