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  رامىزان ئىبادەت ئۈچۈن پۇرسهت

   

   كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ قىسقىچه مهزمۇنى- 19 ئاينىڭ -09يىلى -2008

  

دۇرۇتالر  سانا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا -ئىمام ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ  

ئوقۇپ بولغاندىن كېيىن ھهرەمدە جۈمهنامىزى ئۈچۈن يىغىلغان 

  : رچه مۇسۇلمانالرغايۈزمىڭال

رامىزان ئېيى ئىبادەت ئۈچۈن پۇرسهت، مۇسۇلمان بۇ ئاينىڭ "

دېگهن مهزمۇندا " خۇشاللىق ھېس قىلىدۇ كېلىشىدىن چهكسىز 

  :تۆۋەندىكى تهۋسىيهلهرنى قىلدى

 مهخپى ھالالردا تهقۋا -ئاشكارا! ئى مۇسۇلمانالر ئالالھدىن قورقۇڭالر

سائادەتكه - ئاخىرەتته بهخت-دۇنيا تهقۋادارلىق ئىنساننى ! قىلىڭالر

ئالالھ بۇيرىغان ئىشالرغا ئالدىراش، ئالالھ توسقان ئىشالردىن . ئېرىشتۈرىدۇ

ئى مۇسۇلمانالر سهجدىنى كۆپ . يىراق بولۇش ھهقىقىي تهقۋادارلىقتۇر

مىسكىنلهرنى ياخشى كۆرۈڭالر، تۇغقانلىرىڭالرنى يوقالپ -قىلىڭالر، يىتىم

ماللىرىڭالرنى سهرپ -ۆپ قىلىڭالر، ئالالھ يولىدا پۇلتۇرۇڭالر، سهدىقىنى ك

  !قىلىڭالر

رامىزان ئېيى تىرىشچانالرنىڭ كۆڭۈل ئارامى، باغچىسى، ئابىدالرنىڭ 

بۇ ئايدا ئىبادەت ئۈچۈن مهخسۇس تهييارلىقالر . كۆز قارچۇغىسىدۇر

رامىزان ئېينىڭ پهزىلىتىدىن بهھرىمهن بولۇش ئۈچۈن . قىلىنىدۇ
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رامىزان روزىسىنى تۇتۇش گۇناھالرغا . سابىقىگه چۈشىدۇ مۇسۇلمانالر مۇ

. رامىزان ئېيىدا جهھهننهمنىڭ دەرۋازىسى تاقىلىدۇ. كهپپارەتتۇر

ساۋاپ ئۈمىت قىلىپ روزا تۇتقان . جهننهتنىڭ دەرۋازىسى ئېچىلىدۇ

مۇسۇلمانالرنىڭ بۇ ئايدا . كىشىنىڭ بارلىق گۇناھلىرى كهچۈرۈم قىلىنىدۇ

قهدىر . پىشقا بولغان ئارزۇسى ئىنتايىن كۈچلۈكتۇرقهدىر كېچىسىنى تې

كېچىسىنىڭ نېمىلىكىنى بىلهمسىز؟ ئۇ كېچىدە قىلغان ئىبادەت مىڭ 

رامىزان ئېيى شۇنداق خۇشاللىق . ئاي قىلغان ئىبادەتتىن ياخشىدۇر

. ئايكى،مۇسۇلمانالرنىڭ قهلبى بۇ ئاي كېلىشى بىلهن تهڭ سۆيۈنۈپ كېتىدۇ

بۇ ئۇلۇغ ئايدا جهننهت بىلهن بىشارەت . ىشىدۇبىر بىرلىرىنى تهبرىكل

بۇ ئاي ئوتتىن ئازات بولۇش، !. بېرىلىش نېمىدېگهن خۇشاللىنارلىق

رامىزان ئېيىنىڭ چىقىپ . جهننهتكه نائىل بولۇش، مهغپىرەت ئېيىدۇر

ھهرقانداق بهندە ئىبادەتنىڭ . كېتىشىدىن مۇسۇلمانالر غهمكىن بولىدۇ

. االمهتلىكىنىڭ لهززىتىنى تېتىيالمايدۇلهززىتىنى تېتىمىغۇچه تهن س

بهندە خاتالىق كېسىلىنى تهۋبه . ئالالھنىڭ زىكرىگه داۋام قىاللمايدۇ

غهپلهت كېسىلىنى ئالالھ تهرەپكه قايتىش . ئارقىلىق داۋالىشى كېرەك

قهبرىنىڭ تهنهالىقىنى ياخشى ئهمهلدىن باشقا . بىلهن داۋالىشى كېرەك

ئوتنىڭ ئازابىنى ئىمان نۇرىدىن باشقا نهرسه .  يوقىتالمايدۇھىچ نهرسه

قىيامهتتىكى كۆۋرۈكته، ھاياتتا قهدەملهر ھىدايهت . كهتكۇزەلمهييدۇ

توغرا يول ئهھلىنىڭ يولىدا . ئۈستىدە مۇستهھكهم تۇرماستىن ئورناشمايدۇ

نهسىههتچىلهرنىڭ . ماڭغان كىشى جهھهننهم ئازابىدىن قۇتۇلۇپ قالىدۇ

ھهقىقىي . نهسىههتلىرىنى قوبۇل قىلمىغانالر پۇشايمان قىلىدۇتوغرا 

  .ھهقىقىي شهرەپ ئىتائهت شهرىپىدۇر . كارامهت تهقۋالىق كارامىتىدۇر
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قهدىر . ئالالھ بهزى كۈن ۋە ئايالرنىڭ مهرتىۋىسىنى ئۈستۈن قىلىدۇ

ھهربىر مهۋسۈمدە ئالالھنىڭ بىر . كېچىسىنى مىڭ ئايدىن ئۈستۈن قىلدى

بۇ مهۋسۈملهردىن پايدىالنغانالر ھهقىقىي . ايهن بولۇپ تۇرىدۇپهزلى نام

بۇ بهرىكهتلىك كۈنلهردە ئالالھنىڭ . بهخىتلىك كىشىلهردۇر

بهرىكهتلىرىنىڭ ھىدىنى پۇرىغان كىشىمۇ ئىنتايىن بهخىتلىك كىشى 

-ئالالھ ئۆزىنىڭ بهرىكىتىگه نائىل قىلغان كىشىنى دۇنيا . ھېسابلىنىدۇ

رامزاندىن قېپقالغان ساناقلىق ئاز كۈنلهرنى . قىلمايدۇئاخىرەتته بهختسىز 

ئىبادەت بىلهن ئۆتكۈزۈش، ئالالھتىن قورقۇش، ساۋاپ ئۈمىت قىلىش، 

كۆزلهرنى يىغا زارى بىلهن ئۆتكۈزۈش، قۇالقالرنى ئالالھنىڭ كاالمىنى 

پۇرسهت كېتىشتىن بۇرۇن ئالى . ئاڭالش بىلهن ئۆتكۈزۈش تولىمۇ ياخشىدۇر

  . ئالالھنىڭ قىممهت باھالىق جهننىتىنى تىلهش كېرەكھىممهت بىلهت

ئهمهللهرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئالالھ پهرز قىلغان ئهمهللهرنى ئۆز جايىدا 

ئالالھ ھارام قىلىپ چهكلىگهن ئىشالردىن ئۆزىنى . ئادا قىلىشتۇر

ئالالھقا نىيهتنى توغرىالش، نهپله ئهمهللهرنى كۆپ قىلىش . تارتىشتۇر

ىش، مهكرۇھالردىن يىراق بولۇش ئارقىلىق ھارامالردىن ئالالھقا يېقىنلىش

تائىتىگه  ئالالھ كىمنى ياخشى كۆرسه . ساقلىنىش ھهقىقىي تهقۋالىقتۇر

ئالالھقا يېقىنلىشىشنىڭ ئهڭ ياخشى چارىسى زىكىر، . مۇيهسسهر قىلىدۇ

بۇ ئۇلۇغ رامىزان ئايدا كېچىلهرنى ئۇخلىماي . ئىستىغفارنى كۆپ قىلىشتۇر 

بىلهن ئۆتكۈزۈش ئالالھقا يېقىنلىشىشنىڭ ئهڭ ياخشى ئىبادەت 

رامىزان ئېيى ئۇلۇغ ئاي بولۇپ ياخشى كىشىلهر بۇ ئاينى . ۋاسىتىسىدۇر

ئۆزىنىڭ ياخشى ئهمهللىرىنىڭ كۆپىيىشى . ھهرگىز بوش ئۆتكۈزۈۋەتمهيدۇ

رامىزان ئېيىنى مهنىلىك ئۆتكۈزگهن .  ئىبادەت قىلىدۇ-ئۈچۈن تائهت
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ئىنساننىڭ بۇ ئۇلۇغ ئايغا . تلىك كىشىدۇركىشى ھهقىقىي بهخى

بۇ ئايدا ياخشى . يېتىشكىنىنىڭ ئۆزىمۇ ئالالھنىڭ بۈيۈك نېمىتىدۇر

. ئهمهللهر، ئىبادەتلهر ئۈچۈن رىقابهتكه چۈشۈشتىن ياخشى رىقابهت يوقتۇر

ھهربىر مۇسۇلمان بارلىق ئىمكانىيىتى بىلهن قهدىر كېچىسىگه نائىل 

بۇنداق . ىماي ئىبادەت قىلىشى كېرەكبولۇش ئۈچۈن كېچىلىرى ئۇخل

ئالالھ بىزلهرنى . ئۇلۇغ پۇرسهتتىن مهھرۇم قېلىش ھهقىقىي مهھرۇملۇقتۇر

قهدىر كېچىسىگه يهتكۈزسۇن، گۇناھلىرىمىزنى كهچۈرۈم قىلسۇن، ئۇلۇغ 

  !.رامزاننىڭ شاراپىتىدىن مهھرۇم قىلمىسۇن ئامىن

  


