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  ئىبادەت رامزان بىلهنال چهكلىنىپ قالمايدۇ

  
 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى-03ئاينىڭ -10يىلى-2008

   

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ 

 جۈمهنامىزى ئۈچۈن يىغىلغان ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە

  : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

" ئالالھقا قىلىدىغان ئىبادەتلهر رامىزان بىلهن چهكلىنىپ قالمايدۇ "

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-ساننى دۇنيا تهقۋادارلىق ئىن! قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان ئىشالردىن . ئېرىشتۈرىدۇ

  .يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

بىلىڭالركى، ئالالھقا قىلىدىغان ئىبادەتلهر رامزانغا مهخسۇس 

ئىنسان . ۋام قىلىدۇبولماستىن ئىبادەت ھهر زامان ۋە ماكاندا ئۈزلۈكسىز دا

رامزاندا ئالالھقا ئىبادەت قىلغان بولسا ئهنه شۇ ئالالھ رامزاندىن كېيىنمۇ 

رامزانغا . بارلىق ئايالرنىڭ پهرۋەردىگارىدۇر. ئالالھ ئۆلمهيدۇ. ئهبهدىي ھاياتتۇر

ئالالھقا ئىبادەت . ئىبادەت قىلىدىغانالر ئۈچۈن رامىزان كېتىپ قالدى

ئهپسۇسكى بهزىلهرنىڭ رامىزان . الھ مهۋجۇدتۇرقىلىدىغانالر ئۈچۈن ئال

بهزىلهرنىڭ، . ئاخىرالشقاندا ئىبادەتكه سۇس قارايدىغانلىقىنى كۆرىمىز
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ئىبادەتلهر رامزانغا مهخسۇستهك، رامىزان ئاخىرالشقاندىن كېيىن ئىبادەت 

قىلمىسىمۇ بولىدىغاندەك رامزاندا قىلغان ئىبادەتلىرىنى 

 ئهھمىيهت بهرمهي يۈرگهنلىكىنى كۆرسهك داۋامالشتۇرماستىن، نامازغا

شۇنداق رامىزان ئاينىڭ باشقا ئايالرغا . ئېچىنىشىمىز كېرەك

ئهمما رامزاندىن باشقا ئايالرمۇ . ئوخشىمايدىغان ئۆزگىچه ئاالھىدىلىكى بار

باشقا ۋاقىتالردىمۇ سهدىقه قوبۇل بولىدۇ، ! ئالالھنىڭ ئايلىرىغۇ

قۇرئان كهرىمنى تىالۋەت قىلسا بولىدۇ، قىيامۇللهيل قىلسا، روزا تۇتسا، 

ر پهيغهمبه. قۇرئان تىالۋەت قىلىش بولسا ھهرقاچان مۇھىمدۇر

رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم پۈتۈن : ئهلهيهىسساالمدىن كهلگهن بىر ھهدىسته

ھاياتىدا ئىبادەتكه كهلگهندە بهك سېخىالرچه ئىبادەت قىالتتى، رامىزان 

رامىزان ئايدا مىڭ ئايدىن . كهلگهندە سېخىلىقى نهچچه ھهسسه ئاشاتتى

تالردىمۇ قهدىر ياخشىراق قهدىر كېچىسى بولغان بولسا، ئۇنىڭدىن باشقا ۋاقى

بۇخارى، مۇسلىم . كېچىسىدىن قېلىشمايدىغان ئىبادەت زامانلىرى باردۇر

« : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن: رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته

" سۇبهانهلالھى ۋەبىههمدىهى سۇبهانهلالھى ئهلئهزىم " كىمكى بىر كۈندە 

ەك خاتالىقلىرى بولسىمۇ نى يۈز قېتىم ئوقۇيدىكهن، دېڭىزنىڭ كۈپۈكىد

كىمكى، ماڭا ئوخشاش تاھارەت « : يهنه بىر ھهدىسته. » كهچۈرۈم قىلىنىدۇ 

 شۇ ئارىلىقتا گهپ قىلماستىن ئىككى رەكئهت ناماز ئوقۇسا،  ئېلىپ، 

  .دېگهن» ئىلگىرىكى گۇناھلىرىنىڭ ھهممىسى كهچۈرۈم قىلىنىدۇ  

ىيهت قىلىش قهبىه مهس-ئىسالمدا چهكلهنگهن ئىشالرنى قىلىش، گۇناھ

ئىش بولسا، رامزاندا ياخشى ئهمهللهرنى قىلىپ ئىبادەت بىلهن مهشغۇل 
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بولغاندىن كېيىن ئهشكهن يىپ يېنىپ كهتكهندەك يهنه ئهسلىدىكى 

  .قىلىپ كۆنگهن گۇناھقا قايتىش بولسا تېخىمۇ قهبىه ئىشتۇر 

ى بهز. بارلىق ئىبادەتلهر يىل بويى بىر تهرزدە داۋام قىلىشى كېرەك

قالغان . مهۋسۇملۇق ئىبادەتلهر بار مهسىلهن ھهج ئىبادىتى، زاكات ئىبادىتى

مهسىلهن كۈندە بهش ۋاقىت ناماز ئادا . ئىبادەتلهرنىڭ مهۋسۇمى بولمايدۇ

نامازغا ئۆزرە . قىلىش بولسا ئىنسانغا ئاخىرقى نهپىسىگىچه پهرزدۇر

ئىبادەتنىڭ . دۇئۈزلۈكسىز داۋاملىشى دېمهك ئىبادەت ھهر ۋاقىت . بولمايدۇ

ئالالھ قۇرئان كهرىمدە بۇ ھهقىقهتنى  . نىهايىتى ئۆلۈم بىلهن ئاخىرلىشىدۇ

سىز پهرۋەردىگارىڭىز ئۈچۈن ئهجهل « : مونو ئايهت بىلهن بايان قىلىدۇ 

ئىبادەتنىڭ داۋامى ئۇنىڭ قوبۇل بولىشىنىڭ  . » كهلگۈچه ئىبادەت قىلىڭ 

 دېمهك؛ ئىبادەت ئاز بولسىمۇ .ئىبرەت ساندا ئهمهس سۈپهتته. سهۋەبىدۇر

ئالالھقا ياقىدىغان ئهمهل ئاز . ياخشى شهكىلدە داۋام قىلغىنى ئۇنۇملۇكتۇر

رامزاندىن كېيىن  . بولسىمۇ داۋاملىق داۋاملىشىپ تۇرغان ئىبادەتتۇر

 كۈن روزا تۇتقان كىشىگه 6شهۋۋالدا .  كۈن روزا تۇتۇش سۈننهتتۇر6شهۋۋالدا 

  . ڭ ساۋابى بېرىلىدۇبىر ئۆمۈر روزا تۇتقاننى

ئىنسان كېسهللىك سهۋەبىدىن بهزى ئىبادەتلهرنى قىاللماي قالغان 

  . تهقدىردىمۇ ساق ۋاقتىدا قىلغان ئىبادەت بىلهن ئوخشاش ساۋاپ بېرىلىدۇ

  

  


