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 رامىزان ئېيىنىڭ خۇشپۇراقلىرى

 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-٢٢ئاينىڭ -٠٧يىلى -٢٠١١

سانا، -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مهسچىتىنىڭ ئىمامى ئالاله تائاالغا ههمدۇ

ساالم يوللىغاندىن كېيىن، جۈمه نامىزى -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت

مۇبارەك رامىزان ئېيىغا «قان يۈز مىڭلىغان مۇسۇلمانالرغا ئۈچۈن توپالش

دېگهن » تهييارلىق قېلىشىمىز ۋە پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىشىمىز كېرەك

 :مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

بىرىنى قوغلىشىپ كېلىۋاتقاندەك، يىلالر ئايالرنى -كۈندۈز بىر-كېچه

. شتۇرۇشى بويىچه داۋاملىشىۋاتىدۇقاتالپ ئالالهنىڭ كائىناتتىكى ئورۇنال

ئالاله تائاال بهندىلىرىگه چهكسىز كۆيۈمچانلىق قىلىپ، ئۇالرغا ههر يىلى 

ياخشى ئهمهللهرنى كۆپ قىلىدىغان، خاتالىقالر ئهپۇ قىلىنىدىغان بىر ئاينى 

يولغا قويدى، ئۇ بولسا ههممه ئايالرنىڭ كاتتىسى بولۇپ، بۇ ئايدا 

ئالاله تائاال تهرىپىدىن پهيغهمبهر قىلىپ ئهۋەتىلگهن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم 

مۇسۇلمانالر ههر يىلى بۇ . ۋە قۇرئان كهرىم نازىل بولغان بهرىكهتلىك ئايدۇر

ئاينى زور ئىشتىياق بىلهن كۈتىدۇ، ئىسالمنىڭ ئهڭ مۇهىم قىسمى بولغان 

دۇ، روزىدىن ئىبارەت ئۇلۇغ ئىبادەتنى سهمىمى، خالىس بىر شهكىلدە ئادا قىلى

روزا جهريانىدا ئاچلىق، ئۇسسۇزلۇق بىلهن لهززەتلىنىدۇ، سهمىمىيهتنىڭ 



 

4 

 

ههقىقىتىنى روياپقا چىقىرىدۇ ۋە باشقا ئىبادەتلهرنىمۇ رىيادىن خالى بىر 

 .شهكىلدە ئادا قىلىدۇ

: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم روزىنىڭ ساۋابى توغرىسىدا مۇنداق دېگهن

ههممه ئهمهللىرى ئۆز مهنپهئهتى ئۈچۈن روزا تۇتقۇچىالرنىڭ :ئالاله تائاال«

بولىدۇ، ئهمما روزا مهن ئۈچۈندۇر، روزا تۇتقۇچىالرنى مهن ئۆزۈم مۇكاپاتاليمهن 

 ].بىرلىككه كهلگهن ههدىس[» .دېگهن

روزا مۇسۇلماننىڭ نهپسىنى ئىساله قىلىدۇ، ياخشى ئهمهللهرنى قېلىشقا 

شتۇرىدۇ، خاتالىقالر ئهپۇ تۈرتكه بولىدۇ، بۇزۇقچىلىقتىن ساقاليدۇ ۋە يىراقال

ئىبادەت، -مهسىيهت كهچۈرۈم قىلىنىدۇ، رامىزان ئېيى تائهت-قىلىنىدۇ، گۇناه

ئېهسان، كهچۈرۈم ۋە رازىلىق ئېيىدۇر، بۇ ئايدا ياخشىلىقالر -ياخشىلىق، خهير

ههسسىلهپ زىيادە بولىدىغان بىر كېچه بار، ئۇ بولسىمۇ پهزىلهت ۋە ساۋاپتا 

بولغان قهدەر كېچىسىدۇر، بۇ كېچىدە ئالالهقا ئىشىنىپ، مىڭ ئايدىن ئارتۇق 

ساۋاپ ئۈمىت قىلىپ ئىبادەت قىلغان كىشىنىڭ بارلىق خاتالىقلىرى ئهپۇ 

بۇ ئاي مۇسۇلمانالر نهپسى بىلهن كۆرەش قىلىپ، ئاچلىق، . قىلىنىدۇ

تاقهت ۋە قانائهتكه -ئۇسسۇزلۇققا بهرداشلىق بېرىپ، نهپسىنى سهۋر

 .ن مۇبارەك ئايدۇرئادەتلهندۈرىدىغا

مىسكىنلهرنىڭ ئههۋالىنى -رامىزان ئېيى كهمبهغهللهر، نامراتالر، پهقىر

مهنىۋىي تهرەپلهردىن ياردەم -ئهسلهيدىغان، بايالر كهمبهغهللهرگه ماددى
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كهمبهغهللهر باراۋەر بولۇپ ئالالهنىڭ -بۇ ئايدا بايالر. بېرىدىغان ئايدۇر

ئىچمهك ۋە باشقا -تا يېمهكرازىلىقىنى ئىستهپ، ئوخشاش بىر ۋاقىت

ئۇسسۇزلۇققا سهبىر -لهززەتلهردىنمۇ چهكلىنىپ، ئۇزۇن كۈندۈزدە ئاچلىق

يهنه بىرال ۋاقىتتا ئىپتار قىلىدۇ، بۇنىڭ بىلهن ئالاله قىلىپ 

سىلهر ئىسالم ئۈممىتى بىر مىللهت، مهن سىلهرنىڭ «:تائاالنىڭ

دېگهن سۆزى مۆجىزىلىك هالهتته » پهرۋەردىگارىڭالر، ماڭىال ئىبادەت قىلىڭالر

 .رېئاللىققا ئايلىنىدۇ

قۇرئان . رقۇرئان كهرىم دىننىڭ ئاساسى ۋە ئهلچىلىكنىڭ ئاالمىتىدۇ

كىرىم ئايالرنىڭ سهردارى بولغان رامىزان ئېيىدا چۈشۈرۈلدى، بۇنىڭدىن 

مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ ئايدا قۇرئان كهرىمنى كۆپ تىالۋەت قىلىپ، مهنىلىرىنى 

جهبرائىل ئهلهيهىسساالم بۇ ئايدا ئاسماندىن . ئويلىنىشى مهقسهت قىلىنىدۇ

هىسساالم بىلهن بىرلىكته زېمىنغا چۈشۈپ پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهي

تىالۋەت قىلىشاتتى، پهيغهمبهر  قۇرئان كىرىمنى تولۇق دەرسلىك ۋە 

ئهلهيهىسساالم ۋاپات بولۇشتىن ئىلگىرىكى يهنى ئاخىرىقى يىلدا قۇرئان 

 .كهرىمنى ئىككى قېتىم تىڭشاتقان

ئاخىرەتته كۆپ پايدىسى بار، بۇ ئارقىلىق -ئېهساننىڭ دۇنيا-سهدىقه، خهير

قازادىن ساقلىنىدۇ، قېيىن ئىشالر ئاسانلىشىدۇ، رىزىق كهڭرى -نالر باالئىنسا

سهدىقه بهرگۈچى . بولىدۇ، سۇ ئوتنى ئۆچۈرگهندەك خاتالىقالر ئۆچۈرۈلىدۇ
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قىيامهت كۈنى ئۆز سهدىقىسىنىڭ سايىسىدا بولىدۇ، دۇنيادا سهدىقه 

پ دۇنياسى كېمىيىپ كهتمهيدۇ بهلكى بهرىكهتلىك بولۇ-قىلغۇچىنىڭ مال

سائادەتكه نائىل بولۇش -تازىلىنىدۇ، ئاخىرەتته دائىملىق نېمهت ۋە بهخت

 .ئارقىلىق مۇكاپاتلىنىدۇ

غۇرۋالهرگه، -يېسىر، غېرىپ-مىسكىن، يىتىم-مۇسۇلمانالر بۇ ئايدا پهقىر

تۇل ئايالالرغا كۆڭۈل بۆلىشى، ئۇالرنىڭ قىيىنچىلىقلىرىنى ئاسانالشتۇرۇشى، 

ن قىلىشى ۋە باشقىالردىن بىر نهرسه سوراشتىن قهلبىنى شادالندۇرۇپ، خۇرسه

 .بىهاجهت قىلىشى كېرەك

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئىنسانالرنىڭ ئهڭ سېخىلىرىدىن بولۇپ، 

رامىزان ئېيىدا سېخىلىقتا مهيىن شامالدىن تىز ئىدى، ئىنساننىڭ توپلىغان 

دۇنيالىرى بېخىللىق قېلىش بىلهن مهڭگۈ قالمايدۇ، سېخىلىق -مال

  . ش بىلهن كېمىيىپ كهتمهيدۇقېلى

رامىزان كېچىلىرى يىلالردىكى باشقا كېچىلهرنىڭ تاجىدۇر، بۇ ئېسىل 

ئىبادەت بىلهن تامامالش كېرەك، تهراۋىه -كېچىلهرنى ياخشىلىق ۋە تائهت

جامائهت بىلهن ئوقۇپ، ئىمام بىلهن بىرگه نامازنى ئادا قىلغان  نامىزىنى 

بادەت قىلغاننىڭ ساۋابىغا ئېرىشىدۇ، ههر كىشى بىر كېچه قىيامدا تۇرۇپ ئى

كېچىسى دۇئاالر ئىجابهت قىلىنىدۇ، ئالالهنىڭ رەهمهت خهزىنىسىنىڭ 

ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ، سورىغان كىشىگه بېرىلىدۇ، تهلهپ قىلغان 



 

7 

 

-كىشىنىڭ تهلهپلىرى ئىجابهت قىلىنىدۇ، رامىزان ئېيى ياخشىلىق، خهير

ئالمىشىدىغان بىر ئاي بولۇپ، بۇ ئايدا  ئېهسانغا تولغان، هايات سههىپىلىرى

ئىبادەت، ياخشى ئهمهللهر بىلهن ئالاله تائاالنىڭ تهرىپىگه يۈزلهنگهن -تائهت

سائادەتكه ئېرىشىدۇ، ئۆز پهرۋەردىگارىنى تونۇپ، -مهڭگۈلۈك بهخت كىشىلهر 

ههۋەس، پايدىسىز ئىشالردىن چهكلهپ ۋاقىتنىڭ قهدرىنى -نهپسىنى هاۋايى

ههقىقى ئۇتۇق قازانغۇچىالردۇر، بۇنىڭ  نى غهنىمهت بىلگهنلهر بىلىپ پۇرسهت

 .ئهكسىچه بولغانالر زىيان تارتقۇچى ۋە مهڭگۈلۈك پۇشايمانغا قالغۇچىالردۇر

قىزالرمۇ رامىزان ئېيىدا روزا تۇتۇش، قۇرئان تىالۋەت -ئايالالر، خانىم

پ قىلىش، زىكىر ئېيتىش، ئىستىغپار ئېيتىش، نهپله ئىبادەتلهرنى كۆ

قىلىشقا شۇنداقال ئۆز ئۆيلىرىدە تهراۋىه نامازلىرىنى ئادا قىلىشقا، ئىبادەت 

جهريانىدا ۋە باشقا ۋاقىتالردا ئىپپهتلىك، هايالىق بولۇشقا، دائىم ئالالهقا 

تهقۋادار بولۇشقا بۇيرۇلغان، ئۆزىنىڭ دىنى بىلهن ئىززەتلىك، هىجابى بىلهن 

 .ئىپپهتلىك ۋە پاك ياشىغان ئايالالردۇر

ساغالم رەۋىشته رەببىگه ئىتائهت قىلغان، هاياتىدا شهرىئهتنى ئۆلچهم 

قىزالر جهمئىيهتنىڭ پهخرى، پاكلىقنىڭ -قىلىپ قىلىپ ياشىغان خانىم

 .شهرىپىدۇر-مىللهتنىڭ شان-سىمۋولى، هاياتنىڭ جهۋهىرى ۋە دىننىڭ 


