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 مىزشىرامىزان بىلهن قانداق ۋىدالىشى

  كېرەك

 كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه -26 ئاينىڭ -09يىلى-2008

  مهزمۇنى

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ 

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمه نامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

  : يۈزمىڭالرچه مۇسۇلمانالرغا

قايغۇنى -رامىزان ئېيى بىلهن ۋىدالىشىش ۋىژداننى ئازاباليدۇ، غهم "

  :دېگهن مهزمۇندا تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى" قوزغايدۇ

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه -ەتته بهخت ئاخىر-تهقۋادارلىق ئىنساننى دۇنيا ! قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان ئىشالردىن . ئېرىشتۈرىدۇ

  .يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

ھهقىقهتهن ئۇلۇغ رامىزان ئاي بىلهن ۋىدالىشىۋاتىمىز، بۇ ئاينى 

كۆڭۈلدىكىدەك ئۆتكۈزەلمىگهنلىكىمىز ئۈچۈن ۋىجدان ئازابى تارتىمىز، 

. ۇبىمىزدىن ئايرىلىپ قالغانلىقىمىز ئۈچۈن قايغۇرماي تۇرالمايمىز مهھب

چۈنكى رامىزان ئېيى بىز ئۈچۈن ئالالھنىڭ بۈيۈك نېمىتى ئىدى، بۇ 

بىز تۈنۈگۈن . قايغۇغا سالماي قالمايدۇ-نېمهتتىن ئايرىلىش ئىنساننى غهم 

بۇ . دۇقارشى ئالغان رامىزان كۆز يۇمۇپ ئاچقۇچه ئارىلىقتا چىقىپ كېتىۋاتى

ئاينى قانداق ئۇزىتىمىز؟ خۇشاللىق بىلهن ئۇزىتامدۇق؟ ئاخىرالشقىنىغا 

خۇرسهن بوالمدۇق؟ ياكى سهلهپ سالىهالردەك چىقىپ كېتىشتىن بۇرۇن 
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ياخشلىقلىرىدىن بهھرىمهن بولۇش، كۆپرەك ئهجىرگه ئېگه بولۇش ئۈچۈن 

ىممهت تىرىشامدۇق؟ ئىلگىركى سهلهپلهر ۋە ئالىمالر رامىزاننى ئۇلۇغ ھ

بىلهن قارشى ئاالتتى، رامزاننىڭ ئاخىرقى ئونىنى كېچىنى كۈندۈزگه ئۇالپ 

رامىزان چىقىپ كهتكهندە . ئۇخلىماي ئىبادەت قىلىش بىلهن ئۆتكۈزەتتى

رامزاندا قىلغان ئهمهللىرىنىڭ قوبۇل بولۇش بولماسلىقىدىن ئهنسىرەپ 

ىپ شۇڭا بهزى سهلهپ ئالىملىرى رامىزان يىت. ئهندىشه قىالتتى

ئاي بورۇن رامزانغا يهتكۈزۈشنى تىلىسه رامىزان چىقىپ 6كېلىشتىن 

 ئاي رامزاندا قىلغان ئهمهللهرنىڭ قوبۇل 6كهتكهندىن كېيىن يهنه 

ئۆلىماالرمۇ ۋەسىيهتلىرىدە رامزاننىڭ  . بولۇشىنى تىلهپ دۇئا قىالتتى

ئىبادىتىنى نهزەردىن ھېچقاچان ساقىت قىلماسلىقلىرى، بۇ ئىشقا 

. ىن ئهھمىيهت بهرمىسه بولمايدىغان ئىش ئىكهنلىكىنى كۆرسهتكهنئىنتاي

سىله : "خهلىپه ئهلى ئىبنى ئهبى تالىپ رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق دېگهن

ئهمهلىڭالرنىڭ قوبۇل بولىشى ئۈچۈن ئهمهلنىڭ ئۆزىدىنمۇ بهكراق 

« سىلهر ئالالھنىڭ مۇنۇ سۆزىنى ئوقۇمىدىڭالرمۇ؟ . ئهھمىيهت بىرىڭالر

رەسۇلۇلالھ ". » تهقۋادارالرنىڭال ئىبادىتىنى قوبۇل قىلىدۇئالالھ

: ئهلهيهىسساالم رامزاننىڭ ئاخىرقى كېچىسىدە مۇنداق چاقىراتتى

كىمنىڭ . كاشكى، كىمنىڭ ئهمىلى مهقبۇل بولدى ئۇنى تهبرىكلىسهم"

ئهبى ھۇرەيرە ". ئهمىلى مهقبۇل بولمىدى ئۇنىڭغا تهزىيه بىلدۈرسهم دەيمهن

ان بىر ھهدىسته، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنبهرگه چىقىپال رىۋايهت قىلغ

ساھابىالر ئى . ئامىن، ئامىن ، ئامىن دەپ ئۈچ قېتىم تهكرارلىغان

.  قېتىم تهكرارلىدىڭىز3مۇنبهرگه چىقتىڭىز ئامىننى ! رەسۇلۇلالھ

ماڭا جىبرىئل ئهلهيهىسساالم كېلىپ ئى مۇھهممهد : دېگهندە رەسۇلۇلالھ
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غا ئۇلىشىپمۇ گۇناھلىرى كهچۈرۈم قىلىنمىغان بولسا ئالالھ كىمكى رامزان

ئانىسى ياكى ئىككىسىدىن -ئاتا. ئۇنى يىراقالشتۇرۇپتۇ، ئامىن دېگىن دېدى

بىرىنى ھايات تېپىپ يهنه جهننهتكه كىرەلمىگهن بولسا ئالالھ ئۇنىمۇ 

كىمكى . ئامىن دېگىن دېگهندىن كېيىن ئامىن دېدىم. يىراق قىلسۇن

سهن ئۇنىڭ قېشىدا زىكىر قىلىنساڭ دۇرۇت ئوقۇمىسا، ئۆلگهندىن كېيىن 

ئامىن دېگىن . دوزاخقا كىرىپ قالسا ئالالھ ئۇنى ئۆزىدىن يىراقالشتۇرىدۇ

  . مهن ئامىن دېدىم. دېدى 

روزا تۇتقان كىشىلهرنىڭ بۇ ئۇلۇغ ئاينى ئۇزىتىشتىكى ئهڭ چوڭ 

ۋە . ارەت تهۋھىد كهلىمىسىدۇرئۇزىتىش شوئارى الئىالھه ئىللهلالھۇدىن ئىب

ئىبنى رەجهپ دېگهندەك تهۋھىد كهلىمىسى گۇناھالرنى . ئىستىغپاردۇر

: ئهبۇ داۋۇد ۋە نهسهئى رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته. تازىاليدۇ ۋە توقىتىدۇ

كىمكى تهۋھىد كهلىمىسىنى قهلبىدىن چىقىرىپ خالىس دىسه ئالالھ «

يهنى گۇناھقا تهۋبه (ئىستىغپار. ندېگه» ئۇنىڭغا دوزاخنى ھارام قىلىدۇ

بولسا ئالالھنىڭ مهغپىرىتىگه نائىل بولۇشنىڭ ئهڭ چوڭ )قىلىش

ئىستىغپار دېمهك گۇناھنىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشى . سهۋەپلىرىدىندۇر

ئالالھ تائاال . روزا تۇتقۇچىنىڭ دۇئاسى ئىجابهتتۇر. ئۈچۈن قىلىنغان دۇئادۇر

  .ىغفارنى يانداش كهلتۈرىدۇداۋاملىق تهۋھىد كهلىمىسى بىلهن ئىست

ئىستىغپار بارلىق ياخشى ئهمهللهرنىڭ تۈگهنچىسى بولۇپ ناماز، ھهج، 

تهسبىه ئوقۇلغان -زىكىر ) كېچىدە ئوقۇلىدىغان ناماز(قىيامۇللهيل،

يىغىلىش زىكىر تهسبىه .يىغىلىشالر ئىستىغپار بىلهن ئاخىرلىشىدۇ 

مهجلىس . ۇيىغىلىشى بولسا مهجلىسكه مۇناسىپ بولغان بولىد

رامىزان . ئهھمىيهتسىز يىغىلىش بولغان بولسا ئۇنىڭغا كاپارەت بولىدۇ
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ھهقىقىي . روزىسىمۇ ئىستىغپار بىلهن ئاخىرلىشىدىغان ئىبادەتلهردىندۇر

ئالالھ قۇبۇل قىلىدىغان ئىستىغپار تهۋبه قىلىش، گۇناھقا قايتماسلىق 

ندا قىلغان ئىنسان رامزا.ئىرادىسى بىلهن قىلىنغان ئىستىغفاردۇر 

ئىبادەتنى رامزاندىن كېيىنمۇ داۋامالشتۇرۇشقا مۇۋەپپهق قىلىنغانلىقى، 

  . ئىنساننىڭ روزىسىنىڭ قوبۇل بولغانلىقىنىڭ ئاالمهتلىرىدىندۇر

بۇ ئاينى ئۇزىتىش . ئى ئالالھنىڭ بهندىلىرى ئالالھتىن قورقۇڭالر

. شتۇرۇڭالرياخشى ئهمهللهر بىلهن ئاخىرال. مۇراسىمىنى ياخشى ئۆتكۈزۈڭالر

ياخشى ئهمهللهرنى كۆپ . قالغان ساناقلىق كۈنلهرنى غهنىمهت بىلىڭالر

چاقا ئهسقاتمايدىغان ۋاقىت -ئالالھنىڭ ئالدىدا مال دۇنيا، باال. قىلىڭالر

رامىزاننى ئۇزىتىۋاتقان روزىدار . كهلگهندە ئهنه شۇ ئهمهللىرىڭالر ئهسقاتىدۇ

مزاندا ئېچىلغان شۇنى ئېسىدىن چىقارماسلىقى كېرەككى، را

- تائهت . ياخشىلىقالرنىڭ دەرۋازىلىرى رامزاندىن كېيىن تاقىلىپ قالمايدۇ

رامىزان ئېيى . ئىبادەت مهيدانلىرىدىكى كۈچلۈك رىقابهت توختاپ قالمايدۇ

. ئاخىرالشقان بولسا روزا ئىبادىتى ئاخىرالشقىنى يوق ئاخىرالشمايدۇ

روزا تۇتۇش بىر ئۆمۈر روزا تۇتقان  كۈن 6رەسۇلۇلالھ ئهلهيهىسساالم شهۋۋالدا 

ھهر ھهپته دۈشهنبه، پهيشهنبه كۈنلىرى روزا تۇتۇش . بىلهن باراۋەر دېگهن

ئاشۇرا كۈنى روزىسى، شۇنداق . ئهرەفات كۈنىدە روزا تۈتۈش. سۈننهتتۇر

رامزاندا . قىلىپ مۇسۇلمان ئۈچۈن يىل بويى روزا تۇتۇش پۇرسىتى باردۇر

 ئاخىرالشقان بولسا ھهركۈنى كېچه ئاخىرىدا كېچىدىكى تهھهججۈد نامىزى

  . ئوقۇلىدىغان قىيامۇللهيل نامىزى يىل بويى داۋام قىلىدۇ

قهدىر كېچىسىنىڭ بهلگىلىرى توغرۇلۇق پهيغهمبهر 

ئهلهيهىسساالمنىڭ تۆۋەندىكى تهبهرانى رىۋايهت قىلغان ھهدىسى كۇپايه 
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تتا كېيىن مهلۈم قهدىر كېچىسىنىڭ ئاالمهتلىرى كۆپىنچه ۋاقى: قىلىدۇ، 

قهدىر كېچىسىنىڭ ئهتىسى كۈن ئاق لېكىن نۇرسىز چىقىدۇ، . بولىدۇ

ئاي نۇرلۇق  . كىچه سۈزۈك ئهمما ھاۋا ئىسسىقمۇ ئهمهس، سوغۇقمۇ ئهمهس

پهرىشتىلهرنىڭ كۆپىنچىسى زېمىندا . يۇلتۇز چۈشمهيدۇ. پاقىراپ چىقىدۇ

نىدىنمۇ كۆپ بولىدۇ، ئۇالرنىڭ سانى زېمىندىكى شېغىل تاشالرنىڭ سا

يهنى ئالالھ . ( قهدىر كېچىسىدە ئاسماننىڭ دەرۋازىسى ئېچىلىدۇ. بولىدۇ

ئالالھ ) بهندىلهرگه مهرھهمهت قىلىپ دۇئا ۋە تېلهكلىرىنى ئىجابهت قىلىدۇ

  . ھهممىمىزنى ئۆزىگه خالىس ئىبادەت قىلىشقا مۇيهسسهر قىلسۇن

 

   

   

  

  


