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رامزاننىڭ پهزىلىتى، روزىنىڭ ماهىيىتى ۋە روزىدارنىڭ 

 ئورنى

  

كۈنىدىكى جۈمه خۇتبىسىنىڭ تهپسىلى -٥ئاينىڭ -٩يىلى  -٢٠٠٨

 مهزمۇنى

  

لهرنى ئاتا ئېهسان ۋە نېمهت -بارلىق گۈزەل ماختاشالر پهزلى 

قىلغۇچى ئالالهغا مهنسۇپتۇر، ئالهملهرنىڭ ئىگىسى بولغان 

هىچ شېرىكى يوق يهككه يىگانه دەپ، ئىنسانالرنىڭ  ئالالهنى 

خوجىسى بولغان پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمنى 

ئى . ئالالهنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاهلىق بىرىمهن

ز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا، سىلىدىن پهيغهمبىرىمى! ئالاله

بىرىگه  -ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا ۋە بارلىق ساهابىلهرگه بىر 

ئارقا ئۆتۈۋاتقان يىلالردا  -ئۇلىنىپ كېلىۋاتقان ئايالر ۋە ئارقىمۇ 

 . دائىم رەهمهت، بهرىكهت ۋە ساالمالرنى تهلهپ قىلىمىز
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لىق مهن ئۆزۈمنى ۋە سىلهرنى ئالالهغا تهقۋا! ئى مۇسۇلمانالر

سىلهرگه ئېسىل بىر ! قىلىشقا تهۋسىيه قىلىمهن، ئى مۇسۇلمانالر

ئاي ۋە كاتتا بىر بايرام يىتىپ كهلدى، بۇ ئايدا كۆپ ياخشىلىقالر 

بولۇپ جهننهتنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ، ئالالهنىڭ رەهمىتى 

كهڭرى بولىدۇ، بهندىلهرنىڭ دەرىجىلىرى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ، ئالاله 

ى تهقۋالىق ۋە ئاخىرەتته نىجاتلىققا ئېرىشىشنىڭ تائاال بۇ ئاين

ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق . ئاساسلىق سهۋەبلىرىدىن قىلدى

گۇناهالردىن ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، ! ئى مۆمىنلهر« :دەيدۇ

سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرگه يهنى ئىلگىركى ئۈممهتلهرگه روزا پهرز 

، »پهرز قىلىندىقىلىنغاندەك سىلهرگىمۇ رامىزان روزىسى 

سىلهرگه رامزاندىن ئىبارەت « :پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مۇنداق دەيدۇ

مۇبارەك ئاي يىتىپ كهلدى، بۇ ئايدا ئاسماننىڭ ئىشىكلىرى  

ئېچىلىدۇ، جهههننهمنىڭ ئىشىكلىرى تاقىلىدۇ، شهيتانالرغا 

پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مۇنداق . »تاقاق سېلىنىدۇ -كىشهن 

رامزاندا ئالالهنىڭ ۋەدىسىگه ئىشىنىپ ساۋاپ  كىمكى« :دېگهن

ئۈمىد قىلىپ روزا تۇتسا ئۇ كىشىنىڭ ئىلگىركى گۇناهلىرى 
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كىمكى قهدىر كېچىسىدە ئالالهنىڭ «،»مهغپىرەت قىلىنىدۇ

ۋەدىسىگه ئىشهنگهن ۋە ساۋاپ ئۈمىد قىلغان هالهتته تۇرسا ئۇ 

 .»كىشىنىڭ ئىلگىركى گۇناهلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ

لىققا ئالدىرىغۇچىالر ئۈچۈن رامىزان ئېيى كهلدى، بۇ ياخشى

زېمىننىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالهغا  -ئاي ئاسمان 

يېقىنلىشىشنى مهقسهت قىلىپ تهييارلىق قىلغۇچىالر ئۈچۈن 

 -ئهڭ ياخشى مۇسابىقه مهيدانى بولۇپ، ئۆز نهپسىنى گۇناه 

توغرا يول  مهسىيهتكه چۆمدۈرۈۋەتكۈچىلهرگه نىسبهتهن كهلگۈسىدە

تېپىپ بهختكه ئېرىشىش ئۈچۈن ئالالهغا يېڭىالپ تهۋبه 

قىلىۋېلىشنىڭ ياخشى پۇرسىتى، بۇ ئاينى ياخشىلىق، ئېسىل 

ئهخالق ۋە ئالى جاناپلىققا يېتهكلهيدىغان يېتهكچى قىلىش 

ئاخىرەت  -رامىزان ئېيى بولسا دۇنيا ! دىنى قېرىنداشالر . كېرەك

ئېهساننىڭ ههممه  -يرى ئىشلىرى ئۈچۈن سېخىلىق ۋە خه

تۈرلىرى تېپىلىدىغان ئېسىل ئاي بولۇپ، بۇ توغرىدا ئىبنى ئابباس 

پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم كىشىلهر :" رەزىيهلالهۇئهنهۇ مۇنداق دېگهن

ئىچىدىكى ئهڭ سېخىي زات ئىدى، بولۇپمۇ رامزاندا جىبرىئل 
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، ئهلهيهىساالم بىلهن ئۇچراشقاندا تېخىمۇ سېخىيلىشىپ كېتهتتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم جىبرىئل ئهلهيهىساالم بىلهن رامزاندا ههر 

كېچىسى ئۇچرىشىپ قۇرئاندىن دەرس ئوقۇشاتتى، جهزمهنكى 

پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ جىبرىئل ئهلهيهىساالم بىلهن 

 ".ئۇچراشقان چاغدىكى سېخىيلىقى شامالدىنمۇ تېز ئىدى

ىنىڭ زاكىتىنى مۈلك -ئېهساننىڭ ياخشىسى، مال  -خهيرى 

بېرىش بولۇپ، ئالىمالر رامزاندا بولۇپمۇ رامزاننىڭ ئاخىرقى ئون 

ئېهساننىڭ دەرىجىسى باشقا ۋاقىتتا  -كۈنىدە قىلىنغان خهيرى 

 .ئېهساندىن يۇقىرى بولىدۇ دېگهن -قىلىنغان خهيرى 

كىمكى روزا « : پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مۇنداق دېگهن

روزا تۇتقۇچىنىڭ ئهجرىدىن هىچ نهرسه تۇتقۇچىغا ئىپتارلىق بهرسه 

كېمهيمهستىن ئىپتار بهرگۈچىگه روزا تۇتقۇچىنىڭكىگه ئوخشاش 

 .»ئهجىر بېرىلىدۇ

كهرىم  -رامزاندا قۇرئان ! ئى ئالالهنىڭ بهندىلىرى

چۈشۈرۈلگهن بولۇپ بۇ ئايدا ئوقۇلغان ۋە تىالۋەت قىلىنغان 

ئىمام زۆهرى قۇرئاننىڭ ساۋابى ئارتۇق ۋە ئهجرى كۆپ بولىدۇ، 
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ئىلگىركى سهلهپلهرنىڭ ئههۋالىنى ئهسلهپ، ئۇالر رامىزان ئېيىنى 

قۇرئان ئوقۇش ۋە كىشىلهرگه تائام بېرىش بىلهن تاماماليىتتى 

 .دېگهن

رامىزان ئېيى دۇئا ئىجابهت بولىدىغان ! ئى مۇسۇلمانالر

ئاخىرەتنىڭ  -ئايالردىن بولۇپ بۇ ئايدا ئالالهدىن دۇنيا 

تهلهپ قىلىپ ئالالهغا يېلىنىپ كۆپ دۇئا  ياخشىلىقلىرىنى

ئۆچتۈرلۈك « : قىلىڭالر، پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مۇنداق دېگهن

كىشىنىڭ دۇئاسى تىز ئىجابهت قىلىنىدۇ ئۇنىڭ بىرى روزا 

تۇتقۇچى بولۇپ ههتتا ئىپتار قىلغىچه قىلغان دۇئالىرى ئىجابهت 

 .»قىلىنىدۇ

رەت بۇ ئىبادەتنىڭ روزا تۇتۇشتىن ئىبا! دىنى قېرىنداشالر

ى نهپسىنى كونترول قىلىپ پاكالپ، بارلىق ئهزالىرىن: تهقهززاسى

چهكلهنگهن ئىشالردىن ئىدارە قىلىش، مۇسۇلمان كىشى مۇشۇ ئايدا 

نهپسىنى كونترول قىلىپ، ههرخىل شههۋەتلهردىن ساقلىنىش، 

ئهزالىرىنى يامانلىق ۋە جىنايهت ئۆتكۈزۈشتىن توسۇشى كېرەك، 

سىلهرنىڭ بىرىڭالر روزا «: پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مۇنداق دېگهن
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ىلمىسۇن، ۋارقىراشمىسۇن، ئهگهر بىرى تۇتسا هاياسىز سۆزلهرنى ق

مهن روزىدار، : ئۇنى تىللىسا ياكى ئۇرۇشماقچى بولسا، ئۇ كىشى

 .»دېسۇن

بۇ ئاي بىز ئۆزىمىزنى تۈزەيدىغان، تىللىرىمىز ۋە 

ناچار ئىشالردىن ساقالشقا  -ئهزالىرىمىزنى يامان سۆز 

 ئاداۋەتنى -ئادەتلهندۈرىدىغان، دىلىمىزدىن ههسهتخورلۇق،ئۆچ 

 .چىقىرىپ، قهلبىمىزنى پاكاليدىغان تهربهۋىي ئاي بولىشى كېرەك

مهسىيهتتىن  -ئۆزى روزا تۇتۇپ ئهزالىرىنى گۇناه 

ئالالهتىن قورقۇڭالر، ئالالهنىڭ ! چهكلىمىگهن مۇسۇلمانالر

« :پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مۇنداق دېگهن. چاقىرىقىغا ئاۋاز قوشۇڭالر

نى روزىدار تۇرۇپمۇ تاشلىمىسا، ۋە يامان ئىش كىمكى يالغان سۆز 

ئۇ (ئالاله ئۇ كىشىنىڭ يېمهي ۋە ئىچمهي يۈرۈشىگه هاجىتى يوق،

 .»ئادەمنىڭ تۇتقان روزىسىغا ساۋاپ بېرىلمهيدۇ

ئالاله بۈيۈك قۇرئان كهرىم بىلهن ماڭا ۋە سىلهرگه بهرىكهت 

بهرسۇن، ئۇنىڭدىكى ۋەز نهسىههتلهردىن ههممهيلهنگه مهنپهئهت 

ۋە سىلهر ئۈچۈن ئالالهتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىمهن،  بهرسۇن، مهن
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ئالالهتىن كهچۈرۈم تهلهپ قىلىڭالر، ئالاله غالىبتۇر، كهچۈرۈم 

 .تهلهپ قىلغۇچىالرنى كهچۈرگۈچىدۇر

 

 ئىككىنچى خۇتبه

ئالالهنى بىزگه قىلغان خهيرى ئېهسانلىرىگه چهكسىز 

پهق ماختايمىز، بهرگهن نېمهتلىرىگه ۋە توغرا يولغا مۇۋەپ

قىلغانلىقىغا هېسابسىز شۈكرى ئېيتىمىز، ئالالهنىڭ شهنىنى 

كاتتىالپ هىچ شېرىكى يوق يهككه يىگانه دەپ، مۇههممهد 

ئهلهيهىسساالمنى ئالالهنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ گۇۋاهلىق 

ئالالهتىن پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالمغا، . بىرىمىز

ىلهرگه ۋە ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ساهاب

بارلىق ياخشى كىشىلهرگه كۆپلهپ رەهمهت ۋە مهغپىرەت تهلهپ 

                                                                        . قىلىمىز

مهن ئۆزۈمنى ۋە سىلهرنى ئالالهغا تهقۋالىق ! ئى مۇسۇلمانالر

 قىلىشقا تهۋسىيه قىلىمهن،
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ۋالىق بولسا ئالاله تائاالنىڭ ئىلگىركى ۋە كېيىنكىلهرگه تهق

رامزاندىن ئىبارەت بۇ ! قىلغان تهۋسىيهسىدۇر، ئى مۇسۇلمانالر

مۇبارەك ئايدا ههر ۋاقىت ئالالهغا يېقىنالشتۇرىدىغان ياخشى 

ئهمهللهرنى قىلىشقا ئالدىراڭالر، تهراۋىه نامىزىنى ئىخالس بىلهن 

سلىمدا رىۋايهت قىلىنغان ههدىسته بۇخارى بىلهن مۇ. ئوقۇڭالر

كىمكى رامزاننىڭ « :پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مۇنداق دېگهن

كېچىسى ئالالهنىڭ ۋەدىسىگه ئىشىنىپ ساۋاپ ئۈمىد قىلىپ 

تهراۋىه ئوقۇسا ئۇ كىشىنىڭ ئىلگىركى گۇناهلىرى مهغپىرەت 

ئېهسانى كۆپ بولۇپ،  -بىلىڭالركى ئالالهنىڭ پهزلى . »قىلىنىدۇ

غرىدا پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ سۆزلىگهن ههدىسى بۇخارى بۇ تو

بىلهن مۇسلىمدا ۋە باشقا ههدىس توپالملىرىدا بايان قىلىنغان، 

كىمكى رامزاننىڭ « :پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مۇنداق دېگهن

كېچىسى ناماز ئوقۇپ ئىمام بىلهن بىرگه يانسا، ئۇ كىشى ئۈچۈن 

، سىلهر »ڭ ساۋابى يېزىلىدۇپۈتۈن بىر كىچه ناماز ئوقۇغاننى

 -پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىڭالر، بۇ ئېسىل ئايدا ئېرىشىدىغان ئهجىر 

. ساۋاپالرنىڭ قىممىتىگه دۇنيادا هىچ نهرسه باراۋەر كهلمهيدۇ
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ئېهسانىنى، جهننهتكه ئېرىشىش بىلهن  -ئالالهنىڭ رەهمهت، پهزلى 

 .ربهخت تېپىپ، دوزاخ ئازابىدىن قۇتۇلۇشنى تهلهپ قىلىڭال

ئالاله تائاال بىزنى ناهايىتى بۈيۈك بىر ئىشقا بۇيرىدى، ئۇ 

بولسىمۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇت ساالم يولالشتىن 

سىلىدىن پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ! ئى ئالاله. ئىبارەت

ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، كۆپلهپ رەهمهت، مهغپىرەت 

 . تهلهپ قىلىمىز

توغرا يول تۇتقۇچى ۋە كىشىلهرنى توغرا يولغا ! هئى ئالال

باشلىغۇچى تۆت خهلىپىدىن يهنى ئهبۇ بهكرى، ئۆمهر، ئوسمان ۋە ئهلى 

ۋە باشقا ساهابىالردىن ۋە قىيامهتكىچه ئۇالرنىڭ يولىغا ئهگهشكهن 

بىزنىڭ ۋە ! بارلىق ياخشى كىشىلهردىن رازى بولغىن، ئى ئالاله

! ئى ئالاله. الىنى ئىساله قىلغىنبارلىق مۇسۇلمانالرنىڭ ئههۋ

مۇشرىكالر ۋە كاپىرالرنى . ئىسالمنى ۋە مۇسۇلمانالرنى ئهزىز قىلغىن

خار قىلغىن، دىن دۈشمهنلىرىنى تارمار قىلغىن، مۇههممهد 

ئهلهيهسساالمنىڭ ئۈممهتلىرىگه يامانلىقنى مهقسهت قىلغانالرنى 
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اتىللىرىنى ئۆزى بىلهن ئاۋارە قىلغىن، ئۇالرنىڭ هىيله مىكىر ب

 .يوق قىلغىن

ئايالالرنى،  -ئايالالرنى، مۇسۇلمان ئهر  -مۆمىن ئهر ! ئى ئالاله

ئايالالرنى كهچۈرگىن، مهغپىرەت  -هايات قالغان ۋە ۋاپات بولغان ئهر 

قىلغىن، بۇ ئاينى ياخشى ئهمهللهر بىلهن تهقۋالىقنى هاسىل 

هت قىلىپ، سهن رازى بولىدىغان ئهمهللهرنى قىلىدىغان پۇرس

بىزگه دۇنيا ئاخىرەتنىڭ ياخشىلىغىنى ئاتا . قىلىپ بهرگىن

 . قىلغىن، ئاخىرەتته دوزاخ ئازابىدىن ساقلىغىن

بۇ ئايدا بىزنىڭ ههممه مۇسۇلمان ! ئى ئالاله

قېرىنداشلىرىمىزنىڭ ئههۋالىنى ئىساله قىلغىن، بىزنىڭ 

ئىلگىركى ۋە كىيىنكى، ئاشكارا يوشۇرۇن گۇناهلىرىمىزنى، بىز 

 . ىگهن سهن بىلىدىغان گۇناهلىرىمىزنى كهچۈرۈم قىلغىنبىلم

بىزنىڭ رەهبهرلىرىمىزنى سىنىڭ توغرا يولۇڭغا !ئى ئالاله

مۇۋەپپهق قىلغىن، ياردىمىڭ بىلهن كۈچالندۇرغىن، ئۇالرنى 

هىدايهتكه مۇۋەپپهق قىلغىن، قىلغان ئىشلىرىنى سهن رازى 

ەهبهرلهرنى بولىدىغان ئىشالردىن قىلغىن، بارلىق مۇسۇلمان ر
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سىنىڭ كىتابىڭ ۋە پهيغهمبىرىڭنىڭ سۈننىتى بىلهن هۆكۈم 

سهن . قىلغىن قىلىدىغان، خهلقنىڭ ئىشلىرىغا كۆيىنىدىغان 

 . ماختالغۇچىدۇرسهن -ههممىدىن بىهاجهت

 -ئالالهنى كۆپ يادىتىڭالر، ئهتتىگهن ! ئى مۇسۇلمانالر

 .ئاخشامدا ئالالهغا تهسبىه ئېيتىپ ئىبادەت قىلىڭالر

  


