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 ياتتىنىنەشر

 
جىمى ھەمدۇسانا بارچە مەۋجۇداتنى يوقتىن بار قىلغۇچى، ئۆلۈك تۇپراققاا جاان 

ك ئالالھقاا كىرگۈزگۈچى، ئەزەلدىن بار ۋە ئەبەدىلئەبەد بار بولغۇچى يېگانە ۋە كەرەملى
خاسااتۇر. شااۇنداقال پەيغەمبىرىمىااز مااۇھەممەد مۇسااتافا سااەللەلالھۇ ئەلەيھااى 

تاۋابىئاتلىرىغااا، ئەسااھابلىرىغا ۋە ئااۇ زاتقااا تاااكى  -ۋەسااەللەمگە، ئااۇ زاتنىااڭ ئااائىلە 
 قىيامەتكىچە ئەگەشكەنلەرگە دۇرۇد ۋە ساالمالر بولسۇن.

رىپ، بااالەەت يېشاىغا قەدەم ئالالھ ئەززە ۋە جەللە ئۆمۈر بې !ئەزىز قېرىندىشىم
قىز، ئەر، ئايال مۇسۇلمان ئۈچۈن ھىجرىي يىل باويىچە يىلادا  -قويغان ھەربىر ئوەۇل 

ئېيىاادىكى  11بىاار كېلىاادىغان رامااازان ئېيىنىااڭ پەرز روزىسااى ۋە يىلنىااڭ قالغااان 
مىزنىڭ ماۇھىم تەركىباى ساەپىرىسۈننەت، مۇباھ روزىالر ئۇشابۇ قىساقىغىنە ھاياات 

 دۇر.ندىقىسىملىرى

 تۈرلۈك ئاي )قەمەرىايە( تەقاۋىمى ئىسالم كالېندارى ياكى ھىجرىيە تەقۋىمى بىر
كاۈن بىار يىال ھېساابلىنىدىغان تەقۋىمادۇر. باۇ  355يااكى  354، ئاي 12بولۇپ، 

 - 17زامانىادا، ھىجارىيە رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ تەقۋىم خەلىپە ئۆمەر ئىبنى خەتتااب 
ۋە يولباشاچى  ەن، ئاالەملەرگە رەھامەتساى بىالەيىلى، ھەزرىتاى ئەلىنىاڭ تەۋسىي

نىڭ ئاناا ساەللەلالھۇ ئەلەيھاى ۋەساەللەمھەزرىتى ماۇھەممەد  قىلىنىپ ئەۋەتىلگەن
يىال دەپ  - 1( 622 ە)مىالدىاي ۋاقتى ھىجرەت قىلغانيۇرتى مەككەدىن مەدىنەگە 

قەمەرىاي شۇنىمۇ ئەسكەرتىپ قويۇش كېرەككى، قوبۇل قىلىنغان ۋە يولغا قويۇلغاندۇر. 
يىلالر تەرتىپ باويىچە  ،لېكىن .قۋىم جاھىلىيەت ئەرەبلىرى ئىچىدىمۇ قوللىنىالتتىتە

لىنەتتى. ىمۇنچىنچى يىل دېيىلمەي، شۇ يىل يۈز بەرگەن مۇھىم ۋەقەلەر بىلەن خااتىر
پىال »ەۇلغانادا ، رەساۇلۇلالھ تۇ571يااكى  570 ە)مىالدىي« پىل يىلى»مەسىلەن، 

يىال كېيىنكاى  دى(، پىل يىلىدىن ئىككاىنەچچە كۈن ئۆتكەن ئى 50دىن «ۋەقەسى
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، رەساۇلۇلالھنىڭ خاانىمى خەدىاجە ئاانىمىز ۋە «كەئبە رېمۇنت قىلىنغان يىل»يىل 
( 619 ە)مىالدىااي« قااايغۇ يىلااى»تاەىسااى ئەبااۇ تالىاات ۋاپااات بولغااان يىاال 

 گەندەك...يىلدې

زىنچى ئېيى بولسا ئۇشابۇ تەقۋىمنىاڭ توققاۇ« رامازان»ھىجرىيە كالېندارىدىكى 
كاۈن  30يااكى  29يەنە بىر يېڭاى ئااي كۆرۈلگاۈچە  ،ېيىدۇر ۋە يېڭى ئاي كۆرۈلۈپئ

كااۈن ئاااز  12ياااكى  11تەقۋىماادىن  ەداۋاملىشااىدۇ. ھىجاارىيە تەقااۋىمى مىالدىااي
كاۈن  12 يااكى 11يىلدىكىادىن  ئالدىنقىبولغانلىقى ئۈچۈن، رامازان ئېيى ھەر يىلى 

 .  م ئوخشاش كۈنلەردە كېلىدۇيىلدا بىر قېتى 32بالدۇر كېلىدۇ ۋە تەخمىنەن 

يىال  - 624 ەىلاى شاەئبان ئېياى )مىالدىايي - 2رامازان روزىساى ھىجارىيە 
ۇرئااان ق»فېااۋرال( دا پەرز قىلىنغااان بولااۇپ، رامااازان روزىسااىنىڭ پەرز ئىكەنلىكااى 

 بىلەن مۇتلەقتۇر.ئ ، سۈننەت ۋە ئىجما«كەرىم

)ساىيام( دەپ « امالصاي»)ساۋم( يااكى « صوم»دە «قۇرئان كەرىم» اا «روزا»
دىاان كەلااگەن «روزە»ئاتالغۇسااى فاارى تىلىاادىكى « روزا»كەلاگەن. تىلىمىزدىكااى 

ەاا «روزا»باوۋىلىرىمىز بولساا قەدىمادە  -دېگەن مەنىدىدۇر. ئاتا « كۈنلۈك»بولۇپ، 
 .  (1)دېگەنىكەن« باچاق باچاماق»قا «روزا تۇتۇش»)باچاق(، « چاقْبَ»

 

 

   

 

                                                
 - 536يىال،  - 1981شاىنجا  خەلان نەشارىياتى،  تاوم، I« دىۋانۇ لۇەاتىت تۈرك»م. كاشغەرىي: ( 1)

پېئىلىنىاڭ يىلتىازى ھەققىادە  -باچاائەسكى ئۇيغۇر تۈركچىسىدە قوللىنىلغان »بەت؛ ئەرتان بەسلى: 
(ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE GEÇEN baça- FİİLİNİN KÖKENİ ÜZERİNE») ،

UluslararasıUygur Araştırmaları Dergisi   44 – 41سااان،  2016/7ژۇرنىلااى - 
 .بەتلەر 
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ھوسۇللۇق ئالىم ئابدۇلئەزىز  -مول ، ىسىرلىن دوكتورقولىڭىزدىكى ئۇشبۇ كىتاب م
مۇستافا كامىلنىڭ قەلىمىگە ئائىت بولۇپ، ئەسلىدە ئەرەب تىلىدا بىار ماۇقەددىمە ۋە 

ۋزۇدىن تەشكىل تاپقان ئەسەردۇر. ئەساەر ھەجىام جەھەتاتىن نىسابەتەن ائوتتۇز م
ىلدە كىچىااك، مەزمااۇن جەھەتااتىن يەەگىاال ۋە ئاسااان ئۆزلەشااتۈرۈلىدىغان شااەك

 تەييارالنغان. 

سااەللەلالھۇ  ئااايەتلىرى ۋە رەسااۇلۇلالھ« قۇرئااان كەرىاام»كىتابنىااڭ مەزمااۇنى 
ساالىھلەرنىڭ  -ھەدىسالەر، ساەلەف نىڭ سۈننىتى بايان قىلىنغان ئەلەيھى ۋەسەللەم

دۇردانىلىرى بىالەن بېازەلگەن بولاۇپ، كىشاىدە روزا تۇتۇشاتىن ئەۋۋەل،  -كمەت ھې
ن ئەۋۋەل بولۇشقا تېگىشلىك ئىدىيەۋى تەيياارلىقالر ئۆگاۈت بولۇپمۇ رامازان روزىسىدى

كېچىككەنادە  ،باۇ كىتاابنى ماۇمكىنقەدەر راماازان ئېيىادىن باۇرۇن ،قىلىنغان. شۇەا
 ئوقۇپ تۈگىتىش تەۋسىيە قىلىنىدۇ. رامازاندا بولسىمۇ،

سىدە تەرجىماان ۋە نەشارىيات تەرىپىادىن كىتابنىڭ مەزكۇر ئۇيغۇرچە تەرجىمى
 مېتود قوللىنىلدى: تۆەندىكىچە

دېيىشااكە « رامىاازان»گەرچە ئۇيغااۇر جامااائەتچىلىكى رامااازان ئېيىغااا  .1
ل ئاتىلىشاىغا ەزكۇر خاى ئىسىمنىڭ تاوەرا ۋە ئەسائادەتلەنگەن بولسىمۇ، م
 دەپ ئېلىندى؛« رامازان»ئە  يېقىن شەكىلدە 

ساىدىن باۇرۇن كىتابنىاڭ مەتناى ۋە ھاشاىيەلىرىدە «مۇقەددىمە»كىتابنىڭ  .2
 ىغان بەزىبىر دىنىي ئاتالغۇالرەا قىسقىچە ئىزاھالر بېرىلدى؛ ئۇچرايد

قايسى ئايەت ئىكەنلىكاى ئەسەردە كەلتۈرۈلگەن ئايەتلەرنىڭ قايسى سۈرە ۋە  .3
مۇمالشقان شەكىلدە شاۇ ئاايەتتىن كېيىانال وئىسالم ئەدەبىياتىدا ئ خەلقئارا
  ؛بېرىلدى

ائاالنىاڭ لەۋزلىارى سىي ھەدىسلەردە كەلاگەن ئاالالھ تئايەتلەر ۋە بەزى قۇد .4
 خەت شەكلىدە بېرىلدى؛ «ئەسلىيە»ئاتايىن 
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ھەدىساالەردە كەلااگەن رەسااۇلۇلالھ سااەللەلالھۇ ئەلەيھااى ۋەسااەللەمنىڭ  .5
 خەت شەكلىدە بېرىلدى؛ «مەردانە»لەۋزلىرى ئاتايىن 

كىتابتا ئىسمى تىلغا ئېلىنغان ساھابە، تاابىئىن ۋە ئاۇالردىن كېايىن ئاۆتكەن  .6
شاۇ شەخسانىڭ  ئۆماۈر باياانىىم زاتالرنىڭ قىسقىچە مۇھ ۋە ئۆلىما -ئالىم 

 ئىسمى تۇنجى تىلغا ئېلىنغان بەتنىڭ ئاستىغا بېرىلدى؛

ئۆماۈر تەرجىمە ۋە تەھرىرلىك جەريانىدا قوشۇلغان تولۇقلىما، ئىزاھاات يااكى  .7
 شەكلىدە ئىشارەت قويۇلدى؛« ت» _ قاتارلىن مەزمۇنالرنىڭ ئاخىرىغا  بايان

ن بولااۇپ، مەزكااۇر ئۇيغااۇرچە بېاارىلمىگە« ىمەخااات»ئەسااەرنىڭ ئەساالىدە  .8
بىار خااتىمە قىسقا نامىدا « تۈگەنچە»دە نەشرىياتىمىز تەرىپىدىن تەرجىمى
 بېرىلدى.

 

 يۈسااۈفئاخىرىاادا، ئۇشاابۇ ئەسااەرنى تەرجىاامە قىلغااان مااۇھەممەد تۇرسااۇن 
قېرىندىشىمىزنىڭ ئىلمى ۋە ۋاقتىغاا بەرىاكەت تىلەيمىاز. شاۇنداقال ئەساەرنىڭ ئە  

ئاخىرى ئىزچىال يېتەكچىلىاك  -شەكىلدە نەشر قىلىنىپ چىقىشىغا باشتىن ياخشى 
قىلغان ئۇستاز دوكتاور ئابادۇلئەزىز رەھمەتۇلالھقاا تەھىسان ئوقاۇش بىالەن بىارگە 

دىر ۋە خاالىن ناجىزانە ئەمگىكىمىزنى ئوقۇەۇچىسىغا پايدىلىن قىلىاپ بېرىشاىنى قاا
 مىز.ئالالھتىن تىلەي

 

كىزى  ساجىيە ئىسالم تەتقىقا مەر  
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 بەزىبىر ئاتالغۇالرغا ئىزاھات

 
 ۇپ،بولا ەتئىبااد ەلگىلىاگەنقىلىشانى ب ۇمچوق ەندىگەئالالھ تائاال ب )الفرض(: ەرزپ

 بەلگىلەناگەن. ۇچرايادۇئادا قىلمىساا جازاەاا ئ ۇ،تاپىد ۋابئادا قىلسا سا ۇنىئ
 :بۆلۈنىدۇ تۈرگەئىككى  پەرزقاراپ  تەبىئىتىگە ئىشنىڭ

بولغاان،  ېارەكك ۇندىشاىئور ۇمچوقا ۆزىكىشاى ئا ەربىرھ عين(:)فرض  ەينئ ەرزپ
ئورنىغا باشقا بىارى  ۇنىڭساقىت بولىدىغان، ئ ەدىنىدىنئادا قىلغاندىال گ ۆزىئ

 .ەرزئادا قىلىپ قويسا بولمايدىغان پ

ئادا قىلىنىشاى  ۇمچوق ەتئىينەزەر،كىم ئادا قىلىشىدىن ق )فرض كفاية(: ۇپايەك ەرزپ
ئادا قىلسا باشقىالردىن ساقىت بولىادىغان،  ەرقىسىم كىشىلبولغان، بىر  ېرەكك
 .ەرزبولىدىغان پ ۇناھكارگ ەممەئادا قىلىنمىسا ھ ەرىپىدىنت ېچكىمھ

بىر  )متّفق عليهە(: ەدىسھ ەلەيھىئ ۇتتەفەقۇنياكى م ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك
 ەپد« ەھىھەينساا» ۇساالىمالرنىڭئىمااام م ۋە ۇخااارىيئىمااام ب ەدىساانىڭھ

 نىااااڭلىرى«ەلمۇسنەدۇسسااااەھى ئ» ۋە« ەلجامىئۇسسااااەھى ئ»ن ئاتالغااااا
« ەھىھەينسا». ۇدۇرئاتاالغ ەيادىغانئالغاانلىقىنى ئىپادىل ۇنئور ئىككىلىسىدە

ئىماام  ۋە بۇخاارىي. ئىمام ۇقىلىنىد ېتىراپئ ەكبىرد ەرىپىدىنبارلىن ئالىمالر ت
 ەبىارلىكك ھەدىسشۇناساالرنىڭباارلىن  كەلگەنلىكاى بىرلىككە مۇسلىمالرنىڭ
 سەھىھلىكىنىڭ ھەدىسنىڭ ئاتالغۇ مەزكۇرقارىلىپ،  دەپئوخشاش  كەلگىنىگە

 .كۆرسىتىدۇ دەرىجىسىنى يۇقىرى ئە 

 بولااۇپ، دېاامەك «ەغۇچىئىزىاادىن مااا ۋە ەگەشااكۈچىئ» تههابىنىن )التههاب  (:
 ە، سااھابۇرمىساىمۇت ۇپبول ەمراھھ رىدەەنەز كۆپچىلىكىنىڭ مۇھەددىسلەرنىڭ

 .ۆرسىتىدۇككىشىنى  ۇچراشقانئ ەنبىل



8
 

 

 ەنادىگەئاالالھ تائااال بن، ەنمىاگەكلەقىلىش چ ۋەتوەرا  ەتتەرىئەش )الجهائز(: جائىز
بولماياادىغان،  ۇناااھقىلسااا گ ،ەرگەنقىلماساالىن ئىىتىيااارلىقنى ب -قىلىااش 

بولساا،  ەد«ئىلماى ەقىدەئ»مما، ەئ. ۆرسىتىدۇئىشالرنى ك« باھۇم»، «ھاالل»
 .ۇرسىتىدۆى كئىشن «مكىنۇم»تتىن ەھەقلىي جەشى ئۇبول

 بولاۇپ، مەنىادە دېاگەن «ەرگاۈچىب ۇپتوشا ۇسا ەقىغانالرەااچا» )الهراي((: ۋى را
 .ۆرسىتىدۇك ەرگۈچىنىب ۆزلەپس بىلەن سەنەدىباشقىالرەا  ھەدىسنى

 مەنىاالەردە دېگەناادەك «ۈچسااىزك ۋە ەئىاا ز» )الحههثيا اليهه ي (: ەدىههسھ ەئىهه ز
ىرىناى يااكى ب ەرتلىرىدىنشا ەدىسانىڭھ« ەساەنھ» ۋە «ەھى سا» بولۇپ،

 .ۆرسىتىدۇك ۋايەتنىبىرقانچىسىنى ھازىرلىمىغان رى

ئىماان  بولاۇپ، دېامەك «ۇچىبولغا ەماراھھ ۋە ۇچراشاقۇچىئ» )الصهحاب (: ەساھاب
 كاۆرگەن بولساىمۇ قېاتىم بىرەر ئەلەيھىسساالمنى پەيغەمبەر ھالىتىدە ئېيتقان

ھاالىتى:  كۆپلۈ. ككۆرسىتىدۇكىشىنى  كەتكەن دۇنيادىن ھالىتىدە مۇسۇلمان ۋە
 كىرام. ەسھابئ

 ھەدىا  بولاۇپ، دېامەك «ەرساەتايىنىلىدىغان ن» ەنىسىم ۇەەتل )السنث(: ەنەدس
 راۋىيلەرنااى ئېلىنىاادىغانتىلغااا  بااۇرۇن مەتنىاادىن ھەدىساانىڭ: ئىلمىاادە
 يەنى سەنەدبارىدىغان بولغاچقا،  ئېلىپ مەتنىگە ھەدى  راۋىيلەر. كۆرسىتىدۇ

 .ۇئاتىلىد دەپ« يول»

 ەيىباتىنسااق، سااەالم، ئ» ەنىساىم ۇەەتلا )الحهثيا الصهحي:(: سەدىھ ەھىھس
 ۇلقوباا ەپد «ەنچلىكئىشاا»: ەئىلمىااد ەدىاا ھ ۇپ،بولاا ېاامەكد« خااالىي

 ۋىيلەرنىااڭىشىشااى، راۇتت ەنەدنىڭبولغااان ساا ېرەكلىااكك ۈچااۈنقىلىنىشااى ئ
 ۋىيلەرنىااڭرا ۆپياااكى كاا ەنچلىكئىشاا ېىىمااۇباشااقا ت ۇشااى،بول ەنچلىكئىشاا

 ېلىقمايادىغانچ ەئاساانلىقچ ۆزگەكا ۋەبولماسالىقى  ەتۋايزىت رىا ۋايىتىگەرى
دىنىااي  ۋەھازىرلىغااان  ەرتلەرنىقاتااارلىن شاا ۇشااىخااالىي بول ەيىاابلەردىنئ
 .ۆرسىتىدۇك ەدىسنىبولىدىغان ھ ەلىلد ۇسۇسالرداخ
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توپالنغااان  ەدىساالىرىھ ەلەيھىسساااالمنىڭئ ەيغەماابەرپ )الصههحيحين(: ەھىھەينسه 
ئىككاى  ەنچلىكئىشا ە ئ ەكتت الستة( ئىچىد)ال« كىتاب ەئالت» ۆتىۋەرم ە ئ
 ەھى سا» ۇسالىمالرنىڭئىماام م ۋە ۇخاارىيئىمام ب ەنى، ي«الجامع الصحيح»
 يىغىپ ئاتىلىشى. ڭلىرىنى«توپلىمى ەدىسلەرھ

 ۇھىمما ە توپالنغاان ئ ەدىسالىرىھ ەلەيھىسساالمنىڭئ ەيغەمبەرپ )السنن(: ۈنەنس
 ەناىي ۆتى،ئاتالغان تا ەنمى بىل( ناەسسۈنەن)ئ« السنن» ەكىتاب ئىچىد ەئالت
 ۆت)تا« السنن األربعاة» ەلەرنىڭئىبنى ماج ۋە ەسائىيتىرمىزىي، ن ۋۇد،دا ەبۇئ

 ئىبااادەت،ئىمااان،  شااۇنداقال. ۇركىتابلىرىااد ەدىاا ئاتالغااان ھ ەپ( دۈنەنساا
توپالنغااان  ھەدىساالىرى ئەھكااام ھەققىاادىكىقىساااى  -جااازا  مۇئااامىلىلەر،
 ئورتاق ئاتىلىشى. كىتابالرنىڭ

، لاېكىن. ۆرساىتىدۇياولىنى ك ۇتقانت ەلەيھىسساالمنىڭئ ەيغەمبەرپ )السنة(: ۈننەتس
. فىقا  ۇبولىاد ەرقلىانپ ەنىسى( ەا قاراپ مېكىستىئورنى )كونت ەنئىشلىتىلگ
ئاادا قىلغاان  ەلەيھىسسااالمئ ەيغەمابەرتىن ساىرت پۋاجىپا ۋە ەرز: پەئىلمىد

 ۆكااۈمنىھ ەرئىي: شااەئىلمىااد ەدىاا . ھۆرسااىتىدۇك ەتنىئىباااد« ەپاالەن»
 -ئىاش  ۆزى،س ەلەيھىسساالمنىڭئ ەيغەمبەرپ ۈرمىسۇن،ياكى بىلد ۈرسۇنبىلد

 ۆكاۈمنىھ ەرئىي: شەفىق  ئىلمىد ۇسۇلىئ ۆرسەتسە،ك ۈپەتلىرىنىس ۋەئىزلىرى 
 ۋەئىزلىاارى  -ئىااش  ۆزى،ساا ەلەيھىسساااالمنىڭئ ەيغەماابەرپ ۈرىاادىغانبىلد
 .ۆرسىتىدۇك ۈپەتلىرىنىس

 ەرگەننى بىقىلماسالىن ئىىتىياارلىق -قىلىش  ەندىگەھ تائاال بئالال )المبها((: ۇباھم
قارىغاان  ەپقىلىش يااكى قىلماسالىقنى ئوخشااش د ەرىئەتش ەتتەئىش. ئاد

 ەئىپاااد ەقەتقىلماساالىن توەرىسااىدا پ -ياااكى قىلىااش  ۇنئىااش بولساا
« جاائىز»، «ھااالل»بولمايادىغان،  ۇنااھقىلسا گ ۇن،ئىش بولس ۈرمىگەنبىلد

 .سىتىدۇۆرئىشالرنى ك

 ۈزۈلمەيئاا ۇئارقااائارقىم» ەنىسااىم ۇەەتلاا )الحههثيا المتهه(اتر(: ەدىههسھ ۇتەۋاتىرمهه
 ئااخىرىغىچە بېشاىدىن سەنەدنىڭ: ئىلمىدە ھەدى  بولۇپ، دېمەك «ېلىشك
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ياوق  ئېھتىمااللىقى كېلىشاىۋېلىش ئېيتىشاقابولغان ئارىلىقتا ئارىلىرىدا يالغان 
ساانلىن  ۆپكا ەتتىكىھاالئوخشااش  ۋىيلەرنىاڭسااندىكى را ۆپك ھالەتتىكى

: ەدىاا ھ ۇتەۋاتىر. مااۆرسااىتىدۇك ەدىساانىقىلغااان ھ ۋايەترىاا ۋىاايلەردىنرا
 .ۆلۈنىدۇب ۈرگەئىككى ت ەپد« ۇتەۋاتىرم ەنىسىم»، «ۇتەۋاتىرم ەۋزىل»

ئاالالھ  ۇپ،بولا ەنىدەم ېگەند« ئىش ۆرۈلىدىغانياخشى ك» )المستحب(: ۇستەھەپم
 ۇپ،بولا ەتقىلغاان ئىبااد ەرەىپت ېكىنل ۇيرۇمىغان،ئادا قىلىشقا ب ۇمتائاال چوق
 ەتتەئاد ۇئاتالغ ۇ. بۇجازاالنمايد ۇچىقىلغ ەركت ېرىشىدۇ،ئ ۋابقاسا ۇچىئادا قىلغ

 .ۆرسىتىدۇك ۈرلەرنىمۇقىلىنغان ت ەرەىتقاتارلىن ت ەپلەن ۈننەت،س

 ۋە ەرزپ ۇپ،بولا ەنىالەردەم ېگەنادەكد «ەدىايەھ ە،زىيااد ۇق،ئارت» )النفه((: ەفلەن
 ەتلەرنىقىلىنغان ئىبااد ەرەىتقاتارلىن ت ۈننەتس ۇستەھەپ،باشقا م ۋاجىپتىن

 ۋاجىاپ ۋە ەرزپ» ېيتىلغانادانامازەاا قارىتاا ئ ۆزسا ۇ: باەسىلەن. مۆرسىتىدۇك
. زاكاتقاا قارىتاا ۈرىادۇبىلد ەنىناىم ېاگەند« ناماز ۇقنامازالردىن سىرتقى ئارت

. رامىزانغاا رساىتىدۇۆك ەدىقىلەرنىزاكاتتىن ساىرتقى سا ەرزبولسا پ ېيتىلغاندائ
 .ۆرسىتىدۇروزىالرنى ك ۇتقانروزىدىن سىرت ت ۋاجىپ ۋە ەرزپ ېيتىلسا،قارىتا ئ

 ېامەكد« چىرايلىان ۈزەل،گا» ەنىساىم ۇەەتل )الحثيا الحسهن(: ەدىسھ ەسەنھ
 ېكىننى ھازىرلىغان، لەرتىش ڭنى«ەدى ھ ەھى س»: ەئىلمىد ەدى ھ ۇپ،بول
 ۇشااىبول ەرىجىاادەد ۇقىرىياا ە ن ئسااادىر قىلماياادىغا ۋەنلىكھەساا ۋىينىااڭرا
ياااكى  ەرىجىسااىد ۆۋەنتاا ڭنىاا«ەدىاا ھ ەھى ساا»قىلىنماياادىغان،  ەرتشاا
 ەرىجىساىگەد« ەدىا ھ ەھى سا» ەممااىرى، ئۇقتىان يا«ەدىا ھ ەئى ز»
 .ۆرسىتىدۇك ەدىسنىھ ەتمىگەني

« ەرىامك ۇرئاانق» ەلەيھىسسااالمئ ەيغەمابەرپ )الحثيا القثس (: ۇدۇسى ق ەدىسھ
 ەيغەمابەر. پۆرساىتىدۇك ۋەھىيناىقىلغاان  ۋايەتائااالدىن رىاسىرتىدا ئالالھ ت

زات  ۇلاۇ ئاتالساا، ئ ەپد« ەدىا ھ»قىلغاانلىقتىن  ۋايەترىا ەلەيھىسساالمئ
ئاتالغااان.  دەپ «ۇدۇسااىيق» ۈچااۈنئ ېرىلگەنلىكااىب ەتنىسااب ەرۋەردىگارەاااپ

 مەنىادىكى دېاگەن «نۇقسانسىزلىن مۇقەددەسلىك،پاكلىن، » مەنىسى لۇەەت
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 ەرقاناداقھ» ەلىمىسىك« ۇدۇسىيق» مەنسۇپئىسمى  ومۇرىدىنت «قۇدۇى»
. ېگەنلىكتااۇرد« ەرسااەخاااى ن ەۋجۇدلۇققااابىاار م ۇلااۇ خااالىي ئ ۇقساااندىنن
، ئااالالھتىنئااارقىلىن  ۋەھىاايياااكى  ۈشچاا ەنەنم« ۇدۇسااىيق ەدىاا ھ»

 .ېمەكتۇرد ەدى ھ ەلگەنك ەلەيھىسساالمدىنئ ەيغەمبەرئىبارىلىرى پ

 ەتلەردەباشاقا ئىبااد ەجادىنھ ەزىرىادەن ڭئالىمالرنىا ۆپچىلىاكك )ال(اجهب(: ۋاجىپ
 ۋاجىپناى ەنبىال ەرزپ ەزھەبم ەنەفىي. ھتۇريوق ەرقىپ ەرزنىڭپ ەنبىل ۋاجىپ

 ەرىجىسااىگەد‹ ۇتەۋاتىرماا› ېنىاان،ئ ەسااكىن،ك ەقەتپ ەرزپ»: ەرقلەناادۈرۈپپ
‹ ۇتەۋاتىرما› كەساكىن،بولساا،  ۋاجىپ. ۇئىسپاتلىنىد ەنالبىل ەلىللەرد ەتكەني
، باارلىن ېكىن. لەيدۇد «ۇئىسپاتلىنىد ەنبىل ەلىللەرد ەتمىگەني ىسىگەەرىجد

 ەرقاىپ ۋاجىپنىڭ ەنبىل ەرزپ ۇقتىسىدىنقىلىش ن ەمەلئ ەزىرىدەن ڭئالىمالرنى
ئادا قىلساا  ۇنىئ ۋە ۆرسىتىدۇك ۇنداشنىئور ۇمئىككىسى چوق ەرھ ۈنكىيوق. چ

 .ۇچرايدۇئادا قىلمىسا جازاەا ئ ۇ،تاپىد ۋابسا

بىار  ەلاۇمم ېيىنكاىك ۋاپاتىادىن ەلەيھىسسااالمنىڭئ ەيغەمابەرپ اإلجمها((:) ئئىجما
 ەكبىاارد ەسااىلىدەم ەلااۇمم ۇجتەھىاادلىرىنىڭم ۈممىتىئىسااالم ئاا ەسااىردەئ

 .ۇرئىتتىپاقلىشىشىد

يااكى  دىا ەبىار ھ پ،ۇقوللىنىلىدىغان بول ۇنىسىدىمەم« دەنەس» ئىسناد )اإلسناد(:
 نۈچاۈئىما قىلىش ئ چىنىۇتىلغا ئالغياكى  چىۇقىلغ تەايۋرى نجىۇت زنىۆبىر س

 دىنىەنەئىساىملىرىنى باياان قىلمااق، سا ڭرنىەىيلۋئالغان را نۇئور ەدىدەنەس
 بايان قىلماق.
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 مۇقەددىمە

 

جىمى ھەمدۇسانا تەقدىرلەرنى بەلگىلىگۈچى، كېچىنى كۈنادۈزگە ۋە كۈنادۈزنى 
 ،ۇرىتىهههثلىغىنىنى ياھئهههالالھ  ههها﴿كاااېچىگە كىرگۈزگاااۈچى ئالالھقاااا خاساااتۇر. 

 .(68)قەسەى: ﴾ۇنىنى تالاليثىلىغھ ا

شاااىمىز، ئىساااتىغپار ۋېلىتەۋبە قىلى تائااااال ئاااالالھزات ۋە ئەبەدىاااي ئۇلاااۇ  
 بىااز ،ئۈچااۈن انەلەردە بولۇۋېلىشااىمىزشااىمىز، نېئمەتلىرىنااى ئەساالەپ شااۈكۈرۋېلىئېيتى

ەيىان رەھمىتىنىاڭ م ئاۆزگە ئارقىمۇئارقا كېلىادىغان پەزىلەتلىاك پەساىللەردە بەندىلەر
 مۇستەساناىادىغان ۈلمەەپىرىتاى قولغاا كەلتۈرئىالھىاي ۋە  ايدىغانددا سالقىنشاماللىرى

 ڭزىنىههۆئهالالھ )ئ﴿خااى كااۈنلەرنى تاالالپ بەردى.  ئاتاياادىغانئاۆزىمىزنى دەمالەرگە 
 قىلمهههاقچى رۈكۈشههه( ەمىهههتىگنېن ڭزىنىهههۆ)ئ يهههاكى ب(لغهههانالر كچىەسهههلىمەئ( درىتىنىۇقههه

 .(62)فۇرقان: ﴾ردىەب قىلىپ رىثىغانۇت ئالمىشىپ زنىۈنثۈك نەبىل ەچېك نۈچۈئ ب(لغانالر

دۇرۇت ۋە ساالم ئىبادەتگۇيالرنىڭ ئىماامى، ئاالالھنى كاۆپ زىكىار قىلغاۇچى ۋە 
ئاااخىرىتىنى گۈللەندۈرۈشااتە خااليىققااا شااۈكۈر ئېيتقۇچىالرنىااڭ رەھبىاارى، دائىمااا 

ەەلىابە قاازىنىش  تەەالدىن ۋە دۇنيادا شۇنداقال  ،دۇنياسىنى قانداق بويسۇندۇرۇشنى
ساەللەلالھۇ ئۆگەتكاۈچى ماۇھەممەد  ئۈچۈن ياراتقۇچىسىنى قاناداق رازى قىلىشانى

 بولسۇن. ئەلەيھى ۋەسەللەمگە

( درىتىنىۇقهه ڭزىنىههۆئههالالھ )ئ﴿ئااالالھ تائاااال بااۇ پەسااىللەر  ،شۈبھىسااىزكى
قىلمههاقچى ب(لغههانالر  رۈكۈشهه( ەمىههتىگنېن ڭزىنىههۆب(لغههانالر يههاكى )ئ كچىەسههلىمەئ
 (62)فۇرقااان: ﴾كههېچە بىههلەن كۈنههثۈزنى ئالمىشههىپ تۇرىههثىغان قىلىههپ بەردى نۈچههۈئ

 .لىنىدۇھەر يىل تەكراردېگەندەك 
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تۇتقان ۋە كېچىلىرى قىيامدا  اروزئالالھ تائاال ئۇلۇ  ۋە قەدىرلىك قىلغان، جۈملىدىن، 
 -تۇرەااانالرنى شااەرەپلىك قىلغااان، روزىاادارالر ئۈچااۈن باشااقا ئااايالردا بولمىغااان سااان 

 ئەنە شاۇ ئېياى راماازان دە قىلغاانئاالھىۋەدە قىلىنىپ، مۇكاپاتالر  -ناقسىز ئەجىر سا
پەيغەمابەر ھەدىا  قۇدساىيدا بىر . دىندۇرھەر يىلى كېلىدىغان پەزىلەتلىك پەسىللەر

 قىلغههان ڭبالىسههىنى مەئههاد»مۇنااداق دەياادۇ: سااەللەلالھۇ ئەلەيھااى ۋەسااەللەم 
 سسهىثىنەئ(ن ھمۇكاپاتى  نىڭ شىلىقيا. رۇنثۈچۈئ زىۆئ ممىسىەھ ڭللىرىنىەمەئ
 ىتىنى،ۋھەشهه ەنههثەب كى،رۇنههثۈچۈئ نەريزا م التههەقە. پىثۇرسسههىگىچەھ زۈيهه ەتههتەي
 مۈزۆئه كاپاتىنىۇم ڭنىۇئ نۈچۈئ نلىكىەتكەئ ركەت دەپ مېنىئىچمىكىنى  - كەمېي
 .(1)«نەرىمېب

 10روزىاادىن باشااقا پۈتااۈن ئەمەللەرنىااڭ مۇكاپاااتى ئېيتىااپ ئااۆتكىنىمىزدەك، 
 ساەبر ا بولسااروزلاېكىن، ھەسسىگىچە ھەسسىلىنىشى مۇمكىن.  700سىدىن ھەس

 لىنىشاىنىاڭ مۇكاپاتىنىاڭ ھەسسى، ئۇبىلەن قىلىنىدىغان ئىبادەت بولغانلىقى ئۈچاۈن
بسهىز ھېسا چىالرغهاۇقىلغ سەبر﴿ ،. شۈبھىسىزكىسىغمايدۇ قاساناق ياكىمەلۇم چەك 

 .(10)زۇمەر: ﴾ۇرىلىثېب جىرەئ

 ئىنساان ىنغان ئاالھىادىلىكلەرگە قوشاۇلۇپ ماكاان، زاماان ۋەيۇقىرىدا بايان قىل
 ىدۇ. روزىنىڭ مۇكاپاتى ھەسسىلىن ىكمۇشەرەپلىك بولۇشى سەۋەبل قاتارلىقالرنىڭ

نىااڭ الربولۇپمااۇ ناماز ،ئىبادەتلەرنىااڭ -تااائەت  ماكاننىههڭ شههەرەپلىل ب(لۇشههى:
 ھەرەمدى مەساجىمەكاكە ماۇكەررەمەدىكى ساەپەر قىلىنىادىغان  ئاتايىنشەرىپىگە 
ھاى )ساەللەلالھۇ ئەلەي نەبەۋىاي مەساجىدىمەدىانە ماۇنەۋۋەرەدىكى ، )بەيتۇلالھ(
تە ئەقسادىن ئىبارەت ئاۈ  مەساجىد مەسجىدىمۇبارەك قۇددۇستىكى ۋە ۋەسەللەم( 

 .دېگەندەك ئوقۇلۇشى، ئورۇندىلىشى

ئېيىادىنمۇ ئەۋزەلارەك  راماازانئاينىڭ ئىچىدە  12 زاماننىڭ شەرەپلىل ب(لۇشى:
 -پەزىلەتاتە بىار ىمۇ ساكېچىھەر كۈنادۈزى ۋە ھەر ھەتتاا باۇ ئاينىاڭ  يوقتاۇر.ئاي 

                                                
 ر؛ەدىسااالەھ - 163 ۋە - 1151 ،«سااالىمۇم» ر؛ەدىسااالەھ - 1904، - 1894« خاااارىيۇب( »1)

 .نەگېد «ھى ەس دىەنەس»: تۇئرناەلئەئ يتەئۇ. شدى ەھ - 10178 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم»
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ئاينىڭ ئە  ئەۋزەل كۈنلىرىادۇر. ئۇشبۇ  كۈن ئاخىرقى ئونبولۇپمۇ ، تۇربىرىدىن پەرقلىق
بىاالەن قاتمۇقااات  ىپىشااەربااۇ ئااون كۈناادە قىلىنغااان سااالى  ئەمەلاالەر زاماننىااڭ 

بۇ ئون كۈنادە ئۇش ۋەسەللەم ىۇ ئەلەيھسەللەلالھپەيغەمبەر ھەزرىتى ھەسسىلىنىدۇ. 
مۇباارەك باشقا ۋاقىتتا كۆرسەتمىگەن تىرىشچانلىقالرنى كۆرساىتەتتى.  بابىدا ئىبادەت
ساالى   ە قىلىنغاانبۇ ئون كۈننىڭ ئە  ئەۋزىلىادۇر. ئاۇ كېچىادبولسا كېچىسى  قەدر

 .دۇرھەتتا مىڭ ئايلىن ئىبادەتتىنمۇ ئەۋزەلھەسسىلىنىشتە ئەمەلنىڭ مۇكاپاتى 

 ،تەقۋادارلىن بىلەن بولىدۇ. شۈبھىساىزكى بولسابۇ  :ئىنساننىڭ شەرەپلىل ب(لۇشهى
ۋە تەقۋادارلىان شاەرەپلىك  .(27)مائىادە: ﴾ۇقىلىهث لۇق(به ادارالردىنالۋقهەت تەقەئالالھ پ﴿

 الرڭب(لغهههانلىرى ادارۋقهههەت ەڭئ نەتەقىهههقەھ﴿. دۇربولۇشااانىڭ ئاساساااىھۆرمەتلىاااك 
 - بىههر ڭرنىەكىشههىل نههىە)ي رەسابلىنىسههىلېھ تلىههلەرمۆھ ەڭئ رگاھىههثاەد ڭئالالھنىهه
 .(13)ھۇجاۇرات: ﴾(ۇب(لىهث نەبىهل ادارلىقۋقەت س،ەمەئ نەبىل بەسەن شىۇب(ل قۇئارت بىرىثىن
پااكىز، تېىىماۇ تەقاۋادار، قەلباى  تېىىماۇقارىغانادا باشقا ئاۈممەتلەرگە  كى،بۇ ئۈممەت

باشاقا  ،نلىقى ئۈچاۈنبولغاا تىرىشاچانئىمان ۋە ساۋاب تەلەپ قىلىش جەھەتاتە ئە  
 رە!( سهههىلدەممەھۇمهههتى ەممۈئههه)ئهههى ﴿ :ئاااۈممەتلەردىن پەزىلەتلىاااك قىلىنااادى

 پۇيرۇيا شههىلىققا بهه ،چىقىرىلغههان رىغههاۇئ(تت نۈچههۈئ تههىەئەنپەم ڭتنىەىيئىنسههان
. رەلىتسههەممۈئ يا شههى ەڭئ يتىههثىغانېئالالھقهها ئىمههان ئ ،يامههانلىقتىن ت(سههىثىغان

 دەممەھۇمه نهىە)ي يتسهاېناساراالر( ئىمان ئ ۋەر ەدىيلۇھەي نىەكىتاب )ي ھلىەئ رەگەئ
 ۋە نيههاۇ)د نۈچههۈئ الرۇ(، ئههەنسههەئىش ەھىههيگۋەنازىهه( قىلىنغههان  يھىسسههاالمغاەلەئ

 ڭالرنىهۇبهار، ئ ۇرمهەلمۇئمىن ەئىچىهث ڭالرنىهۇيا شهى به(التتى. ئ ەتتۋەلهە( ئەتتەئا ىر
 .(110)ئال ئىمران: ﴾رۇت(لىسى پاسىقالرد

چىققاان مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىادىن  شۈبھىسىزكى، ئالالھ تائاال
باشاقا  باائى  ەپلىرىشاەرۋە  ەتپەزىال گىچەئۆزمۇكاپاتىنى رنىڭ ئابىدلە ئىبادەتگۇي

باۇ ئارتۇق قىلدى ۋە  ھەسسەنەچچە چىققان ئابىدلەرنىڭ مۇكاپاتىدىن ئۈممەتلەردىن 
تاتە ئە  باشاتا پەزىلە ،ئۈممەتلەرنىڭ ئە  ئاخىرىدا كەلگەن بولسىمۇئۈممەت بارچە 
 نياغزاۇد رەلبىز »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: تە فشەرىقىلدى. ھەدى  
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. (1)«چىالرمى ۇبولغزز باشزز ا ەڭئ نىۈ زز تەقىيززام ر،ەچىلۈلگززەئاخىرىزز ا   ەڭئ
شاەرەپ دەرىجىلىارىگە ئاۆرلىگەن  ئاارقىلىن چوققىلىرىغا يامىشاىشكىشى تەقۋالىن 

 .ېشىشقا باشاليدۇمۇكاپاتى ھەسسىلەپ ئ -جىر ۋاقىتتا سالى  ئەمەللىرىنىڭ ئە

 ويۇلادى.قتەقۋالىن ئەمەللىرىدە ئۈستۈن دەرىجىلەرگە ئۆرلەش ئۈچۈن يولغاا  وزار
، بەيااگە مەياادانىچۈشااكۈچىلەر ئۈچااۈن بىاار گە بەجااايىكى بەيگىاا وزارشااۇنداقال 

! رەلئمىنۇمههئههى ﴿بولاادى.  پۇرسااەتئەجىرلىاارىگە قىزىققااۇچىالر ئۈچااۈن بىاار 
 نهههىە)ي ەرگەئىلگىهههرىكىل ردىنەسهههىل ن،ۈچهههۈئ الرڭساقلىنىشهههى( ىننهههاھالردۇ)گ

ىسههى( ريز رامههازان) ۇرگىمەسههىل ك،ەقىلىنغانههث رزەپ ريزا( ەرگەتلەممۈئهه ئىلگىرىكههى
 .(183بەقەرە: )﴾قىلىنثى رزەپ

ىالەن ب رئەخالقاالنىايەت، ئەمەل ۋە  شۇنىڭغا يارىشاتەقۋالىقنى ھاسىل قىلىش 
 لىارى بىالەننىيەتلىرى، ئەمەللىارى ۋە ئەخالقبارچە  بولسا تەقۋالىن. روياپقا چىقىدۇ
 روزىنىڭ مەقسىتىدۇر.  بىر پۈتۈن ھالدا

 تولىمااۇ كااۆپ ۋە ئەمەل ۋە ئىبااادەتلىرىئااۆزىگە تااالىن ئېيىنىااڭ  رامااازان
 ىكىادەك،باشقا چاەالرد ىنىڭۋاقىتقىممەتلىك روزىدار ئۈچۈن، شۇنىڭ  .دۇرخىلمۇخىل

 -ئويااۇن رەەگااارە  شااەھۋەت،  لااۈكرۈتانىااڭ ۋە دۇني ىيىتىمەشااغۇل تۈرلااۈك ھايااات
 ساااناقلىنئۇشاابۇ  ،تاماشااالىرىغا چۆكااۈش بىاالەن زايە بولااۇپ كەتمەساالىكى ئۈچااۈن

ى ئىبااادەتلەرن شااۇنداقال ،پاياادىلىنىشتااۈگەل  چەكلىااك سااائەتلەردىنردىكى ەكااۈنل
 داۋامالشتۇرۇشقا تۈرتكە بولغۇچى روھقا ئېھتىياجلىقتۇر.ئۈزلۈكسىز 

كۆپ بولغان بىار زامانادا ھەقىقەتەن ە خاپىلىقنىڭ سىناقلىرى خۇشاللىن ۋ لەربىز
 لەمەئ ەردەنلۈ زز ۇئزز»: سااەللەلالھۇ ئەلەيھااى ۋەسااەللەمتىمىز. پەيغەماابەر ىماقياشاا
  اپزاىىۇم - جىزرەئ ڭ ىشزىىى للىز ەئ قىلغان لەمەئ ئوخشاش ەرگەسىل چىغاۇقىلغ

ۇ كاۈنلەر بولساا كاۈنلىرى دەل مۇشا تاقەت - رۋسەدەپ خەۋەر بەرگەن  (2)«ۇرىلىز ېب
                                                

 . دى ەھ - 855 ،«سلىمۇم» دى ؛ەھ - 876 ،«خارىيۇب»: دى ەھ نەلىنگېك ەبىرلىكك( 1)
 - 4014 ،«ەمااج ئىبناى» ؛دىا ەھ - 4343 ،«دۋۇدا ۇباەئ» ؛دىا ەھ - 3058، «تىرمىزىي( »2)

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دى ەھ
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كاۆپ كىشاىلەرنىڭ يامانلىشىپ،  كۈنگە -كۈندىن بۇ كۈنلەردە ئىشالرنىڭ ئۇشكېرەك. 
، ئۆلتۈرۈلۈشانىڭ كاۆپ ياۈز بېرىشاى -ئۆلاۈش  ،لىرىبولۇشا قۇرباانپاسااتقا  - ەپىتن

 بىئىىتىيااربېشارەتلەرنى  دە بەرگەنھەدىسلىرى «ھەرج»ئەلەيھىسساالم  رەسۇلۇلالھ
 بەر ئەلەيھىسساالم: ىدۇ. پەيغەمكە سالئەس

، ەچۇغزبولمىئاشزاارا  رە، پى زىىلەچۈىمىگزە  قىىلىشزى ېي ەبىر ز بىزرىگ اقىتۋ —
  :رە. ساھابىلنىدىەگېد —ۇ، بولماي  تەقىيامە چۈىمىگە  پىيى ۆ  رجەھ

  :الميھىسساەلەئ رەمبەيغەى، پاشتسور پەد — ؟ەمېن نەگېد رجەھ —

 .  (1)دىېد — ،شۈرۈل ۆئ مەئاد، شۈرۈل ۆئ مەئاد —

، خەيار شاىپ كېتىىىيئازئەمەللىرىنىڭ  -، تائەت سىزلىكىبەرىكەت نىڭۋاقىتدەرۋەقە 
بولسا، پەيغەمابەر  لەرۋە يامانلىقالرەا باشچىالپ كىرىپ كېتىشاقلىشىش يىرئېھساندىن  -

دۇر. شاۇنىڭ لىرىدىندەپ سۈپەتلىگەن پىتنە زامانىنىڭ كۆرۈنۈشا «ھەرج»ئەلەيھىسساالم 
نالردا ئىبادەتكە يۈزلىنىشنىڭ باشاقا ۋاقىتالردىكىادىن پەرقلىان بولغاان ئۈچۈن بۇنداق زاما

 تەزامانىز ا ئىازاد ەپى زى»ئاالھىدىلىكى بار. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دەيادۇ: 
 .  (2)«رۇردۋەبارا نەبىل قىلىش تەھىجر اڭما قىلىش

 نەزەر،ياىېتىشىدىن قەتئكارائىت قانداق بولۇپ ش -شەرت  ئېيى رامازانمۇبارەك 
  نەپسانى ئىباادەتكە كۆنادۈرۈش ئۈچاۈن چاوتىزگىنادىن چىققاان پىتنە بوھرانىدا 

 ،ندەكلگەكۆرسااىتى تەپۇرسااەتتۇر. بااۇ نىاايەت بىاالەن ئىبااادەت قىلغااۇچى ھەدىساا
لۇلالھ رەساۇ رەھبىارى كەلگۈسىدە كېلىدىغان بارچە ئۈممەتنىڭۋە  ئىلگىرىكى ئۆتكەن

 لقاىئەۋۋەيۇرتىغاا ھىجارەت قىلغاان  نىڭ ھىجارەتسەللەلالھۇ ئەلەيھاى ۋەساەللەم
  مۇھاجىرالرنىڭ ئەجرىگە ئېرىشىشى مۇمكىن.

 - باشاقا مۇتەخەسسىسالىرى ۋە سااھەلىرىھەرگىزماۇ نىڭ مەقسىتى ئەسەر مەزكۇر
ئەمەى، بەلكاى بىازلەردە بولغان ھۆكاۈم، پەتاۋا مەساىلىلىرىنى باياان قىلىاش  باشقا

                                                
 .دى ەھ - 157 ،«سلىمۇم» دى ؛ەھ - 7161 ،«خارىيۇب»: دى ەھ نەلىنگېك ە( بىرلىكك1)
 .دى ەھ - 2948 ،«سلىمۇم» (2)
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 تاۈرتكەئاالھىادە بىار قارىتاا  كەەتئىبااد -تاائەت  ھەممە ئااي ۋە كۈنلىرىادەيىلنىڭ 
بۇ مۇبارەك ئايادا ئۇشئىنسانالرەا بارچە ە ۋە ىمىزگنەپسئۆز يېتىلىشى ئۈچۈن،  كۈچنىڭ

 -نىشاانىمىز تاائەت  شۇنداقال تۇر.نىڭ روھىنى ئەسلىتىشلەرئىبادەت -تائەت قىلىنغۇسى 
تەلەپ ردا ئىشال ەھەمم كە دائىرئاخىرەت -، ھەج ۋە دۇنيا انىڭ ناماز، روزلىرىمىزئىبادەت

خاراكتېرىادىكى پاۈچەك بىار  ئادەت يوقسۇل دىنلىرىامەنكۆپىنچە قىلىنغان قۇللۇقنىڭ 
روھىناى ھەقىقىاي رنىاڭ ەئەمەلل -ئىباادەت  ،ئايلىنىاپ قالماسالىقى ئۈچاۈن ئىشقا

قورقۇتقاۇچى مۆرىتى كەلگەندە قايتۇرۇپ كېلىشكە ياردەم بېرىدىغان قىزىقتۇرەۇچى ۋە 
 نههامىزى ، ڭنىههېم» يتقىنكههى،ېئ!( دەممەھۇ)ئههى مهه﴿قىلىشااتۇر.  ئااامىلالرنى بايااان

 - تەتههائ ۋە يا شههىلىقلىرى  قىلغههان نيههاداۇ)د مامههاتى  ۋە ھايههاتى  ربههانلىقى ،ۇق
 رىكىېشه ڭ.ئالالھنىه رۇنهثۈچۈئ ئهالالھ ردىگهارىۋەرەپ ڭرنىهەملەئال( تلىرى ەئىباد
قىلىشههقا(  تەدىال  ههالىس ئىبههاقئههالالھ زۇيههالغ نههىە)ي غاڭنىۇشههۇم نەم ر،ۇي(قتهه

 .(163 – 162)ئەنئام ﴾نەلىمەۋۋەئ ڭلمانالرنىۇسۇم نەم م،ۇلثۇيرۇب

شاۇ ئۈچاۈن،  تېپىشاى ئاداقۇللۇق تەقەززاسى بويىچە  –ئۇبۇدىييەت ئىبادەتنىڭ 
. شاۇنىڭ ئۈچاۈن تونۇپ يېتىش كېرەك نىلىرىامەنچىن روھى ۋە ھەقىقىي ئىبادەتنىڭ 

 ئاتلىنىشبۇ كىتاب شۇ مەقسەتكە ئۇشلىن نام «نىڭ روھى ۋە ئۇنىڭ مەنىلىرىرامازان»
تاۈگىمەى نېئمىتى ۋە پۈتمەى  ئىگەمئالالھ تىلىكىمىز، ىدۇر. نغۇچباشالنىڭ ىرىسەپ

باۇ شاۇنداقال ھەقتائااال ئىاگەم  ئېرىشاتۈرگەي! مەقساىتىمىزگە شاۇكەرەمى بىالەن 
دەپ  «ئىبادەتنىااڭ روھااى ۋە ئۇنىااڭ مەنىلىاارى» داۋامااى سااۈپىتىدىكى نىااڭكىتاب
 .غايقىلمۇ مۇۋەپپەق ىمىزگىكىتاب ۇسىنغنامال

 - ەئااائىل يھىسساااالمغا،ەلەئ دەممەھۇسااالىمى ماا ۋە ھمىتااىەر ڭئالالھنىاا
 !نۇبولس ەساھابىلىرىگ ۋە ابىئاتلىرىغاۋتا

 للى ەئۇم

 ئېيىنىڭ بېشى يىلى، شەئبان - 1425ھىجرىيە 

 رىنتەبېس - 15يىلى  - 2004مىالدىيە 
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 نى كۈتۈۋېلىشىڭىزرامازان

 

زىياارەتكە بارەانادا غا جاي، ئىنسان بىر ئىشنى قىلغاندا ياكى بىرەر سىزكىھىۈبش
قايتاا كەلمەيادىغانلىقىنى نىاڭ دەمۋە ياكى بىرەر كىشى بىلەن كۆرۈشاكەندە، ئاۇ باۇ 

پۇرساەتنى  ى ياوقتەكارار شۇ دەمكى ھېسسىيات غانتۇەۇلنىڭدىن ، بۇئىدراك ئەتسە
نى بارلىققاا تۇيغاۇخىل ئىبارەت يەنە بىر زۆرۈرلۈكىدىن ئىنتايىن بىلىشنىڭ  ەەنىيمەت

سەللەلالھۇ ئەلەيھاى پەيغەمبەر  الررەزىيەلالھۇ ئەنھۇ الشقا ساھابىلەركەلتۈرىدۇ. شۇە
ناى ئاەلىغىنىادا بىارەر تەبلىغدىغان ىرپىكلەر نەملىنىكپ، قەلبلەر تىترەمدىن ۋەسەللە
تەبلىا  ۇ با»: ئاۇالرۋە  چوەقاۇر ھاې  قىلىشااتتى پۈتۈن جەھەتلىارى بىالەنئۇنى 

 (1)«ايالبىر ۋىداالشقۇچىنىڭ نەسىھەتىدەك بولادى، بىازگە ۋەساىيەت قىلغا بەئەينى
بەئەينى ۋىدالىشىۋاتقاندەك تۇيغۇەا كېلىشكەندە باۇنى ەەنىايمەت ئۇالر  .دېيىشەتتى
 .كە تەقەززا بولۇشاتتىۋەسىيەتقايتا تەكرارالنمايدىغان بىر بىلىشىپ، 

ش ھەجىادە، ئۆزىنىاڭ دۇنياادا ئاۈممىتى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋىدالىشاى
ڭ ھااې  قىلىااپ نەسااىھەتلىرىنىجەم بواللماياادىغانلىقىنى بىاالەن يەنە بىاار قېااتىم 
 رەسزىل يى ېز  نز ى ۇب لاىز ەب»: ىادىمۇناداق دېگەن مۇھىملىقىنى ئەسكەرتىپ

 .(2)«ماى ۇم چرىشالماسلىقى ۇئقاي ا  نەبىل

ىساىنى ھاې  قىلىاش مەنھەقىقىاي بۇ شۇنى كۆرسىتىدۇكى، ۋىدالىشىشانىڭ 
 .تۇيغاۇ ئاتاا قىلىادۇ -ھاې   تېپىلمايادىغان بىار خىال دائەھۋال ئادەتتىكىكىشىگە 

                                                
. قىساامى بىاار ڭدىساانىەھ - 2676، «تىرمىزىااي» ؛دىاا ەھ - 16694 ،«دەھاامەئ ۇدەساانۇم»( 1)

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي
 .ەدى ھ - 229، «ۈنەنۇددارىمىيس»( 2)
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 ددىۇخز ىىڭنزامى ى ،ڭرسزاۇنامازغزا ى»بىر ساھابىگە:  رەسۇلۇلالھنىڭ دەرۋەقە،
دەل ساىرى  نىڭنەساىھەتىدېاگەن  (1)«قىلغىز  ئزادا كەنامى ى  ڭچىىىۇى االشقۋ

 .بولسا كېرەك مۇشۇ

شاۇ ى ئىىالسامەن بىار كىشائېيتاايلۇق، ەسەۋۋۇر قىلىپ باقايلى... كېلىڭالر، ت
ىغانلىقىنى شۇ ناامىزى بىالەن دۇنياادىن خوشلىشاىدمۇ ئەگەر ئۇ ،ۇماقتائوقناماز تاپتا 
چىل ۋە راساتتاماملىنىشاى  ،نامازنىڭ خۇشۇلىرى، چىان ئىىالسالىرى مەزكۇر ،بىلسە

 !؟ھە - دۇئالىرى قانداق بوالر

الالھ ئە  ئاا –بىاازگە  ر ئەلەيھىسساااالم ھەدىساالىرىدەپەيغەماابە ،ھەقىااقەتەن
ىادىن قاناداق ئىبادەتنىڭ ئادەتكە ئايلىنىپ قاېلىش خەۋپ – توەرىسىنى بىلگۈچىدۇر

لىشااىش دائىاام ۋىداھەرقۇتۇالالياادىغانلىقىمىزنى كۆرسااىتىپ قويغااان. ئۇنااداقتا، بىااز 
نااى ش روھىگىرۋىكىاادە تۇرۇقلااۇق نااېمە ئۈچااۈن بااارلىن ئىبااادەتلىرىمىزدە ۋىدالىشااى

نى ئااۇبىااز بىاازگە مېھمااان بولااۇپ كەلمەكااتە،  رامااازان ئەنە، !ھازىرلىيالمااايمىز؟
ھۆرمەتلىساااەك ئۇماااۇ بىزناااى ھۆرمەتلەيااادۇ، بىااازگە خىلمۇخىااال بەرىاااكەت ۋە 

ىبىان، شاۇنداقال ھەم سااھ ،رچە تەقدىم ئېتىدۇ. ئۇ مېھمانەياخشىلىقالرنى سېىىيل
ملىقاى تىگە قاتنىشىشاى ئااخىرقى قېتىبەلكىم بىزدىن بىرەر كىشىنىڭ ئۇنىڭ زىيااپى

قا بولۇپ قېلىشاى ماۇمكىن! يااكى قىساقىغىنا باۇ ھاياتتاا باۇ مېھماان بىازدىن باشا
ىمىزناى قېنى ئەمىسە مېھمىن .كىشىلەرنىڭ مېھماندارچىلىقىغا قاتنىشىشى مۇمكىن..

 كۈتۈۋااليلى! ئۇنىڭ سېىىيلىقىغا يۈزلىنەيلى!

 - ئاۇنى خۇشاال كۈتۈۋېلىش لىشىشىدەكجۇدالىن خوشنى ەەنىيمەت بىلىپ رامازان
 راماازان غاساھابىلىرىئەخۇرام كۈتۈۋېلىشقا زىت كەلمەيدۇ، پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم 

رەھمەتلىارىگە ۋە بەرىكەت ىدىكى سھەر دەقىقىبېشارەت بېرەتتى، ئۇنىڭ  بىلەن خۇش
 ۇبزز لزز ى،ە   ىزز ېي ەرگەسززىل يززىېئ رامززازان»قىزىقتااۇرۇپ شااۇنداق دەيتتااى: 

 تەنزىەج  اڭزنىۇقىلز ى، ئ رزەروزىسزىىى پ ڭنىۇئ ەرگەئالالھ سىل ر،ۇئاي  كەبارۇم
  اڭززنىۇئ ،ۇباغلىىىزز  ي انالرەشزز ،ۇئىشززىالىرى ىاقىلىزز  دوزاخ ،ۇچىلىزز ېئىشززىالىرى ئ

                                                
ئالبااانىي:  .ەدىاا ھ - 4181، «ەئىبنااى ماااج» ەدىاا ؛ھ - 22987 ،«ەھاامەدئ ۇساانەدۇم»( 1)

 .ەندىگ «ەسەنھ»
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 ياخشززىلىقى ى  ڭنىززۇبززار،  ىماززى ئ ەچېئايزز ى  ياخشززى بولغززان بىززر  زز ڭمىزز
قۇر مەنىلەرگە تولغاان باۇ ... چوە(1)«ۇبولىز  قالغان مۇھرەم قىقىيەھ قالسا مۇھرەم

سۆزلەرنى قايتا ئويلىنىپ بېقىڭ، مۇشۇنداق سۈپەتكە ئىاگە ساېىىي بىار ئااي ساىزگە 
دەپ خىياال قىلىاپ ەەنىايمەت  «يەنە كېلىادۇكېلەر يىلى بۇ ئاي »يېقىنالپ كەلسە، 
دا ۋىداالشااقۇچىنىڭ ئىبادىتىاادەك ئىىااالى بىاالەن ئىبااادەت ئاياا بىلمىسااىڭىز، ئااۇ

 ەھرۇم بولماي كىم مەھرۇم بولسۇن؟!سىز م ،قىلمىسىڭىز

كۈنادۈز لىرىمىز بۇ ئاينى ئىشتىياق بىلەن كۈتۈشاەتتى، سالىھ - سەلەف ئۆتكەن
ئىباادەت  - لىرىنى تاائەتتاۈن - ئۈمىد قىلىاپ كاۈن ئەمەللىرىنى ەكېچروزىسىنى ۋە 

رەھىمەھاۇلالھ دۇئاا  (2)ئەبى كەساىر ئىبنىيەھيا  شۇ جۈملىدىن، .بىلەن ئۆتكۈزەتتى
 - نچىانى بىازگە تراماازانغا سااالمەت يەتكاۈزگىن! رامازانئى ئالالھ! بىزنى »: قىلىپ

نى راماااازانئاماااان قىلىاااپ بەرگىااان! ئەمەللىرىمىزناااى قوباااۇل بولغاااان ھالااادا 
 –مىساالى  ئەلافەزل ئىبناى الەلئۇمخۇددى  – . ئۇالردېگەنىكەن «ئاخىرالشتۇرەىن!

غااا ساااالمەت رامازانىن ئااۆزلىرىنى دىن ئىلگىرىكااى ئااالتە ئاياادا ئااالالھ تائاااالدرامازاناا
ئىباادەتلىرىنى قوباۇل  - دىكى ئەمەلرامازانيەتكۈزۈشنى تىلىسە، كېيىنكى ئالتە ئايدا 

بۇ ئاينى كۈتۈۋېلىش ۋە ئوبدان ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن  .(3)نى سوراپ دۇئا قىلىشاتتىىقىلىش
الش ئالالھنىااڭ بااۇ ئاااينى ئۇلااۇە تەييااارلىقالر سااەمىمىي قىلىنغااان مانااا مۇشااۇنداق

توەرىسااىدىكى سااۆزلىرىنى بىلىاادىغان، پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ بااۇ ئاااي 
 توەرىسىدىكى سۈننەتلىرىنى چۈشىنىدىغان تىرىك بىر قەلبنىڭ نامايەندىسىدۇر. 

 مۇنداق دەيدۇ:  (4)رەجەبئىبنى ئىمام 
                                                

 ەھى سا»ئالباانىي:  .ەدىا ھ - 2106، «ەساائىين» ەدىا ؛ھ - 9213 ،«ەھامەدئ ۇسنەدۇم»( 1)
 .دېگەن «ەيرىھىلىغ

 - 7/ م.  1(، ھ. يَحْيَاى بْان بَب اي كَر يار( ئەبۇ ناسىر يەھيا ئىبنى ئەبى كەسىر سالى  ئەتتاائىي ئەل يەماامىي )2)
 يىلى ۋاپات بولغان بەسرەلىك مۇھەددى  ۋە تابىئىن زات. _ ت. - 747/ م.  129 ئەسردە تۇەۇلغان، ھ.

 .بەت - 235، «مەئارى  لەتائىفۇل»: ەجەب( ئىبنى ر3)
( ئەلااالمە ئەبۇلبەرەكااات زەينااۇددىن ئاباادۇرراھمان ئىبنااى ئەھاامەد ئىبنااى رەجەب ئەلباەاادادىي 4)

 – 1336/ م.  795 – 736رَجَات الحَنْبَل ايّ( )ھ. ئەلھەنبەلىي )زين الدّين عبد الرّحمن بن بحمد بْنُ 
لەتاائىفۇل »، «فەتھاۇل باارىي»( _ ئاتاقلىن ھەدىسشاۇناى ۋە ھەنبەلىاي مەزھەب فەقىھاى. 1393
 قاتارلىن ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى. _ ت.« جامىئۇلئۇلۇم ۋەلھىكەم»ۋە « مەئارى 
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ئېيىغا ئۇلىشىش ئالالھ بېكىتكەن كىشىلەرگىال نېسىپ بولىادىغان كاتتاا  رامازان
ئۇالرنىااڭ  ،ھەدىسااتۇر: ئااۈ  كىشااى بولااۇپ تۆۋەناادىكىتااۇر، ئۇنىااڭ دەلىلااى ەتنېئم

ئاۆز ئۆيىادە ئىككىسى شەھىد بولۇپ كېتىدۇ، ئۈچىنچىسى ئۇ ئىككىساىدىن كېايىن 
 ھېلىقاى ئىككاى شاەھىتنىڭى چۈشاىدە باۇ كىشاىنىڭ كىش بىرباشقا ۋاپات بولىدۇ، 

ساااالم چۈشااەندۈرۈپ كۆرىاادۇ، پەيغەماابەر ئەلەيھىس نااىكەتكەنلىكى الاادىغا ئۆتااۈپئ
نامززازالرنى  نۇرغززۇن يى ېزز  نزز ى ە ىشززى ئىااىيل ۇئزز»شااۇنداق دەياادۇ: 

 زات بولغززان ەئىلىاىزز  ىى ېززج ؟ۇىمىزز ىمۇى روزا لىشززى ۇغززا ئرامازان ؟ۇمىزز ىمۇئوق
 ڭمىىىىززېز نەئاسززمان بىززل ددىۇئارىسززى ا خزز ڭالرنىززۇئ ،ماىەسززەق نەبىززل

   (1).«رۇبارد رقەپ راقڭچو ۇئارىلىقى ىىم

 

 .ىهههئىش ىماقپاكللەرنى ههههههقەلبپاساتالردىن  ،ثىهههكەل رامازانەرنىڭ ئېكىنزارى بەنثىل

 .ىههنرەئەمەلل پقىئ(زۇق  ئالغى(امەتكە هههقىي ثە،ههسۆز ۋە ئەمەلھەقلىرىنى قىلغى( ئادا 

 ھ(سۇل كۈنى.نادامەتتىن ھەر  رثۇغايئاھ ئۇر ئۇرۇقنى،سۇغارمىسا چېچىپ كىمكى گەر 

 

مازانغاا خاۇددى يەنە بىار را، قېنى كېلىڭ! بىز بىرلىكتە دىشىمقېرىنھۆرمەتلىك 
 ،تىمااالئېھ .باقااايلى روزا تۇتۇشاانى تېتىااپ داتۇيغااۇ - ھااې  يېتەلمەيدىغاناادەك

ىشاالرنى، ئپاۇرات  - قىلىۋاتقاان پاارچە ئىساراپبىھاۇدە كاۈنلىرىمىزنى قىممەتلىك 
 - رۇق خاامۇۋاتقان قاۇئاجىزالشتۇركۈنسايىن ئىمانىمىزنى ئىالھىي نېئمىتىمىز بولغان 

ىپ، يەت بېرخىيالالرنى تاشلىيالىشىمىز مۇمكىن، بۇ مۇبارەك ئايغا تېىىمۇ كۆپ ئەھمى
ەمىساە قېناى ئ .قانادەك ئۆتكۈزۈشاكە تىرىشاايلىۇۋاتنى تۇتمىزروزىئاداققى  بەئەينى
ئۈچاۈن  ىئېرىشتۈرۈشائىبادەت روھىغا تىدىن كەيپىياروزىمىزنىڭ بىزنى ئادەت تۇتقان 
 :دېڭىزىدا ئۈزەيلىتەپەككۇر  بىرلىكتە

                                                
ئالبااانىي: . ەدىاا ھ - 3925، «ەئىبنااى ماااج» ەدىاا ؛ھ - 27384 ،«ەھاامەدئ ۇساانەدۇم»( 1)

 .دېگەن «ەھى س»
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 قەرزناى  ،ھەر يىلى روزا تۇتىمىز، كۆپىنچىمىزنىڭ ەېماى پەرزناى ئاادا قىلىاپ
تۈگىتىش... باۇ يىلقاى ەېمىمىاز ئىلگىرىكاى گۇناھلىرىمىزنىاڭ )ئاۇ ئەلاۋەتتە كۆپتاۇر( 

ئىماان ئېيتقاان )ھەدىستە كەلگەن روزىنىڭ ھەقىقىي مەنىسىنى  ،كەچۈرۈلۈشى ئۈچۈن
 !ۈمىد قىلغان ھالدا( ھەقىقىي رەۋىشتە ئەمەلىيلەشتۈرۈش بولسۇنۋە ساۋاب ئ

  ە قېتىم تامامالشقىال ئەھمىيەت بېرەتتاۇق... باۇ بىرقانچھەر يىلى قۇرئاننى
لىرىناى ئاويلىنىش بىالەن، ىولساىمۇ ئاۇنى تەپەككاۇر قىلىاپ، مەنيىل بىرەر قېتىم ب

نىيىتااى بىاالەن  ئەمەل قىلىااش گەبەلگىلىمىاالەرئوقۇشااتىن ئىلگىاارى ئۇنىڭاادىكى 
 !تامامالپ باقايلى

  ھېارى   ەسالىككەرمەقولادىن ب تنىەباشلىرىدا جاماائ ڭئاينىبۇ ھەر يىلى
 ىگەكبىارەتجاماائەت نامىزىنىاڭ تاۇنجى  باويىچەئااي بىار  نۈتاۈپ يىال ۇبا ،ئىدۇق

 ھېرىسمەن بواليلى! ئۈلگۈرۈشكە

  ە ئاائىلە نەپساىمىز ۋبىالەن ئاۆز لەززەتلىرى  نىڭدۇنيا ئۆتكۈنچىھەر يىلى
 دە قىلىاپئاالھىانى راماازانمااھى  ئارقىلىنقەلت راھىتىنى ئاشۇرۇش  نىڭمىزئەزالىرى

 - ئوقۇلىادىغان كىتااب، ئاەلىنىادىغان ۋەز مىزقەلات ھاۇزۇرىباۇ يىال كەلگەنىدۇق، 
قىممەتلىاك  بىالەن قولغاا كەلتۈرۈلىادىغان نەسىھەت ياكى پايادىلىن ئۇچرىشىشاالر

 !يسۇنەىزا بىلەن تېىىمۇ كېڭە يروھى

 خۇشاااللىن بېغىشااالپ كەلااگەن  شااەكىلدە مۇشااۇمىزگە ىھەر يىلااى ئااائىل
 - لەىاييااكى ھ لەركېساەللىك يكېڭەيتىاپ روھىاتېىىماۇ بولساق، بۇ يىل دائىرىنى 

كىشەنلىرى، مااددىي ۋە مەنىاۋى توساالغۇالر ئەساىر  - زەنجىرئەشەددىي نىڭ رىمىك
 !شاليلىخۇشاللىن بېغىھەم ئېلىۋالغان باشقا ئائىلىلەرگە 

  موھتاجالرەا ياردەم قىلىپ سەدىقە قىلىۋاتقان بولسااق، باۇ باشقا ھەر يىلى
نەپساىمىزگە يااردەم بېرىشانى ئاۆز  لىنئېھتىيااجقۇتۇلۇشقا  پاتقىقىدىنيىل خاتالىن 

ھەربىر خاتالىن ۋە گۇناھالرنىاڭ  بۇ بولسا !ئاساسىي مەقسەتلىرىمىزدىن بىرى قىاليلى
 ئەمەلىيلىشىدۇ.  ئارقىلىن شقىلىبىلەن سەدىقە ئىىالى كەچۈرۈلۈشى ئۈچۈن 
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  قىلىشاقا  ئاۆمرەھەجگە ئىناتىلگەن ھالادا دا رامازانپەزىلىتى كاتتا بولغاچقا
 اتىمىزەااكەلگۈساى ھايئاۆمرە ئىباادىتىمىزنى  بەرساە ىنقىزىقىمىز، بۇ يىل ئالالھ ئىز

م قېااتى ئالالھنىااڭ ئااۆيى بىاالەن ئاااخىرقى ىمىزبىاار تاااۋاپۇ ئاشاابەلكىاام  !ئاتااايلى
 شىمىز بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.ۈكۆرۈش

  قىلىشقا ھېرىسمەن ئىدۇق، باۇ  نىئەمەللەربىز ئۆزىمىز ئۈچۈن مەنپەئەتلىك
تەرەپاكە  ھەرمەنپەئەت بۇ يىل نەسىھەت قىلىش ۋە كىتاب سوۋەا قىلىاش ئاارقىلىن 

ئومۇمالشسااۇن، بەلكىاام شااۇ ئىشاالىرىمىز بىاالەن بىااز ياخشااىلىققا باشااالپ قويغااان 
ەرنىڭ ساۋابى بىزگىمۇ بېرىلىشى مۇمكىن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقاتە كىشىل

 قىلغززان ياخشززىلىقىى ۇشزز چىۇياخشززىلىققا باشززالي قويغزز»مۇنااداق دېااگەن: 
 .(1)«رۇ ئوخشاش ە ىشىگ

 ئۈچۈن دۇئا قىلىاپ كېلىۋاتقاانتەۋپىقى  -ئىنساپ  نىڭۋە ئائىلىڭىز ىڭىزئۆز 
ئېيىادا بۇناداق بېىىللىقناى تاشاال ،  راماازانارەك مۇب يىلقىڭىز مۇمكىن، بۇ بولۇشى

ۋە  چۈنكى بۇ يەردە ساىزنىڭ شاۇ دۇئايىڭىزەاا ئېھتىيااجلىن مىليونلىغاان مۇساۇلمان
: ساىزگە مۇپەرىشاتىلەر ،قېرىنداشلىرىڭىز بار، سىز ئۇالرەا دۇئا قىلغىنىڭىزدا مۇسلىمە

 دۇ. پ تۇرىدەپ دۇئا قىلى (2)«!نۇبولس ئوخشىشى ۇىمڭسا»

 اخشاىلىقىڭىز كۆپتاۇر ي - دا ماختاشقا اليىقتۇر، سىز ئازدۇررامازانىيلىن سېى
ىلغاان ڭىز ساىزگە ياماانلىن قبىلەن شۇنىڭغا اليىن ئىادىڭىز، باۇ يىلقاى ساېىىيلىقى

ىشاىگە رەھىمنى ئاۈزگەن ك -بىلەن، سىزدىن سىلە  ىڭىزياخشىلىن قىلىش ىمۇكىشىگ
ەم ھكىشاىگە  كېلىشتىن قاچقاان گەسىزبىلەن، قىلىشىڭىز  رەھىم -سىلە ئەكسىچە 

 !سىزنىڭ بېرىشىڭىز بىلەن يىلالردىكىدىن پەرقلەنسۇن

 سااقلىنىپ ئاۆزىمىزدىن ھېسااب ئاااليلى،  ھەپىلىشىشاتىنبىلەن  باشقىالر
كىرىااپ كېتىشااىمىز ۋە ئااۆز  پراق قوينىغاااۇتاابەلكىاام ئۇشااتۇمتۇت ئۆلااۈم كېلىااپ 

                                                
 «ەھى سا»ئالباانىي: . ەدىا ھ - 2670، «تىرمىزىي» ەدى ؛ھ - 21326 ،«ەھمەدئ ۇسنەدۇم»( 1)

 .دېگەن
 بىر قىسمى. ەدىسنىڭھ - 4914، «ۇسلىمم» (2)
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ا تارتىلىاپ قېلىشاىمىز ھېساابق تاۇرۇپ نەپسىمىزدىن ھېسااب ئېلىشاقا ئۈلگاۈرمەي
 مۇمكىن.

 ئااارقىلىن ئالالھقااا يېقىنلىشىشاانى ياخشااى  بېاارىش ئىپتااار ەاروزىاادارالر
 -مىنانەت كۆرىمىز، بۇ ئىبادەتنى باشقىالرنىڭ ماختىشاىنى ئۈمىاد قىلىشاتىن يااكى 

رىياكااارلىن بىاالەن ياخشااىلىن قىلغااۇچى  ،چااۈنكى !يىااراق قىاليلااىماااالمەتلەردىن 
يەناى  اللمايادۇ، ساەرپ قىلساىمۇ نەتىجىساىنى كۆرەلمەيادۇ.بەرسىمۇ ئا ھەرقانچە

 لىدۇ.ېلىپ كېئ بساۋابقا ئېرىشەلمەيدۇ، بەلكى رىياسى ئۇ كىشىگە ئازا

كېچىسىدە ھەسسىلەپ ئاشىدۇ، ساىز  قەدرۋە قىممىتى نىڭ ھۆرمىتى رامازان
رىنااى قولاادىن بېرىااپ قويغااانلىرىڭىزنى ئااويالپ ىكېچىل قەدرئااۆتكەن يىلالردىكااى 

بەلكىام بۇنادىن كېايىن بۇناداق  !ىڭىزمۇ؟ بۇ قېتىم پۇرسەتنى ەەنىيمەت بىلىاڭباقت
 پۇرسەتكە ئېرىشەلمەسلىكىڭىز مۇمكىن.

 

ئۈچنۈ   رامنازا دا بىزگە بەرىكەت بەرگىن!! رامازانئى ئالالھ! 
 نىنن رامازانگننۈز ت يەارننارلىىلىزىىىزنى ق بننغت قىلغىنن!!  قىلىنغننا 
انارد   بەرگىن!! بىزننى  كېچە ئىباد يلىزىند روزىسى ۋ  كۈندۈز 

 ئىخالسننىە ب لغننا  خنناد  ى! جەھەننننە  ئازابىننديەقننداداردردى!  
 كىشىلەرنى  قايارىدى! قىلغى!!... ئامى!!
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2 

 

 ثىكى ريزىلىرىڭىزرامازان

 

پال نىاڭ روھااى ۋە مەقساەتلىرىگە كۆەااۈل بۆلۈشاى زۆرۈر بولااۇوزىرروزىادارنىڭ  
ى الرنساۇسۇخلىرى ۋە روزىنى گۈزەل قىلىدىغان نىڭ ئەھكاملىرى، دەلىلرامازانقالماي، 

 بىلىشىمۇ مۇھىمدۇر.

ۈن ئۈچا روياپقاا چىقىارىشنۇرەۇنلىغان كىشىلەرنىڭ باۇ پەرزنىاڭ مەقساەتلىرىنى  
ى ناوزىرىڭ ھەركەتلەندۈرگۈچى بىر روھقا ئېھتىياجى بولغىنىدەك، يەنە نۇرەۇن كىشاىلەرن

 ۇر.ىياجى باردھۆكۈملەرنى بىلىشكە ئېھتئاالقىدار ئۈچۈن  ىتوەرا ۋە مۇكەممەل ئادا قىلىش

ۋە  روزىدار قېرىندىشاىم! قېناى بىارلىكتە روزىنىاڭ ئە  ماۇھىم ھۆكاۈملىرىنى 
 :ئۇنىڭدىكى ھېكمەتنى كۆرۈپ چىقايلى

 ڭىنىكىشا لمانۇساۇم بىار قىمداشاتاۇم نلىكىناىەكىرگ ڭيىنىېئ رامازان :بىرىنچى
 لۇقوبا نىاھلىقىۇۋگا ڭبىر كىشىنى .رۇپايىدۇك رىشىېب رەۋەخ نىنلىكىەرگۆك ئاينى ىېڭي

 .رۇقاتارىدىند ڭشنىۇرۇئاسانالشت ەتتەئىباد قىلىش

 يېڭاىان مۇساۇلميھى ۋەسەللەم ئۆز زامانىسىدا، بىر ەرەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەل
 رۇيتتى ۋەمۇسۇلمانالرنى روزا تۇتۇشاقا باۇي جىمىكۆرگەنلىكىنى خەۋەر بەرسە، ينى ائ

 ئۆزىمۇ روزا تۇتاتتى. 

مۇناداق دەيادۇ:  (1)ماارەزىيەلالھاۇ ئەنھۇ (1)تە ئابادۇلال ئىبناى ئاۆمەربۇ ھەقا
مەن پەيغەمابەر  قان ئىادى،يېڭى ئېيىنى كۆرۈش ئۈچۈن قاراشا نىڭرامازانكىشىلەر »

                                                
لَّاە  بْانُ عُمَارَ عَبْادُ الئەبۇ ئابدۇرراھمان ئابدۇلالھ ئىبنى ئۆمەر ئىبنى ئەلىەتتاب ئەلئەدەۋىاي ئەلقۇرەشاىي )( 1)

يُّ ( _ فەقىا  694 – 612/ م.  73ھ.  – 10)ھ. باۇرۇن  رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ (بْن  الْىَطَّاب  العَادَو يُّ القُرَشا 
دىان كېيىنكاى «خەندەك ەاازىتى»ساھابە، راشىد خەلىپىلەرنىڭ ئىككىنچىسى ھەزرىتى ئۆمەرنىڭ ئوەلى. 

 . _ ت.ەازاتالرەا قاتناشقان زات
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ئەلەيھىسساالمغا كۆرگەنلىكىمادىن خەۋەر بەرگىنىمادە، پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم 
 .(2)«دىروزا تۇتتى ۋە مۇسۇلمانالرنى روزا تۇتۇشقا بۇيرۇ

، (3)يشاافىئىئاينى كۆرۈشتە بىر كىشاىنىڭ خەۋىارى بىالەن كۇپاايلىنىش ئىماام 
رەھمەتاۇلالھى (7)ئىبناۇلقەييىمۋە  (6)، ئىبنى تەيمىييە(5)، ئىبنى ھەزم(4)ئەھمەدئىمام 
 كۆز قارىشىدۇر.نىڭ لەرئەلەيھى

                                                                                                                     
 ۇئااد باۇ ۇپ،بولا ەنىادەم ېگەند «ئىككىسىدىن رازى بولغاي ھەر ئۇالرنىڭئالالھ »: ەنھۇمائ ھۇەزىيەلالر (1)

 _ ت. .ئېيتىلىدۇ كېيىنئىسمى زىكىر قىلىنغاندىن  زاتالرنىڭبولغان  ساھابەئىككىسى  ھەرباال  -ئاتا 
 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىيالر:  ۋە ەبىيھەھاكىم، ز .ەدى ھ - 2342، «ۋۇددا ەبۇئ( »2)
( ئىمام ئەبۇ ئابدۇلالھ مۇھەممەد ئىبنى ئىادرى  ئىبناى ئەلئاببااى ئەششاافىئىي ئەلماۇتتەلىبىي 3)

اف ع يُّ المُطَّل ب ايُّ(. )ھ.  / م.  150)اإلمَامُ مُحَمَّدُ بْنُ إ دْر ي َ بن الْعَبَّااى بان عُرْمَاان بان الشاافع الشّاَ
شاافىئىي »نىڭ بىرى بولغاان «ھەبتۆت مەز»، مىسىر( مەشھۇر 820/ م.  204ھ.  –، ەەززە 767

، «ئەھكاامۇل قۇرئاان»، «ئەررىساالە»، «ئەلئاۇم»نىڭ ئىمامى. بۈيۈك مۇجتەھىد ئالىم. «مەزھىبى
 قاتارلىن ئەسەرلىرى بار. _ ت.« ئىىتىالفۇل ھەدى »ۋە « جىمائۇل ئىلىم»

ەرۋەزىاي )اإلمَاامُ ( ئىمام ئەبۇ ئابدۇلالھ ئەھمەد ئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ھەنبەل ئەششەيبانىي ئەلم4)
يْبَان يُّ المَارْوَز يُّ(. )ھ.  ( باەادادتا 855 – 780/ م.  241 – 164بَحْمَدُ بنُ مُحَمَّد  بان  حَنْبَال  الشّاَ

ھەنبەلىاي »نىڭ بىارى بولغاان «تۆت مەزھەب»ياشاپ ئۆتكەن بۈيۈك مۇھەددى ، فەقى . مەشھۇر 
، «ئەززۇھاد»ھەدىسلەر توپلىمى(،  )چو  ھەجىملىك« مۇسنەدۇ ئەھمەد»نىڭ ئىمامى. «مەزھىبى

 قاتارلىن ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى. _ ت.« ئەلئىلەل»ۋە « مەسائىلۇل ئىمام ئەھمەد»
( ئىمام ئەبۇ مۇھەممەد ئەلى ئىبنى ئەھمەد ئىبنى سەئىد ئىبنى ھەزم ئەلئەندەلۇسىي ئەلقۇرتاۇبىي 5)

يُّ القُرْبُب ايُّ(. )ھ. )اإلمَامُ ابْنُ حَزْمٍ عَل يُّ بنُ بَحْمَدَ بان  سَاع يْدٍ با / م.  456 – 384ن  حَازْم  األَنْدَلُسا 
(. فەقىاا ، مااۇھەددى ، تارىىشااۇناى، شااائىر، ئەدىاات ۋە مۇجتەھىااد. زاھىرىااي 1064 – 994

 12)زاھىرىي مەزھەب فىقا  ئېنسىكلوپېدىيەساى « ئەلمۇھەلال»مەزھەبىنىڭ ئە  يارقىن ۋەكىلى. 
« ئەلفەسالۇ فىلمىالەل»)مۇھەببەتناامە( ۋە « اۋقۇل ھەمامەت»)ئۇسۇلى فىق (، « ئەلئىھكام»توم(، 

 )دىنالر تەتقىقاتى( قاتارلىن كىتابالرنىڭ مۇئەللىفى... _ ت.
( شەيىۇل ئىساالم تەقىيياۇددىن ئەباۇل ئاببااى ئەھامەد ئىبناى ئابادۇلھەلىم ئىبناى ئابدىسسااالم ئىبناى 6)

لَام  بْان  تَيْم يَّاةَ تەيمىييە ئەلنۇمەيرىي ئەلھەررانىي )تَق يُّ الد ّين  بَبُ و الْعَبَّاى  بَحْمَدُ بْنُ عَبْد  الْحَل يم  بْان  عَبْاد  السَاّ
( قااااراش ۋە تەنقىااادلىرى بىااالەن ئىساااالم 1328 – 1263/ م.  728 – 661(. )ھ. النُّمَيْااار يُّ الْحَرَّان ااايُّ

 ،ۇلاۇ  مۇجتەھىاد ۋە مۇجاھىادتەپەككۇرىنىڭ تەرەققىياتىغا تەسىر كۆرسەتكەن كاتتاا فەقىا ، ساەلەفىي ئاالىم، ئ
دەرئااۇ »تااوم(،  37« )مەجمۇئااۇل فەتاااۋا»، «مىنھاجۇسسااۈننە ئەننەبەۋىياايە»، تەپسااىر ۋە فىقھتااا ئەقىاادە

 قاتارلىن نۇرەۇن ئەسەرلەرنى يازەان. _ ت.« تەئارۇزىل ئەقلى ۋەننەقلى
ىبناى ئەيياۇب ئەززۇرەئىاي ( ئىمام ئىبناۇلقەييىم ئەباۇ ئابادۇلالھ شەمساۇددىن ماۇھەممەد ئىبناى ئەباۇبەكرى ئ7)

 – 1292/ م.  751 – 691)اإلمَامُ شَامْ ُ الادّ يْن  مُحَمَّادُ بانُ بَباي بكار بان  بياوب الزُّرَع اي الدّ مَشْاق يُّ(. )ھ. 
 دەپ تونۇلغاان. ماول ھوساۇللۇق« ئىبناى قەيايىم ئەلجەۋزىيايە»( ئىمام ئىبنى تەيمىييەنىڭ شااگىرتى، 1350

 =،«ئەتتۇرۇقۇلھاۇكمىييە»، «رەۋزەتاۇل ماۇھىببىن»، «ئىئالماۇل ماۇۋەققىئىن»، «زادۇل مەئاد»ئىسالم ئالىمى. 
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 كەلساۇن،كۈن  30كۈن ياكى  29ئېيى ئاالھىدە بىر ئايدۇر.  رامازان ئىككىنچى:
كاى ئاايالردىن پەرقلىان كېيىندۇر. ئىلگىرىكاى ۋە نىڭمۇكاپاتى كامىل بىر ئاي -ئەجىر 

ئىككاى كاۈن ئىلگىارى ھېيات  -باشلىنىشاتىن بىار ئېيى  رامازان ،بولغانلىقى ئۈچۈن
بۇ ھەقاتە، پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم  .دۇركۈنىگە ئوخشاش روزا تۇتۇش چەكلەنگەن

. الرڭالمزاۇۋىۇروزا ى نۇرۇبز نۈى ئىااى  ز ى  بىر يا رامازان»مۇنداق دەيدۇ: 
رەسااۇلۇلالھ سااەللەلالھۇ  .(1)«ۇبولىزز  ەرسززۇۋەىۇى ىشززى  اىقززانۇۋىۇروزا ى ىززالەقەپ

نى ئىشاتىياق بىالەن كۈتۈۋېلىشاى ئۈچاۈن، رامازانمۇسۇلمانالرنىڭ  ئەلەيھى ۋەسەللەم
 كېلىشتىن ئىككاى ھەپاتە ئىلگىارى روزا تۇتۇشاتىن چەكالەپ مۇناداق رامازانھەتتا 

 .(2)«الرڭىماۇروزا ى  ارىمالشقانېي يىېئ ئاانەش»دېگەن: 

لىناى نىڭ ئەجرى بۈيۈك بولسىمۇ، ئالالھ رەھامەت قىلىاپ ئەقرامازان ئهۈچىنچى:
ن قېرىلىدە زىياكېسەللىك ياكى  لەرنى كەچۈرۈۋەتكەن،باالەەتكە يەتمىگەن ۋە يوقاتقان

 ھەر زورلىمااي، غااوزىر نىكىشاىلەريەتمەيادىغان  تااقىتىسەۋەبىدىن روزا تۇتۇشاقا 
 .غانكۈنلۈك روزا ئۈچۈن بىر مىسكىننى تويغۇزۇشنى پەرز قىل

يىناى ئې امازانرئۇالر  ھەرگىزمۇقادىر بواللمايدىغانالردىن روزىنى كەچۈرۈم قىلىۋېتىش 
 -تاائەت ۋە كاۈچى يەتاكەن  ۇنى قىلمىساىمھۆرمىتى -ئىززەت ينىڭ ائ بۇ، ىمىسىمۇئۇلۇەل

 . ك ئەمەىلىبولىدۇ دېگەن ۋەتسىمۇۈبىھۇدە ئۆتكۈزاقىتلىرىنى ۋقىلماي  ئىبادەتلەرنىمۇ

 شاىلەركى كەمتۈكى ئەقلقىلىۋاتقىنىنى بىلمەيدىغان  نېمە لەر،مۇسۇلمان ئەمەس
يادۇ، ەرا بولمائۇالرنىڭ روزا تۇتۇشاى تاو ئايالالرەا كەلسەك، دارھەيزدار ياكى نىفاسۋە 
 بېرىلمەيدۇ.  ساۋابىمۇ قان تەقدىردتۇت

 بولۇشاى كىشىلەر روزىنىڭ قوبۇل كەمتۈك ىقلەئسۇلمان بولمىغان ۋەيا سەۋەبى: مۇ
روزىساى  ئورۇنادىيالمىغانلىقتىنھەم  بىلمىگەنلىكاتىنىلگەن شەرتلەرنى بېكىتئۈچۈن 

                                                                                                                     
ۋە « ھىااادايەتۇل ھەيەرا»، «تەھزىبۇسساااۈنەن»، «مەدارىجۇسساااالىكىن»، «مىفتااااھۇ دارىسساااەئادە»=
 قاتارلىن تۈرلۈك ئىلىملەردىكى ئەسەرلىرى يۈزگە يېتىدۇ. _ ت.« ئەلجەۋابۇل كافىي»

 ھەدى . - 1082، «مۇسلىم»ھەدى ؛  - 1914، «بۇخارىي» : بىرلىككە كېلىنگەن ھەدى( 1)
 دېگەن.« سەھى »ئالبانىي:  ھەدى . - 2337، «ئەبۇ داۋۇد( »2)
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ئېيىادا نامااز  راماازان كىشاىلەرنىڭ ئاياال دارنىفاسھەيزدار ۋە  ،كىنېل .قوبۇل بولمايدۇ
 «قۇرئان كەرىام»شقا، كۈچىنىڭ يېتىشىچە كۆپرەك ئوقۇيالمىغان ۋە روزا تۇتالمىغاندىن با

دۇئاا قىلىاش بىالەن بىارگە ۋە ئىستىغفار ئېياتىش  -تەۋبە تەسبى ،  - ئاەالش، زىكىر
 كۆپلەپ قىلىش ھەققى باردۇر.  ئېھساننى -ە سەدىقياخشى ئىش ۋە 

ئۈمىاد قىلىاش  ساۋابدىن تائاال ئالالھى تمەقسىنىڭ ئاساسلىن رامازان تۆتىنچى:
ھەر كاېچە نىيەتناى رامازان بويىچە روزىنىڭ قوبۇل بولۇشى ئۈچۈن تۇتۇلغان ، قاچبولغا

رەزىيەلالھاۇ ئەنھاادىن رىاۋايەت قىلىنغاان ھەدىساتە   (1)يېڭىالش شەرتتۇر. ھەفسە
 شززقاۇىۇروزا ى چىزز ى ې  اززى ىم»پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم شااۇنداق دېااگەن: 

بااۇ يەردە نىيەتااتە  .(2)«رۇيوق زز روزا نۈچززۈئ  ىشززى ۇئزز بولسززا قىلمىغززان تەنىزي
غاانال روزا تۇتماسالىقنى نىايەت قىلمى دەكېچىا، بىر كىشى شۇ ىدۇركۇپاي ەنلىكئومۇم
 ەتنىاي يقىلغان ئومۇمىئۈچۈن ئۇ كىشى ھەر كېچە روزىسىنى داۋامالشتۇرۇش  ،سابول

 .كۇپايىدۇر

اەالم ساروزىساىنىڭ تۇتقان روزىغا نىيەت قىلىپ ياتقان بولسا،  كىكىم :شهىنچىەب
ۇزەاۇچى روزىنى ب ،كۈن پاتقۇچەتاكى تا  سۈزۈلگەندىن تارتىپ  ئەتىسىبولۇشى ئۈچۈن 

 اال مۇناداقشى ۋاجىپ بولىادۇ، چاۈنكى ئاالالھ تائاتۇتۇيېراق ئۆزىنى پۈتۈن ئامىلالردىن 
( انغهاغۇي(ر ڭتها نهىە)ي ئايرىلغانغها يىپىهثىن قهارا پهىىي ئاق ڭنىڭتاكى تا﴿: دېگەن

 .(187بەقەرە: )﴾الرۇڭتۇت ريزا ەكىرگىچ چەك ثىنئان الر،ڭئىچى الرەڭي رەدەق

 دىنروزىنااى بۇزەااۇچى ئامىلاا كېلىاانگەن ئااالتە تۈرلااۈك بىاارلىككە نىڭىاادارروز
 :تۇرۋاجىپ ىساقلىنىش

  ؛ئىچىش -( قەستەن يەپ 1)
                                                

( مۇئمىنلەرنىڭ ئانىسى ھەزرىتى ھەفسە بىنت ئۆمەر ئىبنى خەتتاب )بُمُّ المُؤْم ن يْنَ حَفْصَةُ ب نْتُ عُمَارَ 1)
( _ مەكاكەدە 661 – 605م.  /41ھ.  – 18ۇ ئەنھاا، )ھ. باۇرۇن بن  الىَطَّاب  العَدَو يَّةُ( رەزىيەلالھ

مۇسۇلمان بولۇپ مەدىنەگە ھىجرەت قىلغان. يولدىشى خۇنەي  ئىبنى ھاۇزافە رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ 
دا شەھىد بولغاندىن كېيىن، پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ئاۇنى نىكاھىغاا ئالغاان. «ئۇھۇد ەازىتى»

 ى  رىۋايەت قىلغان. _ ت.پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن ھەد
، «ئەبااۇ داۋۇد» ھەدىاا ؛ - 2334، «نەسااائىي» ھەدىاا ؛ - 35918 ،«مۇساانەدۇ ئەھاامەد»( 2)

 دېگەن.« سەھى »ئالبانىي:  ھەدى . - 2454
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 ارەۇدەكبايېتىاپ زەاا ۇبوەمەسىلەن،  ؛ئىشالر ياتىدىغان كەئىچىش - ( يەپ2)
ىزناى يااكى ئېغۋە بۇرنىغاا ساۇ ئاېلىش يااكى  ىشدەرىجىدە بۇرۇنغا بىر نەرسە تېمىت

 .دېگەندەك ئىشالرچايقاش 

  ى ڭزاق ىۋروزىز ار »بۇ ھەقتە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دەيادۇ:  
   .(1)«زگى ۈىاەي ايىغاۋ لىشىىېئ ۇس غاۇڭرنۇب اقى الرداۋ باشقا

قااان سااالدۇرۇش  كىيااا ئوكااۇل ۋەنورمااال ياااكى  ئوزۇقالناادۇرەۇچى ئاسااما 
 لالردۇر.ۋېتىدىغان ئامىۇئىچىشنىڭ ھۆكۈمىدىكى روزىنى بۇز -يەپ  مۇاتارلىقالرق

، ساۈرمە ساۈرۈش، نەرسىلەرنى تېمىاتىش شۇنىڭدەكقۇالققا دورا ياكى  ياكىكۆز 
ئوكۇلالرنى ئىشالىتىش، نورمال پۇراقالرنى پۇراش، ئوزۇقالندۇرمايدىغان ئاسما ياكى شۇخ

 پاياادىلىنىش ىاال دورا ياااكى جىھااازالردىنھەر خئىشاالىتىدىغان شااتا داۋاالكېسااەل 
ئىچىشنىڭ ھۆكۈمىدە بولمىغانلىقتىن روزىنى بۇزۇۋەتمەيادۇ. كۈچلاۈك  -قاتارلىقالر يەپ 

ھاۇ رەزىيەلال (2)روزىنى بۇزۇۋەتمەيدۇ. بۇ ھەقتە ئىبناى ئاببااى مۇقاراشتا قان ئالدۇرۇش
 ەى ەھزال روزىز ار يھىسسزاالمەلەئ رەمزاەيغەپ»رىۋايەت قىلىاپ مۇناداق دەيادۇ:  مائەنھۇ
قززان »رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇنىااڭ  (4)بااۇ ھەدىاا  سااەۋبان .(3)«رغانىزز ىۇئال  قززان
 ڭھەدىسااىنىدېااگەن  (5)«ۇبولىزز  زغززانۇب روزىسززىىى چىۇئززالغ ۋە چىۇرغۇئالزز 
 .ئەمەلدىن قالدۇرۇۋېتىدۇ مىنىھۆك

                                                
 ھەدىا . - 114، «نەساائىي» ھەدىا ؛ - 142، «ئەباۇ داۋۇد» ھەدىا ؛ - 788، «تىرمىزىي»( 1)

 دېگەن.« سەھى »ئالبانىي: 
باى ئابدۇلالھ ئىبنى ئابباى ئىبنى ئابدۇلمۇتتەلىت ئەلھاشىمىي )عَبْدُ اللە  بْنُ عَبَّاى  بْان  عَبْاد  الْمُطَّل ات ( ( ئەبۇ ئاب2)

( _ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ تاەىسااى 687 – 618م.  /68ھ.  – 3رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ )ھ. بااۇرۇن 
ئۈممەتنىاڭ »، نەسەبشاۇناى ۋە فەقىا  سااھابە، ھەزرىتى ئابباى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ ئوەلى. تەفسىرشاۇناى

 دەپ نام ئالغان، كۆپ ھەدى  رىۋايەت قىلغان زات. _ ت.« قۇرئاننىڭ تەرجىمانى»ۋە « ئەلالمىسى
 .ھەدى  - 1939، «بۇخارىي»( 3)
ئەبۇ ئابدىلالھ سەۋبان ئىبنى بۇجدۇد ئەل ھاشىمىي ئەلھىميەرىي. )ببي عبد اللاە ََوْبَاان بان بجادد ( 4)

( _ رەساۇلۇلالھ تەرىپىادىن ئەسار 674م.  –/ ؟  54ھ.  –رش ي الْهَاش م ي( رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ )؟ الْق
يااكى  127. ساەۋبان رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ رەساۇلۇلالھتىن ھالدا سېتىۋېلىنىپ ئازاد قىلىنغان ساھابە

 ھەدى  نەقىل قىلغان. _ ت. 128
ئالباانىيالر:  ھەدىا . نەۋەۋىاي، - 774، «تىرمىزىاي»؛ ھەدىا  - 15401 ،«مۇسنەدۇ ئەھمەد»( 5)

 دېگەن.« سەھى »
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ساەئىد  ۇرىاۋايەت قىلغاان ھەدىسانى ئەبا ماائابباى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئىبنى 
 ڭروزىززز ارنى يھىسسزززاالمەلەئ رەمزززاەيغەپ»رەزىيەلالھاااۇ ئەنھۇنىاااڭ:  (1)ىيىاااۇدرئەل

دېاگەن  (2)«ئىز ى قىلغان تەخسۇر شىغاۇرۇئال  قان ۋە ەشىگۈيۆس ئايالىىى
 .ھەدىسى كۈچلەندۈرىدۇ

ياكى  بىلەن ، ئوينىشىشئويغاق ھالىتىدە ئايالىنى قۇچاقالش ؛( جىما قىلىش3)
ولغاانلىقى ب ھۆكمىادەجىمانىاڭ  ئېھتىالم بولۇشەن ياكى باشقا يولالر بىلۋە ئانانىزىم 

 تىدۇ.ېۋبۇزۇئۈچۈن روزىنى 

ئۆلىماالرنىااڭ ئىتتىپااقى بىالەن روزىنااى بۇماۇ  ؛( قەساتەن زورالپ قۇساۇش5)
. باۇ ھەقاتە پەيغەمابەر ۋەتمەيادۇۇبۇزبۇزۇۋېتىدۇ. ئەمماا نورماال قۇساۇش روزىناى 

 ڭروزىىىزز ە ىشززىگ نەىاۋەۇسززۇق  ىزز ى ۈزلۆئ»ئەلەيھىسساااالم مۇنااداق دەياادۇ: 
 .(3)«ۇىى ۇى قازاسىىى  ىشى سقانۇق نەس ەق. ۇي ەلمە  قازاسى

ھەتتاا  ؛شقېلى بولۇپ لىناسفنىياكى  كېلىپ قېلىش ( روزىدار ھالىتىدە ھەيز6)
ئۆلىماالرنىاڭ ئىتتىپااقى بىالەن روزا  ،ئىپتار ۋاقتى يېقىنلىشىپ قالغان ۋاقىتتا بولسىمۇ

ئەنھاۇ پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ  رەزىيەلالھۇي ىۇدرىئەلبۇزۇلىدۇ. ئەبۇ سەئىد 
 نامززاز اق ىزز اۋ يزز دارەئايززال  ىشززى ھ»مۇنااداق دېگەنلىكىنااى رىااۋايەت قىلىاادۇ: 

 (4)«!؟ۇسمەمەئ ۇىماي ۇى روزا ۋە ۇماي ۇئوق
                                                

( ببو سعيد سعد بن مالك بان سانان الىادري( ئەبۇ سەئىد سەئد ئىبنى مالىك ئىبنى سىنان ئەلىۇدرىي )1)
ەااا «ئۇھااۇد ەااازىتى( »694ياااكى  693 – 612/ م.  74ھ.  – 10رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ )ھ. بااۇرۇن 

ياش بولاۇپ، رەساۇلۇلالھ ئۇنىاڭ قاتنىشىشاىغا  13رىغا كەلگەندە قاتنىشىش ئۈچۈن رەسۇلۇلالھنىڭ ھۇزۇ
دا شاەھىد بولغاان. ئەباۇ ساەئىد ئەلىاۇدرىي رەساۇلۇلالھ «ئۇھۇد ەازىتى»رۇخسەت قىلمىغان. ئاتىسى 

ەازاتقا قاتناشقان. ئۇزۇن ياشاىغان ئەباۇ  12ەا قاتناشقان ۋە كېيىن يەنە «خەندەك ئۇرۇشى»بىلەن بىرگە 
ھەدى  رىۋايەت قىلغان بولاۇپ، ئە  كاۆپ ھەدىا  رىاۋايەت  1170ەسۇلۇلالھتىن سەئىد ئەلىۇدرىي ر

 قىلغان يەتتە ساھەبەنىڭ بىرىدۇر. _ ت.
 دېگەن.« سەھى »بەت. ئالبانىي:  - 397توم،  - 2، «سۈنەنۇددارەقۇتنىي( »2)
 - 720، «تىرمىزىاي» ەدىا ؛ھ - 2380، «ۋۇددا ەباۇئ» ەدىا ؛ھ - 10085، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »3)

 .دېگەن «ەھى س». ئالبانىي: ەدى ھ - 1676، «ەئىبنى ماج» ەدى ؛ھ
 .ھەدى  - 779، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 1951، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ە( بىرلىكك4)
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ىشاالردىن روزىنى بۇزۇۋېتىادىغان ئ ىشىپخاتالياكى  ېلىپقئۇنتۇپ  كىشى :ىئالتىنچ
 يدۇ.ۋاجىپ بولما مۇسى، قازازۇلمايدۇۇبىنىڭ روزىسى بىرنى قىلىپ سالسا، ئۇ كىش

. بۇ ھەقاتە پەيغەمابەر قويىدۇ پئىچىياكى  ەپيئۇنتۇپ قېلىپ  ەكۆپىنچكىشى 
 سالسزا، ئىچىز  يزا ى يەي ەرسەن بىر يوق ەسى ېئ مەروزى ار ئاد»ئەلەيھىسساالم: 
 ۋە ۇپ زۈزۈگېيئزالالھ  ە ىشزىگ ۇئز ،ناىۈچز .نۇرسۇۋەىۇى يەىمۇۋەزۇب روزىسىىى
 .دەيدۇ (1)«ۇپ ۈزۈئىچا

ىن دپ كەتكەنا، تا  ياورۇقېلىپ دەپ ئويالپ «يورۇمىدىتېىى تا  »بىر كىشى  
پ دە «كاۈن پېتىاپ كەتتاى»يېيىشانى داۋام قىلغاان بولساا يااكى سوھۇرلۇق  مۇكېيىن
ىلىنغاان قبولساا، يۇقىرىادا باياان غاان قوي ئېغىز ئېچىپكۈن پېتىشتىن ئىلگىرى  قېلىپ

 يەنى روزىسى بۇزۇلمايدۇ(.) ھۆكۈمىدە بولىدۇخاتاالشقۇچىنىڭ 

قىلىاش  ۋەتساە ئالالھقاا ياالۋۇرۇپ، تەۋبەۇقەساتەن روزىساىنى بۇز ،كىمكى ئۆزۈرسىز
ۆلىماالرنىاڭ ئئۇ كىشى كۆپچىلىاك  .ىدۇلغان بولقى سادىرگۇناھنى بىر ۋاجىپ بولىدىغان چو  

 سىنى قىلىدۇ.كۆزقارىشى بويىچە روزىسىنى بۇزۇۋەتكەن كۈننىڭ مىقدارىدا قازا

ساا، روزا بولاۇپ قالاسادار فنىھەيز كۆرسە ياكى  دارامازانئايال كىشى  يەتتىنچى:
 . تۇتىدۇتۇتۇشى چەكلىنىدۇ. ساقايغاندىن كېيىن قازاسىنى 

 :ئەنھادىنھۇ رەزىيەلال (3)ئائىشە (2)ئەلئەدەۋىييە مۇئازە
                                                

 .ەدى ھ - 1155، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 6669، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 1)
ەلئەدەۋىيايە )معاا ا العدويّاة(: بەسارەلىك بولاۇپ، ھەزرىتاى مۇئازە بىنات ئابادۇلالھ ئ( ئۇممۇ ساھبا 2)

باۇ »ئائىشە، ھەزرىتى ئەلى قاتارلىن بۈيۈك ساھابەلەردىن ھەدىا  رىاۋايەت قىلغاان، ھەر كۈنادۈزنى 
« بۇ مېنىاڭ ئااخىرقى كاېچەم بولساا كېارەك»، ھەر كېچىنى «مېنىڭ ئاخىرقى كۈندۈزۈم بولسا كېرەك
قەبرنىڭ قاراەغۇلىقىدا ئاۇزۇن بىار ئۇيقاۇ »ھۇر تابىئىن ئايال. ئۇنىڭ دەپ كۆپ ئىبادەت قىلىدىغان مەش

دېااگەن سااۆزى مەشااھۇردۇر. « بااارلىقىنى بىلىااپ تااۇرۇپ بااۇ دۇنيااادا ئۇخلىغااان كااۆزگە ھەياارانمەن
 ( ئەتراپىدا ۋاپات بولغان. _ ت. 702)م.  83تەخمىنەن ھ. 

دّ ين ( رەزىيەلالھاۇ ( مۇئمىنلەرنىڭ ئانىسى ھەزرىتى ئائىشە )بُمُّ المُؤْم ن ي3ْ) نَ عَائ شَةُ ب نْتُ بَب اي بَكْارٍ الصّا 
/ م.  58ھ.  – 6ئەنھا: ھەزرىتى ئەباۇبەكرى ساىددىن رەزىيەلالھاۇ ئەنھۇنىاڭ قىازى. )ھ. باۇرۇن 

( رەسۇلۇلالھنىڭ ئۈچىنچى ئايالى. ئەستە تۇتۇش قابىلىيىتى ناھايىتى ئۈستۈن بولاۇپ، 678 – 615
ئىزلىرىنى تەپسىلىي رىۋايەت قىلغان فەقىھە، نەسەبشاۇناى،  -ئىش  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ

 . تىلشۇناى زات. _ ت
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مادۇ؟ نى قىالقازاساى ھەيز مەزگىلىدە ئوقۇيالمىغان نامازنىڭ ،اا ھەيزدىن پاكالنغاندا
  :اا دەپ سورىۋىدى، ئۇ

 دېدى. مۇئازە: – دىنمۇ سىز؟(1)لەررۇرىياھاا 

يوقسااۇ، مەن ھااارۇرىيلەردىن ئەمەساامەن. پەقەت بااۇ ھەقتىكااى ھۆكااۈمنى  اااا
 دېدى. –بىلمەكچىمەن، 

 شۇنىڭ بىلەن مۇئمىنلەرنىڭ ئانىسى ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھا:

ھەيازدار  (داالرەاچا ھايااتئەلەيھاى ۋەساەللەم رەساۇلۇلالھ ساەللەلالھۇ )بىاز اا 
 ئۆتەشااكەنامازنىااڭ قازاسااىنى روزىنىااڭ قازاسااىنى تۇتۇشااقا بۇيرۇالتتااۇق، بوالتتااۇق، 

 .(2)، اا دەپ جاۋاب بەرگەنۇقمايتتۇلبۇير

ۇشاەققەت م - دا سەپەر قىلغان بولسا، ساەپەردە جاپاارامازان كىكىم :سەككىزىنچى
 الئاالالھ تائاا نى مۇبااھ قىلادى.ىكىشىنىڭ روزا تۇتماسلىق بولمىغان تەقدىردىمۇ، ئالالھ ئۇ

ەنهى ي) ،سهاب(ل (سهاپىرۇم نهىە)ي ەسهتىثۈئ رەپەسه ياكى لەسېكىمكى ك﴿: مۇنداق دەيدۇ
الھ . ئههالنۇتسههۇت ەردەنلۈباشههقا كهه (نۈچههۈئ رەنلۈكهه تمىغههانۇت ب(لسهها، تمىغههانۇريزا ت
 .(185رە: بەقە)﴾ۇلىمايثھ ا سلىكنىەت ،ۇاليثھئاسانلىقنى  ا ەرگەسىل

ىنى كىشا قۇساى باارتۇتلېكىن، ساەپەردە روزا تۇتماسالىقنىڭ جاائىز بولۇشاى روزا  
 .ىمەيدۇچەكل

رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ پەيغەمااابەر  (3)يلەمىسااالئەھەمااازە ئىبناااى ئەمااار ئە
  :ئەلەيھىسساالمدىن

                                                
( ھارۇرا كۇفەگە يېقىن بىر جاي بولۇپ، خاۋارىجالر ئە  دەسلەپتە شۇ يەردە توپالنغاان. ئاۇالردىن 1)

وقۇيالمااي ئايالالر ھەيز كۈنلىرىدە تۇتالمىغان روزىلىرىنى قاازا قىلغىنىغاا ئوخشاشاال ئ»بىر تائىپە 
، «ئۇمدەتۇل قارىي»دەپ قارايتتى. بۇ ئىجمائغا خىالپتۇر. « قالغان نامازالرنىڭمۇ قازاسىنى قىلىدۇ

 بەت. - 300توم،  - 3
 .ھەدى  - 335، «مۇسلىم» ھەدى ؛ - 321، «بۇخارىي»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 2)
( رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ: تەباۇك ەاازاتى سْالَم يّحَمْازَا بْان عَمْارو الْ َھەمزە ئىبنى ئەمر ئەلئەسالەمىي ) (3)

 61جەريانىدا ئوتتۇرىغا چىققان رەسۇلۇلالھنىڭ مۇئجىزىلىرىنى رىۋايەت قىلغان ساھابە. تەخمىانەن ھ. 
 ياشلىرىدا ۋاپات بولغان. _ ت. 70( ئەتراپىدا 683)م. 
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 - ئااى ئالالھنىااڭ پەيغەمبىاارى سااەپەردە روزا تۇتۇشااقا ئۆزۈماادە بىاار كااۈ  اااا
 ىغىنىدا،دەپ ساور ااا اتىمەن، روزا تۇتسام ماەا گۇناھ بوالمادۇ؟قۇۋۋەتنى ھې  قىلىۋ

 :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

ئىزش قىلغزان  اپىز ۇۋم ەاىەخسزۇر  ىمازى ر،ۇخسزى ى ۇر ڭئالالھىىز ۇئز اا
 يۈرۆياخشزى  ز شزىىۇىۇ.  ىمازى روزا ىرۇياخشزى  نۈچۈ ىشى ئ ۇئ ،بولسا
 .(1) پ جاۋاب بەردىدە اا ،رۇيوق  ناھۇگ ە ىشىگ ۇبولسا، ئ ىقانۇروزا ى

ئايالى بىالەن بىارگە  روزىدار ھالداكۈندۈزى  ئېيىدا رامازانكىمكى  ت(ققۇزىنچى:
غاان ۇلبۇز اروزروزىنى بۇزەان ۋە گۇناھكار بولغاان بولىادۇ. ئاۇ كىشاىگە  ،بولغان بولسا
رەت ەففااا. كدۇرزرەت بېاارىش پەركەففااا بىاالەن بىاارگەسااىنى قىلىااش كۈننىااڭ قازا

 (3)رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ رىاۋايەت قىلغاان ھەدىساكە (2)ھۇرەيرەئەبۇ  دە«سەھىھەين»
ئارقاا ئۈزۈلادۈرمەي ىاش، ئەگەر كاۈچى يەتمىساە، ئارقىمۇئاساسەن، قاۇل ئاازاد قىل

ئىككى ئاي روزا تۇتۇش، ئەگەر روزا تۇتۇشقىمۇ كۈچى يەتمىسە، ئااتمىش مىساكىننى 
 تويغۇزۇش بىلەن بولىدۇ.

 الاداھيەتمەيادىغان  تااقىتىا قتۇتۇشاوزا ردە ىارىكۈنل رامازانكىمكى  ئه(نىنچى:
 ئىكەنلىكاى نلىئۇ ئاادەمگە زىياان ساتۇتروزا  ھەتتا،جائىزدۇر.  ىسىمۇتۇتمروزا  ،بولسا
 ، روزا تۇتماسلىقى ۋاجىپتۇر.ملەشسەجەز

 ئهالالھ﴿ :شۈبھىسىزكى، ئالالھ تائاال بۇ ئۈممەتتىن مۇشەققەتنى كۆتۈرۈۋەتكەن 
 تەتههاق رەسههىل رنىەسههىل) قىلمىههثى كنىۈللۈشههكۈم چقانههثاقېھ دىنههثا ەرگەسههىل

 .(78ھەج: )﴾(قىلمىثى كلىپەت قىلىشقا ئىشالرنى قىاللمايثىغان
                                                

 ھەدى . - 1891، «مۇسلىم» (1)
يُّ( ( ئەبۇ ھۇرەيرە ئابدۇرراھمان ئىبناى ساەخر ئ2) ەددەۋساىي )بَبُاو رُرَيْارَاَ عَبْادُ الارَّحْمَن  بانُ صَاىْرٍ الدَّوْسا 

( _ پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم 678 – 603/ م.  59ھ.  – 19رەزىيەلالھاااۇ ئەنھاااۇ )ھ. باااۇرۇن 
( يېنىغااا كېلىااپ مۇسااۇلمان بولغااان ۋە ئااۈ  يىاال بااويىچە 628/ م.  6ھ. خەيبەردىكااى ۋاقتىاادا )
ۇقىم تۇرەاان. پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ دۇئاساى بەرىكىتىادىن ئەساتە رەسۇلۇلالھنىڭ يېنىادا ما

ھەدىا  بىالەن ئە  كاۆپ ھەدىا  رىاۋايەت  5٫374تۇتۇۋېلىش قابىلىيىتى ئىنتايىن ياۇقىرى بولغاان. 
 قىلغان يەتتە ساھابىنىڭ تۇنجىسى. ھەزرىتى ئۆمەر دەۋرىدە بەھرەينگە ۋالىي بولغان. _ ت.

 ھەدى . - 1111، «مۇسلىم»ھەدى ؛  - 6087، «بۇخارىي»ەدى : بىرلىككە كېلىنگەن ھ( 3)
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ئەھاۋالى ياخشاىالنغان  ،مىغان بولساالروزا تۇتخارابلىقتىن  قاتتىنھالى كىمكى  
ئۆزىادىن يااكى  ،ۋاقىتتا تۇتالمىغان كۈنلەرنىاڭ قازاساىنى قىلىادۇ. روزا تۇتاۇپ قالساا

روزا تۇتاۇش  نائا ىدىغانمىتېئياكى باال ئايال غان ھامىلدار ىدىەندىشە قىلبالىسىدىن ئ
روزا  چىز ى ۇيولئزالالھ ىائزاال »: رەسۇلۇلالھزىيانلىن كىشىنىڭ ھۆكۈمىگە چۈشىدۇ. 

ىززى روزى چىزز ى ۈمى اېھامىلزز ار يززا ى بززاال ئ ،رىمىىززىېي ڭنامازنىزز نەبىززل
 .دېگەن (1)«ى ىۈۋەرۈىۆ 

اى قا كااۈچى يەتمەياادىغان ياشااانغانالر ۋە ساااقايمروزا تۇتۇشاا ئهه(ن بىرىنچههى:
لاۈك ۈنك. لاېكىن روزا تۇتالمىغاان ھەربىار ئەمەساتۇركېسەللەرگە روزا تۇتۇش ۋاجىپ 

لالھاۇ ىيەز. ئىبناى ئاببااى رەتاۇربىار مىساكىننى تويغۇزۇشاى ۋاجىپ روزىنىڭ ئورنىغا
 تەققەشهۇم ثىنيلىهەپۈت ئهاجىزلىق ياكى رىلىقېريزىنى )ق﴿ :ئالالھ تائاالنىڭئەنھۇما 

 بىههر( نۈچههۈئ ىريزىسهه كۈنلههۈ)ك تمىسهها،ۇت رەكىشههىل تىههثىغانۇت ئههاران( نەبىههل
ئااايىتىنى  نەگېااد (184بەقەرە: )﴾الزىهه  رىشههىېب ەفىههثىي تامههاق كەدۇت(يغهه مىسههكىن
. ياشااانغانلىن كااۈچكە ئىااگەبااۇ ئايەتنىااڭ ھۆكااۈمى »ۋە مۇنااداق دېاادى:  دىۇئوقاا

ك روزىنىاڭ لاۈھەربىر كۈنمومايالر  -ۋاي روزا تۇتۇشقا كۈچى يەتمىگەن بو سەۋەبىدىن
 .«بىر مىسكىننى تويغۇزىدۇئورنىغا 

 قاااننى بىلمەياادىغانقئاەزىاادىن چىنەرسااىنى پەرق ئېتەلمەياادىغان ۋە بىر 
ا روز اااۈن ئۈچا ىتەكلىپ ساقىت بولغانلىقئىالھىي  ۇالرەا اائياشانغانالرەا كەلسەك، 

 . ئەمەىفىدىيە بېرىشمۇ ۋاجىپ  ،تۇتۇشمۇ

 

. !قىلغىنەلەادىغانالردى! ىبىزنى دىنىىىزنى ي غزا چۈشالالھ! ئى ئ
. بىننزگە قنن اغى!بىننزگە مەنئەئەيلىننر نەرسننىلەرنى ئ گى ىنن  

 .بەرگىنن!ئنن گەيكە  نەرسننىنى بىننزگە مەنئەئەيلىننر قىلىنن  
 ئامى!! ...بەرگى!ئىلىىىىزنى زىراد  قىلى  

 
                                                

 .دېگەن «ەنسەھ»ئالبانىي: . ەدى ھ - 2275، «ەسائىين( »1)
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3 

 

 ثىكى كېچىلىل ئىبادەتلىرىڭىزرامازان

 

باولمىش ئەمىناى نىاڭ كۆكلەر ىزىناام ەكاېچ ەلتۈرگاۈچىك ەپشەر گەمۇئمىن
مۇساتافا ماۇھەممەد بولغاان ئەمىنى نىڭ تەرىپىدىن يەر يۈزىئەلەيھىسساالم  جىبرىل

ئەلەيھىسساااالم  جىبرىاال .بىاار ھەقىقەتتااۇرگەن ېلىاانكئەلەيھىسساااالمغا ئېلىااپ 
 يەئ»ماااۇھەممەد ئەلەيھسسااااالمنىڭ يېنىغاااا كەلگەنااادە شاااۇنداق دېاااگەن: 

ىغززان خاھل ن،ەبولىسزز اپززاتۋ ھززامىىىياشززا،  ەچڭلىغىىىھخززا! دەممەھۇمزز
 لەمەئ ەچڭىغىىىخزاھل ن،ەئايرىلىسز  ى ڭزنىۇھامىىى ئ ر،ۆ ىشىىى ياخشى  

سززى  ېچى رىپىەشزز ڭىىززئمىىۇم ،بىلگىىاززى. نەرىسززۆ  ىىجىسززىىىەن قىزز ،
 راماازانشاۇەا  .(1)«رۇشز ۇبول تەبىھزاج ئىىسانالردى  ئى زى ى ر،ۇش ۇرۇقىيام ا ى
 راماازانرى قىيامدا تۇرۇش باشقا كېچىلەردە قىيامادا تۇرەانغاا ئوخشاىمايدۇ، كېچىلى

 كېچىلىرىدىكى قىيام شەرەپ ئۈستىگە شەرەپتۇر.

كېچىلىرىنااى قۇرئااان بىاالەن ئۆتكااۈزەتتى،  رامااازانمااۇھەممەد ئەلەيھىسساااالم 
كېچىلىرىناى ماۇھەممەد ئەلەيھىسسااالم بىالەن  راماازانئەلەيھىسسااالممۇ  جىبرىل

تىاالۋەت قىلىاپ ئۆتكاۈزۈش ئۈچاۈن پەيغەمبىرىمىزنىاڭ يېنىغاا  نى«ان كەرىمقۇرئ»
. ھەدىاا  شااەرىپتە مۇنااداق كەلااگەن: قىلىشاااتتىدەرى  دىنقۇرئانااكېلەتتااى ۋە 

ساى ئىادى. يپەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەساەللەم ئىنساانالرنىڭ ئە  سېىى»
ە، تېىىمۇ سېىىي بولاۇپ دا جىبرىل ئەلەيھىسساالم بىلەن كۆرۈشكەندرامازانبولۇپمۇ، 

ئېيىنىااڭ ھەر كېچىسااى جىبرىاال  رامااازانكېتەتتااى. پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم 
كېساىپ ئېياتىش  ئۆزئارا قۇرئان ئوقۇشاتتى. شاۇنىئەلەيھىسساالم بىلەن كۆرۈشۈپ، 
                                                

ئالبااانىي: . ېااگەند «ەھى ساا»: ەھەبىااي. زەدىاا ھ - 7921، «ەلمۇسااتەدرەكئ»( ھاااكىم: 1)
 .ېگەند «ەسەنھ»( 1903 ،«ەسسىلسىلەتۇسسەھىھەئ)»
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، پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەساەللەم ياخشاىلىن قىلىشاتا ساالقىن مۇمكىنكى
 .(1)«شامالدىنمۇ سېىىي ئىدى

 ئاۇالر باۇ ئايادا دە كۈتاۈۋاالتتى.ئاالھى نىقۇرئان دەكېچىلىرى رامازانسەلەفلەرمۇ 
بەزىاالەر  سااەلەفلەردىن .ئااۇزۇنراق قىياماادا تااۇراتتى ئايالرەااا سېلىشااتۇرەانداباشااقا 

بىر قېتىم تامام قىلسا، بەزىلىارى ئاون ئوقۇپ كېچىلىرىدە  نىڭرامازانبىر ئاي قۇرئاننى 
بىار قېاتىم  كېچىادە، ھەتتاا ئاۈ  تاماماليتتى كېچىدەرى يەتتە يەنە بەزىلى كېچىدە،

 .(2)ئىدى بارتاماماليدىغانالرنىمۇ 

كېچىلىرىدە قىيامدا تۇرۇشانىڭ باشاقا ۋاقىتاتىكىگە قارىغانادا پەزىلىتاى  رامازان
 ىمازى »كۆپ بولاۇپ، باۇ توەرىادا پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دېاگەن: 

 ڭنىززۇ، ئرسززاۇى قىيامزز ا قىلىزز  مىزز ۈئ ابۋسززا نەبىززلئىشززىىىش چىزز   ا رامازانزز
باۇ يەردىكاى ئىشاىنىش ۋە سااۋاب  .(3)«ۇقىلىىىز  تەغپىرەم ناھلىرىۇگ نقىۇرۇب

تەساتىن چىن دىلادىن ئۈمىد قىلىش بولسا ئالالھنىڭ شۇ مۇكاپاتنى بېرىدىغانلىقىنى 
 ،تەلپاۈنگەن ھالاداقىلىپ ۋە ساۋاب ئۈمىد قىلىاپ، ئالالھقاا ئىىالسامەنلىك بىالەن 

 .ەكتۇرمۈش دېزئۆتكۈكېچىلىرىنى ئىبادەت ۋە قىيام بىلەن  رامازان

نىااڭ بەزى كېچىلىاارى رامازان رەسااۇلۇلالھ سااەللەلالھۇ ئەلەيھااى ۋەسااەللەم
ساھابىلىرى بىلەن بىللە قىيامادا تۇرەاان بولاۇپ، كېيىانچە ئاۈممىتىگە پەرز بولاۇپ 

دېااگەن: داق ۇناام رەسااۇلۇلالھقېلىشااىدىن ئەنسااىرەپ تەرك ئەتااكەن، بااۇ ھەقااتە 
   .(4)«قال ى  يەنسىرەئ قىلىىىشى ى  رزەپ ەرگەسىل»

پەرز » گەنادىن كېايىن،ئۈزۈلپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپاات بولاۇپ، ۋەھىاي 
رەزىيەلالھۇ ئەنھاۇ ئاۇبەي ئىبناى  (5)غان ۋاقىتتا ئۆمەرۇنخاتىرجەم بول «قىلىنىشىدىن

                                                
 .دى ەھ - 2308 ،«سلىمۇم» دى ؛ەھ - 6 ،«خارىيۇب»: دى ەھ نەلىنگېك ە( بىرلىكك1)
 بەت. - 43، «ۋەزائىفۇ رامىزان»( ئابدۇرراھمان ئەلئاسىمىي: 2)
 ھەدى . - 759، «مۇسلىم»ھەدى ؛  - 37، «بۇخارىي»بىرلىككە كېلىنگەن ھەدى : ( 3)
 .ھەدى  - 761، «مۇسلىم»ھەدى ؛  - 924، «بۇخارىي»بىرلىككە كېلىنگەن ھەدى : ( 4)
يُّ( 5) ( ھەزرىتااى ئااۆمەر ئىبنااى ئەلىەتتاااب ئەلئەدەۋىااي ئەلقۇرەشااىي )عُمَاارُ بْاانُ الْىَطَّاااب  العَاادَو يُّ القُرَشاا 

 =( _ پەيغەماابەر644 – 583/ م.  23ھ.  – 40رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ )ئەبااۇ ھەفاا ( )ھ. بااۇرۇن 
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 رامااازانكىشااىلەرگە  رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇالرنى (2)يۋە تەمىاام ئەددارىاا (1)كەئاات
، باۇالر جاماائەتكە ئىماام بولغىنىادا بىار دىۇباۇيركېچىلىرىدە ناماز ئوقۇپ بېرىشكە 

ھەتتااكى كىشاىلەر قىيامنىاڭ ئۇزۇنلۇقىادىن  ،رەكئەتتە يۈز ئايەت ئەتراپىدا ئوقۇيتتى
 ۋاقتىدىال قايتىشاتتى.وھۇرلۇق سپەقەت  جامائەتھاسىالرەا تايىنىۋاالتتى، 

ياماادا تااۇرۇش يۈكسااەك ھىماامەت ئىگىلىاارىال بەجااا پۈتااۈن كااېچە قى 
، پ كەتتاىكەلتۈرەلەيدىغان ئىش بولۇپ، بۇ خىل ھىممەت زامانىمىز كىشىلىرىدە ئازال

ئەتنىاڭ جاماااا ئىماام ئەھامەد باياان قىلغانادەك  ااقىسقىلىقى  -قىيامنىڭ ئۇزۇن 
ام ئىمااپۈتااۈن كااېچە داۋام قىلىاادىغان قىيااام ھەققىاادە  .تاااقىتىگە يارىشااا بولىاادۇ

ساقا قى تاۈنبولۇپماۇ  لىك بىار ئىشاتۇر.باۇ مۇشاەققەت»ئاۇ:  ،سورالغانداىن تئەھمەد
 .ەندېگەنىك« ئەقىلگە مۇۋاپىنغىنى بولكۈنلەردە كىشىلەرنىڭ تاقىتىگە يارىشا 

دا جامائەتكە ناماز ئوقاۇپ بېرىادىغان بەزى شااگىرتلىرىغا: رامازانئىمام ئەھمەد 
كۆيۈمچانلىن قىالتتى، شۇنىڭ  جامائەتكەارقىلىن دېيىش ئ «بۇالر ئاجىز كىشىلەردۇر»

 .(3)بىلەن ئۇالر جامائەتكە يىگىرمە يەتتىنچى كېچىسى قۇرئاننى تامام قىلىپ بېرەتتى

اكى ئوتتاۇز ، قۇرئاننى يىگىرمە يەتتە كېچىدە يۋېلىشقا بولىدۇكىۈنىڭدىن كۆربۇ 
زلىن دىكى ئااجىزاماانىمىز ،لاېكىن ۇ.كېلىادئاجىزالرەاا مااى  كېچىدە تامام قىلىاش

                                                                                                                     
 – 634ئىككىنچىساى )م.  ئەلەيھىسساالمنىڭ ئە  كاتتا ساھابىلىرىدىن بىرى ۋە راشىد خەلىپىلەرنىڭ=

يىلاى  - 23نامى بىلەن مەشاھۇردۇر. ھ. « ئەلفارۇق»(. ئىسالم تارىىىدا زور تەسىر قالدۇرەان زات. 644
زۇلھەجاجە / م.  - 26زۇلھەججە بامدات ناماز ئوقۇۋاتقان پەيتىدە كەينىدىن خەناجەر ساېلىنغان،  - 23
 نويابىردا ۋاپات تاپقان. _ ت. - 3يىلى  - 644

بەي ئىبنى كەئت ئىبنى قەي  ئەلئەنسارىي )بُبَيُّ بْنُ كَعْت  بْن  قَيْ ٍ األَنْصَار يُّ( رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ ئۇ (1)
گە ۋە «ئەقەبە بەيئىتااى»( _ ئىككىنچااى 653 –/ م. ؟  30 –)ئەبۇلمااۇنزىر، ئەبۇتتۇفەياال( )ھ. ؟ 

كاتىبلىرىادىن بىارى، سااھابە بارلىن ەازاتالرەا قاتناشقان زات. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ۋەھىاي 
 قارىيالرنىڭ پېشۋاسى. _ ت.

تەمىم ئىبنى ئەۋى ئەددارىاي ئەلفىلەساتىينىي )تَم ايْمن بانُ بَوْى  بان  خَار جَاةَ الادَّار يُّ الف لَسْاط يْن يُّ(  (2)
يىلاى مۇساۇلمان  - 9( _ ھىجارىيە 660 –/ م. ؟  40 –رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ: )ئەباۇ رۇقەيايە( )ھ. ؟ 

ۋە پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم بىالەن ەازاتالرەاا قاتناشاقان سااھابە. خەلىاپىلەر دەۋرىادىمۇ  بولغان
 ەازاتالرەا قاتناشقان، قارىي، ئابىد، مەشھۇر ساھابىلەرنىڭ بىرىدۇر. _ ت.

 رەجەبئىبناى  ئەلاالمە ئەساەر باۇ. بەت - 39، «زاناراما ۋەزائىفاۇ»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد3)
 .ۇردمۇختەسەرى )ئىىچامالشتۇرۇلغىنى(  ەسىرىنىڭناملىن ئ« مەئارى  لەتائىفۇل» :ئەلھەنبەلىينىڭ
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ە ئايەتتىن ئارتۇق بىرقانچئىمامدىن بىر رەكئەتتە بەزىدە  ھەسسىلەپ ئېشىپ كەتتى،
ئىماام  لەربەزىاھەتتاا  .پ قاالىمىزئوقۇماسلىقنى تەلەپ قىلىدىغان كىشىلەرنى كاۆرۈ

، دۇنيانىڭ ئۆتكاۈنچى لەززەتلىارى ۋە ىمۇە ئايەتلىك نامازەا تۇرەىنىدبىرقانچبىلەن بۇ 
تىن كېيىانال ناماازدىن رەكئەتا، ئىككى يااكى تاۆت قوەلىشىپالىرىنى ئەرزىمەى مات

قىلغان بولساا،  سەبرقايتىپ كېتىشىدۇ، ئەگەر ئۇالر ئىمام نامازنى تامام قىلغانغا قەدەر 
ئەلۋەتتە ئۇالر ئۈچۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم خەۋەر بەرگىنىادەك، پۈتاۈن كاېچە 

رەسااۇلۇلالھ سااەللەلالھۇ ئەلەيھااى  .تىقىياماادا تۇرەاننىااڭ ساااۋابى يېزىلغااان بااوالت
يەنە بىار قېاتىم  ،بىر قېتىم ساھابىلىرى بىلەن كېچىنىڭ ئۈچتىن بىرىگىچە ۋەسەللەم

 ىغىچە قىيامدا تۇردى، ساھابىلەر: يېرىمتۈن 

دا كېچىنىڭ قالغان قىسامىدىمۇ بىاز بىالەن قىياما ئەلچىسى،ئالالھنىڭ  ئى —
 ر ئەلەيھىسساالم جاۋابەن: پەيغەمبە ېيىشتى.د — !چۇىلىتۇرەان بولس

 ىشزى  ۇئز ،بولسزا غزانۇنامزاز ئوقبىلزلە  رەدەبىر  ىشى ئىمزام قاي قانغزا ق —
   .(1)دېدى — ،ۇ ىلى ېي ابىۋسا ۇمڭقالغان قىسمىىى ڭچىىىې  نۈچۈئ

بۇ پەزىلەت ئىمام نامازنى تامام قىلغانغا قەدەر ئىماام بىالەن بىارلىكتە تۇرەاان 
باۇ »باۇ ھەدىا  ھەققىادە مۇناداق دەيادۇ:  رەجەبئىبنى ئىمام كىشىگە خاستۇر. 

 غىچەيېارىمىتاۈن يااكى  بولساۇن ھەدى  كېچىنىڭ ئۈچتىن بىرىدە قىيامادا تاۇرۇش
پۈتۈن كاېچە  قىيامدا تۇرەاندىال، پەقەت ئىمام بىلەن بىرلىكتە بولسۇن قىيامدا تۇرۇش

ەھامەد باۇ قىيامدا تۇرەاننىڭ ساۋابى يېزىلىدىغانلىقىنى كۆرساىتىپ بېرىادۇ. ئىماام ئ
 .(2)«ئىمام قايتمىغۇچە نامازدىن قايتمايتتى بىنائەنھەدىسكە 

كاېچە قۇرئااننى ، ئىماملىرىمىز چقادا قىيامدا تۇرۇش روزىنىڭ روھى بولغارامازان 
 .كىشاىلەرگە ئاۈلگە بولۇشااتتىخۇسۇسىدا يەەگىل بولۇش بىلەن قىيامىدا تامامالش 

 بولاۇپ ئىماام بىر جامائەتكەياكى ا السرۇۋتۇكىشى ئۇزۇن ەان تۇريالغۇز كېچە قىيامىدا 
                                                

 ،- 806، «تىرمىزىاي» ەدىا ؛ھ - 1375، «ۋۇددا ەباۇئ» ەدىا ؛ھ - 20910، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم» (1)
 .دېگەن «ەھى س». ئالبانىي: ەدى ھ - 1605، «ەسائىين» ەدى ؛ھ - 1364

 .ەتب - 40، «رامىزان ئىفۇۋەزا»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد2)
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قىلىاپ ئاۇزۇن ئوقۇشاىغا كاۆنگەن بولساا  ئىقتىادائاۇ كىشاىگە  جاماائەت بەرگەندە
قىرائەتناى ئاۇزۇن قىلىشانى »دەيادۇ: ۇناداق م رەجەبئىبنى ئىمام . ھېچقىسى يوق

ىغان كىشى ئۆزى يالغۇز ئۇزۇن ئوقۇۋالسۇن، باشاقىالرەا نامااز ئوقاۇپ بەرگىنىادە خاھل
 .(1)«ۇالرمۇ ئۇ كىشىگە ئىتائەت قىلىپ ئۇزۇن ئوقۇشىغا رازى بولسا ئۇمۇ مەيلىئ

روھلىرى بار، قىيامنىاڭ مەلۇم نىڭ روھلىرى بولغىنىدەك، كېچە قىيامىنىڭمۇ وزىر
ۋە خۇشااۇدۇر، پەيغەماابەر  ىيەتقورقااۇش، تەساالىمھەقىقىااي  ئااالالھتىنروھااى 

ئازاب ئايەتلىرىگە كەلگىنىادە »: ئەلەيھىسساالم تەھەججۇد نامازلىرىدا شۇنداق ئىدى
پانااھ تىلەيتتاى، رەھامەت ئاايىتىگە كەلساە توختااپ ئالالھنىاڭ  ئالالھتىنتوختاپ 

كۆپىنچە ئىمامالر تەراۋىا  نامىزىغاا تۇرەىنىادا ھازىر بولسا  .(2)«رەھمىتىنى سورايتتى
كمىتىناى ياكى ھې ئاەقىرماي تۇرۇپالقايسى نامازنى ئوقۇۋاتقانلىقىنى شۇ تاپتا ئۆزىنىڭ 

 ھاازىر ڭلبنىاەق ،كناىۇر بىار ڭنامازنى سكىنلىكىەت لتەچۈشەنمەستىنال ئوقۇيدۇ، ق
 .ساەجدە ۋە رۇكۇلىرىادا قەلباى تەساكىنلىك تاپالمايادۇ ،ۇبولساىم قسىتىەم شىۇبول

  .غان نامازدا ھاسىل بولمايدۇلئوقۇ تېنەپ - قەلت تەسكىنلىكى ئالدىراپچۈنكى، 

ادا قىلىاپ قىرائەتناى دىلەرنى خۇشۇ بىلەن ئاسەج -رۇكۇ بىلىشىمىز كېرەككى، 
 ؛تېزلىك بىلەن ئوقۇلغان قىرائەتتىن ئەۋزەلادۇر دەرىجىسىدىكىمەكرۇھ  قىسقا قىلىش

بىالەن ئوقۇلغاان ئاون رەكائەت نامااز مەكارۇھ  ىئۇزۇن قىرائەت ۋە قەلت تەسكىنلىك
نامازنىاڭ چۈنكى  ؛ھالەتتىكى ئالدىراپ ئوقۇلغان يىگىرمە رەكئەت نامازدىن ياخشىدۇر

 ىلەرسۈپەتلىك نەرسائەمما  ،ئازئۆزى  .روھى قەلبنىڭ ئالالھقا پۈتۈنلەي يۈزلىنىشىدۇر
شاۇنىڭدەك تەرتىال بىالەن  .نەرسىلەردىن ياخشاىدۇرقەتسىز االيلېكىن  ،كۆپ ىئۆز

قىرائەت قىلىاش تېاز ئوقۇشاتىن ئەۋزەلادۇر، مۇبااھ قىلىنغاان تېزلىاك ھەرپلەردىان 
ىن بولااۇپ، بەزى ھەرپاالەر چۈشااۈپ قااالغۇدەك ھېچنەرسااىنى چۈشااۈرۈپ قويماساال

ئارقىسااىدىكى جامااائەت  لبەتااتەئە تۇر.جااائىز ئەمەساا شئوقااۇدەرىجىاادە تېااز 
 .(3) تېىىمۇ ياخشى ىشقىلپايدىلىنالىغۇدەك شەكىلدە ئوچۇق قىرائەت 

                                                
 .يۇقىرىقى مەنبە، ئوخشاش بەت ەلئاسىمىي،ئ ۇرراھمان( ئابد1)
 .دېگەن «ەھى س». ئالبانىي: ەدى ھ - 1132، «ەسائىين» ەدى ؛ھ - 23460، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »2)
 . ەتب - 42، «رامىزان ۋەزائىفۇ( »3)
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ۇناۇ مالھنىاڭ قىيامدا تۇرەىنىڭىزدا ئال !ئەي قىيامدا تۇرەۇچى روزىدار قېرىندىشىم
 نامهازدا نهىەي ،رىهثاۇزۇھ ڭئالالھنىه﴿قىلىۋاتقاانلىقىڭىزنى ئەسالە : بۇيرۇقىنى ئىجرا 

ىااش قەلبااتە ئالالھقااا ئىتااائەت قىل .(238بەقەرە: ) ﴾الرۇڭرۇتهه نەبىههل نلىههلەتمەئىتائ
ئالدىادا  ساىز ئالالھنىاڭ .ئاۆزى كۇپاايە قىلمايادۇبىار نامازدىكى قىيامنىڭ  ،بولمىسا

ى ئەللىاك انالرنىڭ قىيامەت كۈنىدىكئىنسدەرھال  ،قىلغىنىڭىزداھې  قىيامنى ئۇزۇن 
چااۈن ھاياااتىڭىزدا ئااالالھ ئۈ ،چااۈنكى !مىااڭ يىللىاان ئۇزۇنلۇقتااا تۇرۇشااىنى ئەساالە 

شااۇنچىلىك كۈنىاادىكى تۇرۇشااىڭىز  مەھشااەرىڭىز ەااان بولسااتۇرقىياماادا قانچىلىااك 
 مىقدارىدا ئاسانالشتۇرۇلىدۇ.

 ىغائاسامىن دۇنياا كېچىنىڭ يېرىمىدا ياكى ئاخىرقى ئۈچتىن بىرىدە ئالالھ تائااال
 ؟ۇبهارم الرقىلىثىغان ئاۇد ،ۇرىلىثېب ؟ۇبارم الرس(رايثىغان»چۈشۈپ مۇنداق دەيدۇ: 

 نهههههاھلىرىۇگ ؟ۇبهههههارم الرقىلىهههههثىغان پەلەت تەغپىهههههرەم ،ۇقىلىنىهههههث تەئىجهههههاب
 .(1)«ۇقىلىث امۋدا رەدەئاتقانغا ق ڭتا تاكى ۇب ،ۇلىثۈرۈچەك

 كېچىسااى كۈناادۈزگەنىڭ ىمىزىرمۇسااۇلمانل بۈگااۈن !ئەي روزىاادار قېرىندىشااىم
ساىمۇ، بول ئاۋاتالشاتۇرۇلغانئايالندى، بەزى كېچىلەر قىسامەن ياخشاىلىقالر بىالەن 

بىاالەن ۋەيااران  ەئسااىيەتلەرم -يااازۇق جىنااايەت ۋە يەنىااال نۇرەۇنلىغااان كااېچىلەر 
قا رەھاامەت چۈشااىدىغان ۋاقىتالرنااى باشاائىالھىااي  كېچىلىرىاادە رامااازانقىلىناادى، 

دىن ۆزىڭىزئا !ئەي قېرىندىشىم .زايە قىلىۋەتمە  ،لىۋەتكىنىڭىزدەككېچىلەرنى زايە قى
بىالەن  سىز كېچىنىڭ ئاخىرقى ئۈچتىن بىرىدە نەدە بولىساىز؟ ئاالالھ !سوراپ بېقىڭ

اكى ماۇ ۋە يائۇچرىشىشتىمۇ ياكى ئالالھقا مۇناجات قىلىشتىن ەەپلەتتە قالغان ئۇيقۇدى
 سورۇندىمۇ؟بىرەر ئالالھقا ئاسىيلىن قىلىش بىلەن تولغان 

پەيغەماابەر  ،پااى بولغانااداېتااا  ئاتقانغااا قەدەر ئۇخلىغااان بىاار كىشااىنىڭ گ
 دېاگەن ئىادى. (2)«ئۇ قۇلىقىغا شەيتان سىيىپ قويغان كىشاىدۇر»ئەلەيھىسساالم: 

ئىتائەتتىن ئۇخلىغان كىشىگە شەيتاننىڭ قىلىقاى باۇ بولساا، مەئساىيەتتە كېچىناى 
                                                

 ھەدى . - 758، «مۇسلىم»؛ ھەدى  - 1144، «بۇخارىي»بىرلىككە كېلىنگەن ھەدى : ( 1)
 ھەدى . - 774، «مۇسلىم»ھەدى ؛  - 3270، «بۇخارىي»بىرلىككە كېلىنگەن ھەدى : ( 2)
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بەزىالەر كېچىناى ئالالھنىاڭ  !ھە؟ - رېتەقىلىاۋمىمۇ ېنئۆتكۈزگەن كىشىنى شەيتان 
 تاتە قالغاانەەپلە ئاالالھتىن !ھايھات .ئىبادىتى بىلەن ئۆتكۈزۈشنى ئېغىر كۆرۈۋاتىدۇ

 !ئۇزۇن بۇ كېچىنىڭ قانچىلىك قىممىتى بولماقچى؟

  :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇەا (1)ئىبنى مەسئۇد

ئابادۇلالھ  ،دەكەنشادېيى —، كېچىدە قىيامدا تۇرۇشقا قاادىر بواللماايۋاتىمىز —
 : ئىبنى مەسئۇد

 . ېگەند —، گۇناھىڭالر سىلەرنى كېچىلىك قىيامدىن مەھرۇم قىپتۇ —

ئېيتقانكى: كېچىدە قىيامدا تۇرۇشاقا، كۈنادۈزدە  (2)ئىيازئىبنى  فۇزەيل دەرۋەقە،
بىلگىنكى، ساەن مەھارۇم كىشىساەن، خاتالىقلىرىاڭ  ،روزا تۇتۇشقا قادىر بواللمىسا 

 يۇپتۇ.سېنى كىشەنلەپ قو

 

                                                
( ئەبۇ ئابدۇرراھمان ئابدۇلالھ ئىبنى مەسئۇد ئەلھۇزەلىي )عَبْدُ اللە  بنُ مَسْعُوْد  الهُاََل يُّ( رەزىيەلالھاۇ 1)

شسىتانغا، كېيىن مەدىانەگە ھىجارەت قىلغاان، ( _ ئەۋۋەل ھەبە653 –/ م. ؟  32 –ئەنھۇ )ھ. ؟ 
ئۇزۇن مۇددەت رەسۇلۇلالھنىڭ خىزمىتىدە بولغان ساھابە، تەفسىرشاۇناى ۋە قىرائەتشاۇناى ئاالىم. 

 ھەزرىتى ئۆمەر ۋە ئوسمان رەزىيەلالھۇ ئەنھۇالر خىالفىتىدە كۇفەگە قازى بولغان. _ ت.
( _ تېگاى 803 – 726/ م.  187 – 107( )ھ. ئەبۇ ئەلى فۇزەيل ئىبنى ئىياز )الفضيل بن عياض (2)

ئەرەبلەردىن بولۇپ، ياشلىقىدا ئۆزى تۇەۇلغان يۇرتى ئەبيۇرد / ئەبىۋەرد )ئۆزبېكىستان ساەمەرقەند( 
بىلەن سەرەخ  )تۈركمەنىستان( ئارىسىدىكى چۆلدە ياول توساار قااراقچىلىن قىلغاان، زااللەتاتە 

مهۇئمىنلەرگە ئۇالرنىهڭ نىغا كېتىۋېتىپ، بىر كىشىنىڭ: ﴿يۈرگەن كۈنلىرىدە بىر قېتىم مەشۇقەسىنىڭ يې
دىللىههرى ئالالھنىههڭ زىكههرىگە ۋە نازىهه( ب(لغههان ھەقىقەتههكە )يەنههى قۇرئههان ئههايەتلىرىگە( ئېرىيههثىغان ۋاقىهه  

باۇ ئاايەتنى ئاەلىغاان فۇزەيال: . دېگەن ئاايەتنى ئوقۇۋاتقاانلىقىنى ئااەالپ قالىادۇ (16ھەدىد: ) ﴾يەتمىثىمۇ؟
دەۋېتىادۇ ۋە شاۇندىن « پەرۋەردىگارىم! دىللىرىمىزنىڭ ئېرىيادىغان ۋاقتاى يېتىاپ كەلادى! شۇنداق، ئەي»

كېيىن ئىسالمغا ئۆزىنى ئاتاپ خۇراسان رايونىنىڭ دەسالەپكى بۈياۈك ساۇفىلىرىدىن بولاۇپ قالغاان 
يىلى ئەتراپىدا مەكاكەدە ۋاپاات بولغاان.  - 803/ م.  187ئاتاقلىن ھەدىسشۇناى ئالىمدۇر. ئۇ ھ. 

 - 209 – 208جىلااد،  – 13( ئىسااالم ئېنسىكلوپېدىيىسااى، TDVركىيە دىيااانەت ۋاقفااى )تااۈ
 بەتلەر. _ ت. 
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د  ىننكۈنئنناخىز ت ئننى ئننالالھ! سننە  بىننلە  اۈزلىشننىدىغا  
يغرۇشىىىزنى  گۈز ت ب لغشنى ئۈچنۈ  دۇنرنادا سنېنى  ئالدى ندا 
يغرۇشنىىىزنى گنۈز ت قىلغىنن!! بىزننى دۇنرننا خنارلىىى ۋ  ئنناخىز ت 

 ئازابىدى! ساقلىغى!... ئامى!!
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4 

 
 ثىكى ئىخالسىڭىزرامازان

 

نىاڭ ئەززە ۋە جەللە ئاالالھئەمەلىيلەشاتۈرۈش ئۈچاۈن  ئالالھقا بولغان قۇللۇقىڭىزنى
ۋە نىيىتىڭىزناى  ئالالھقا ھەقىقىي يۈزلىنىشاىڭىز غان ھالدارازىلىقى ۋە ساۋابىنى ئۈمىد قىل

ئەمەللەردە شەرت قىلىنغان ئىىالسنى كۆرساىتىپ بېرىادۇ. ئىىاالى  خالى  قىلىشىڭىز
ىر مەنىاگە ئىاگە ساۆزدۇر، بەلكاى دېگەن، ئەمەل ئۇنىڭسىز قوبۇل قىلىنمايدىغان بۈيۈك ب

. باۇ تۇرۋە قۇرئاان، ساۈننەتكە ئەگىشاىش شاەرت قىلىش قانداق بىر ئەمەلدە ئىىالىھەر
يا شهى  ەڭئ ەثلهەمەئ ڭالرنىڭقايسهى ردىنەسهىل﴿ھەقتە ئاالالھ تائااال مۇناداق دەيادۇ: 

 ر،ۇتىرىكلىكنى يهاراتتى، ئهالالھ غهالىبت ۋە منىۈلۆئالالھ ئ ن،ۈچۈسىناش ئ نلىكىنىەئىك
 –ئىيااز ئىبناى  فۇزەيال .(2تەباارەك: )﴾رۇچىثۇقىلغ تەغپىرە( ناھايىتى مچىنىۇقىلغ ەبەۋ)ت

دېااگەن  ﴾ (ئەمەل )ئە  ياخشااى بحساان عمااال﴿ –ئااالالھ ئۇنىڭغااا رەھاامەت قىلغاااي 
، ئەمەل ئىىاالى بىالەن ىساىتوەرئە  ئە  خاالى  ۋە »سۆزنىڭ مەنىساى ھەققىادە: 

دۇ، تاوەرا بولاۇپ ئىىاالى بولمىساا يەنىاال قوباۇل قىلىنىپ توەرا بولمىسا قوباۇل بولمايا
قىلىنماياادۇ. بىاار ئەمەلنىااڭ قوبااۇل قىلىنىشااى ئۈچااۈن ھەر ئىككااى شااەرت تېپىلىشااى 
كېرەكتۇر. خالىسالىن ئاالالھ رازىلىقاى ئۈچاۈن باولغىنى، توەرىلىان ساۈننەتكە ئاساساەن 

 دېگەن.  (1)«بولغىنىدۇر

ىنلىشاىش ۋە ئاۇ زاتاتىن ئەجىار ئاالالھ تائاالەاا يېق ئىرادىمىزنى قىلىش ئەمەل
كېاارەك.  شااىمىزۈرۈندەزلۈي ەشااكۈرۈلتەك نى قولغااائىىالساانىيىتااى بىاالەن  تىاالەش

 قەلات باشاقىنى كاۆزلەش ئالالھتىندۇنيانىڭ ئەرزىمەى ماتالىرى ئۈچۈن ئۆتكۈنچى 
 ئەمەللىرىنىااڭ ئە  ناااچىرى بولغىنىاادەك، ئااالالھنى ۋە ئاااخىرەتنى كااۆزلەش قەلاات

 رەپلىكى ھېسابلىنىدۇ.ئەمەللىرىنىڭ ئە  شە
                                                

 .ەتب - 369توم،  - 4، «ەەەۋىيب ەفسىرۇت»( 1)
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 لهىەمەئ ڭزىنىهۆكىمكهى )ئ﴿: دە مۇناداق دەيادۇ«قۇرئان كەرىام»ئالالھ تائاال 
 ىمكهىك رىمىهز،ېب ەزىيهاد ابىنىۋسها ڭنىهۇئ ،ەزلىسهۆك ابىنىۋسا ڭتنىەئا ىر( نەبىل
 ڭتىنىهئىەنپەم( نەتىلىهگ ڭنىهۇ)ئ ،ەزلىسۆك ئىتىنىەنپەم ڭنيانىۇد( نەبىل لىەمە)ئ
 .(20شۇرا: )﴾تۇري(ق ۋەسىېن چېھ( ابتىنۋ)سا ەتتەئا ىر غاڭنىۇئ رىمىز،ېب زىسىنىەب

 ۇبهزى ڭنىهۇئ ۋە نيهانىۇد ھاياتى ( تەقەپ نەبىل للىرىەمە)قىلغان يا شى ئ﴿
 ڭالرنىههۇئ ەرگەكىشههىل يههثىغانەزلۆلىرىنههى( كتەنمېن ڭنيانىههۇد نههىەزىننىتىنههى )ي

 جرىهثىنەئ ڭرنىهالۇئ نيهاداۇد رىمىهز،ېب قۇت(له نيهادىالۇد ۇبه جرىنىەئ ڭللىرىنىەمەئ
 ەرسهەن باشهقا ديزا هتىن ەتتەئا ىر ەرگەكىشىل نثاقۇب. ۇيثەيتىلمەمېك ەرسەن چېھ

)يا شهههى(  قىلغهههان ،ۇچىقىرىلىهههث ي(ققههها ئىشهههلىرى قىلغهههان ڭالرنىهههۇئ ر،ۇي(قتههه
 .(16 – 15ھۇد: )﴾ۇلىنمايثېئ سابقاېھ للىرىەمەئ

 ۋە نەكيههثىەزلۆك تنىەكىمكههى ئهها ىر﴿ئەزىااز ئااالالھ يەنە مۇنااداق دەياادۇ:  
 ڭرنىههەملەئاد نههثاقۇم ن،ەقىلىههثىك رنههىەللەمەاليىههق ئ ەتكەئهها ىر پۇب(لهه ئمىنۇمهه

 .(19ئسرا: )﴾ۇب(لىث لۇق(ب( رگاھىثاەد ڭنىئالالھ) لىەمەقىلغان ئ

 كۆرسااىتىپ بېرىاادۇكى، ئوخشااىغان باشااقا ئااايەتلەرەااا بۇالربااۇ ئااايەتلەر ۋە 
ئەمەلالەر  ،. چاۈنكىدۇرناھاايىتى مۇھىما قانداق بىر ئەمەلدە ئىارادە ۋە نىايەتھەر

تارازىغا قويۇلىادۇ. باۇ  نىيەتكە كۆرەنىيەت بىلەن ھېسابقا تارتىلىدۇ ۋە قىيامەت كۈنى 
 نەىەقىزقەھ»مۇنداق دەيادۇ: رەسۇلۇلالھ ە تھەدىس (1)مۇتەۋاتىربىر ھەقتە مەشھۇر 

، ۇبولىز  قىلغىىى تەنىي تەقەپ ە ىشىگ رەھ  ۇر.باغلىق ەرگەىلەنىي تەقەپ رەللەمەئ
 ن،ەقىلىز ىا تەھىجزر يەزلۆرازىلىقىىزى  ز ڭلىىىۇسەر ڭنىۇئ ۋەى ئالالھ  ىما

 يلىىىشۆيزا ى بىزر ئايالغزا ئز رىشىشېئ نياغاۇد ەئازغىى  ىماى. ۇرىشى ېئ ەزلىگىىىگۆ 
 .(2)«ۇرىشى ېئ غىالڭنىۇش تەقەبولسا، پەت قىلغان ھىجرئۈچۈن 

                                                
دېامەك « ئارقىمۇئارقا ئاۈزۈلمەي كاېلىش»مۇتەۋاتىر ھەدى  )الحديث المتواتر(: لۇەەت مەنىسى ( 1)

ن ئااخىرىغىچە بولغاان ئارىلىقتاا ئارىلىرىادا يالغاان بولۇپ، ھەدى  ئىلمىدە: ساەنەدنىڭ بېشاىدى
ئېيتىشقا كېلىشاىۋېلىش ئېھتىمااللىقى ياوق ھاالەتتىكى كاۆپ سااندىكى راۋىيلەرنىاڭ ئوخشااش 
ھالەتتىكى كۆپ سانلىن راۋىيلەردىن رىۋايەت قىلغاان ھەدىسانى كۆرساىتىدۇ. ماۇتەۋاتىر ھەدىا : 

 ._ ت .كى تۈرگە بۆلۈنىدۇدەپ ئىك« مەنىسى مۇتەۋاتىر»، «لەۋزى مۇتەۋاتىر»
 ھەدى . - 1907، «مۇسلىم»ھەدى ؛  - 1، «بۇخارىي»بىرلىككە كېلىنگەن ھەدى : ( 2)
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ەن قىلىنغاان ئەمەل قانچىلىك ئاز بولۇشىدىن قەتئىينەزەر، خاالى  نىايەت بىال
ر ىاكاتتاا مۇكاپاتلىنىاپ نەچاچە ھەسساە ئەجنادەك ئېيتقا ئاالالھ رەساۇلى ىالبولس

 قىلغززان ريەسزز يەلىززرازىلىقىىززى ى ڭئالالھىىزز نەسزز»بېرىلىاادۇ. ھەدىسااتە: 
 مۇچوقزز ۇرسززىگىمەن سززالغان ئاغ ىغززا ڭىىززڭئايالى ى ززاەھ ،ەگڭخىززراجى ى رقانزز اقەھ
لەرنى تېىىمۇ يۈكسەلدۈرۈپ ئۈساتۈن ئەمەلدېمەك، دېيىلگەن. ( 1)«نەئالىس جىرەئ

ياااكى جەھەننەمنىااڭ ئە  چوەقااۇر قاتالملىرىغااا ۋە دەرىجىاالەرگە كۆتۈرۈدىغىنىمااۇ 
 نىيەتتۇر. دەل شۇ چۈشۈرۈۋېتىدىغىنىمۇ 

ئىنساااننى ھاااالكەتكە  ،بولمىسااائەمەل گەرچە يۈكسااەك بولسااىمۇ ئىىااالى 
 نىۈ ز تەقىيزام»ۇ: باشاليدۇ، بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دەياد

بىززر  شززەھى لەردۇر. نىڭ بىرىىچىسززىرە ىشززىل لىىىزز ىغانېئ سززابېھ ئەۋۋەل ەڭئ
 نەرگەب ە ىشزززىگ ۇ. ئزززالالھ ئزززۇلىىىززز ې  لىززز ېئ رىغزززاۇزۇھ ڭئالالھىىززز ھى ەشززز
 : ىشى ى  ۇئ ئالالھ ،ۇقىلى   ىرايېئ  ىشىمۇ ۇئ ،ۇىى ۇلىرىىى ىونىەئمېن

 : ىشى ۇئ ،ۇسوراي  يەد – ؟ڭقىلثى ئىشالرنى ەمېن نەبىل رەلتەنمېن ۇب –

 شۇرۇئزز رەدەبولغانغززا ق ھى ەشزز نۈچززۈئ ڭرازىلىقىزز ڭىىېسزز !بززاى ەر يەئ –
  :ىائاال ئالالھ ،ۇرى ېب ابۋجا يەد – ،قىل ى 

 پەد نۇيىلسهېد نەئىهك كىشهى تلىلەجاسهار پاالنى ،ڭزلىثىۆس يالغان نەس –
 – ،يىلههثىېد نثاقۇشهه ەبهه(يىچ ڭقىلغىنىهه ۇئههارز ڭنىېسهه ،ڭقىلههثى شۇرۇئهه
 يۈلۈرۆسزز زىچىاليۈ ىشززى يزز ۇئززئززالالھ ىەرىپىزز ى  . ئانزز ى  ۇيزز ەد

  لى ۇ؛ۇيرۇبا قىاشلىىىشىدوزاخقا 

 ‹رىززز ە  رئززانۇق› ۋە نەىاەگۆئزز ن،ەنگەگۆئىلىزز  ئزز ئىااىىچززى بولززۇي،
 ە ىشزززىگ ۇ. ئزززالالھ ئزززۇلىززز ۈرۈل ە  رىغزززاۇزۇھ ڭبىزززر  ىشزززى ئالالھىىززز غزززانۇئوق
 : ىشى ى  ۇئ ئالالھ ،ۇىلى ق  ىرايېئ ۇ ىشىم ۇئ ،ۇىى ۇلىرىىى ىونىەئمېن

 : ىشى ۇئ ،ۇسوراي  يەد – ؟ڭقىلثى ئىشالرنى ەمېن نەبىل رەلتەنمېن ۇب –

                                                
 ھەدى . - 56، «بۇخارىي»( 1)
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 – ،مۇدۇئوقز رئزانۇق نۈچزۈئ ڭرازىلىقى ڭىىېس ى ى ،ەگۆئ ۋە ن ى ەگۆئىلى  ئ –
  :ە ىشىگ ۇئ ئالالھ ،ۇرى ېب ابۋجا يەد

 نرئههاۇق ۋە نەئههالىمك كىشههى پههاالنى ئىلىمنههى نەسهه ،ڭزلىثىۆيالغههان سهه –
 نثاقۇشه ۇتتىمهەلىيەمەئ ،ڭنهثىەگۆئ پەد نۇسهېد نەئىهك قارى يثىغانۇئ(ق
 زىچىاليۈ ىشزى يز ۇئزئزالالھ ىەرىپىز ى  ئانز ى   .ۇي ەد – ،يىلثىېد
  لى ۇ؛ۇيرۇبا قىاشلىىىشدوزاخقا  يۈلۈرۆس

 ڭىززبىززر بززاي ئالالھى نەرىلگېززب نيززاۇد - خىزز  مززالرەھ ئززۈچىىچى بولززۇي،
 ۇىشززىم  ۇئزز ،ۇىىزز ۇلىرىىززى ىونىەئمېن ە ىشززىگ ۇئزز . ئززالالھۇلىىىزز ې  لىزز ېئ رىغززاۇزۇھ
  : ىشى ى  ۇئ ئالالھ ،ۇقىلى   ىرايېئ

 : ىشى ۇئ ،ۇسوراي  يەد – ؟ڭقىلثى ئىشالرنى ەمېن نەبىل رەلتەنمېن ۇب –

 يولالرغزا رىز ىغانۆىى ياخشزى  ىقىلىىىش ريەس نەمالالرنى س ۇب –
  :ە ىشىگ ۇئالالھ ئ ،ۇي ەد – ،قىل ى  ريەس

 نثاقۇشهه نۈچههۈئ يىلىشههىېد نەئىههك خى ېسهه پههاالنى نەسهه ،ڭىثىزلۆيالغههان سهه
 ۇئزئالالھ ىەرىپى ى  ئان ى   .ۇي ەد – ،يىلثىېد نثاقۇش ۇتتىمەلىيەمەئ ،ڭقىلثى
   .(1)«ۇقىلىىى  قۇيرۇىاشلىىىشىغا بدوزاخقا  يۈلۈرۆس زىچىاليۈي ڭ ىشىىى

ش ئىائىىالسانى ئااددىي بىار  !ئەي قىيامدا تۇرەۇچى ۋە روزىدار قېرىندىشاىم
ياماان  يااكىدەپ ئويالپ قالما ، ئۇ ئەمەللەرنىڭ تايانچىدۇر، بەنادىلەرنىڭ ياخشاى 

دۇ، ا ئېرىشى. نىيەتنى خالى  قىلغان كىشى نىجاتلىققباەلىقتۇرئاقىۋەتلىرى ئىىالسقا 
 جۈملىدىن:كىشى ھاالك بولىدۇ.  ەا قاراتقاننىيىتىنى دۇنيا

بىار  ەكمۇشاەققەتلىكر ۇمئىىالساتىن ئۈچاۈن نەپ »: (2)يسەھل ئەتتەستۇرى
  ؛دەيدۇ «ئىىالستا نەپسنىڭ نېسىۋىسى بولمايدۇ ،ئەمەل بولمىسا كېرەك. چۈنكى

                                                
 ھەدى . - 1905، «مۇسلىم» (1)
/ م.  283 – 203( ئەبۇ مۇھەممەد سەھل ئىبنى ئابادۇلالھ ئەتتۇساتەرىي )ساھل التساتري( )ھ. 2)

قاتاارلىن كاۆپ « تەفساىرۇل قۇرئانىال ئەزىام»مۇتەسەۋۋى ، مۇفەسساىر.  ( _ بۈيۈك896 – 818
 ئەسەرلەر قالدۇرەان زات. _ ت.
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دۇنيااادىكى ئە  »مۇنااداق دەياادۇ:  (1)يھۈسااەين ئەررازىاائىبنااى  يۈسااۈف
قىممەتلىااك نەرسااە ئىىالسااتۇر، مەن قەلبىمنااى رىيااادىن تااازىالش ئۈچااۈن كااۆپ 

قەلبااتە شااەكىل ئۆزگەرتىااپ ئۈنااۈپ  يەنىااالتىرىشااچانلىن كۆرسااەتتىم، لااېكىن ئااۇ 
 ؛«چىقىۋاتقاندەك قىالتتى

قىلىاپ، ە ەۋبتئى ئالالھ، مەن ساەا »: قىلىپ دۇئا (2)ئابدۇلالھ ىمۇتەررى  ئىبن
دىن مەەپىارەت تەلەپ قىلىامەن، ساېنىڭ ھلىرىمگۇنايەنە قايتا سادىر قىلىپ سالغان 

ىغااان ئىشااالردىن مرازىلىقىااڭ ئۈچااۈن قىلىاامەن دەپ ۋەدە بېرىااپ، ۋەدەماادە تۇرال
ئاندىن ئۇ ئىشالرەا )ساەن  ،مەن، سېنىڭ رازىلىقىڭنى كۆزلەپ قىلغانىلەيمەەپىرەت ت

ياخشى بىلىسەن( يامان نىيەتلەر ئارىلىشىپ قالغان بولسا سەندىن مەەپىارەت تەلەپ 
  ؛دەيتتى «قىلىمەن

بىااار ئىاااش بىااالەن نىيىتىمناااى تۈزىتىشاااكە ھېچ»: (3)يساااۇفيان ئەسساااەۋرى
 ؛دېاگەن «ك ھەپىلىشىپ باقمىدىم، چۈنكى ئۇ داۋاملىن ئۆزگىرىپ تۇرىادۇھەپىلەشكەندە

نىيەتناى باۇزۇقچىلىقتىن پااكالش كاۆپ »مۇنداق دەيادۇ:  (4)ئەسبات ىئىبن يۈسۈف
ئەمەل قىلغۇچىالرەاا ئە  قىايىن ئىاش  ،تىرىشچانلىن تەلەپ قىلىدىغانلىقى ئۈچاۈن

 .(5)«بولۇپ ھېسابلىنىدۇ
                                                

( ئەبۇ يەئقۇب يۇسۇف ئىبنى ھۈسەيىن ئىبنى ئەلى ئەررازىي )بَبُو يَعْقُوْبَ يُوْسُ ُ بنُ الحُسَيْن  بن  عَل ايّ  1)
. زامانىدىكى رەي مۇتەساەۋۋىفى. ئىماام ( _ مۇھەددى ، زاھىد917/ م.  304الرَّاز يُّ( )ۋاپاتى ھ. 

 ئەھمەدتىن ۋە زۇننۇن ئەلمىسرىيدىن تەلىم ئالغان. جاھان كېزىپ زاھىدلىقنى يايغان زات. _ ت.
( ئەبۇ ئابدۇلالھ مۇتەررى  ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ئەششىىىىر ئەلئامىرىي ئەلبەسارىي )مُطَارّ فُ بْانُ 2)

ىّ ير  العَاااام  ر يُّ( )ھ. عَبْاااد  اللاااە  بْااان  الشاااّ  ( _ پەيغەمااابەر 714 – 624/ م.  95 – 2ر يُّ البَصاااْ
ئەلەيھىسساالم زامانىدا تۇەۇلغان كاتتا تابىئىن. نۇرەۇن ساھابىلەردىن ئىلىام ئالغاان. ماۇھەددى ، 

 زاھىد ئالىمالردىن. _ ت.
بان ساعيد  ( ئىمام ئەبۇ ئابدۇلالھ سۇفيان ئىبنى سەئىد ئىبنى مەسرۇق ئەسسەرۋىي ئەلكۇفىي )سفيان3)

( _ مۇفەسسىر، مۇھەددى  ۋە زاھىاد كىشاى، شاۇنداقال 778 – 715/ م.  161 – 97الروري( )ھ. 
 ئۆز ئىسمى بىلەن ئاتالغان فىق  مەزھىبىنىڭ ئىمامى. _ ت.

( ئەبۇ مۇھەممەد يۈسۈف ئىبنى ئەسبات ئىبنى ۋاسىل ئەششاەيبانىي ئەلكاۇفىي )يُوْسُا ُ بانُ بَسْابَاِ  بان  4)
( _ ماۇھەددى ، زاھىاد. ساۇفيان ساەۋرىي قاتاارلىقالردىن 811/ م.  195يْبَان يُّ( )ۋاپاتى ھ. وَاص لٍ الشَّ

 ھەدى  رىۋايەت قىلغان. ھېكمەتلىك سۆزلىرى مەشھۇردۇر. _ ت.
 بەت. - 84توم،  - 1، «جامىئۇل ئۇلۇم ۋەلھىكەم( »5)
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كەم بولۇشىنىڭ ئەمەللەرنى يوق قىلىۋېتىشاىدىن  ئىىالسنىڭ رسالىھلە -سەلەف  
بىار قاناداق ئىشاتا ئىىالسامەن بولۇشاقا تىرىشاچانلىن كۆرساىتەتتى. ھەرئەنسىرەپ 

ئاۇ جااۋابەن:  .دىگەنىدې «جىنازىغا قاتناشمامسەن؟» :گە(1)جۇبەيرئىبنى  فىئناكىشى 
ئەمادى »: ئااز تۇرۇۋېلىاپدېادى ۋە بىر «سەن نىيەت قىلغاندەك نىايەت قىلىاۋاالي»

 .(2)دېدى «ماەايلى

الھ ردە ئاالشيارلىقىدىن ھەيران قالما ، چۈنكى ئۇالر ئەمەلالەوئۇالرنىڭ بۇ خىل ھ
نلىقىنى نى ھەسساىلەندۈرىدىغاساۋابرازىلىقى ئۈچۈن ئىىالى روھىنى ھازىر قىلىشنىڭ 

قا ئاېلىش ئۈچاۈن نىيەتناى خاالى  قىلىشا ساۋابئوبدان بىلەتتى. ئۇالر ھەسسىلەپ 
 جۈملىدىن:رىسمەن ئىدى. قاتتىن ھې

ارىادىغان بئاالالھ تائاالەاا ئەمەلادىنمۇ تېازراق يېتىاپ »ر: كەسىئەبى ئىبنى  يەھيا
  دېگەن. «نىيەتنى ئۆگىنىڭالر

پۈتااۈن ياخشااىلىقالرنىڭ نىيەتنىااڭ گااۈزەل بولۇشااىغا : »(3)تااائىيئەتداۋۇد 
ڭنىاڭ مۇجەسسەملەنگەنلىكىنى كاۆردۈ ، گەرچە ئەمەلاگە ئاشۇرالمىسااەمۇ، نىيىتى

  دەيدۇ. «ياخشى بولۇشى يېتەرلىكتۇر

بەزى كىچىك ئەمەللەرنى نىيەت چوەايتىاپ بېرىادۇ، بەزى »: (4)مۇبارەك ىئىبن
 دېگەن. (5)«چو  ئەمەللەرنى نىيەت كىچىكلىتىۋېتىدۇ

                                                
دەنىاي )نَااف عُ بانُ جُبَيْار  بان  ئىبنى جۇبەير ئىبنى مۇتئىم ئەلقۇرەشىي ئەلمەفىئ ( ئەبۇ مۇھەممەد نا1)

 ( _ مەشھۇر تابىئىن. فەقى . _ ت.717/ م.  99مُطْع م  بن  عَد يٍّ القُرَش يُّ( )ۋاپاتى ھ. 
 بەت. - 84توم،  - 1، «جامىئۇل ئۇلۇم ۋەلھىكەم( »2)
/ م.  162لطَّاائ يُّ( )ۋاپااتى ھ. داۋۇد ئىبنى نۇساەير ئەتتاائىي )بَبُاو سُالَيْمَانَ دَاوُدُ بانُ نُصَايْرٍ ا سۇاليمان( ئەبۇ 3)

 ( _ تابىئىنالردىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان، ئىمام ئەزەمدىن فىق  ئۆگەنگەن زاھىد زات. _ ت.779
( ئەبۇ ئابدۇرراھمان ئابدۇلالھ ئىبنى مۇبارەك ئىبنى ۋازى  ئەلھەنزەلىي ئەلمەرۋەزىاي )عَبْادُ اللاە  بانُ 4)

حٍ الحَنْلَل ايُّ ( _ تەقاۋادارلىقى ۋە 797 – 736/ م.  181 – 118 المَارْوَز يّ( )ھ. المُبَارَك  بان  وَاِا 
زاھىدلىقى بىلەن تونۇلغان تەبەئاى تاابىئىن، كاتتاا ئاالىم، فەقىا ، ھەدىسشاۇناى ۋە تىلشاۇناى. 
ئانىسى خارەزملىك، ئاتىسى تاۈرك ئىادى. بۈگاۈنكى تۈركمەنىساتاننىڭ مەرۋ شاەھرىدە تۇەۇلغاان. 

ىش، تىجاارەت ۋە جىھااد بىالەن ئۆتكاۈزگەن ەاازىي زات. ئىماام ئەباۇ ئۆمرىنى ئىلىم تەھسىل قىل
ھەنىفە، ئىمام مالىك ۋە ئىمام لەي  ئىبنى سەئد قاتارلىن نۇرەۇن كاتتا ئاالىمالردىن ئىلىام ئالغاان 

 ت. قاتارلىن ئەسەرلەرنى قالدۇرەان. _« ئەززۇھد ۋەررەقائىن )الزرد والرقائن(»، «جىھاد»ۋە 
 بەت. - 70توم،  - 3 ،ئ«ىليەتۇل ئەۋلىياھ»ئەبۇ نۇئەيم: ( 5)
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پۈتااۈن  دىن باشااقا ۋاقىتالردىكااىرامازانااۋە  رامااازان !ئەي روزىاادار قېرىندىشااىم
ىالەن ئاو  ب ساۋابئۈمىد ئېتىلگەن نىيەت ۋە قىلىنغان بولۇشى  قوبۇلئەمەللىرىڭىزنىڭ 

ا، لغاان روزئۈمىد قىلىش ئىىالسنىڭ ئۆزىادۇر. تۇتۇ ساۋاب. خالى  نىيەت ۋە تاناسىپتۇر
ۋە  كېچىساىنى ئىباادەت بىالەن ئۆتكاۈزۈش، قۇرئاان تىالۋىتاى قەدركېچىلىك قىياام، 

 . تۇرەرتۈمىد قىلىش شئ ساۋابئەمەللەردە ئىىالى ۋە  يئۇنىڭدىن باشقا بارلىن دىنى

 قىلغهان،  هالىس ئالالھقها تنىەئىباد تەقەپ الرۇئ﴿ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ: 
. لهثىۇيرۇب قىلىشهقا تەئىباد ئالالھقىال( زۇ)يالغ ھالثا قىلغان تىقادېئ دىنغا قەھ

 ت،ەئىبهاد نهىە)ي الرۇشه ەنەئ(، لهثىۇيرۇ)ب ەرىشهكېب زاكهاتنى قىلىشقا، ئادا نامازنى
باااۇ ھەقاااتە پەيغەمااابەر  .(5بەييىااانە: )﴾رۇدىنهههث تههه(غرا( زاكهههاتالر امهههاز،ن ئىخهههالس

 ابۋسزا نەبىل ئىخالس ا چى  رامازان ىماى »ئەلەيھىسساالم شۇنداق دەيدۇ: 
 .(1)«ۇقىلىىىز  تەغپىزرەم نزاھلىرىۇگ نقىۇرۇب ڭنىۇئ رسا،ۇى قىيام ا قىلى  مى ۈئ

 ابۋسزا نەبىزل ئىخزالسچىز   چىسزىې  درەق ىمازى »يەنە بىر ھەدىستە: 
. ۇقىلىىىزز  تەغپىززرەم نززاھلىرىۇگ نقىۇرۇبزز ڭنىززۇئ رسززا،ۇقىلىزز  قىيامزز ا ى مىزز ۈئ

 رسزا،ۇى قىيامز ا قىلىز  مىز ۈئ ابۋسزا نەچى  ئىشزىىىش بىزل ا رامازان ىماى 
چىاان ئىشااىنىش » .نەگېااد (2)«ۇقىلىىىزز  تەغپىززرەم نززاھلىرىۇگ نقىۇرۇبزز ڭنىزۇئ

دەپ ئېتىقااد قىلغاان  «تاۇرباۇ ئىالھىاي تەكلىاپ ھەق»دېگەننىڭ مەنىساى  «بىلەن
 (3)يخەتتاابىئىماام دېگەن سۆز ھەققىادە  «قىلىپساۋاب ئۈمىد »دېگەنلىك بولىدۇ، 
، روزىناى ئېغىار كاۆرمەي ۋە غاان ھالاداقىلئالالھنىڭ ساۋابىنى ئارزۇ »مۇنداق دەيدۇ: 

مۇناداق  يئىمام نەۋەۋى .(4)«لدىن رازى بولۇپ تۇتۇشتۇرۈرنى ئۇزۇن سانىماي كۆەەكۈنل

                                                
 ھەدى . - 759، «مۇسلىم»ھەدى ؛  - 37، «بۇخارىي»بىرلىككە كېلىنگەن ھەدى : ( 1)
 ھەدى . - 760، «مۇسلىم»ھەدى ؛  - 1901، «بۇخارىي»بىرلىككە كېلىنگەن ھەدى : ( 2)
بانُ مُحَمَّاد  بان  إ بْارَار يْمَ الىَطَّااب يُّ  ( ئىمام ھەمد ئىبنى مۇھەممەد ئەلىەتتابىي ئەلبۇستىي )اإلمام حَمْاد3ُ)

( _ ئافغانىستاندا تۇەۇلغاان كاتتاا فەقىا ، ماۇھەددى  ۋە 998 – 931/ م.  388 – 319البُسْت يُّ( )ھ. 
)سااەھىھۇل « ئەئالمۇسسااۈنەن»)سااۈنەنۇ ئەبااى داۋۇد شااەرھى(، « مەئالىمۇسسااۈنەن»لۇەەتشااۇناى. 

قاتااارلىن كااۆپلىگەن « شااەرھۇ ئەساامائۇلالھىل ھۇساانا»ۋە « ەەرىبااۇل ھەدىاا »بۇخااارىي شااەرھى(، 
 ئەسەرلىرى بار. _ ت.

 بەت. - 138توم،  - 4، «فەتھۇل بارىي»( ئىبنى ھەجەر: 4)
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ۋە ئىىالساقا زىات كېلىادىغان ئىشاالرنى مەقساەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»ۇ: دەيد
 .(1)«، بىر ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىباادىتىڭىز ۋە ئىتاائىتىڭىزنى قوەداشاقا، ئاۇالرنى  !ئەي روزىدار قېرىندىشاىم
ئېتىبااارىنى جەلااپ قىلىشااقا قااقەت ىدۋە كىشااىلەرنىڭ نىشااتىن ماختىرىيااادىن، 
ئاالالھ »مۇنداق دەيدۇ:  (2)ئىبنى خۇسەيمبىیئ رەىن ساپ تۇتۇشقا تىرىشىڭ. زورۇقۇشت

 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەررازىلىقى مەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنادۈزنى ئااچلىن ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
تكاۈزگىنىڭگە قااراپال بىالەن ئۆ رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. ساەن قانچىلىاك  !ئۆزۈەنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىائېيىادا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈەنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىيىتىڭنى خاالى ، قەلبىڭناى  !ماالشقا ئالدىرىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئاارزۇ قىلمايادىغان ھالغاا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەك، پاكىز قىلىپ

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېرىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 

 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «شەرھۇ سەھى  مۇسلىم»( نەۋەۋىي: 1)
خُرَيْم  بن  عَائ اٍَ بَبُاو يَز يْادَ ئىبنى خۇسەيم ئىبنى ئائىز ئەسسەۋرىي ئەلكۇفىي )الرَّب يْعُ بنُ بىیئ ( ئەبۇ يەزىد رە2)

يىلدىن بۇرۇن ۋاپاات تاپقاان( _ كاتتاا تاابىئىن، ھەزرىتاى ئىبناى مەسائۇد  - 685/ م.  65الرَّوْر يُّ( )ھ. 
رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ شاگىرتى ۋە كاۇفە مۇھەددىساى. تەقاۋادارلىقى ۋە ئىباادەتگۇيلىقى بىالەن تىلاالردا 

 داستان بولغان زات. _ ت.
 بەت. - 259توم،  - 4، «سىيەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»ەھەبىي: ( ز3)
( ئەبۇلفەرەج ئىبنۇل جەۋزىي جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئىبنى ئەلى ئىبناى ماۇھەممەد ئەلباەادادىي )ابْانُ 4)

( _ 1201 – 1116/ م.  597 – 510الجَوْز يّ  جَمَالُ الادّ يْن  عَبْادُ الرَّحْمَاان  بانُ عَل ايٍّ البَغْادَاد يُّ( )ھ. 
نەسەبى ھەزرىتى ئەبۇبەكرىگە تۇتىشىدۇ. ئاتاقلىن ماۇھەددى ، تاارىىچى، فەقىا ، ھەنبەلىاي مەزھەب 

ساەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىابلى  )شاەيتاننىڭ ئازدۇرۇشاى(»)تەفسىر(، « زادۇل مەسىر»ئالىملىرىدىن. 
 قاتارلىن ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى. _ ت.« پىكىر مەھسۇللىرى(-خاتىر )ئوي 

 بەت. - 315، «بۇستانۇل ۋائىزىن»( 5)
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پۈينۈ  ئەمەللىزىىىزننى سنالىە ئەمەللەردىن! قىلىن   !ئنالالھ ىئ
پەقەت سېنى  رازىلىىىن  ئۈچنۈ    بەرگى!! كىشىلەر ئۈچۈ  ئەمە 

ئىىنا   ئااندا   خالىس ئەمەللەردى! قىلى  بەرگى!! بغ مغبار كب لغا
ئېر ىا  ۋ  ساۋاب ئۈمىد قىلغا  ھالندا روزا يغيغشنىىىزغا ۋ  قىرامندا 

 ... ئامى!!!اارد   قىلغى! يغرۇشىىزغا
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5 

 
 ثىكى ئەگىشىشىڭىزرامازان

 

ئەمەلنىااڭ ئالالھنىااڭ دەرگاھىاادا قوبااۇل بولۇشااى ئۈچااۈن ئىىااالى شااەرت 
ش نىاادەك، ئالالھنىااڭ رازى بولۇشااى ئۈچااۈن قۇرئااان ۋە سااۈننەتكە ئەگىشااىقىلىنغى
 . تۇرشەرت

قاناداق ھەرئالالھنىڭ كىتابى ۋە پەيغەمبەرنىڭ سۈننىتىدىن دەلىل ئېلىنمىغاان 
بىر ئەمەل ياكى ئىبادەت رەت قىلىنىدۇ. بۇ تۈرلۈك ئەمەل يااكى ئىبادەتنىاڭ سااھىبى 

مۇكاپاتقاا ئېرىشاەلمەيدۇ. باۇ ھەقاتە،  قانچىلىك ئىىالى قىلسۇن، ھېچقاناداق بىار
 رەبىززر بولغززان يززوق ەسززلى ە ىماززى دىىىمىزز دا ئ»: پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم

 .دېگەن (1)«ۇقىلىىى  تەر ئىش ۇئ قىلسا، ي اەپ ئىشىى

پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا تااوەرا بىاار شااەكىلدە ئەگىشااىش ئىىالساانىڭ 
ە ولغاان ۋبشكەن ۋاقىتتاا ئەمەل تاوەرا كاپالىتىدۇر. ئىىالى بىلەن پەيغەمبەرگە ئەگە
 قهاتالۇم غهاىردىگارۋەرەكىمكى پ﴿: قوبۇل قىلىنىدىغان بولىدۇ. بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال

 ا شهىي( نەق(رقىثىك ئازابىثىن قىلىپ مىثۈئ ابىنىۋسا) نەقىلىثىك مىثۈئ شنىۇب(ل
 رىلېشههه چكىمنهههىېھ ەتكەئىبهههاد قىلىهههثىغان غهههاىردىگارۋەرەپ ن،ۇقىلسههه ئىههه 
 دەيدۇ. (110كەھ : )﴾نۇرمىسۈلتەك

ۈنكى چا، نىڭ يولىغا ئەگىشىش بىلەن بولىدۇرەسۇلۇلالھئەمەلنىڭ توەرا بولۇشى 
 ئۇ يولالرنىڭ ئە  مۇكەممىلى ۋە ئە  ياخشىسىدۇر.

                                                
 .ھەدى  - 1718، «مۇسلىم» ھەدى ؛ - 2697، «بۇخارىي»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 1)
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 ەڭئ ڭرنىەزلۆسز»: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خۇتبىلىرىادە مۇناداق دەيتتاى
 ڭدنىزەممەھۇياخشىسزى م ەڭئ ڭيولالرنى ر،ۇ ى ابى  ڭراست بولغىىى ئالالھىى

 يزززز اەپ ىزززز ى ېڭيززززامىىى ي ەڭئ ڭئىشززززالرنى(  ىاىىەئىاززززاد) ر،ۇيولىزززز 
 .(1)«رۇبولغىىى 

 ئىشااالردا، ئىبااادەتتە، يئېتىقااادى يغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا ئەگىشااىشپە
لاگەن كەئېلىاپ  ئاالالھتىنمۇئامىلىدە ۋە ئەخالقتاا پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ 

رۇقلىرىغاااا ئىتاااائەت قىلىاااش، توساااقانلىرىدىن ۋە خەۋىرىناااى تەساااتىقالش، بۇي
 چەكلىگەنلىرىدىن يېنىش بىلەن بولىدۇ.

بولۇشااى  سااەمىمىي نىيەتنىااڭ، پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا ئەگىشىشااتە
ائااال الالھ تئالالھنىڭ ياخشى كۆرۈشىنى ۋە مەەپىرىتىنى قولغا كەلتۈرىدۇ. بۇ ھەقتە ئا

 اڭههما الر،ڭتسههاۇت ديسهه  ئههالالھنى رەسههىل رەگەئ يتقىنكههى،ېئ﴿: مۇنااداق دەياادۇ
 ،ۇثقىلىه تەغپىهرەم الرنىڭناھىۇگ ،ۇتىثۇت ديس  رنىەسىل ئالالھ الركى،ڭگىشىەئ

 .(30ران: ئال ئىم)﴾رۇھرىبانثېم ناھايىتى ر،ۇچىثۇقىلغ تەغپىرەم ناھايىتى ئالالھ

 نىمااۇھەببىتىڭىزدا بولسااا سااىز پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا بولغااان رامازاناا
زەل بىار ئوقاۇپ گاۈنامااز ئوقۇەانادەك زات ئاۇ ، ىمىز تۇتقاندەك روزا تۇتۇپپەيغەمبىر

 چاقىرىلدىڭىز. ئىسپاتالشقاشەكىلدە ئەگىشىش بىلەن 

 ىياورۇقيولماۇكەممەل بىار  ئۇشبۇ مۇباارەك ئااي ھەققىادە پەيغەمبىرىمىزنىڭ 
 ىادايەتھباردۇر. شۇەا ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلەردىن، ھىادايەت تاپقاانالردىن باواليلى. 

 الرڭپىشههىېت تەھىههثاي﴿پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا ئەگىشااىش بىاالەن بولىاادۇ. 
 .(158ئەئراف: )﴾الرڭگىشىەئ غاڭنىۇئ نۈچۈئ

دىكى رامازاناپەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ئىمام ئىبنۇلقەييىم رەھىمەھۇلالھ  
شاەن ۋە رو ئىىچام تۆۋەندە. بىز (2)قىلغان بايانسۈننەتلىرىنى تەپسىلىي بىر شەكىلدە 

                                                
 .ەدى ھ - 867، «ۇسلىمم»( 1)
 .بەت - 87توم،  - 2، «ەئادم ۇلزاد( »2)
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نەقىل قىلىمىز. شۇەا ئۇنىڭغا قۇالقلىرىڭىزنى دىڭ تۇتۇ  ۋە كۆزلىرىڭىزنىمۇ ئىتاائەتكە 
نىاڭ نىيىتاى مۇئمىن ،ئۇنۇتمااەكى !كۆپرەك يۈزلىنىش نىيىتى بىالەن يوەاان ئېچىاڭ

شااتىن ئاااجىز ىئەمەلىنااى مااۇكەممەل قىل مااۇئمىنئەمەلىاادىن ياخشااىدۇر، چااۈنكى 
 نىيەت قىلمايدۇ.كەلسىمۇ، مۇكەممەللىكتىن باشقىسىنى 

دىكى رامازاناپەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ  ەيتىشئىبادەتلەرنىڭ تاۈرلىرىنى كاۆپ 
ى بولاۇپ سادا، ئىنساانالرنىڭ ئە  سېىىيئېيى رامازانسۈننەتلىرىنىڭ قاتارىدىندۇر. ئۇ زات 

 ئېتىكااپۋە تەسابى   -، قۇرئاان تىالۋىتاى، نامااز، زىكىار لىنكېتەتتى. سەدىقە، ياخشاى
دا ئىباادەت ئۈچاۈن باشاقا ئايالرەااا رامازانايەنااى  .ئىباادەتلەرنى كاۆپ قىالتتاى قاتاارلىن

 -، ۋاقتىناى كاېچە دەقارىغاندا نەچچە ھەسسە كاۆپ تىرىشاچانلىن كۆرساىتەتتى. بەزىا
 ە كۈن ئاۇالپ روزا تۇتااتتى.بىرقانچكۈندۈز ئىبادەتتە ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن ئىپتارمۇ قىلماستىن 

ا تۇتۇشااتىن چەكلەيتتااى. بااۇ ھەقااتە پەيغەماابەر ساااھابىلەرنى ئااۇالپ روز لااېكىن،
 رىپىززز ى ەى ئزززالالھ نەم ن،ەئوخشزززىمايم ەرگەسزززىل نەم»: ئەلەيھىسسااااالم

 اليۇئزز»:  ۋەدى گەنىاادې (1)«نەىمىززۇر مىىلىىىزز ەى نەبىززل كەئىچززم - كەمېيزز
( يەمېبولسززا، )ئىپ زززارلى  يززز ىمزززاقچىۇروزا ى اليۇئزز الرڭاىرىقايسزززى الر،ڭىمززاۇى روزا
ساەھەر ۋاقتىادىن بىرىنچاى كۈنىادىكى  دېيىش ئاارقىلىن (2)«نۇلىسۇئ ەققىچۇرلۇھوس

 غانىدى. رۇخسەت قىل ىالقئىككىنچى كۈنىدىكى سەھەر ۋاقتىغىچە ئۇالپ روزا تۇتۇش

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىنىڭ قاتارىدىن بولاۇپ،  ئالدىراشمۇ ەائىپتار 
ئىپ زارنى قىلىشزقا  رە ىشزىل»: ۋە ى ساھابىلەرنى ئىپتارنى بالادۇر قىلىشاقا قىزىقتاۇراتت

ئاۇ زات  دەيتتاى. (3)«ۇبولىز  مېىىڭ سۈنىى ى  بويىچە ئىش قىلغان رسىال،ۇئال ىراي ى
كېچىكتۈرۈشكە ئۈنادەيتتى ۋە مۇمكىنقەدەر نى لۇقرسوھۇسوھۇرلۇق يېيىشكە ھەم  يەنە

 ئۆزىمۇ كېچىكتۈرەتتى. 

منىڭ سااۈننىتىنىڭ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالشاامۇ ئېچى ئېغىاازخورمااا بىاالەن  
: تتى ۋە مۇناداق دەيتتاىئاچااقاتارىدىن ئىدى. ئەگەر خورما تاپالمىساا، ساۇ بىالەن 

                                                
 .ەدى ھ - 1098، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 1922، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 1)
 .ەدى ھ - 1963، «ۇخارىيب»( 2)
 .ەدى ھ - 1098، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 1957، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 3)
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  ىشزى ىاپالمىغزان خورمزا ن،ەان  ىشى ئىپ ارنى خورما بىزللىغاخورما ىاپ»
 .(1)«ۇىازىالي ( زاالرنىەئ)ئىچ  ۇس ناىۈچ ن،ۇقىلس نەبىل ۇس

پەيغەمبىرىمىزنىاڭ ساۈننىتى  ئوقۇشتىن ئىلگىرى ئىپتاار قىلىاش ىزىنىنامشام  
: ئالالھقا مەدھىايە ئوقاۇيتتى ۋە سااۋاب ئۈمىاد قىلىاپدا چېغى ېغىز ئاچقانئئىدى. 

 جىززززرەىسززززا ئخاھلئززززالالھ  لزززز ى،ەم ەن رالرۇىومزززز ى ززززى،ە  قۇزلۇسسززززۇئ»
 دەيتتى. (2)«مالش ىىقۇم

دېااگەن  (3)«ئااى ياخشااىلىن ئىزدىگااۈچى، كەل!» :نىڭسااىجارچى رامااازان 
ز قوشۇپ ئالالھقا دۇئا قىلىش، يالۋۇرۇش ۋە ئۇنىڭغاا يۈزلىنىشاتە كاۆپ چاقىرىقىغا ئاۋا

 ھىسساالمنىڭ سۈننەتلىرىدىن ئىدى.پەيغەمبەر ئەلەي مۇتىرىشچانلىن كۆرسىتىش

بېساىن بولۇشاىنى ياخشاى  -كەماتەر ۋە ئېغىار  نىاڭتۇتقۇچىرەسۇلۇلالھ روزا  
ىالرنى تىلالشاتىن باشاق ،جارقىراشاتىن -كۆرەتتى. سەت گەپ قىلىشتىن، ۋارقىاراپ 

: بۇ ھەقتە مۇنداق دېاگەنزات تىللىغۇچى بىلەن تە  تۇرۇشتىن چەكلەيتتى. ئۇ  ياكى
 ن،ۇپاسززىقلى  قىلمىسزز ن،ۇقىلمىسزز يەگ تەبولسززا، سزز ىقززانۇروزا ى الرڭبىززرى»
 نەبىزل ڭنىزۇئىىللىسزا يزا ى  نىۇئزبىزرى  رەگەئ ن،ۇمىسزىقىرراج - ارقىرايۋ

 .(4)«نۇسېد ‹روزى ار نەم› ،ىىلالشسا

بەزىادە تۇتماايتتى.  ،روزا تۇتااتتى دەپەيغەمبىرىمىز سەپەر قىلغان ۋاقىتتا بەزىا 
تۇتماساالىقتا ئىىتىيارىغااا قويااۇپ بېرەتتااى. دۈشاامەنگە  -تۇتااۇش  مۇساااھابىلەرنى

 ېغىازئيېقىنالشقان ۋاقىتتا ساھابىلەرنى ئاۇرۇش قىلىشاتا كۈچلاۈك بولساۇن ئۈچاۈن 
: قالغانااادا مۇناااداق دېگەنىااادى باااۇيرۇيتتى، دۈشااامەنگە يېقىااانالپىشاااقا ئېچ
 نۈچزۈئ الرۇڭشزۇبول كۈچلزۈ  ۇخىمزې. ىالرڭقالز ى قىىلىشى ېي الرغاڭشمىىىۈد»

                                                
 - 2355، «ۋۇددا ەباۇئ» ەدىا ؛ھ - 695، «تىرمىزىاي» ەدىا ؛ھ - 15798، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »1)

 .دېگەن «ەھى س»ئالبانىي:  ۇزەيمە ۋە. ئىبنى خەدى ھ - 2066 «ۇزەيمەئىبنى خ» ەدى ؛ھ
ھااااكىم:  ەت؛ب - 185تاااوم،  - 2، «ۈنەنۇددارەقۇتنىيسااا» ەدىااا ؛ھ - 2357، «ۋۇددا ەباااۇئ( »2)

 .دېگەن «ەھى س»ئالبانىي:  بەت. - 422توم،  -1، «ەلمۇستەدرەكئ»
 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدى ھ - 682، «تىرمىزىي»( 3)
 .ەدى ھ - 1150، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 1904، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 4)
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بۇ بىار رۇخساەت ئىادى. ئانادىن باشاقا بىار  .«رۇياخشى  الرڭشىۇزۇب روزاڭالرنى
 الرغاڭشززمىىىۈد اق ىزز اۋ رەھەسزز رەسززىل»ى: ىااديەرگە كەلگەناادە مۇنااداق دېگەن

باۇ دېامەك،  .(1)«الرڭىمزاۇروزا ى نۈچزۈئ الرۇڭشۇبول كۈچلۈ  ،رەقىلىسىل مۇجۇھ
 بۇيرۇق ئىدى.كەسكىن 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەپەر قىلغان ۋاقىتتاا روزا تۇتقاۇچى ئېغىاز ئاچساا  
ۋاقىتلىرىادا  ئاتالنغاان گەبولىدىغان مۇساپىنى ئۆلچەپ يۈرمەيتتى. سااھابىلەر ساەپەر

الشامايال ئېغىزلىرىناى ھېسابلەن بىا كەتمىگەنلىكى -چىقىپ كەتكەن  نمەھەللىدى
ئاچاتتى ۋە بۇنداق قىلىشنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ساۈننىتى ئىكەنلىكىناى 

مەن »مۇنداق دەيدۇ:  (2)مۇھەممەد ئىبنى كەئت ،خەۋەر بېرىشكەن ئىدى. مەسىلەن
دا ئەنەى ئىبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىاڭ يېنىغاا كەلساەم، ئاۇ ساەپەرگە رامازان
قچى بولۇپ تۇرەانىكەن. تۆگىسىنى جابدۇتۇپ، سەپەر كىيىمىناى كىيگەنادىن چىقما

 :كېيىن، تاماق ئەكەلدۈرۈپ يېدى. مەن

 :منىدىاغسورىدەپ  –اا )سەپەردە روزا تۇتماسلىن( سۈننەتمۇ؟ 

 .(3)«دېدى، ئاندىن ئۇلىغىغا مىندى –اا سۈننەت، 

ل ئەۋۋە ،قالساا كىرىپپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جۇنۇپ ھالىتىدە سوھۇر ۋاقتى  
. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم روزىادار ۋاقىتلىرىادا (4)يۇيۇناتتى ئاندىن سوھۇرلۇق يەپ،

تاھاارەت ئالغۇچىنىاڭ  ۋە روزىادارنىڭ ئاياالىنى سۆيۈشاىنى گەنسۆي نىئاياللىرىبەزى 
رەزىيەلالھاۇ  ىبناى خەتتاابئېغىزىنى چايقىشىغا ئوخشاتقان ئىدى. بۇ ھەقتە ئۆمەر ئ

ئاياالىمنى نەپساىمگە ئىاگە بواللمااي مەن روزىدار تاۇرۇپ، »: ۇنداق دېگەنئەنھۇ م
 :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغاسۆيۈپ قويدۇم. ئاندىن 

                                                
 ھەدى . - 1120، «مۇسلىم»( 1)
 – 40( )ھ. محمّاد بان كعات القر اي( ئەبۇ ھەمزە مۇھەممەد ئىبنى كەئت ئىبنى سۇلەيم ئەل قۇرازىي )2)

( _ ھەزرىتى ئەلىنىڭ خىالپەتىنىڭ ئاخىرقى يىلى كۇفەدە تۇەۇلغاان مۇفەسساىر 726 – 661/ م.  108
 تابىئىن. _ ت.

 دېگەن.« ھەسەن»ھەدى (  - 799 ،«ئەسسۈنەن)»ىي: تىرمىز( 3)
 ھەدى . - 1109، «مۇسلىم»ھەدى ؛  - 1932، «بۇخارىي»بىرلىككە كېلىنگەن ھەدى : ( 4)
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نىڭ رەسۇلى! مەن بۈگاۈن چاو  ئىشاتىن بىرناى قىلىاپ ساالدىم، ئالالھئى  –
 :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدېدىم.  –روزىدار تۇرۇپ ئايالىمنى سۆيدۈم، 

 ىزرب ،ڭچايقىسزا لى ېئ ۇس غاڭئاغ ى يۇرۇى روزى ار نەس ،ەقىىباق ي ى ېئ –
 مەن: دېدى. – ؟ۇبوالم  ەمېن

 مۇ:دىم. رەسۇلۇلالھ ئەلەيھىسساالمدې – ،بولمايدۇ نېمەھېچ –

 .(1)«دېدى –ھېچ ئىش بولمايدۇ،  ،الشۇنىڭدەك –

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم روزىدار ھالىتىدە چىشىنى مىسۋاكالپ، بېشاىغا ساۇ  
كەتتى. ئۇسسۇزلۇق ياكى قاتتىن ئىسساىن ساەۋەبىدىن بېشاىغا ساۇ تاۆككەنلىكى تۆ

روزىدار ھالىتىدە ئېغىزىنى چايقايتتى ۋە بۇرنىغاا ساۇ  رەسۇلۇلالھ .(2)رىۋايەت قىلىنغان
ئاااالتتى. لااېكىن، روزىاادارنى بۇرنىغااا سااۇ ئېلىشااتا ھەددىاادىن ئاشۇرۇۋېتىشااتىن 

 چەكلىگەن ئىدى. 

  :ىيەلالھۇ ئەنھۇ رەسۇلۇلالھدىنسەبرە رەزئىبنى  لەقىيت

، ادەپ ساورىغاند اااا ئى رەسۇلۇلالھ! تاھارەت ھەققىدە ساۆزلەپ بەرساىلە، 
 رەسۇلۇلالھ:

روزىز ار . زگى ۈىازۆئ ۇئارىسزىغا سز ڭىىزڭبارماقلىرى امىز  ئزال،  ىىىەىاھزاراا 
 .(3)دېگەن اا ،قاى ى  ئالغى  نىۇس غاۇڭرنۇب اقى  اۋباشقا  ى ى ەھال

بولمىسۇن، كېچىنىڭ قىياامىنى  ياكىئەلەيھىسساالم سەپەردە بولسۇن پەيغەمبەر  
كېچىساى تۇرالمىساا،  سااالمەتلىك ساەۋەبلىكتەرك ئەتمەيتتى. ئۇخالپ قالساا يااكى 

                                                
، «ۋۇددا ەبااۇئ». ەندىااگ «ەھى ساا» ەدىاا (ھ - 1999، «ئەسسااەھى ») :«ۇزەيمەئىبنااى خاا( »1)

 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدى ھ - 2385
 «ەھى سا»ئالباانىي:  .ەدى ھ - 2367، «ۋۇددا ەبۇئ» ەدى ؛ھ - 15473 ،«ەدەھمئ ۇسنەدۇم»( 2)

 .ېگەند
 ۇزەيمەئىبناااى خااا بەت. - 87تاااوم،  - 1، «ەساااائىين» ەدىااا ؛ھ - 142، «ۋۇددا ەباااۇئ( »3)

 .ېگەند «ەھى س»: ەھەبىي رەھىمەھۇلالھالرز ۋە ەۋەۋىي، نەدى (ھ - 150، «ئەسسەھى »)
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كۈناادۈزى ئااون ئىككااى رەكاائەت ناماااز ئوقااۇيتتى. پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ 
. باۇ ھەقاتە ئائىشاە كېچىدىكى قىيامى ئون بىر رەكئەت ياكى ئون ئۈ  رەكئەت ئىادى

پەيغەمابەر ساەللەلالھۇ ئەلەيھاى »: رەزىيەلالھۇ ئەنھا بىار رىاۋايەتتە مۇناداق دېاگەن
 يەنە بىار .(1)«ۋە باشقا ۋاقىتالردا ئاون بىار رەكئەتاتىن ئاشاۇرمايتتى رامازانۋەسەللەم 

رىۋايەتتە ئون بىر رەكئەتكە بامدات نامىزىنىڭ ئىككى رەكئەت ساۈننىتىنى قاتقاانلىقىنى 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم بامادات نامىزىنىاڭ ئىككاى رەكائەت ساۈننىتى »: ېيتقانئ

 .(2)«بىلەن ئون ئۈ  رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى

قىيامدا تۇرۇش ئۈچاۈن ئويغانغاان ۋاقىتتاا كېچىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  
دىن مىسۋاك ئىشلىتىش بىلەن باشاليتتى. ئاندىن ئالالھنى زىكىر قىالتتى، ئان ئەۋۋەل

ئائىشە رەزىيەلالھاۇ  تاھارەت ئاالتتى، ئاندىن يەەگىل ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم كاېچە قىياام ئۈچاۈن تۇرەاان ۋاقتىادا ناامىزىنى »: ئەنھا

 دېگەن. (3)«يەەگىل ئىككى رەكئەت بىلەن باشاليتتى

بايااان  يىمئىبنااۇلقەي پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ كېچىاادىكى نااامىزى 
  :قىلغاندەك ئۈ  تۈرلۈك ئىدى

 ؛ىنچە بۇ خىل ئوقۇيتتىئۆرە تۇرۇپ ئوقۇيتتى. كۆپ بىرى:

 ؛ئولتۇرۇپ ئوقۇيتتى ۋە ئولتۇرۇپ رۇكۇ قىالتتى ئىككىنچىسى:

ئولتۇرۇپ قىرائەت قىالتتى، قىرائىتىدىن ئاز بىار قىسامى قالغانادا  :چىنچىسهىۈئ
 .(4)ئورنىدىن تۇرۇپ رۇكۇ قىالتتى

ئېيىادىكى پۈتاۈن ۋاقىتلىرىڭىزناى،  راماازان !بىلىڭ ئەزىاز قېرىندىشاىم مەتەەنىي 
بەلكى ھاياتىڭىزدىكى بارلىن ۋاقىتلىرىڭىزنى ئالالھقا بولغان ماۇھەببىتىڭىزنى ئىساپاتالش 

 قەدىرلە . ، بىلىڭ ەەنىيمەت، پەيغەمبىرىمىزنىڭ يولىغا ئەگىشىش ئۈچۈن يولىدا
                                                

 .ەدى ھ - 738، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 1147، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 1)
 .ەدى ھ - 737، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 1072، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 2)
 .ەدى ھ - 767، «ۇسلىمم»( 3)
 .بەت - 28توم،  - 2، «ەئادم ۇلزاد( »4)



62
 

 

ااخشننى سننېنى   نىسننېنى  مننغھەببى ى بىننزگە  !ئننى ئننالالھ
 گە ىسنېنى  منغھەببى ك رىدىغا  كىشىنى  منغھەببى ىنى ۋ  

 بەرگەاسە !  لىاېىىنالش غرىدىغا  ئەمەلنى  مغھەببى ىنى رىزىق قى
سنااا بنغ ئەگىشىشنىىىزنى ۋ  ئەلچى نگە ئەگەشن ۈرگى! بىزنى 

…  !بەرگىن!بىز د لىلنى قىلىن   يب لغا  مغھەببى ىىىزنى  ھەقىىى
 ئامى!!
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6 

 
 ثىكى ۋاقىتلىرىڭىزمازانرا

 

 ساۈپىتىدەھەرەم ماكاان مەساجىدى  خاۇددى. ئايادۇرشەرەپلىك بىار  رامازان 
 باۇتاۇر. ھۆرمەتلىك ساۈپىتىدەزاماان ال رامازان ئېيىماۇ ھۆرمەتلىك بولغىنىغا ئوخشاش

 ىدىندۇر.بۇ ئايادا چۈشاكەنلىكئۇشائالالھ تائاالنىاڭ كاالمىنىاڭ  لۇقھۆرمەت ۋە ئۇلۇە
 رئههانۇق باشهلىثى، شههقاۇنازىه( ب(ل رئههانۇق يىهثاېئ رامههازان﴿: ېيتىاادۇئئاالالھ تائاااال 
 چىۇئهايرىغ قنىەنهاھ نەبىهل قەھ ۋە چىۇقىلغه تەھىهثاي ر،ۇكچىهثەتېئىنسانالرغا ي

 .(185بەقەرە: )﴾رۇردەتلەئاي نەريش

 نازىال بولغاانر ەئاايەتلبولغاان  ىباياان نىڭپۈتۈن ئىنسانىيەت ئۈچۈن ھىدايەت 
دىان «قۇرئاان كەرىام»قىممەتلىاك ۋە ئۇلاۇ  بولۇشاى ھەقتاۇر. ئاينىڭ ۋاقىتلىرىنىڭ 

ئېيىادا چۈشاكەن بولاۇپ، ئاۇالر  راماازانئىلگىرى چۈشۈرۈلگەن سااماۋى كىتاابالرمۇ 
ھىدايەتنىڭ باياناتلىرى ۋە ھەق بىلەن نااھەقنى ئاايرىغۇچى ئىادى. ئىماام ئەھامەد 

ايەت قىلىادۇكى، رىاۋ دىنئەنھاۇرەزىيەلالھاۇ  ئاىدە ۋاسىلە ئىبنى ئەسق(1)«مۇسنەد»
                                                

ىاڭ بىارى بولغاان ھەنبەلىاي ، مەشاھۇر تاۆت مەزھەبن«مۇسنەدۇ ئەھمەد )مسند اإلمام بحمد بن حنبال(»( 1)
مەزھىبىنىااڭ ئىمااامى بۈيااۈك مااۇھەددى  ئەبااۇ ئاباادۇلالھ ئەھاامەد ئىبنااى مااۇھەممەد ئىبنااى ھەناابەل 

( تەرىپىادىن ئاوەلى ئابادۇلالھقا ساۆزلەپ 855 – 780/ م.  241 – 164ئەششەيبانىي ئەلمەرۋەزىي )ھ. 
ەدىاا  توپلىمىاادۇر. ھەربىاار بېرىلىااپ، شااۇ ئااوەلى تەرىپىاادىن يېزىلىااپ رەتلەنااگەن چااو  ھەجىملىااك ھ

شااەكلىدە تااۈزۈلگەن بااۇ ئەسااەردىمۇ ساااھابىلەرنىڭ « مۇساانەد»ساااھابىنىڭ رىااۋايەتلىرى جەملەنااگەن 
ئىسىملىرى ئېلىپبەلىاك تەرتىپاتە ئەمەى، بەلكاى ئالادى بىالەن خۇلەفاائى راشاىدىن، ئانادىن ئەشاەرەئى 

زىلغان. ئىمام ئەھامەد ئەساەردە ھەدىا  مۇبەششەرە، ئاندىن ئەھلى بەيتتىن باشالپ مۇئەييەن تەرتىپتە يې
سااھابىدىن  904ئۇساتازىدىن ئااەالپ توپلىغاان،  283يىللىن ئۆمرىادە  61تەھسىل قىلىش بىلەن ئۆتكەن 

مىڭغااا يااېقىن  30دەرىجىاادىكى « زەئىاا »ۋە ئاااز بىرقىساامى « ھەسااەن»، «سااەھى »كەلااگەن 
ئەساەرنى تەھقىقالەپ نەشارگە تەييارلىغاان  مىڭ( ھەدىسنى تالالپ كەلتۈرىدۇ. 40)تەكرارالنغانلىرى بىلەن 

 =شااەيش شااۇئەيت ئەلئەرنااائۇت باشااچىلىقىدىكى ئىلمىااي گۇرۇپپااا تەرىپىاادىن بېكىتىلىشااچە، ئۇنىڭاادىكى
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 ھىپىلىرىەسز ڭيھىسسزاالمىىەلەئىاراھى  ئ»: ھەقىقەتەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
ئزون  ڭىىرامازان، ئىىجى  سى ائال ى ڭىىرامازان راتەۋى ،ەچىسى ې  نجىۇى ڭىىرامازان

 .(1)دېگەن «ئى ى نازى  قىلىىغان ەچى ۈئ

دىكى اناراماز. كىمكاى ئاالھىادە ۋە قىممەتلىكتاۇر ىرىۋاقىتل نىڭرامازان ،شۇەا 
ە شاۇ ە ئاۆزىگبوشاەلىن قىلغان، نەپسىگە زۇلۇم قىلغاان ۋ ،ۋاقىتلىرىنى زايە قىلىۋەتسە

 يىلدىن بىر ئايدا ئادىل مۇئامىلە قىلمىغان بولىدۇ.

ەىلى زىياااننى سېلىشااتۇرگەرچە  اااا دىكى ۋاقىتالرنااى زايە قىلىااۋېتىشرامازاناا 
ن قىلىاپ، دا بوشااەلىرامازانا. كىمكاى دۇرشىبولۇنىڭ زايە بەئەينى ئۆمۈر اا بولمىسىمۇ

 وشااەلىنئۆمرىنىڭ قالغان قىسمىدا تېىىماۇ كاۆپ ب ،پۇرسەتلەرنى قولدىن بېرىپ قويسا
تاۈپ ئۆ ىھاۇدەبتىنىاڭ ۋاقھەر مىناۇت قىلىپ، پۇرساەتلەرنى قااچۇرۇپ قويىادۇ. ئەگەر 

ھ تائاالەاا )ئاالال ۇباكېتىۋاتقانلىقىدىن ۋە زايە بولۇۋاتقانلىقىدىن ەەپلەتتە قالغان بولساا، 
 ىساىدىكىئار يۈرۈش بىلەن نىشانغا يېتىپ بېرىشيول  نورمالسەپىرىدە قاراپ ماەغان( 

 .ۇردەىشارئ غاقالغانلىقى دۇبىى قىلىشتىن ئىدراكرنى چالۇباسق

ئېيىااادىكى  راماااازانھاياااات ساااەپىرىڭىزنى كۆزىتىاااپ  !ئەي قېرىندىشاااىم 
ڭىز بىلىشاى زىڭىزنىڭ نەدە ئىكەنلىكىنىيولچىلىقىڭىز بىلەن سېلىشتۇرۇ . بۇ ئايدا ئۆ

  !ۋاقتىڭىزنىڭ قانداق ئۆتكەنلىكىگە قاراپ بېقىڭ ،ئۈچۈن

بەندىنىڭ ياۈرىكى ساوقۇپال تۇرىادىكەن، »: مۇنداق دېگەن ئىبنۇلقەييىمئىمام  
ردۇر. كاېچە بىالەن ۈمۇددىتى ئۆمارنىڭ ەسەپبۇ ئۇ ئالالھ تائاالەا سەپەر قىلغۇچىدۇر. 

  بولۇپ، كىشى نىشاانغا يېتىاپ بارەانغاا قەدەر توختىماساتىن باسقۇبىردىن كۈندۈز 
قىلغان ياخشىلىقلىرىنىڭ مۇكاپاتىنى ئېلىش ئۈچۈن، ئاالالھ كىشى داۋاملىشىدۇ. ئاقىل 

 كۆەۈل بۆلىدۇ. الشقاتائاالەا يېقىنالشتۇرىدىغان نەرسىلەر بىلەن سەپىرىنى تامام
                                                                                                                     

ھەدىا  ئ«( مەقتاۇ»ۋە « مەۋقاۇف»)ئىنتايىن ئاز بىرقىسامى ئ« مەرفۇ» 679مىڭ  27ھەدىسلەرنىڭ سانى =
ھەدىساتۇر. ئە  بۈياۈك ھەدىا   642قوشاۇپ قاويغىنى بولۇپ، بۇنىاڭ ئىچىادە ئىماام ئەھمەدنىاڭ ئاوەلى 

توپلىمى بولۇش سۈپىتى بىالەن مەزكاۇر كاتتاا خەزىنىنىاڭ ماۇكەممەل نەشارى شاەيش شاۇئەيت ئەلئەرناائۇت 
 .تومدا نەشر قىلىنغاندۇر. _ ت 50يىلى بېيرۇتتا  - 2001باشچىلىقىدىكى ئىلمىي گۇرۇپپا تەرىپىدىن 

 دېگەن.« سەھى »ئالبانىي:  ەدى .ھ - 16536 ،«مۇسنەدۇ ئەھمەد»( 1)
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ۋە خىلمۇخىاال كۇپۇرلااۇق  بەزىاالەر خىلمۇخىاال كېلىاادۇ. ئااوەلى ئىنسااان
وزۇق ئامەئسىيەتلەردىن ئىبارەت جەھەننەمگە يېقىنالشتۇرىدىغان نەرساىلەر بىالەن 

نااى ىتىجەننئۇنىااڭ ئااالالھ تائاااال ۋە بەزىاالەر ، ۇتامامالياادتۈلااۈك ئېلىااپ سااەپىرىنى 
 . ئۇالر ئۈ  قىسىمدۇر:ۇتاماماليدمەقسەت قىلىپ سەپىرىنى 

لىادۇ، لەرناى ۋاقتىادا ئاادا قىزپەر دۇركى، ئاۇالرئىلگىرلەپ كەتكاۈچىلەربىرى، 
 مۇبااھالرنى، ھارام، مەكروھ ۋە بەزى مۇلىدۇىقخىلمۇخىل نەفلە ئىبادەتلەرنى كۆپلەپ 

 تەرك ئېتىدۇ؛ 

زلەرنااى ئااادا قىلىااپ پەرئااۇالر  دۇركى،گە يەتكااۈچىلەرتمەقسااەيەنە بىاارى، 
 ھارامالردىن ساقلىنىدۇ؛

ىالەن ياخشاى ئەمەل ب ئاۇالر ۇپ،ئۆزىگە زۇلۇم قىلغۇچىالر بولائۈچىنچى بىرى، 
 .يامان ئەمەلنى ئارىالشتۇرۇۋېتىدۇ

 .(1)«ئۇالر ئارىسىدىكى پەرق ناھايىتى چوەدۇر

ىكاى ھاياات مەنزىلىڭىازدىن بىارەر ئېيىڭىزد اااروزىدار قېرىندىشاىم!  ااسىز 
اش ئېيىاادىكى تۇرمۇشااىڭىزەا قااار رامااازانۋاقىتلىرىڭىزنىااڭ ھېسااابىنى سااوراش ۋە 

ىز. ىلەلەيساساەپىرىڭىزنىڭ قاناداق داۋام قىلىادىغانلىقىنى ب ئارقىلىقال قالغان ھاياات
ئااۆزىڭىزدىن سااوراەكى: مەن ئىلگىاارلەپ كەتكۈچىلەردىنمااۇ ياااكى مەقسااەتكە 

يە قىلىاپ ئېيىناى ۋە قالغاان پۈتاۈن ھايااتىنى زا راماازانياكى  ۋە ؟يەتكۈچىلەردىنمۇ
 ئۆزىگە زۇلۇم قىلغۇچىالردىنمۇ؟

 دىن ااااغۇچىالرىرىئالااد، ياخشااىلىققا اەالرداباشااقا چاادا ۋە رامازاناائەگەر سااىز  
 ت،ەاراغپهه - تەراھ( كاپههاتىۇم ڭنىههۇ)ئ﴿بولسااىڭىز  اااا ئىلگىاارلەپ كەتكااۈچىلەردىن

 .(89ۋاقىئە: )﴾ۇب(لىث تەننەلىل جتەنمېنۇناز ۋە رىزىق يا شى

)ئهى ﴿ دۇرساىزئەگەر مەقسەتكە يەتكۈچىلەردىن بولساىڭىز سائادەتمەنلەردىن 
 .(91)ۋاقىئە: ﴾ساالم اڭسا ردىنەلنەتمەسائاد( دەممەھۇم

                                                
 .بەت - 288، «ھىجرەتەين تەرىقۇل»: ۇلقەييىم( ئىبن1)
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الردىن ئەمما، سىز ۋاقىتلىرىناى زايە قىلىاۋەتكەن ئاۆز نەپساىگە زۇلاۇم قىلغاان 
رى ساىزدىن شاىكايەتچى بولۇشاتىن ئىلگىا «قۇرئاان كەرىام»ۋە  راماازانبولسىڭىز، 

 !تەۋبىگە ئالدىرا 

ايە كارەك زەباشقا ۋاقىاتالردا تېىىماۇ ب دا ۋاقىتنى زايە قىلىۋەتكەن كىشىرامازان
 : ۇاق دەيدئاۋازىنى يۇقىرى قىلىپ مۇند چقا ئىمام ئىبنى رەجەبقىلىۋېتىدىغان بولغا

 !ئى ئۆمرىنى ئىتائەتسىزلىكتە زايە قىلىۋەتكەن كىشى

 !ىشىۋەتكەن كدا ۋە باشقا چاەالردا بوشاەلىن قىلىپ، ۋاقتىنى زايە قىلىرامازانئى 

سااېنىڭ بااۇ  !لغااان كىشااىئااى كېچىكتااۈرۈش ۋە بوشاااەلىقنى دەساامايە قىلىۋا
  !دەسمايە  نېمە دېگەن يامان

 !دەۋاگەر( قىلىۋالغاان كىشاى)نى شاىكايەتچى «قۇرئان كەرىم»نى ۋە رامازانئى 
ساەن  ۇچىادىنقىلغشاىكايەت  ئۈساتۈەدىنئاۆز شاپائەت كاۈنى )قىياامەت كاۈنى( 
 (1)«!قانداقمۇ شاپائەت ئۈمىد قىلىسەن؟

 -  لەن نەپاپەيغەمبىرىمىزنىڭ سۈننىتى بىا دا ئالالھنىڭ ھىدايىتى ۋەرامازانبىز  
نىڭ ھەۋىساىمىزنىڭ ئازدۇرۇشالىرىدىن ئىباارەت ئىككاى ئىشا -خاھىشاىمىز، ھااۋايى 

 بىرىنى تالالش بىلەن سىنىلىمىز. 

ىڭىز ساەرمايئاساساىي  ەۋەىھ -ھااۋايى ئاگاھ بولۇ  ئى روزىدار قېرىندىشىم! 
 كەتمىسۇن.ئېلىپ  بولغان ھايات مىنۇتلىرىڭىزنى

 لۈك بېرىلدى ساەا چىڭ تۇتقىن ئىلكىڭدىكىنى،مۈ

 كىم باشقۇرمىسا مۈلكىنى بېشىغا چىقار بىر كۈنى.

 كەتمىسۇن ئالدىراتقىن ئۆمۈرنى،ئېلىپ  ئوەرى سائەت

 قىلسا  يوقىتىسەن ھەممىنى، ەبەزىسىنى زاي
                                                

 .ەتب - 77، «رامىزان ۋەزائىفۇ( »1)
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 ۋاقتىڭ كەتتى بەختىڭ كەتتى چىشلىسەەمۇ بارماقنى،

 مۇ گەر سۆەەكنى.پايدا قىلماى چاقساە ەتنادام -داد 
 

ەەزىپىناى  - قەھرنىڭ ئۆزىدا ئېيى رامازانبىز بەندىلەرنىڭ مۇبارەك ئالالھ تائاال  
 ر،ەلئمىنۇمههئههى ﴿ياادۇ. خاھالتۇرۇشااىمىزنى اق يىااركەلتۈرىاادىغان ئىشااالردىن 

 نهههىەي) ەرگەئىلگىهههرىكىل ردىنەسهههىل نۈچهههۈئ الرڭ( ساقلىنىشهههىنهههاھالردىنۇ)گ
 رزەريزىسهى پ رامهازان ۇرگىمەسهىل ك،ەقىلىنغانث رزە(ريزا پەرگەتلەممۈئىلگىرىكى ئ
 .(183بەقەرە: )﴾قىلىنثى

لەرگە بېرىلىپ، شەھۋەتلىرىگە ئەگەشكەن بىار تۈركاۈم قەۋمالەر ھەۋەس -ھاۋايى  
 - تېلېۋىزورالردا ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىنتېرنېت بلوگلىرىادا روھىيىتىمىازگە فىسان - رادىئو

لەن بىزنااى ئىتااائەتتىن ۋە تەقااۋادارلىقتىن تېاارىش بىاااساااتالرنى ف -ىتاانە ففۇجااۇر، 
 ئۇزاقالشتۇرۇشنى قاتتىن ئارزۇ قىلىشىدۇ.

( بايهان قىلىشههنى، ھكههامالرنىەھارامغهها دائىهر ئ ۋە)ھهاالل  ەرگەئهالالھ سههىل﴿
 رنىەي(للىرىغها سهىل ڭنىه (يا شهىالر ۋە رەرلەمهبەيغەپ نهىەي) نقىالرۇرۇب ردىنەسىل

قىلىشهههنى  لۇق(بههه الرنهههىەڭبەۋن تقىلغههها الردىنڭنهههاھىۇقىلىشهههنى، گ تەھىهههثاي
 رۇچىهثۈبىلگ( الىنىۋھهەئ ەمهمەھ ڭنهثىلىرىنىەب نهىە)ي ممىنىەھ ئالالھ ،ۇيث اھال
 لۇق(بهه الرنههىەڭبەۋت ڭرنىەئههالالھ سههىل. رۇچىههثۇقىلغ ئىهه  نەبىههل تەكمېھهه ۋە

 گىشهىثىغانەئ يتانغاەشه نىەي) گىشىثىغانالرەئ ەرگەتلۋەھە. شۇيث اھالقىلىشنى 
ئ( شهههاش فهههاجىر  الرغاۇ)شههه الرنىڭتىشهههىېك پۇلهههۇرۇلهههثىن بفهههاجىرالر( تههه(غرا ي(

 .(27 - 26نىسا: )﴾ۇيث اھال( الرنىۇڭشۇب(ل

، ۋاقىتالرنى ەەنىيمەت بىلىشنى ۋە ئۆمرىنى گۈللەندۈرۈشانى مەقساەت رامازان 
 قىلغانالر ئۈچۈن كەم ئۇچرايدىغان بىر پۇرسەتتۇر. 

باشلىنىشاى، بىلىانگەن  ۋاقتى بەلگىلەنگەن قىسقا ئۆمۈردۇر، كۈتاۈلگەنزان ارام
 مۇلاەم رنىەتلەئىبااد كۈرلاۈبىار قىسامى ت ڭمرىنىاۆئىنساان ئ ئاخىرلىشىشى باردۇر.
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 ڭمرىنىاۆئ ۇبا ڭزان ئىنسااننىاراما پ،ۇقىلىنغاان بولا كلىاپەئادا قىلىشقا ت اقىتالرداۋ
ئاارام  ۋە خالشۇقالغان قىسامى ئا ڭمرىنىۆئ ڭنىئىنسان .رۇرنىكىدۆئ نەكىچىكلىتىلگ

 نەناگەلگىلەقىلىشاقا ب اۋرا تلىرىنىەئاالقىادار ھااج ەتكەبىائەسانىي تئىن كەلىشتېئ
. ۇقىلىاد تەخىزم نۈچۈجانىدىل ئادا قىلىش ئەقىسىمنى ب قىرىقىۇقىسم ي ۇب پ،ۇبول
 نىۇئا تىاپ،ۋېقىلى ەزاي مرىمىزنىۆئا نەناگەلگىلەئادا قىلىشاقا ب تنىەبىز ئىباد باداۇم

 ەمرىمىزگۆئا نەناگەلگىلەقىلىشاقا ب اۋار رنىەتلەئاالقىادار ھااج ەتكەبىئەئىنسانىي ت
 -باولىمىز  نەتكۈۋەزۈتكاۆئ ەنىمىازگېت ققىنىەھ ڭروھىمىزنى ك،ەتسۋەئوخشاش قىلى

 ۇبا دەرۋەقە،ساالغان باولىمىز.  مۇلۇروھلىرىمىزەا ز ۋە چراتقانۇزىيانغا ئ زىمىزنىۆئ ،دە
 پۇرۇباار تا اقىاتۋ ۋەسااقلىن  نەت ەپىنچىساىدۆك ڭىسامىنىقالغاان ق ڭمرىمىزنىۆئ
: پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئېيتقااانكى ،شااۇەا .ۇىاادەما املىشااىپۋدا نداقۇشااۇم
 درىىززىەق ڭنىززۇئ ئىىسززانالر ەپىىچۆ زز ي،ۇبولزز بززار تەئمېززن ڭئىااززى چززو»

 .(1)«اقىتۋ بىاار ئىااىىچىسى، ىلى ؛ەساالم بىرى،. ۇي ەبىلم

الم ئىنسان سااە»: بۇ ھەدىسنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ ئىبنۇل جەۋزىي
 لاېكىن ،باايئاۆزى لماسالىقى ماۇمكىن. البو بىكاردىن لىرىھەلەكچىلىك تۇرمۇشتۇرۇپ 
ساەالم بولماسلىقى مۇمكىن. سااەالملىن ۋە باوش ۋاقىتاتىن ئىباارەت باۇ ئىككاى تېنى 

 ساەلكە الىاپەرۇنلۇق ئالالھقا ئىتاائەت قىلىشاتىن ۇنېئمەت بىر ئىنساندا تېپىلغاندا، ھ
ۋە  ئېكىنازارىدۇنيا ئاخىرەتنىاڭ  ،ىيان تارتقۇچىدۇر. چۈنكىز دەلئۇ  ،)راھەت بىلىنسە(

باوش ۋاقتاى ۋە  كاىكىم تىجارەت مەركىزىدۇر. ئوتتۇرىغا چىقىدىغانئاخىرەتتە پايدىسى 
لىقىنى ئالالھنىڭ ئىتائىتىگە ئاتىسا، ئۇ كىشى نىجاتلىققا ئېرىشاكەن كىشاىدۇر. قساتەن 

بىالەن الالھقاا ئاساىيلىن قىلىاش ئتېنى ساق تۇرۇپ، بوش ۋاقتىناى  كىكىمئەكسىچە، 
 ئالدىراشاچىلىن،باوش ۋاقىتاتىن كېايىن  ،ئۆتكۈزسە، ئۇ كىشى زىيان تارتقاندۇر. چۈنكى

 .(2)«ساەالملىقتىن كېيىن كېسەللىك كېلىشى مۇمكىن

ئۆمااۈرلەردىكى ۋە ۋاقىتالردىكااى زىياااننى ئۆلچەياادىغان بىاار تارازىاادۇر.  رامااازان 
قى ئونىادا ئەۋۋەل ى بىلەندا ئاكتىپ ئىبادەت قىلىش خىيالنىڭ ئوتتۇرا ياكى ئاخىرىرامازان

                                                
 .ەدى ھ - 6412، «ۇخارىيب»( 1)
 .ەرھىسىش ەدىسنىڭھ - 5933، «بارىي ەتھۇلف»( 2)
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نىاڭ بېشاىدا ئاكتىاپ رامازانبوشاەلىن قىلىپ پەزىلەتلەردىان مەھارۇم قالىادىغانالرمۇ، 
يااكى باشاقا ئىشاالر بىالەن مەشاغۇل بولغاانلىن ئىبادەت قىلىاپ، ئېغىار كەلگەنلىاك 

پۈتاۈن ئااي ەەپلەتاتە ھەتتا ۋە رۇنلۇق قىلىدىغانالرمۇ ۇسەۋەبىدىن ئوتتۇرا ۋە ئاخىرىدا ھ
قۇرئاان »دىغانالرمۇ، ھەتتاا كېتىقانداق كىرگەن بولسا شۇنداق چىقىپ رامازانغا  ،ياشاپ
قەلباى روزا  ،روزا تۇتقاان بولساىمۇ بەدىنىنى قۇرئان ئېيىدا تەرك ئەتكەنلىكى، «كەرىم

 راماازانۋە ئۇخلىغاانلىقى  ماايقىلۋە ئىباادەت  مايلىرى قىيامدا تۇركېچىتۇتمىغانلىقى، 
رامازانغاااا ئېيىنىاااڭ ھاااۆرمىتى قەلبىااادىن كۆتۈرۈلاااۈپ كەتكەنلىكاااى ساااەۋەبىدىن 

 دىغان كىشىلەرمۇ باردۇر.كېتىنمۇ ناچارراق چىقىپ كىدىكىرگەندى
 

 ئاقتى ئۆمۈر ماللىرىڭنىڭ ۋاقىتلىرى ئەي،

 شەپقەت يوقاتقانغا ھەي.يوقتى  ،ئىسراپبولدى 

 ،ىداقەتەن زىيانىخەجلىدىڭ ئۆمرۈەنى سەن ھەق

 .پەيمۇپەيدىن قىنئاەرىكېلەر ئارقىدىنال  ئاەرىن

 

ئېياى بىاز يېتىشانى ئاارزۇ قىلىادىغان مەنازىلگە بىزناى  رامازانشۈبھىسىزكى، 
ياخشاااىلىقتا ئىلگىااارى  ،. شەكساااىزكىبىااار پۇرساااەتتۇريېقىنالشاااتۇرااليدىغان 

نزىلادۇر. بولغۇچىالرنىڭ مەنزىلى قەلبلەر تەلپۈنىدىغان، بويۇنالر ساوزۇلىدىغان بىار مە
مىزانغاا قوياايلى، پەرزلەرناى كامىال ئاادا  - قەلبلىرىمىزنى ئاۇ تاارازا ،ئۇنداق ئىكەن

بىلەن ھارام ئىشالردىن سااقلىنىش، لىش ېقىلىۋئىبادەتلەرنى كۆپرەك  نەفلە ۋە قىلىش
دا ۋە رامازانامەكروھ ئىشالرنى تەرك ئېتىش ئۈچۈن بۇ مەنزىلگە ئاۆزىمىزنى شۇنداقال 

 .رىشايلىىتا تەەلەشكە باشقا ۋاقىتالرد

لەشااتە ەۋاقىتلىرىنااى نەپسااىمىزنى بااۇ شااەكىلدە تەربىي رامااازانمۇبااارەك  
قەلبلىرىمىز تەدرىجىي ھالدا ئالالھقا يېقىن دەرىجىالەرگە يېتەلىشاى  ،ئۆتكۈزەلىسەك

 مۇمكىن.



70
 

 

ئىشىىىزنى  ئاساسنى ب لغنا  دىنىىىزننى ااخشنىال  ئى ئالالھ! 
. ھااايلىىىىىزدا بەرگى!ى ااخشىال  ىىزناى. ااشاۋايىا  دۇنرابەرگى!
. ئ لننۈمنى بەرگىنن!قانننداب بىننز ااخشننىلىىنى زىرنناد  قىلىنن  ھەر
 ... ئامى!!! بەرگى!! راھەت قىلى  قانداب بىز اامانلىى ىھەر
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7 

 

 ثىكى تەقۋالىقىڭىزرامازان

 

سااائادەت،  -قەلبلەرنااى ئااويغىتىش ۋە )ئىمااان ئېيتقانالرەااا( دۇنيااادا بەخاات  
( ئىالھىااي بۇيرۇقالرنىااڭ نىمااۇئمىنلەرە نىجاااتلىن ۋەدە قىلىااش ئااارقىلىن )ئاااخىرەتت

نىاڭ خاسالىقلىرىدىندۇر. «قۇرئاان كەرىام»ئېغىرچىلىقلىرىنى قوبۇل قىلىشقا ئۈنادەش 
 بۇالر ۋەدىسىگە خىالپلىن قىلمايدىغان ئالالھ تەرىپىدىن كەلگەن ھەق ۋەدىلەردۇر.

بۇيرۇقتاا كاۆرۈۋاالاليمىز. ىالھىاي ئ بىارھەرنىڭ بۇ ئۇسالۇبىنى «قۇرئان كەرىم» 
بۇ باۇيرۇق ئۇشا .ئەلاۋەتتە ،روزىسىنى پەرز قىلىشمۇ بۇنىاڭ ساىرتىدا ئەمەى رامازان

تەقۋالىقنى قولغا كەلتۈرۈشتىن ئىبارەت نەپسلەر ۋە قەلبلەر تەلپۈنىادىغان ئاخىرەتلىاك 
ا ئۇچرىشاىش ئۇ تەقۋادارالر ئاالالھ تائاالەا ،بىلىڭالركى بىر ەايىگە داۋا بولۇپ كەلدى.

ئهى ﴿بۇ ھەقاتە ئاالالھ تائااال مۇناداق دەيادۇ:  .ۇربېزەكتئۈچۈن زىننەتلىنىدىغان بىر 
 ەرگەئىلگىههرىكىل ردىنەسههىل نۈچههۈئ الرڭساقلىنىشههى( نههاھالردىنۇ)گ ر،ەلئمىنۇمهه
 رامههازان) ۇرگىمەسههىل ك،ەقىلىنغانههث رزەپ ريزا( ەرگەتلەممۈئهه ئىلگىرىكههى نههىە)ي

 .(183: )بەقەرە﴾قىلىنثى رزەريزىسى( پ

گۇناھالردىن ساقالنغان تەقۋادار بواللىشى، ئالالھنىڭ مەقساىتىنى نىڭ كىشى بىر
اللىشاى ۋە كېيىانكىلەرگە قىلغاان تەۋسىيەساىنى ھاساىل قى گەرەقىالئەۋۋەلھەمدە 

: سااىڭىزدىمۇېئئااالالھ تائاالنىااڭ مۇنااۇ ئااايىتى  !ھە -دېگەن بۈيااۈك ئىااش ىاانېم
 ۋەناسهاراالرغا(  ۋەر ەدىيلۇھهەي نىەي) ەرگەنلەرىلگېئىلگىرى كىتاب ب ردىنەسىل﴿

 .(131)نىسا: ﴾قۇقىلث ەسىيەۋت قىلىشنى ادارلىقۋقەت ئالالھقا ەرگەسىل

ئۇالرەاا ۋە  ،ئالالھ تائاال بىزدىن ئىلگىرىكىلەرگە تەقۋالىقنى تەۋسىيە قىلغىنىدەك
تەۋساىيە بۇ ئۇشاروزا تۇتقۇچى  ،روزىسىنى پەرز قىلدى. چۈنكى رامازانبىردەك بىزگە 
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مۇناداق رەھىمەھاۇلالھ  (1)ھەساەن بەسارىيتەقۋالىقنى قولغاا كەلتۈرىادۇ. قىلىنغان 
بىازگە پەرز قىلىنغانادەك، بىازدىن  راماازانبىر ئاي  ،ئالالھ بىلەن قەسەمكى»دەيدۇ: 

   .(2)«ئىلگىرىكى ئۈممەتلەرگىمۇ پەرز قىلىنغان ئىدى

دىن يىلتىازن دېاگە «الوقاياة» كەلىمىسى «(تەقۋا) تقوى»ئايەتتىكى قى ىيۇقىر
 «رۇشئاۇزاق تاۇرىدىن ەلبسەۋەقورقۇنچلۇق يەرلەردىن ياكى » ،چىققان بولۇپكېلىپ 

 دېگەن مەنىدىدۇر.

ن چەكلىاگە ئالالھ تائاال ،تىن مەقسەت«ئالالھ تائاالەا تەقۋالىن قىلىش» ،شۇەا 
غاا ئازابى ئالالھنىاڭ ئارقىلىنئىشالردىن ساقلىنىش، بۇيرۇەان ئىشالرنى ئىجرا قىلىش 

 ۇرۇش دېگەنلىكتۇر.تاق يىرلەردىن ھەرىكەت -ئىش  ۋەب بولىدىغانسە

 ر،ەلئمىنۇمههئههى ﴿بەزىسااى ئااالالھ تائاالنىااڭ: ەسسااىرلەرنىڭ فمۇ مەلااۇمكى،
 نهههىە)ي ەرگەئىلگىهههرىكىل ردىنەسهههىل نۈچهههۈئ الرڭساقلىنىشهههى( نهههاھالردىنۇ)گ

سههى( ريزى رامههازان) ۇرگىمەسههىل ك،ەقىلىنغانههث رزەپ ريزا( ەرگەتلەممۈئهه ئىلگىرىكههى
 -گۇنااھ  يەناى»دېگەن سۆزى ھەققىدە مۇناداق دەيادۇ:  (183بەقەرە: )﴾قىلىنهثى رزەپ
كە   مەئسااىيەت -گۇناااھ  دېمەكچااى؛« سااىيەتلەردىن ساقلىنىشااىڭالر ئۈچااۈنئمە

قاناداق نەرساىنى ئاۆز ھەرئاخىرەتنىاڭ ئازابىغاا ساەۋەب بولىادىغان  - دۇنياا مەنادا
 -گۇنااھ لەرنى نەپسا ىساى ئاارقىلىنتۇتقاان روز ئىچىگە ئالىدۇ. مۇساۇلمان كىشاى

ئااازابتىن ساااقلىنىدۇ. پەيغەماابەر ئىككااى دۇنيااادا  ۋە ۇچەكلەياادلەردىن مەئسااىيەت
روزا  ،قوەدىغۇچىادۇر. چاۈنكىروزا . يەنى ېگەند (3)«رۇروزا قالقان »ئەلەيھىسساالم: 

شاااەھۋەتلەرنى تۈرلاااۈك ۋە  ھەۋەى -ھااااۋايى گۇناھالرەاااا ساااەۋەب بولغاااۇچى 
 .(4)ى ئۈچۈن گۇناھالردىن قوەدايدۇيوقىتىدىغانلىق

                                                
بنُ بَب ي الحَسَن  يَسَاارٍ البَصْار يُّ  ( ئەبۇ سەئىد ئەلھەسەن ئىبنى يەسار ئەلبەسرىي ئەلئەنسارىي )الحَسَن1ُ)

( _ بەسرەگە مۇفتى بولغان ھەدىسشاۇناى ئاالىم. ئاۆز 728 – 642/ م.  110 – 21األَنْصَار يُّ( )ھ. 
 دەۋرىدە كۆزگە كۆرۈنگەن كاتتا تابىئىن زاتالردىن بىرى. _ ت.

 بەت. - 202توم،  - 1، «تەفسىرۇ ئىبنى كەسىر( »2)
 ھەدى . - 1151، «مۇسلىم»ھەدى ؛  - 1894، «بۇخارىي»ھەدى :  بىرلىككە كېلىنگەن( 3)
 بەت. - 276توم،  - 1، «تەفسىرۇ قۇرتۇبىي»( 4)
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 رام قىلىنغاانھااك ھەر تۈرلاۈۋاجىپالرنى ئورۇنداش،  -كامىل تەقۋادارلىن بولسا پەرز  
ى لەرنبمۇساتەھەبىالەن بىارلىكتە،  يىاراق تاۇرۇش دىننەرسىلەرئىش ۋە شۈبھىلىك 

ۈن بااۇ تەقۋادارلىقنىااڭ ئە  ئۈسااتمانااا . شااتۇرئۈزۈ قااولقىلىااش ۋە مەكااروھالردىن 
ا ئە  قاناداق ئىشاتھەرتەقاۋادارالرنى  «قۇرئان كەرىم»جىسىدۇر. شۇ سەۋەبتىن دەرى

قۇرئاان » دەرۋەقە،توەرا يولغا يېتەكلەيدىغان يول باشالىغۇچى ۋە رەھابەر قىلىنادى. 
 قااى ئايەتلىرىاادە بااۇ كىتااابئەۋۋەلسۈرىسااىنىڭ  «بەقەرە»نىااڭ بېشااىدىال «كەرىاام

ن قۇرئااا»شااۇنداقال ەپ سااۈپەتلەندى. د (2)بەقەرە: ﴾رۇچىسههىثيېتەك ڭادارالرنىههۋقەت﴿
 . ئېرىشتۈرىدۇقەلبلىرىمىزنى كامىل تەقۋادارلىققا يەنە  «كەرىم

 شااىبېغىشلىنىااڭ سااىزگە كامىاال تەقۋادارلىاان رامازانئاى روزىاادار قېرىندىشااىم! 
 . قوەداكىلدە ئە  مۇكەممەل شەمەنىۋى خاتالىقالردىن  - ئۈچۈن، روزىڭىزنى ماددىي

ئااالالھ تاالەااا »مۇنااداق دەياادۇ:  رەھىمەھااۇلالھ (1)زىزئاباادۇلئە ئىبنااىئااۆمەر 
لىرى قىيامدا تۇرۇش بىلەنال بولمايادۇ، كېچىتەقۋادارلىن قىلىش كۈندۈزى روزا تۇتۇش ۋە 

ئالالھ تائاال ھارام قىلغان ئىشاالرنى تاشاالش ۋە ئاالالھ پەرز قىلغاان ئىشاالرنى  بەلكى
يەنە بىار  كېايىنىالرەا ئېرىشكەندىن ۋاقتىدا ئادا قىلىش بىلەن بولىدۇ. كىمكى يۇقىرىق

 .(2)«ياخشىلىققا مۇۋەپپەق قىلىنغان بولسا، گۈل ئۈستىگە گۈل قويغاندەك بولىدۇ

تەقۋادارلىقنىااڭ يااۇقىرى مەرتىااۋىلىرىگە يېااتىش ئۈچااۈن بەجااايىكى  رامااازان
 ﴾نۈچهههۈئ الرڭساقلىنىشهههى نهههاھالردىنۇگ﴿مۇسابىقىلىشاااىدىغان بىااار مەيدانااادۇر. 

نىااڭ كااېچە ۋە كۈناادۈزلىرىنى ئالالھقااا ئىمااان ئېيتقااان، رامازانالر، ھەقىقىااي تەقااۋادار
ئۈمىد قىلغان، نەپسىنى ھېسابقا تارتقاان ھالادا ئۆتكاۈزۈپال قالمااي،  ساۋابئىبادىتىدە 

                                                
( خەلىپە ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز ئىبناى مەرۋان ئىبناى ئەلاھەكەم ئەلئاۇمەۋىي ئەلقۇرەشاىي )عُمَارُ بانُ عَبْاد  1)

يُّ( )  - 8نىاڭ «ئاۇمەۋىيلەر»( _ تاابىئىن. 720 – 681/ م.  101 – 61ھ. العَز يْز  بن  مَرْوَانَ األُمَاو يُّ القُرَشا 
ئىبنى خەتتابنىاڭ ئاوەلى ئاساىمنىڭ قىازى  ئۆمەر (، خەلىپە720 – 717/ م.  101 – 99خەلىپىسى )ھ. 

مەرىاپەت يېيىشاقا، ھەدىسالەرنى  -لەيالنىڭ ئوەلىدۇر. ئادالەتنى تىكالەپ، شاۇرانى بەرپاا قىلغاان، ئىلىام 
ئايغااا يااېقىن خەلىپىلىااك دەۋرىاادە ئىسااالمغا قىلغااان خىزمىتااى ۋە  27ەت بەرگەن زات. توپالشااقا ئەھمىااي
دەپمااۇ تەرىپلىنىاادۇ. « راشااىد خەلىپىلەرنىااڭ بەشىنچىسااى»ھاااكىمىيەت يااولى بىاالەن تۇتقااان ئادالەتلىااك 

 زەھەرلىنىپ ئۆلتۈرۈلگەنلىكى ھەققىدە رىۋايەتلەر بار. _ ت.
 .ەتب - 400، «ۋەلھىكەم ۇلئۇلۇمجامىئ( »2)
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 - دىن باشاقا ۋاقىتالردىماۇ ئەمەلناى بىكاار قىلىۋېتىادىغان رىياكاارلىن ۋە ئاۆزرامازان
ە جازاەاا ساەۋەب بولىادىغان ئىشاالردىن لىنىشتىن ئىباارەت ئاازاب ۋئەجەبئۆزىدىن 

ئېلىاپ  ھېساابيىراق تۇرۇپ، كۆپلەپ ياخشى ئەمەل قىلىۋېلىش ئۈچۈن نەپساىدىن 
 تۇرىدۇ.

 - ياشايتتى. ئۇنىڭ مەناان بىلەماھىيىتى ھەقىقىي  ڭتەقۋالىقنى رسالىھلە -سەلەف  
قى مەقسااەتلىرىنى بىلىااپ ھاياااتىنى شااۇنىڭ بىاالەن ئۆتكااۈزەتتى. ئۇالرنىااڭ تەقااۋالى

اق بىار قانادھەرتەقۋالىان بىالەن قىلىنغاان  ،ئىبادەتلىرىگە روھ بېغىشااليتتى. چاۈنكى
 - ەجۋبە، زاكاات، ھزىكىار، تە - ئىبادەتنىڭ روھى باار دەپ قاارايتتى. نامااز، روزا، دۇئاا

رنىاڭ ئۈمىاد قىلىاش، ئىلىام ئاۆگىنىش ۋە ئاۆگىتىش قاتارلىقال سااۋابئۆمرە، جىھااد، 
 ەكلىگاۈچىئۇالر باۇ روھناى، تەقاۋادارالرنى تاوەرا يولغاا يېتھەممىسىنىڭ روھى بولۇپ، 

باشهههقا  نهههىە)ي كەثڭنىۇشههه﴿ :نىاااڭ روھىااادىن ئالغاااان ئىااادى«قۇرئاااان كەرىااام»
 ق،ۇىلهثق ھى ۋە رئاننىۇق اڭسا ەب(يىچ مرىمىزە( ئكەقىلغانث ھى ۋە ەرگەرلەمبەيغەپ
 ،ڭىهيتتەبىلم نلىكىنهىەئىك ەمېنه ڭئىماننى ۋە ڭرئاننىۇئىلگىرى( ق ھىثىنۋە) نەس
ىغهان  اھل نهثىلىرىمىزدىنەب نەبىهل ڭنىهۇئ قكى،ۇقىلهث رۇبىر ن رئاننىۇبىز ق كىنېل

 .(52شۇرا: )﴾قىلىمىز تەھىثاي رنىەكىشىل

ەلەفلەر سخۇددى  اا !كېلىڭالر! تەقۋالىقنىڭ ھەقىقىتىنى ئۆزىمىزدە ھازىراليلى 
اشىتىشاى يوھىناى نىاڭ ررامازانبەلكى ئۇ بىازدە  اا ياشاتقان تەقۋالىقتەك تەقۋالىقنى

ر شااقا مۇيەسسااەرتىنىااڭ مەنااالىرىنى ياشارامازانبەلكااى ئۇنىااڭ بىاالەن  مااۇمكىن ۋە
 بوالرمىز:

 رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ تەقۋالىقنىاڭ روھىناى شاەرھلەپ  (1)ھەبىتئىبنى  تەلن
كەلگەن نۇرەا تايىنىپ ئالالھقاا ئىتاائەت  ئالالھتىنتەقۋالىن دېگەن »مۇنداق دەيدۇ: 

كەلگەن نۇرەاا تايىنىاپ،  ئالالھتىناتنىڭ ساۋابىنى ئۈمىد قىلىش ۋە ، ئۇ زغان ھالداقىل
 .«ئالالھقا ئاسىيلىن قىلىشنى تاشالپ ئۇ زاتنىڭ ئازابىدىن قورقۇشتۇر

                                                
يىلادىن  - 719/ م.  100ھ.  اپااتىۋ)بَلْنُ بنُ حَب يْاتٍ العَنَاز يُّ( ) زىيەنەلئەئ بىتە( تالن ئبىنى ھ1)

 ت. زاھىد. _ ۋە ددى ەھۇم لىكەسرەتابىئىن. ب _ (نۇرۇب
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د ىنى ئۈمىاباشاقا ۋاقىتالردىماۇ ئالالھنىاڭ سااۋاب ،دا تاۇرۇپتىمىزرامازانھېلىغۇ  
 ن ئۈمىادقورقاۇش بىالە قىلىپ، ئىتائەت قىلىشىمىز ۋە ئازابىدىن قورقۇشىمىز كېرەك.

 ادرامازانابىاز  بارىدىغان ئۇچقۇر ئىككى قاناتقا ئوخشاايدۇ.پ ېلىئئالالھنىڭ رازىلىقىغا 
 تەقۋالىقنىڭ بۇ مەنالىرىنى ئۆزىمىزدە ھازىر قىاليلى.

 رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ تەقۋالىقنىااڭ ھەقىقىتىنااى بايااان قىلىااپ  (1)ئدەردادئەبااۇ
نىڭ زەررىچىلىك نەرسىدە بولساىمۇ رەببىادىن تەقۋالىن دېگەن بەندى»مۇنداق دەيدۇ: 

قورقۇشىدۇر ۋە ئۆزى بىلەن ھارامنىڭ ئوتتۇرىسىدا بىار پەردە ھاساىل قىلىاش ئۈچاۈن 
ھاااالل دەپ قارىغااان بەزى نەرسااىلەرنى ھااارام بولااۇپ قېلىشااتىن ئەنسااىرەپ تەرك 

ىنىڭ ئالالھ تائاال بەنادىلىرىگە باۇ دۇنياادا قىلغاان ئىشالىر ،ئېتىشىدۇر. شۈبھىسىزكى
كىمكههى ﴿ىغانلىقىنى بايااان قىلىااپ مۇناداق دەياادۇ: بېرىادنەتىجىساىنى ئاااخىرەتتە 

. كىمكهههى ۆرىهههثۇك ۇكاپهههاتىنىم ۇنىهههڭئ ەن،يا شهههى ئىههه  قىلىهههثىك ەررىچىلىهههلز
 ،شاۇەا (8 _ 7زەلازەلە: )﴾تارتىهثۇجازاسهىنى  ئۇنىڭ قىلىثىكەن،يامان ئى   زەررىچىلىل

ر ياخشىلىقنى ۋە ساقلىنىشقا تېگىشالىك قانداق بىھەرسىز قىلىشقا تېگىشلىك بولغان 
 .«قانداق بىر يامان ئىشنى كىچىك سانىما ھەربولغان 

الھىزە تەقۋالىن ھەققىدىكى بۇ ئىانچىكە ماۇ !؟قېرىندىشىم ،ئويالپ باقتىڭىزمۇ
ىالەن بقىالر ىرىياۇقھەققىادە پىكىار يۈرگۈزدىڭىزماۇ؟ تەقۋالىان ئېيىادا زېھنىڭىزناى 

دە شۈبھىسااىزكى بااۇ، زەررىچىلىااك نەرسااىلەر !ىزمۇ؟مەشااغۇل قىلىشااقا ھازىرالناادىڭ
كى، ۇنۇتمااەبولسىمۇ ئۆزىنى ھېسابقا تارتااليدىغان يۈكسەك روھقاا ئېھتىيااجلىقتۇر. ئ

پااتىنى ھەربىرىمىز پات ئارىادا كىچىاك ساانىغان زەررىچىلىاك ئەمەللىرىمىزنىاڭ مۇكا
 كۆرىمىز ياكى جازاسىنى تارتىمىز.

زىمىزدە ىاڭ مەنالىرىادىن بولغاان باۇ مەناانىمۇ ئاۆدا تەقۋالىقنرامازاناشۇەا بىاز 
 ھازىراليلى. 

                                                
ئۇۋەيمىر )ياكى ئامىر( ئىبناى زەياد ئىبناى قەيا  ئەلىەزرەجىاي ئەلئەنساارىي )ببُاو ئ ( ئەبۇددەردا1)

( _ سااھابە. 653 – 580/ م.  32ھ.  – 43عُوَيْم رُ بنُ زَيْد  بن  قَيْ ٍ األَنْصَار يُّ( )ھ. باۇرۇن  الدَّرْدَاء 
فەقى  ۋە قىرائەت ئۇستازى. خەلىاپە ئوسامان رەزىيەلالھاۇ ئەنھۇنىاڭ دەۋرىادە دەمەشاقكە قاازى 

 بولغان ۋە شۇ يەردە ۋاپات تاپقان. _ ت.
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 ەپساىدىنن ۆزكىشاى ئا ەقاۋات»: ەھىمەھاۇلالھر (1)مىھارانئىبناى  ەيمۇنم 
 ېساابھ ەئىانچىك ېلىشاىدىنمۇئ ېسابھ ېرىكىدىنش ئۆز ېىىلنىڭب ېلىشتا،ئ ېسابھ

 ەقۋالىانت ،ۈشاىنىۋاالاليمىزكىچ ۇنىش ۆزىدىنس ڭئالىمنى ۇبىز ب .دېگەنىكەن «ۇئالىد
 ۇنچىلىكشا ېلىشاقائ ېساابھ ەردىنلەپسان ۇنىئا ەرىكەتلەنساە،قانچىلىك ھ ەلبتەق
 .ەرىكەتلەندۈرەلەيدۇھ

 ىىزنڭزىۆئا ىزدىنڭيىلى قىلغان ئىشالىرى نەتكۆبىر ئاينى ئ ىزدىنڭمرىۆبىر يىل ئ
. رۇستەمەئ پۆك ىزڭئايرىشى نۈچۈقىلىش ئ ييارلىنەيىلىغا ت رەلېك ۋەتارتىش  سابقاېھ

 .قوشايلى غانالىرىەم ڭتلىرىمىزنىەئىباد ۋە الىقىمىزۋقەدىكى ترامازان نانىەم ۇبىز ب

 دا، ورالغانئەبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن تەقۋالىقنىڭ نېمە ئىكەنلىكى سا
 سورىغۇچىدىن:ئال وسئۇ 

ۇ ئا ساورىدى. دەپ  ااا سەن تىكەنلىك يولدا مېڭىاپ باققاانمۇ؟ئېيتقىنچۇ،  اا
 :جاۋاب بېرىپ كىشى

 ئەبۇ ھۇرەيرە: .دىېد اا ھەئە، اا

 ۇ كىشى:ئ دەپ سورىدى. اا يولدا ماەغان ۋاقتىڭدا قانداق قىالتتىڭ؟ شۇسەن  اا

 تالپ ئۆتاۈپباشقا بىر تەرەپكە بۇرۇالتتىم ياا ئاايا تىكەننى كۆرگەن ۋاقتىمدا  اا
باۇ ئە ەردى.بدەپ جاۋاپ  اا تتىم،كېچە ئۇ يولدا يۈرۈشتىن ۋازبولمىسا يا ۋە كېتەتتىم 
 ھۇرەيرە: 

 .(2)دەپ جاۋاپ بەردى اا مانا بۇ تەقۋالىقتۇر، اا
                                                

/ م.  116 – 37لجەزەرىي )مَيْمُوْنُ بنُ م هْرَانَ الجَازَر يُّ( )ھ. ( ئەبۇ ئەييۇب مەيمۇن ئىبنى مىھران ئە1)
( _ بۈيااۈك تااابىئىن، ئااازادگەردە. ھەدىاا  ئىلمىاادە ئىشااەنچىلىك، فىقاا  ئىلمىاادە 734 – 657

ئىسااتىدادلىن كاتتااا ئااالىمالردىن بىاارى. خەلىااپە ئااۆمەر ئىبنااى ئاباادۇلئەزىزنىڭ پەرزەنتلىرىنىااڭ 
يىلااى قىباارى  )سااىپرۇى( قااا يااۈرۈش قىلغااان  - 725/ م.  107 ماۇئەللىمى. قااازى بولغااان. ھ.

 قوشۇننىڭ ئالدىنقى سېپىدە تۇرەان. _ ت.
 .بەتلەر - 400، - 401توم،  - 1، «ۋەلھىكەم ۇلئۇلۇمجامىئ( »2)
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ھەر دا ۋە باشقا ۋاقىتالردا ئالالھقا ئىشتىياق باەالپ ماەغان ياولىمىزدا رامازانبىز 
 يااكىئااتالپ ئۆتاۈپ كېاتىش  نىتىكەنلەرئۇ  رامازانتىكەنلەرگە دۇ  كېلىمىز. خىل 

لىنىش ئۈچۈن ياخشاى بىار پۇرساەتتۇر. ەتەربىيبارىدا باشقا تەرەپكە بۇرۇلۇپ كېتىش 
نىاڭ ئېيتقانلىرىغاا (1)مانا بۇ تەقۋالىقنىڭ يەنە بىر مەناسىدۇركى، شائىر ئىبنۇل ماۇئتەز

 دىكى ئىبادەتلىرىمىزگە قوشۇشقا ئېھتىياجىمىز بار:رامازانئۇنى  ،ئەگىشىپ

 

 .لىشىڭ تەقۋالىقتۇرىتاز          گۇناھالرنىچو  يا كىچىك 

 .دىن ھەزەر قىلۇرىكۆرگىن  بولۈچى تىكەنلىكتە يۈرگ

 .قۇمدىن پۈتۇرمۇ ھەم تاە           كىچىكلەرگە سەل قارىما،
 

ۈرۈش لغا كەلتدا ئالالھقا يېقىنلىشىش ۋە روزا تۇتۇش بىلەن تەقۋالىقنى قورامازان 
 ك ئەتمەي تۇرۇپ ئەمەلگە ئاشمايدۇ.رھارامنى تە

انداق ۋاقىتتاا ئاالالھ تائااال قھەر» ئىبنى رەجەب رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:
ئاابرۇي  -ياا ناام ۋەھارام قىلغان يالغانچىلىن، زۇلۇم قىلىش ۋە ئىنسانالرەا قان، ماال 

دىن باشاقا رامازانا ،تەرك ئەتمەي تاۇرۇپ قىلىقالرنىقىلىشقا ئوخشاش  ىدۈشمەنلىك
 ۋاقىتالردا مۇباھ قىلىنغاان ئىشاالرنى تەرك ئېاتىش بىلەناال ئالالھقاا يېقىنالشاقىلى

 يالغزان ۋە شەزلۆ ىماى يالغان سز»بولمايدۇ. شۇەا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: 
 يز ىغانەي ڭ ىشزىىى ۇئز ڭىائاالنى ئالالھ ،ەىمىسەئ ركەى قىلىشىى لەمەئ نەبىل
 دېاگەن ۋە (2)«رۇيوق ز ھ ىيزاجىېئ ە ىشزىگېئ ركەى رسىسزىىىەن ئىچى ىغان ۋە

                                                
ھ. ) لاە (بىلالھ )عَبْدُ اللَّە  بْنُ مُحَمَّدٍ المُعْتَازُّ ب الەلمۇئتەز ئ ۇھەممەدئىبنى مئەبۇل ئابباى ئابدۇلالھ ( 1)

 - 17يىلاى  - 908( _ ئەدىت، تەنقىدچى ۋە شاائىر. مىالدىايە 908 – 861/ م.  296 – 247
دېكابىردا ئابباسىي خەلىپىسى سايلىنىپ، ئەتىسى مۇخالىپەتچىلەرنىڭ ئىسيانى بىالەن قاچقاان ۋە 

لۈك دېكابىردە قەتل قىلىنغاان. ئۇنىاڭ بىار كاېچە بىار كۈنادۈز - 29دېكابىر قولغا چۈشۈپ،  - 25
خىالپىتى ئەرەب ئەدەبىياتىادا بىار نەرساىنىڭ ماۇددەت جەھەتاتە بەك قىساقا بولۇشاىغا ياارقىن 

 مەسەل قىلىنىدۇ. _ ت.
 .ەدى ھ - 1903، «ۇخارىيب»( 2)
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. ۇبولمايز  ىقزانۇى روزا ىزالنگەئىچمىگ - يەي»يەنە بىر ھەدىساتىمۇ ئېيتقاانكى: 
 -ئىززززش  خالقسززززى ەئ ۋە زۆسزززز - يەگ ەدۇبىھزززز شۇىززززۇروزا ى ،بھىسززززى  ىۈش
 .(1)«ۇبولى  نەبىل ساقلىىىش ردى ەىلەرىاەھ

رەسااۇلۇلالھ سااەلەلالھۇ ئەبااۇ ھااۇرەيرە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ دە «سااەھىھەين»
 ىقزانۇى روزا رالڭبىزرى ر،ۇروزا بىر قالقان »رىۋايەت قىلىدۇكى: ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن 

 - ارقىزززززرايۋ ن،ۇقىلمىسززززز پاسزززززىقلى  ن،ۇقىلمىسززززز يەگ تەسززززز بولسززززا،
 ىىلالشسززا نەبىززل ڭنىززۇئ يززا ى ىىللىسززا نىۇئزز بىززرى رەگەئ ن،ۇمىسززىقىررجا
كىشااىنى گۇناھقااا چۈشااۈپ  «قالقااان». ھەدىسااتىكى (2)«نۇسززېد روزىزز ار نەم

 ۋە ئەيىبىنى ياپىدىغان نەرسىدۇر.قېلىشتىن قوەدايدىغان 

 

ھىنندااەينى  يەقنندالىىنى  ئىئئەيلىننر سننەندى! لالھ! ئننى ئننا
ئ زۈانندى! نى  ئاشنكارا ۋ  ا شننغرۇ  اەرد  يلىكب لغشننى  بىانناجە
 ئامى!! نىال س زلەشنى س رااىىز...ھەقھەرقاچا  ق رقغشنى شغنداقال 

 

                                                
، «ۇزەيمەئىبناى خا» ھەدىا ؛ - 1570، «ەلمۇستەدرەكئ» ەدى ؛ھ - 3479، «ئىبنى ھىببان( »1)

 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدى ھ - 1996
 .ەدى ھ - 1150، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 1904، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 2)
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 8 

 
 ثىكى ئە القىڭىزرامازان

 

ئاادا  كەممەلتەقۋالىققا ئېرىشىش روزا تۇتۇشاتىن ئىباارەت پەرز ئىباادەتنى ماۇ 
ئەخااالق ئۇنىااڭ تاشااقى  - بئەدەقىلىشاانڭ ئىچكااى تەسااىرى بولسااا، گااۈزەل 

. بىاار شەخساانىڭ ئىچكااى دۇنياسااىنىڭ ياخشااى بولۇشااى تاشااقى شااىدۇرۈكۆرۈن
ئەتنىاڭ ئۆز ئىپادىساىنى تاپىادۇ. شۇەالشاقا روزىادار ئەيمىانىش ۋە ئىتاشىدە ۈكۆرۈن

رۈنىادۇ كۆھاالەتتە قەلباى سااپ نۇرلىرى پارالپ تۇرىدىغان ئېغىر بېسىن، سالماق ۋە 
 شى كېرەك.ۈياكى شۇنداق كۆرۈن

ناى نگەنلەرگۈزەل ئەخالقنىڭ شۇنداق بىر ماھىيىتى باركى، ئۇنىڭ بىلەن زىننەتلە 
 ۋە ئۇنىڭغا مۇۋەپپەق قىلىنغانالرنى كۆرگەن كىشى دەرھال تونۇۋاالاليدۇ.

 اھىيىتىگاۈزەل ئەخالقنىاڭ ما»مۇناداق دەيادۇ: رەھىمەھاۇلالھ ھەسەن بەسرىي  
 .«ىشتۇرياخشىلىقالرنى كۆپ قىلىش، باشقىالرەا ئەزىيەت بەرمەسلىك ۋە تەبەسسۇم قىل

، كىشاىلەر بىالەن دېگىنىمىاز گاۈزەل ئەخاالق»مۇنداق دەيادۇ:  (1)قازى ئىياز
خۇشىۇي ھالدا ئارىلىشىپ ياشااش، ئۇالرەاا دوساتلۇق ئىزھاار قىلىاش، كۆيۈناۈش، 

 ساەبرۋېتىش، ياقتۇرمايدىغان ئىشالرنى قىلساا ئېغىرچىلىقلىرىنى كۆتۈرۈش، ئەپۇ قىلى
قىلىش، كىبىر ۋە مەنمەنچىلىكنى تاشالش، ەەزەپلىنىش، كايىش ۋە قوپاال مۇئاامىلە 

 .(2)«قىلىشتىن ئۇزاق تۇرۇشتۇر
                                                

 – 476( قازى ئەبۇلفەزل ئىياز ئىبنى مۇسا ئەليەھسۇبىي )القَاِ ي ع يَااضن بانُ مُوْسَاى اليَحْصُاب يُّ( )ھ. 1)
فەقىا  ۋە  ( _ ماراكەشتە ئۆتكەن ئاتاقلىن ھەدىسشۇناى. قازى، ماالىكىي1149 – 1083/ م.  544

قاتااارلىن ئەسااەرلەرنىڭ « مەشااارىقۇل ئەنااۋار»ۋە « ئئەششااىفا»، «ئىكمااالۇل مااۇئلىم»تىلشااۇناى. 
 مۇئەللىفى. _ ت.

 .بەت - 457توم،  - 1، «ۋەلھىكەم ۇلئۇلۇمجامىئ( »2)
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كااۆرگىنىڭىزدەك، گااۈزەل ئەخااالق شااەرىئەتتە تەلەپ قىلىنغااان، قىلىشااقا 
رى ىساى تېگىشاتىن ئىلگىاقانداق كىشىنىڭ كۈچى يېتىادىغان، باشاقىالرەا پايدھەر

 شەخسنىڭ ئۆزىگە پايدىسى تېگىدىغان ئىشالردۇر.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم گۈزەل ئەخالققا بۇيرۇەاان ۋە ئەباۇ  ،شۇنىڭ ئۈچۈن 
 ئززالالھ ى  ،ڭبولسززا ەردەيەق»رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇەااا مۇنااداق دېااگەن:  (1)زەر
 لەزۈگز ،ئۈچزۈن ش ىۈۋېرۈچۆئ نىۇئ ،ڭ، بىر خاىالىقىى قىلى  سالساقى قورق

 .(2)«قىزز  ەئززامىلۇم نەبىززل خززالقەئ لەزۈگزز ئىىسززانالرغا ۋە قىزز  بىرنززى ئىشزز ى 
ئىنسااانالرەا گااۈزەل ئەخااالق بىاالەن مۇئااامىلە قىلىااش بولسااا ئااۇالر بىاالەن گااۈزەل 

تەقەززالىاارى بااويىچە ئارىلىشااىپ ياشاشاانى كۆرسااىتىدۇ.  -ئەخالقنىااڭ تەلەپ 
 ۋەئىىسزانالرغا ئارىلىشزى  ياشزاي ىغان » پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ:

 نەئىىسززانالر بىززل جززرىەئ ڭىىززئمىىۇمقىلىزز ىغان  سززەبر ەىلىززرىگەزىيەئ ڭالرنىززۇئ
قىاللمايزززززز ىغان  سززززززەبر ەىلىززززززرىگەزىيەئ ڭالرنىززززززۇئ ۋەئارىالشززززززماي ىغان 

 .(3)«رۇ  ۈيۈ ى  باىڭىىئمىىۇم

بولاۇپ  ئەخالقاى دەل ئەكىساچە - بئەدەدىكى رامازاناقىسمەن كىشاىلەرنىڭ  
، باشاقىالرەا ياول قويمايادۇ، كېتىدۇروزىنى باھانە قىلىپ ناھايىتى قوپاللىشىپ  .قالىدۇ
شەپقەت قىلمايدۇ، باشقىالر بىلەن ئۈلپەتلەشامەيدۇ، باشاقىالرمۇ ئاۇ كىشاى  -رەھىم 

قانااداق كىشااى بەزىاادە مۇشااۇنداق كىشااىلەر بىاالەن ھەربىاالەن ئۈلپەتلىشااەلمەيدۇ. 
قىلىش ۋە ئەپۇ قىلىاۋېتىش  سەبرۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىرىغا سىنىلىپ قېلىشى مۇمكىن. ب

ياخشىلىن ۋە گۈزەل ئەخالق قاتارىدىندۇر. بۇ ھەقتە ئىماام ئەھامەد مۇناداق دېاگەن: 
 .(4)«گۈزەل ئەخالق ئىنسانالرەا كە  قورساقلىن قىلىش ۋە ئەپۇ قىلىۋېتىشتۇر»

                                                
 –/ م. ؟  32 –ۇرۇن ؟ ( ئەبۇ زەر جۇندۇب ئىبنى جۇنادە ئەلغىفارىي )ببُو  َرٍّ جُنْدُبُ بنُ جُنَادَاَ الغ فَاار يُّ( )ھ. با1)

( _ تۇنجى مۇسۇلمان بولغان بەش ساھابىنىڭ بىرى. مەككەدە مۇساۇلمانلىقىنى ئوچاۇق ئاېالن قىلغاان، 653
 ھەقنى سۆزلەشتە شىجائەتلىك، دۇنياەا بېرىلمەي، ەورىگىل ياشاشنى تەشەببۇى قىلغان زاھىد زات. _ ت.

 .دېگەن «سەھى ». ئالبانىي: ېگەند «ەسەنھ»( ەدى ھ - 1987 ،«ئەسسۈنەن») :تىرمىزىي( 2)
 - 4032، «ەئىبناى مااج» ەدىا ؛ھ - 2507، «تىرمىزىي» ەدى ؛ھ - 5002، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »3)

 .دېگەن «ەھى س»ئالبانىي:  ھەدى .
 .بەت - 457توم،  - 1، «ۋەلھىكەم ۇلئۇلۇمجامىئ( »4)



81
 

 

 - ۈشولساۇن، ياۈرنى مەيلى شەخسىي ياكى ئىجتىمائىي سەۋىيەدە بىئېي رامازان 
ا تااۇرۇش، نەپاا  ۋە ئەخالقىااي جەھەتااتىن مۇكەممەللەشااتۈرىدىغان بىاار پروگراممىغاا

 ئايالندۇرىشىمىز تامامەن مۇمكىن. 

 قونىادۇ.روزا تۇتقۇچىالرەا خاتىرجەملىك  پ،زەنجىرلىنىشەيتان لەنىتى ئۇشبۇ ئايدا 
ۋە تەرەققىاي  دۈرۈشيېتىلگۈزەل خىسلەتلەرنى  دىن يېڭىروزىدارالرەا يېڭىبىلەن  نىڭبۇ

ىاادۇ. بااۇنى يىلنىااڭ باشااقا تۇەۇل پۇرسااەتلەر قاااچۇرۇپ بولماااىقىلاادۇرۇش ئۈچااۈن 
. ئااالالھ تائاالەااا يېقىنلىشااىش ، ئەلبەتااتەدىمۇ داۋامالشتۇرالىشااىمىز مااۇمكىنىااۋاقىتلىر
 ھەم قىلىشااقا تېگىشاالىك ئەمەللەرنىااڭ قاتارىغااا گااۈزەل ئەخالقنااىرامازاناادا ئۈچااۈن 

ئە  ئەۋزىلاى ۋە ئە  رنىاڭ ەئەمەلل ئېزگاۈۆرۈردۇر. گۈزەل ئەخاالق قوشۇشىمىز تولىمۇ ز
پەيغەمابەر  كىشاى كېلىاپبىار دەرۋەقە، ئۆزىادۇر. دەل ياخشاىلىقنىڭ  ھەتتاا ئەالسى،

. پەيغەمااابەر ىدىساااورئەلەيھىسسااااالمدىن ياخشاااىلىقنىڭ ناااېمە ئىكەنلىكىناااى 
   .(1)بەردى دەپ جاۋاب« رۇخالق ەئ لەزۈياخشىلى  گ»ئەلەيھىسساالم ئۇ كىشىگە 

يەنى گۈزەل ئەخالقناى ئۈساتۈن قىلغاان  ،دىكى ياخشىلىقنى«قۇرئان كەرىم»بىز 
ئىنسااانالرنىڭ  «قۇرئااان كەرىاام»ئىشااارەلەرنى تەپەككااۇر قىلىااپ باقااايلى.  -ئىمااا 

ياخشااىلىن ھەققىاادىكى چۈشەنچىسااىنى شااەكىل ۋە كۆرۈنااۈش بىاالەن چەكاالەپ 
قىلىشاتىن ئىباارەت تاوەرا تەرەپاكە ئىچكى دۇنيا ۋە مااھىيەتنى ئىساالھ ، قويماستىن

 پاتقهان نۈكه ۋە چىققهان نۈكه ڭرنىەسهىل﴿: يېتەكلەيدۇ. ئالالھ تائاال مۇنداق دەيادۇ
 ئالالھقها، لكىەب. ۇياتمايث ەلگەمەئ يا شى زىالۆئ ڭالرنىۈڭشۈرۈلتەك زۈي ەپكەرەت

( كىتابالرغها قىلغان نازى( ئالالھ نىە)ي كىتابقا ،ەرگەرىشتىلەپ ،ەنىگۈك تەئا ىر
 -  ىهه  زىسههىثىنۈي شۈيۆسهه ئههالالھنى ش،ۈرۈلتههەك ئىمههان ەرگەرلەمههبەبغەپۋە 
 - لۇپههه نهههىە)ي ەرگەبىللەسهههئىبنهههى  ،ەرگەمىسهههكىنل ،ەرگەتىملېهههي قرىباالرغههها،ەئ
 ڭلالرنىهههۇق ۋە سهههائىلالرغا(، سهههاپىرالرغاۇم قالغهههان پۈلهههۈزۈئ ئاالقىسهههى لىهههثىنېم

 رى ،ېهب زاكهات ش،ۇئ(قه زنامها رى ،ېهب مەمهال يهارد - لۇپ ەرىشىشىگېئ ئازادلىققا
ي(لىهههثا  ڭ)ئالالھنىههه ۋە ەللىككەسهههېك ،ققاۇلۇلي(قسههه قىلىههه ، اپهههاۋ ەھهههثىگەئ

 نهىە)ي الرۇشه ەنەئ. ۇكىرىهث ەلهگەمەئ يا شهى رى ېب رداشلىقەب شقاۇرۇقىلىنغان( ئ
                                                

 .ەدى ھ - 2553، «ۇسلىمم» (1)
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 ەنەئ ر،ۇردەملەئههاد راسههتچى(( )ئىمانىههثا( رەكىشههىل ەئىههگ ەرگەتلەپۈسهه قىرىقىۇيهه
 .(177ەرە: بەق)﴾رۇادارالردۋقەت الرۇش

 لىاارىگە ۋەپەرىشااتىلىرىگە، كىتابلىرىغااا، پەبغەمبەرئالالھنىااڭ ا، تائاالەاا ئااالالھ
ل لەردە داۋاملىان ياخشاىلىن قىلىاش، گاۈزەنەپسائاخىرەت كۈنىگە ئىماان ئېياتىش 

رەااا چان بولااۇش قاتارلىقالسااەبررەھىمنااى ئااۇالش، ۋاپااادار ۋە  -ئەخااالق، سااىلە 
 ۇ. ئۈندەيدىغان بىر روھنى ئېلىپ كېلىد

دەل مۇشاۇ  راماازانساۈپەتلىرىدۇر ۋە  نىاڭكۆرگىنىڭىزدەك، بۇ ئەخالقاالر تەقۋالىق
تەقۋالىان بىالەن گاۈزەل  !تەقۋالىن ئۈچۈنال يولغاا قويۇلغاان. ئاى روزىادار قېرىندىشاىم

شاۇنىڭ  !قاقەت قىلىاڭىكىگە دۈئەخالق ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ نەقەدەر كۈچلۈكلا
. دىقىلا ئاتاا خىسالەتنىئەلەيھىسسااالمغا ئاۇ ئىككاى ئۈچۈن ئالالھ تائاال پەيغەمبەر 

 نەم ئززالالھ ى قارىغانزز ا  ەرگەسززىل» :ئەلەيھىسساااالم ھەقىااقەتەن رەسااۇلۇلالھ
 دەپ( 1)«نەادارمۋقزززززەى كە زززززرەب ردى ەسزززززىل ۋە نەقزززززورقىم كە زززززرەب

ھەقتائاالنىاڭ:  ،بولاۇپال قالمااي ىدارتەقاۋائىنساانالرنىڭ ئە  ئاول زات  ،ئېيتقىنىدەك
دېگىنىادەك  (4)قەلەم: ﴾نەئىگىسه  الققهاەئ كۈيۈب نەتەقىقەھ نەس(، دەممەھۇ)ئى م﴿

 ئىدى. ھەم ئە  ئەخالقلىقى 

رەك قىلىاپ روشاەن مۇناساىۋەتنىتەقۋالىن بىلەن گۈزەل ئەخالقنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى  
 ؛بىالەن ئالالھنىاڭ ئوتتۇرىساىدىكى مۇناساىۋەتنى ياخشىالشاتۇر قاۇلتەقۋالىن  ئېيتقاندا،

ئااۆزى بىاالەن ئىنسااانالر ئارىسااىدىكى نىڭ بەناادىگااۈزەل ئەخااالق بولسااا ياخشااىلىن ۋە 
مۇناسىۋەتنى ياخشىلىشىدۇر. بەنادە ئاۆزى بىالەن رەببىنىاڭ ئارىساىدىكى مۇناساىۋەتنى 
ياخشىلىغان بولسا تەقاۋادار بولىادۇ. ئاۆزى بىالەن ئىنساانالر ئارىساىدىكى مۇناساىۋەتنى 

ھەر ئىككى ئىشانى قىلىشاقا  بولسا امازانرياخشىلىغان بولسا ياخشىلىن قىلغۇچى بولىدۇ. 
 الرڭساقلىنىشهى( ناھالردىنۇ)گ ر،ەئمىنلۇئى م﴿دە: «قۇرئان كەرىم»چۈنكى، چاقىرىدۇ. 

 رزەپ ريزا( ەرگەتلەممۈئههه ئىلگىرىكهههى نهههىە)ي ەرگەئىلگىهههرىكىل ردىنەسهههىل نۈچهههۈئ
 گەن.دېيىل (183)بەقەرە: ﴾قىلىنثى رزەريزىسى( پ رامازان) ۇرگىمەسىل ك،ەقىلىنغانث

                                                
 . ەدى ھ - 1110، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ -5063، «ارىيۇخب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك (1)
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روزا  الرڭبىزرى»ھەدى  شاەرىفتە پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دەيادۇ:  
بىاار  .(1)«نۇمىسززىقىررجا - ارقىززرايۋ ن،ۇقىلمىسزز يەگ تەبولسززا، سزز ىقززانۇى

ئالالھقا ياېقىن نى بەندى ۇشتەقۋالىن ۋە گۈزەل ئەخالقنىڭ بىرلىكتە تېپىلىشى ە بەندىد
يااكى ھەر بىرىناى ڭ ىدۇ. بۇ ئىككاى ساۈپەتنىقىلىنغان ئەۋلىياالرنىڭ سېپىگە ئۇالشتۇر

يوقىتىااپ قويااۇش كىشااىنى جىنايەتچىلەرنىااڭ يولىغااا باشاااليدۇ. گااۈزەل  ئىككىسااىنى
ئەخالق ياخشىالر بىلەن فاجىرالرنىڭ يولىنى ئايرىيدىغان بىر پاسىل بولغانلىقى ئۈچاۈن، 

بەر پەيغەماا ھەماادە گااۈزەل ئەخالققااا چاقىرىشاانى ئااالالھ تائاااال گااۈزەل ئەخالقنااى
ئەلەيھىسساااالمنىڭ مااۇھىم ۋەزىپىلىرىاادىن بىاارى قىلاادى. بااۇ ھەقااتە پەيغەماابەر 

 قالشۇىولز رنزىەىلەزىلەپ ز خزالقەئ سزى ېئ نەم»: ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋەتىلىشاىدىن ئىلگىارى باۇ  .(2)«ىىل ى ەۋەئ نۈچۈئ

بېسىۋالغان بولاۇپ، مۇكەممەللەشاتۈرۈش ۋە  توزا  ۋە قاراەغۇلۇقالر - ئەخالقالرنى چا 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى گاۈزەل شۈبھىسىزكى، ئىدى.  موھتاجگۈزەللەشتۈرۈشكە 

 ۋە كامىل ھالىتىگە قايتۇرۇپ ئېسىل سۈپەتلەرگە ئىگە قىلىش ئۈچۈن ئەۋەتىلدى.

، بۇ ئايادا چۈشاۈرۈلگەنخاۇددى ئۇشا كى،ھەقىقەتەنمۇ ئۇلۇ  بىر ئايادۇر رامازان 
 غۇلههۇئ ۇئهه بھىسههىزكى،ۈش - كەشهه﴿: ئااالالھ سااۇبھانەھۇ ۋەتائاااال چۈشۈرگۈچىسااى

ئۇلۇەادۇر؛ تېىىماۇ ماۇھىمى  «قۇرئان كەرىام» دەپ سۈپەتلىگەن (77ۋاقىئە: )﴾رۇرئانثۇق
 غههاڭردىگارىۋەرەپ غۇلههۇئ نىېئههى ئىنسههان سهه﴿: ئااۆزىنى ئااالالھ سااۇبھانەھۇ ۋەتائاااال

باۇ  ھەمدەپ سۈپەتلىگىنىدەك ئۇلۇەدۇر؛  (6ار: ئىنفىتا)﴾ئالثىثى؟ ەمېن قىلىشقا ئاسىيلىق
دە «قۇرئاان كەرىام» جىبرىال ئەلەيھىسسااالم –پەرىشاتە قۇرئاننى ئېلىپ چۈشاكەن 

 قىلىنغهان( نازىه()ئارقىلىق  لچىسىەئ بىر تلىلەئىزز ڭئالالھنى نەتەقىقەھ رئانۇق﴿
 (20 – 19ۋىر: )تەكا﴾رۇىلىكتهۋرتىەم رگاھىثاەد ڭئالالھنى ر،ۇكتۈچلۈك لچىەئ ۇئ. رۇزىثۆس

چۈشاۈرۈلگەن زاتماۇ  «قۇرئاان كەرىام»باۇ  نداقالۇش ؛ئۇلۇەدۇرگەندەك ەنسۈپەتلدەپ 
ناى ئەخالقالرنىاڭ ئە  «قۇرئاان كەرىام»ئىنسانالرنىڭ ئە  ئۇلۇەىدۇر، ئۇنداق ئىكەن 

 قىلچە مۇبالىغە بولمايدۇ.  ،ئۈستۈن دەرىجىلىرىگە ئۈندىگۈچى دەپ قارىساق
                                                

 .ەدى ھ - 1904، «ۇخارىيب»( 1)
 .دېگەن «ەھى س». ئالبانىي: ەدى ھ - 8729، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم»( 2)
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گاۈزەل ئەخالقالرناى مۇكەممەللەشاتۈرۈش ئۈچاۈن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  
ئەخالقى بىالەن ئەخالقلىانىش ۋە  «قۇرئان كەرىم»ئۆزى  ئەۋۋەلئە   ،ئەۋەتىلگەندە

ئااۇ ئەخالقااالر بىاالەن زىننەتلەناادى ۋە  ئااارقىلىنئۇنىااڭ ئەخالقلىرىاادىن تويۇنااۇش 
. قىلىناادىقۇرئاننىااڭ ئەخالقىغااا زىاات كېلىاادىغان ھەرقانااداق ئىشااتىن ئااۇزاق 

ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاا پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالتۇ ۋەسسااالمنىڭ ەقىقەت، دەرھ
 (1)«ئىادى ‹قۇرئاان كەرىام›ئۇ زاتنىڭ ئەخالقاى » :ندااسورالغئەخالقلىرى ھەققىدە 
 .ىدىدەپ جاۋاپ بەرگەن

ر ەخالقاالپەيغەمبەرلەر، تەقاۋادارالر ۋە ساالىھلەرگە تارقالغاان پۈتاۈن گاۈزەل ئ 
 لەلالھۇرنىڭ ئىمامى ۋە تۈگەنچىسى بولمىش پەيغەمبىرىمىاز ساەلبارلىن پەيغەمبەرلە

مابەر ئەلەيھى ۋەساەللەمنىڭ شەخساىيىتىدە توپالنغاان ئىادى. ئاالالھ تائااال پەيغە
رنى ئەلەيھىسسااالمغا ئۇالرنىااڭ ھەممىساىنىڭ ئەخالقىاادا تارقالغاان گااۈزەل خااۇلقال

، «ىامقۇرئاان كەر»ن توپالپ بەرگەن ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم ئەخالقالنغاا
ىالەن قىلچە كاونىراپ قاالغىنى ياوق. ئۇنىاڭ ب تا بۈگۈنگىچە چۈشكەن ۋاقتىدىكىدىن

 اقتا.ە ياشىمئەخالقالنغان پەيغەمبەرنىڭ ھاياتى زېھىنلەردە جانلىن ۋە روھلۇق ھالەتت

ا ئېيىادسېىىيلىن ۋە گۈزەل ئەخالقنىڭ  !پەخىرلىنىڭ !ئى روزىدار قېرىندىشىم 
گااۈزەل ئەخالقااتىن مااول نېسااىۋىگە ئېرىشااىپ مۇبااارەك ئاياادا  ئۇشاابۇ ،تۇرۇپسااىز

ئىمانىڭىزنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ۋە رەببىڭىزنىڭ مۇھەببىتىنى قولغا كەلتۈرەلىشاىڭىز 
ئااۆزىڭىزنى بۈيااۈك ەايىنىااڭ ئالاادىغا قويۇشااىڭىز ۋاجىپتااۇر. شۈبھىسااىزكى،  ،ئۈچااۈن

 لەزۈگززززز ەڭئ خالقزززززىەى ئلىر زززززامىلراق ممىززززز ى ەھ ڭرنىزززززەلئمىىۇم»
 ەڭئالالھقزززززززا ئ ڭرنىەنززززززز ىلەب» ھەم ۋە ھەقىاااااااقەتەن (2)«رۇلغانلىرىززززززز بو
 .(3)«رۇبولغانلىرى  لەزۈگ خالقىەئى ە لىر رۈملۈيۆس

روزىڭىزنى گۈزەل ئەخالق ۋە تەقۋالىن بىالەن زىننەتلىيەلىساىڭىز رەببىڭىزنىاڭ 
رازىلىقىغااا ئېرىشەلەيسااىز ۋە جەننەتااتە پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ قوشنىسااى 

                                                
 .ەدى ھ - 24774 ،«ەھمەدئ ۇسنەدۇم» ەدى ؛ھ - 1233، «ۇسلىمم» (1)
 .دېگەن «ەسەنھ»ئالبانىي:   .ەدىھ - 2612، «تىرمىزىي» ەدى ؛ھ - 23684، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »2)
 .دېگەن «سەھى ». ئالبانىي: دېگەن «ەھى س ەسەن،ھ» ەدى (ھ -1082، «تىرمىزىي») ( تىرمىزىي:3)
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 ەڭئ اڭزززما ڭرنىەسزززىل»يساااىز. پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم ئېيتقاااانكى: بوالال
 قى ېيززز ەڭئ ىززز ى ەھەج نۇئزززور نىۈ ززز تەقىيزززام ۋە الرڭ ىە رۈملۈيۆسززز
 ىلىزز ەپرەن ەڭئ اڭززما. رۇالردڭبززولغىىى لەزۈگزز ەڭئ خالقززىەئ الرڭغىىىىزز ىبول

 اقيىزززر ەڭئ نززز ى ەم ەىززز ەھەج نۇئزززور نىۈ ززز تەقىيزززام ۋە الرڭبزززولغىىى
 ۋە بىلجىراليززززز ىغانالر نىزززززىەلگە  ئاغ ىغزززززا ر،ەرلۈ ازززززەاالق ۋ الرڭرىززززز ىغىىىۇى
 .(1)«لىالىرىڭالردۇر ىار

 

بىزننننى ئەمەللەرنىننن  ۋ  ئەخالقالرنىننن  ئە   !ئنننى ئنننالالھ
ھنېچكى  ئە  ! سنەندى! ئن زگە !قن اغىگۈز للىزىگە اې ەكلە  

  بىزننى اامنا  ئەخنالب ۋئى ئنالالھ! ااخشىسىغا ھىدااەت قىاللىاادۇ. 
باشننىا ھننېچكى  سننەندى! . !قىلغىننمەللەردىنن! ئننغزاب اامننا  ئە
 ئامى!! دى! ئغزاقالش غرالىاادۇ...اامانلىىالر

 

                                                
 «ھەساەن». ئالباانىي: دېاگەن «ەرىاتە ەسەن،ھ» (ەدى ھ - 2018 ،«تىرمىزىي») ( تىرمىزىي:1)

 .دېگەن
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 ثىكى زىكىرلىرىڭىزرامازان

 

 زەئىپلىشااىدۇ. ئىماننىااڭ ، گاااھكۈچىيىاادۇگاااھ قەلبىاادىكى ئىمااان  بەنادىنىڭ
 ولىدۇ.بمەئسىيەتتىن  - كۈچىيىشى ئىتائەت بىلەن بولسا، زەئىپلىشىشى گۇناھ

ئەمەل  ئىتائەت ئەمەللىرىنىڭ ئىچىدە، ئالالھنىاڭ زىكىرىادىنمۇ ئەۋزەلارەك بىار
 :سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ۇلالھرەسۇل ،بولمىسا كېرەك. چۈنكى

 ەڭئ رگاھىز اەد ڭالرنىزڭباىەر ياخشىسزىىى، ەڭئ ڭالرنىڭللىرىەمەئ ەرگەسىل —
 - نۇئززال  ىىىى،قىلىزز ىغى نۈسزز ۈئ ەڭئ الرنززىەڭرىجەد بززولغىىىىى، ىلىزز ەقىمم
 الرنززىڭبىرى - ، بىززر ىشززىچرۇئ الرغاڭشززمىىىۈد ۋە الردى ڭقىلىشززى ەدىقەسزز شۈمززۈ 
 ساھابىلەر: دېگەندە، — ؟ۇيمەرېب رەۋەخ ئىش ى  ياخشىراق ۇالردىىمۈڭشۈرۈل ۆئ

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: دېدى. — !يا رەسۇلۇلالھ ،بولىدۇ —

 .(1)دىېد — ،رۇش ەسلەئالالھىى ئ ۇبولسىم ۇئ —

پ، دات . قەلبلەرناى تاازىالكۈچلەندۈرىادۇئالالھنى ئەسلەش ئىماننى يېڭىاليدۇ ۋە 
 .  ايتۇرىدۇقبېسىپ كېتىشتىن ياكى گۇناھتىن قارىداپ كېتىشتىن ئىلگىرىكى پاك ھالىتىگە 

ئالالھ تائاال ئىمان ئەھلىنى رەببىنى زىكىر قىلىشقىال بۇيرۇماستىن، بەلكى كاۆپلەپ 
 غههاڭنىۇئ. الرڭههقىلى يههاد پۆكهه ئههالالھنى ر،ەلئمىنۇمههئههى ﴿: پزىكىاار قىلىشااقا بااۇيرۇ

 پۈشهۈچ رەرىشتىلەپ اقىتتاۋ ئىككى ۇب نكىۈ)چ الر،ڭيتىېئ سبىھەت ئا شامثا نەتىگەئ
 دېاااگەن ۋە (42 _ 41 :ئەھااازاب)﴾(ۇسهههابلىنىثېھ زىلهههىەۋئ ڭاقىتالرنىهههۋ ،رغهههانلىقتىنۇت
 دېگەن. (10جۇمۇئە: )﴾رالڭتىېئ ياد پۆك ئالالھنى ن،ۈچۈئ رىشى ېئ الرغاڭقسىتىەم﴿

                                                
 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .دى ەھ - 3790، «ەئىبنى ماج» ەدى ؛ھ - 3377، «تىرمىزىي»( 1)
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 ەرۆئه رالۇئه﴿ نى:كىشاىقانداق ۋاقىتتا ئۆزىنى كۆپ ئەسالىگەن ھەرئالالھ تائاال 
 (191ئىماران:  )ئاال﴾ۇرىهثۇت پەسهلەئ ئهالالھنى ۇياتقانهثىم ،ۇرغانهثىمۇئ(لت ،ۇرغانثىمۇت

  دەپ ماختايدۇ.

 ىارگەب ىاش بىالەنقىلگۇناھالرنى مەەپىارەت  ەائالالھ تائاال زىكىر ئېيتقۇچىالر
ىكىهر ز پۆئهالالھنى كه﴿ۋەدە قىلىپ مۇناداق دەيادۇ:  نىبۈيۈك ئەجىر بېرىدىغانلىقى

تتهها كا ۋە تەغپىههرەئايالالرغهها ئههالالھ م چىۇزىكىههر قىلغهه پۆكهه ۋە رەرلەئ چىۇقىلغهه
 .(35)ئەھزاب: ﴾ييارلىثىەت ابۋسا

 پۈتااۆئ الاادىغائ»نى قىلغااۇچىالر زىكىااركااۆپ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم 
 «ى ززىە  يۇبولزز ئىلگىززرى رەررىزز لەفۇم»: پبېرىااەپ خەۋەر د «رەچىلۈتكااەك

 :رالە كىرامساھابىدى. شۇندا دېگەن

 ئاالالھ اشاتى.سوردەپ  — !ىئەلچىسا؟ ئاى ئالالھنىاڭ لەركىممۇفەررىدلەر  —
 ئەلەيھىسساالم: رەسۇلى

دەپ جااۋاب  — ،ئايزالالر ۋە لەررەئ ۇچىقىلغززىاىزر  يۆ زئالالھىى  الرۇئ —
 .(1)بەردى

نالر ئىنساا» ،كۆپلاۈكى بولاۇپ لۈكىنىڭساۆز «مُفَارّ د» دېگەن سۆز لەرمۇفەررىد
الالھ ەسلەپ ئئبىلەن مۇئامىلە قىلىۋاتقان تەقدىردىمۇ، قەلبى ۋە تىلى بىلەن ئالالھنى 

 دېگەن مەنىدىدۇر. «بىلەن خالىي بولغۇچى

ال ھ تائاازىكىر پۈتۈن ئەمەللەرنىڭ روھىادۇر ۋە ئە  ئۇلۇەىادۇر. ئاالال شۇل بائى 
 ەمهههمەھ باشهههقا ثىنڭهههنىۇئ نهههىە)ي ممىهههثىنەھ تى ېههئهههالالھنى يهههاد ئ﴿: ېيتىااادۇئ

 بىلىههههپ الرنىڭئىشههههى( ەمههههمە)ھ اتقههههانۋقىلى ئههههالالھ ر،ۇغههههثۇلۇئ( تتىنەئىبههههاد
 .(45ئەنكەبۇت: )﴾ۇرىثۇت

                                                
 .ەدى ھ - 2676، «ۇسلىمم» (1)
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ئاالالھنى »ئىلىم ئەھلىلىرى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 
نچە ئىتااائەت ىزىكىاار كااۆپ ،لۇەاادۇر. چااۈنكىقانااداق ئىشااتىن ئۇھەرزىكىاار قىلىااش 

چاۈن ئىتائەتنىااڭ ئە  ئەۋزىلااى، ئۈ شااۇنىڭ تۇر.ئەمەللىرىادىكى ئاساساالىن مەقساەت
 .«سىرى ۋە روھى سانىلىدۇ

 كەلىمەتاۇزىكىر ئىتاائەت ئەمەللىرىنىاڭ ئە  ئۇلاۇەى بىالەن بىرلەشاتۈرۈلدى. 
ئىچىادىكى ئە   ەرلزىكىاردۇر. ھەتتاا زىكىار بىر «ال ئىالھە ئىللەلالھ» ―تەۋھىد 

 ئەۋزىلىدۇر.

 نامههاز نۈچههۈئ قىلىهه  زىكىههر نههىېم﴿ :ناماااز زىكىاار بىاالەن بىرلەشااتۈرۈلدى
 .(14تاھا: )﴾غىنۇئ(ق

 ئهادا رنىەتلەئىبهاد ئائىه  ەجهگەھ رەسهىل﴿ :ھەج زىكىر بىلەن بىرلەشتۈرۈلدى
 يهاكى كەنهثەتكەئ يهاد  ىرلىنىپەپ الرنىڭاۋب( - ئاتا ئالالھنى يىن،ېك قىلغانثىن

 .(200بەقەرە: )﴾الرڭتىېئ ياد ەزىياد ۇثىنمڭىنۇئ

 بىهر( ردىنەشهرىكلۇ)م ر،ەلئمىنۇمهئهى ﴿ :بىالەن بىرلەشاتۈرۈلدى ىارزىكجىھاد 
 الر،ڭرسهىتىۆك سهاباتلىق الرداڭغىېچ چراشقانۇئ( نىغاۇق(ش نەشمۈد نىە)ي ەگەجامائ
 .(45)ئەنفال: ﴾الرڭتىېئ ياد پۆك ئالالھنى نۈچۈئ الرڭقازىنىشى تەقىيەپپۇۋەم

شۈبھىسىزكى، ئالالھ تائاال دىنىنى قوەادىغۇچى ئالىمالرنىاڭ ئااالمىتىنى زىكىار 
 نىۇبه رەگەئ﴿ :تى. بەلكى ئۇالرنى زىكىر ئەھلى دەپ ئاتىادىبېكىتقىلغۇچىالر دەپ 

 .(7ئەنبىيا: )﴾الرڭس(را( ئىلىمثىن ھلىەئ) ھلىثىنەئ زىكىر الر،ەڭبىلمىس

لىش ۋە زىياان تارتىشانىڭ ېقامەھارۇم  لالھنىڭ زىكرىدىن ەەپلەتاتە قاېلىشئا
 الرغهههاۇئ ئهههالالھ نەبىهههل ڭنىۇشههه غهههان،ۇنتۇئ ئهههالالھنى رەسهههىل﴿ :ئاالمىتىدىنااادۇر

 .(19)ھەشر: ﴾رۇپاسىقالرد الرۇش ەنەئ الر،ڭب(لما كەردەكىشىل رغانۇتتۇنۇئ زلىرىنىۆئ

بىر ئىنساان تىلىادا ھەم دىلىادا ئالالھنىاڭ زىكرىناى دائىام قىلمااي تاۇرۇپ 
لىقتىن تارتقۇچى زىيانۋە تىن لىكچىكەملىقتىن، نادانلىشتىن، ېق ەەپلەتتىن، مەھرۇم
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ئالالھنىاڭ »رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ ئېيتقاانكى:  (1)جەبەلئىبناى  قۇتۇاللمايدۇ. مۇئااز
. (2)«رىدىنمۇ ئۈنۈملۈكرەك بىر قۇتۇلۇش يولى يوقتۇرزابىدىن قۇتۇلۇشتا ئالالھنىڭ زىكئا

دىن ھەرىكەتاكە ئۆتۈشاى ئۈچاۈن ىمىزنىڭ زىكىرناى كاۆپ قىلىشاقا ئۆزلۈكىانەپس
زۆرۈردۇر.  ىمىززامااان زىكىاار قىلىشااقا كۆناادۈرۈش ۋە چېنىقتۇرۇشاا ھەرنااى ىمىزتىل

 ياخشىلىقالرنى كۆپ قىلغىلى ۋە ئىماننى زىيادە قىلغىلى بولىدۇ.  شۇندىال

 :ئۇ زاتقا منىڭ يېنىغا كېلىپ،لەلەسۋە ئەلەيھى رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇبىر كىشى 

پ كەتتى، ئىسالمنىڭ ھۆكۈملىرى ماەا جىن كۆرۈنۈ ،پەيغەمبىرى ئى ئالالھنىڭ —
 ىدى،دېگەن — ئىشنى تەۋسىيە قىلسىال، الچىڭ ئېسىلىپ مېڭىشىم ئۈچۈن، ماەا بىر

 :ئۇ كىشىگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

 .(3)دېدى —، نۇنسەملەن نەبىل قىلىش زىاىر ئالالھىى ەمىشەھ ڭىىلى —

نااى ئۈچااۈن كۈناادىلىك زىكىر بېزىلىشااىنىااڭ دىلالرنىااڭ ياشنىشااى، ۋاقىتالر
ېارەك. كداۋامالشتۇرۇشتىنمۇ كۆپرەك تىال نەمدىلىنىادىغان باشاقا بىرنەرساە بولمىساا 

ناى زىپىلەردىن كۈندىلىك، ھەپتىلىك ياكى ئايلىن ئوقۇشقا تېگىشلىك ۋە«قۇرئان كەرىم»
ۈچاۈن ئى داۋامالشتۇرۇش قەلبنى ئىالھىي ۋەھىيدە نۇرالندۇرۇشنى ئاارزۇ قىلغاان كىشا

 ئۈچااۈن مااۇئمىن كۈناادۈزلۈك بەلگىلەنااگەن زىكىاارلەر مااۇھىم بىاار ئىشااتۇر. كااېچە ۋە
 غانپاچاقالياادى كىشااەنلىرىنى، ئالدىراشااچىلىقنىڭ يىرتىااپ ەەپلەتنىااڭ پەردىلىرىنااى

 . رالدۇروقياخشى 

ر ئىشاالياوق  داپىالنائىنسان كاۆپىنچە، ۋاقتىناى قەدىارلىمىگەنلىكتىن يااكى 
يااكى بەزىساىنى ئۇنتاۇپ قالىادۇ.  تاشالپ قويىدۇكىرلەرنى سەۋەبىدىن كۈندىلىك زى

                                                
ئەبۇ ئابدۇرراھمان مۇئاز ئىبنى جەبەل ئىبنى ئەمر ئەلئەنسارىي ئەلىەزرەجىاي )مُعَاا ُ بانُ جَبَال  بان   (1)

ار يُّ( رەزىيەلالھااۇ ئەنھااۇ )ھ. بااۇرۇن  يېشااىدا  18( _ 639 – 604/ م.  18ھ.  – 18عَمْاار و األَنْصااَ
ەاا ۋە ئۇنادىن كېيىنكاى باارلىن «بەدر ەاازىتى»گە، «ئەقەبە بەيئىتى»بولۇپ، ئىككىنچى  مۇسۇلمان

ھااارام ئەھكاااملىرىنى ئە  ياخشااى  -ەازاتالرەااا قاتناشااقان ساااھابە. ساااھابىلەر ئىچىاادىكى ھاااالل 
 بىلىدىغان فەقى . پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم تەرىپىدىن يەمەنگە ئەۋەتىلگەن. _ ت.

 ھەدى . - 3377، «تىرمىزىي»( 2)
 دېگەن.« سەھى »ئالبانىي:  ھەدى . - 3793، «ئىبنى ماجە» ھەدى ؛ - 3375، «تىرمىزىي»( 3)
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ياخشىلىقنىڭ يولىدىن چەتنەپ كەتمەسالىكىمىز ئۈچاۈن  ەۇچىتۇرئىماننى يېڭىالپ 
 ساقلىنىشىمىز كېرەك. الردىنبۇ

پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ كېچىلىاااك ۋە كۈنااادۈزلۈك زىكىرلەرناااى  
رچىلىقلىارى ۋە ئىساالم دەۋىتىناى پەيغەمبەرلىك يۈكلىرى، ئۈممەتنىڭ سىياسىي ئېغى

مۇشەققەتلەر ئىچىدىمۇ ھېچ ئۈزۈپ قويماستىن قاناداق داۋام  - برجەيەتكۈزۈشتىكى 
 قىلغانلىقىنى ئۇنۇتماسلىقىمىز كېرەك.

ئههاز  ڭچىنىههېك .قىلغىههن يههاد نههامىنى ڭنىههڭردىگارىۋەرەپ ئا شههامثا نەتىههگەئ﴿
 .(26 – 25ئىنسان: )﴾ي ېئ بىھسەت غاڭنىۇقىسمىثا ئ پۆقى(، ك ەجثەس غاڭنىۇقىسمىثا ئ

نىڭ كۈندۈزلىرى ۋە كېچىلىرىادە دۇنياا ئىشالىرى ۋە باشاقا ئېيى رامازان مۇبارەك
پۈتۈن ۋاقىتلىرىمىزنى ئىگىلەپ كەتمەسالىكى ئۈچاۈن، كۈنادىلىك  نىڭلالرئامى تۈرلۈك

پروگراممىلىرىمىزنى تەرتىپكە سېلىشقا ناھايىتى ياخشى پۇرسەتلەر باردۇر. كۈنادىلىك 
ك ئېلىپ بېرىشاىمىز ئۈچاۈن نىڭ بېشىدىن تارتىپ تەرتىپلىرامازانگراممىلىرىمىزنى پرو

تەسااىر ۇنىڭغااا ئباشااقا ئىشاامۇ  ،باشااقا ئىشااقا تەسااىر كۆرسااەتمەيدىغان زىكىاارگە
كۆرسااەتمەيدىغان مۇۋاپىاان ۋاقىاات ۋە مۇۋاپىاان ئااورۇن ھازىرلىيالىشااىمىز مااۇمكىن. 

تتىن كېايىن تەسابى  ئېيتىاپ، كاۈن مەسىلەن: بامداتتىن ئىلگىرى ئىستىغپار، بامادا
 ،ىاپچىقچىققانغا قەدەر ئەتىگەنلىك زىكىرلەر ئۈچۈن ئولتۇرالىشىڭىز ماۇمكىن. كاۈن 

كۈناادىلىك  ،نااامىزى ئوقااۇەىنىڭىزدىن كېاايىن ھاگچاشاا يېتىشااىچە نىااڭقۇربىڭىز
خىزمەتلىرىڭىزنى روھلۇق ھالەتتە داۋام قىلىشىڭىز ئۈچۈن ئاازراق ئۇخلىۋېلىشاىڭىزەا 

كاۈن پېتىشاتىن ۋە ئىپتااردىن  ،ولىدۇ. كۈندىلىك خىزمەتلىرىڭىزدىن كېيىنپۇرسەت ب
ئىلگىرى ئاخشاملىن زىكىارلەر ئۈچاۈن پۇرساەت تاپالىشاىڭىز ماۇمكىن. دېمەككاى، 

ئىبادەتلەرنىڭ مەۋساۇمى  خىلمۇخىلباشقا ، كېچىلىك ناماز، سېىىيلىن ۋە اروز رامازان
 مەۋسۇمىدۇر.ھەم  مۇبولغىنىدەك زىكىرنىڭ

. دۇرناھايىتى چوەارولى زىكىرلەرنىڭ  ككېچىلىۋە  لۈككۈندۈز ئېيىدىكى زانراما 
دىن ئىباارەت باشاقا ۋاقىاتالردا تااپقىلى ئبېساىقلىن ۋە خۇشاۇ - ئۇ سااپلىن، ئېغىار

دىكى زىكىرلەرنىاڭ رامازانابولمايدىغان مەنىاۋى روھالرناى قولغاا كەلتۈرىادۇ. ئەگەر 
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لەرگە ئوخشاىمايدىغانلىقىدىن ئىباارەت پەزىلەت ۋە ئەجىردە باشقا ۋاقىتتىكى زىكىار
 !؟ھە - تەرېپ كلۇقوشۇلغىنىدا قانداق بوقىالرەا ىرىيۇقئارتۇقچىلىقى  مەزكۇر

دىكى بىار كۈنلاۈك روزا باشاقا رامازانا»: مۇناداق دەيادۇ (1)نەخەئىاي ئىبراھىم
رامازاندىكى بىر تەسبى  باشقا ۋاقىتتىكاى  ؛ۋاقىتتىكى مىڭ كۈنلۈك روزىدىن ئەۋزەلدۇر

 رامازاندىكى بىر رەكئەت ناماز ؛ىڭ تەسبىھتىن ئەۋزەلدۇرم

 .(2)«باشقا ۋاقىتتىكى مىڭ رەكئەت نامازدىن ئەۋزەلدۇر

ئالالھنى تىلى ۋە دىلى بىلەن ئەسلەيدىغان كىشى ئىمانىنى يېڭىالپ تۇرەانادەك،  
ە  مۇنااپىقالر ئاالالھنى ئچاۈنكى، يېڭىالپ تۇرىادۇ.  لىقىنىمۇجۇدا - مۇناپىقلىقتىن ئادا

 نەبىهل ياقماسهلىق شۇ ه رغانهثا،ۇت نۈچۈئ ناماز الرۇئ﴿ :ئاز ئەسلەيدىغان كىشىلەردۇر
 يههاد ئازغىنهها تەقەپ ئههالالھنى ،ۇيههثۇئ(ق نۈچههۈئ رسههىتى ۆك ەرگەكىشههىل ،ۇرىههثۇت
لەر زىكىار ئېياتىش ۋە شاۈكۈر قىلىاش بىالەن مۇنااپىقالردىن مۇئمىن .(142نىسا: )﴾ۇتىثېئ

كىمكاى »بۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ئەنھاۇ مۇناداق دېاگەن: پەرقلىن بولۇشقا بۇيرۇلغان. ئە
 .(3)«جۇدا بولغان بولىدۇ -ئالالھنىڭ زىكرىنى كۆپ قىلسا، مۇناپىقلىقتىن ئادا 

نىڭ ەنادىلەرشۇكى، ب ئاتا قىلغان رەھمەتلىرىدىن بىرى ئالالھ تائاالنىڭ بىزلەرگە 
ەەپلەتاتە  ماسالىقى ۋەساالدى بولىقىلماسلىقتا ئار -زىكىر قىلىش  ئېتىپئۆزىنى ياد 

ەرز پقالغىنىدا شاەيتانغا ئەل بولاۇپ كەتمەسالىكى ئۈچاۈن بىار بۆلاۈك زىكىرلەرناى 
 نەگنهەلگىلەب اقتهىۋ ەرگەلئمىنۇمهنامهاز  بھىسهىزكى،ۈش﴿ناماز:  ،قىلدى. مەسىلەن

 .(14 تاھا:)﴾غىنۇئ(ق ناماز نۈچۈئ قىلى  زىكىر نىېم﴿ ،(103نىسا: )﴾قىلىنثى رزەپ

لەنگەن ھىسساالم پەرزدىن باشقا ناماازالرەىمۇ باۇيرۇپ تەكىاتپەيغەمبەر ئەلەي 
بېرىااپ  سااۈننەت قىلاادى. بااۇ نامااازالر پەرز قىلىنغااان زىكىاارلەردە )نامااازالردا( يااۈز

 .دۇرلەرئىبادەت ەلفنەقالىدىغان كەمتۈكلۈكنى تولۇقاليدىغان 
                                                

( ئەبۇ ئىمران ئىبراھىم ئىبنى يەزىد ئەننەخەئىي ئەلكۇفىي )إ بْرَار يْمُ بنُ يَز يْادَ بان  قَايْ   النَّىع ايّ الْكُاوف يّ ( )ھ. 1)
 ( _ تابىئىن. قىرائەت ئالىمى ۋە كاتتا فەقى . _ ت.715 – 667ياكى  659/ م.  96 – 47ياكى  39

 .ەتب - 15، «رامىزان ۋەزائىفۇ( »2)
 .ھەدى  - 571، «شۇئەبۇل ئىمان»بەيھەقىي: ( 3)
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نامازالر ەەپلەتنىڭ ئۇزۇن سۈرمەسالىكى ئۈچاۈن پەرز نامازالرنىاڭ لە فنەبۇ  
كەينىدە ئوقۇلىدىغان قىلىندى. بۇ نامازالرنى بەدەن ئەزالىرى قەلت بىلەن  - الدىئ

 ەمامەھ ەزدۈنادۈك نەبىال ەچېكاالردىن باشاقا قىىياۇقىربىرلىكتە ئاادا قىلىادۇ. 
 ۇىىماېت لىارىكىيىنېناماازدىن ك رزەپ الردىنۇب، لدىۇقوي يولغا رەزىكىرل اقىتالرداۋ
 .ندىەكىتلەت

 قېااتىم 33تەساابى ،  قېااتىم 33ز نامااازدىن كېاايىن نامازخااان ئۈچااۈن ھەر پەر
ال ئىالەھە »تەكبىر ئېيتىش ئاندىن زىكىرنىڭ ئە  ئەۋزىلى بولغاان  قېتىم 33ھەمد، 
 تەسبى  ئېيتىش يولغا قويۇلدى. قېتىم 100بىلەن  «ئىللەلالھ

نامااز ئوقاۇش دۇرۇى  نەفالەبامدات بىلەن ئەسىردەك پەرز نامازالردىن كېايىن 
اقىاتالردا زىكىرناى تىلادا كاۆپ قىلىاش يولغاا قويۇلادى. ئاالالھ تائااال بولمايدىغان ۋ

 سهبىھەئا شهامثا ت - نەتىهگەئ غهاڭنىۇئ﴿كۆپلىگەن ئايەتلەردە بۇ ھەقتە توختالغان: 
 يههاد نههامىنى ڭنىههڭردىگارىۋەرەئا شههامثا پ - نەتىههگەئ﴿ ؛(42ئەھاازاب: )﴾الرڭيههتىېئ

 تىگىنههىەئۋە  ئا شههىمى ،قىنيههتېئ ئىسههتىغپار غههاڭناھىۇگ﴿ ؛(25ئىنسااان: )﴾قىلغىههن
چىقىشههتىن  نۈكهه﴿ۋە  (55ەااافىر: )﴾يههتقىنېئ سههبىھەت نەبىههل مههثەھ غههاڭردىگارىۋەرەپ

 ۋە پكىەسهلەد ڭزنىۈنهثۈك ۋە اقىتلىرىهثاۋ ەچېكه ن،ۇرۇب تىشتىنېپ نۈئىلگىرى، ك
 ۋە( غىنۇئ(قه نامهاز نهىەي) يهتقىنېئ سهبىھەت غاڭردىگارىۋەرەپ اقىتلىرىثاۋئا ىرقى 

 .(130تاھا: )﴾يتقىنېئ مثەھ

يەنااى باماادات بىاالەن ئەسااىرنىڭ ۋە ئااۇ  ،شۇەالشااقا بااۇ ئىككااى ۋاقىتنىااڭ
ئىككىسااىدىن كېيىنكااى ۋاقىتالرنىااڭ مااۇھىملىقى ھەققىاادە كااۆپلىگەن ئااايەت ۋە 

 ۋە ڭزنىۈنهثۈك)﴿ :. بامدات ماالئىكىلەر ھازىر بولىدىغان نامازدۇرگەنكەلھەدىسلەر 
كۈچلاۈك  .(78ئىسارا: )﴾ۇب(لىهث ھهازىر ىثانامىز بامثات چ(قۇم( رىشتىلىرىەپ ڭچىنىېك
 ۇپمهۇ( نامازنى ب(لشە)ب﴿ :دۇرنامىزى ئەسىر ناماز اقاراشتا ئالالھ تىلغا ئالغان ئوتتۇركۆز
 رتلىرىەشه نۈتهۈپ نهىەي) الرۇڭرۇامالشهتۋ( دارنهىەگېنامهاز د نهىەنامهازنى )ي راۇئ(تت
( نامهههازدا ىنهههەي) رىهههثاۇزۇھ ڭئالالھنىههه ،(الرڭهههقىلى ئهههادا قۇت(لههه اقتىهههثاۋ نەبىهههل
 .(238بەقەرە: )﴾الرۇڭرۇت نەبىل نلىلەتمەئىتائ
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 «ساالقىن ۋاقىتتىكاى نامااز»ئىككى نامازەا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم  مەزكۇر 
 نەبىزل)بام ات  ناماز اقى  ىاىۋ سالقى  ئىااى  ىماى»دەپمۇ نام بەرگەن: 

   .(1)«ۇ ىرى  ەىاەنىەج ساۇئوقنى  (سىرەئ

ان قۇرئا اقىاتكىسىدىن كېيىنكى ۋنىڭ ئە  ئەۋزىلى ۋە ئۇ ئىكئىككى ناماز نامازالرۇ ب
قاناداق ھەر ئۆگىتىش ۋە پايادىلىن ئىلىام تەلەپ قىلىشاقا ئوخشااش - ئوقۇش، ئۆگىنىش

 33) ،بىاار زىكىاار ئۈچااۈن ۋاقىتالرنىااڭ ئە  ئەۋزىلااى ۋە ئە  ياخشىسااىدۇر. لااېكىن
 ېياتىشئ، ئىساتىغپار تەكبىر ئېيتىش، ئاالالھنى ئۇلاۇەالش ۋە تەسبى ، ھەمدقېتىمدىن( 
ى كااۈن كۈناادۈزنىڭ زىكىرلىاارى ئۈچااۈن بااۇ ئىككااى نامااازدىن كېاايىن يەناا - ۋە كااېچە

 ىتتۇر.ۋە ئە  ياخشى ۋاق مۇناسىتچىقىشتىن ۋە كۈن پېتىشتىن ئىلگىرىكى ۋاقىت ئە  

ەزىلەتلىك پئېيىدىكى بۇ  رامازان !مىشاقېرىندئى روزىدار  !ەەپلەتتە يېتىۋەرمە 
ززىتاى يااكى لەشېرىن ئۇيقۇنىڭ كېلىدىغان بىلىڭ. بۇ ۋاقىتالردا  ەتەەنىيمۋاقىتالرنى 

ە ىن ەەپلەتاتئوخشاش ئىشالر بىزنى ئالالھنىڭ زىكرىد ىقلىرىغاھازىرل ئىفتارۋە  سوھۇر
 .مىز كېرەكبولۇشىشيار وھقويماسلىقى ئۈچۈن 

ن كااېچە ۋە كۈناادۈزنىڭ زىكىرلىاارى ۋە قىلىشااقا ئااادەتلەنگە !ئاى قېرىندىشااىم
الپ رناى تاشاشۇ زىكىرلە ،ىرىڭىزنىڭ مۇكاپاتىنى ئالالھنىڭ دەرگاھىدا تاپىسىزئىبادەتل

 ۈن ۋاقىاتتىلىڭىزنى زىكىرلەرگە كۆندۈرۈ  ۋە زىكىارلەر ئۈچا !قويماي داۋامالشتۇرۇ 
ر ئااالالھ تائاااال سااىزنى ۋە بىزنااى رەببىنااى كااۆپ زىكىاا ،تىلەيمىزكااى !ئاجرىتىااڭ

 قىلغۇچىالرنىڭ قاتارىغا يازەاي.

 :(2)ساالھئىبنى  رئىمام ئەم

دەپ  — قانداق قىلغاندا بىر كىشى كاۆپ زىكىار قىلغاۇچىالردىن بوالاليادۇ؟ —
 :ەرگەنىكەنبمۇنداق دەپ جاۋاپ  ندا،اسورالغ

                                                
 .ھەدى  - 635، «مۇسلىم» ھەدى ؛ - 574، «بۇخارىي»: ەدى ھ ېلىنگەنك ە( بىرلىكك1)
مار ئىبناى سااالھ( ەئ ۇباەددىن ئۇقىيياەرىي )تۇزەھرەششەرراھمان ئىبنى ئوسمان ئۇ( ئوسمان ئىبنى ئابد2)

هْرَزُور يُّ( )ھ.   – 1161/ م.  643 – 557)عُرْمَان بنُ عَبْد  الرَّحْمَن  بن  عُرْمَانَ، بَبُو عَمْرٍو بان  الصَالَا   الشّاَ
، «االرۋتاەپ» ، «ئىبناى سااالھ ۇتاەددىمەقۇم»رلىرى: ەساەقىا ، ئەشافىئىي ف ۋەددى  ەھۇم _ (1245

 ت. باشقىالر. _ ۋە «ئقاراۇلفۇاتتاباق»
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كىشااى سااەھى  ھەدىساالەردە بايااان قىلىنغااان ئەتىااگەن ۋە ئاخشااامنىڭ  —
باياان  كۈندۈزنىڭ ئەمەللىارى ھەققىادە يېزىلغاان كىتاابالردا - زىكىرلىرىنى ۋە كېچە

لىك زىكىرلەرنااى تېگىشااۋاقىاات ۋە شااارائىتالردا قىلىشااقا  خىلمۇخىاالقىلىنغااان 
ئۈزۈلاادۈرمەي داۋام قىلغااان ۋاقتىاادا ئااالالھ تائاااالنى كااۆپ زىكىاار قىلغااۇچىالردىن 

 .(1)بوالاليدۇ

 

ئى ئالالھ! سېنى زىكىز قىلىشىىىزغا  سااا شۈكۈر قىلىشنىىىزغا 
بىزننى   ارد   بەرگىن!ۋ  سااا گنۈز ت ئىبناد ت قىلىشنىىىزغا ان

 !... ئامى!!!غىقىلىىغاپىلالردى! 

                                                
 .ەتب - 150توم،  - 1، «ئىبنى ساالھ ەسائىلم ۋە ەتاۋاف( »1)
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10 

 
 ثىكى تىالۋىتىڭىزرامازان

 

 لەدكىتااب   ۇلاۇئ ۇئا ،نكىۈچا .رۇكتەزېقوشاك نەبىل «رىمەك رئانۇق» يىېئ رامازان
 .(185: ەرەقەب)﴾باشلىثى شقاۇنازى( ب(ل رئانۇق يىثاېئ رامازان﴿ :نازىل قىلىنغانئايدا  ۇشۇم

 «قۇرئاان» ڭزىكىر قىلىنىشى روزىنى ەبىرلىكت نەبىل «رىمەك رئانۇق» ڭنىرامازان
 يىلغااانېدىاان ي«رىاامەك رئااانۇق» روزا. رۇتلىكتۋەناسااىۇم نەقىلىنغااانلىقى بىاال رزەپ

 ە ئ اتقۇچىيوقا رنىەئاالقىل ئىنسانىي قويىدىغان پۇتوس شتىنۈرۆك رالرنىۇنئىالھىي 
 شاىۇنازىل بول ڭنى«رىمەك رئانۇق» نەبىل شۇتۇروزا ت، الشقاۇەش. رۇتىدىاسۋ كۈچلۈك

  .زىچتۇر ناھايىتى تۋەناسىۇم ئارىسىدىكى

روزا ،  بولغاابىالەن ئۇلۇەالنغاان بىار ئااي  نۇزۇلىنىڭ «قۇرئان كەرىم» رامازان
ئاالالھ تائااال  ئىنسااننىڭ، تۇتۇشقا خااى قىلىنىشاى ئە  مۇۋاپىان ئىادى. چاۈنكى

 مۇناساىتىشىشاى ئۈچاۈن ئە  دە نازىال قىلغاان ھىادايەتكە ئۇچر«قۇرئان كەرىم»
 ھالىتى روزىدار ھالىتىدۇر.

 رزەپ ەرگەسهىل رامهازان﴿نىڭ پەرزلىكىنى بايان قىلىپ رامازان «قۇرئان كەرىم»
دا نازىاال بولغااانلىقىنى رامازاناادېگەناادىن كېيىاانال، ئۇنىااڭ  (183بەقەرە: )﴾قىلىنههثى

بۇناداق  .(185ەرە: )بەق﴾باشلىثى شقاۇنازى( ب(ل رئانۇق يىثاېئ رامازان﴿ئەسكەرتتى: 
ئۈچااۈن  «قۇرئااان كەرىاام»ئېيىاادا روزا تۇتۇشاانىڭ مەخسااۇى  رامااازانكېلىشااى 

قىلدۇرىاادۇكى، روزا ھااې   سااىزگە شااۇنى لەرئااايەتمۇبااارەك ئىكەنلىكىدىناادۇر. 
تۇتقۇزۇشنىڭ ئە  بۈيۈك مەقسەتلىرىدىن بىرى پىكىر ياولىمىزنى قۇرئااننى ياخشاى 

 . تۇرچۈشىنەلەيدىغان دەرىجىدە ساپالشتۇرۇش
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ئۈچااۈن  «قۇرئااان كەرىاام»ئېيىنىااڭ ۋە روزا تۇتۇشاانىڭ  رامااازانبۇنىڭاادىن 
اتىلىشاى دەپ ئ «قۇرئان ئېيى»شۇەا بۇ ئاينىڭ . ئىكەنلىكىنى چۈشىنىۋېلىشقا بولىدۇ

  ئەجەبلىنەرلىك ئەمەستۇر.

ۇنىاڭ مااھىيىتىنى ئباۇ مەنىناى ۋە  رساالىھلە -ساەلەف  بىزدىن ئىلگىرىكاى
ن قۇرئاا»ئېيىنىاڭ ئە  چاو  ۋەزىپىساىنىڭ  رامازانن. ناھايىتى ياخشى چۈشەنگە

ە ۋلىارى قىيامادا تاۇرۇش كېچىبىالەن  «قۇرئان كەرىام»گە كۆەۈل بۆلۈش، «كەرىم
ئۈچااۈن زېھىنلەرنااى بوشااىتىش مەقسااىتىدە روزا تۇتااۇش  «قۇرئااان كەرىاام»

  ئىكەنلىكىنى بىلگەن ئىدى.

قۇرئاان » :غىنىدادىكى ئەمەلالەر ھەققىادە ساورالرامازانادىان (1)يئىمام زۇھرى
 . دەپ جاۋاب بەرگەن ئىدى «تىالۋەت قىلىش ۋە ئاچالرەا تاماق بېرىشتۇر

 يساەۋرىئەسئىمام سۇفيان » :دۇنەقىل قىلى (2)ازاقرئابدۇر ددى ەھۇم رۇشھەم
، ۋاجىپ ئىبادەتلەردىن باشقا پۈتۈن ئىبادەتلەرنى تەرك ئېتىاپ ،ئېيى كىرگەندە رامازان

 .«زلىنەتتىقۇرئان تىالۋەت قىلىشقا يۈ

 راماازانئىماام مالىاك » :رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيادۇ (3)ئابدۇلھەكەمئىبنى  
 .(4)«قۇرئان تىالۋىتىگە يۈزلىنەتتى، ئىلىم سورۇنلىرىدىن ئۇزاقلىشىپ دە،ئېيى كىرگەن

                                                
ئىمام ئەبۇبەكرى مۇھەممەد ئىبنى مۇسلىم ئىبنى ئۇبەيدۇلالھ ئىبناى ئابادۇلالھ ئىبناى شاىھاب ئەززۇھرىاي ( 1)

هَاب الزُّرْار  _  (742 – 671/ م.  124 – 51يُّ( )ھ. )مُحَمَّد بن مُسلم بْن عبيد اللَّە بان عَبْاد اللَّاە بان شا 
خەلىپىسى ئۆمەر ئىبناى ئابادۇلئەزىزنىڭ ئەمارى بىالەن ھەدىسالەرنى رەسامىي « ئۇمەۋىيلەر»تابىئىن، 

 دەپمۇ تونۇلغان كاتتا زات. _ ت.« ئىبنى شىھاب»توپلىغان ئالىم ۋە فەقى . 
ي ئەلھىميەرىاي )عَبْادُ الارَّزَّاق  بانُ ئەسسەنئانىفىئ ( ئەبۇبەكرى ئابدۇرراززاق ئىبنى ھەممام ئىبنى نا2)

( _ يەمەنلىاك ئاازادگەردە. مەشاھۇر 827 – 744/ م.  211 – 126رَمَّام  بن  نَاف عٍ الح مْيَر يُّ( )ھ. 
مۇساااەننەفۇ »توملااۇق  11نىاااڭ ۋە «تەفساااىرۇ ئاباادۇرراززاق»مااۇھەددى ، تەفسىرشااۇناى. 

ساۆزلىرى توپالنغاان چاو  ھەجىملىاك  ساالىھلەرنىڭ -ناملىن ھەدى  ۋە سەلەف « ئابدۇرراززاق
 كىتابنىڭ مۇئەللىفى. _ ت.

( ئابدۇلالھ ئىبنى ئابدۇلھەكەم ئىبنى ئەئيەن ئىبنى لەي  ئەلئۇمەۋىي )ئەبۇ مۇھەممەد( )عبدُ اللاە  3)
( _ مىساىرلىن 829 – 767/ م.  214 – 159بنُ عبد  الحكم  بن  بَعْايَنَ بان  اللَّياث  األُماويُّ( )ھ. 

ام مالىكنىڭ چو  شاگىرتلىرىدىن بىرى. مىساىرلىن مالىكىيالرنىاڭ پېشۋاساى، ماالىكىي فەقى ، ئىم
 قاتارلىن ئەسەرلىرى بار. _ ت.« ئەلمەناسىك»ۋە « ئەلقازائۇ فىلبۇنيان»مەزھەب فىقھىدا 

 بەت. - 42، «ۋەزائىفۇ رامىزان( »4)
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لغااان دىكى ۋە باشااقا ۋاقىتالردىكااى قۇرئااان تىالۋىتااى ھەققىاادە گەپ قىرامازاناا
لالھنىاڭ نى تىالۋەت قىلىشتىكى ئاساسلىن مەقساەتنىڭ ئا«قۇرئان كەرىم»، ۋاقتىمىزدا

قىمىز كاالمىنى چۈشىنىش ۋە تەپەككۇر قىلىش ئىكەنلىكىنى ئېساىمىزدىن چىقارماسالى
  .كېرەك

تىاالۋەت پ ىنىچۈشاناى «قۇرئاان كەرىام» ئىبناۇلقەييىمئىماام  ،شۇنىڭ ئۈچۈن
ساى بىرىنچى نىڭقىلىشنى ئالالھنىڭ ماۇھەببىتىنى قولغاا كەلتۈرۈشاتىكى ئاون ساەۋەب

ىنى لىرتەمەقساا - امەناا، ئوقااۇش قىلىااپنااى تەپەككااۇر ‹قۇرئااان كەرىاام›»قىلاادى: 
خۇددى بىر قۇلنىڭ ئىگىسىنىڭ ئۆزىادىن نېمىناى ماۇراد قىلىادىغانلىقىنى ، چۈشىنىش

لىۋېلىشاى، تەپەككاۇر قىلىاپ بېرىلگەن كۆرسەتمە كىتاابىنى ياد بىلىش ئۈچۈن ئۇنىڭغا
 .(1)«تۇرئوقۇشى ۋە شەرھلىشىگە ئوخشاش

سااىلەردىن » رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇمااا مۇنااداق دېااگەن: (2)ھەسااەن ئىبنااى ئەلااى
، نى ئالالھ تائااالدىن كەلاگەن بىار مەكتاۇپ دەپ قااراپ«قۇرئان كەرىم»ئىلگىرىكىلەر 

 .(3)«كۈندۈزلىرى ھاياتقا تەدبىقاليتتى، كېچىلىرى تەپەككۇر بىلەن ئوقۇپ

ئاالالھ ، تىاالۋەت قىلغاان كىشاىناى ‹قۇرئاان كەرىام›» :يجەۋزىا ۇلئىمام ئىبن
)قۇرئاااننى( سااۆزلىرىنىڭ مەنااالىرىنى زېھىاانلەرگە ئۇالشااتۇرۇش ئۈچااۈن  ئااۆزتائاالنىااڭ 

ئوقۇۋاتقاان كىتابنىاڭ ئىنسااننىڭ ، نەقەدەر ئىنچىكىلىك بىلەن ياراتقانلىقىغا قارىسۇنكى
 ،النىاڭ ئۇلۇەلاۇقىنى ھاې  قىلىاپئاقەلبىادە ئاالالھ تا، سۆزى ئەمەسلىكىنى بىلسۇن

 دەيدۇ. (4)«ئۇنىڭ كاالمىنى تەپەككۇر قىلىپ ئوقۇسۇن
                                                

 بەت. - 7توم،  - 3، «مەدارىجۇسسالىكىن( »1)
ىبنى ئەلى ئىبنى ئەبى تالىت ئەلھاشىمىي ئەلقۇرەشىي )الحَسَنُ بنُ عَل يّ  بان  ( ھەزرىتى ئەلھەسەن ئ2)

( _ ھەزرىتاى 670 – 625/ م.  50ھ.  – 3بَب ي بَال تٍ بن  عَبْد  المُطَّل ات ( رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ )ھ. 
فاتىمە بىلەن ئەلاى رەزىيەلالھاۇ ئەنھۇمانىاڭ ئاوەلى، پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ نەۋرىساى، 

ھەزرىتى مۇئاۋىيە بىالەن «. ئەھلى جەننەت يىگىتلىرىنىڭ خوجىسى»ەلىپىلەرنىڭ بەشىنچىسى، خ
 سۈلھى تۈزۈپ قان تۆكۈلۈشنىڭ ئالدىنى ئالغان زات. _ ت.

 بەت. - 28، «قائىدىلىرى -قارىيالرنىڭ ئەدەب »( ئىمام نەۋەۋىي: 3)
 بەت. - 28، «مۇختەسەر مىنھاجۇل قاسىدىن( »4)
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ەك ئااجىز چاۈنكى ئاۇ بىازد، تەشەككۈرلەر ئالالھقاا خاساتۇر - بارلىن مىننەت
ىلىرىناى كىتاابى ھەققىادە ئىازدىنىش ۋە مەن، مەخلۇقلىرىغا ئۇ زاتقا مۇناجات قىلىش
 چۈشىنىشىمىزگە رۇخسەت قىلغان. 

ناى ئوقاۇش ئاالالھ تائااال ئىنساانالرنى ‹مقۇرئان كەرى›» :ئېيتىدۇساالھ  ىئىبن
نېساىپ باۇ  گەمااالئىكىلەررىۋايەت قىلىنۇركى، ئەزىز قىلىپ بەرگەن بىر ئىمتىيازدۇر. 

نااااى ئىنسااااانالردىن ئاەالشااااقا «قۇرئااااان كەرىاااام»ئااااۇالر قىلىنمىغااااان ۋە 
 .(1)«دۇرلەرھېرىسمەن

بىمىازگە رەبلەرناى ئاتاا قىلغۇچىادۇر. نېئمەتتۈرلاۈك ئالالھ تائاال بەنادىلىرىگە 
ا ۋە ئۇنىڭغا نىشقىلىاۋە كىتاابىنى تەپەككاۇر قىلىشاقا رۇخساەت  ئەيلەشمۇناجات 

 :ەيادۇددۇر. ئاالالھ تائااال مۇناداق شاۇ جۈملىدىنا ىبېرىشاقوشۇپ ئۇلۇ  ماقامالرنى 
 ادائهه نامههازنى رىههثىغانالرۇت قىلىههپ تۋەكىتههابىنى تىههال ڭئالالھنىهه، بھىسههىزكىۈش﴿

لىههپ بىههز رىزىههق قى، ۇقىلىههث مىههثۈئ تنىەتىجههار نب(لمايههثىغا كاسههات قىلىههثىغانالر
 رپەسهه ئاشههكارا ۋە نۇرۇي(شهه( نۈچههۈرىزالىقههى ئ ڭ)ئالالھنىهه رنىەرسههىلەن نەرگەب

 مىتىههثىنەرھەم ۋە ۇرىههثېب قۇت(لهه جىرلىرىنههىەئ ئههالالھ ەرگەكىشههىل قىلىههثىغان
ئهههاز ، رۇچىهههثۇقىلغ تەغپىهههرەم نەتەقىهههقەئهههالالھ ھ، ۇرىهههثېب پۇرۇئاشههه الرغهههاۇئ

 .(30 – 29فاتىر: )﴾رۇچىثۈرگەب ابۋسا پۆكيا شىلىققا 

مەل ىڭغاا ئەشۈبھىسىزكى، ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ كىتابىنى تىالۋەت قىلغاان ۋە ئۇن
قاتە قىلغان كىشىلەرنى تالالپ، ئۆزىنىڭ ئەھلى ۋە خااى كىشاىلىرى قىلادى. باۇ ھە

  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:

 قى ېيززز ەئىچىززز  ڭرنىە ىشزززىل ڭنىزززەللەجۋە ەززەئ ئزززالالھ نەىەقىزززقەھ –
 .دېدى – !بار  ىشىلىرى

 لۇلالھرەساۇ، ەپ سوراشقان ئىدىد –ئۇالر كىملەر؟  ،ئى ئالالھنىڭ ئەلچىسى –
 :سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم

                                                
 بەت. - 191توم،  - 1، «ۇلۇمىل قۇرئانئىتقان فى ئ( »1)
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 .(1) دېدى – ، ۇرقۇرئان ئەھلى  ىشىلىرى خاس ۋە قى ېي ڭئالالھ ىائاالنى –

 ڭىزنىسا گىنىشۆئا ۋەىاش قىل تۋەتىال رئانۇرامازاندا قئى روزىدار قېرىندىشىم! 
 .ڭىارېب تەھمىايەئ شىغاۇباشلىنىشى بول ڭتوەرىالشنى ىزنىڭبولغان ئاالقى نەبىل رئانۇق

دىن قۇرئان ئەھلىدىن يەناى ئالالھنىاڭ ئەھال ۋە خااى كىشاىلىرى ،شۇنداق قىلسىڭىز
 ردىگههارى ،ۋەرەئههى پ﴿ :تىااپېنااى تەرك ئ«قۇرئااان كەرىاام»بوالاليسااىز. شااۇندىال 

 (30 فۇرقااان:)﴾ق(يههثى قىلىههپ قۇتاشههالنث رئههاننىۇق ۇبهه مىهه ەۋق ڭنىههېم بھىسههىزكى،ۈش
ىتىگە دېگەن ئايەتتىكى ئالالھنىاڭ ەەزىپاى ۋە پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ شاىكاي

 ئۇچرىغانالردىن بولۇپ قېلىشتىن ساقلىنااليسىز. 

نى تەرك ئەتكەن كىشىلەردىن ئەمەى بەلكى زىكىر ئەھلىدىن «قۇرئان كەرىم»
 ئەتراپىاداپاارە  ردىان كۈنادىلىك بىارە«قۇرئاان كەرىام»دا رامازاناۈن بولۇشىڭىز ئۈچ

قۇرئااان »ئوقۇياادىغانغا ۋەزىپىلەرنااى بەلگىلىۋېلىااڭ ۋە بااۇ شااەكىلدە داۋامالشااتۇرۇ . 
نى كۈندە ئوقۇش ئۈچۈن ۋەزىاپە بەلگىلىاۋېلىش زاماانىمىزدا تەرك ئېاتىلگەن «كەرىم

ال ئەمەى، دەۋەتچىالەر ۋە ىدىنتەرىپ ئاۋام خەلنبۇ سۈننەت  بولسىمۇ سۈننەت ئىدى،
قۇرئاان » رساالىھلە -ساەلەف  دىندار كىشىلەر تەرىپىادىنمۇ تاشالىنىپ قېلىۋاتىادۇ.

كۈنى مۇئەييەن مىقدار ئوقۇشنى مۇقىم بەلگىلەپ، شۇ باويىچە داۋام  ھەردىن «كەرىم
ۋىارد يااكى  (2)بنىڭ مىقدارىنى ھىاز«قۇرئان كەرىم»كۈندىلىك ئوقۇيدىغان قىالتتى. 

ناى ھەر ئايادا بىار قېاتىم «قۇرئان كەرىم»دەپ ئاتايتتى. ئۇالر پارە ياكى ۋە  پە()ۋەزى
باۇ  ياكى ھەپتىدە بىر قېتىم ياكى ئۈ  كۈندە بىر قېتىم تامام قىلىشقا ئادەتلەنگەنىدى.

ھەقتە سەھى  ھەدىسالەر بااردۇر. مەساىلەن، پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم شاۇنداق 
 ئزادا بىرقىسزمىىى يزا ى ممىسزىىىەھ ڭزىپىسزىىىۋە چىلى ې  ىماى »: دېگەن

 السزا،ۋقىلى ئزادا ئارىلىقىز ا ڭشزىىىىېپ نەبىزل بامز ات ىىسزىەئ نىۇئ قىاللماي،
   .(3)«ۇبولى  كەقىلغان  ئادا اق ى اۋ زۆئ نىۇئ ددىۇخ

                                                
ئىبناى » ھەدىا ؛ - 8031، «ئەسساۇنەنۇلكۇبرا»: نەسائىي ھەدى ؛ - 12264، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »1)

 .دېگەن «سەھى »( ھەدى  - 215، «ەئىبنى ماج ەھىھۇس)»ئالبانىي:  ھەدى . - 215، «ماجە
 ۇبئىغاار ۆتھىازب تا ەربىارا، ھىغئىككى ھىزب ەپار ەربىرھ ەنى،ي ۆلۈنىدۇ،ھىزبقا ب 60 ەمئىيج ۇرئانق (2)

 _ ت. ۆلۈنىدۇ.ب
 .ەدى ھ - 747، «ۇسلىمم» (3)



102
 

 

پەيغەماابەر  نااى بۆلااۈپ ئوقۇشااتا«قۇرئااان كەرىاام»ساااھابە كىرامالرمااۇ 
ن ھىسساااالم سااەقى  قەبىلىسااىدىئەلەيھىسساااالمغا ئەگىشااەتتى. پەيغەماابەر ئەلەي

ن امىزىادىخاۇپتەن ن، بولغان بىر تۈركۈم كىشىلەرنى ئۆزىنىڭ چېدىرىدا كۈتۈۋالغانىادى
بىاار كااۈنى ، كااۈنى ئۇالرنىااڭ يېنىغااا كېلىااپ ھەدىا  سااۆزلەپ بېرەتتااىھەركېايىن 

  :ئۇالر، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېچىكىپ قالدى

، دەدېگەناا — غۇ؟لىقالاادىبۈگااۈن كېچىكىااپ  !ئااى ئالالھنىااڭ ئەلچىسااى —
  :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

م ىامزا، ئىز ى بزار رەي گىشلى ېى قىلىشقا تۋەدى  ىىال«رى ە  رئانۇق» —
  .دىدې —، قۇم  ەلمى ىچىققىلماس ى  

بەر مەن پەيغەم»: ھۇزەيفە مۇنداق دەيدۇئىبنى  سى ئەۋىيھەدىسىنىڭ راۋىبۇ 
  :ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن

 :الرۇئ. سورىدىم پەد — الر؟ڭيتتىۇئوق پۈلۆنى قانداق ب«رىمەك ئانرۇق» —

 ، («نىسا»، «ئال ئىمران»، «ەرەقەب») ەرۈس  ۈ:( ئنجىۇت) —

 (،ەئاخىرىغىچ ڭنى«ەبەۋت»دىن «ەمائىد») ەرۈس شە)ئىككىنچى:( ب

 (،ەئاخىرىغىچ ڭنى«ھلەن»تىن «ىۇنۇي») ەرۈس ەتتەى:( يچىنچۈ)ئ

 (،ەئاخىرىغىچ ڭنى«رقانۇف»دىن «ئىسرا») ەرۈس زۇتىنچى:( توققۆ)ت

 (، ەئاخىرىغىچ ڭنى«ياسىن»ىن «راەئۇش») ەرۈى:( ئون بىر سشىنچە)ب

 (،ەئاخىرىغىچ  «راتۇجۇھ»تىن «ساففات») ەرۈس  ۈ)ئالتىنچى:( ئون ئ

 –( ئىادى، ەئااخىرىغىچ ڭرئاننىاۇتىان ق «قاف») رەىلرۈى:( قىسقا ستتىنچە)ي
 .(1)«رىشتىېب ابۋجا پەد

                                                
 .دېگەن «ھەسەن». ئىراقىي: ھەدى  - 1345، «ەئىبني ماج( »1)
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نى يەتتە كۈندە تامام قىلىاش ئۈچاۈن «قۇرئان كەرىم»رەزىيەلالھۇ ئەنھا ئائىشە 
قۇرئاان ›، ائولتۇرەاان ھالاد تاكارىۋاتمەن كۆرپىدە ياكى »: بۆلەتتى. ئۇ مۇنداق دېگەن

دىن بىرىنااى ياااكى ئوقااۇش ئۈچااۈن بەلگىلىۋالغااان يەرلەرنااى نىااڭ يەتتىاا‹كەرىاام
   .(1)«ئوقۇيمەن

ى. ىگە ئاالھىدە كۆەۈل باۆلەتتقۇرئان تىالۋىت رەسالىھل -سەلەف  دا بولسا،رامازان
تىالۋىتىنىااڭ ئاااۋازى ھەسااەل ھەرىسااى  «قۇرئااان كەرىاام»ئۇالرنىااڭ ئۆيلىرىاادىن 

  ەوەۇلدىغاندەك ئاەلىنىپ تۇراتتى.

  بىار زاماان، تىالۋەت قىلىشاقا نىسابەتەن ئۇلاۇ - باشتىن ئاخىر زىكىر رامازان
ۇمشاىتىش يتۇر. كاېچە قەلبلەرناى مۇناسىبكېچىلىرى بۇنىڭغا تېىىمۇ  رامازانبولۇپمۇ 

 بەلكاى مۇشاۇ ساەۋەبتىن. ۋە چوەقۇر تەپەككاۇر قىلىشانىڭ ئە  ياخشاى ۋاقتىادۇر
ئۈچاۈن پەيغەمابەر  شقىلىادەرى  دىان«قۇرئاان كەرىام»ئەلەيھىسسااالم  جىبرىل

ئىبناى  نىڭ كېچىلىرىدە كەلاگەن بولۇشاى ماۇمكىن،رامازانئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا 
 ەبرەجئىبناى ئىماام  نىڭ مۇشۇ مەنىادىكى ھەدىساىنىەلالھۇ ئەنھۇماىيزرە ئابباى

تىناى نىاڭ كېچىلىرىادە قۇرئاان تىالۋىرامازانبۇ ھەدىا  » :شەرھلەپ مۇنداق دەيدۇ
چااۈنكى، كېچىاادە  كااۆپ قىلىشاانىڭ ئەۋزەل ئىكەنلىكىنااى كۆرسااىتىپ بېرىاادۇ.
ناى «كەرىامقۇرئاان »مەشغۇالتالر توختايادۇ، ھىممەتالەر توپلىنىادۇ، تىال ۋە دىال 

 ،كىبھىسهىزۈش﴿: تەپەككۇر قىلىپ ئوقۇشقا ئۇيغۇن بولىدۇ. ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ
 دىنۇيقههۇئ ن،ۈچهۈقىلىشهى ئ تەئىبههاد ڭنهثىنىەب ەچىهثېك نههىەقىيهامى )ي ڭچىنىهېك

ائىتهى قىر ڭچىنىهې( كنۈچۈ)تىنچ ب(لغانلىقى ئ ر،ۇاپىقتۇۋم ەڭ( ئشىۇرۇئ(يغىنىپ ت
 .(6: مۇزەممىل)﴾ۇت(غرا ب(لىث ەڭئ

قىالر ئەۋزەل زامانالردۇر. قۇرئاان تىالۋىتاى ئەۋزەل بولىادىغان ماكانالرەاا ىرىيۇق
الش ۋە . بولۇپماۇ قۇرئااننى يااددۇرالئەلەر ئە  مەساجىدكەلسەك، قىرائەت ئۈچاۈن 

 :كى. پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم دەياادۇدۇرئەۋزەلاا تېىىمااۇئااۆگىنىش ئۈچااۈن 
                                                

 - 2، «ئەلمۇساەننەف»: شاەيبە ئەباى. ئىبناى بەت - 186، «پەزىلەتلىرى قۇرئان»: ۇبەيدئ ەبۇ( ئ1)
 .بەت - 384توم، 
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 رئززانۇق›يىغىلىزز ،  ەيگۆبىززر ئزز ىزز ى يلىرۆئ ڭئالالھىىزز ەقاچززاناى، بىززر جامززائ»
 ملىز ەخاىىرج ۋەىىىچلىز   الرغزاۇئ ،ەسزەنگۆئئۆزئزارا  ۋە ىىزالۋەت قىلسزا نزى‹رى ە 
 .(1)«ۇالى ىۋئور رىش ىلىرىەپ تەھمەر ڭئالالھىى الرنىۇئ ۋە ۇزلىىى ۈي

 

ننى ك اۈللىزىىىزنىن  باھنار   «قغرئا  كەرىن » !ئى ئالالھ
ى اغغلىزىىىزنى  ك يۈرۈۋ يكۈچىسقا -قەلبلىزىىىزنى  نغر  ۋ  غە  

. قن اغى!لىزىىىزنى ئەسنلى ى  اەيائن ئغن غلندۇرۇلغا  .بەرگى!قىلى  
 -ننى كنېچە «قغرئا  كەرى ». ق اغى!بىلىىگەنلىزىىىزنى بىلدۈرۈ  

يىنالۋ ت قىلغىلنى  بىزدى! راز  ب لىدىغا  شنەكىلد زايى   كۈندۈز
 ئامى!! ...قىلغى! نېسى 

                                                
 .ەدى ھ - 2699، «ۇسلىمم» (1)
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11 

 
 زثىكى ئۆيىڭىرامازان

 

شاەپقەت ناۇرلىرى بىالەن ياورۇپ  -دا مېھار رامازاناسەلەفلىرىمىزنىڭ ئۆيلىرى 
كېتەتتااى، ئۇالرنىااڭ ئۆيلىرىاادىن قۇرئااان تىالۋىتااى خااۇددى ھەسااەل ھەرىلىرىنىااڭ 

 ئاۋازلىرىدەك ئۈزۈلمەيتتى.

ساااناقلىن كۈنلەرنىااڭ كااارامەتلىرى كااۆپ بولااۇپ، ئۇشاابۇ دىن ئىبااارەت رامازاناا
ئۇنىااڭ ئائىلىسااىنىمۇ ئىسااالھ قىلىااپ  ، بەلكااىنى ئەمەىئىنسااان البىاار ەىنەيااالغۇز

ئېيىادا ئاۆزىمىزنى تەكشاۈرۈپ، ئىساالھ  راماازانبىرىمىز ھەرياخشىلىيااليدۇ. ئەگەر 
پ ېلىاائقىلىشااقا بەل باەلىساااق ئۇنااداقتا ئااائىلىمىزنى ئىسااالھ قىلىشاانىمۇ بىاارگە 

لىيەت بىاار مەساائۇھەر، مىزبىااز مەساائۇلىيەت ئىگىسااى ،چااۈنكى .بېرىشااىمىز الزىاام
 .ئىگىسى ئۆز مەسئۇلىيىتىدىن سورىلىدۇ

، دا باەلىنىااادىغان بولساااىمۇرامازاناااشاااەيتانالرنىڭ كاتتىباشااالىرى  - جىااان
شااەيتانالرنى يااالالپ، كىشااىلەرنى بااۇ ئاياادا ئالالھنىااڭ  يئااادىمىنلىرى باەالنمىغااا

ىن باشلىنىشات رامازانھەتتا ئۇالر . ئىبادىتىدىن يىراقالشتۇرۇش ئۈچۈن ئىتتىپاقلىشىدۇ
كااۈنلىرى ۋە تۈنلىرىاادە كىشااىلەرنىڭ قەلبلىرىنااى  رامااازانە ئاااي بااۇرۇنال بىرقااانچ

. ياخشااى خىساالەتلەرنى كۆپەيتىشااتە شااىدۇۈتۈزقاساۋەتلەشااتۈرۈش ئۈچااۈن پىااالن 
قىنىمۇ بۇلغااپ ناچاار ۇمۇسابىقىلىشىش ئورنىغا تەسىرى زېمىننىال ئەمەى ھاۋا بوشال

تىيااتىرلىرى، پەساكەش كومېادىيە،  - نوخىل ناچار كىھەرۋېتىدىغان ۇخۇلققا توشقۇز
 قاتارلىن ياخشىلىقتىن تولىمۇ يىراق قەبى  نەرسىلەرنى تەشۋىن قىلىدۇ.. ..مۇسابىقە

ئەي مۇسۇلمان قېرىندىشىم! قۇرئان تىالۋىتاى ۋە روزا ئاارقىلىن يۈكساىلەلمەيدىغان، 
ۇالق ۋە قىاللماياادىغان، كااۆز، قاا سااەبرئااۇزۇن ئوقۇلغااان كااېچە نااامىزى ۋە زىكىاارلەرگە 
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ئىباادەت  - قەلبلەرنى قوەداشقا ئەھمىيەت بەرمەيدىغان بولۇپ قالماسلىن ئۈچۈن، تاائەت
كۈنلىرىدە قەلت ساپلىقىنى ئوەرىالشنى ئاساسىي نىشان قىلغان، روھىيەتناى كىرلەتكاۈچى 

 ش دەل سىزنىڭ مەسئۇلىيىتىڭىزدۇر.ھۇجۇمالرەا قارشى تۇرۇ

 ز،ۆكه الق،ۇقه( نىۈك تەئىنسان قىيام)﴿ئالالھنىڭ مۇنۇ سۆزىگە قۇالق سېلىڭ: 
 - سهه(ئال نەتەقىههقەھ ەسههتىثۈئ قىلمىشههلىرى ڭنىهه( زالىههرىەئ ۈزگەسهه نههىە)ي دىهه(

 .(36ئىسرا: )﴾ۇس(راق قىلىنىث

بىرىمىاز ئۆزىمىزنىاڭ قاۇالق، كاۆز ۋە قەلبلىرىمىزنىاڭ ھەربىلىشىڭىز كېرەككى، 
نىڭكىادىنمۇ، بىازگە مەسائۇلىيەت دائىرىمىزدىكىلەر ،ئەمەللىرىدىن سورىلىپال قالماي

 ئامانەت قىلىنغانالرنىڭكىدىنمۇ سورىلىمىز.

پ لىادەپ نىدا قى ﴾!الريتقهانېئى ئىمان ئ﴿ ﴾!رەلئمىنۇمئى ﴿ئالالھ تائاال بىزگە 
تاۋابىئااتلىرىمىزنى پىتنىادىن سااقالپ،  -ئائىلە  اادا ۋە باشقا چاەالردا رامازان ااتۇرۇپ 

 - بههاال ۋە الرنىۈڭزۆئهه! رەلئمىنۇمههئههى ﴿ ئااازابتىن يىراقالشتۇرۇشااىمىزەا چاقىرىاادۇ:
 قه(ل قهاتتىق قىلمايهثىغان ھىه ەر ب(لىثىغان، ۇقىلغېي تاشالر ۋە ئىنسان الرنىڭچاقا
 ڭئالالھنىهه رەرىشههتىلەپ ۇئهه الر،ڭسههاقال ديزا ههتىن ب(لغههان لەككەئۇمهه رەرىشههتىلەپ
   .(6تەھرىم: )﴾ۇقىلىث ئىجرا نىۇش لساۇيرۇب ەمىگېن ،ۇچىقمايث قىثىنۇيرۇب

كۈنادۈز  - كاېچە بۇ مۇبارەك ئايدا ئۇالرنى ،چاقىلىرى بىلەن كارى بولماي - باال
 !ن ۋە ناشايان ئىشاالرنى قىلىشاقا تاشاالپ قويغاانالرنى كۆرمەيۋاتامساىز؟ىپاساتچىل

ئۇالر ئاۆزىنى ۋە ئەھلىناى جەھەنانەم ئوتىادىن  ؟!ئەجەبا بۇ باللىرىغا كۆيۈنگەنلىكمۇ
مۇ باشقا ۋاقىتاتىكىگە ئوخشااش ئىباادەتكە ساەل دىرامازان !قانداقمۇ ساقالپ قاالر؟

 !قاراۋاتقانالر قانداقمۇ تەقۋادار ھېسابالنسۇن؟

ئاۇالرنى تەراۋىا  ئوقۇشاقا  !ئائىلە ئەزالىرىڭىزنىڭ روزا تۇتۇشىغا باشاالمچى بولاۇ 
ئەھۋاللىرىنى كاۆزدىن  -ھال يېتەكلە ، تەھەججۇدقا ئويغىتىڭ، قۇرئان تىالۋەت قىلىش 

ۋە ئىتاائەت باساقۇچلىرىدىكى تەرەققىيااتلىرىنى، بولۇپماۇ ناماازدىكى  كەچۈرۈ ، ئىمان
 نامازغهها( نىڭممىتىۈئهه ۋە) رنىەثىكىلەڭههئائىل﴿ئىلگىرىلەشاالىرىنى كۆزىتىااپ تااۇرۇ : 
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 پەلەت رىزىهق بىهز نثىنەس ب(لغىن، چىثاملىق قىلىشقا ئادا نىۇئ ۇمۈڭزۆئ غىن،ۇيرۇب
 ادارالرغهههاۋقەت تەقەپ تۋەقىئههها يا شهههى رىمىهههز،ېب رىزىهههق بىهههز اڭسههها. قىلمهههايمىز

 .(132)تاھا: ﴾رۇ است

ئالالھ تائاال ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنى ماختاپ، ئۇنىڭ ئۆز ئائىلىسىنىڭ دىنىناى 
)يەنااى ئاااخىرەتلىكىنى( دۇنيالىقىاادىن ئۈسااتۈن كااۆرگەنلىكى بولۇپمااۇ نامازەااا سااەل 

( رئانهثاۇق نهىە)ي كىتابتها!( دەممەھۇ)ئهى مه﴿قارىمىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەيادۇ: 
 راسهتچى(، ەدىسهىثۋە نەتەقىهقەھ ۇقىسسىسى( نى بايان قىلغىهن، ئه ڭ)نى ئىسمائى(

 يتتى،ۇيرۇبهه شههقاۇئ(ق نامههاز رنىەئائىلىسههىثىكىل ۇئهه. ئىههثى رەمههبەيغەپ مەھ لۇسههەر
 .(55 – 54مەريەم: )﴾ئىثى نەرىشكېئ رازىلىقىغا ڭنىۇئ رگاھىثاەد ڭردىگارىنىۋەرەپ

ئالالھنىڭ ئەھكااملىرىنى  رامازانۋە روزىدار ھەمشىرەم! ئەي روزىدار قېرىندىشىم 
ھااارام ئىشااالردىن ساااقلىنىش بىاالەن ۋاقتااى  ،بەرپااا قىلىاادىغان مەزگىاال بولغاچقااا

 - ھۆرمەتلىكتۇر، بىاز مۇساۇلمانالر شاەرىئەت ئەھكااملىرىنى ۋە رەببىمىزنىاڭ باۇيرۇق
 ملىههثىنۈجكىمكههى دىنىهه  ئىشههالرنى )﴿ :چەكلىمىلىرىنااى ئۇلۇەالشااقا بۇيرۇلاادۇق

 ڭدىلالرنىههههه ،ۇبههههه ن،ەغاليهههههثىكۇلۇئ( ربهههههانلىقالرنىۇق للىرىنهههههى،ەمەئ ڭجنىهههههەھ
 ھكههههاملىرىنىەئ ڭدىنىنىهههه ڭكىمكههههى ئالالھنىهههه﴿ۋە  (32ھەج: )﴾رۇادارلىقىثىنههههثۋقەت
 ننهىەم پ،ۈرۈلتهەك جهاەب غهانلىرىنىۇيرۇب ڭئالالھنى ريانىثاەج جەھ نىە)ي غلىساۇلۇئ

 ۋە نيهاۇ)د ڭنىهۇئ رگاھىهثاەد ڭردىگارنىۋەرەپ ،ۇب(، ەنسەكلەچ ئىشلىرىثىن قىلغان
 .(30)ھەج: ﴾رۇيا شىث نۈچۈئ( تلىكىەئا ىر

 ،، ئەخالقساىزبەتبەشرەبۇلغايدىغان رنى ۋاقىتالپاكىز  - پاكغىال خاى شۇ رامازان* 
 - خىاال ناخشاااھەررەسااىملەر ۋە كىشااىلەرگە قۇرئاااننى ئۇنتۇلدۇرىاادىغان  ناشااايان

ئااالالھ تائاالنىااڭ ئەھكاااملىرىنى مىز ىالتماساالىقيومااۇزىكىالرنى ئااائىلىمىزگە يااېقىن 
 بىلىمسهىزلىكتىن، رەكىشهىل زىەب﴿ئۇلۇەالش جۈملىسىدىندۇر. ئۇنتاۇپ قالادىڭىزمۇ: 

 .(6)لوقمان: ﴾ۇالىثۋتىېس رنىەپلەگ ەدۇبىھ نۈچۈئ شۇرۇئازد ي(لىثىن ڭئالالھنى

تاشاالپ  ى بىلەن كاارىمىز بولماايچىقماسلىقجامائەت نامىزىغا  ڭ* بالىلىرىمىزنى
ئەھكااملىرىنى  ۋە نىڭ ھاۆرمىتىنى سااقالشئېيى رامازانمۇبارەك ئۇشبۇ مۇ مىزماسلىقىقوي
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جامائەت نامىزىغا سەل قااراش چاو  ياوقىتىش  ،ئۇلۇەالشنىڭ جۈملىسىدىندۇر. چۈنكى
 ئهه(رنىنى( ڭالرنىههۇ)ئ يىنېههك نههثىنەتكەك الرۇئهه﴿ۋە ھاااالكەتكە قەدەم ئالغااانلىقتۇر. 

 الرۇئهه شههتى،ەگەئ  اھىشههلىرىغا پسههىەن تتههى،ەئ ركەت امههازنىن نباسههارالرۇئ(ر باسههقان
 ۋە يتقههانېئ ئىمههان قىلغههان، ەبەۋت. ۇتارتىههث جازاسههىنى ڭمراھلىقنىههۇگ( ەتتە)قىيههام
 ،ۇكىرىهث ەتكەنهنەج الرالۇشه ەنەئ سهنا،ەستۇم ثىنڭنىۇب قىلغانالر رنىەللەمەئ يا شى

 .(60 – 59مەريەم: )﴾ۇيههثەيتىلمەمېك ەرسههەن چېھهه( ابىثىنۋسهها ڭللىرىنىههەمە)ئ ڭالرنىههۇئ
نامازالرنى زايە قىلىۋېتىشاكە تەۋبە قىلىاۋېلىش ۋە باالىالرنى جاماائەت ۋە  رامازانبەلكى 
 بىلەن بولغان ئاالقىسىنى ياخشىالشقا كۆندۈرۈشتىكى ياخشى بىر پۇرسەتتۇر. مەسجىد

مۇبااارەك ئاينىااڭ بااۇ مۇسااچان، ھايااالىن يېتىشتۈرۈشاامۇ و* پەرزەنتلەرنااى ن
ە  ھاياا قىلىاش ئەخالقنىاڭ ئ ئاالالھتىناقالشنىڭ جۈملىساىدىندۇر. ھۆرمىتىنى س

   لىنىدۇ.ھېسابيۇقىرى پەللىسى بولغا  روزىنىڭ جەۋھىرى ۋە روزىدارالرنىڭ زىننىتى 

 بۇ توەرىسىدا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:

 — !الرڭزززھايزززا قىلى ەىشززز ەۋر قىقىزززيەھ ئزززالالھ ى  !خزززااليى  يەئ —
 دېگەندە، ساھابىلەر:

 دى،دېۋىا —ئەلھەمدۇلىلالھ، بىز ھاياا قىلىمىاز، ي ئالالھنىڭ ئەلچىسى، ئە —
 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جاۋابەن: 

باشزز ىاى  ۋەباشززىى  ززززقىلىززش ھايززا  ەىشزز ەۋر قىقىززيەھ ئززالالھ ى  —
ھارامزز ى  سززاقالش،  ۇزاالرنىمززەقورسززاق ئىچىزز ىاى ئ ۋەقورسززاق ، زاالرنززىەئ
 ىمازى  ر،ۇشز ەسلەئ شزىىچىرىيىىازى( )ئۆلۈم ى   ې ۋە مىىۈلۆئ ن اقالۇش

 ىمازززى  ،ۇىاشزززالي  ىلىرىىىەزىىىۇزىاززز ڭنيانىزززۇد ن،ەيززز ىاەزلۆ  ىىىەئزززاخىر
 .(1)دېدى — ،ۇھايا قىلغان بولى  قىقىيەھ ئالالھ ى قىلسا،  ن اقۇش

 تىن يىاراق، تۈرلاۈك ھەۋەسالەردىن خاالىي،چېچىش -بۇزۇپ نى ئېيى رامازان* 
 ىنرامااازانئۆتكۈزۈشاامۇ  الرەااا بېاارىلگەن ھالااداناماز -دۇرۇد  ،تەساابى  - زىكىاار

                                                
 «ەساەنھ»ئالباانىي:  .ەدىا ھ - 3662 ،«ەھامەدئ ۇسنەدۇم» ەدى ؛ھ - 2458، «تىرمىزىي»( 1)

 .ېگەند
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 راماازان»رەاا ئەۋالدالكاېلەچەك  ىالاق قىلغانادندشۇ. ئۇلۇەالشنىڭ جۈملىسىدىندۇر
دۇنياا بىھاۇدە ، كۈنادۈزنى ئىچىادىغانال( -)يەپ  تائەت ئىبادەتساىزدېگەن كېچىنى 

ل ساااپا، كۆەااۈ - ئەخمەقلەرنىااڭ كەيااپ - ئىشاالىرى بىلەنااال ئۆتكۈزىاادىغان نااادان
نىڭ ېلىشاىپ قىساىڭ نىڭدېگەن خاتا ئىدىيە «ئېيى ئىكەن قا تولغان ەەپلەتئېچىش

 .مۇمكىن ئالدىنى ئالغىلى بولۇشى

كۈنلاۈك  30دا نرامازاسىز  !چاقىلىرىدىن مەسئۇل قېرىندىشىم - ئەي ئائىلە باال
ن شاەكىللىك ئائىلىنى مەركەز قىلىپ تۇرۇپ، ئەزاالرەاا قارىتاا يېپىا !پروگرامما تۈزۈ 

ساۆھبەت كىچىك ھەممەيلەنناى قۇرئاان بىالەن ھەم - ۇرۇى ئورۇنالشتۇرۇ . چو ك
ىلىشىپ ەكرار ققىلىپ، ئۇالرنىڭ قۇرئان يادلىشىغا ياردەملىشىڭ، ئۇنتۇپ قالغانلىرىنى ت
 بېرىڭ، ئۆگەنگەن ۋە چۈشەنگەنلىرى توەرىسىدا پىكىر ئالماشتۇرۇ . 

 ىىرئزززانۇق الرڭىياخشزززىلىر ڭرنىەسزززىل» :پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ
دەپ تەلىام بەرگىنىادەك، كىشاىلەرنىڭ  (1)«رۇردە ىشزىل نەىاەگۆئز ۋە نەنگەگۆئ

قۇرئااان  ئەلبەتااتەئە  ياخشىسااى قۇرئااان ئااۆگەنگەن ۋە ئااۆگەتكەن كىشااى تۇرسااا، 
ئۆگىنىشكە ئە  ھەقلىن كىشى دەل ساىز، ئۆگىتىشاىڭىزگە ئە  ھەقلىقاى ئەلاۋەتتە 

دا ئائىلىنىاڭ قۇرئاان بىالەن رامازانا ،دېامەك !ەد - سىزنىڭ ئائىلىڭىزدىكىلەر بولىدۇ
 بولغان مۇناسىۋىتىنى ياخشىاليدىغان ناھايىتى ياخشى بىر پۇرسەت بار.

المنىڭ ەيھىسساادا ئائىلىڭىزدىكىلەرنى پەيغەمبەر ئەلڭىزلىن ئائىلە پروگراممىرامازان
 ھىدايىتىنى چىڭ تۇتۇشقا ئادەتلەندۈرۈش ئۈچۈن ھەسسە قوشااليسىز.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ نامااز ۋە روزىادىكى تۇتقاان ياولى  دەمتۇنجى قە
بولسۇن. بۇ پروگراممىدا يەنە قاۇالق، كاۆز، قەلبلەرناى باشقۇرۇشاقا قىزىقتۇرىادىغان، 
مەردلىك ۋە ئەپۇچانلىققاا، كىشاىلەرگە ياخشاىلىن قىلىشاقا ھېرىسامەن ۋە ماۇاليىم 

ائىلىڭىزدىكىلەرنى ئىسااالم ئەخالقلىاارى بىاالەن ئاا رامااازانبولۇشااقا چاقىرىاادىغان 
 ئەخالقىغا يېتەكلىيەلەيسىز. 

                                                
 .ەدى ھ - 5027، «ۇخارىيب»( 1)
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دىنىي ئەھكامالرنى  ئارقىلىنھۆرمىتىنى ئۇلۇەالش  رامازانچاقىلىرىڭىزنى  - باال
نى ئاالالھ رىزالىقاى ئۈچاۈن ھىماايە قىلغاان راماازانئۇلۇەالشقا ئادەتلەندۈرەلەيساىز. 

لىقى ئۈچۈن ھىمايە قىلىادۇ، كەينىدىكى كۈنلەرنىمۇ ئالالھ رىزا - كىشى ئۇنىڭ ئالدى
 ئالالھقا يېقىنلىشىش مۇئەييەن ۋاقىتقا چەكلىنىپ قالمايدۇ. ،ئەلۋەتتە. چۈنكى

دىكى مەسئۇلىيىتى دۇنياۋى ئىشاالرنى تەلىام رامازانئاتىالرنىڭ بالىلىرىغا بولغان 
چاااقىلىرىنى ئالالھنىااڭ تەقۋادارلىقتااا  - بېاارىش بىلەنااال ئەمەى، بەلكااى باااال

تااائەتمەن بەناادىلىرىگە بېرىاادىغان ئااالىي مۇكاپاااتى ۋە يۈكسااەك بەسلەشااكەن ئى
 رەھمىتىگە ئالدىرىتىشى بىلەن ئادا تاپىدۇ.

 

 قانالر،يىغبالىلىرىچۈن پۇل ۋە بايلىن 

 رالر.قورقۇ اەىدىنپۇر تارلىن - ھەسەت
 

 گە،نەھەر  پەرۋا قىلماىبولسا بايلىن بەى، 

 .ئاقىۋەتتە -ئاخىر ئالدىنىپ ئۇەا  قايتار
 

 ،پايدا ئال سۆزۈم، نەسىھەتىمەالپ ئا

 .ق مالۇلىرىڭغا قۇرىتوپالپ يۈرمە بال
 

 ،سۈننەت توەرا يول ،قۇرئان ا ئېرۇربانك

 .ئوەۇل -ساقالنسۇنالر مال دۇنيادىن قىز 
 

 ،كۇپايىدۇر رەببىڭ ئاەا ھەم قوەدار

 .زامان ۋەدىسىدە ھەق تۇرار بىل ھەر
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 ،ئۇالرگەر ھىدايەتتىن چەتنەپ كەتسە 

 .نچىلىن قەرزگىمۇ ھەم بوەاربۇزەۇ
 

 ،ئۇالرگەر چەتنەپ كەتسە ھىدايەتتىن 

 .بوالر يار ەئىشرىتىگ ۇمڭماللىرى

 

ئننى پەرۋ ردىگننارىىىز! بىننزگە ئاانناللىزىىىز ۋ  ئەۋددلىزىىىننز 
بىزگە سااا ئى ائەيىە  پەرز نت ئاينا   ئارقىلىق شادلىق بېغىشلىغى!

 . ئامى!!..!!قىلغى!  بىزنى يەقداداردرنى  ئىىامى قىلغى
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 ثىكى تۇغقانثارچىلىقىڭىزرامازان

 

 ،تۇەقاندارچىلىن مۇساۇلماننىڭ ھاياتىادىكى قوشاۇمچە بىار ئىاش بولماساتىن
 بەلكى ئىسالم رىسالىتىدىكى ئە  مۇھىم ئىشالرنىڭ بىرىدۇر. 

ك ئاۇ تاېىىچە مۇشارى ااافيان ئىبنى ھەرباتىن ۇرۇم پادىشاھى ھىرەقل ئەبۇ س
قىادە ىرىگە پەيغەمابەر بولاۇپ ئەۋەتىلاگەن كىشاىنىڭ ئەھاۋالى ھەقئاۆزل ااۋاقتىدا 

 ى:نىڭ ئىچىدە شۇالر بار ئىدۋە ئۇنىڭ بەرگەن جاۋابلىرى سورىغان سوئاللىرى

  ھىرەقل:

 ئۇ پەيغەمبەر سىلەرنى نېمىگە بۇيرۇيدۇ؟ —

 فيان:ۇئەبۇ س

ىشاكە بىزنى ناماز ئوقۇشقا، زاكات بېرىشكە، تۇەقاندارچىلىققا ئەھمىايەت بېر —
 .(1)دېدىاا  ۋە ئىپپەتلىك بولۇشقا بۇيرۇيدۇ

ئەبەسە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن پەيغەمبەرلىكىنىاڭ ەاايىلىرى  ىئەمىر ئىبن
 ىزىېئزالالھ ىائزاال م»: ھەققىدە سوئال سورىغان ۋاقىتتاا، پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم

ئالالھقزا  ۋەشزقا ىاشال قىز ېچ ىالرنىۇبزقىلىشزقا،  ھىز ەز ر ەسىل غقانالرغاۇز ى قۇرۇئ
)چاقىرىشززقا(  قىلىشززقا تەئىاززاد ەيرمۈل ززە  رى ېشزز رسززىىىەبىززر ن چقانزز اقېھ
 .(2)دېدى «ى ىەۋەئ

                                                
 .ەدى ھ - 1733، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 4553، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 1)
 .ەدى ھ - 832، «ۇسلىمم»( 2)
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 ثىكى تۇغقانثارچىلىقىڭىزرامازان

 

 ،تۇەقاندارچىلىن مۇساۇلماننىڭ ھاياتىادىكى قوشاۇمچە بىار ئىاش بولماساتىن
 بەلكى ئىسالم رىسالىتىدىكى ئە  مۇھىم ئىشالرنىڭ بىرىدۇر. 

ك ئاۇ تاېىىچە مۇشارى ااافيان ئىبنى ھەرباتىن ۇرۇم پادىشاھى ھىرەقل ئەبۇ س
قىادە ىرىگە پەيغەمابەر بولاۇپ ئەۋەتىلاگەن كىشاىنىڭ ئەھاۋالى ھەقئاۆزل ااۋاقتىدا 

 ى:نىڭ ئىچىدە شۇالر بار ئىدۋە ئۇنىڭ بەرگەن جاۋابلىرى سورىغان سوئاللىرى

  ھىرەقل:

 ئۇ پەيغەمبەر سىلەرنى نېمىگە بۇيرۇيدۇ؟ —

 فيان:ۇئەبۇ س

ىشاكە بىزنى ناماز ئوقۇشقا، زاكات بېرىشكە، تۇەقاندارچىلىققا ئەھمىايەت بېر —
 .(1)دېدىاا  ۋە ئىپپەتلىك بولۇشقا بۇيرۇيدۇ

ئەبەسە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن پەيغەمبەرلىكىنىاڭ ەاايىلىرى  ىئەمىر ئىبن
 ىزىېئزالالھ ىائزاال م»: ھەققىدە سوئال سورىغان ۋاقىتتاا، پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم

ئالالھقزا  ۋەشزقا ىاشال قىز ېچ ىالرنىۇبزقىلىشزقا،  ھىز ەز ر ەسىل غقانالرغاۇز ى قۇرۇئ
)چاقىرىشززقا(  قىلىشززقا تەئىاززاد ەيرمۈل ززە  رى ېشزز رسززىىىەبىززر ن چقانزز اقېھ
 .(2)دېدى «ى ىەۋەئ

                                                
 .ەدى ھ - 1733، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 4553، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 1)
 .ەدى ھ - 832، «ۇسلىمم»( 2)
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ئۇالرنىااڭ  اناادا،تېرىغپاسااات  - تۇەقااانالر ئارىسااىغا پىتاانە - شااەيتان ئااۇرۇق
اسالىن، ول قويمئارىلىرىدىكى ئاالقە بۇزۇلىدۇ ۋە ياخشىلىقنى ئۈزۈپ تاشاليدۇ، بۇنىڭغا يا

نى ئااارىالرنى ياخشااىالش ۋە ئىتتىپاقلىشااىش ئۈچااۈن پۈتااۈن تىرىشااچانلىقالر بەلكااى
ۇناۇ يارىشاىۋېلىش ۋە ئالالھنىاڭ م بىالەنكۆرسىتىش، تاشلىشىپ كەتاكەن تۇەقاانالر 

ر تۇيغااۇال -سااۆزىگە ئەمەل قىلغااۇچىالردىن بولۇشااىمىز ئۈچااۈن، قەلاابلەر ۋە ھااې  
 كېارەك. ى ەەنىايمەت بىلىشاىمىزيۇمشايدىغان ئىتائەت ۋاقىتلىرى ۋە ياخشى زاماانالرن

 ،ۇق(رقىهث ئهالالھتىن ،ۇئاالقىلىشهىث نەبىهل غانالرۇيرۇب ئاالقىلىشىشنى ئالالھ الرۇئ﴿
 .(21رەئد: )﴾ۇق(رقىث لىنىشتىنېئ سابېھ قاتتىق

بىالەن  تەقۋالىن ۋە ئاالالھ تائااالدىن قورقاۇشاا تۇەقاندارچىلىقنى ياخشىالش 
خاالق ۋە ئالالھنىاڭ بەنادىلىرىگە ياخشاى ئەزىننەتلەنگەن قەلبنىاڭ گۈزەللىكىادۇر 

  دۇر.ىبىلەن مۇئامىلە قىلىپ كۆرۈنۈشىنى ئىسالھ قىلغانلىقنىڭ دەلىل

انلىرى، تۇەقا -خەدىچە رەزىيەلالھۇ ئەنھاا پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ ئاۇرۇق 
 قااتزا ان گاۈزەل مۇئامىلىساىنى كاۆرۈپ، ئاۇقوشنىلىرىغا قىلغ -قولۇم تاۋابىئاتى ۋە  - ئائىلە

 رگەنىدى.كەلگەن ۋەھىي ئىكەنلىكىنى مۇئەييەنلەشتۈ ئالالھتىنىنال تكەلگىنىنىڭ راست

ا ۋەھىاي چۈشۈشاكە باشالىغاند رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھاى ۋەساەللەمگە
 ناھايىتى قاتتىن قورقۇپ ۋە چۆچۈپ كەتكەنلىكتىن خەدىچە ئانىمىزەا:

 يەماۈچزز ىززىېم !الرۇڭقويزز يەگۆيزز ىززىېم !الرۇڭقويزز يەگۆيزز ىززىېم —
 ئەنھا: دېگەن ۋاقتىدا، خەدىچە رەزىيەلالھۇ — !الرۇڭقوي يەماۈچ ىىېم !الرۇڭقوي

ساېنى ھەرگىاز ياماان كاۈنگە ئالالھ بىلەن قەساەمكى، ئاالالھ ئۇنداق دېمىگىن!  —
ئاااجىز ا  ؛قويماياادۇ. چااۈنكى، سااەن خىااش ا ئەقرىباالرەااا سااىلە ا رەھىاام قىلىسااەن

 ؛يوقسااۇلالرنىڭ ھالىاادىن خەۋەر ئالىسااەن ؛بېرىسااەنبىچارىلەرنىااڭ يااۈكىنى كۆتۈرۈشااۈپ 
دېايىش  — بېشىغا كۈن چۈشكەنلەرگە ياردەم قىلىساەن، ؛مېھمانالرنى ياخشى كۈتۈۋالىسەن

 .(1)ئارقىلىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قورقۇنچىنى يەەگىللەتكەن ئىدى
                                                

 .ەدى ھ - 160، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 4954، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 1)
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ان تۇەقاناادارچىلىقنى ياخشااىالش ئااالالھ تائاالەااا يېقىنالشااتۇرىدىغدېاامەك، 
 ېلىپ:پەزىلەتلىك ئىبادەتتۇر. بىر كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا ك

 ماەااا مېنااى جەناانەتكە يېقىنالشااتۇرىدىغان ۋە !ئااى ئالالھنىااڭ رەسااۇلى —
 دى.گەنىادې — جەھەننەمدىن ئۇزاقالشتۇرىدىغان بىر ئەمەلنى كۆرساىتىپ قويساىال،

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ كىشىگە:

 نامزززازنى قىززز ، تەئىازززاد سززز ى ەرمۈل ە  رى ېشززز چىىمىىزززىېھ ئالالھقزززا —
ەپ د — قىزز ، ياخشززى غقانزز ارچىلىقىىۇى ۋە رەب)جايىزز ا(  زا ززاىىى ،ۇئوقزز( اق ىزز اۋ)

 ېدى:ۇنداق دجاۋاب بەردى. ئۇ ئادەم قايتىپ كەتكەن ۋاقىتتا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ش

 .(1)ۇ ىرى  ەىاەنىەج سىلساېئ ڭچى ئىشالرغا لغانۇيرۇب  ىشى ۇئ رەگەئ —

ولغاان بساائادەت باەچىساى  - تۇەقاندارچىلىقنى ياخشىالش مەەگۈلۈك بەخت
خىرەتتە دۇنيا ۋە ئاا ئە  ئاسان يولدۇر، ئەكسىچە قىلىشبارىدىغان ئېلىپ  جەننەتكە

 - قئاۇرۇ ،ھاالكەتكە ئېلىاپ بارىادىغان تۇياۇق يولالرنىاڭ بىرىادۇر. شاۇنىڭ ئۈچاۈن
رلىكتە كېتىش يەر يۈزىدە پاساتچىلىن قىلىاش بىالەن بىاتۇەقانالر بىلەن تاشلىشىپ 

 نچىلىههقۇزغۇب مىنههثاېز الرەڭسههۈرۆئ زۈيهه ()ئىسههالمثىن رەسههىل﴿ :بايااان قىلىناادى
 تەنەالھ لئهال الرۇش ەنەئ ؟ۇرمەتاشالپ ق(يارسىل الرنىڭغقانلىرىۇت ۋە ۇرمەقىالرسىل

 تەىههثاي( گههاس قىلههثى، )ھالشههتىنڭئا قنههىە)ھ الرنىۇئهه ركى،ۇردەقىلغههان كىشههىل
 .(23 – 22مۇھەممەد: )﴾( ك(ر قىلثىشتىنۈرۆي(لىنى ك

ناى ئاۈزگەن ئۇرۇق ا تۇەقاندارچىلىن سىلە ا رەھىمپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
« ۇيز ە ىرم ەىاەنزىەج چىۈزگزۈئ ھىمىزىەز ر ەسىل»: كىشىنى ئازابتىن قورقۇتۇپ

 .(2)دېگەن

ىلەر، ئاايالر، نۇرەۇنلىغان كىشىلەر تاشلىشىپ كېتىشانى كىچىاك سااناپ ھەپات
 ەقىنىۇتا - قۇرۇئ قىنېيبەلكى ئۇزۇن يىلالر ئۆتۈپ كەتسىمۇ ئۇ گۇناھتىن قايتمايدۇ. 

                                                
 .ەدى ھ - 13، «ۇسلىمم»( 1)
 .ھەدى  - 2556، «مۇسلىم» ھەدى ؛ - 5984، «بۇخارىي»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 2)
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 خوجاايىنى ڭرنىەيئىلەشا لۈتكاۈپ نىۈكا تەقىياام ڭتلىرىنىەمۇساۇخ قىلغاان نەبىل
 .ۇياشايد ەتتەپلەە ئايلىنىدىغانلىقىدىن ەتلىشىشكەمۇسۇخ ئالدىدا ڭزاتنى بولغان

  بەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:ھەدى  شەرىفتە پەيغەم

 بولغانزز ى  يارى ىزز  قززاىالرنىۇخلەم ئززالالھ بھىسززى  ى،ۈش ز كەشزز»
 :يۇرۇى ئورنى ى ( غقان ارچىلى ۇ)ى ھى ەر يى ،ې 

 يەد — ؟ۇئورنىمزز ڭچىىىززۈپانززاھ ىىلىگ شزز ى ۈزۈئ ھىمىززىەز ر ەسززىل ۇبزز —
 ئالالھ:سورىغانى ى، 

 نىېسهه م،ەزسههۈتكەي مىتىمنههىھەر ەقىلغههان كىشههىگ ەرىنههاي اڭسهها ،ەئەھ —
 :ھى ەر.  ىېد —؟نەمسب(الرازى  مسەزۈئ ھمىتىمنىەكىشىثىن ر نگەزۈئ

 ئالالھ: .ردىەب ابۋجا يەد — ن،ەرازى بولىم ەى ۋەلەئ —

 رەساااۇلۇلالھ«.  ىېزززد — رىلهههثى،ېب اڭسههها قەھ ۇبههه ب(لسههها، نهههثاقۇئ —
 :الرڭىسززاخاھل رەگەئ»سااەللەلالھۇ ئەلەيھااى ۋەسااەللەم سااۆزىنى داۋامالشااتۇرۇپ: 

 ۋە ۇرمەقىالرسههىل نچىلىههقۇزغۇب مىنههثاېز الرەڭسههۈرۆئ زۈيهه)ئىسههالمثىن(  رەسههىل﴿
 قىلغهههان تەنەل ئهههالالھ الرۇشههه ەنەئ ؟ۇرمەق(يارسهههىل تاشهههالپ الرنىڭغقهههانلىرىۇت

 يهه(لىنى تە)ھىههثاي قىلههثى، گههاس( الشههتىنڭئا قنههىە)ھ الرنىۇئهه ركى،ۇردەكىشههىل
 .(1)دېدى «ئايەىىى ئوقۇڭالرېگەن د (23 – 22)مۇھەممەد: ﴾قىلثى ك(ر( شتىنۈرۆك

شۈبھىسىزكى، ئالالھ تائاال تۇەقاندارچىلىقنى ياخشاىلىغان كىشاىگە ياخشاىلىن 
. ئېلىاپ كېلىادۇناى ىتىراھ ۈلكۆەا غان تۇەقانادارچىلىننشۇ ياخشاىالئاتا قىلىدۇ ۋە 

تارتىشساىز سااپ ھاالەتتە  - پاساتساىز، تااالش - تۇەقاندارچىلىقنى پىتانە ،لېكىن
ئىككاى  تۇەۇلغاناداتارتىشاالر  - تااالش ،پاساات - پىتانە يااكى تۇرۇشقا ۋەداۋامالش

تەرەپنىڭ ئارىسىنى ئوەشاپ ئەسالىدىكى ھاالىتىگە قايتۇرۇشاقا زور تىرىشاچانلىقالر 
ئىتاائەت ۋە  نىڭ ئارىسىنى ئوەشااپ قويغاان كىشاىكېتىدۇ. شۇەالشقا، ئىككى تەرەپ

ن بولىدۇ. ئالالھ تائاال مۇنداق دەيادۇ: ئېھساننىڭ ئە  يۇقىرى ماقامىنى قولغا كەلتۈرگە
                                                

 .ەدى ھ - 2554، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 5987، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 1)
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 ەدىقىگەسه تەقەپ ر،ۇي(قته يا شهىلىق ت(لىسهىثا ڭھبىتىنىۆسه نۇرۇي(شه ڭالرنىۇئ﴿
 ڭ)نىرەكشههىل غههانۇيرۇب ەشههكۈرۈشتەپلەئ رنىەكىشههىل يههاكىۋە يا شههىلىققا يههاكى
 ڭئالالھنىهه)ئى (الرنههى  ۇئهه كىمكههى. سههناەستۇم ثىنڭههنىۇب( ھبىتىۆسهه نۇرۇي(شهه

 ئاتههها جىهههرەئ كۈيهههۈب غهههاڭنىۇئ ن،ەقىلىهههثىك زىسهههىثىنۈي شەتىهههل رازىلىقىنهههى
 .(114نىسا: )﴾قىلىمىز

بۇ خىل ئەپلەشتۈرۈش ۋە تۇەقاندارچىلىقنى ياخشىالشنىڭ ئە  ياخشاى  رامازان
 زامانىدۇر.

قاانالر ەتۇ - ۋە ئاۇرۇقت اىئاتاۋاب -ياخشىلىن، تۇەقاندارچىلىن، ئاائىلە  رامازان
مەۋسااۇمىدۇر. بولۇپمااۇ تەلەپ قىلىنغااان  بىاالەن بولغااان ئاااالقىلەرنى ياخشااىالش

ئانىغا ئاالقىدار بولغاندا تېىىمۇ  - ئاتا رەھىم -سىلە ياخشىلىن ۋە مەقسەت قىلىنغان 
ئانىنى قاقشىتىش، ئۇالردىن ئۇزاقلىشىش ياكى ئاالالھ تائااال  - شۇنداق بولغاچقا، ئاتا

 ېغىرىدۇر. بۇيرۇەاندەك ياخشىلىن قىلماسلىن گۇناھنىڭ ئە  يامىنى ۋە ئە  ئ

 تەئىبهاد زىگىالۆئه ڭنىهۇئ تەقەپ ڭردىگارىهۋەرەپ﴿ئاالالھ تائااال مۇناداق دەيادۇ: 
قىلهههثى.  ەسهههىيەۋت الرنىڭيا شهههىلىق قىلىشهههى الرغهههاڭئانا -ئاتههها  ۋە الرنىڭقىلىشهههى

 الرغهاۇياشهىنىپ قالسها، ئ پۇب(له ثاڭقه(ل ئاسهتى ڭنىېبىهرى يها ئىككىلىسهى سه ڭالرنىۇئ
قىلمىغىههن(،  ۇزنىمۆسهه نچىلىلۇشهه رىههثىغانۈى بىلثمههاالللىقن نههىە)ي مىگىههنېد ھۇئهه
كامهالى  الرغهاۇقىلغىهن. ئ زۆسه مشهاقۇي نەبىل تەرمۆھ الرغاۇئ لىمىگىن،ەشكۆد الرنىۇئ
! ردىگههارى ۋەرەئههى پ»: ۋەبهه(لغىن  ەئامىلىههثۇم انەرەمههتەناھههايىتى ك ھرىبههانلىقتىنېم

 «غىههههنقىل تەمەرھەم الرغههههاۇئ كەلىگىنىههههثەربىيەت ەكىچىكلىكىمههههث نههههىېم الرۇئهههه
 قلىرىنىۇھوقا نۆۋەتا ە ئ ڭنىاىئان -ئالالھ تائاال ئاتا  ەتتەئاي ۇشبۇئ. (24 – 23)ئىسارا: ﴾گىنېد

 .ۇيدەكىتلەت قلىرىنىۇھوق قىرىۇي ە ئ ڭالرنىۇئارقىلىن ئ لىشېئ تىلغا

يېتىااپ كەلسااىمۇ تەۋبە  رامااازان پەرزەناات ئانىسااىنى قاقشاااتقۇچى -ئاتااا  
شااېرىكتىن  لىااگەننىڭ دەلىللەرۋە ھەدىساا «قۇرئااان كەرىاام»ئۇشاابۇ  ىۋالماااي،قىل

 !؟ھە - ئەزۋەيلىسە، قايسى روزىسى ئۇنىڭغاا نەپ بېارەرا تگۇناھكېيىنكى ئە  چو  
 ئالالھ تائاالنىاڭ ئاتاا ،ئەجەبا ئۇ !لىك ئىبادىتى ئۇنىڭغا مەنپەئەت قىالر؟كېچىقايسى 
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 ڭىگارىهردۋەرەپ﴿ :ئانىغا ياخشىلىن قىلىشنى تەۋھىد بىالەن بىلالە باياان قىلىاپ -
 يا شههىلىق الرغههاڭئانا - ئاتهها ۋە الرنىڭقىلىشههى تەئىبههاد زىگىالۆئهه ڭنىههۇئ تەقەپ

 دېگىنىنى ئۇنۇتتىمۇ؟ ﴾قىلثى ەسىيەۋت الرنىڭقىلىشى

ش بىاالەن ئااانىنى قاقشااىتى - يەنە كېلىااپ پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالممۇ ئاتااا
 ېتىم:ايتا ئۈ  قق -ا ئېلىپ، ساھابىلەرگە قايتا غئالالھقا شېرىك كەلتۈرۈشنى بىللە تىل

 ؟ۇيمزەرمەب رەۋەخ لىرىز ى ڭچو ەڭئ ڭناھالرنىزۇگ ڭچزو ەرگەسىل نەم —
  :دېگەن ئىدى، ساھابىلەر —

 :ېدى. رەسۇلۇلالھد —ا رەسۇلۇلالھ! ماقۇل، خەۋەر بەرسىلە، ي —

دەپ تىااك  — ئززانىىى قاقشززى ىش، -ئاىززا ۋە  شۈرۈل ززە  رى ېئالالھقززا شزز —
 .(1)ئولتۇردى

ولۇشاانىڭ ئانىڭىزەااا ھەمااراھ ب - ئاتااا !وزىاادار قېرىندىشااىمياخشااىال  ئەي ر
ال شاۇندى !لىرىڭىزنى ياخشىال ىغان مۇئامىللىرىڭىزەا قىلتۇەقان -ئۇرۇق سۈپىتىنى ۋە 

 .غۇسىروزىڭىزمۇ ياخشى بول

يااكى ھەر  ئانىڭىزنىاڭ بىرساى - ساىزگە قۇچااق ئاچقانادا ئاتاا رامازانئەگەر 
ماا . روزىڭىزناى زايە قىل ،ۈل باۆلمەي قېلىاپئىككىسى ھايات بولساا، ئۇالرەاا كۆەا

 گە ياخشاىلىقالرئانىڭىزنى ھەركۈنى يوقالپ، كۆەلىنى ئېلىڭكى سىز - ئەكسىچە، ئاتا
لەن جەننەتكە كىارىش ئاۇ ئىككىيلەننىاڭ رازىلىقاى بىا ،يېغىشقا باشلىسۇن. چۈنكى

نىڭ نائۇلاۇ  ئىنسا ئاۇتېىىماۇ مۇھىمادۇركى،  ىئانىڭىزنىاڭ رازىلىقابولىدۇ، بولۇپمۇ 
ڭ ئەزىاايەت بەرگااۈچى جەننەتنىاانىغااا ائ ۇ.قارىماياادرازىلىقىسااىز جەناانەت سااىزگە 

 .ۇپۇرىيالمايدپۇرىقىنىمۇ 

بىار كىشااى كېلىااپ، پەيغەمابەر ئەلەيھىسساااالمدىن جىھادقااا قاتنىشىشااىنى  
 :ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭدىن تەلەپ قىلدى. پەيغەمبەر

                                                
 .ھەدى  - 87، «مۇسلىم» ھەدى ؛ - 5976، «بۇخارىي»: ەدى ھ گەنېلىنك ەبىرلىكك( 1)
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 :دەپ سورىغاندا، ئۇ كىشى — ؟ۇھاياىم ڭئانا—

 :دەپ جاۋاب بەردى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغا —ئە، ھە —

 تەنززىەج ،ناىۈچزز! ئززايرىلمىغى  خى مى ىزز ى  ڭنىززۇئ بولسززا، نزز اقۇئ —
 .(1) دېدى — ،ئاس ى ا ىاپىىىىىڭئىااى  ڭنىىالرئان

 ىكەن،بولغاان ئىباادەتلەرنى كاۆپ قىلىشانىڭ ئېياى -تائەت  رامازانمادامىكى، 
 ىن ئالادىراشكۆرسەتمەسات بسەۋە - نى ياخشىالشقا باھانەتۇەقاندارچىلىقئۇنداقتا 

 - قنەتىجىسىنىمۇ كۆرۈنەرلىك ياخشى چىقىرىش كېرەك. قىسمەن كىشاىلەر ئاۇرۇۋە 
يوقاااپ  ئەۋۋەل قارشااى تەرەپنىااڭتۇەقااانلىرىنى تاشااالپ ياتلىشااىپ كېتىشااتە 

 خاتاالشتى:ۇالر ئەپسۇى، ئكەتكەنلىكىنى باھانە قىلىشىدۇ. 

ىن ياماانل ، يامانلىققاايقايتۇرماامانلىققا ياخشىلىن بىالەن جااۋاب بىرىنچىدىن، يا
  ؛بىلەن جاۋاب قايتۇرۇپ خاتاالشتى

خشااش بىلەن ئو قارشى تەرەپگۇناھتا  پ،ئىككىنچىدىن، تۇەقاندارچىلىقنى ئۈزۈ
  ؛بولۇپ خاتاالشتى

 زانرامااائۇلااۇ  ، مايشااقا تىرىشاائۇالتۇەقاناادارچىلىقنى ئااۈزۈلگەن ئۈچىنچىاادىن، 
 ؛باشقا ۋاقىتالر بىلەن باراۋەر قىلىپ قويۇپ خاتاالشتى نىئېيى

 يززوقالي ەڭىەگەڭززى»: پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ۇالرئااتۆتىنچىاادىن، 
 غقززانچىلى ۇى. ۇسززابالنماي ېھ رغانۇىاشزز ۇى رىش ىسززىىى غقززانچىلى ۇى چىۇرغززۇى

 رىشز ىىى نە ىلگۈۋېزۈئز رىپى ى ەى باشقىالر بولسا چىۇرغۇىاش ۇى رىش ىسىىى
تۇەقانادارچىلىقنى ئاۈزۈپ »دېگەن ساۆزىگە پەرۋا قىلمااي،  (2)«رۇم ەئاد لىغانۇئ

 دەپ تۇرۇۋېلىپ خاتاالشتى. «ئۇ ئۇلىمايدۇ، قويغان كىشىگە بىز ئۇلىساقمۇ

« اليىان ئىادىئۇالر ئۈزۈشاكە » پ،تۇەقانلىرى بىلەن ئاالقىسىنى ئۈزۈ - ئۇرۇق
باشاقا،  قىسامەن كىشاىلەردىن ىدىغان بەزىتىكۆرس لەربسەۋە -لۈك باھانە تۈردەپ 

                                                
 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدى ھ - 3104، «ەسائىين( »1)
 .ھەدى  - 5991، «ۇخارىيب»( 2)
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 ۋە تاشايۈرەكقوباۇل قىلمايادىغان سااال  -سۈل   ،ۇالرئكىشىلەر باركى،  يەنە شۇنداق
قااانلىرى تەرىپىاادىن رەت قىلىنغااان ۋاقىتتااا يااۈزلىرى قىزىرىشااتىن ەتۇ - ئااۇرۇق

 غان كىشىلەردۇر.ىدىقورق

 پ:بىر رىۋايەتتە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا بىر كىشى كېلى

ا رەھىام  مېنىڭ تۇەقانلىرىم بار. مەن ئۇالرەا ساىلە !ئى ئالالھنىڭ رەسۇلى —
ن اخشاىلىيئۇالرەاا  قىلىپ تۇرىمەن. بىراق، ئۇالر ماەا سىلە ا رەھىام قىلمايادۇ. مەن

 نالرچەمېھرىباا ئاۇالر ماەاا ياماانلىن قىلىادۇ. مەن ئۇالرەاا بىاراق ،قىلىپ تاۇرىمەن
ەنىادى، دېگ —ماەاا ناادانالرچە مۇئاامىلە قىلىادۇ، ئاۇالر  لېكىن ،مۇئامىلە قىلىمەن

 ئەلەيھىسساالم:پەيغەمبەر 

 ڭالرنىزۇئ ،ڭقىلغزان بولسزا كە ڭي قانلىرىېئ نەىەقىقەھ نەس رەگەئ —
ئززالالھ  ،ڭرسززاۇقىلىززپال ى امۋئىشززىى دا ۇبزز نەسزز اى ېلزز ،ەزىگۆئزز نززاھىۇگ
 ىىېسزز ي،ۇبولزز ەبىلززل ەمىشززەھ نەبىززل نەسزز چىۇقوغزز ىغ بىززر پزز ى ەرەى
 .(1)دىېد — ،ۇقوغ اي  ردى الۇئ

 

  قىلغىن!بنغت قىلغنا  ااخشنىلىىىىنى ق ئانامغا  -ئايا  !ئى ئالالھ
ئغدرغا مەرھەمەت   لىگىنىد كەئغدر مېنى كىچىكلىكىىد  يەربىر

ىەت شننەپ - . يغغىاننندارچىلىىنى ااخشننىلىغانلىزىىىزغا ر ھىنن قىلغىنن!
بىزنىنن   . ئىنسننانالرنى  ئارىسننىنى ااخشىلىشننىىىز ئۈچننۈ  قىلغىنن!

 ... ئامى!!! بەرگى!ئەھدالىىىزنى ااخشىال  

                                                
 .ەدى ھ - 2558، «ۇسلىمم» (1)
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13 

 
 ثىكى قېرىنثاشلىرىڭىزرامازان

 

ت ۋە دىنادۇر. بىرىگە كۆيۈناۈش شاەرىئە - مۇسۇلمانالرئارا ئۈلپەتلىشىش ۋە بىر
ىرلىشىشاكە بئىتتىپاق ئۆتۈشاكە ۋە  - ىناقئ شەرىئىتىدە بىزنى دائىمئۆز ئالالھ تائاال 

 - بئەدەغان تاارتىش قىلىشاتىن يىراقالشاتۇرىدى - ە تااالش، بۆلۈنۈشتىن ۋپچاقىرى
 ئىادىئاللەرنىە  يۈكساەك ئيولغا قويدى. ئەگەر بىز بۇ  مەقسەتلەر -ەايە ئەخالق ۋە 

ىار ب -ەن دائىام بىار ت ،بەجا كەلتۈرگەن ۋە بۇ ئەخالقالر بىلەن خۇلقالنغاان بولسااق
ە دىنناى ۋ ەرگەنبە يااردەم ھەقاقئاالالھ تائااال بىالەن  جان بولغان بوالتتۇق. شۇنىڭ

دىمى يهار ڭزىنىهۆئ نىېئالالھ س﴿ :الالھ تائاال مۇنداق دەيدۇئ كۈچلەندۈرگەن بوالتتى.
 دىللىرىنههى ڭرنىههەلئمىنۇم. ئههالالھ ۇرىههثۈنثەچلۈك نەبىههل رەلئمىنۇمهه ۋە نەبىههل
 ڭالرنىهههۇئ ۇقىلىپمههه رپەسههه بهههايلىقنى نۈتهههۈپ زىهههثىكىۈي رەي نەسههه. ردىۈشهههتەبىرل

( نەىهلب ىتەدرۇقهكەمهالى  ڭزىنىۆئالالھ )ئ ،كىنېل. ڭيتتىەلمەرۈتشەبىرل دىللىرىنى
ئىهه   نەبىههل تەكمېھهه ،رۇئههالالھ غههالىبت بھىسههىزكى،ۈئىنههاق قىلههثى. ش الرنىۇئهه

 .(63 – 62ئەنفال: )﴾رۇچىثۇقىلغ

بەلكاى  ،بولماساتىنتەقادىر  ئاالقىساىز ەبكەۋەقېرىنداشالرئارا ئۈلپەتلىشاىش سا
 ۇر.دىسااىېۋمڭ اجىباتالرنىااۋ ندىلىاادىغانۇروئە ۋشااەرىئەتنىڭ نىاادىغان ئىجاارا قىلى

 - بىزر ر،ۇرىى ىشزى ېق ڭلمانىىۇسزۇم لمانۇسزۇم»شەرىئەت شۇنداق ھۆكۈم قىلىدۇكى: 
ۋە ( 1)«ۇي ەىمۋەىاشززلى ەىاەقوغزز ىماي ھززاال  رىى ىشززىىىېق ،ۇقىلمايزز  مۇلززۇز ەبىززرىگ
 تەباەھۇز مزز ھززرېم ەز بىززرىگ بىززر ش،ۈرۆ زز ياخشززى بىرىىززى ز بىززر رەئمىىلۇمزز» يەنە:

  ى،ۇئوخشززاي  ەنززگەدەب نۈىززۈبىززر پ ددىۇقىلىشزز ا خزز س اشززلى ېھ ۋە شۈزۈىاززەي
                                                

 .ھەدى  - 2580، «مۇسلىم» ھەدى ؛ - 2442، «بۇخارىي»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 1)
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 سززى ۇيقۇئ ي،ۇبولزز بىئززارام زاالرەئ نۈىززۈپ باشززقا قالسززا، ئاغرىزز  زاسززىەئ بىززر ڭنىىززەدەب
 .(1)«ۇقالى 

زان ئۇشابۇ راماا كى،مەنكاۆرۈپ تاۇرۇپتىئى روزىدار قېرىندىشىم ۋە ھەمشىرەم! 
ۋە  ەتنېاائمياخشااىلىقلىرىدىن ئىبااارەت ئىالھىااي  ئاخىرەتنىااڭ - دۇنيااائېيىاادا 

 . ەرسىلھېرىسمەن تولىمۇ ھەممىڭالرقولغا كەلتۈرۈشكە  بولۇشىغابەخشەندەلەرنى 

ائىاال نمەەپىاارەتكە  -م ئېيىاادا ئەپااۇ قىلىنىشاانى، كەچااۈرۈ رامااازانىمىز بااارچ
نساانالردىن بىھااجەت قېلىشاىنى، ئى يخاتالىقلىرىمىزنىڭ مەخپىا -سەھۋ ، بولۇشنى

 ،پتولۇقلىنىاا، ھاجەتلىرىمىزنىااڭ ئااادا قىلىنىشااىنى، كەمتۈكلىرىمىزنىااڭ پولااۇب
مە تەشاىنى قىيىنچىلىقلىرىمىزنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىشىنى ۋە ئىشلىرىمىزنىڭ ئاسان بولۇ

يااكى  بۇالرەاا ئېرىشىشاىڭىزنى ماۇمكىن ئەمەىپېقىر ھەرگىزماۇ ئۈمىد قىلىمىز. ۋە 
ىااڭ قارىمااايمەن، چاۈنكى سااىز بۇالرن دەپ دەرىجىادە يىااراقيەتكىلاى بولماياادىغان 

 سىز. ىئىگ ۋە ئاچقۇچلىرىغا ھەممىسىنى قولغا كەلتۈرۈشنىڭ سەۋەب

بېرىشاىنى ئاارزۇ ىزگە ئاۆزىڭالنىاڭ ئائاالالھ تا نىڭبۇالرنى قولغا كەلتۈرۈش سىز
ئەپااۇ ئااۆزىڭىز نااى ئىنسااانالرەا بېرىشااىڭىز بىاالەن بولىاادۇ.  )لەر( ەنەرسااقىلغااان 

باشاقىالرنى ئەپاۇ قىلىشاىڭىز، كەچۈرۈلۈشاىڭىز ئۈچاۈن  ۋەلئەۋقىلىنىشىڭىز ئۈچۈن 
ۋېتىشااىڭىز، خاتالىقلىرىڭىزنىااڭ ئاشكارىالنماساالىقى ئۈچااۈن ۈكەچۈرئااۆزگىلەرنى 

ئېرىشىشىڭىز ئۈچۈن باشاقىالرەا قا چىلىقئاسانباشقىالرنىڭ خاتالىقلىرىنى يېپىشىڭىز، 
ساېىىيلەرچە ۈن رچە مۇئاامىلىگە ئېرىشىشاىڭىز ئۈچاەئاسانالشتۇرۇشىڭىز، ساېىىيل

مۇئاااامىلە قىلىشاااىڭىز، رەھىااام قىلىنىشاااىڭىز ئۈچاااۈن رەھىااام قىلىشاااىڭىز، 
ئېغىرچىلىقلىرىڭىزنىاااڭ كۆتۈرۈلۈشاااى ئۈچاااۈن باشاااقىالرنىڭ ئېغىرچىلىقلىرىناااى 

 القانداق بىر ياخشىلىن پەقەت ياخشىلىن بىلەنھەر ،. چۈنكىكېرەككۆتۈرۈۋېتىشىڭىز 
يا شههى ئىهه  ﴿ :بولىاادۇ قارىتااا گەەمەلاائىاادۇ. مۇكاپااات ياااكى جااازا لمۇكاپاتالندۇر

 .(60رەھمان: )﴾ۇرىشىثېئ كاپاتقاۇم يا شى تەقەپ چىۇقىلغ

                                                
 .ەدى ھ - 2586، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 6011، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەككبىرلى( 1)
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مااۇھەممەد مۇسااتافا سااەللەلالھۇ ئەلەيھااى بااۇ مەنىلەرنااى ھىاادايەت ئىمااامى 
 پەيغەمبىرىمىااز !نىڭ سااۆزلىرى بىاالەن بىرلەشااتۈرۈپ ئويلىنىااپ بېقىااڭۋەسااەللەم

 نەلززگە  شززىغاېب ڭرىى ىشززىىىېق لمانۇسززۇ ىماززى م» :ئېيتااۇر ئەلەيھىسساااالم
 نەلززگە  شزىغاېب ڭنىزۇئ نىۈ ز تەئزالالھ ىائزاال قىيزام ،ەىسزۈۋەرۈىۆ  غىرچىلىقىزىېئ
قىيىىچىلىقىىززززى  ڭ.  ىماززززى بىرىىىززززۇ ىزززز ۈۋېرۈىۆ بىرنززززى  غىززززرچىلىق ى ېئ

 ئىشزززلىرىىى ڭنىزززۇئ ەى ەئزززاخىر ۋە نيزززاۇد ىائزززاال ئزززالالھ ،ەرسزززەب يۇرۇئاسانالشززز 
 ۋە نيزاۇد ىائزاال ئزالالھ ياپسا، يىاىىىەئ ڭلمانىىۇسۇم ماى ى. ۇرى ېب يۇرۇقواليالش 
 ەمز ەم ەھ غارىى ىشزىېق لمانۇسزۇم  ىمازى. ۇياپىز  يىاىىزىەئ ڭنىزۇئ ەى ەئاخىر
 .(1)«ۇلى بو ەم ەم ەھ غاڭنىۇلسا، ئالالھ ئبو

سزا قىل اۋىى راھزاجى ى ڭرىى ىشىىىې ىماى ق»: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە
 :ھەم بىار ھەدىساتە ۋە باشاقادەيادۇ  (2)«ۇلىز قى اۋرا ىىاجى ىھز ڭ ىشزىىى ۇئالالھ ئ

 ۇئززالالھ ئزز ،ەرسززەب يۇرۇسودىسززىىى يانزز  ڭرىى ىشززىىىېق لمانۇسززۇ ىماززى م»
 دېگەن. (3)«ۇ ى ۈۋېرۈچە  نىۈ  تەخاىالىقلىرىىى قىيام ڭ ىشىىى

يۇقىرىاادا بايااان قىلىنغاناادەك، ياخشااىلىن قىلغااۇچىالر ياخشااىلىن بىاالەن، 
، چىالر قواليالشتۇرۇلۇش بىلەن، سېىىيلىن قىلغۇچىالر سېىىيلىن بىالەنقواليالشتۇرەۇ

ئزالالھ » :رەھمەت بىالەن مۇئاامىلە قىلغاۇچىالر رەھامەت بىالەن مۇكاپاتالندۇرۇلىادۇ
 .(4)«ۇقىلى  ھى ەر ىالرگەىلىالەپقەش - ھى ەر ن ىلىرى ى ەب

ىاش، ئبىار قاناداق ھەرمۇسۇلمانالرنىڭ ئىشلىرىنى ياخشىالشتا ئېلىپ بېرىلغان 
 تۇر. ئەمەلىيەتتە شۇ كىشىنىڭ ئۆزىنىڭ دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى ئىشىنى ياخشىالش

ئىنساانالر قىياامەت كاۈنى »مۇناداق دەيادۇ: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مەسئۇد ئىبنى 
ئىلگىرى كۆرۈلۈپ باقمىغاان دەرىجىادە يالىڭاا ، ئاا ، ئۇسساۇز، ناھاايىتى ھاارەىن 

                                                
 .ەدى ھ - 2699، «ۇسلىمم» (1)
 .ەدى ھ - 2580، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 1284، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 2)
، «ەئىبنااي ماااج» ەدىاا ؛ھ - 3001، «ۋۇددا ەبااۇئ» ەدىاا ؛ھ - 7122 ،«ەھاامەدئ ۇساانەدۇم» (3)

 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدى ھ - 2190
 .ەدى ھ - 923، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 1284، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 4)
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ھ رىزالىقى ئۈچۈن كىيىم كىيدۈرگەن بولسا، ئالالھ كىمكى ئالال .لىدۇۈتىرىلدۈرھالەتتە 
ئۇ كىشىگە كىيىم كىيدۈرىدۇ. كىمكى ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن ئا  قالغااننى تويغۇزەاان 
بولسااا، ئااالالھ ئااۇ كىشااىنى تويغۇزىاادۇ. كىمكااى ئااالالھ رىزالىقااى ئۈچااۈن بىرىنىااڭ 

ى قاندۇرىادۇ. نىئۇسسۇزلۇقىنى قانادۇرەان بولساا، ئاالالھ ئاۇ كىشاىنىڭ ئۇسساۇزلۇق
كىمكى ئالالھ رىزالىقى ئۈچاۈن ئەپاۇ قىلىاۋەتكەن بولساا، ئاالالھ ئاۇ كىشاىنى ئەپاۇ 

 .(1)«قىلىۋېتىدۇ

ۇ ساالى  بامۇھەببەت رىشتىساىنى كۈچلەندۈرىادىغان  - قېرىنداشلىن ۋە مېھىر
بااۇ  ،نامازەااا ئوخشاااش ئىبااادەتلەر بىاالەن بىاارگەۋە ئەمەلاالەر زىكىاار، دۇئااا، روزا 

 زانراماا ە،ار دېيىلسبالدىراش ئۈچۈن مۇسابىقىلىشىدىغان بىر مەيدان ياخشىلىقالرەا ئ
 قىلىشههتا ئىشههالرنى يا شههى الر،ۇشهه ەنەئ﴿ .مەركىاازى بولىاادۇنىڭ مەياادان ۇشاا
 .(61مۇئمىنۇن: )﴾رۇردەكىشىل نەتكەك پۈتۆئ ئالثىغا سابىقىلىشىپۇم

نا قېرىنداشلىن مەجبۇرىيەت ۋە ئەمەلىيەتاتىن مۇستەسا يشۈبھىسىزكى، ئىمانى
ۋە ئاامىللىرى  ەتاۈرتكئۇنىڭ ئۆزىگە تاالىن شوئار بولماستىن، بەلكى بىر قۇرۇق ئىچى 
تەقەززالىارى  - قېرىنداشلىقنىڭ تەلەپ يتەقەززالىرى باردۇر. ئىمانى ۋە تەلەپ ھەمدە
ياردەم بېرىش ھەمدە ياخشى كۆرۈش ۋە نەسىھەت خالىسانە نى ئىپادىلەش، دوستلۇق

لىرىنى ئاۆز ئىچىاگە ئالىادۇ. خاۇددى ئىماان تۇتقاا كقىلىشتىن ئىبارەت ئە  كۈچلاۈ
ئزالالھ  ش،ۈرۆياخشزى  ز نۈچزۈئالالھ ئ»: ئېيتقاندەك پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

ئۇنىاڭ  .(2)«رۇبىرىز  ڭلىرىىىزاىقۇى مەھاەسز ۇم ەڭئ ڭئىمانىى شۈرۆ  چۆئ نۈچۈئ
اننى تەلەپلىرىنىڭ قاتارىدىن يەنە تۇەقانادارچىلىقنى ياخشاىالش ۋە ھەربىار مۇساۇلم

 دىندارلىقىغا قارىتا ھۆرمەتلەشمۇ باردۇر.

بىارىگە ياېقىن تۇرۇشانىڭ مەنىساى  - بىارۋە دا ئۆزئاارا ئىاگە بولاۇش رامازان 
ناى  )الر( دىندىكى قېرىنداشلىقنىڭ تۈرتكىسىدە ئاالھىدە گەۋدىلىنىدۇ. ئاا  قالغاان

                                                
 .بەت - 66توم،  - 2، «ۋەتتەرھىت ئەتتەرەىت»: ۇنزىرىي( م1)
 ھەساەن بىالەنباشقا شااھىتلىرى »: بەرگۈچىلەر. باھا ھەدى  - 18524، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »2)

 «ھەساەن». ئالباانىي: ھەدىا  - 10378، «كەبىر ئەلمۇئجەمۇل»: تەبەرانىي. دېگەن « ھەدى
 .دېگەن
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لادىن قوشۇنىڭدەك  ،تويغۇزۇش ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن جامائەت بىرلىكتە ھەرىكەت قىلىش
 ەساەدىق، ىشقاېچپۈتۈن ياخشاىلىقالرنى قىلىاش، ئەزىايەت بېرىشاتىن كەلگەنچە 

تە جاماائەت بىالەن ئوقاۇش، مەسجىدنى )الر(  بېرىش، زاكاتالرنى ئادا قىلىش، ناماز
ئىشاالرنىڭ ھەممىساى ئىماان ئەھلاى ئارىساىدىكى  قاتاارلىنبىرلىكتە دۇئا قىلىش 

 بىلەن مۇناسىۋەتلىكتۇر. تۇەقاندارچىلىن ۋە قېرىنداشلىن تۈرتكىسى 

پۈتۈن ئۈممەتنىڭ كوللېكتىاپ شاەكىلدە روزا تۇتۇشاىنىڭ ئاۆزى  بويىچە ئايبىر 
بىاارىگە يااېقىن قىلىاادۇ. بىاار  - تۇيغااۇالرنى بىرلەشااتۈرۈپ قەلبلەرنااى بىاار -ھااې  

ىغان مۇسۇلمانالر بىرلىكتە روزا تۇتىدۇ، بىارلىكتە ئىپتاار قىلىشاىدۇ. ايدشەھەردە ياش
ۇشتا، ئىپتاردا، ئاچلىقتا، توقلۇقتا بااراۋەردۇر. ئاۇالر بەش ۋاقىات نامااز ۋە ئۇالر روزا تۇت

سەپلىرى مۇستەھكەم قېرىنداشالر  ،لەرگە كەلگىنىدەمەسجىدئۈچۈن  نامىزى ەۇمۇئج
 ،ئېيى تۈگىگەن ۋاقىتتا رامازان. بولۇپ ھەممىسى بىرلىكتە ئالالھقا ئىبادەت قىلىشىدۇ

ېيت نامىزى ئوقۇيدۇ ۋە شاۈكۈر ئېيتىاپ تەكبىار ھەممەيلەن يىغىلىپ خۇشال ھالدا ھ
 توۋلىشىدۇ.

ساىز چاو   !رىاڭېبنىڭ مەكتۇبىغا دىققىتىڭىزناى رامازان! ئى روزىدار قېرىندىشىم
بىار شەخسانىڭ ھەرباۇ جاماائەتتىكى ، بىار شاەخ يەكاكە بىر جامائەت ئىچىدىكى 
 مۇناساىت  بار. سىزگە ساېىىيلىن ئېيىادا ئە لىرىھەقمۇئەييەن سىزنىڭ ئۈستىڭىزدە 
قېرىنداشلىرىڭىزنىڭ ئەھۋالىنى بىلىاپ تاۇرۇش ۋە ئۇالرنىاڭ ئاشۇ  ۋە ئە  يارىشىدىغىنى

 ئېھتىياجلىرىنى قامداشتۇر. 

ىنىڭىزدا تىىداسااشاقان تتولاۇپ  گەئىچمەكالەر - * سىزنىڭ خىلمۇخىل يېمەك
ىڭ قايسىسىنى ئېلىپ قايسىنى ئالماسلىقنى بىلەلمەي تاۇرەىنىڭىزدا، قېرىنداشالىرىڭىزن

ئىچىدە ئىپتار قىلىدىغانغا بىرەر تال خورما ياكى ئۇسسۇزلۇقنى قاندۇرىدىغانغا ساوەۇققىنا 
  !بىر يۇتۇم سۇمۇ تاپالمايدىغانالرنىڭ بارلىقىنى ئۇنتۇما 

* سىز ئازادە ھەم تىنچ ئۆيىڭىزدە يۇمشاق كۆرپىلەر ئۈساتىدە راھەت ساوزۇلۇپ 
ۇش سىناقلىرى بىلەن تولغان راياونالردا ئۇر ياكىياتقىنىڭىزدا، خىلمۇخىل بااليىئاپەت 

زىاارائەتلەرگە  ۋاران، - باا ۋە  ماالالر ەاا ھەمادەئەۋالدالرۋە يااش جاناانالر جاانالر، 
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قااتتىن ئااچلىن، چىدىغۇساىز زىيانالرنىڭ دەستىدىن قورقاۇنچ، ئەزىيەت ۋە يەتكەن 
ئىسسااىن قاتااارلىن سااەۋەبلەر تااۈپەيلى خاتىرجەمسااىزلىك پىژەىاارىم سااوەۇق ۋە 

الش پااارت قااۇالقنى يااارەۇدەك دەھشااەتلىك ،مچىسااىنىڭ ئاسااتىدا جااان تالىشااىپقا
 ئاۋازلىرى بىلەن تا  ئاتقۇزىدىغان كىشىلەر نۇرەۇندۇر.

 اي دېساىڭىزقوپ - ىلىغان ماشىنىلىرىڭىز، ئولتۇرۇپبىرقانچ دېسىڭىز ھەيدەي* 
 - ەرساەياساتۇقلىرىڭىز، خىلمۇخىال نپەر ،يېكەندازلىرىڭىز - خىلمۇخىل ئالىي كۆرپە

ماللىرىڭىز بولۇشى مۇمكىن. لاېكىن، قېرىنداشالىرىڭىزنىڭ ئىچىادە  -ئەشيا كېرەك ۋە 
پاناھلىنىاادىغان يېاارى، ئولتۇرىاادىغان ئااۆيى، جىااددىي ئېھتىياااجلىرى ئۈچااۈن 

 قوللىنىدىغانغا قاتناش ۋاسىتىسى يوقالر ئاز ئەمەستۇر.

م ياشااۋاتقان سائادەت ئىچىادە خااتىرجە - باياشاتچىلىن، بەخت - * سىز باي
ساىزدىن باشاقا نۇرەاۇن قېرىنداشالىرىڭىز قىيىنچىلىان  ،بولۇشىڭىز مۇمكىن. لاېكىن

تارتىۋاتقان، كېسەللىكلەر بىلەن ئېلىشىۋاتقان بولۇشى، ئۇالرنىاڭ ئەھۋاللىرىغاا كۆەاۈل 
 -رەناا  جاپاسااىنى،  - جەبااربۆلىاادىغان پەزىلەتلىااك كىشااىلەرگە ياااكى ئۇالرنىااڭ 

بولۇشااى  تۇرۇۋاتقااانىغان ۋاپااادار كىشااىلەرگە تەلپۈنااۈپ مۇشااەققەتلىرىنى ئەساالەيد
 مۇمكىن.

ئېيىنىاڭ ئاخىرىادا ئەۋالدلىرىڭىزەاا ئە   راماازان !* ئى روزىدار قېرىندىشاىم 
ئە  ياخشاى ئويااۇن ، كااېچەك - ئە  ياخشااى كىايىم، ئىچامەك - ياخشاى يااېمەك

ىار قېرىندىشاىڭىز تۈرلىرىنى تالالپ بواللماي تېڭىرقاپ قېلىۋاتقان ۋاقتىڭىازدا باشاقا ب
بېاارىلگەن كىشااىلەرنىڭ بېىىللىقىاادىن  نېاائمەتقولىنىااڭ تارلىقىاادىن ياااكى 

ئەۋالدلىرىنىڭ قايسىسىغا بېرىپ، قايسىسىغا بەرمەسلىكتە تەەلىكتە قېلىۋاتقاانلىقىنى 
  !ئويالپ باققانمىدىڭىز؟

 اقىتتااۋقىلغاان  ىىيلىنېس ەاڭىزرىنداشلىرىېق ىزسئى قىممەتلىك قېرىندىشىم، 
 رزىايەق ەىگبباەر ڭرنىەملەئال ىزئارقىلىن س ۇب ،ىزقىلغان بولىس ىىيلىنېس ەگىڭىززۆئ
قااتتىن  نيااداۇد نىڭىزرىياخشاىلىقلى ۇب ىزگەس تائاال . ئالالھىزبولىس نەگەرب ەنەسەھ

 ۋەئانىسااى  رىندىشااى،ېق زۆئىنسااان ئاا شااۇنداقال ە،دڭىزنلىرىۈموھتاااج بولغااان كاا
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: ۇرىادېب پۇرۇقاايت پەسساىلەھ ەنىدۈك تەىيامق نىەي نۈقاچىدىغان ك ۇدىنمدادىسى
، پەتىهل رازىلىقىنهى ڭئالالھنى نىە)ي نەرىثىكېب ەنەسەھ رزىەكىمكى ئالالھقا ق﴿
 پەسسهههىلەھ غهههاڭنىۇئ ئهههالالھ( نەقىلىهههثىك رپەمهههال سههه - لۇي(لىهههثا پههه ڭنىهههۇئ

 .(11ھەدىد: )﴾ۇرىثېب ابۋسا ڭچ( غاڭنىۇئ ،ۇرىثۇقايت

 

چىن  ئېسنىلىدىغانالردى!   بىزنى سېنى  دىنى غنائى ئالالھ! 
بىزىىىزنى ااخشنى ك رىندىغانالردى!   - سېنى  رازىلىىى  ئۈچۈ  بىز

شننەپىەت  - بىزىىىننزگە ر ھىنن  - سننېنى  ئى ائى ى نند  بىننز
 ئامى!! ...! ك رسى ىدىغانالردى! قىلغى!



128
 

 

 



129
 

 

 

14 

 
 ثىكى دۈشمەنلىرىڭىزرامازان

 

 ۇىزمڭنلىرىەشامۈد ،كەبولغىنىاد ىزڭلىرىرەرادۇبا -دوسات  رىناداش،ېق ڭسىزنى
 ەىزگڭشامىنىۈدىن باشاقا چاەادا ديىاېئ راماازان ئىچىادىكى يىل بىر. نىنېئ شىۇبول

 ىزڭشامىنىۈد كۈياۈب ە ئ ڭساىزنى. يسىزەلمەرىشېئ ەمگەيارد كەىكىدامازاندرقارشى 
 ڭنىااۇئ ۋە يتانەشاا رۈكااگەت قااارەىشلىنىدىغان ېساا نەكىشاا - نجىاارەدا زرامازاناا

 اقىتلىرىاداۋ پقالغانېق ڭيىلىنى – ئايدا كەبارۇم ۇب ئمىنۇم. رۇالدلىرىدەۋئ ردىەتگەنەل
 پۇەلاەم نىۇئا – نۈچاۈئ لىشۋېقىلىا ھاازىرلىن بىار ياخشى شتاۇرۇت قارشى غاڭنىۇئ

: ۇيادەد ناداقۇم مەللەساۋە يھاىەلەئ ۇلالھەللەس دەممەھۇم. ۇبوالاليد قادىر قىلىشقا
 ڭمىىززەنىەھەج ، چىلىززېئىشززىالىرى ئ ڭىىىززەنىەج ،ەنزز ەلگە  يززىېئ رامززازان»

 .(1)«ۇنلىىى ە(  ىشنەبىل رەنجىرلە)ز ي انالرەش ۋە ۇئىشىالىرى ىاقىلى 

شااەيتانالرنىڭ كىشەنلىنىشااى ياااكى زەنجىرلىاارى ئۇالرنىااڭ ئىنسااانالردىن 
چەكلىنىشى بىلەن بولىادۇ، يەناى ئىنساانالرنىڭ دىللىرىغاا كىرىادىغان شاەھۋەت ۋە 

رەھىمەھاۇلالھ  (2)كەسىر ئىبنىولىدۇ. يوللىرىنىڭ تاقىلىشى بىلەن ب ھەۋەى -ھاۋايى 
تىش ايبەدەننى تاازىالش ۋە شاەيتاننىڭ ياوللىرىنى تاار روزا تۇتۇشتا»: مۇنداق دېگەن

ئززى ياشززالر! ›: شااۇنداق كەلاادى دە‹سااەھىھەين› ،باااردۇر. شااۇنىڭ ئۈچااۈن
                                                

 .ەدى ھ - 1793، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 1766، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 1)
ساارىي ەلبەشااىي ئەرۇقئەلسااىر ەر ئىبنااى كەمۆددىن ئىساامائىل ئىبنااى ئااۇلفىاادا ئىمااادۇبە( ئىمااام ئ2)

يُّ  بنُ عُمَرَ بن  كَر يرٍ إ سْمَاع يلُ)ببُو الف داء   شقىيەددىمەئ / م.  774 – 701( )ھ. الدّ مَشْاق يُّ البَصْار يُّالقُرَشا 
قىا . ئىماام ئىبناى ەشاافىئىي ف ۋەناى ۇدىسشاەسسىر، تارىىچى، ھەفۇئاتاقلىن م_ ( 1373 – 1301

 ەلبىاادايەئ»، «ن العلاايم(سااىر )تفسااير القاار ەئىبنااى ك ۇفسااىرەت»ر ۇشااھەشاااگىرتى. م ڭنىااەيمىييەت
 ۋە «رجىمىھاالىەت ڭيھىسسااالمنىەلەر ئەمابەيغەپ»، «رجىمىھاللىرىەقاھاالر تۇشافىئىي ف»، «ەننىھايۋە
 _ ت. للىفى.ەئۇم ڭرنىەرلەسەن( قاتارلىن ئەلمىگەتىپ كېي ەبىزگ«)رھىەخارىي شۇل بۇھىھەس»
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 ن،ۇنسزززەيلۆ( ئرھزززالەبولسزززا )د رەنزززلەىاەي چىۈ ززز ەيلىىىشزززاۆئ ردى ەسزززىل
 غززاڭنىۇئروزا  ناىۈچزز ن،ۇىسززۇروزا ى سززەىمىەي چىۈ زز ەيلىىىشززاۆئ مىىڭاززى ى
 .(1)«‹رۇچى ۈساە  تۋەھەشياخشى  ەڭئ نەىەنىسا

وللىرىنى ياشاەيتاننىڭ  نىڭتۇتۇشادىن باشاقا ۋاقىاتالردا روزا رامازانا دا ۋەرامازان
ن ھەددىادى دا شاەيتاننىڭرامازانا ،تارايتىشتىن ئىبارەت ئاالھىدىلىكى باردۇر. ئەمماا

ەكلىدە باشالىرى ھەقىقىاي بىار شاىبەلكاى كاتت ،ارايتىلماساتىنئاشقانلىرىغىال يول ت
  چاو  باۇ ئايادا ئە ماۇئمىنئىنسانالردىن چەكلىنىدۇ. ئۇالرنىڭ چەكلىنىشى بىلەن 

 ،ندۈشاامىنىدىن قۇتۇلغااان ۋە ئۇنىڭغااا قارشااى ياااردەمگە ئېرىشااكەن بولىاادۇ. لااېكى
ئۇلاۇ   گە قارشاىۋە نەپساى ەىھەۋ -ھااۋايى باەالنمايدىغان ۋە زەنجىرلەنمەيدىغان 

 دۇر. موھتاجئالالھ تائاالدىن ياردەم سوراشقا 

 يادۇ.توختاپ قالما قاچانھېچئىنسان بىلەن شەيتان ئوتتۇرىسىدىكى بۈيۈك جە  
قال شاۇنداشاى، باشقا ۋاقىتالردا شەيتاننىڭ مەەلاۇپ قىلىنىۋە دىكى بۇ تىنچلىقتا رامازان

 ا قارشى يااردەمگەۋە ئازدۇرۇشلىرىغۋەسۋەسە پاساتلىرى،  - نەپسىنىڭ شەيتاننىڭ پىتنە
 پۇرسەت باردۇر.ە كرۈشكەلتۈۋۋەتلەرنى قولغا قۇ -كۈ   يئېرىشىشى ئۈچۈن، ئىمانى

نىااڭ مەقسااەتلىرى ھەققىاادە تەپەككااۇر قىلغااان كىشااى پەيغەماابەر رامازان 
. دۇبايقايا ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىدە ئۈ  ئىشقا ناھايىتى بەك كۆەۈل باۆلگەنلىكىنى

 ە  ياخشاىقانداق زامان ياكى ماكاندا شاەيتانغا قارشاى ئھەرتتە بۇ ئۈ  ئىش ئەمەلىيە
 قورالدۇر. بۇالر:

 ؛يتىشېئ ۆپزىكىرنى ك ۈچۈنقالماسلىن ئ ۈشۈپچ ەپلەتكەە بىرىنچىسى،

 ؛ بولۇش ىلئىقتىسادچئىسراپقا قارشى  ئىككىنچىسى،

نى ىرىلساەتپۇر ئىباادەت -، تاائەت دىغانزايە قىلى بىھۇدە ۋاقىتنى چىنچىسى،ۈئ
ئاۆزىنى ئىساالھ  ي،بېارىلمەلەرگە ھەرىكەتا -ئىاش  پايدىسى يوق قاچۇرۇۋېتىدىغان

 قىلىشقا يۈزلىنىش.
                                                

: ھەدىا  كېلىانگەن ىارلىككەب. ئايەتنىاڭ تەپساىرى - 183 ،«بەقەرە سۈرىساى» ەسىر:(ئىبنى ك1)
 .ھەدى  - 1400، «مۇسلىم» ھەدى ؛ - 5066، «بۇخارىي»
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ۋە پايدىساى قىلىاش ، ئىقتىساادچانلىن ئېيتىش تەسبى  -زىكىر كۆپ ئىنسان 
بۇ ئۈ  قورال بىلەن شاەيتانغا قارشاى يااردەمگە  قاتارلىنيوق ئىشالرنى تەرك ئېتىش 

 ئېرىشەلەيدۇ.

بۇنىاڭ  .دىكى قۇرئاان ئوقاۇش ۋە كېچىلىاك قىياامئېيى رامازانيەنى  زىكىر: .1
ەەپلەتااتە »بولغااان  ىبىاار دىنمىكىرلىرىاا - بىاالەن شااەيتاننىڭ ئە  چااو  ھىاايلە

بەنادە ئاالالھنى ئەسالىگەن  ،نى پاچاقالپ تاشالىغىلى بولىادۇ. چاۈنكى«قالدۇرۇش
 ەسۋەسە قىلىدۇ.ۋاقتىدا شەيتان يوشۇرۇنىدۇ، ەەپلەتتە قالغان ۋاقتىدا ۋ

 ،چاۈنكى بىرىادۇر. دىنمەقسەتلىرىنىڭ سىروزى رامازانۇ ب :ئىقتىسهادچانلىق .2
 ئااارتۇقچەتاماااق يېاايىش،  ئااارتۇقگەپ قىلىااش،  ئااارتۇقئااۇ شااەيتاننىڭ ئىنساااننى 

ئۇخالش، بىھۇدە قاراش، ئاۆزىگە پايدىساىز ساۆزلەرنى ئاەالشاتىن ئىباارەت ئىشاالر 
تىان «ئاارتۇق»چەكلىيەلەيادۇ. باۇ يەردىكاى  بىلەن مەشغۇل قىلىاپ ئازدۇرۇشاىنى

مەقسەت مۇباھدىن زىياادە بولغاان مىقادار يااكى مۇباھتاا ئىساراپچىلىن قىلىشاتۇر. 
مۇباھتا ئىقتىساادچان يااكى ئوتتۇراھاال بولماسالىن شاەيتاننىڭ ئە  چاو  كىارىش 

 الر،ڭئىسهراپ قىلمها﴿: ىنىڭ بىرىدۇر. شۇەالشاقا ئاالالھ تائااال ئېيتقاانكىلىرئىشىك
 .(31ئەئراف: )﴾ۇرمايثۇياقت نەتەقىقەھ چىالرنىۇقىلغ ئىسراپ الالھئ

 تااائېتىكاپ ادرامازاناابۇنىڭاادىن  :پايثىسههى يهه(ق ئىشههالرنى تەرك ئېههتى . 3
لەردە مەساجىد نىڭ ئااخىرقى ئونىادارامازان مەيلى يەنى .ئولتۇرۇشقا ئىشارە قىلىنىدۇ

رىدىن ئۇزاق تۇرۇپ ئۆزىنىاڭ قىلىنىدىغان ئېتىكاپ بولسۇن ياكى ئىنسانالرنىڭ ئەيىبلى
ئەيىبى بىلەن مەشغۇل بولۇش، ئىنسانالرنى ھېسابقا تارتىشاتىن ئاۇزاق تاۇرۇپ، ئاۆز 

ئومااۇمىي شااەكىلدە ئىنسااانالردىن ئااۆزىنى  دېگەناادەك نەپساىنى ھېسااابقا تااارتىش
 ھەممىسى مەقسەت قىلىنىدۇ.  ،تارتىش بولسۇن

ئەقىل ئىگىسى شاەيتاننىڭ  قانداق بىرھەر»: قەييىم مۇنداق دەيدۇۇلئىبنئىمام 
 لەلەيدىغانلىقىنى بىلىدۇ: ېئۈ  تەرەپتىن ك

باۇ  ؛ئېھتىياج مىقداردىن ئارتۇق ھەرىكەت قىلىشتىن ئىباارەت ئىساراپىورلۇق بىهرى،
بۇنىڭاادىن  قەلاابكە كىاارىش ئېغىزىاادۇر.ئۇنىااڭ شااەيتاننىڭ نېسىۋىسااى ۋە 
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 پااراەەت - راھەتۋە  ئاارام - ئىچمەك، ئۇيقاۇ - يېمەك – قۇتۇلۇشنىڭ يولى
نەرساااىلەرنى نەپساااىنىڭ ئېھتىياجىااادىن ئاااارتۇق بېرىشاااتىن  قاتاااارلىن

دۈشامەننىڭ كىرىشاىدىن شۇ چاەدا ساقلىنىشتۇر. بۇ ئىشىك قاچان تاقالسا، 
 خاتىرجەم بولغىلى بولىدۇ.

ڭ ھەقىااقەتەن زىكىاار ئېيتقااۇچى زىكىاار قورەىنىنىاا ؛ەەپلەتااتە قااېلىش ،يەنە بىههرى
پ، قورەاننىاڭ ئىشاىكى ئېچىلىا ،ەتاتە قالساائىچىدە بولىدۇ. قاچانكى ەەپل

 .بەسى مۈشكۈلدۇرش ىچىقىرقوەالپ دۈشمەننى . ئۇ دۈشمەن كىرىۋالىدۇ

 .(1)«مەشغۇل بولۇشپايدىسى يوق ئىشالر بىلەن  جەھەتتەقانداق ھەر بىرى، چىنچىۈئ

ئىنساانالردىن  –لەرگە ماۇئمىنبىلەن  باەلىنىشىشەيتانالرنىڭ كاتتىباشلىرىنىڭ 
 –كى جىنالردىن بولسۇن كىچىاك شاەيتانالرەا قارشاى تۇرۇشالىرى ئۈچاۈن بولسۇن يا

كېلىااااادىغان كاااااۆپلىگەن ياماااااانلىقالردىن لىرىااااادىن چوەشاااااەيتانالرنىڭ 
بااردۇر. باۇ بىار يىال ئىچىادە پەقەت بىار ئاايال بولىادىغان  نچىلىئاساان ساقلىنىشتا
 ۆيۈنچە!ساا ،ئەي مۇسااۇلمانالر»: مۇنااداق دەياادۇ رەجەبئىبنااى ئىمااام  پۇرسااەتتۇر.

سەككىز جەننەتنىڭ ئىشىكلىرى سىلەر ئۈچۈن بۇ ئايدا ئېچىلدى. جەننەتنىاڭ مەيىان 
. جەھەننەمنىاڭ ئىشاىكلىرى ساىلەر غۇساىئۇرۇللەرنىاڭ قەلابىگە مۇئمىنشاماللىرى 

ئۈچۈن تاقالدى. شەيتاننىڭ كاتتىباشالىرى ۋە ئەۋالدلىارى ساىلەر ئۈچاۈن باەالنادى. 
 شەيتاند كەلىمىسى بىلەن پاچاقالپ تاشالەالر. شەۋكىتىنى تەۋھى -شەيتاننىڭ شان 

قانداق بىر ۋاقىتتا پاچاقالپ تاشلىنىشنىڭ ئەلەم ئازابىادىن ھەرپەزىلەتلىك ۋاقىتالردىن 
رەھامەت ياەقانلىقىادىن رەھماان  ،ئىڭرايدۇ. بۇ ئايدا گۇنااھالر مەەپىارەت قىلىنىاپ

انلىقىغاا چىادىيالماي شەيتان گۇرۇھى مەەلاۇپ بولغ ،قوشۇنى ەەلىبە قىلىپ تائاالنىڭ
 .(2)«چىرقىراپ كېتىدۇ

ئىنساااانالرنىڭ چاااو  دۈشااامەنلىرىدىن شاااەيتانالر گەرچە باااۇ ئايااادا 
 -ھااۋايى يامانلىققا بۇيرۇەاۇچى نەپا  ۋە تاوەرا يولادىن ئاازدۇرەۇچى  باەالنسىمۇ،

                                                
 .بەت - 119، «فەۋائىد»: ۇلقەييىم( ئىبن1)
 .ەتب - 53، «رامىزان ۋەزائىفۇ( »2)
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ئۈچاۈن ئاۇ  كىشاىھەمراھتۇر.  يەنىال غاىنسانئتىن ئىبارەت ئىككى دۈشمىنى ھەۋەس
 ە قارشى ياردەمچىمۇ تەيياردۇر.ئىككى دۈشمەنگ

ارتىاپ تپاساتالردىن  - نەپسىنى پىتنە ،ناچار ئىشالردىن ئۆزىنى ئۈستۈن تۇتۇپ
قەلاات يامانلىققااا  ئااۇنى يۈكسااەك ماقامالرەااا يۈزلەندۈرىاادىغان ساااەالم ،چىقىرىااپ

 بۇيرۇەۇچى نەپسىگە قارشى ياردەم بېرىدۇ.

پەيغەماابەر  ،ۈبھىسااىزكىنەپساانىڭ دۈشاامەنلىكىگە سااەل قاراشااقا بولماياادۇ. ش
 ئىكەنلىكاى ۋەجىادىن،شاۇرن يوئەلەيھىسساالم بىزگە نەپسنىڭ يېقىن ۋە يامانلىقىنىڭ 

شەيتاندىن پاناھ تىلەشتىن ئىلگىرى نەپسىنىڭ يامانلىقىدىن پانااھ تىلەشانى ئۆگىتىاپ 
 ۋە نىىۇرۇيوشزز چى،ۇيززاراىق مىىىززىېز ۋەئززى ئاسززمانالرنى »: مۇنااداق دېااگەن
 رەھ نە. سزززرۇباشزززقا ئىزززالھ يوق ززز ن ى ەسززز !ئزززالالھ چىۈبىلگززز ئاشزززاارىىى

 ڭپسززززىمىىەن سززززىغىىى  اڭ. سززززاسززززەنئىگىسى ۋە ردىگززززارىۋەرەپ ڭرسززززىىىەن
يزا ى بىزر  ەپسزىمگەن زۆيامانلىقى ى ، ئز ڭرىالىرىىىېش ۋە ڭي انىىەيامانلىقى ى ، ش

   .(1)«نەيمەپاناھ ىىل لىشىم ى ېيامان ئىش قىلى  ق لمانغاۇسۇم

لاۇپ پسى ئىشتىھا قىلىدىغان نەرسە بىلەن تەدرىجىي مەەشەيتان ئىنساننى نە
لىرىنى تاازىالش ەۋەساھ -ھاۋايى نەپسنىڭ  روزا تۇتۇشتاشۇنداق بولغانىكەن، قىلىدۇ. 

 لىنىش باردۇر.ەئۈچۈن بىر تەربىي

نساانغا ئالالھنىڭ ئىچۈنكى،  لىنىدۇ.ئەقىل بىلەن مەەلۇپ قى ھەۋەى -ھاۋايى 
ى كااونترول قىلىشااى نھەۋەساا -ھاااۋايى  قىلىااپ بېرىشااى نېاائمەتئەقىلنااى 
 دۇ.توەرا ئەقىل ئىنساننى ھاەالرەا ئېلىپ بارىدىغان يەەگىللىكتىن توسى ئۈچۈندۇر.

رااوى )يەنااى چۈشاامەك، دومىلىماااق، ەااۇالپ »ھاااۋا نىڭ ھەۋەساا -ھاااۋايى 
دەپ ئاتىلىشىدىكى سەۋەب، ئۇ ئەقىللەرگە ھۆكاۈمران بولۇۋالغاان، ھەتتاا  «كەتمەك(

ئىگىسااىنى ھاەغااا تاشاااليدىغانلىقى ۋە  ئىااالھ قىلىنغااان چاەاادا، ئااالالھنى قويااۇپ
 غانلىقى ئۈچۈندۇر.ىدىمۇسىبەتلەرگە ئېلىپ بار

                                                
 .دېگەن «سەھى ». ئالبانىي: ەدى ھ - 3452، «تىرمىزىي( »1)
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 - سپهە)ن ەمگەئهاد الغانۋ اھىشىنى ئىالھ قىلى - پسەن ؟ۇچڭباقسا يتىپېئ﴿
 ڭىهالرنۇئ ؟نەب(الالمسه ھهامى  نۈچۈئ( لى ېق ساقالپ نىۇئ گىشىشتىنە اھىشىغا ئ

 مههانۇگ پەد ر،ەملەئههاد شههىنىثىغانۈيههاكى چ اليههثىغانڭ( ئانههىڭپىېت(لىسههىنى )گ
 لكهههىەب ر،ۇئ( شاشهههت چاھارپايالرغههها تەقەپ( ەسهههلىكتەنمەشۈ)چ الرۇئههه ن؟ەقىالمسههه

 .(44 – 43فۇرقان: )﴾رۇمراھتۇگ رەتتەب ۇالردىنمۇئ

اردەم يا ئاالالھتىنھەۋىسىگە ۋە نەپساىگە قارشاى  -ئىنسان شەيتىنىغا، ھاۋايى 
، ياالۋۇرۇش، غىنىشىسااۋاملىان ئالالھقاا د نى بىلەن قوەادىنىش،سوراشتا زىكىر قورەى

 تەدئىبها ىالڭسها ببىمىهزەئهى ر﴿ موھتاج ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەش ۋە چىان كۆەلىادىن
قىال بىالەن دېيىش بىلەن بىرلىكتە، ئە (5فاتىھە: )﴾س(رايمىز مەيارد نثىنالەس ۋە قىلىمىز

يرۇلغااان ارەت شااەرىئەتتە بۇدىيااانەتنى يېڭىالشااتىن ئىباا - دىاان ۋە زىننەتلىاانىش
ئەقىللىاان كىشااى ئااالالھ تائاااال ئىنسااانالرەا  سااەۋەبلەرنى تۇتااۇپ مېڭىشااى زۆرۈردۇر.

ئە  كۈچلااۈك  ،ياااردەم سااوراپئااۇ زاتااتىن  نى قىلىااش ئااارقىلىنبەرگەن سااەۋەبلەر
 دۈشمەنگە قارشى ئە  كۈچلۈك قورالنى كۆتۈرۈپ ماەىدۇ.

ئااالالھ تائاااال شااەيتان بىاالەن » :مۇنااداق دەياادۇ رەھىمەھااۇلالھئىبنااۇلقەييىم 
بىالەن پااك  نى، يامانلىققا بۇيرۇەۇچى نەپ ھەۋەس -ھاۋايى پەرىشتىنى، ئەقىل بىلەن 

بىارىگە دۈشامەن قىلادى. بەنادىنى شاۇنىڭ بىالەن ساىناپ بۇالرنىاڭ  - قەلبنى بىر
ئىككى پىرقىنىاڭ  بىر تەرەپكە قوشۇن ۋە ياردەمچىلەرنى ياراتتى.ھەرئارىسىنى جۇەالپ 

بىرسى يەنە بىرسىنى مەەلۇپ قىلغانغا قەدەر داۋاملىشاىدۇ. ئەگەر  ،ىسىدىكى ئۇرۇشئار
، لەززەت، ساۆيۈنۈش، نېائمەتخۇشااللىن،  ،قەلت، ئەقىل ۋە پەرىشاتە ەەلىابە قىلساا

ياخشى ھايات، كۆەۈل راھەتلىكى ۋە ەەنىيمەتلەر بىلەن نىجاتلىققا ئېرىشاىش بولىادۇ. 
قاايغۇ، دېلىغۇللاۇق،  -ەەم  ،يتان ەەلىابە قىلسااۋە شە ھەۋەى -ھاۋايى ئەگەر نەپ ، 

 .(1)«خىلمۇخىل يامان كۆرۈلگەن ئىشالر ۋە كۆەۈل راھەتسىزلىكى بولىدۇ

دىن كېيىنكااى ھايااات ئۈچااۈن بااۇ ئۇرۇشااقا كىرىشااكە رامازاناا دا،رامازاناا بىااز
نى بىازگە راماازان مەجبۇرمىز. ئالالھ بۇ ئۇرۇشتا بىزگە ياردەم بېرىشكە كېپىل بولادى.

                                                
 .بەت - 60، «فەۋائىد»: ۇلقەييىم( ئىبن1)

 
 

كۈچلااۈك قالقااان ۋە ئە  كۈچلااۈك قااورال قىلىااپ بەردى. خااۇددى پەيغەماابەر  ئە 
 قالقىىىغززا شزز ىاىۇرۇئ ڭالرنىززڭبىرى ڭرنىەروزا سززىل»: ئەلەيھىسساااالم ئېيتقاناادەك

 .(2)«رۇقالقان  تۇزمەمروزا »: ياكى (1)«رۇقالقان  بىر ئوخشاش

 

. ق غننندىغى!بىزننننى روزا ۋ  يەقدالىنننق بىنننلە  ئنننى ئنننالالھ! 
. بىزنى نەپسىىىزنى  بەرگى!زگە قارشى بىزگە اارد   دۈشىىنىىى
 !ئامى! ...ساقلىغى!اامانلىىىدى! 

                                                
 ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدى ھ - 2230، «ەسائىين( »1)
 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدى ھ - 614، «تىرمىزىي( »2)
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كۈچلااۈك قالقااان ۋە ئە  كۈچلااۈك قااورال قىلىااپ بەردى. خااۇددى پەيغەماابەر  ئە 
 قالقىىىغززا شزز ىاىۇرۇئ ڭالرنىززڭبىرى ڭرنىەروزا سززىل»: ئەلەيھىسساااالم ئېيتقاناادەك

 .(2)«رۇقالقان  تۇزمەمروزا »: ياكى (1)«رۇقالقان  بىر ئوخشاش

 

. ق غننندىغى!بىزننننى روزا ۋ  يەقدالىنننق بىنننلە  ئنننى ئنننالالھ! 
. بىزنى نەپسىىىزنى  بەرگى!زگە قارشى بىزگە اارد   دۈشىىنىىى
 !ئامى! ...ساقلىغى!اامانلىىىدى! 

                                                
 ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدى ھ - 2230، «ەسائىين( »1)
 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدى ھ - 614، «تىرمىزىي( »2)
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15 

 

 ثىكى شەھۋەتلىرىڭىزرامازان
 

روھنىااڭ شااەھۋەتلەر ئەسااىرلىكىدىن بىاار ئاااي قۇتۇلىاادىغان  روزىسااى رامااازان
ئاارزۇلىرى ساەۋەبىدىن  - روھ يىال باويى تەننىاڭ ئىساتەك ،. چۈنكىىدۇرىتيھۆرىي
ئارمانلىرىغاا  - شاەھۋەت ۋە ئاارزۇ -ھەۋەى ۋىسىنى ئااللمىغىلى تااى قالىادۇ. نېسى

تەندىن ئۇزاقالشاقان روھقاا ئە  ئااز بولغانادىمۇ بىار ئااي ئىنسااپلىن  ەەرق بولغان
ردىن ئاارزۇالنىڭ كۈندۈزىدە شەھۋەت ۋە رامازانتەننىڭ ئۆزى،  مۇئامىلە قىلىش كېرەك.

 چىلىارىېك ڭرامازاننىا)روزا تۇتۇش بىالەن  غانبول ئىبادەت يىراق تۇتقۇچىمەجبۇرىي 
ئەمەلىيلىشااىدىغان ( نەبىاال شۇرۇقىلىااپ قىياماادا تاا تۋەكىتااابىنى تىااال ڭئالالھنىاا

چېنىقتۇرۇلۇشااى تنىااڭ ۋۇجۇلىقتۇر. روھنىااڭ ۋە ئاالھىادە بىاار چېنىقىشااقا ئېھتىيااج
ىيە ۋە لىقلىرىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن تەربرنىڭ ئېغىرلەتەكلىپبىلەن، نەپسىمىز ۋاجىپ ۋە 
 بولغان نەرسىلەرنى تاپىدۇ. موھتاجتەييارلىقتىن ئىبارەت ئۆزى 

بااليىئاپەتلەر چېچىلغاان، توساالغۇالرمۇ كاۆپ بولغاان  نىجاتلىقنى تەلەپ قىلغۇچى
پاسااتلىرى  - ىي ۋە جىننىي شەيتانالرنىڭ پىتنەئادەم اايولدا ماەىدۇ. بۇنىڭ ھەممىسى 
 - ھۋەتلىرى ۋە ئىنسااانالرنىڭ ئااارزۇشااە -ئىسااتەك كۈچلەندۈرىاادىغان نەپسااىنىڭ 

 -ر بااجەئالالھقااا سااەپەر قىلىشاانىڭ  ااائارمانلىرىغااا قارشااى تااۇرۇش بىاالەن بىاارلىكتە 
 راماازانچېانىقىش ئۈچاۈن باۇ ماناا  .دۇرموھتاججاپالىرىغا چىداش ئۈچۈن چېنىقىشقا 

 ئېيىدىنمۇ ياخشىراق بىر ۋاقىت بولمىسا كېرەك.

 ردىنەسههههىل ن،ۈچههههۈئ الرڭقلىنىشههههىسا( نههههاھالردىنۇ! )گرەلئمىنۇمههههئههههى ﴿
 ك،ەقىلىنغانههههث رزەپ ريزا( ەرگەتلەممۈئهههه ئىلگىرىكههههى نههههىە)ي ەرگەئىلگىههههرىكىل

فەخاارۇددىن رازىااي ئااالالھ  .(183)بەقەرە: ﴾قىلىنههثى رزەريزىسههى( پ رامههازان) ۇرگىمەسههىل



138
 

 

ئۇشابۇ راماازان روزىساى( )»تائاالنىڭ بۇ ئايىتىنىڭ تەپسىرى ھەققىدە مۇنداق دەيادۇ: 
قورقۇشاۇەالر  ئالالھتىنروزاەالر بىلەن ۋە شەھۋەتلەرنى تەرك ئېتىشىڭالر بىلەن  تۇتقان

ئۈچۈن پەرز قىلىندى. بىر نەرسىنى ياخشى كاۆرۈش قانچىلىاك كۈچلاۈك بولغاانچە ئاۇ 
ئىچامەك ۋە  - نەرسىدىن ساقلىنىش ۋە ئۇزاق تۇرۇش شۇنچىلىك تەى بولىدۇ. ياېمەك

باشقا نەرسىگە بولغاان قىزىقىشاتىن  شەھۋەتان ئايالالر بىلەن مۇناسىۋەت قۇرۇشقا بولغ
ئىچمەكنااى ۋە ئايااالالر بىاالەن مۇناسااىۋەت  - تېىىمااۇ كۈچلۈكتااۇر. سااىلەرگە يااېمەك

قورقااۇش ئاسانالشااقان ۋاقىتتااا باشااقا  ئااالالھتىن ئااارقىلىنقۇرۇشااىنى تەرك ئېااتىش 
 .(1)«نەرسىلەرنى تەرك ئېتىش تېىىمۇ قوالي ۋە ئاساندۇر

 - يىھاااۋائارمااانلىرى ۋە  - ھنىااڭ رازىلىقىنااى نەپساانىڭ ئااارزۇنى ئالالروزىاادارروزا 
شااەھۋەتلىرىدىن ئۈسااتۈن بىلىشااكە يېتەكلەياادۇ. بااۇ بولسااا ئىماناادا يۈكسىلىشااتىكى 

تۇتااۇش روزا »ئەلھەنبەلىااي مۇنااداق دەياادۇ:  رەجەبنىااڭ جەۋھىرىاادۇر. ئىبنااى ەتەربىي
ئاالالھ رىزالىقاى ئۈچاۈن نەپسىنىڭ ئاساسلىن نېسىۋىلىرىنى ۋە ئاساسالىن شاەھۋەتلىرىنى 

بۇ خىل تەرك ئېتىش روزىادىن باشاقا ئىباادەتلەردە تېپىلمايادۇ.  خالى  تەرك ئېتىشتۇر.
ئااارزۇ قىلغااان نەرسااىلەردىن ساقلىنىشاانىڭ  كااۈچى يېتىاادىغان تۇرۇقلااۇق نەپسااىنىڭ

غان يەردە تەرك باشاقا ھاېچكىم كۆرمەيادى ئاالالھتىنكۈچىيىشى، ئاندىن ئۇ نەرسىلەرنى 
 رىادىغانۇقااراپ ت رقاچاانەھ چىۇتقاۇروزا تدەلىلىدۇر.  نىڭساەالملىقى ىيئىمان ئېتەلىشى

 رىلىشانىېب ەىتىگۋھەشا ەخاھلىغاانچ زىۆئا ۇاقىتتىماۋبارلىقىنى، خالىي قالغان  ڭببىنىەر
جازاساىدىن  ،قىلغاان مىادۈئ ابىنىۋسا ڭئالالھنى نەبىل ڭنىۇش ،ۇھارام قىلغانلىقىنى بىلىد

ئىجارا  قلىرىنىۇيرۇبا قىلىاپ تەئىتاائ ەبابىگەر ۋە ۇيانىاد ىدىنكلىمىلىرەقورققان ھالدا چ
بۇ كىشىگە بۇ ئەمىلىنىڭ مۇكاپااتىنى بېرىاپ، بەنادىنىڭ باۇ ئەمىلىناى ئۇشئالالھ  .ۇقىلىد

ھەدىا  قۇدساىيدا ئالالھ تائااال  ،قالغان ئەمەللىرىنىڭ ئىچىدە ئۆزىگە خاى قىلىدۇ. شۇەا
 .(2)«تهامىقىنى، شهەھۋىتىنى تەرك ئېتىهثۇ مېنىهڭ رازىلىقىمنهى دەپئهۇ »مۇنداق دەيدۇ: 

 لەن كۆرۈلاۈپ تۇرىادىغان شاەھۋىتىنىكاۆز بىا»: ېاگەنلەرنىڭ بەزىسى مۇناداق دسەلەف
 .(3)«!كۆرۈپ باقمىغان بىر ۋەدە ئۈچۈن تاشلىغان كىشىگە خۇش مۇبارەك بولسۇن

                                                
 .بەت - 76توم،  - 5، «ەخرۇررازىيف ەفسىرۇت( »1)
 .ەدى ھ - 1151، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 7492، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 2)
 .ەتب - 17، «رامىزان ۋەزائىفۇ( »3)
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نەپسىنىڭ ئاساسلىن شەھۋەتلىرىنى تەرك ئېتىش بىلەن ئالالھقا يېقىنلىشىشاتا 
 ە پايدىالر باردۇر:بىرقانچئىلىملەر زىكرى قىلغان ئەھلى 

بۇناداق قىلغانادا كاۆپ چاۈنكى،  ؛شۇالرنىڭ قاتارىدىن نەپسنى بويساۇندۇرۇش
ۋە  دىننى كىبىارنەپسا تىن سااقلىنىپ،بىلەن بىرگە بولۇشا ايالالرۋە ئ ئىچىش -يەپ 

  تىن توسۇپ قالغىلى بولىدۇ.ەەپلەتتە قېلىش

بنى ئالالھنىڭ زىكرى ۋە تەپەككاۇرى ئۈچاۈن خاالىي شۇالرنىڭ قاتارىدىن يەنە قەل
ۋە  دات باساتۇرۇپبۇ شەھۋەتلەرگە بىھۇدە بېرىلىش قەلبنى قالدۇرەىلى بولىدۇ؛ چۈنكى، 

لىشانى ېقارىغۇ قىلىاپ، سااەالم ئاكتىاپ بىار قەلات بولۇشاتىن چەكالەپ ەەپلەتاتە ق
ە تېىاى قەلبنىاڭ دە، قەلبنىڭ يۇمشااقلىقىنى يوقىتىۋېتىادۇ. يەن - كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇ
نەپسانىڭ  ،بولۇشى ماۇمكىن. شاۇەا بكېتىشىگە سەۋە داتلىشىپۋە  بارەانسېرى قېتىپ

تەرك ئېتىش بىلەن ئالالھقا يېقىنالشقاندا قەلبناى زىكىار ۋە ئاساسلىن شەھۋەتلىرىنى 
 تەپەككۇر ئۈچۈن خالىي قويغىلى بولىدۇ.

شالشنىڭ پايدىلىرىادىن شەھۋەتلەرنى تا نېگىزلىككۈنلىرىدە  رامازانبۇ ساناقلىن 
ئۇشابۇ راماازان نى ىرىلئىستەك -ھەۋەى كۈچى يېتىدىغان تۇرۇقلۇق  كىشى يەنە: باي
كەمابەەەللەرگە نۇرەاۇن بىلەن  ۋە تەقدىرى ەتھېكم، ئالالھنىڭ پتەرك ئېتىئۈچۈن 

قىممىتىنى بىلىدۇ. بااي كىشاى  - نى ئۆزىگە بەرگەنلىكىنىڭ قەدىرنېئمەتبەرمىگەن 
ە بىرقاانچئاۆز ئىىتىياارى ۋە ئەركاى بىالەن تەرك ئەتاكەن ۋاقىتتاا،  لەرنىنېئمەتئۇ 

لەردىن مەھارۇم نېائمەتيىلاالر باويى شاۇ ئايالر، ھەتتاا ، تارتىپسائەت مۇشەققەت 
قالغان كىشىنىڭ مۇشەققەتلىرىنى ئازراقمۇ بولسا ھې  قىلىدۇ. بۇ، شۇ كىشاىنى بااي 

ئاۇ كىشاىنى  .ىقىنى ئەسلىتىدۇگە شۈكۈر ئېيتىشنىڭ ۋاجىپلنېئمىتى قىلغان ئالالھنىڭ
مۇشااەققەتتە قالغااان  -رەناا  جاپااا،  - باارجەبااليىئاااپەتلەر بىاالەن سااىنالغان ۋە 

شااەپقەت قىلىشااقا، چىاان كۆەلىاادىن ئۇالرەااا قېرىنداشاالىن  - كىشااىلەرگە رەھىاام
 .كە يېتەكلەيدۇبېرىشبىلەن ئۇالرەا تەسەللىي لى ېممېھرىنى يەتكۈزۈشكە ۋە 

شاەھۋەتلەرنى تاشالشانىڭ پايدىلىرىادىن يەنە:  ېگىزلىاكنروزا تۇتۇش ئارقىلىن 
بولغان ئىنساان توماۇرلىرىنى تارايتىشاتۇر.  ساھەسىشەيتاننىڭ ھەرىكەت قوەالندى 
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 تەرىززاەھ رلىرىزز اۇىوم ڭئىىسززانىى ي انەشزز نەىەقىززقەھ» :تەشااەرىپ ھەدىاا 
روزا تۇتقانادا شاەيتاننىڭ ۋەسۋەساىلىرى بېساىقىپ،  ،دەپ كەلاگەن. شاۇەا «ۇقىلى 

باااۇ بولساااا پەيغەمااابەر  شاااەھۋەتنىڭ ۋە ەەزەپنىاااڭ ھۇجاااۇملىرى پەساااىيىدۇ.
ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆيلىنىشكە كۈچى يەتمىگەن ياشاالرەا قىلغاان ساۆزىدە روزىناى 

 ىماززى »دەپ سۈپەتلىشااىدىكى سااەۋەبدۇر: « چىۇرغۇن ۇسزز ىىىۋەھەشزز»
 ەڭئ نەىەنىسزا غزاڭنىۇئ روزا ناىۈچز ن،ۇىسزۇروزا ى قادىر بواللمىسا ەيلىىىشاۆئ

 .(1)«رۇچى ۈساە  تۋەھەش ياخشى

رىدىن ىلئىساتەكيۇقىرىدا بايان قىلغىنىمىزدەك، روزىدار ئادەتتە چەكلەنمىاگەن 
ەھۋەتلەردىن شا -ھەۋەى قاناداق ۋاقىتتاا ھاارام قىلىنغاان ھەر ،ساقلىنىپال قالمااي

غا نەپسى ئۈچۈن روھىي ۋە جىسمانىي جەھەتاتىن ناھاايىتى چاو  پايادى ،ساقلىنىپ
تېنااى ھاراماادىن  ھەماادەنەپسااى، روھىيىتااى ئااۆز ئىنسااان  ،لەيدۇ. چااۈنكىئېرىشااە

 پاكالنغاندىنمۇ بەكرەك راھەتلىنەلمەيدۇ.

ئااالالھ  مااۇئمىنروزىاادار »مۇنااداق دېااگەن:  رەھىمەھااۇلالھ رەجەبئىبنااى 
ەنلىكىنااى بىلگىنىاادە، تەرك ئېتىشااتە ئىكرنى ەشااەھۋەتل -ئىسااتەك رازىلىقىنىااڭ 

. شاەھۋىتىنى ھەۋىساىنىڭ ئۈساتىگە قويىادۇ - ىڭ ھاۋايىرەببىنىڭ رازىلىقىنى ئۆزىن
 ئايلىنىاادۇ، بااۇ لەززەت ئالالھنىااڭ ھەممىنااى لەززەتااكە ئااالالھ ئۈچااۈن تاشااالش

تىنىاڭ مۇكاپا بىلىدىغانلىقىغا بولغان چىن ئىمانىدا بولىدۇكى، رەھمان تائاالنىاڭ جاازا
 ززىتىاادىندىكى بىردەملىااك شااەھۋىتىگە بېرىلىشاانىڭ لەچاەاا ئااۆزى يااالغۇز قالغااان

ۇ ئااخااالىي قالغااان ۋاقتىاادا  شااۇنداقالچە چااو  ئىكەنلىكىااگە ئىشااىنىدۇ. الردۇنيااا
امااان بەكاارەك ي دىنمۇئازابلىرىاا -ئەلەم  دەررىنىااڭ تېتىااپ كۆرۈشاانىلەرنى ئىسااتەك
 كۆزلەپ شەھۋەتلىرىنى تەرك ئېتىدۇ. لىقىنى ازىرئالالھ  ،كۆرۈپ

وزا تۇتقاناادىال ھااارام ئىچىااش ۋە ھاااالل جىنسااىي ئاااالقە ر - يېاايىشدەرۋەقە، 
يەۋېلىاش،  نااھەقمېلىنى نىڭ  (الر) بىراۋقىلىنغان بىلەن، زىنا قىلىش، ھاراق ئىچىش، 

                                                
 ھەدىا ؛ - 5066، «بۇخاارىي»: ەدىا ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك ەت،ب - 18، «رامىزان ەزائىفۇۋ( »1)

 .ھەدى  - 1400، «مۇسلىم»
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لىش ۋە ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈش قاتاارلىقالر ىنى ناھەق دەپسەندە ق (ىلىر) ئابرۇي - نام
ان ئاالالھ تائااال ەەزەپ قىلىادىغشاۇەا،  .قانداق زامان ۋە ماكانادا ھاارام قىلىنغاانھەر

 .(1)«ئىشالردىن ئىكەنلىكىنى چوقۇم تەكىتلەش ۋە ساقلىنىش تولىمۇ مۇھىم

ھاااۆرمىتىنى نىاااڭ ئۇشااابۇ ئايدا ئېيىااا راماااازانمۇباااارەك ئەجەبلىنەرلىكاااى، 
ەۋەب ساشاەھۋەت قوزەايادىغان، روزىناى بۇزۇشاقا  ،قىلمايدىغانالر ئۈممەتنى ئالداپ

 انرامااازەااۇن كىشااىلەر بولىاادىغان نەرسااىلەرنى كااۆپلەپ تارقىتىۋاتىاادۇ. شااۇەا نۇر
ر اماانلىقاليدەپ ھېسابلىسىمۇ، ئەمەلىيەتتە پۈتۈن كېچىناى  ىدارروزكۈنلىرىدە ئۆزىنى 

ەردىن يىاراق مەئساىيەتل - بۇلغاپ سوھۇرلۇق يېگەن، يەنە ئىپتاارەىچە گۇنااھبىلەن 
رنى گەن ۋە ئاۇاللەرگە ھااللنى كەەرى قىلىپ بەرمۇئمىنئالالھ تائاال  ااتۇرمىغان ھالدا 

ساوھۇر  اارۇقلۇق دىن باشقا ۋاقىتالردا ھارامدىن بىھاجەت قىلغان تۇرامازاندا ۋە امازانر
 .  بىلەن ئىپتار ئارىلىقىدا ئالالھ ەەزەپ قىلىدىغان ئىشالرەا ەەرق بولىدۇ

ىككاى ئشاەھۋەتلەر ھاارام قىلىنغاان بۇزەاۇچى تىنى ىۋىيىمەندا روزىنىڭ رامازان
ى. بەلكاى ەھۋەتلىرىگىال يىغىنچاقالنغاان ئەمەقۇالق ۋە ئەۋرەتلەرنىڭ شئىككى كۆز، 

ى ھااارام بولغااان مېلاا -پااۇل يەنە قورساااقنىڭ شااەھۋىتىمۇ باااردۇر. بىاار ئىنساااننىڭ 
ۇر. بىار كىشاى ئىچمەك ئوخشاشال ھارامد - غا سېتىۋېلىنغان يېمەكشۇ پۇلتەقدىردە 

 ،داكىرىااپ چىقىااپ كېتىاادىغان بىاار ماااد بەدەنااگەپەقەت » نااىئىچمەك - يااېمەك
كىاارگەن ا ققاقورساا» ،دەپ ئويلىغااان بولسااا بەكااال خاتاالشااقان بولىاادۇ «ىخاااال
ھاارام يااكى  بولساۇن ەزاالرنىڭ ھەرىكىتىگە تەسىر كۆرساىتەلمەيدۇ، ھاااللئ نەرسە

 دەپ ئويالپ قالغىنىدا خاتالىقى تېىىمۇ ئېشىپ كېتىدۇ. «بولسۇن، بەرىبىر

ىجاادانالرنى نى يېاايىش ۋنەرسااى تەقۋالىقنىااڭ ھەقىقىتااى دەياادۇكى: ھااارام
خانىۋەيران قىلىۋېتىادۇ، قەلابلەردە ياماان ئاۆزگىرىش پەيادا قىلىادۇ ۋە ئەقىللەرناى 

ئاالالھ تائااال ئاتاا  ەرگەنادە،ئىچىۋ - نى يەپنەرساى ئۆلتۈرىدۇ. ئادەم بالىساى ھاارام
نى قىلىشا كەسىپلەردىن كىرىم ھارام كۆپلىگەنقىلغان ئىنسانلىن سۈپىتىنى يوقىتىدۇ. 

 - كەمېيا ەتتۋەقىلغان كىرىم ئاقى دىنڭنىۇئ نكىۈدەپ ئاتىدى. چ يىشېئالالھ تائاال ي
                                                

 .ەتب - 18، «رامىزان ۋەزائىفۇ( »1)
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 ،ۇئويلىساىم پەئىچاتىم د - پەئىنساان ھااالل ي ەتىجىادە. نۇئايلىنىد ەئىچمىكىگ
 .ۇبولىد نەئىچك - پەياكنى پنا

قولغاا كەلتاۈرۈلگەن بىالەن  شيەۋېلىا ناىمېلىيېتىملەرنىاڭ « قۇرئان كەرىم» *
( قە)نههاھ لكىنىۈمهه - مههال ڭرنىههەتىملېي قىلىههپ مۇلههۇز﴿چەكلىگەناادۇر:  پاياادىنى

( ئه(تنى رىهثىغانۇت نىهپېي نىۈكه تەق(رسهىقىغا )قىيهام بھىسىزكىۈش الىثىغانالر،ەۋي
 )الۋۇلهثاپ تۇرغهان( جەھەنهنەمگە نهىەئ(تقها ي رغهانۇت نىهپېي الرۇئه ،ۇب(لىث الغانەۋي

 .(10نىسا: )﴾ۇكىرىث

 :ۈلگەن مالادىن قورقۇتقانادۇرقولغاا كەلتاۈرئارقىلىن جازانە « قۇرئان كەرىم» *
 پىلىههپېچ جىههن( رلىرىههثىنۆگ نىۈكهه تە)قىيههام رەملەئههاد نەگېيهه مۈسههۆئ ەجههازان﴿

 .(275بەقەرە: )﴾ۇق(پىث كەردەملەئاد ڭسارا قالغان

پااارا يەپ قولغااا كەلتااۈرۈلگەن مااالنى قاااتتىن يامااان « قۇرئااان كەرىاام» *
 پ،ۇرۇته بىلىهپ الر،ڭالماەۋي قەناھ ماللىرىنى ڭالرنىڭبىرى - بىر﴿كۆرسەتكەندۇر: 

 ھاكىمالرغها ن،ۈچهۈئ لىه ەۋېي نەبىهل مۇلهۇز ماللىرىهثىن ڭرنىەكىشهىل بىرقىسى 
 .  (188بەقەرە: )﴾الرەڭرمەب پارا

 ھارامدىن، سېھىرگەرلىكتىن، كاھىنلىقتىن پۇل تېپىپ يېيىشانى «قۇرئان كەرىم» *
 نۇرغههۇكى نئارىسههىثى ڭ(نىههدىيالرۇھەي نههىە)ي الرۇئهه﴿قاااتتىن يامااان كۆرگەناادۇر: 

 ئالثىرايهههثىغانلىقىنى ەيىشهههكېي ھهههارام ۋە لىشهههقاېس مۇلهههۇز ناھقههها،ۇگ ڭرنىەكىشهههىل
 .  (62مائىدە: )﴾يامان نەگېمىثېن قىلمىشلىرى ڭالرنىۇئ ن،ەرىسۆك

 -ەپ يلەرنى دىندىن پايدىلىنىپ قولغا كەلتۈرۈلگەن مالادىن مۇئمىنئالالھ تائاال  *
 راھىههبالردىن ۋە رەھىبههرىل ر،ەلئمىنۇمههى ئهه﴿تۇرۇشااقا بۇيرۇەاناادۇر: اق يىاارشااتىن ئىچى
مهههاللىرىنى  - لۇپههه ڭرنىەكىشهههىل نلىرىۇرغهههۇن( لىمالىرىهههثىنۆئ ناسهههارا ۋە دى ۇھهههە)ي
 .(34تەۋبە: )﴾ۇت(سىث كىرىشتىن دىنىغا ڭئالالھنى( رنىە)كىشىل ،ۇيثەي ھارام نەتەقىقەھ

 ،پئۈممەتلەرنىااڭ ھاااالك بولۇشااى ئااالالھ تائاالەااا قۇللااۇق قىلىشاانى تەرك ئېتىاا
 - ئالالھنىڭ ھەققىنى زايە قىلىۋەتكەنلىكتىن ۋە ئالالھقا قۇللۇق قىلىشنىڭ ئورنىغاا ھااۋايى
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ندۇر. ئااالالھ تائاااال مۇنااداق دەياادۇ: دىھەۋەى ۋە نەپسااىنىڭ قۇللۇقىغااا بويسااۇنغانلىقى
 ركەت نامهازنى نباسهارالرۇئ(ر باسهقان ئه(رنىنى( ڭالرنىهۇ)ئ يىنېك نثىنەتكەك الرۇئ﴿
 جازاسهىنى ڭمراھلىقنىهۇگ( ەتتە)قىيام الرۇئ شتى،ەگەاھىشلىرىغا ئ  - پسەن تتى،ەئ

 ثىنڭهنىۇب قىلغهانالر رنهىەللەمەئ يا شهى ۋە يتقهانېئ ئىمهان قىلغان، ەبەۋت. ۇتارتىث
( ابىثىنۋسهها ڭللىرىنىههەمە)ئ ڭالرنىههۇئ ،ۇكىرىههث ەتكەنههنەج الرالۇشهه ەنەئ سههنا،ەستۇم
 .(60 – 59مەريەم: )﴾ۇيثەلمىيتەمېك ەرسەچنېھ

 

بىزنى ھادت رىزقى  ئارقىلىق ھارامدى! ساقلىغى!. ئ ز ئالالھ! ئى 
دى! بىزنى بىااجەت سىباشىىئ زۈادى! مەرھەمى ى  ئارقىلىق  -پەزت 
 !ئامى! ...! قىلغى!
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16 

 

 ثىكى قۇالقلىرىڭىزرامازان

 

ىرىگە ، نەپ ، روھ ۋە قەلت پاكلىقى ئۇنىاڭ ئاەلىغاان نەرساىلىلئەقئىنساننىڭ 
ئەقىاال، نەپاا ، روھ ۋە قەلبلىاارى  ،ياخشااى نەرسااە ئاەلىساااشااى كى. باااەلىقتۇر

تىگە قەلات ۋە روھىيىا ،يارىمااى نەرساە بولساائاەلىغىنى  ،ياخشىلىنىدۇ. ئەكسىچە
 .ناچارلىن يۈزلىنىپ، ئەقىل ۋە نەپسىگە يامانلىن سىڭىپ كېتىدۇ

 ،فىقھاى تەرەپاتىن روزىناى بۇزمىساىمۇ الشەئانەرسىنى ھارام قىلىنغان  ،شۇەا
دىكى ئۇلۇ  ۋاقىتقاا رامازاندا چەكلىنىدۇ. قۇالق ھارامدىن چەكلەنگىنىدە رامازانىن لېك

قەلابكە جەھەتاتە  اليىن بىر شەكىلدە قۇللاۇق قىلىشانىڭ تەقەززالىرىناى ئاورۇنالش
ياردەم بېرىدۇ. باۇ چاەادا قاۇالقنى ئاالالھ ەەزەپلىنىادىغان نەرساىلەردىن سااقالش 

پەرزلىرىادىن بولاۇپ ساانىلىدۇ.  ، بەلكىمەىروزىنىڭ سۈننەت ۋە مۇستەھەبلىرى ئە
 نهىە)ي دىه( ز،ۆكه الق،ۇقه( نىۈك تە)ئىنسان قىيام﴿خۇددى رەببىمىزنىڭ:  ،چۈنكى

سهههه(راق  - سهههه(ئال نەتەقىههههقەھ ەسهههتىثۈقىلمىشههههلىرى ئ ڭ(نىههههزالىرىەئ ۈزگەسههه
دا ئېيىا راماازان ۇ،قۇالق يىل بويى ھېساابقا تارتىلىاددېگىنىدەك،  (36)ئىسرا: ﴾ۇقىلىنىث

نىاڭ رامازان شاۇەا، .ۇلىيىتى تېىىماۇ ئېغىار بولىادۇئمەساقارىتاا  غاقۇلىقى نىڭسانئىن
روزا »رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ:  (1)ھۆرمىتىنى دەپسەندە قىلىش تېىىمۇ قەبىھتاۇر. جاابىر
ئااەالش ھاارام  .دېاگەن (2)«تۇتسا  قۇالق، كاۆز ۋە تىلىڭناى ھارامادىن سااقلىغىن

                                                
( جابىر ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنى ھاەرام ئەسسەلىمىي ئەلئاەنسارىي )جَاب رُ بانُ عَبْاد  اللاە  بان  عَمْار و بان  حَارَامٍ 1)

گە «ئەقەبە بەيئىتاى( _ »697 – 607/ م.  78ھ.  – 16م يُّ الْ نْصَار يّ( رەزىيەلالھۇ ئەنھاۇ )ھ. باۇرۇن السَّل 
ەازاتقاا  15گە ۋە پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم بىالەن «رىازۋان بەيئىتاى»ئاتىسى بىلەن قاتناشاقان، كېايىن 

 زاتتىن بىرى. _ ت. ( ھەدى  رىۋايەت قىلغان يەتتە1٫540قاتناشقان كاتتا ساھابە. ئە  كۆپ )
 بەت. - 21، «ۋەزائىفۇ رامىزان( »2)
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اھ ئىبااارىلىرى ۋە شااەيتان ئازدۇرىاادىغان كۇپااۇر سااۆزلىرى، گۇناا ئاااۋازالرقىلىنغااان 
 .ئاھاەالردۇر

 يااااكىساااورۇن قاتناشاااقان نىاااڭ ھاااۆرمىتى بىااالەن رامازان !ئەي روزىااادار
. ھەربىر باتىال نەرساىنى غىنساقلىباتىل نەرسىلەردىن  ئۇچرىشىشلىرىڭدا قۇلىقىڭنى

ئاەالشنىڭ ئۆزى )بىۋاسىتە قوبۇل قىلىش، رازىلىان كۆرساىتىش ۋە ياخشاى كاۆرۈش 
 . تۇرلەن بولغان ۋاقتىدا( بىر باتىللىقبى

لەرنىاڭ ئە  خااى ساۈپەتلىرىدىن قىلادى. مۇئمىنئالالھ تائاال قاۇالقنى ساقالشانى 
لەرنىڭ ئون خىل سۈپىتىدە نامازدىكى خۇشاۇنىڭ مۇئمىنسۈرىسىدە كەلگەن  «مۇئمىنۇن»

 ىلىنغاان.كەينىدىال بىھۇدە ئىش ۋە ساۆزلەردىن ئاۆزلىرىنى ئاۇزاق تۇتىادىغانلىقى زىكىار ق
 الرۇئه( ركىەلئمىنۇمه نثاقۇ. )شه رىشهتىېئ ە هتكەب نەتەقىقەھ رەلئمىنۇم﴿ :تائاال ئالالھ

 يمىنىهههپەئ( نلىكهههتىنەتكەك سهههىپېب رۈسههه قىهههثىنۇغلۇلۇئ ڭنىهههئالالھ) نامازلىرىهههثا
 (3 – 1 :)مۇئمىناۇن﴾رۇچىالردۇئىشهتىن يىهراق ب(لغه ەدۇبىھه ز،ۆسه ەدۇبىھ الرۇئ .رۇچىالردۇرغۇت

ياخشى نەرسىلەرنى ئاەاليدۇ، چۈنكى ناچار نەرساىلەرنى ئااەالش  دېگەن مۇئمىندەيدۇ. 
نەپساىكە ھەقنىاڭ ۋە قەلبتىكى ياخشى نەرسىلەرنى ئاەالشنىڭ ئورنىنى زايە قىلىۋېتىادۇ 

تۇتقاان  پااكىزقىممەت قاراشلىرىنى قااليمىقان كۆرسىتىپ قويىدۇ. ئالالھ تائاال قۇالقلىرىنى 
 زۈيه ثىنڭهنىۇئ لىغانهثاڭئا رنىەزلۆسه ەدۇبىھه الرۇئ﴿ۇ: كىشىلەرنى پاكالپ مۇنداق دەيد

 ڭرنىەسههىل ن،ۈچههۈئ زىمىزۆئهه للىرىمىههزەمەئ ڭبىزنىهه»(: سههالما( القۇقهه نههىە)ي پۈرۆئهه
 نهههادانالردىن بىهههز ن،ۇب(لسههه ئامهههانلىق ەرگەسهههىل ن،ۈچهههۈئ الرۈڭزۆئههه ۇالرمهههڭللىرىەمەئ

 .(55 :)قەسەى﴾ۇيثەد «يمىزەتىلىم قۇديستل

ىلنى ئاەلىماسلىقىغا قارىتا مەسئۇلىيىتى ئېغىرالشاقىنىدەك، دا قۇالقنىڭ باترامازان
كەچالەردە  -ساەھەر  چاۈنكى،. ۇدبولىا غىرېئ ۇملىيىتىۇسئەقارىتا مشقا ئاەالھەقنى 

پەرز )بامادات، شاام ۋە  ئاادا قىلىنىادىغانئۈنلاۈك قىارائەت بىالەن  بولاۇپجامائەت 
ۋىشااتە دىقااقەت بىاالەن گااۈزەل رەنامااازالر )تەراۋىاا  قاتااارلىن(  نەفاالەۋە  خااۇپتەن(

 مۇئىلىاام مەجلىسااى ۋە زىكىاار سااورۇنلىرىقۇرۇلغاناادەك،  شاانىڭ ئۈسااتىگەئاەال
 .ئاەلىغۇچىنىڭ تېتىكلىك ۋە دىققەت بىلەن ئاەلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ
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قىلىشقا بۇيرۇەان ۋە قىلغۇچىالرنى ماختىغان كاتتا ئىبادەت دەل  «كەرىم قۇرئان»
 الرڭرىشىشهىېئ ەھمىهتىگەر ڭنىهئالالھ﴿يادۇ: قۇرئان ئاەالشتۇر. ئاالالھ مۇناداق دە

 الرۇڭرۇته جىه  ۋە الرڭالڭئها نەبىل تەدىقق نىۇئ چاغثا، لغانۇئ(ق رئانۇق ن،ۈچۈئ
قۇرئاندا جىنالرنىڭ ئۆز ەەيات ئالىمىادە قۇرئاان  .(204)ئەئاراف ﴾(!الرڭقىلما زۆس نىە)ي

بىار  ىايەلەپبېرىلىاپ ئاەلىغاانلىقىنى مەدھ ،بولۇشۇپ جىمجىتتىالۋەت قىلىنغىنىدا 
( ەگڭههمىەۋق! دەممەھۇ)ئههى مهه﴿ :سۈرىسااى «جىاان»سااۈرە چۈشااىدۇ، ئااۇ بولسااىمۇ 

 اڭما( يتقانلىقىېئ)ئىمان  شاپڭتى( رئانۇ)ق ڭجىننى رەپەن ەقانچ بىر» يتقىنكى،ېئ
 ته(غرا بىهز: يتتهىېئ( يىنېهك بارغانهثىن قايتىهپ ەمىهگەۋ)ق الرۇئه قىلىنهثى، ھيىۋە

بىاااز  .(1 :)جىااان﴾قۇلىهههثڭئا نەتەقىهههقەھ رئهههاننىۇق ئاجايىهههپ باشهههاليثىغان ي(لغههها
ئېيتقااننى جىانالر خۇددى شاۇ نى ئاەلىغىنىدا «كەرىم قۇرئان»ئىچىدە  نىڭئىنسانالر

 رئههاننىۇبىههز تهه(غرا ي(لغهها باشههاليثىغان ئاجايىههپ ق﴿بارمىاادۇ؟  ئېيتاالياادىغانالر
 چكىمنههىېھ ردىگارىمىزغههاۋەرەپ ق،ۇيتتههېئ ئىمههان غههاڭنىۇئ قۇلىههثڭئا نەتەقىههقەھ
قانچىلىك ئىنسان ئۇالر چۈشاەنگەننى چۈشاىنىپ،  .(2_  1 )جىن:﴾يمىزەرمۈلتهەك رىلېش

ئۇالر چاقىرەان ھىدايەتكە چاقىرىشىدۇ؟ ئۇالر ئاۆز قەۋمىناى قۇرئاان ئېلىاپ كەلاگەن 
 نهىە)ي چىۇقىلغه تەۋەقها دئالالھ! مىمىهزەۋئهى ق﴿ :ھىدايەتكە چاقىرىشاقان ئىادى

قههها ئىمهههان ئالالھ ۋە الرڭهههقىلى لۇق(بههه ىتىنهههىەۋد ڭ(نىيھىسسهههاالمەلەئ دەممەھۇمههه
 ئهازابتىن قهاتتىق رنىەسهىل ،ۇقىلىهث تەغپىهرەم ناھالرنىۇگ زىەبئالالھ  الر،ڭيتىېئ

 .(31 :)ئەھقاف﴾ۇساقاليث

مەنپەئەتلىانىش ئۈچاۈن قەلبناى ھاازىرالپ دىقاقەت  ھەقىقىي تاۈردە نىقۇرئان
ىلغانادا بىرقاانچە شاەرتلەر تېپقاتاارلىن بىلەن ئاەالش ۋە ئەقىلنى ساەگەك تۇتاۇش 

 ەسهتىثۈئ تەقىهقە)ھ ثاڭهنىۇب﴿ :قۇالقتىن قەلبكە يېتىاپ بارىادۇتىڭشالغان قۇرئان 
 لهبەق رى ۇزۇ( ھهەتكەسىھەن - زۋەياكى ) مەئاد ەئىگ ەلبكەق زىثىغانۈرگۈپىكىر ي

 .(37 :قاف)﴾دۇربار لەرتەسىھەن - زۋە ەتتبەلەئ نۈچۈئ مەسالىثىغان ئاد القۇق نەبىل

 ،قۇرئاندىن مەنپەئەتلىانەي دېساە »ھ مۇنداق دەيدۇ: م رەھىمەھۇلالىقەييۇلئىبن
ئااۇنى ئوقۇەاناادا ۋە ئاەلىغاناادا قەلبىڭنااى ھااازىر تااۇت، ئالالھنىااڭ ھۇزۇرىاادا تااۇرۇپ 

ئۇ ئالالھنىڭ ئۆز ئەلچىسى ئاارقىلىن سااەا  ،چۈنكى !سۆزلەۋاتقان كىشىدەك تۇيغۇدا بول
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 ەن تولاۇق ئىپاادىلىگەن.بىالزى ۋلەئايەت باۇالرنى ئىىچاام مەزكۇر . دۇرقىلغان خىتابى
 ﴾دۇربهار لەرنەسهىھەت -ەتهتە ۋەز ببۇنىڭهثا ئەل﴿ساۈرىنىڭ بېشاىدىن تارتىاپ  ئۇشبۇ

مەقسەت ئالالھ توەرىسىدا تەپەككۇر قىلىدىغان تىرىك قەلبتاۇر. چە ۈكەلگيەرگە  دېگەن
قوبۇل قىلىادىغان قەلات ئاندىن قۇرئاندىن ئىبارەت تەسىر كۆرسەتكۈچى بولسا، ئەۋۋەال 
 اپباۇرقەلبنى مەقسەتتىن باشقا نەرسىگە شۇنداقال ، دىل ۋە ھازىر بولساىئەستاي تىرىك،

مەنپەئەتلىنىشتىن ئىبارەت ماۇراد ھاساىل شۇندا  ، ئەنەبولمىسا بىرەر ئامىل دىغانكېتى
 .(1)«ۇربول

 الرڭىرىشىشهېئ ەھمىتىگەر ڭنىئالالھ﴿لەرنى مۇئمىننىڭ جەللەۋە ئەززە  ئالالھ
 الرۇڭرۇته جىه  ۋە الرڭالڭئها نەبىل تەدىقق نىۇئ چاغثا، نلغاۇئ(ق رئانۇق ن،ۈچۈئ
ۇيرۇشاى ئۆز سۆزىنى قۇالق سېلىپ ئاەالشقا بدەپ  (204 :)ئەئراف﴾(الرڭقىلما زۆس نىە)ي

ر شاۈكۈ ماۇزىبۇ قۇالقالرنىڭ ئۆھەمدە  تۇر.شقۇالقالرەا نىسبەتەن بىر شەرەپ ۋە پاكال
 ،القالرنىۇقهه نۈچههۈئ رەسههىل ەنەي﴿ :تااۇرنېئمەتۋاجىااپ قىلىاادىغان بىاار  ئېيتىشاانى

 .(9 :)سەجدە﴾رەقىلىسىل رۈكۈش ئاز رەسىل ياراتتى، رنىەكلەرۈي ۋە رنىەزلۆك

ن ق تۇرەاائالالھ تائاال ياخشىلىقنىال ئااەالپ يامانلىققاا قاۇالق سېلىشاتىن يىارا
ن يىاراق مانلىقتىيا ،قۇالقالرنى تائەتلەر بىلەن پاكالپ رامازان. مۇكاپاتاليدۇكىشىلەرنى 

ۇ با ،ولاۇپبئاالھىدە بىر ئىباادەت  نىڭ ئۆزى. ئاەالشتۇرىغان ياخشى بىر پۇرسەتقىلىد
 ان ۋە ئاۇئىساالم، ئىما»رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:  قەييىمۇلتوەرىسىدا ئىمام ئىبن

كەن ئىككىسىنىڭ پەرزلىرىگە قاۇالق سېلىشاتىن ئىباارەت ئاالالھ ۋە رەساۇلى بېكىات
ى ماازالردىكئۈنلۈك ئوقۇلىادىغان ناشۇنداقال  .تۇرئىسالمنى قېتىرقىنىپ ئاەالش ۋاجىپ

ئىمامنىااڭ قىاارائىتىگە دىقااقەت بىاالەن قااۇالق سااېلىش بىاالەن بىاارگە جۈمەنىااڭ 
  .تۇرخۇتبىسىگە قۇالق سېلىش ۋاجىپ

ئەھلىاگە ئۇنىاڭ رەددىايە بېارىش يااكى  اااكۇپۇر ۋە بىدئەتكە قۇالق سېلىش 
بىلەن ئىماان ۋە ساۈننەتنى  ياكى كۇپۇر ۋە بىدئەتنى تونۇش، قارشى گۇۋاھلىن بېرىش

 اااائوخشاااش كۈچلااۈك مەنااپەئەت بولمىغااان ۋاقتىاادا  يەنىمااۇ قۇۋۋەتلەندۈرۈشااكە
                                                

 .بەت - 3، «فەۋائىد»: ۇلقەييىم( ئىبن1)
 

 

ئادا قىلىشقا تېگىشلىك ھەققىناى يااكى ئاگاھالنادۇرۇش ئالالھنىڭ  ھەمدەھارامدۇر. 
 ،بېرىشنى ئۆز ئىچىگە ئالمىغاان ئەزىيەتۋە نەسىھەت قىلىشقا تېگىشلىك مۇسۇلمانغا 

بىار قېرىندىشاىڭنىڭ ساىرلىرىغا قاۇالق  خاھلىمايادىغانېلىشاىڭنى سېنىڭ بىلىپ ق
گۇۋاھلىن بېرىش ياكى قىلىشقا تېگىشالىك بىارەر شۇنداقال ھارامدۇر. يەنە  سېلىشىڭ
ئااۋازلىرى بىالەن  دېگەنادەكسوتلىشاىش ۋە يااكى داۋاالش  ،سوراش پەتۋا ،مۇئامىلە

 . لىش ھارامدۇرېالق سدىن قورقۇلىدىغان نامەھرەم ئايالالرەا قۇبولۇشى پىتنە

چااالغۇ ئەسااۋابلىرىغا قااۇالق سااېلىش ھاراماادۇر. چااالغۇ  خىلمۇخىاال ۋە يەنە
 كىشى ئاەالشنى خاھلىمىغان ۋاقىتتىمۇ قۇالققاا كىرىاپ قالغاانئەسۋابلىرىنىڭ ئاۋازى 

چالغۇالرەااا  - ساااز شااۇ ،لااېكىن .ئەمەىقااۇلىقىنى ئېتىااۋېلىش ۋاجىااپ  ا،بولساا
ئاامىلالردىن سااقلىنىش ى سبارەۇھارامغا ئېلىپ  ۋاقتىداقۇالق سالغان  ۋە لىقتىنمايىل

، قۇرئاان ئىلىمالەرگە. مۇساتەھەپ تاۇرئاەالشتىن سااقلىنىش ۋاجىپ ئۇالرنى ،ئۈچۈن
ئەممااا ئااالالھ ياخشااى  ،ۋە پەرز بولمىغااان ئااالالھنى زىكىاار قىلىشااقا قىاارائىتىگە،

جاازا لساا بوھ ۇە قاۇالق ساېلىش مۇساتەھەپتۇر. مەكاركۆرىدىغان پۈتۈن نەرساىلەرگ
كەلمەيدىغان پۈتۈن يامان كاۆرۈلگەن نەرساىلەرگە قاۇالق سېلىشاتۇر. مۇبااھ ئوچاۇق 

 .(1)«ئاشكارىدۇر

 

قغدقلىزىىىزغننا   مننغدد يچە ايىا ااشنن نننىبىزسننە   !ئننى ئننالالھ
! اينا قىلغىن!ئبەرىكەت  ۋۋ يلىزىىىزگەقغ -كۈچ ك زلىزىىىزگە ۋ  

 ئامى!! ...ھااايىىىز ب اىچە بىزنى شغدردى! ئاازىىىغى!!

                                                
 .بەت - 115توم،  - 1، «ەدارىجۇسسالىكىنم( »1)
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ئادا قىلىشقا تېگىشلىك ھەققىناى يااكى ئاگاھالنادۇرۇش ئالالھنىڭ  ھەمدەھارامدۇر. 
 ،بېرىشنى ئۆز ئىچىگە ئالمىغاان ئەزىيەتۋە نەسىھەت قىلىشقا تېگىشلىك مۇسۇلمانغا 

بىار قېرىندىشاىڭنىڭ ساىرلىرىغا قاۇالق  خاھلىمايادىغانېلىشاىڭنى سېنىڭ بىلىپ ق
گۇۋاھلىن بېرىش ياكى قىلىشقا تېگىشالىك بىارەر شۇنداقال ھارامدۇر. يەنە  سېلىشىڭ
ئااۋازلىرى بىالەن  دېگەنادەكسوتلىشاىش ۋە يااكى داۋاالش  ،سوراش پەتۋا ،مۇئامىلە

 . لىش ھارامدۇرېالق سدىن قورقۇلىدىغان نامەھرەم ئايالالرەا قۇبولۇشى پىتنە

چااالغۇ ئەسااۋابلىرىغا قااۇالق سااېلىش ھاراماادۇر. چااالغۇ  خىلمۇخىاال ۋە يەنە
 كىشى ئاەالشنى خاھلىمىغان ۋاقىتتىمۇ قۇالققاا كىرىاپ قالغاانئەسۋابلىرىنىڭ ئاۋازى 

چالغۇالرەااا  - ساااز شااۇ ،لااېكىن .ئەمەىقااۇلىقىنى ئېتىااۋېلىش ۋاجىااپ  ا،بولساا
ئاامىلالردىن سااقلىنىش ى سبارەۇھارامغا ئېلىپ  ۋاقتىداقۇالق سالغان  ۋە لىقتىنمايىل

، قۇرئاان ئىلىمالەرگە. مۇساتەھەپ تاۇرئاەالشتىن سااقلىنىش ۋاجىپ ئۇالرنى ،ئۈچۈن
ئەممااا ئااالالھ ياخشااى  ،ۋە پەرز بولمىغااان ئااالالھنى زىكىاار قىلىشااقا قىاارائىتىگە،

جاازا لساا بوھ ۇە قاۇالق ساېلىش مۇساتەھەپتۇر. مەكاركۆرىدىغان پۈتۈن نەرساىلەرگ
كەلمەيدىغان پۈتۈن يامان كاۆرۈلگەن نەرساىلەرگە قاۇالق سېلىشاتۇر. مۇبااھ ئوچاۇق 

 .(1)«ئاشكارىدۇر

 

قغدقلىزىىىزغننا   مننغدد يچە ايىا ااشنن نننىبىزسننە   !ئننى ئننالالھ
! اينا قىلغىن!ئبەرىكەت  ۋۋ يلىزىىىزگەقغ -كۈچ ك زلىزىىىزگە ۋ  

 ئامى!! ...ھااايىىىز ب اىچە بىزنى شغدردى! ئاازىىىغى!!

                                                
 .بەت - 115توم،  - 1، «ەدارىجۇسسالىكىنم( »1)
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 ثىكى كۆزلىرىڭىزرامازان

 

ساىلەرگە ۋە تىرىشچانلىن ئېيىدۇر. كىشىنىڭ ھاارام قىلىنغاان نەرر بسە رامازان
ۋە ر بساەتىرىشاچانلىن كۆرسىتىشاى  تۇتۇۋېلىشاقا ياكىقاراشتىن ئۆزىنى تۇتۇۋېلىشى 

 تىرىشچانلىقنىڭ قاتارىدىندۇر. 

ىادىغان نىگۈللئاالدىن قورقۇش بىلەن ئالالھ تاكىشىنىڭ قەلبىنى بۇنداق قىلىش 
 يماانىبۈياۈك ئى دىغانئوزۇقالنادۇرتەقۋالىان بىالەن  باولمىش نىڭ روھىئېيى رامازان

  .ەندۈرىدۇئادەتلئەخالققا 

 ئايااالالرنى ەمااۇئمىنئەر ۋە  مااۇئمىن، ئااالالھ تائاااال بااارلىن شۈبھىسااىزكى
ىماننىااڭ ۋە ئااالالھ بااۇ ئ ،نااامەھرەملەرگە تىكىلىااپ قارىماساالىققا بۇيرۇەااان. چااۈنكى

 ەرگەرلەئ ئمىنۇمه﴿تائاالدىن قورقۇشنىڭ تەقەززاسىدۇر. ئالالھ تائااال مۇناداق دەيادۇ: 
)زىنهههادىن(  تلىرىنهههىەرەۋئ ن،ۇ( تىكىلىهههپ قارىمىسهههەرگەملەھرە)نهههام يتقىنكهههى،ېئ

 ڭالرنىهۇئ نەتەقىهقەئالالھ ھ ر،ۇيا شىث ەڭئ نۈچۈئ الرۇقىلى  ئ نثاقۇم ن،ۇساقلىس
 ەرگەملەھرەنهههام يتقىنكهههى،ېئ لەرگەەئمىنۇمههه. دۇرردارەۋە  قۇ(لهههقىلمىشهههلىرىثىن ت
باشهههقا  تلىرىهههثىنەتاشهههقى زىنن ن،ۇياپسههه تلىرىنهههىەرەۋئ ن،ۇتىكىلىهههپ قارىمىسههه

ئىمااام ئىبنااى كەسااىر بااۇ ئااايەتلەرنى  .(31 – 30نااۇر: )﴾نۇئاشكارىلىمىسهه تلىرىنههىەزىنن
ىرىگە ناامەھرەملەرگە بەنادىل ماۇئمىنبۇ ئالالھ تائاالنىاڭ »مۇنداق دەيدۇ:  لەپتەپسىر

نى يۇمۇۋېلىشااقا قىلىنغااان لىرىتىكىلىااپ قارىماساالىن ۋە ھااارام نەرسااىلەردىن كااۆز
بۇيرۇقىاادۇر. ئەگەر ئىنساااننىڭ كااۆزى مەقسەتسااىز ھالاادا ھااارام قىلىنغااان نەرسااىگە 

 .(1)«كېرەك ىىشلبۇرۇۋېتېزلىكتە باشقا يانغا ىنى لىركۆزچۈشۈپ قالسا، 
                                                

 .ەتب - 28توم،  - 3، «ەسىرئىبنى ك ەفسىرۇت» ەت؛ب - 87توم،  - 2، «ەئادم ۇلزاد( »1)
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ىادۇ. ئاۇ يااردەم بېر ساقالشقا دىنئەۋرەتنى ھارامھارامغا قاراشتىن ساقلىنىش  
 دىنپۇشااايمان دىكىئىككىسااىنىڭ بىاارلىكتە قوەدىلىشااى ئىنساااننى قىيااامەت كۈنىاا

دىلىش قاابىار ئوقتاۇر، ئۇنىڭادىن  ىاكزەھەرلمىسالى قوەداپ قالىدۇ. ھارامغا قاراش 
ۇلۇققاا ەغقەلبتۇر، كۆز ھارام قىلىنغاان نەرساىگە قارىغانساېرى، قەلات قارادەل  يېرى

ىشاى ۋە بۇزۇلاۇپ كېت ىشاىچوەقۇرالپ چۆكۈپ كېتىدۇ، شۇنىڭ بىلەن قەلبنىڭ قارىد
، ھەقناى ئېغىرالپ كېتىدۇ. بەلكى بۇ قارىداپ كېتىش ئەقىلنى پەردىلەپبارەانسېرى 

 ىن. كۆرۈشتىن كور قىلىپ قويۇشى ياكى ھىدايەتنى تېپىشتىن توسۇپ قويۇشى مۇمك

ياخشاى ئىشاالرنى ئۇ  ،بولۇپ كەتكەن ۋاقىتتائىشالر قااليمىقان  ە ئۈچۈنبەند 
، مااۇنكەر ئىشااالرنى ئىنكااار قىلماياادىغان، )قەدرىااگە يەتمەياادىغان( تونۇماياادىغان

ھەقنىڭ ھاالۋىتىنى، باتىلنىڭ زەھەرلىك ئاچچىقلىرىنى تېتىيالمايدىغان بولۇپ قالىادۇ. 
ھ تائااال ئاۇ ئالال ،كىمكى كۆزىنى قوەدىسا»لەر مۇنداق دېگەن: سەلەف ،شۇنىڭ ئۈچۈن

مۇنهثاق قىلىه  ئهۇالر ﴿ :بۇ ئالالھ تائالالنىاڭ«. كىشىنىڭ قەلبىگە بىر نۇر ئاتا قىلىدۇ
سۆزىدىن ئېلىنغان بىار چۈشاەنچىدۇر. يەناى  دېگەن (30)نۇر: ﴾ئۈچۈن ئەڭ يا شىثۇر

 ،ئۇالرنىڭ بۇنى تۇتۇپ مېڭىشى ئۇالر ئۈچاۈن ئە  ياخشاىدۇر ۋە ئەۋزەلادۇر. چاۈنكى
گە اليىان ەئۇالر ئۆزلىرىنى پاكىز تۇتىادىغان ۋە مەدھىاي يۇمۇش گەنامەھرەملەركۆزىنى 

 .(1)قاتارىدىندۇرنىڭ ئىشالربولىدىغان 

اىر يسزززىقا»ھەقىاااقەتەن پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالم مۇناااداق دەيااادۇ:  
ئانزز ى   ،لى ېقززاراي سزز ەرلىززرىگەي لەزۈگزز ڭبىززر ئايالىىزز مەھرەنززام لمانۇسززۇم
 ۇئزز ىائززاال ئززالالھ ،ەىسززۋەرىۇب ەپززاەرەى بىززر باشززقا زىىىۆ،  زز(يۇقورقزز ئززالالھ ى )

. ئىبناى (2)«ۇقىلىز  ئاىزا ىىىەئىازاد بىزر قىالاليز ىغان سېھز ى ىىىۋھزاال ە ىشىگ
باۇ ھەدىسانىڭ ساەنەدىدە زەئىپلىاك باار. »مۇناداق دەيادۇ: رەھىمەھۇلالھ كەسىر 
 .(3)«بۇنداق ھەدىسلەرنى تەرەىپ ئۈچۈن ئىشلىتىشتە كەەرىلىك باردۇر ،لېكىن

                                                
 .ەتب - 206توم،  - 23، «ەخرۇررازىيف ەفسىرۇت( »1)
 «ەئىاا ز ەكب ەنەدىساا»: ەلئەرنااائۇتئ ۇئەيتشاا .ەدىاا ھ - 22332 ،«ەھاامەدئ ۇساانەدۇم»( 2)

 .ېگەند
 . ەتب - 282توم،  - 3، «ەسىرئىبنى ك ەفسىرۇت( »3)
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ھارام قىلىنغاان لەززەتلەردىان ئىباارەت شاەيتان  تىقەتەن ئىماننىڭ ھاالۋىھەقى 
لالھ لىادۇ. لاېكىن، ئااتۇيغۇالرنى ئاتا قى - يۈكسەك ھې  ئالدايدىغان نەرسىلەرنىڭ ئورنىغا

ۇمكىن مااتائاااال ئىنساااننىڭ ئاااجىزلىقىنى ۋە نااامەھرەملەرگە پۈتااۈنلەي قارىماساالىقنىڭ 
« سااۇنتىكىلىااپ قارىمى»الالھ تائاالنىااڭ بااۇيرۇقى ئەمەساالىكىنى بىلىاادۇ. شۇەالشااقا ئاا

 _ .ەلبەتاتەئ، چىقمايادۇ ەى بىلەن قارىسا بولىدۇ دېاگەن مەن)بۇنىڭدىن ئۆز ئىرادىس بولدى.
 قىقىاي بىاربىزدىن ھارامغا قارىماسالىقتا ھەبەلكى ( پۈتۈنلەي قارىمىسۇن دېمەستىن، ت.

تاا غان ۋاقىتت ھارامغا قاراپ ساالكۆز ئۇشتۇمتۇ ااشەكىلدە تىرىشچانلىن كۆرسىتىشىمىزنى 
 ااارىجىادە ئالالھنىڭ بۇيرۇقىنى ئۇلۇەالپ، ئىككىنچى قېتىم قااراپ ساالمايدىغان بىار دە

 تەلەپ قىلدى.

 بىززر! لززىەئززى ئ»پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئەلااى رەزىيەلالھااۇ ئەنھۇەااا:  
، بززار تەخسززۇر  اقاراشزز پاىەسززلەد. رمىگى ۋەقززارا ەنەي يى ېزز  قارىغانزز ى 

 ئىدى. دېگەن (1)«يوق تەخسۇاىىچى قاراشقا رئىا

نامەھرەملەرگە قارىماسلىن ۋە ئەۋرەتنى ھارامادىن سااقالش ئاارقىلىن نەپسانى  
مۇكاپااتقىمۇ ئېرىشاكىلى بولىادۇ. كاتتا يەنە  ،ھاالكەتتىن قوەداپ قالغىلى بولۇپال قالماي

زىباۇزىننەت  ،نېئمەتۇۇدەك دۇنيانىڭ نازلغتو جاھان -يەر بەلكى ئۇنىڭ مۇكاپاتىغا پۈتۈن 
 اڭز ى  ما»ۋە گۈزەللىكلىرى تە  كېلەلمەيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 

 پىللىز ې  ساقالشزقا مەھزاەم ئارىسزىىى ڭپاچىقىىى ئىااى نەبىل ىېۋئىااى ل
 .(2)«نەقىلىم پىللى ې  ە ىرىشىگ ەىاەنىەج ڭنىۇئ نەم قىلسا،

 ،چقاابولغائە  چاو  يااردەمچى  تاساقالشا ھارامغا قارىماسلىن ئەۋرەتنى پاك 
ھارامغاا  ،ئايەتتە ئەۋرەتنى )ھارامدىن( ساقالشتىن ئىلگىرى بايان قىلىنادى. چاۈنكى

شەھۋانىي خىيالالرەا سالىدۇ، ئاندىن بۇزۇقچىلىققا باشاليدۇ، شۇەا  ئەۋۋەلقاراۋېرىش 
 .(3)تۇربۇنىڭدىكى بااليىئاپەت ئېغىر ۋە ئۇنى كونترول قىلىش تولىمۇ تەس

                                                
. دېاگەن «لىغەيرىھاى ھەساەن»: بەرگاۈچىلەر. باھاا ھەدىا  - 22991، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »1)

. ھااكىم، دېاگەن «ھەساەن»( ھەدىا  - 2777تىرمىزىاي: ) ھەدىا ؛ - 2149، «داۋۇد ئەبۇ»
 .دېگەن «سەھى »ئالبانىيالر:  ۋە زەھەبىي

 .ەدى ھ - 6474، «ۇخارىيب( »2)
 . بەت - 206توم،  - 23، «ەخرۇررازىيف ەفسىرۇت( »3)
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ە زۇلۇم قىلغاانلىن دەپ ئويلىشاى كبەزىلەر نامەھرەملەردىن كۆزنى يۇمۇش نەپس 
قاراياادىغانالر  پەد رلىنىشۇزۇھاا للىكلىرىاادىنەزۈگ ڭنيانىااۇياااكى ھارامغااا قاراشاانى د

 ڭتنىەرىئەشاا كىن،ې. لاامكىنۇبىلجىرلىشااى ماا پەد شۇقوياا پۇبوەاا ركىنلىكنااىەئ
 ۇباا ڭنىاا«رىاامەك رئااانۇق»ىشااى قىلىااپ ئااويالپ باققااان ك رۇككااەپەت كمىتىنااىېھ
ا ىغسااەالملىق ىۋنىاەم ۋەماددىي  ڭلبنىەئورنىغا ق ڭناھنىۇگ مەزكۇر اا ەتمىسىدەرسۆك
قىلىشنىڭ ئورنىغا ئالالھنىاڭ دەرگاھىادىكى  خاھلىغانچە نىھارامالر نداقۇب ن،ەرىشكېئ

ئىنسااانالرەا قواليلىاان  اااائە  گااۈزەل نەرسااىلەرگە ئىنااتىلگەن ۋاقىتتااا  ،ئەبەدىااي
دۇنيانىااڭ يامااانلىن ۋە  ،ىتىشاانىڭ بااارلىقىنى بايقاياادۇ. ئۇنااداق بولماياادىكەنيار

لىرى، نېئمەتساااختىلىقلىرىدىن چەكلەناامەي تااۇرۇپ، قانااداقمۇ جەننەتنىااڭ نااازۇ
  !؟ئېرىشكىلى بولسۇنلىرىگە پەرىر ۆھخۇشاللىقلىرى ۋە 

لىان ئۆتكاۈنچى لەززەت ۋە ۋاقىتئاازەىنە دۇنياادا ئۇشابۇ توەرا، ھارامغا قاراش  
ھارام قىلىنغان بۇ قاراشالر بىالەن كىشاى  ،مۇمكىن. لېكىن ئېلىپ كېلىشى خۇشاللىن

قېلىشاى،  دۇنيا ۋە ئاخىرەتتىكى ھەرقانداق زىياندىنمۇ نەچچە ھەسسە ئېغىر زىيانغاا
 قېلىشى مۇمكىن.  لىغا قاراشنىڭ لەززىتىدىن مەھرۇمئالالھنىڭ جاما يەنى

اتااارلىقالردا ئالالھقااا ئىتااائەت قىلىااش ن قىئىنسااان نااامەھرەملەرگە قارىماساال 
ئارقىلىن رەببىمىزنىاڭ جامالىغاا قااراش نېئمىاتىگە ئېرىشاىپ نىجاات تاپىادۇ. ئەگەر 
ئىتائەتنىڭ پايدىسى پەقەت مۇشۇال بولغان تەقدىردىمۇ، ئەلۋەتتە ئۇ ئىنسانغا مۇھىملىان 

 ،ەنهثۈك ۇبه﴿. ئاالالھ تائااال ئېيتقاانكى: قان باوالتتىئاشاۋە شەرەپ جەھەتتە يېتىپ 
 قهههاراپ غهههاىردىگارۋەرەپ( الرۇ. )ئهههۇب(لىهههث قۇرلهههۇن زلىرىۈيههه( ڭرنىەنلەتمە)سهههائاد

 .(23 – 22قىيامەت: )﴾ۇرىثۇت

 ڭيتاننىەشااا ۋە تەئساااىيەم - نااااھۇگ خىااالۇخىلم قااااراش، ەمگەھرەناااام 
كىشااى قانااداقمۇ  ق قالمىغااانساااى قەلبااردىاان زەھەرلە تەئىبااار شاالىرىدىنۇرۇئازد

 مهال( ەكىشهىگ چې)ھه نىۈكه ۇئه﴿بواللىسۇن:  مۇشەررەپراشقا ئالالھنىڭ جامالىغا قا
 لههبەق پههاك(غهها رگاھىەد ڭئالالھنىهه) تەقەپ. ۇيههثەلمەزۈتكەي پايههثا لالرۇئ(غهه ۋە
 .(89 – 88شۇئەرا: )﴾ۇيثەلەزۈتكەي پايثا مگىالەئاد نەلگەك نەبىل
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ناھاايىتى  اااگۇمان قىلغىنىادەك  نىڭقارىغان كىشىلەر اا نامەھرەملەرگە قاراش 
بااۇ ۋاقىتلىاان ھااۇزۇر  ،بېرىشااى مااۇمكىن. لااېكىن خۇشاااللىناز مىقااداردا ھااۇزۇر ۋە ئاا

دىال بەختسىزلىك ۋە شاەقىيلىككە ئۆزگىرىشاى نىڭ ئۆزىدۇنيامۇشۇ ئاخىرەتتىن ئىلگىرى 
گەن ىئىازدبۇ تۈرلۈك كىشاىلەر ئاۆيلەرگە ئىشاىكلىرىدىن كىرمىادى،  ،مۇمكىن. چۈنكى

، ئاۇزۇن ھۇزۇر دەملىكبىرىدا ھگا»لەر: سەلەف ،ئېرىشەلمىدى. شۇنىڭ ئۈچۈنققا ىلىتوەر
. بۇنىڭغا ئوخشاش خارلىقنى ئېلىاپ دېگەن «خارلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىرىدۇمۇددەتلىك 

 - بىالەن بۇلغىنىاپ كەتاكەن بەخات شاەقىيلىك ااا كەلگۈچى لەززەتلىانىش بىالەن
لىنىشاانىڭ ئارقىسااىدا يۈگااۈرۈپ ھۇزۇرسااائادەتنىڭ ۋە گۇناااھالر دۇەالشااتۇرۇۋەتكەن 

باشاقا ۋاقىاتالردا ئاورنىنى تولادۇرەىلى دىن رامازانادا ۋە رامازانا ااا يۈرگەنلىكى ئۈچۈن
 بولمايدىغان ۋاقىتالرنى زايە قىلىۋېتىش باردۇر. 

 

 ،ئەۋرىتىڭنى ھارامغا تەەلىسە  ۋاقىتھەر نە 

 ئازابقا. ۇرقالباشالمچىسى كۆزلىرىڭ قەلبىڭ 

 

 ،كۆرگىنىڭنىڭ ھەممىدىن يۇمالمايسەن كۆزۈەنى

 ئۆزۈەنى. قىنتۇت ن،ئويال ،قىلغىن بەزىگەر بەس

 

ھەساەلنىڭ قىلىناى ئايرىاپ، » روزىدار تۇرۇپ ھارامادىن كاۆزۈەنى ئاۈزەلمەي، 
 - )قورسىقىڭ ھااالل ياېمەك !ئادەمگە ئوخشاپ قالمىغىن «ھۆپۈپنى يۇەدىماي يېگەن

دەپ دەپ ئىاز «نەدە ھاارام بااركىن»ئىچمەكتىن ئۆزىنى تارتىپ روزا تۇتسا، كۆزلىرىاڭ 
 (!يۈرمىسۇن

ساەن روزا تۇتقىنىڭادا قۇلىقىاڭ، »جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھاۇ مۇناداق دەيادۇ:  
كۆزۈ  ۋە تىلىاڭ يالغاانچىلىقتىن ۋە ھاارامالردىن روزا تۇتساۇن. قوشاناەغا ئەزىايەت 
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بېسىن ۋە سالماق باول. روزا تۇتقاان كۈناۈەنى روزا تۇتمىغاان كۈناۈ   -بەرمە. ئېغىر 
. شاۇنداق، روزا تۇتقاان كاۈنىڭىزنى روزا تۇتمىغاان (1)«يماابىلەن ئوخشاش قىلىپ قو

 كۈنىڭىز بىلەن ئوخشاش قىلىپ قويما . 

 

ك زلىزىىىزگە ھەقننى ھەب ك رىندىغا  ننغر ئاينا  !ئالالھ ئى 
  ھىندااەت چناقىزىىلىزىنى ئااالاندىغا    قغدقلىزىىىزغناقىلغااسە 

ئن ز  ىىىزننىۋ  قەلبلىز غااسنە لبايىلنى ي سنغۋالىدىغا  ننغر ئاينا قى
  ! ەاسەكنغردندۇرىد يبىلە    ۇھىدااەت نغر

قىرنامەت كنۈنى  !زېىىننى  نغر  ب لغنا  ئنالالھ - ئى ئاسىا 
ۈچۈ ( ئسادمەت ئ يۈۋېلىشىىىز  - )پىلسىزات ك ۋرۈكىدى! ساب بىزگە
 ئامى!! ...قىلغى!نغر ئايا 

                                                
 . ەتب - 21، «رامىزان ۋەزائىفۇ( »1)
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18 

 

 ثىكى تىلىڭىزرامازان

 

ا زىكىار ئېياتىش ۋە بەزى ۋاقىاتالردا ساۈكۈت بەزى ۋاقىتالردتىلنىڭمۇ دا رامازان 
دەك ئېيتقانامەريەم ھەزرىتاى  مۇقىلىشتىن ئىبارەت ئىبادىتى باردۇر. سۈكۈت قىلىشا

بىههر  نثاقۇراھمههان تائاالغهها شهه نەتەقىههقەھ نەم﴿ :بىرىاادۇر دىنمەنىلىرىااروزىنىااڭ 
 .(26 :)مەريەم﴾نەقىلمههايم زۆئىنسههانغا سهه چبىههرېھ نۈگههۈقىلههثىمكى، ب زرەريزىنههى ن
گەپ قىلماساالىن ۋە سااۈكۈت قىلىااش ئىاادى.  اروزمەريەم ۋەدە قىلغااان ھەزرىتااى 
ئاارقىلىن ساادىر تىال  ىزدا تەلەپ قىلىنغان سۈكۈت قىلىاشبىزنىڭ روزىمۋەھالەنكى، 
نىڭ ساۆز -گەپ نىڭ ئاپەتلىرىدىن ساقلىنىشاتۇر. سۆز -گەپ ، ردىنگۇناھالبولغۇسى 
دىر بولغاان نەرساىلەردۇر. پەيغەمابەر پەرۋا قىلماساتىن تىلادىن ساا بولسائاپەتلىرى 

 ىاشزالي ىغان مۈد دوزاخقزا رنىە ىشىل»ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: 
 (1)«؟ەمېن بولماي ىىللىرى ۇش ەرسەن

، ساااۇخەنچىلىك، يالغاااانچىلىن، ىورلاااۇقەەيۋەت تىلنىاااڭ ئااااپەتلىرى بولساااا
ەك دېگەنااد تمەساالىكمەنسى ۋە يالغااان گۇۋاھلىاان ىورلۇق،ھاقااارەت، ىۋازلىنمەسااىىر
 كۆپتۇر. تولىمۇ

ىغىنىادا ئالالھقاا خاالى  تەۋبە قىلم كىشاى ى، يەناىيۇقىرىقىالردىنمۇ يامانراق 
 .رردۇەسۆزل شېرىككۇپۇر ۋە  جەھەننەمدە ئەبەدىي قېلىشىغا سەۋەب بولىدىغىنى

تۇتقاان  ،ئىنسان روزىساىدا تىلىناى ھاارام قىلىنغاان ئااپەتلەردىن قوەدىمىساا 
روزا تۇتۇشتىن مەقسەت قىلىنغان مۇشۇنداق ئەھۋالدىمۇ  ؟!نېمە يدىسىروزىسىنىڭ پا

                                                
 ،«ەى مااجئىبنا» ؛دىا ەھ - 2616، «تىرمىزىاي» ؛دىا ەھ - 21008 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »1)

 .نەگېد «نەسەھ». ئالبانىي دى ەھ - 3963
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روزىنىاڭ  بولغاان يالغاانچىلىن ىتىلنىڭ ئاپەتلىرىدىن بىر !تەقۋالىن ئەمەلىيلىشەمدۇ؟
روھىنااى قولاادىن بېرىااپ قويىاادۇ ۋە يااوق قىلىۋېتىاادۇ. ھەقىااقەتەن پەيغەماابەر 

 ڭنىززۇئ ۋە شەزلۆن سززيالغززا  ىشززىروزىزز ار( )»ئەلەيھىسساااالم مۇنااداق دەياادۇ: 
 -يزېمەك  ڭ ىشزىىى ۇئز ڭئالالھ ىائاالنى ،ەىمىسەئ ركەقىلىشىى ى لەمەئ نەبىل

شۇەالشااقا پەيغەماابەر  .(1)«رۇيوق زز ھ ىيززاجىېئ ە ىشززىگېئ ركەى ئىچمىاىىززى
روزا بىر قالقان ۇر، بىرىڭالر روزا ىۇىقان بولسزا، »: ئەلەيھىسساالم باشقا بىر ھەدىستە

 .مىسززۇنىقىررجا -ىقلى  قىلمىسززۇن، ۋارقىززراي سززەت گەي قىلمىسززۇن، پاسزز
 ‹مەن روزىزز ار› ،ئەگەر بىززرى ئززۇنى ىىللىسززا يززا ى ئۇنىززڭ بىززلەن ىىلالشسززا

روزىنىڭ ئاساسىنىڭ يىمىرىلىپ كېتىاپ، قالقاان بۇيرۇش ئارقىلىن  دەپ (2)«دېسزۇن
  ئاگاھالندۇرەان.ياكى قوەدىغۇچى بواللماي قېلىشىدىن 

 ۋە لىنقىلىشاانىڭ ئەخالقسااىز سااۆزلەرنى ايانناشااپەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم 
كەباى ەت الجاھا ۋە پاسىقلىنقاتاردا  . شۇغانقىلئىكەنلىكىنى بايان  تەبىئەتپۈچەك 

نىاڭ روزى سۆزلەرنىڭ تۆكۈلۈشاى مۇناسىتنا ئاەزىدىن لىكسەۋەبئىككى چو  نۇقسان 
 يوققا چىقىرىۋېتىدۇ. ( لىن سۈپىتىنىجەھەننەمدىن قوەدىغۇچى)قالقان 

 -ياېمەك نۇرەۇن كىشىلەر باركى، ئاۇالر »مۇنداق دەيدۇ: ئىبنۇل جەۋزىي  ئىمام
داۋاملىان كېچىلىارى  ۇ؛تۇتماياددىن روزا ساۆز -گەپ ، ياۇ - ىدۇتۇتئىچمەكتىن روزا 

. بۇ تۈرلۈك كىشىلەر تىلاى ۋە ۇبېرىد ئەزىيەتلېكىن ئىنسانالرەا  يۇ، -ىدۇ تۇرقىيامدا 
 -سااى ۋە كېچىلىااك قىيامىاادا ئەجىاار گۇناھكاااردۇر، روزى سااەۋەبلىك ھەرىكىتااى

ھىاادايەتتىن ئۇزاقلىشااىپ، يامااان يولالرەااا باشااالمچىلىن قېنااى  .مۇكاپاتسااىزدۇر
تەۋبىااگە ئالاادىرىمىغان ۋە  ۋەتسااىمۇگۇناااھالر قەلبىنااى قارايتىقېنااى قىلغااۇچىالر؟ 

ھالىڭغاا ۋاي! رەھامەت ۋە  !؟ ئەي مىسكىنرئازابىدىن قورقمىغان كىشىلەئالالھنىڭ 
ئۆلاۈم  !ئاى مىساكىن !ئېيىنى ەەنىيمەت بىل رامازاننى ئۆز ئىچىگە ئالغان مەەپىرەت

   (3)«!قارابىر نەپسىڭگە بۇرۇلۇپ ئىلگىرى  شىك قېقىشتىنىئ
                                                

 .ەدى ھ - 1903، «ۇخارىيب»( 1)
 .ەدى ھ - 1151، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 1904، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 2)
 .تەب - 312 ،«ائىزىنۋ لۇستانۇب( »3)
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، راسات ىاڭ، ەەنىايمەت بىل ! بۇ ئازەىنە كۈنلەرنى ئۇلاۇەالدوستۇم ئى روزىدار
، داىازقتىڭدا يااكى ئاچچىقالنغاان ۋاىازبولسۇن ياكى چاقچاق بولسۇن، خۇشاال ۋاقتىڭ

 روزىڭىزناىئوقىادىن  ساۆز -گەپ ۋە  نەزەر تىل قىلىچىادىنينېمە بولۇشىدىن قەتئى
 ! قوەدا

تائاالەاا قۇللاۇق قىلىشاقا ەقھتىلىڭىزناى ئېياى  رامازان! قېرىندىشىم ئى روزىدار
. پەرز، ۋاجىااپ ۋە مۇسااتەھەپلەردە تۇرئۈچااۈن ياخشااى بىاار پۇرسااەتز ىڭىكۆندۈرۈشاا

تىلىڭىزنىاڭ  يىاراق تۇرۇشاتا دىنھالرۇمەكار، ھارام ۋە دارقىلىنىشقا تېگىشلىك ئىشال
 ئادا قىلىشقا تېگىشلىك قۇللۇقلىرى باردۇر.

 ھەربۇ قۇللاۇقالرنى زىكىار قىلىاپ، ئۇنىاڭ قىساىملىرىنى ۋە  ئىبنۇلقەييىمئىمام 
تىلنىاڭ بەش »مۇناسىۋەتلىك نەرساىلەرنى باياان قىلىاپ مۇناداق دەيادۇ:  قىسىمغا
 : ىانلىربولغۋاجىپ  الردىنئۇ .باردۇرقى ۇقۇللتۈرلۈك 

  ؛تەلەپپۇز قىلىش* ئىككى شاھادەتنى 

تىاالۋەت )يادقاا( دىان ‹قۇرئاان كەرىام›نامازنىڭ دۇرۇى ئادا تېپىشى ئۈچۈن  *
 ؛تىالۋەت قىلىشقىاللىغۇدەك ئايەتلەرنى توەرا 

رەببەناا لەكەل ›رۇكۇ ۋە سەجدىلەردىكى تەسبى ، رۇكۇدىن قوپقاندىن كېايىن  *
ئوخشااش ئاالالھ ۋە ئالالھنىاڭ رەساۇلى  گەتەكبىاريىش، تەشاەھھۇد ۋە دېا ‹ھەمد

 بۇيرۇەان نامازدىكى ۋاجىپ زىكىرلەرنى تەلەپپۇز قىلىش.

باشاتا سااالم  ،تىلنىڭ ۋاجىپلىرىنىڭ قاتارىدىن يەنە: ساالمغا جااۋاپ قاايتۇرۇش 
 ياخشاىلىققا باۇيرۇپ ياماانلىقتىن .قىلىشنىڭ ۋاجىپلىقىدا ئىككاى خىال قااراش باار

ئۆگىتىش، توەرا يولنى كۆرساىتىش، ئاادا قىلىشاقا تېگىشالىك گە ىگەنبىلىم، شۇتوس
 .باردۇر گەپ قىلىش قاتارلىقالرراست گۇۋاھلىقنى ئادا قىلىش ۋە 

مۇستەھەپ بولغىنى: قۇرئاان تىاالۋەت قىلىاش، داۋاملىان ئاالالھنى ئەسالەش، 
 .پايدىلىن ئىلىملەرنى مۇزاكىرە قىلىش ۋە ئۆگىنىش ۋەھاكازاالر
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شاى رساىگە قارئەۋەتكەن نە رەسۇلىنى ئالالھ تائاالتىلغا ھارام قىلىنغان نەرسىلەر: 
 بىاادئەتلەرنى سااۆزلەش، ئۇنىڭغااا دەۋەت قىلىااش، ئااۇنى گااۈزەل كۆرسااىتىش، يالغااان

ساىز گەپ ئىلىم توەرىساىدا ئاالالھ —گۇۋاھلىن بېرىش ۋە ھاراملىقى ئە  ئېغىر بولغان 
اماان ھنىاڭ رەساۇلى ياماان كۆرىادىغان باارلىن يئاالالھ ۋە ئالال — قىلىشقا ئوخشااش

 نەرسىلەرنى سۆزلەش.

گەپ تىلغا مەكروھ بولغان نەرسىلەر: گەپ قىلماسلىن ياخشى بولغاان ئىشاالردا  
 .(1)«پ قىلىپ يۈرۈشگە مۇجازاالنمايدىغان تۇرۇقلۇققىلمىسا 

ئاادەم »: ەتھەدىساتىل بەدەندىكى قالغان ئەزاالرەاا ئوخشاىمايدۇ. شۇەالشاقا 
قاورق،  ئاالالھتىن›ئەۋالدى تا  ئاتقۇزۇشى بىلەن بارلىن ئەزالىارى تىلغاا ياالۋۇرۇپ: 

سەن  ؛بىزمۇ توەرا بولىمىز ،سەن توەرا بولسا  .بىزنىڭ بارلىقىمىز سېنىڭ بىلەن بىرگە
 .نەيىلگېد (2)«دەيدۇ‹ بىزمۇ ئەگرى بولىمىز ،ئەگرى بولسا 

 بولۇشاى ماۇمكىن، تىلنىاڭ ئىنسان قىالاليدىغان ئە  ئاساان ئىاش گەپ قىلىاش 
اھاايىتى نىيىتى مەسائۇللاېكىن  ،بولىدىغان بولسىمۇ ئۇدۇلال، قواليھەرىكىتى ناھايىتى 

« دۇربەكمۇ ئاز كىشى ئىجارا قىلغاان ھۆكۈما قىلىش تۈكۈس» ،ئېغىردۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن
 دېيىلگەن.

رنىڭ بىر ئاالھىدىلىكىادۇر، ئاۇالر پەقەت گەپ قىلىاش سالىھلەئاز گەپ قىلىش  
ياكى باشاقىالردىن ۋە ياكى باشقىالرەا پايدا يەتكۈزىدىغان  ىالزۆرۈر بولغان نەرسىلەرد

 مۇئااازپاياادا ئالىاادىغان نەرسااىلەردە گەپ قىالتتااى. پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم 
تىلىڭنى يى ، ئۆيۈەدە ئولتۇر، گۇناھىاڭ ئۈچاۈن »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇەا مۇنداق دەيدۇ: 

پۈتاۈن  ئەمەى، بەلكى ىالسساالم بۇ سۆزى بىلەن مۇئازەپەيغەمبەر ئەلەيھى (3)«يىغال
ئارىساىدىكى  رلىن قىلىش بىالەن تىلناى قوەاداشئىسالم ئۈممىتىگە ئالالھقا تەقۋادا

 كۈچلۈك ئاالقىنى ئۆگىتىشنى مەقسەت قىلغان ئىدى.
                                                

 .رەتلەب -115، - 114توم،  - 1 ،«سسالىكىنۇدارىجەم( »1)
 ڭئىدنىەسا باىە. ئدىا ەھ - 11472 ،«دەھامەئ ۇدەسانۇم» ؛دى ەھ - 2407، «تىرمىزىي( »2)

 .نەگېد «نەسەھ»ئالبانىي  ايىتى،ۋرى
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. نەگېد «نەسەھ» (دى ەھ - 2406، «سۈنەن»)( تىرمىزىي: 3)
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ئاارقىلىن  شۇرۇتا راقىاباارلىن ناچاار ئاامىلالردىن ي چىۇزەۇرامىزاندا روزىنى ب 
. رۇبااەلىقت لىشاقاۇۋېتۇبولساا تىلىناى ت الىانۋقەت ،ۇبولىد رگىلىۈلتەغا كقول الىقنىۋقەت
 ساىرەروزىساىغا ت ڭزاالرنىاەروزىسى باشاقا ئ ڭتىلنى ،نۇقاچانال بولس يلىەم ك،ەمېد
  ۇ.يدەلەرسىتۆك

سادىر بولغاان  رچەالپەرۋاسىزتىللىرىمىزدىن  مۈشكۈالتلىرىمىزدىن بىرى ھەم شۇكى،
بىاز  ،كەن ئەمەل دەپتىرىمىز بىلەن ئۇچراشقان ۋاقتىمىازداكەتپ ۇتوش گەلەرسۆز -گەپ 

. دۇرنىاااڭ قىممىتىناااى تەساااەۋۋۇر قىاللماسااالىقىمىزبەدەلتۆلەشاااكە تېگىشااالىك 
 -گەپ بىر يىل ئىچىادە قىلىشاقان  تەرىقىسىدە مىسال ،ئۈچۈن بولسۇن چۈشىنىشلىك

ۋۋۇر قىلىاپ تېلېفون تالونىغا ئوخشاش تالون شەكىلدە كەلگەنلىكىنى تەساە لىرىمىزسۆز
لەرنىڭ ساانى، ۋاقتاى، ساۆز -گەپ ئاۇ تالوننىاڭ ئىچىاگە قىلىشاقان  ئەجەباا !باقايلى

، قاانچە سااۋاب، ى نەچاچەنىيام سى نەچچە،باتىل، ياخشىقايسىسى  ،ھەققايسىسى 
بىار بەت ھەربەت ۋە قاانچە يېزىلغان بولسا، باۇ تاالون  ھەممىسى بىرمۇبىرقانچە گۇناھ 

 !قانچىلىك بوالر؟ ەرخنئۈچۈن تۆلەشكە تېگىشلىك 

كاۈنى يااكى ساائەتلىرىگە  نەچچەبىارىرىمىز ھاياتىنىاڭ ەزىلب ،ئەجەبلىنەرلىكى 
ە مىنۇتلاۇق پاارا  خااتىرلەنگەن تېلېفاون تاالونىنى بىرقانچقىياسلىغىلى بولمايدىغان 

كۇنتلىرى بىلەن خاتىرلەنگەن شۇ تالوننىڭ ناھاايىتى ېس -سېكۇنت تاپشۇرۇپ ئالغان، 
تەرلەر ئاققاان ھالادا  چېكىمىازدىن ،كاۆرگىنىمىزدەپ كەتكەنلىكىنى قىممەت توختا

 ۋىالمۇشاۇنچى. مىزئاويلىنىپاارا  ھەققىادە شاۇ بۇنچىلىك چىقىمغا ساەۋەب بولغاان 
الرەاا تە  كەلگاۈدەك چىقىم تۆلىنىشكە ھەقلىقمۇ؟ بۇ پاراەلىشىشالرنىڭ شاۇ چىقىم

يااكى  پقىلىا، تېلېفون لىن قىلىپبەزى كىشىلەر ناھايىتى چىڭ !؟ىدىقىممىتى بارم
كەلااگەن  پەقەت تېلېفااونىنى ،ئۈچااۈن بولماساالىن دارچىقىماا پئۇچااۇر ئەۋەتىاا

تېلېفاون قىلغىلاى ۋە ئۇچاۇر ئاۆزى ئەمماا  ،قوبۇل قىلغىلاى بولىادىغان التېلېفونالرنى
ئەۋەتكىلاى بولمايادىغان قىلىاپ قويىاادۇ. ئەقىللىان كىشاى گەپ قىلشاتىن كااۆپرەك 

شلىرىنى قۇلىقىغا ھاۋالە قىلغاان ۋاقىتتاا تىلاى بىالەن ئاەالش ئۈچۈن بەزى مۇھىم ئى
لىرىنىڭ ساۆز -گەپ باۇ كىشاى قىياامەت كاۈنى چۈنكى، مۇشۇنداق مۇئامىلە قىلىدۇ، 

 تالونلىرىنى ئۆتىيەلمەسلىكتىن قورقىدۇ.
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ناھاايىتى ماۇرەككەپ ۋە  تاالونى اتھېسابئاخىرەتنىڭ  !قېرىندىشىم ئى روزىدار 
گە ىزلىرىڭساۆز -گەپ  تۆكاۈلگەن لەرچەپەرۋاسىزدىن ىزتىلىڭ چىگىش بىر شەكىلىدە

 ئاساسەن بولىدۇ.

، شاۇكى چىقىش يولىڭىزگانە ېيبۇ تالونالرنىڭ ئېغىرلىقىنى يەەگىللىتىش ئۈچۈن  
سااىزنىڭ ھىاادايەت تېپىشااىڭىزەا ھېرىساامەن، مااۇئمىنلەرگە ئااامراق ۋە كۆيۈمچااان 

 :ت مۇنااداق دېااگەنۇر. ئااۇ زاىڭىزدپەيغەمبىرىمىزنىااڭ ۋەسااىيىتىنى تۇتااۇپ مېڭىشاا
 «!يىغ ىىڭىىلى»

 

شنۈكۈر سنااا ئەسنلەادىغا   سنېنى يىللىزىىىزننى ئى ئنالالھ! 
غننا د ۋ ت قىلىنندىغا  قىلىنن  بەر   دىنىسننېنى  ئېر ىنندىغا  ۋ  

ئىشنالردى!  زپاادىسنى باشنلىغغچى ەيكەيىللىزىىىزنى بىزننى ھنادك
 ئامى!! بەرگى!...ئغزاب قىلى  
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19 

 
 ثىكى قەلبىڭىزرامازان

 

قەلبنىڭماۇ  ،ىيىتى بولغىنىادەكمەسائۇلنىڭ ئالدىدا تائاال ئالالھۇالق ۋە كۆزنىڭ ق
كاۆرگەن  مىزئاەلىغاان، كاۆزى مىزپات ئارىادا قاۇلىقى بىزلەرىيىتى باردۇر. مەسئۇلھەم 

قااارار بەرگەن  مىاازدەدا ئورۇنالشااقان ۋە قەلبىمىاازدىلى ال،نەرسااىلەردىن سااورالغاندەك
 نههىەدىهه( )ي ز،ۆكهه الق،ۇ( قههنىۈكهه تەنسههان قىيههام)ئى﴿ .مىزسااورىلىنەرسااىلەردىنمۇ 

سههه(راق  - سههه(ئال نەتەقىهههقەھ ەسهههتىثۈقىلمىشهههلىرى ئ ڭ( نىهههزالىهههرىەئ ۈزگەسههه
ققا ايەنى شۇ ئەزاالردىن ۋە شۇ ئەزاالرنىاڭ قىلمىشالىرىدىن ساور .(36)ئىسرا: ﴾ۇقىلىنىث
 ،ر. چاۈنكى. قەلبنىڭ باشقا ئەزاالرەا قارىغاندا ئاالھىدە مەسئۇلىيىتى بااردۇمىزىلىتارت
 ۇئز ،ىغانزىلىز ۈى نەدەب نۈىزۈپ ،ەلسزەزۈى ۇئز»رەساۇلۇلالھ ئېيتقانادەك: قەلت 

 .(1)«رۇش ۆگ مەچىشلبىر  ىغانلى ۇزۇب نەدەب نۈىۈپ لسا،ۇزۇب

ئىباادىتى ئاالھىادە قەلبنىڭماۇ  قاتارىادا بەدەن ئەزالىارىپۈتاۈن دا ئېيىا رامازان
ى ئۈچااۈن، ئىبادەتلەرنىااڭ باااردۇر. قەلاات بەدەن ئەزالىرىنىااڭ رەھبىاارى بولغااانلىق

 ئىباادەتلەر ئىچىادە ئىىالساقا .بولغان ئىىالى بىلەن خاى قىلىنغاندۇر باشالمچىسى
روزىادىنمۇ يېقىنااراق  — بەنادە بىالەن رەببىنىااڭ ئارىساىدىكى ئىباادەت بولغااان —

ماۇمكىن ئەساال ئىبادەت بولمىسا كېرەك، روزىنىڭ ئىىالسسىز بىر ئىتاائەت بولۇشاى 
دىن رىاۋايەت قىلغاان ئاالالھ تائااالپەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ  ئەمەى. بەلكى بۇ

 قىلغهان باشهقا ريزىهثىن ڭالدىنىهەۋئ مەئهاد» :سۆزىنىڭ مەنىسى بولۇشاى ماۇمكىن
 نۈچههۈئ نەم تەقەپ ريزا سههىرتىثا، ڭنىههۇريزا ئ ر،ۇنههثۈچۈئ زىۆى ئههلىههرلەمەئ نۈتههۈپ

                                                
 ھەدى . - 1599، «مۇسلىم»ھەدى ؛  - 52، «بۇخارىي»( بىرلىككە كېلىنگەن ھەدى : 1)
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مۇنااداق دەياادۇ:  (2)قۇرتااۇبىي ئىمااام .(1)«نەرىمېههب نەم جرىنههىەئ ڭنىههۇئ ،ۇب(لىههث
ئۈچۈن قىلىنىادىغان بولساىمۇ، روزىناى باشاقا  ئالالھ تائاالگەرچە پۈتۈن ئىبادەتلەر »

روزىنى ئۆزىگە خااى تۈپەيلى ھەقتائاال ئىبادەتلەردىن پەرقلىن قىلغان ئىككى سەۋەب 
 :قىلدى

 ەتلىرىنىئاارزۇ ۋە شاەھۋ انىينەپسا. روزا باشقا ئىبادەتلەردە چەكلەنمەيدىغان 1
 ؛پ قويىدۇچەكلە

دىن باشاقا ھاېچكىمگە ئاشاكارا بولمايادىغان بەنادە بىالەن ئالالھ تائاال. روزا 2
ئالالھنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى سىردۇر. روزىادىن باشاقا ئىباادەتلەر ئاشاكارا بولغاانلىقى، 

روزا ئالالھقاا  ،بەزى ۋاقىتتا ياسالمىلىن ياكى رىيا بىلەن قىلىنىپ قالىدىغانلىقى ئۈچۈن
ۇەالشقا روزا باشقا ئىباادەتلەرگە قارىغانادا ئە  خااى ئىباادەتكە خاى قىلىندى. ش

 .(3)«ئايالندى

دىن نارامازاشاى ۋە پ كۆرۈقەلبىنىڭ ئەھۋالىنى تەكشۈرۈ ئېيىدا رامازان كىشى
ۈچلاۈك كقەلبىنىڭ شۇندىال ئۇ قىياى قىلىپ بېقىشى كېرەك.  ئىلگىرىكى ئەھۋالىغا
الغاان قدا ۋە ئېيىا ۇ قىياى بىلەن رامازانب تونۇيااليدۇ ھەمدە ۋە ئاجىز نۇقتىلىرىنى

رەباابىگە بولغااان  ساامۇ،ەمئە -بىردەكمااۇ ئالالھقااا بولغااان قۇللااۇقى  ئاياادا 11
ساەل  رىادالىئاييىلنىڭ باشاقا قوشۇلۇپ، ئۇلۇەالش ئاالھىدە  امۇئامىلىسى رامازاند

 يوقمۇ بىلىپ يېتەلەيدۇ. - بارمۇ قاراش

لالھنى ئۇلاۇەالش ۋە ئۈساتۈن بىلىاش ئەسلىدە ئالالھقاا بولغاان قۇللاۇقىمىز ئاا
 ىماۇۋاقىتالرددىن باشاقا رامازانادا ۋە رامازاناباۇ خىال ئۇلاۇەالش بولۇشى،  ىدائاساس

                                                
 ھەدى . - 1151، «مۇسلىم»ھەدى ؛  - 5927، «بۇخارىي»ىرلىككە كېلىنگەن ھەدى : ( ب1)
( ئىمام ئەبۇ ئابدۇلالھ شەمسۇددىن مۇھەممەد ئىبناى ئەھامەد ئەلئەنساارىي ئەلقۇرتاۇبىي )اإلمَاامُ 2)

( _ 1273 – 1204/ م.  671 – 600شَمْ ُ الدّ يْن  مُحَمَّادُ بانُ بَحْمَادَ األَنْصَاار يُّ القُرْبُب ايُّ( )ھ. 
)ئەلجامىئۇ « تەفسىرۇ قۇرتۇبىي»ئاتاقلىن مۇفەسسىر ۋە ھەدىسشۇناى، مالىكىي مەزھەب فەقىھى. 

« ئەلئىاائالم»ۋە « ئەلئەساانا»، «ئەتتەزكىاارە»لىئەھكامىاال قۇرئااان( ناااملىن تەفسااىرىدىن باشااقا 
 فاتارلىن ئەسەرلىرى مەشھۇردۇر. _ ت.

 .تەب - 274توم،  - 1 ،«بىيۇرتۇق ۇفسىرەت( »3)
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ەااا قارشااى كېلىشااتىن ئااالالھ تائاالروزا دەرھەقىااقەت، ئوخشاااش بولۇشااى كېاارەك. 
 ئۈساتىگەيەردە ئۇ زاتاتىن ھاياا قىلىاش ھەر ۋە يوشۇرۇن  ائاشكارشۇنداقال قورقۇش، 

دا بااۇ خىاال ئۇلۇەالشاانى رامازاناا ،ۇزۇلغااان بىاار ئىبااادەت بولغااانلىقى ئۈچااۈنتۇرە
نى ئۇلۇەالشنىڭ يولى ئۇ زاتنىاڭ ئالالھ تائاالقەلبلىرىمىزدە ئاشۇرۇشقا قادىر بوالاليمىز. 

ناى ىرىچەكلىمىل -باۇيرۇق  دىكىەرشاۇ ساۆزلساۆزىنى ۋە ھەربىار ۋە پەيغەمبىرىنىڭ 
 ئۇلۇەالش بىلەن بولىدۇ.

ۈننەتنى تەپەككۇر قىلىپ ئويلىنىش ۋە ئۇ ئىككىساىگە ئەمەل قىلىاش، قۇرئان ۋە س
نىڭ ئۇلۇەلاۇقىنى، ياراتقاان ىلىرىناى، يارىتىشانېئمەتنىاڭ ئالالھ تائاالشۇنىڭغا ئوخشاش 

ئىالھىااي  نەرسااىلەرنىڭ ئىنچىكىلىكىنااى ئااويالش ئۇلۇەالشاانى ئاتااا قىلىاادۇ. كىمكااى
 ئورۇنالشاتۇرەانقەلابىگە  ارامەتلىرىنىكاسىز يارىتىشنىڭ تەقلىد - قۇدرەتنىڭ ۋە ئۆرنەك

ئۇلۇەالشاانى، ئىماااننى ۋە ئااالالھ ئەززە ۋە جەللەنىااڭ قەلاات بىاالەن  مەزكااۇر ،ۋاقتىاادا
ئىبنااى ئابباااى  ،ىنى كۆرىاادۇ. شااۇنىڭ ئۈچااۈنبۈيۈكلااۈكئىتااائەتنى ۋاجىااپ قىلىاادىغان 

 كلىكىههههثىنۈيۈب ڭئالالھنىهههه رەسههههىل نۈچههههۈئ ەمېنهههه﴿ئەنھۇمااااا  رەزىيەلالھااااۇ
يەنى نېمە ئۈچاۈن ئاالالھنى » بولسا:دېگەن ئايەتنىڭ مەنىسى  (13 :)نۇھ﴾؟رەق(رقمايسىل

ئۇلۇەالشنىڭ ھەقىقىتى قەلت بىالەن  .دەيدۇ (1)«ھەقىقىي ئۇلۇەالشتا ئۇلۇەلىمايسىلەر؟
 ئۇلۇەالشتۇر. قەلت بىلەن ئۇلۇەالشنىڭ ھەقىقىتى ئەزاالر بىلەن ئىتائەت قىلىشتۇر.

غااان نئۇلۇەالئااالالھ ر كىشااىلەئەگەر » مۇنااداق دەياادۇ: ئىبنااۇلقەييىمئىمااام  
ئۇلۇەلۇقنىڭ ھەقىقىتىنى ۋە چەكلىمىلىرىنى بىلگەن بولسا ئىادى، ئىتاائەت قىلغاان ۋە 

ۋە ئاۇ ئىتائەت قىلىش، چەكلىمىلىرىدىن يېانىش  ەائالالھ تائاالشۈكۈر ئېيتقان بوالتتى. 
 .(2)«بولىدۇ قارىتا غازاتتىن ھايا قىلىش قەلبتىكى ئۇلۇەالشنىڭ مىقدارى

تەۋھىد كەلىمىسىنى ھەقىقىاي شاەكلىدە  – ئۇلۇەالشقەلبەن ئالالھنى  ،لېكىن
ئېتىقاد قىلغان ئاساساتا تەساتىقالش، تىلادا ئىقارار بىلەن بىلىش، ئۇنى تەقەززالىرى 

قىلىش، ياخشى كۆرگەن ۋە بويسۇنغان ھالدا ئۇنىڭغا ئەگىشىش، مەنىاۋى ۋە مااددىي 
                                                

 .تەب - 95توم،  - 29 ،«رىيەبەت پسىرەت( »1)
 .رەتلەب - 188 ،- 187 ،«ائىدەۋف»: ييىمەلقۇ( ئىبن2)
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نال مۇكەممەل بولىدۇ. بۇنىڭسىز قەلت سااەالم جەھەتتىن ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىش بىلە
تىن بولمايدۇ. قەلبنىاڭ ياخشاى بولۇشاى يااكى بۇزۇلۇشاى بويساۇنۇش ۋە ئەگىشىشا

 ئىىالسنىڭ مىقدارى بويىچە بولىدۇ. نقەلبكە ئورۇنالشقا ئىبارەت

بېرىلىاادۇ ۋە ياخشااى ئەمەلاالەر بىاالەن  ىكااى ئىىااالى ئااالالھ تەرىپىاادىنتقەلب
ئاساسالىرىنى ئىجارا قىلىشاقا باشاقا ئىمان ئېيتىش ۋە دىننىڭ ن مۇسۇلماكۈچەيتىلىدۇ. 

 رىكتىنې)شه الرنهىڭدىنى﴿: ئاالالھ تائااال. لدىبۇيرۇ ئىىالى قىلىشقىمۇ ،لغاندەكبۇيرۇ
 رمىغهانۇياقت كهاپىرالر الر،ڭهقىلى تەئىبهاد ئالالھقها ھالهثا قىلغهان ساپ( رىيادىن ۋە
ەساىر باۇ ئايەتنىاڭ تەپساىرى ھەققىادە: ئىمام ئىبنى ك .دەيدۇ (14 :)ەاافىر﴾؟ۇقثىردىمەت
، شۇرۇتا - قىلىڭالر. مۇشرىكلەرگە يۈرۈشيالغۇز ئالالھقىال خالى  ئىبادەت ۋە دۇئانى »

  .دەيدۇ (1)«!دە قارشى ئىش قىلىڭالرىھەرىكەتلىر -ئىش ئىبادەت ۋە  -تائەت 

نى قەلبىڭىاز ئەزالىرىڭىزنىاڭ رەھبىارى ۋە قوماندانىادۇر. ئاۇ !دوساتۇم ئى روزىدار 
رەساۇلۇلالھ ساەللەلالھۇ دائىم تەكشۈرۈپ تۇرۇ ، چۈنكى ئۇ داۋاملىن ئۆزگىرىپ تۇرىادۇ. 

  اڭزدىىى لاىمىىەق! چىۈرىاەزگۆئ رنىەلالەئى ق»پات  -پات  ئەلەيھى ۋەسەللەم
يەنە دۇئالىرىاادا ئااۆزىنى رەسااۇلۇلالھ . (2)قىالتتااى دۇئااا ەپد« قىلغىزز  مەھاەسزز ۇم

بىر نامىزىدا ساالم بەرگەنادىن ھەر ،يېڭىالپىنى ھىرجەۋئىسالھ قىلىدىغان ئىىالسنىڭ 
 ڭنىززۇئ ر،ۇئىززالھ يوق زز چاىززرېباشززقا ھ ئززالالھ ى  ەگززانېي»كېاايىن مۇنااداق دەيتتااى: 

 غزاڭنىۇالر ئسزاناۇم ەھ نۈىزۈپ ر،ۇساھىاى  ڭرنىەرسىلەن نۈىۈپ ۇئ ر،ۇى يوق رىاېش
 ئزالالھ تەقەپ تۋۋەۇقز - چۈ ز ۋە زگىرىشۆئز ر،ۇقادىرد ەرسىگەنرەھزات  ۇئ ر،ۇخاس 

زاىز ى   ۇئز ر،ۇئىزالھ يوق ز چاىرېباشقا ھ ئالالھ ى  ،ۇبولى  نالەبىل )نىڭ ياردىمى(
 لەزۈگز ەڭئ ۋە تەزىزلە، پتەئمېزن نۈىزۈقىلمزايمى ، پ تەئىازاد ەاىمگچېھزباشقا 
 رمىغزانۇ زاپىرالر ياق  ر،ۇباشزقا ئىزالھ يوق ز ئالالھ ى  ر،ۇخاس  غاڭنىۇئ رەلەدھىيەم
ھالز ا ئالالھقزا سزاي قىلغزان  رىيادى ( ۋە رىا ى ې)ش ىالرنڭدىىى ۇق ىردىمەى
ساەللەلالھۇ پەيغەمابەر »: ەسااھابان قىلغا تەايۋرىا دىسنىەھ ۇب. «الرڭقىلى تەئىااد

                                                
 .تەب - 74توم،  - 4 ،«سىرەئىبنى ك ۇفسىرەت( »1)
 - 4801، «ئەسسىلسىلەتۇسسااەھىھە)» . ئالبااانىيدىاا ەھ - 25364 ،«دەھاامەئ ۇدەساانۇم( »2)

 .نەگېد «ھى ەس»: ھەدى (

 
 

 «بىالەن تەسابى  ئېيتااتتىالر مۇشاۇبىر نامازنىاڭ ئارقىساىدىن ھەر ئەلەيھى ۋەسەللەم
 .(1)دەيدۇ

وەرا تا، مەنمۇ ەرا يولدا بولۇەالررەببىڭالر ئۈچۈن تو»قەلت ياخشىالنغان ۋاقىتتا:  
 ،ىلىڭاالريولدا بولدۇم. شېرىكتىن ۋە رىيادىن ساپ ھالدا ئۇنىڭغاا خاالى  ئىباادەت ق

ناا باۇ ما .باۇيرۇق يولاليادۇدەپ قالغاان ئەزاالرەاا  «مەنمۇ خالى  ئىبادەت قىلادىم
( ەكىشهىگ چې)ھه نىۈكه ۇئه﴿ :قىيامەت كۈنىدىكى نىجاتلىققا ئېرىشىشنىڭ ئۆزىادۇر

 لهبەق پهاك( غهارگاھىەد ڭ)ئالالھنىه تەقەپ. ۇيهثەلمەزۈتكەي پايثا لالرۇئ(غ ۋە مال
ەلات ۋە قئېيىدا  رامازان .(89 – 88 :)شۇئەرا﴾ۇلىثۈزۈتكەي پايثا مگىالەئاد نەلگەك نەبىل

ي ا ئىالھىاقورقۇش ۋە بويسۇنۇشقا ئە  يېقىندۇر. باۇ ئاياد ئالالھتىنبەدەن ئەزالىرى 
لىاارى نېئمەت -رىزىاان  راھمااانىي نىڭرەەناادىلرەھمەتاالەر كااۆپلەپ چۈشااىدۇ، ب

ن ، شاۇنىڭ بىالەن بەدەىادۇقورقتېىىماۇ  ئاالالھتىنھەسسىلەپ ئاشاىدۇ، قەلابلەر 
ر ىابىاي ئەزالىرى توەرا يولدا بولۇشانىڭ چاقىرىقلىرىغاا ئااۋاز قوشاۇش ئۈچاۈن ھەقىق

ۇنى باغاانالر ئېيىدا ئالالھقا يۈزلىنىشنى مەقساەت قىل رامازان .شەكىلدە تەييارلىنىدۇ
ە ئىچىاد ەەنىيمەت بىلسۇن. بۇ ەەنىيمەت بىلىشانىڭ باشلىنىشاى بەدەن ئەزالىارى

ائىام دروزا تۇتۇشاقا يۈزلىنىشاى بىالەن بولىادۇ. قەلبنىاڭ  بىرىنچى بولاۇپ قەلبنىاڭ
ۋېلىش نى تۇتاۇبولۇشقا تېگىشلىك روزىلىرى باردۇر، ئۇ بولسىمۇ يامان نىيەتلەردىن ئۆزى

 لىكتۇر.ۋە باتىلغا رازىلىن كۆرسەتمەس

ناى ەزالىرىئئىنساننىڭ قەلبى روزا تۇتقاان ۋە تاوەرا يولادا بولغاان ۋاقتىادا بەدەن 
 ئېيىدا گۇناھ ئىشالرنى قىلىپ سېلىشتىن ئاگاھالندۇرىدۇ. رامازان

روزىادار ھاالەتتە تاا  »مۇناداق دەيادۇ: رەھىمەھاۇلالھ ئىبنۇل جەۋزىاي ئىمام 
ىلىقتىن، ساۇخەنچىلىكتىن يالغاان سەن بۈگاۈن يالغاانچ›ئاتقۇزەان كىشىنىڭ تىلىغا: 
ئىككاى  ؛‹ەەياۋەتتىن روزا تۇتتاۇ  ۋە لەردىنساۆز -گەپ گۇۋاھلىن بېرىشتىن، باتىل 

ئىككاى  ؛‹ئىككىڭالر ھاالل قىلىنمىغان نەرسىلەرگە قاراشتىن روزا تۇتاۇەالر›كۆزىگە: 
                                                

 تەايۋرىا ۇماانھەئ ۇلالھاەزىيەر يرەبۇئىبنى ز لالھۇئابد دىسنىەھ ۇب .دى ەھ - 945 ،«سلىمۇم( »1)
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 «بىالەن تەسابى  ئېيتااتتىالر مۇشاۇبىر نامازنىاڭ ئارقىساىدىن ھەر ئەلەيھى ۋەسەللەم
 .(1)دەيدۇ

وەرا تا، مەنمۇ ەرا يولدا بولۇەالررەببىڭالر ئۈچۈن تو»قەلت ياخشىالنغان ۋاقىتتا:  
 ،ىلىڭاالريولدا بولدۇم. شېرىكتىن ۋە رىيادىن ساپ ھالدا ئۇنىڭغاا خاالى  ئىباادەت ق

ناا باۇ ما .باۇيرۇق يولاليادۇدەپ قالغاان ئەزاالرەاا  «مەنمۇ خالى  ئىبادەت قىلادىم
( ەكىشهىگ چې)ھه نىۈكه ۇئه﴿ :قىيامەت كۈنىدىكى نىجاتلىققا ئېرىشىشنىڭ ئۆزىادۇر

 لهبەق پهاك( غهارگاھىەد ڭ)ئالالھنىه تەقەپ. ۇيهثەلمەزۈتكەي پايثا لالرۇئ(غ ۋە مال
ەلات ۋە قئېيىدا  رامازان .(89 – 88 :)شۇئەرا﴾ۇلىثۈزۈتكەي پايثا مگىالەئاد نەلگەك نەبىل

ي ا ئىالھىاقورقۇش ۋە بويسۇنۇشقا ئە  يېقىندۇر. باۇ ئاياد ئالالھتىنبەدەن ئەزالىرى 
لىاارى نېئمەت -رىزىاان  راھمااانىي نىڭرەەناادىلرەھمەتاالەر كااۆپلەپ چۈشااىدۇ، ب

ن ، شاۇنىڭ بىالەن بەدەىادۇقورقتېىىماۇ  ئاالالھتىنھەسسىلەپ ئاشاىدۇ، قەلابلەر 
ر ىابىاي ئەزالىرى توەرا يولدا بولۇشانىڭ چاقىرىقلىرىغاا ئااۋاز قوشاۇش ئۈچاۈن ھەقىق

ۇنى باغاانالر ئېيىدا ئالالھقا يۈزلىنىشنى مەقساەت قىل رامازان .شەكىلدە تەييارلىنىدۇ
ە ئىچىاد ەەنىيمەت بىلسۇن. بۇ ەەنىيمەت بىلىشانىڭ باشلىنىشاى بەدەن ئەزالىارى

ائىام دروزا تۇتۇشاقا يۈزلىنىشاى بىالەن بولىادۇ. قەلبنىاڭ  بىرىنچى بولاۇپ قەلبنىاڭ
ۋېلىش نى تۇتاۇبولۇشقا تېگىشلىك روزىلىرى باردۇر، ئۇ بولسىمۇ يامان نىيەتلەردىن ئۆزى

 لىكتۇر.ۋە باتىلغا رازىلىن كۆرسەتمەس

ناى ەزالىرىئئىنساننىڭ قەلبى روزا تۇتقاان ۋە تاوەرا يولادا بولغاان ۋاقتىادا بەدەن 
 ئېيىدا گۇناھ ئىشالرنى قىلىپ سېلىشتىن ئاگاھالندۇرىدۇ. رامازان

روزىادار ھاالەتتە تاا  »مۇناداق دەيادۇ: رەھىمەھاۇلالھ ئىبنۇل جەۋزىاي ئىمام 
ىلىقتىن، ساۇخەنچىلىكتىن يالغاان سەن بۈگاۈن يالغاانچ›ئاتقۇزەان كىشىنىڭ تىلىغا: 
ئىككاى  ؛‹ەەياۋەتتىن روزا تۇتتاۇ  ۋە لەردىنساۆز -گەپ گۇۋاھلىن بېرىشتىن، باتىل 

ئىككاى  ؛‹ئىككىڭالر ھاالل قىلىنمىغان نەرسىلەرگە قاراشتىن روزا تۇتاۇەالر›كۆزىگە: 
                                                

 تەايۋرىا ۇماانھەئ ۇلالھاەزىيەر يرەبۇئىبنى ز لالھۇئابد دىسنىەھ ۇب .دى ەھ - 945 ،«سلىمۇم( »1)
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 ؛‹سىلەر رەببىڭالر ياماان كۆرىادىغان نەرساىنى ئاەالشاتىن روزا تۇتاۇەالر›قۇلىقىغا: 
 -سىلەر ئىككىڭالر سىلەرگە ھارام قىلىنغان نەرسىنى تۇتۇشتىن، ئاېلىم ›ئىككى قولىغا: 
قورساىقىغا:  ؛‹ئالادامچىلىن قىلىشاتىن روزا تۇتاۇەالر دىادەرەب - الدىئسېتىمدا ۋە 

ئىچمەكتىن روزا تۇتتۇ ، نېمە بىلەن ئىپتاار قىلىادىغانلىقىڭغا  -سەن بۈگۈن يېمەك ›
ن نىجىا  ياېمەكلىكلەردىن سااقالن، شۈبھىساىزكى، ئاالالھ قارا ۋە سەن چاقىرىلغاا

سىلەر ئىككىڭالر بۈگۈن گۇنااھ ›ئىككى پۇتىغا:  ؛‹پەقەت پاكنىال قوبۇل قىلىدۇ ،پاكتۇر
كېارەك. ئاادەم ئوەلىنىاڭ يىشى ېد ‹يېزىلىدىغان نەرسىلەرگە مېڭىشتىن روزا تۇتۇەالر
 ،خىتاب قىلىشى ھاياتال بولىدىكەنيۇقىرىدا بايان قىلىنغان نەرسىلەر بىلەن ئەزالىرىغا 

 .(1) «تۇرروزىدار كۈنلىرى ۋە باشقا كۈنلەردە ۋاجىپ
 

ئى قەلبلەرنى ئ زگەريكۈچى ئالالھ! قەلبلىزىىىزنى دىنى نىن  
ئۈس ىد  مغس ەھكە  قىلغىن!. ئنى قەلبلەرننى باشنىغرغغچى ئنالالھ! 

بەرگى!. بىنزگە سنېنى  ب اسغندۇرۇ  ى گە ىقەلبلىزىىىزنى ئى ائ
ەشننكە  سننااا شننۈكۈر ئېر ىشننىا ۋ  ئىبننادى ى نى گننۈز ت ئەسل

 !ئامى! ..قىلىشىا اارد   قىلغى!.

                                                
 .تەب - 313 ،«ائىزىنۋ لۇستانۇب( »1)
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 20 

 

 ىڭىزئېتىكاپثىكى رامازان

 

دۇنيا ياشاشنى قوباۇل تەركىنى ۋە ئۆمۈر بويى ئىبادەتىانىالردا رەھبانىيەتئىسالم  
 نەپا ا قىلمايدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئورنىغا خاى بىر ماكان ۋە خااى بىار زاماناد

، ئاۆزىنى تەكشاۈرۈش، ھېسااب ئاېلىش ۋە تەپەككاۇر قىلغان ھالدائىتائەت پۈتۈنلەي 
بولساا قىلىش ئۈچۈن ئاالھىدە بىر شەكىلدە دۇنيادىن ئايرىلىشانى يولغاا قويادى. باۇ 

دەپ « كە ئالالھقااا يېقىنلىشااىش نىيىتااى بىاالەن باەلىنىشااىمەسااجىدنىڭ نەپساا»
 .(1)تۇرېتىكاپئ اا ئاتالغۇ يشەرئىلىدىغان ۇتونۇشتۇر

ۋە رازىلىقىغاا  ىرىتىپمەە - پۇئە ئالالھنىڭبولۇشى،  خالىيقەلبنىڭ ئالالھ ئۈچۈن 
مۇناداق دەيادۇ:  ئئەتاا ئېتىكاپنىڭ روھىدۇر. ىيالۋۇرۇپ دۇئا قىلىشئۈچۈن ئېرىشىش 

ھااجىتىمنى › :ئىشىكىدە ئولتاۇرۇپخۇددى ئۇلۇ  بىر كىشىنىڭ قا كىرگۈچى ئېتىكاپ»
كىشاىگە ئوخشاايدۇ. بىار دەيدىغان ئېھتىياجى بار  ‹ئايرىلمايمەنئادا قىلمىغۇچىلىك 

مېنىاڭ گۇنااھلىرىمنى › :قاا كىرگاۈچى ئالالھنىاڭ ئۆيىادە ئولتاۇرۇپئېتىكاپچۈنكى، 
 .(2)«دەيدۇ ‹ئايرىلمايمەن ەكەچۈرمىگۈچ

قەلبلەرنى ئىساالھ قىلىاش ۋە روزا تۇتۇشقا مۇجەسسەملەنگەن بۇ ئۇلۇ  ئىبادەت 
ەلتۈرۈشتىن ئىبارەت ھاېكمەتلەر بىالەن بىرلەشاتۈرۈلدى. شاۇنىڭ تەقۋالىقنى قولغا ك

 ئاالالھ تائااالدىن يىراقلىشاىپ، ئىنساانالر جەريانىادا ئېتىكاپئە  توەرىسى ئۈچۈن 
ياالغۇز  بولسا، مەكچىكىر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېتىكاپقا تۇرلىشېبىلەن خالىي ق

بىار چېادىر ئىچىدە ئاالھىادە  مەسجىدئۈچۈن  قېلىشرەببى بىلەن خالىي  بىر ئۆزى
                                                

 .تەب - 211توم،  - 3 ،«ىيەۋەۋن سلىمۇم ھى ەس ۇرھەش( »1)
 .تەب - 75، «رامىزان ۇزائىفۋە( »2)
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بااۇيرۇيتتى. بااۇ ھەقااتە ئائىشااە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااا مۇنااداق دەياادۇ: نى ىشااۇۇلۇرق
نىااڭ ئاااخىرقى ئونىاادا ئېتىكاپقااا كىرەتتااى. مەن رامازانپەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم »

بېرەتتىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم  قۇرۇپپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۈچۈن چېدىر 
 .(1)«ىزىنى ئوقۇيتتى. ئاندىن چېدىرەا كىرىپ كېتەتتىبامدات نام

ئاااالالھ ئەززە ۋە جەللەنىاااڭ زېمىنااادىكى ئۆيلىرىنىاااڭ بىااار ۋەزىپىساااى ھەم 
 لغۇزلۇقيااپايادىلىن  مەزكاۇرئىنسانالردىن ئايرىلىپ ياشاش بىلەن ھاسىل بولىدىغان 

الھ ئاالنادى. ەا ئىبادەت قىلىشقا يۈزلەنگەنلەرنى كۈتاۈۋېلىش قىلىئالالھ تائاالئۈچۈن 
ەيادۇ: دئىباراھىم ۋە ئىسامائىل ئەلەيھىسسااالمالرەا باۇيرۇق قىلىاپ مۇناداق  تائاال
 چىالر،ۇقىلغهه اپۋتهها( منههىەبئەك نههىە)ي منىۈيههۆئ ئىسههمائىلغا نەئىبههراھى  بىههل﴿
 پههاك نۈچههۈئ چىالرۇقىلغهه ەجثەسهه چىالر،ۇقىلغهه ۇكههۇر چىالر،ۇرغههۇئ(لت تىكاپتههاېئ
 .)125: )بەقەرە﴾قۇدۇيرۇب شنىۇتۇت

داۋاملىشاىپ كەلاگەن رى ېابئېتىكاپ ئىبراھىم ئەلەيھىسسااالمنىڭ زامانىادىن  
پەيغەمبەرلەرنىااڭ سااۈننىتى بولااۇپ پەيغەمبىرىمىزمااۇ داۋامالشااتۇرەان. پەيغەماابەر 

نىاڭ ئااخىرقى ئونىادىكى مۇباارەك رامازانئەلەيھىسساالم بۇ مۇبارەك ئىبادەت ئۈچۈن 
پەيغەماابەر »ەنھااا مۇنااداق دەياادۇ: ئائىشااە رەزىيەلالھااۇ ئ كېچىلەرنااى تااالاليتتى.

نىڭ ئااخىرقى ئونىادا ئېتىكاپقاا كىرەتتاى. رامازانئەلەيھىسساالم ۋاپات تاپقانغا قەدەر 
ئايااللىرى ئېتىكاپقاا كىرىشانى  ،پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپاات تاپقانادىن كېايىن

 .(2)«داۋامالشتۇرەان ئىدى

بىالەن ئارىلىشىشاى، ئىلىام  ئېتىكاپقاا كىرگۈچىنىاڭ ئىنساانالر» :ئىمام ئەھمەد 
. بەلكاى ئۇنىاڭ ئۈچاۈن ئە  قتۇرۇلمايادۇيائوقۇتۇشاى  ‹قۇرئاان كەرىام›ئۆگىتىشى ۋە 

زىكىار  ببى بىالەن مۇناجاتلىشاىش،ەئەۋزەل بولغىنى ئۆز نەپسى بىلەن يالغۇز قېلىش، ر
 .(3)دىەانىدېگەن كۆزقاراشقا بار «لىشتۇرېئېيتىش ۋە دۇئا قىلىش بىلەن خالىي ق

                                                
 .دى ەھ - 2007 ،«سلىمۇم»  ؛دىەھ - 1895 ،«خارىيۇب»: دى ەھ نەلىنگېك ە( بىرلىكك1)
 .دى ەھ - 2006 ،«سلىمۇم» دى ؛ەھ - 1886 ،«خارىيۇب»: دى ەھ نەلىنگېك ە( بىرلىكك2)
 .تەب - 60، «رامىزان ۇزائىفۋە( »3)

 
 

نىڭ ئېتىكاپنىڭ روھى ھەققىادە رەھىمەھۇلالھ ئىبنۇلقەييىمئىمام ۇ يەردە ب پېقىر
قەلبنىاڭ »مۇنداق دەيادۇ:  ۇئ قىممەتلىك سۆزلىرىنى ئوتتۇرىغا قويماقچىمەن. ئېيتقان

ەااا بولغااان يولچىلىقىاادا ياخشااى ۋە تااوەرا بولۇشااى ئۇنىااڭ ئااالالھقىال ئااالالھ تائاال
 كەتااكەنچىلىااپ ېچيااۈزلىنىش بىاالەن مەركەزلىشىشااىگە ۋە پۈتااۈنلەي ئااالالھقىال 

قاراشالىقتۇر. شۈبھىساىزكى، چېچىلىاپ كەتاكەن قەلبلەرناى ا ىغشاىرنى توپلەلتەرەپ
 ئالالھقا ھەقىقىي شەكىلدە يۈزلىنىشتىن باشقا بىر ئىش توپلىيالمايدۇ. 

گەپ  تاوال ،ئىنسانالر بىالەن كاۆپ ئارىلىشاىپ ياشااش ،ئىچىش -ئارتۇق يەپ 
الەا بولغاان ئا، ئالالھ تاۋېتىدىغانلىقىچېچىقەلبنى تېىىمۇ  ئۇخالش چەئارتۇق ،قىلىش

يااكى ياولىنى ۋە يولچىلىقىدىن ئۈزۈپ قويىادىغانلىقى يااكى ئاجىزالشاتۇرىدىغانلىقى 
رەھىمادىل تولىماۇ بەنادىلىرىگە ۋە ھەممىدىن ەالىپ  ،توسۇپ قويىدىغانلىقى ئۈچۈن

ئاالالھ ، قەلبناى پوختىتىاتئىچىشانى  - نىڭ رەھمىتى ئاارتۇق يەپتائاال ئالالھ زات
قىلىادىغان  يخاالى ردىنەتلۋەھەەا بولغان يولچىلىقىادىن توساۇپ قويغاۇچى شاتائاال

زىيااان  بەناادىگەمەنپەئەتلىنەلەياادىغان، ە ەتتئاااخىرۋە  نياااۇد ەناادەب ڭروزىنىاا
ئاخىرەتلىاك مەنپەئەتىادىن ئاۈزۈپ قويمايادىغان  -يەتكۈزمەيدىغان ۋە ئاۇنى دۇنياا 

 .ەقەززا قىلدىت بولۇشىنى دەرىجىدە

ۋە ئالالھقاا يەنە بەندىلەر ئۈچۈن روھى ۋە مەقسىتى قەلبنىڭ ئالالھقا يۈزلىنىشى 
ۋە ئە   ېماىەياخشى كۆرۈش قەلبنىڭ ۋە ، ئالالھنى ئەسلەش بولغان مەركەزلىشىشى

مۇھىم ئىشلىرىنىڭ قاتارىدىن بولغانغاا قەدەر مەخلۇقاات بىالەن مەشاغۇل بولۇشانىڭ 
  .ئېتىكاپنى يولغا قويدى قىلىدىغانبىلەنال مەشغۇل  ئورنىغا ئالالھنىڭ ئۆزى

 - پۈتااۈن ئااوي ،تۇيغااۇالر ئىگىاالەپ -شاۇنىڭ بىاالەن قەلبنااى بااۇ خىاال ھااې  
ۋە  تنىڭ رازىلىقىنىنى ئەسلەش بىلەن ۋە ئۇ زائالالھ ىرىتۇيغۇل -ھې  ىرى ۋە لخىيال

ىلىاش تەپەككاۇر ق ش ئۈچاۈنھاساىل قىلىا ئۇ زاتقا يېقىنالشتۇرىدىغان ئەمەللەرناى
بىلەن بولىدۇ. نەتىجىدە ئىنسان ئىنساانالر بىالەن ئۈلپەتلىشىشانىڭ ئورنىغاا ئاالالھ 

ىادە لىربىلەن ئۈلپەتلىشىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئالالھ ئۇ كىشىگە قەبرىدىكى يالغۇزلۇق كۈن
باشاقا  ئاالالھتىنئۇ كۈندە ئۇ كىشى ئۈچۈن  .ئۈلپەتلىشىشكە ۋەدە بېرىدۇئۆزى بىلەن 
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نىڭ ئېتىكاپنىڭ روھى ھەققىادە رەھىمەھۇلالھ ئىبنۇلقەييىمئىمام ۇ يەردە ب پېقىر
قەلبنىاڭ »مۇنداق دەيادۇ:  ۇئ قىممەتلىك سۆزلىرىنى ئوتتۇرىغا قويماقچىمەن. ئېيتقان

ەااا بولغااان يولچىلىقىاادا ياخشااى ۋە تااوەرا بولۇشااى ئۇنىااڭ ئااالالھقىال ئااالالھ تائاال
 كەتااكەنچىلىااپ ېچيااۈزلىنىش بىاالەن مەركەزلىشىشااىگە ۋە پۈتااۈنلەي ئااالالھقىال 

قاراشالىقتۇر. شۈبھىساىزكى، چېچىلىاپ كەتاكەن قەلبلەرناى ا ىغشاىرنى توپلەلتەرەپ
 ئالالھقا ھەقىقىي شەكىلدە يۈزلىنىشتىن باشقا بىر ئىش توپلىيالمايدۇ. 

گەپ  تاوال ،ئىنسانالر بىالەن كاۆپ ئارىلىشاىپ ياشااش ،ئىچىش -ئارتۇق يەپ 
الەا بولغاان ئا، ئالالھ تاۋېتىدىغانلىقىچېچىقەلبنى تېىىمۇ  ئۇخالش چەئارتۇق ،قىلىش

يااكى ياولىنى ۋە يولچىلىقىدىن ئۈزۈپ قويىادىغانلىقى يااكى ئاجىزالشاتۇرىدىغانلىقى 
رەھىمادىل تولىماۇ بەنادىلىرىگە ۋە ھەممىدىن ەالىپ  ،توسۇپ قويىدىغانلىقى ئۈچۈن

ئاالالھ ، قەلبناى پوختىتىاتئىچىشانى  - نىڭ رەھمىتى ئاارتۇق يەپتائاال ئالالھ زات
قىلىادىغان  يخاالى ردىنەتلۋەھەەا بولغان يولچىلىقىادىن توساۇپ قويغاۇچى شاتائاال

زىيااان  بەناادىگەمەنپەئەتلىنەلەياادىغان، ە ەتتئاااخىرۋە  نياااۇد ەناادەب ڭروزىنىاا
ئاخىرەتلىاك مەنپەئەتىادىن ئاۈزۈپ قويمايادىغان  -يەتكۈزمەيدىغان ۋە ئاۇنى دۇنياا 

 .ەقەززا قىلدىت بولۇشىنى دەرىجىدە

ۋە ئالالھقاا يەنە بەندىلەر ئۈچۈن روھى ۋە مەقسىتى قەلبنىڭ ئالالھقا يۈزلىنىشى 
ۋە ئە   ېماىەياخشى كۆرۈش قەلبنىڭ ۋە ، ئالالھنى ئەسلەش بولغان مەركەزلىشىشى

مۇھىم ئىشلىرىنىڭ قاتارىدىن بولغانغاا قەدەر مەخلۇقاات بىالەن مەشاغۇل بولۇشانىڭ 
  .ئېتىكاپنى يولغا قويدى قىلىدىغانبىلەنال مەشغۇل  ئورنىغا ئالالھنىڭ ئۆزى

 - پۈتااۈن ئااوي ،تۇيغااۇالر ئىگىاالەپ -شاۇنىڭ بىاالەن قەلبنااى بااۇ خىاال ھااې  
ۋە  تنىڭ رازىلىقىنىنى ئەسلەش بىلەن ۋە ئۇ زائالالھ ىرىتۇيغۇل -ھې  ىرى ۋە لخىيال

ىلىاش تەپەككاۇر ق ش ئۈچاۈنھاساىل قىلىا ئۇ زاتقا يېقىنالشتۇرىدىغان ئەمەللەرناى
بىلەن بولىدۇ. نەتىجىدە ئىنسان ئىنساانالر بىالەن ئۈلپەتلىشىشانىڭ ئورنىغاا ئاالالھ 

ىادە لىربىلەن ئۈلپەتلىشىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئالالھ ئۇ كىشىگە قەبرىدىكى يالغۇزلۇق كۈن
باشاقا  ئاالالھتىنئۇ كۈندە ئۇ كىشى ئۈچۈن  .ئۈلپەتلىشىشكە ۋەدە بېرىدۇئۆزى بىلەن 
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يوقتااۇر، مانااا بااۇ ئېتىكاپنىااڭ ئە  بۈيااۈك چكىم ېھااىنىدىغان ئۈلپەتااداش ۋە خۇشااالل
 .(1)«مەقسەتلىرىدۇر

ە كاۈن ئااالقىنى ئاۈزۈش بىرقانچئالالھنىڭ ئۆيلىرىدىن بىر ئۆيدە ئىنسانالر بىلەن  
ھېساب ئېلىشقا يۈزلىنىدىغان، داۋاملىان ئۆزىدىن ھېساب ئېلىنىشتىن ئىلگىرى  تەنەپس

ئېتىاراپ قىلىاش ۋە ساوراققا تاارتىش  لىدىغانېكلىپ ېئھالەتكە دىغان ىقورق ئالالھتىن
ساوراق ئۈچاۈن  -ئۆلۈمادىن كېيىنكاى ھېسااب اا روھىنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ. دانالىن 

 تۇر.بولساا ناادانلىق ھەۋىساىگە ئەگىشاىش -ىنىڭ ھاۋايى نەپسئەقلىنى ئىشلىتىشتۇر. 
ئاۆزۈەالردىن لگىارى ھېساابقا تارتىلىشاىڭالردىن ئى»: ئېيتاۇرئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ 

ئۈچۈن زىننەتلىنىڭالر. دۇنياادا ئاۆز چو  يىغىلىش رگاھتىكى ەمەھشلىڭالر، ېئ ھېساب
 .(2)«ۇربولنەپسىدىن ھېساب ئالغان كىشىنىڭ قىيامەت كۈنى ھېسابى يەەگىل 

ۇزۇن ئ ،ىڭىزئېتىكاپتىن ئىبارەت بۇ سۈننەتنى ئادا قىلس !ئى روزىدار قېرىندىشىم 
 ەرك ئېتىلگەن بىر سۈننەتنى تىرىلدۈرگەن بولىسىز.رى تېزامانالردىن ب

گەندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە كەل»: رەھىمەھۇلالھ يئىمام زۇھرى
ردىن تەرك ئەتمىاگەن ئېتىكااپنى تەرك ئەتاكەن مۇساۇلمانال ەتااپقۇچۋاپات  ،تارتىپ

 .دېگەنىكەن «ئەجەبلىنىمەن

ماائەت نامىزىغاا چىقىشاقا ئېھتىيااج جائاتاايىن  خانەسىز ئېتىكاپقا كىرىدىغان  
بولساۇن.  مەساجىدئوقۇلىادىغان ناامىزى تۇيۇلمايدىغان بەش ۋاقىت نامااز ۋە جاۈمە 

 ئىااشىدىن ئىنسااانىي ھاااجەتلەردىن باشااقا سااىىانئېتىكاپ نىڭىشااكىتىكى ئېتىكاااپ
ۋە ساىزمۇ  شتونۇناا گەساىزئېتىكاپ ئۈچۈن جاماائىتى چەكلىنىدۇ.  ىئۈچۈن چىقىش

ئېتىكاپنىاڭ مەنىساىگە ئە  ئۇيغاۇن نى تاللىشاىڭىز مەساجىد بىار شتونۇناائۇالرەا 
بولۇشااى مااۇمكىن. بااۇ نىيىتىڭىزنىااڭ خااالى  بولۇشااى، ۋاقتىڭىزنىااڭ ئىبااادەتكىال 

ئائىلىڭىز ۋە دوست باۇرادەرلىرىڭىز بىالەن داۋاملىشىپ كەلگەن ئايرىلىشى، يىل بويى 
ئېتىكااپ گەرچە . ۇرتتشاارائىئارىلىشىپ ياشاشتىن قۇتۇلۇشىڭىز ئۈچۈن ئە  ياخشاى 

                                                
 .تەب - 87توم،  - 2 ،«ئادەم لۇزاد( »1)
 .نەگېد «ئى ەز». ئالبانىي: دى ەھ - 2459، «تىرمىزىي( »2)
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ئەھلى ئىلىملەرنىاڭ بايانىغاا بولسىمۇ،  مەزكەزلەشتۈرۈلگەنا غئونىنىڭ ئاخىرقى رامازان
ئىشااتۇر.  بااارئېتىكاپقااا كىاارىش  ىمااۇۋاقىتالردبەزى  ياااكىبەزى كااۈنلەر  ئاساسااەن،

لىادىغان ې)بولۇپماۇ ھەجاگە تە  ك ىانداتولىسى ئېتىكاپرنىڭ ەئىتائەتل غا تالىنرامازان
 نى ئادا قىلىشقا قادىر بوالاليدىغان ھەرەم مەساجىدىدە ئېتىكاپقاا كىرگۈچىادە(ئۆمرە

نامازالرنىاڭ ھەممىساىنى جاماائەت بىالەن ئوقۇيادۇ، قۇرئاان ئېتىكاپىان  .تېپىلىدۇ
قىلىاش، كۈنادىلىك بەلگىلەناگەن زىكىرلەرناى ئاادا قىلىاش ۋە ناماازالرنى  ەتتىالۋ

 يەنە ئاالالھ يولادا چىقىام قىلىاش، ئاا  كۈتۈش ئۈچۈن يېتەرلىك ۋاقىت تاپااليدۇ ۋە
كاېچىلەردە  تاۈنقاان پ ياتئۇخال خااليىننى تويغۇزۇش، ياخشى گەپ قىلىش،  )الر(

 ئىبادەتلەرنى قىالاليدۇ. -ناماز ئوقۇش قاتارلىن نۇرەۇنلىغان تائەت 

ئەگەر ئاۆيلەنگەن  — ئېتىكاپقا كىرگۈچى ھېيتتا ئېتىكاپتىن كېايىن ئائىلىساىگە 
قايتىشاتىن  —شىغا ېقلىشىش چەكلەنگەن ئايالىنىڭ يېقىناپ مۇددىتىدە بولسا ئېتىك

ئايرىااپ ، بولااۇش دەرۋەقە، بىااىەتەرئىبااارەت باشااقا بىاار ھااۇزۇر ھاااالۋەتنى تاپىاادۇ. 
قاتاارلىن بولاۇش  ى، ئېرىنىڭ ئىزنابولۇش ىدايېقىن ىمەھرەم، بولۇش پەردەتۇرىدىغان 

بولاۇش شاەرتى بىالەن ھازىر لۇق شارائىتالر تو -شەرىئەت بەلگىلەپ بەرگەن شەرت 
ئېتىكاپقااا كىاارىش ھەققااى باااردۇر. ئېرىاادىن ئااايرىم ھالاادا ئايااال كىشااىنىڭمۇ 

شۈبھىساااىزكى، پەيغەمااابەر ئەلەيھىسسااااالمنىڭ بەزى ئايااااللىرى پەيغەمااابەر 
پەيغەماابەر بىاار يىلااى  ،ئەلەيھىسساااالمغا يااېقىن يەردە ئېتىكاپقااا كىرەتتااى. لااېكىن

 قااا كىرىاادىغانلىقىنىئېتىكاپ ىاادەئاااخىرقى ئااون كۈن نىااڭرامازانئەلەيھىسساااالم 
رەسااۇلۇلالھدىن ئېتىكاپتااا ئااۆزى ئۈچااۈن  رەزىيەلالھااۇ ئەنھااا ، ئائىشااەئېيتىۋىاادى
 رەزىيەلالھۇ ئەنھاسورىدى، رەسۇلۇلالھ ئىجازەت قىلدى. ھەفسە ت ەئىجازئولتۇرۇشقا 
خسەت ئېلىاپ دىن رۇسەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم رەسۇلۇلالھ دىنئائىشەھەزرىتى 
كاۆرگەن ھەزرىتاى قىلادى. باۇنى  ياردەمئائىشە ھەزرىتى ئىدى،  ئۆتۈنگەنبېرىشنى 
دىر قۇرۇشاقا ېاچئاۆزى ئۈچاۈن بىار مۇ رەزىيەلالھاۇ ئەنھاا (1)شىجەھبىنت زەينەب 

                                                
)بُمُّ المُاؤْم ن يْنَ زَيْنَاتُ  ەشاىييەرۇلقەئىبناى رىيااب ئ ھاشەبىنتاى ج بەيانەز زرىتىەھئانىسى  ڭرنىەئمىنلۇ( م1)

 _ (641 – 590/ م.  20ھ.  – 33 نۇرۇ( )ھ. بامەكەلھۇمماۇ)ئ نھااەئ ۇلالھاەزىيەب نْتُ جَحْش  بن  ر يَاابٍ( ر
قىلغاان، قاولى  تەجارھى ەگەدىانەقىازى. م ڭھاممىسىنى ۋە بىرىئاياللىرىدىن  ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ

 ت. نام ئالغان زات. _ پەد« ئانىسى ڭرنىەمىسكىنل» نەبىل ىتىۋساخا - يرەخ ق،ۇئوچ
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ئائىشاە مۇناداق دەيادۇ: ھەزرىتاى دىر قۇرۇلادى. ېبىر چ ئۈچۈنمۇ ئۇنىڭۋە  دىبۇيرۇ
قايتىاپ دىرىغا ېاۋەساەللەم ناماازدىن قايتقانادا چپەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھاى »

 دىرالرنى كۆرۈپ: ېبىرمۇنچە چزات ئۇ )شۇ كۈنى(  كىرەتتى،

 : لەرساھابە دى.دې — ئىش؟ ەمېن ۇب —

ەمابەر دېگەنىادى، پەيغ —دىرلىرى، ېابۇ ئائىشە، ھەفساە، زەينەبلەرنىاڭ چ —
 : ئەلەيھىسساالم

  ىازايېئ نەم ؟ۇقارامز  يەد قۇقىلز  ئىش ياخشى نەبىل ڭنىۇب الرۇئ —
چىقىپ كەتكەندە، شەۋۋال ئېيىدا ئون  رامازاندەپ قايتىپ كەتتى.  — ،نەقىلمزايم

شۈبھىسىزكى، بۇ ۋەقەلىك پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ  .(1)«قىلدى كۈن ئېتىكاپ
كاۆز قىلىشاتىن،  - ئېتىكاپتىكى سۈننىتىنىڭ ئىنسانالرەا ئارىلىشىپ ياشاشاتىن، كاۆز

تلىرىنىڭ دۇنياۋى مەقسەتلەرنىڭ دۇەلۇقلىرىغا ئارىلىشاىپ قېلىشاتىن ئاخىرەت ئىبادە
 ئۇزاق ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ.

 

 ئىباد يلىزىىىزنى بىزدى! !ئى مەرھەمەيلىر ۋ  ك اۈمچا  ئالالھ 
 ق بغت قىلغى!. بىزنى ئى ائەت قىلغغچىالر  ئې ىكاپىنا كىزگنۈچىلەر 

ى! ئىبننار ت نىتايلىىىننا رۇكننغ قىلغننغچىالر ۋ  سننەجد  قىلغننغچىالرد
 !ئامى! ..ئېزىشكەنلەرنى  قايارىدا قىلغى!.

                                                
 .دى ەھ - 2045 ،«خارىيۇب( »1)
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21 

 
 سەبرىڭىزثىكى رامازان

 

ئېيىادا  راماازان ،تەقەززاسىدۇر. لېكىن -نىڭ پەرز ەئۆمۈرنىڭ پەزىلىتى ۋە زامان ربسە
تېىىماۇ تەكىتلىنىادۇ.  ساۈپىتىدە پەزىلىتى ھەسساىلەپ ئاشاىدۇ ۋە ئاۇ پەرزرنىڭ بسە

روزىنااى بۇزەااۇچى جەھەتااتىن ئېيااى ئىنسااان ماااددىي ۋە مەنىااۋى  نرامااازا ،چااۈنكى
ئېيىدۇر. بۇ ئاي ئىتاائەت قىلغاۇچىالر ئاالالھ رنىڭ بسەۋالىدىغان ۇتۇتئامىلالردىن ئۆزىنى 

ئالالھنىااڭ ھۆكمىاادە مۇسااتەھكەم  ،ئۈچااۈن لىرىقىلغااانلىقر بسااەرىزالىقىنااى كااۆزلەپ 
 بەدەنلىارى ىيائەزاەۋبە قىلىشاتىن ۋە تۇرىدىغان ئايدۇر، ئۇالرنىڭ قەلبلىارى ئالالھقاا ت

دەپ ساەبر ۋە ئەيىبلىنىادىغان ساەبر ماختىلىدىغان ر بسەئىتائەتتىن ئېغىپ كەتمەيدۇ. 
دە توقساانغا «قۇرئان كەرىام»بۇ ئىككى تۈر سەبر ھەققىدە  بولۇپ، بۆلۈنىدىغان گەئىككى
ر: ئالالھقاا ە تۈرلاۈك بولاۇپ ئاۇالبىرقاانچ سەبر. ماختىلىدىغان گەندۇركەل ئايەتيېقىن 

 ۋە قىلىاشر بسەقىلىش، ئالالھقا ئاسىي بولۇپ قالماسلىن ئۈچۈن ر بسەئىتائەت قىلىشتا 
ر بەساقىلىاش قاتاارلىقالردۇر. ھاارامالردىن ساقلىنىشاتا ر بساەئالالھنىڭ تەقدىرلىرىگە 

 تەقەپر بەسا رەكىشىل ەپىنچۆكقىلىش ر بەس ەردەتلەئىباد - تەتائ ەبىرگ نەقىلىش بىل
. (1)قىلىشاتىن ئەۋزەلادۇر ساەبرئوياليدىغان ئەلەملىك تەقادىرلەرگە  پەد الدىڭنىۇشۇم

 -ياازۇق ۋە قىلماسالىن ئىتاائەت  كەنەپسقىلىش بىلەن بىرگە ر بسەئەلەملىك ئىشالردا 
ا قتۇتۇشاقىلىشانىڭ ھەممىساى روزا ر بساە ،ئۈچاۈن سىيەتكە چۈشاۈپ قالماسالىنئمە

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنۇ ساۆزىدە ئېيى  رامازان ،. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇجەسسەملىنىدۇ
 ۋە يىزز اېئر بەسزز» تااۇر:ھەقلىق كەدەپ سۈپەتلىنىشاا «ئېيااىر بسااە»ئىپادىلىگىنىاادەك 

   .(2)«رۇردۋەبارا ىقانغاۇى روزا بويى يى  ۇب ت،ۇى روزا نۈ  چۈئ ائاي  رەھ قالغان
                                                

 .بەت - 26، «سابىرىن ئىددەتۇى»: ۇلقەييىم( ئىبن1)
 .نەگېد «ھى ەس». ئالبانىي: دى ەھ - 2408 ،«سائىيەن( »2)
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 -ىكىار زروزا تۇتۇش، قىيامدا تاۇرۇش، قۇرئاان تىاالۋەت قىلىاش،  ئېيىدا رامازان
ىاش، قىلر بساەئېيتىش ۋە دۇئا قىلىشاتىن ئىباارەت ئالالھنىاڭ ئىتائىتىادە تەسبى  

بىالەن  ئارزۇ قىلغاان نەرساىلەرنى تەرك ئېاتىش نەپ ئالالھنىڭ رىزالىقىنى كۆزلەپ 
 ربسااەئۈچااۈن  ىلەرگە چۈشااۈپ قالماساالىقمەئسااىيەت -بەدەن ۋە قەلبنىااڭ گۇناااھ 

 تەكئاااچلىن ۋە ئۇسسااۇزلۇق غانا تااۈپەيلى ھاسااىل بولىاادىروز شااۇنداقال ،قىلىااش
 قىلىشالر باردۇر. سەبرسىناقالرەا  ئىزتىراپلىن

ىن قا ئاساىيلئۇ ئالالھ ەەزەپلىنىدىغان ۋە ئالالھ ،كەلسەك گەربسەئەيىبلىنىدىغان 
 ،رۈپروھىناى ئۆلتاۈ روزىنىاڭر بسەبۇ خىل  .تۇر«قىلىشر بسە»الردا قىلىدىغان ئىش

 .تۇرزىت ئۈچۈن روزىغاىدىغانلىقى ئۆچۈرنۇرىنى 

 اولسابر بساەتېگىشالىك شاكە ۈرۈكۆنددا ئاۆزىمىزنى تەييارالشاقا ۋە رامازانابىز 
ۋۋەتتاۇر. ۇق -كۈ  تۇرەۇچى بىر  جۇش ئۇرۇپ ەبەدەندنەپسنى يورۇتقۇچى بىر چو  ۋە 
قىشاى ۋە پۈتاۈن تۈرلىرىادە چېنىرنىڭ بسەنىڭ نەپسروزا تۇتۇشتا ئە  گۈزەل بولغىنى 

ىار بتەبىئىاي  ىقىلىشار بساەېنىقىشقا ئاۋاز قوشۇپ نىڭمۇ بۇ خىل چنەپسئىنسانىي 
 ھالەتكە ئايالنغانغا قەدەر داۋام قىلىشىدۇر.

چانلىن كۆرساىتىش بىالەن بولىادۇ. باۇ ھەقاتە پەيغەمابەر ساەبرقىلىش ر بسە
ئزالالھ  ىسزا،ۇپزاك ى زىىىۆئ ش ى ەىىل ىماى »ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: 

 نىۇموھ اج قىلمىسا، ئزالالھ ئز زىىىۆئ (ەرگەن ىلە ىماى )ب ،ۇپاك قىلى  نىۇئ
. ۇئاىزا قىلىز ر ەبسز غزاڭنىۇقىلىشزقا ىىرىشسزا، ئزالالھ ئر ەبسز ىمازى  ،ۇباي قىلىز 

 .(1)«سەمەئ نەرىلگېب ھسانېئ رەكىئازاد ۋەياخشىراق  ۇردىىمەبس ەچاىمگېھ

بولغااان ئېھتىياااجىمىز بىاازدىن ئىلگىرىكااى دەۋردىكااى رگە بسااەبااۇ دەۋردە 
كەەرىچىلىاك ى سەۋەب ىڭبۇنتىياجىدىن ھەسسىلەپ ئېشىپ كەتتى. ئىنسانالرنىڭ ئېھ

سىناقالرنىڭ كۆپلەپ كېلىشىدىندۇر. باۇ خىال  خىلمۇخىلۋە قىيىنچىلىقتىن ئىبارەت 
لەرگە قىسامەت - ، ئالالھقا ئاسىيلىن قىلماسلىقتا، تەقادىرەتئىتائەتئالالھقا سىناقالر، 

تااۈرىگە ئااۈ  ھەر رنىڭ بسااە رلىنقاتاااقىلىااش  سااەبرۋە ئەلەملىااك بااليىئاااپەتلەرگە 
                                                

 .دى ەھ - 1053 ،«سلىمۇم» دى ؛ەھ - 1469 ،«خارىيۇب»: دى ەھ نەلىنگېك ە( بىرلىكك1)
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 — ئاالالھ ئە  توەرىساىنى بىلگۈچىادۇر — ئېھتىياجلىقتۇر. بىز ياشاۋاتقان بۇ كاۈنلەر
 يى ېز  ردى ەسزىل» نىڭ كۈنلىرىادۇر.سەبر تىلغا ئالغانپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 

. رۇئوخشاشز  ىقانغزاۇقىلىش چزوغىى ى برەس ەردەنلۈ  ۇ. ئۇلى ې  نلىرىۈ  ڭنىبرەس
 ڭ ىشزىىى للىز ەقىلغزان ئ لەمەئوخشزاش ئ ەرگەسزىل چىغزاۇقىلغ لەمەئ ەردەنلۈ ز ۇئ
 ،مااۇئمىن بااۇ دەۋردە زاماننىااڭ بااليىئاااپەتلىرى. (1)«ۇرىلىزز ېب  اپززاىىۇم - جىززرەئ

 ئاالالھتىنمۇشەققەتلىرىگە قارشى تۇرالىشى ئۈچاۈن  ۋەجاپا  - ربجە نىڭەۇربەتچىلىك
پەيغەماابەر ھتىياااجىلىقتۇر. ىگە ھەسسااىلەپ ئېسااەبرياااردەم سااورىغان ھالاادا 

 ،ۇلىزز ېبىززر زامززان   ن اقۇئىىسززانالرغا شزز»ئەلەيھىسساااالم ئااۇ چاااەالر ھەققىاادە: 
 ىقززانۇىچززوغىى ئالقىىىزز ا بەئەيىززى  چىۇقىلغزز برەسزز ادىىىزز  ەئىچىزز  ڭالرنىزۇئ

 -مااۇئمىن چااوەنى تۇتۇشااقا يەنااى دىننىااڭ ھەق . (2)دېااگەن« ۇئوخشززاي  ە ىشززىگ
اماز ۋە روزىدىن ياردەم سوراش بىلەنال قاادىر بوالاليادۇ. ھوقۇقلىرىنى تۇتۇپ مېڭىشقا ن

. نامههاز الرەڭههتىل مەيههارد (ئههالالھتىنئههارقىلىق ) شۇقىلىهه ، نامههاز ئ(قهه برەسهه﴿
دىهن  (چىالرۇنغۇئالالھقها ب(يسه نەبىهل رلىهلەمتەك نهىە)ي چىالرۇق(رققه ئالالھتىن

اۋاتقان دەۋر بىازدىن بىز ياش .(45: )بەقەرە﴾رۇئىشت تلىلەققەشۇم نەتەقىقەباشقىالرغا ھ
چانلىقنى تەلەپ قىلىدىغان ۋە دۈشمەن بىزگە قارشاى قوللىنىۋاتقاان خىلمۇخىال سەبر

مۇساۇلمانالرنىڭ ئالدىادا  توسالغۇ ۋە بااليىئاپەتلەر بىلەن توشۇپ كەتكەن بىر دەۋردۇر.
 - تەتهائ! رەئمىنلۇئهى مه﴿ :قىلىشاتىن باشاقا بىار ياول يوقتاۇر سەبربۇنىڭغا قارشى 

 الر،ڭقىلى برەس غىرچىلىقالرغاېئ نەتكەي ەرگەسىل ۋە ەتلىرىگەققەشۇم ڭىتنەئىباد
سههاقالپ( جىھادقهها  الرنههىڭگرالىرىې)چ الر،ۇڭچىههثاملىق ب(لهه ەزىيههاد ەرگەنلەشههمۈد
 ڭنىهۇئ نهىە)ي الرۇڭق(رق ئالالھتىن نۈچۈئ تى ېي الرغاڭقسىتىەم الر،ۇڭرۇت ييارەت
 الر،ڭقىينالسها رەسهىل رەگەئ﴿ (200 :ان)ئاال ئىمار﴾(الرڭقىلما تچىلىلە الىپۇم ەمرىگەئ
قىلمايههثىغان  مىههثۈئ الرۇئهه رەسههىل ،ۇئ( شههاش قىينىلىههث ەرگەسههىل ددىۇ هه ۇالرمههۇئ
 مىهههثۈئ ئهههالالھتىن( لىبىنهههىەغ ۋە ابنىۋنى، سهههاشهههۇب(ل ھىثەشههه نهههىە)ي رسهههىنىەن

   .(104: )نىسا﴾رەقىلىسىل
                                                

 - 4014 ،«ەمااج ئىبناى» ؛دىا ەھ - 4343 ،«دۋۇدا ۇباەئ» ؛دىا ەھ - 3058، «تىرمىزىي( »1)
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دى ەھ

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دى ەھ - 2260، «تىرمىزىي( »2)
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نلىقنىڭ چانلىن ۋە چىادامچاساەبردۈشمەنگە قارشى تۇرۇشتا ەەلبىگە ئېرىشاىش 
 ەاىززلەغ» :لەيھىسساااالمۋۋەتلىرىنى تەلەپ قىلىاادۇ. پەيغەماابەر ئەقااۇ -كااۈ  پۈتااۈن 

قاناداق بىار تەيياارلىقتىن ھەرچانلىن ساەبر دېاگەن. (1)«ۇبولىز  نەچانلى  بىزلبرەس
قانااداق بىاار تەييااارلىقتىن كېيىنمااۇ داۋاملىشااىدىغان بىاار ھەرئۈسااتۈن تۇرىاادىغان ۋە 

ىنىڭ تەيياارلىقى تەقۋالىان ۋە نەپسانىڭ تەييارلىقىادۇر. ىنەپسئۇ  ،تەييارلىقتۇر. چۈنكى
چانلىقنىڭ ئۈسااتىگە قۇرۇلغااان تەييااارلىن تۈرلىرىنىااڭ ئە  مااۇھىمى ۋە ئە  سااەبر

 ئمىنۇ( مههڭ)ئالالھنىهه ئههى» يتقىنكههى،ېئ﴿مۇنااداق دەياادۇ: تائاااال ئۇلۇەىاادۇر. ئااالالھ 
يا شههى ئىهه   انيههادۇد ۇبهه الر،ڭههقىلى ادارلىههقۋقەت الرغههاڭردىگارىۋەرە! پنههثىلىرىەب

 رىېهي ڭ. ئالالھنىهۇرىشهىثې( ئەتكەنهنەج نهىە( يا شهىلىققا )يەتتەقىلغانالر )ئها ىر
 برەسههه تەقە(، پالرڭهههقىلى تەھىجهههر ەرگەي ۇئارىسهههىثىن شههه ففهههارالرۇ)ك رۇثەڭهههك

قەلبناااى  ساااەبر .(10: )زۇمەر﴾ۇرىلىهههثېب سابسهههىزېھ جهههرىەئ ڭالرنىهههۇئ چىالرغهههاۇقىلغ
تەييارلىقىااادۇر. باااۇ ھەقاااتە پەيغەمااابەر  غانلىقى ئۈچاااۈن نەپسااانىڭدىىااانۇرالندۇر

يەنااى قۇياشاانىڭ پاااكىزلىغۇچى نۇرىغااا  .دەياادۇ (2)«رۇردۇنزز برەسزز» :ئەلەيھىسساااالم
ئوخشاااپ كېتىاادىغان نۇرلااۇق ھااارارەتتىن ھاسااىل بولغااان نەرسااە بىاالەن قەلبنااى 
نۇرالندۇرىدۇ. ئاي ئۇنىڭغا ئوخشىمايدۇ، چۈنكى ئاي ھارارەتسىز نۇردۇر. شۈبھىساىزكى، 

ئهالالھ ﴿ئالالھنىڭ مۇنۇ سۆزىدە باۇ پەرقلەرناى كۆرساىتىپ بەرگەن:  «رئان كەرىمقۇ»
پەيغەمااابەر  .(5)يۇناااۇى ﴾يهههاراتتى قىلىههپ قۇرلهههۇن ئهههاينى ۋە چىۇچهههاچق رۇنههه ياشههنىۇق

دەپ سۈپەتلىنىشانىڭ ساەۋەبى  «نۇر»چانلىقنىڭ سەبرئەلەيھىسساالمنىڭ ھەدىسىدە 
 -بار جەىن چەكالەش بىالەن بىارلىكتە نى ئارزۇ قىلغان نەرسىلەردنەپسچانلىقتا سەبر

جاپانىڭ ھارارەتلىرى ۋە كۈرەش قىلىشانىڭ مۇشاەققەتلىرى بولغاانلىقى ئۈچۈنادۇر. باۇ 
 مەنىسىگىمۇ ئۇيغۇن كېلىدۇ. «چەكلەش، باەالش»نىڭ لۇەەتتىكى سەبر

ئۆز نۇرى بىلەن روزىغا نۇرنىڭ ئۈستىگە نۇرنى ئېلىپ كېلىدۇ. شۇنىڭ بىالەن  سەبر 
نىڭ ئااالمىتى ئوچاۇق ساەبرشىلىن ۋە ئەجىرلەر ھەسسىلىنىدۇ. روزىدىكى دا ياخامىزانر

قىلغۇچىالرنىڭ ئەجىرلىارى  سەبرندەك ەئىپادىلىگمۇنۇ سۆزىدە  ئالالھ تائاالئاشكارىدۇر. 
                                                

 .نەگېد «ھى ەس»: يئالبانى. دى ەھ - 2804 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »1)
 .دى ەھ - 223 ،«سلىمۇم( »2)
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 سابسههىزېھ جههرىەئ ڭالرنىههۇئ چىالرغههاۇقىلغ برەسهه تەقەپ﴿ :ھەسسااىلەپ ئاشااىدۇ
بۇنىڭادىكى  ،تىگە قۇرۇلغاانلىقى ئۈچاۈننىڭ ئۈسسەبرروزا تۇتۇشمۇ  .(10)زۇمەر ﴾ۇرىلىثېب

ساەللەلالھۇ پەيغەمابەر  ،ھېسابسىز ھەسسىلىنىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن -ھەددى  مۇمۇكاپات
 :رىاۋايەت قىلغاان ھەدىساى قۇدساىيدا مۇناداق دەيادۇ ئاالالھتىن ئەلەيھى ۋەسەللەم

. يا شهىلىق ئه(ن رۇنهثۈچۈئ زىۆئ ممىسىەھ ڭللىرىنىەمەقىلغان ئ ڭبالىسىنى مەئاد»
. رۇنهثۈچۈئ نەم ريزا تەقە. پۇلىهثۇرۇكاپاتالنثۇم ەسسهىگىچەھ زۈي ەتتەي سسىثىنەھ
 ڭنىههۇئ نۈچههۈئ نلىكههىەتكەئ ركەت نۈچههۈئ نەئىچمىكىنههى م - كەمېيهه ،ىتىنىۋھەشهه
 -ئىساتەك نىڭ ۋە بەدەننىاڭ نەپساروزا ساەۋەبىدىن  .(1)«نەرىمېب مۈزۆئ كاپاتىنىۇم

مۇكاپااتىنى ئاۆزىگە خااى قىلىۋالغاان  ئاالالھ تائااال ا،شەھۋەتلىرىنى تەرك ئېتىش بولس
مۇنااداق دەياادۇ: روزا ئەجاارى ھەسسااىلىنىدىغان  رەجەبئىبنااى  نىڭ ئۆزىاادۇر.سااەبر

ئەمەللەردىن ئايرىۋېلىنىدۇ. چۈنكى، پۈتۈن ئەمەللەرنىاڭ مۇكاپااتى ئونادىن يەتاتە ياۈز 
ھەسسىگىچە بولىدۇ، لېكىن روزىنىاڭ مۇكاپاتىنىاڭ ھەسسىلىنىشاى چەكساىزدۇر. روزا 

 چىالرغههاۇقىلغ برەسهه تەقەپ﴿ :قاتارىدىناادۇررىنىڭ بسااەلالھنىااڭ مۇنااۇ سااۆزىدىكى ئا
 .(10)زۇمەر ﴾ۇرىلىثېب سابسىزېھ جرىەئ ڭالرنىۇئ

نىڭ ساەبر !روزا تۇتقاۇچى قېرىندىشاىمبىالەن قىلغۇچى، سەبر  سەبرئى روزىسىدا 
ىلى، تاپشۇرۇپ ئالىسىز، ئاۇ بولساىمۇ مىقادارىنى ئاۆلچىگىنى تسوۋەىدۇنيادىكى ئۇشبۇ 

 بېشااارەتش ۇخااسااىرىنى بىلگىلااى بولماياادىغان ئاااخىرەتتىكى سااوۋەىدىن ئىلگىاارى 
 ۇى ىىمبرەسز ەچاىمگېھز»ئېلىشىڭىزدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دەيادۇ: 

 .(2)«سەمەئ نەرىلگېب ھسانېئ ەكئازادىر ۋەياخشىراق 

نىڭ سااەبرقىلغااۇچىالر بىاالەن بىاارلىكتە سااىزگە ھەدىاايە قىلىنىاادىغان  سااەبر 
 :ئۇالر ،لىرىگە كەلسەكبېشارەتش ۇخدۇنيادىكى 

قىلىشاىڭىزدا، گۇناھقاا  ساەبر گەرەئىتاائەتل قاا ئەۋەتاكەنئالالھتە ىبىۋاساسىز  *
قىلىشاىڭىزدا  سەبرقىلىشىڭىزدا، ئەلەملىك تەقدىرىگە  سەبرچۈشۈپ قالماسلىن ئۈچۈن 

                                                
 .نەگېد «ھى ەس دىەنەس»: تۇرنائەلئەئ يتەئۇش .124. دى ەھ - 10178 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »1)
 .دى ەھ - 1469 ،«خارىيۇب( »2)
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 ت،ەسهىبۇم نەلهگەك شهىغاېب)﴿ش بېشارەتكە ئېرىشتىڭىز، ئالالھ مۇناداق دەيادۇ: ۇخ
 رگىهنەب رەۋە  شۇ(  هنەبىهل تەنهنە)ج چىالرغهاۇقىلغ برەس( ەرگەتلە مەز - زىيان

 ڭئالالھنىههه ەتتۋەلهههەبىهههز ئ»: الرۇچاغهههثا، ئههه نەلهههگەك تەسهههىبۇم رەبىهههر الرغهههاۇئ
 رگاھىغهاەد ڭئالالھنىه مۇ(، چ(قنثىلىرىمىزەب ڭئالالھنى نىەئىگىثارچىلىقىثىمىز )ي

 ەھمىههههتىگەر ۋە غپىرىتههههىەم ڭردىگارىنىههههۋەرەپ الرۇشهههه ەنە. ئۇيههههثەد« قههههايتىمىز
سااىز بااۇ  .(157 – 155: )بەقەرە﴾رۇچىالردۇتههاپق تەھىههثاي الرۇشهه ەنەئ ر،ۇردەچىلۈرىشههكېئ

ئالالھنىڭ رازىلىقىناى قولغاا كەلتاۈرگەن ۋە ئالالھنىاڭ ساىز بىالەن  ئارقىلىنرىڭىز بسە
مۇناداق دەيادۇ:  ئالالھ تائاالبىگە ئېرىشكەن بولىسىز. ىەەل سەۋەبلىكبىللە ئىكەنلىكى 

 .(46: )ئەنفال﴾رۇبىللىث نەبىل چىالرۇقىلغ برەس نەتەقىقەئالالھ ھ الر،ڭقىلى برەس﴿

چانلىن بىلەن دۇنيادا ئۈستۈنلۈككە ئېرىشىشكە، ئاخىرەتتە نىجاتلىققاا سەبرسىز  *
مۇناداق  ئاالالھ تائااالئېرىشىشكە ۋەدە قىلىندىڭىز. دۇنيادىكى ئۈستۈنلۈككە كەلساەك، 

 نەزمەج ەتلىرىمىزگەئههاي ڭقىلغههان، بىزنىهه برەسهه( ەرگەتلەلپۈ)كهه الرۇئهه﴿دەياادۇ: 
 تهه(غرا نەبىهل مرىمىهزەئ ڭبىزنىهه رنىەبىرقىسهى  كىشهىل الردىنۇچاغهثا، ئهه نەنگەئىشه
ئااخىرەتتىكى نىجاتلىققاا كەلساەك،  .(24 :)ساەجدە﴾قۇقىلث االرۋشېپ رسىتىثىغانۆك ي(ل

 برەسههه( ەرگەلتەزىهههيەئ نەتهههكەي ردىنە)سهههىل﴿مۇناااداق دەيااادۇ: تائااااال ئاااالالھ 
 نەتەقىهههقەھ الرۇئههه كاپاتلىهههثى ،ۇم نۈگهههۈب الرنىۇئههه نەم ن،ۈچهههۈقىلغهههانلىقلىرى ئ

 .(111: )مۇئمىنۇن﴾رۇردەچىلۇرىشكېئ ەتكەقسەم

 

ئاينا قىلغىن!.  سنەبز ى ند  بىنزگە ىسنېنى  ئى ائ !ئالالھئى  
 غناقااغغ -. ق رقغنچ ۋ  غە  ساقلىغى!بىزنى سااا ئاسىرلىق قىلىش ى! 

بىزننننى  بىنننلە  قىلغغچىالرنىننن  ئەجنننز  سنننەبزاننندىغا  ىائغچزى
 . ئامى!!..رىزىىالندۇرغى!
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 22 

 
 ثىكى شۈكرىڭىزرامازان

 

ئۇنى توەرا يولغاا يېتەكلىشاى  نېئمىتى ئالالھنىڭ ئىنسانغا ئاتا قىلغان ئە  بۈيۈك
نىاڭ نېئمەتبولۇپ، ئىنسان بىر ئۆمۈر ئالالھقا رۇكۇ ۋە سەجدە قىلغان تەقادىردىمۇ باۇ 

ىنى ئۆتىيەلمەيدۇ. ئالالھقا شۈكۈرلەر بولسۇنكى، بىز ئىبادەتلىرىمىزدە ئالالھنىاڭ ھەقق
نامااازالردا ئالالھقااا  نەفاالەگە شااۈكۈر ئېيتااااليمىز. پەرز ياااكى نېئمىااتى ھىاادايەت

ھەمدۇسانا ئوقۇش ۋە داۋاملىن توەرا يولغا يېتەكلەشنى سوراشنى ئاۆز ئىچىاگە ئالغاان 
 .(6 :)فااتىھە﴾بىزنى ته(غرا ي(لغها باشهلىغىن﴿ :يمىزنى ئوقۇ«ھەمد )فاتىھە( سۈرىسى»

ىنى ئاەلىادى، ئېيتقاان كىشاىنىڭ ھەماد ئاالالھ ھەماد» :نامازدا رۇكاۇدىن كېايىن
. دۇربۇ يەنە بىار شاۈكۈر ،دەيمىز «لەر بولسۇنمىز ساەا كۆپ، پاك، مۇبارەك ھەمدرەببى

 نهىېم﴿قويۇلدى:  ناماز ئالالھقا شۈكۈر ئېيتىش ۋە زىكىر ئېيتىش ئۈچۈن يولغا چۈنكى،
ھەج ئىبادىتىادە  لەرناىقۇرئاان بىز .(14: )تاھاا﴾غىنۇئ(قه نامهاز نۈچهۈئ قىلى  زىكىر

: بۇيرۇياادۇ سۇنۇشااقا قااان ھالاادائېيتقۇربااانلىقالرنى ئالالھنىااڭ ھىاادايىتىگە شااۈكۈر 
 الرڭغلىشهىۇلۇئ نلىكىنىەكلىگەتېي ھكاملىرىغاەئ ڭزىنىۆئ ڭرنىەسىل ڭئالالھنى﴿
 رەبىازل .(37 :)ھەج﴾ردىەب پۇرۇنثۇب(يسه نثاقۇئاشه ەرگەسهىل نىالرۇئه ئهالالھ ن،ۈچۈئ

 نەرگۈيه قۇئ(چه الرڭ)ئهاغزى﴿روزىدا ھەم ھىدايەتكە شاۈكۈر ئېيتىشاقا بۇيرۇلادۇق: 
 الرنى،ۇڭشهۇرۇ( سهانىنى ت(لثڭريزىسهىنى رامازان نەقازاسىنى قىلى  بىل ڭرنىەنلۈك
ئىنناملىرىغها(  ڭنىۇ)ئ الرنى،ڭغلىشىۇلۇقىلغانلىقىغا ئالالھنى ئ تەھىثاي رنىەسىل
ھەج يااۇقىرىقى ۋە  مەزكااۇر ئااايەت .(185 :)بەقەرە﴾ۇيههث اھال الرنىڭقىلىشههى رۈكۈشهه

بولاۇپ،  انەھىادايەتكە بولغاان شاۈكۈر« التكبر» كەلگەننىڭ ئەرەبچە لەۋزىدە ئايىتى
 علل ى »ئۆتۈملااۈك شااەكىلدە ھەمااد مەنىسااىنى ئااۆز ئىچىااگە ئالغااانلىقى تااۈپەيلى 

سىلەرنى ھىدايەت قىلغانلىقىغا ھەماد »ەن كەلدى. بۇ خۇددى بىل «(الرڭەلىشىۇلۇ)ئ
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بۇ ئۇشادېگەندەك بولىادۇ. روزىادارالرنىڭ  «ئېيتقان ھالدا ئالالھنى ئۇلۇەلىشىڭالرنى
خااى نېئمەتنىاڭ بولاۇپ،  انەگە بولغاان شاۈكۈرنېئمىتى تەكبىرى ئومۇمىي ھىدايەت

 .تۇرروزىسىنى تولۇقالش رامازانشۈكرى بولسا 

 ،. چاۈنكىدۇرۈكۈر مۇئمىننىاڭ ھاياتىادىكى ئايرىلمااى ھەماراھالربىلەن ش سەبر
. شۈكۈر مەجبۇرىيىتىمىزنى قاانچە كاۆپ ئاادا دۇر، يېرىمى شۈكۈرسەبرئىماننىڭ يېرىمى 

لىرىناى سااناپ نېئمەتچاۈنكى ئالالھنىاڭ بىازگە ئاتاا قىلغاان  ،قىلساقمۇ ئۇ يەنىال ئااز
 الر،ڭنهى سانىسهانمىتىېن (نەرگەب ەرگە)سهىل ڭئالالھنى رەگەئ﴿ :تۈگەتكىلى بولمايدۇ

شۈكۈر ئېيتقاۇچىالر قانچىلىاك كاۆپ  (18)نەھال: ﴾رەب(اللمايسىل لىپېئ سابىنىېھ ڭنىۇئ
ئۇالرنىاڭ شۈكرىساى ئااز بولاۇش بىالەن بىارگە، ئۇالرنىاڭ ساانىمۇ  ،شۈكۈر ئېيتساۇن

 ڭ)ئالالھنىههه نثىلىرىمهههثىنەب ڭنىهههېم﴿ دۇر:ئىنساااانالر ئىچىااادە ناھاااايىتى ئااااز
 رۈكۈشههه ەگممىهههتىنېن﴿ .(13ئ: )ساااەبە﴾رۇدزئههها كەب چىۇقىلغههه رۈكۈشههه( ەلىهههرىگتەنمېن

 خىتابنىاڭ ئاوبيېكتى دېاگەن (7 :)ئىباراھىم﴾نەقىلىهم ەزىيهاد ۇخىمېت( نىۇ)ئ الر،ڭقىلسا
 ئهازابى ، ڭنىهېم الر،ڭ( قىلسهاتەنمېهن فرانىۇ)كه رەگەئ﴿دىن بولۇشىمىز ۋە ( كىشىلەر)
 لەردىن بولۇپ قالماسالىقىمىزگەن كىشىيىلدې (7 :)ئىبراھىم﴾ۇب(لىهث قاتتىق ۇكمەب ،ەتتۋەلەئ

شاۈكۈرنىڭ ياولىنى  ،شۇنداقال ھەقىقىي شۈكۈر ئېيتقۇچىالردىن بولۇشىمىز ئۈچاۈنھەم 
 ۋەھىينىڭ يورۇتۇپ بېرىشىگە ئېھتىياجىمىز بار.

رەبابىگە غاا ئوەلى ئىنساان «قۇرئاان كەرىام»دا تىالۋەت قىلىدىغان رامازان لەربىز
ئاتاا  تەرىپىادىن ئاالالھجاناابىي رلۇق قىلماسالىقى ئۈچاۈن شۈكۈر ئېيتىشى ۋە تۇزكو

لىرىناى باياان قىلىاش بىالەن توشاۇپ كەتاكەن. ئەگەر بىاز قۇرئاان نېئمەتغان ىنقىل
تىالۋەت قىلغاندا ياكى ئاەلىغاندا ئۇنى كۆزىتەلىسەك ۋە ئالالھنىڭ بىازگە ئەسالەتكەن 

ەىنە ئااادا قىلغااان لىرىنااى ئەسلىيەلىسااەك، شااۈكۈر مەجبااۇرىيىتىمىزدىن ئااازنېئمەت
 نۈچهۈئىنسهان ئ﴿ئالالھنىاڭ مۇناۇ ساۆزىنى ئويلىنىاپ بېقىاڭ:  ،بولىمىز. مەساىلەن

 نەبىهل يه(ل يا شهى غهاڭنىۇئ ؟ۇقمۇياراتمىث كۇكالپ ئىككى تى(، بىر ز،ۆك ئىككى
ۋاقىات بىزناى  لەر ھەرنېئمەتبىلىڭكى،  .(10 _ 8)بەلەد ﴾؟ۇقمۇتمىثەرسهۆك ي(لنى يامان

لەر ئىچىادە ئاۈزۈپ ياۈرىمىز. كۆناۈپ كەتكەنلىكىمىاز ېائمەتنقورشاپ تۇرىادۇ. بىاز 
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باۇ  رەھىمەھاۇلالھ (1)لەرناى ھاې  قىاللماايمىز. مۇجاھىادنېئمەتتۈپەيلى گاھى ئۇ 
بولاۇپ،  نېائمەتلىرىادىن بىار نېئمەتبۇ ئالالھنىاڭ ئاشاكارا »: دەسىرىفتەئايەتنىڭ 

فۇزەيال بىار  دەيادۇ. (2)«ئالالھ ئۇنى شۈكۈر ئېيتىشىڭ ئۈچۈن ساەا بايان قىلىۋاتىادۇ
كېچىسى بۇ ئايەتنى ئوقۇۋېتىپ يىغالپ كەتتى. يىغىساىنىڭ ساەۋەبى ساورالغاندا ئاۇ: 

سەن ئۇخالشتىن ئىلگىرى ئالالھنىڭ ساەا سۆزلەيدىغان تىلناى، كۆرىادىغان كاۆزنى »
نىااڭ نېئمەتشااۇنداق دېگىاانىچە دېاادى ۋە  «ئاتااا قىلغانلىقىغااا شااۈكۈر ئېيتتىڭمااۇ؟

رىاۋايەت قىلىادۇكى، ئاالالھ تائااال  (3)دۇنياەبىادلىدى. ئىبنى ئتۈرلىرىنى ساناشقا باش
دۇنيا ئاتا قىلغان، كېيىن ئۇنى ئۇنىڭدىن تارتىۋالغان بىر كىشى ئالالھقاا  - كۆپلەپ مال

ھەمدۇسااانا ئوقۇشااقا باشاالىدى. بااايلىقى قولىاادىن كەتمىااگەن باشااقا بىاار كىشااى 
 ئۇنىڭدىن سورىدى: 

 ئۇ:  —ۋە شۈكۈر ئېيتىسەن؟ نېمىگە ئاساسەن ئالالھقا ھەمد  —

پۈتااۈن ئىنسااانىيەت ئىلكىاادىكى نەرسااىلەرنى بېرىااپ تېگىشىشاانى تەلەپ  —
مااد نىااڭ ماەااا بېاارىلگەنلىكىگە ھەنېئمەتمەن قوبااۇل قىلماياادىغان بىاار  ،ىمۇقىلساا

 :  ھېلىقى كىشى .دەپ جاۋاب بەردى — ،ئېيتىۋاتىمەن

 : ھەمدۇسانا ئېيتقۇچىدەپ سورىۋىدى،  — ئۇ نېمە؟ —

بولماااي  مپااۇتلىرى، قااول ۋە ملىرى، قااۇالقملىرىكااۆزتىلىاام،  !ۆرمەيۋاتامسااەن؟ك —
 .(4)دەپ جاۋاب بەردى — !نېمە؟

                                                
لالھ ( ئەبۇلھەججاج مۇجاھىد ئىبنى جەبر ئەلمەككىي )مُجَار دُ بنُ جَبْرٍ المَكّ ايُّ األَسْاوَدُ( رەھىمەھاۇ1)

( _ ئااازادگەردە تااابىئىن، ھەزرىتااى ئاباادۇلالھ ئىبنااى ئابباااى 721 – 642/ م.  103 – 21)ھ. 
 رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ شاگىرتى. كاتتا فەقى  ۋە مەككە مۇفەسسىرى. _ ت.

 بەت. - 521توم،  - 8، «ئەددۇررۇل مەنسۇر»( سۇيۇتىي: 2)
ولااۇق ئىساامى ئەبااۇبەكرى ئاباادۇلالھ ئىبنااى ( ئىبنااى ئەبىااددۇنيا دەپ تونۇلغااان مەزكااۇر زاتنىااڭ ت3)

يُّ البَغْادَاد يُّ( )ھ.  / م.  281 – 208مۇھەممەد ئىبنى ئۇبەيد )عَبْدُ اللە  بنُ مُحَمَّد  بن  عُبَيْد  القُرَشا 
( _ باەاادادلىن مااۇھەددى ، تارىىشااۇناى، پېااداگوگ، ۋائىاازدۇر. ئااۇ ئۆمرىاادە 894 – 823

دىان  150قاتاارلىن  «رامىزاننىڭ پەزىلەتلىارى»ۋە « انمەكائىدۇششەيت»، «شۈكۈر»، «ئەسسامت»
 كۆپ رىسالەلەرنى يازەان ئازادگەردە زاتتۇر. _ ت.

 .رەتلەب - 102 _ 100 ،«رۈكۈش»: نياۇبىددە( ئىبنى ئ4)
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ئە  كاتتااا  ئۈچااۈن ئىنسااان ساااەالملىن ۋە خاااتىرجەملىكتىن ئىبااارەت بەدەن
ئاۇزۇن ئۆماۈر  سايىساىدەر ەلنېائمەت ۇبشائۇ شۇنداقالكە ئېرىشىشى مۇمكىن، نېئمەت

ئۇ ئاشاۇ خااتىرجەملىكنى ۋە ئۆماۈرنى ئالالھقاا ئىتاائەت  ،كۆرۈشىمۇ مۇمكىن. لېكىن
رەسۇلۇلالھ ئەلەيھىسسااالتۇ قىلىش بىلەن ئۆتكۈزۈش ئارقىلىن شۈكۈرنى ئادا قىلمىسا، 

م تۆۋەندىكى ھەدىستە ئېيتقاندەك ئۆزىگە زۇلۇم قىلغاان جىناايەتچى بولاۇپ الاسسۋە
 ڭنىززۇئ ىسززانالرئى ەپىىچۆ زز ي،ۇبولزز بززار تەئمېززن ڭئىااززى چززو» :ھېسااابلىنىدۇ

 .(1)«اقىتۋ بىاار ئىااىىچىسى، ىلى ؛ەساالم بىرى،. ۇي ەبىلم درىىىەق

پات ئارىادا، قىياامەت كاۈنى  قاي دەرىجە ئىكەنلىكىنىكىشىلەر بۇ بىلمەسلىكنىڭ 
 :لەرگە شۈكۈر ئېياتىش ھەققىادە ساورالغان ۋاقىتلىرىادا توناۇپ يېتىشاىدۇنېئمەتئاشۇ 

سهههه(راق  - سهههه(ئال ردىنەلتەنمېههههن( نەگرىلېههههب ەرگەسههههىل نيههههاداۇئانههههثىن )د﴿
باياشاات  - لەر بااينېائمەت. بىاز پاات يېقىنادا ساورىلىدىغان (8 :)تەكاساۇر﴾رەقىلىنىسىل

لەردۇر. نېائمەتكىشىلەرگىال خاى ئەمەى، بەلكى بارلىن مەخلۇقاتالر ھۇزۇر ئېلىۋاتقاان 
ىزۇنجى  ن ىز ى ەب نىۈ ز تەقىيزام»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېاگەن: 

سهههاغالم قىلىهههپ  نىڭجىسهههمى اڭسههها: لەر شزززۇ ىىەمئېزززسزززورىلى ىغان نبولزززۇي 
 (2)«؟ۇقمۇرمىثۇقانث نىڭقىۇزلۇسسۇئ نەبىل ۇس قۇس(غ ؟ۇقمۇرمىثەب

ئااازەىنە سااۆز ۋە ئااازەىنە ئەمەللەرنااى بىاازدىن قوبااۇل قىلىااپ، ئااۇنى شااۈكۈر 
 - لاۇ زات نېمىدېگەن ئۇ كەەرى رەھمىتىھېسابلىغان  غانلىنقىلمەجبۇرىيىتىنى ئادا 

 نەئزالالھى ! م›ئاىقانز ا،  ڭىا»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:  !ھە؟
 نەبىزززل شزززىۇيور ڭىزززا ڭقاىىزززۇخلەبىزززر مھەر ڭىىېباشزززقا سززز نززز ى ەم ۋە
 ڭىىېسززز ر،ۇ ڭزززئمى ىېن ڭىىېسززز تەقەپ ۋە تەقەپ تەئمېزززنبىزززر رەھ نەرىشزززاېئ
 ڭنىىزۈ  ۇشز ىشزى  نەگېد ‹نۇبولس لەررۈ ۈش ۋە م ەھ اڭسا ر،ۇيوق  ڭرىاىېش
 ڭچىىىززې  ۇشزز  ىشززى ي قززانېئ ەچزز ە  نىۇئزز. ۇىى ئززادا قىلغززان بولىزز  رىۈشزز
 .(3)«ۇىى ئادا قىلغان بولى  رىۈش

                                                
 .ەدى ھ - 6412، «ۇخارىيب»( 1)
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دى ەھ - 3358، «تىرمىزىي( »2)
 . نەگېد «نەسەھ»: ييىمەلقۇ. ئىمام ئىبندى ەھ - 9750 ،«سائىيەن» ؛دى ەھ - 5075 ،«دۋۇدا ۇبەئ( »3)
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 الالھقاائبىر ئەمەل ئىىالى ۋە ئۈزلۈكسىز داۋاملىشىش بىلەن يۇەۇرۇلسا، ئاۇ ھەر
 دۋۇئهههى دا﴿بولغاااان شاااۈكۈر ھېساااابلىنىدۇ. شاااۇەا ئاااالالھ مۇناااداق دەيااادۇ: 

 ڭىهنېم ،الرڭهقىلى رۈكۈشه( ەلىهرىگتەنمېن ڭچه( ۇبه ڭ)ئالالھنىه !رەئائىلىسىثىكىل
. (13ئ: ە)ساەب﴾ئهاز كەب چىۇقىلغه رۈكۈشه( ەلىهرىگتەنمېن ڭ)ئالالھنىه نثىلىرىمثىنەب

 .باەلىقتۇر )ۋە ئىزچىللىققا( ئىش پەقەت نىيەتكەھەر دېمەك، 

ەن بىاال شقىلىاائېيىاادا بااارلىن ئەمەللىرىمىزنااى ئالالھقااا شااۈكۈر  رامااازانبىااز 
يىتاى شاۈكۈر نى روزىمىز، قىيامىمىز ۋە باشقا ئىباادەتلىرىمىزنىشۇەا، رۇندىيااليمىز. ئو

ئۈچاۈن  قىلغۇچىالر ۋە شۈكۈر ئېيتقۇچىالر جۈملىسىدىن بولاۇش سەبربىلەن قىلساق، 
 بىلەن شۈكۈرنىڭ ئارىسىنى جۇەلىغان بولىمىز. سەبر

 :تۇركئالالھقا شۈكۈر ئېيتىش ئىلىم ئەھلى ئېيتقاندەك ئىككى تۈرلۈ

ش ۋە ۋاجىپ شۈكۈر. ئۇ ئالالھ بۇيرۇەاان ۋاجىاپ ئەمەللەرناى قىلىا :سهىبىرىنچى
ان از قىلغاچەكلىگەن ئىشالردىن يېنىش ئارقىلىن ئادا قىلىنىدۇ. ۋاجىپ ئەمەللەرنى ئ

 ىپ ھالاداگە ئو  تاناساغانالرنىڭ قىلغان ئەمىلىسال قىلىپ نىياكى چەكلىگەن ئىشالر
شااۈكۈر دېااگەن »ۇ. شۇەالشااقا بەزى سااەلەفلەر: ىمۇ ئاااز بولىاادلىررۈشااۈكقىلغااان 

شااۈكۈر ئالالھنىااڭ ». يەنە بەزىاالەر: دەياادۇ« تۇرمەئسااىيەتلەردىن قااول ئۈزۈشاا
دا رامازاناا. دەياادۇ« تۇرلىاارى ئااارقىلىن مەئسااىيەت بىاالەن شۇەۇلالنماساالىقنېئمەت

 نىڭ شۈكۈرلىرىدىن سانىلىدۇ.رامازانمەئسىيەتلەردىن قول ئۈزگەنلىكىمىز 

ۇستەھەپ شۈكۈر. باۇ ئىنسااننىڭ پەرزلەرناى ئاادا قىلىاپ، ھاارام م ئىككىنچى:
ئىباادەتلەرنى بەجاا كەلتۈرۈشاى بىالەن  نەفالەئىشالردىن سااقالنغىنىدىن كېايىن، 

بولىدۇ. بۇ )ئالالھنىڭ رەھمىتىگە( بۇرۇن ئېرىشاىدىغان ۋە )ئالالھقاا( ياېقىن بولغاان 
ھىسسااالم كاېچە نامىزىادا، كىشىلەرنىڭ دەرىجىسىدۇر. مانا بۇ دەل پەيغەمبەر ئەلەي

تۇرەاان )قىيامادا( ئىششاىپ كەتكەناگە قەدەر  پاۇتلىرىئالالھنىڭ ھۇزۇرىادا تااكى 
 يۆ ز»شۈكۈردۇر. بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سورالغىنىدا مۇنداق دەيتتاى: 

 (1)«؟ۇنمەبولمايم ەن ەب چىۇقىلغ رۈ ۈش
                                                

 .دى ەھ - 2819 ،«سلىمۇم» دى ؛ەھ - 1130 ،«خارىيۇب»: دى ەھ نەلىنگېك ە( بىرلىكك1)



186 
 

رىادا( تۇرۇشاىمىزدا مۇشاۇ كاۈنلىرى ئاالالھ ئۈچاۈن )تەراۋىا  نامازلى راماازانبىز 
 بولىمىز. جەملىگەن نىنىيەتنى ھازىرلىساق، زىكىر بىلەن شۈكۈر

مۇكاپااتالپ ۋە ھەسساىلەپ يەنە  مۇىمىزنىلىررۈلەرگە ئېيتقان شۈكنېئمەتبىزنىڭ 
 -قىلغاان ئە  گاۈزەل پەزل ئاتاا ئالالھنىاڭ بىازگە  قىلىپ بەرگەنلىكاى نېئمەتبىر 

 ەزىيههاد ۇخىمههېت( نىۇ)ئهه الر،ڭقىلسهها رۈكۈشهه ەمىههتىمگنېن﴿ مەرھەمەتلىرىدىناادۇر:
ھەماد ئېياتىش رگە ەنېائمەتل لىنبەندىسىنى دۇنيا تائاال . ئالالھ(7 :)ئىباراھىم﴾نەقىلىم

ياكى باشقا تۈردىكى شۈكۈر قىلىشقا مۇيەسسەر قىلسا، بۇ ئالالھقا تېىىماۇ ساۆيۈملۈك 
ئېيتىلىشاىنى ياخشاى  ئالالھ ئۆزىگە ھەمد ،. چۈنكىلىن ۋە ئە  كاتتا نېئمەتتۇربولغان

كۆرىدۇ. بەندىساى ەىزالىنىاپ ھەماد ئېيتساا، ئۇسساۇزلۇق ئىچىاپ ھەماد ئېيتساا 
لەرناى ماختااش، نېئمەتئۇنىڭدىن رازى بولىدۇ. مەرد، سېىىي كىشىلەرنىڭ نەزىرىدە 

دۇنيادىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. ئۇالر مەدھىيەگە  - مەدھىيە ئوقۇش ۋە شۈكۈر ئېيتىش مال
للىرىنى سەرپ قىلىشىدۇ. ئالالھ تائاال ھۆرمەتلىكلەرنىاڭ ئە  ئېرىشىش ئۈچۈن ئۆز ما

لىرىناى نېئمەتئە  سېىىيسىدۇر. ئۇ ئالالھ بەنادىلىرىگە رنىڭ ەسېىىيلھۆرمەتلىكى، 
ئاتا قىلىدۇ، ئۇالردىن ئۆزىگە سانا ئوقۇش، زىكىر ۋە ھەمد ئېيتىشانى تەلەپ قىلىادۇ، 

ھ ئاۇالردىن رازى بولىادۇ. گەرچە بۇالر ئاارقىلىن شاۈكۈر ئېيتقاانلىقى تاۈپەيلى ئاالال
ئۇالرنىاڭ شاۈكۈر ۋە بۇالرنىڭ ھەممىسى ئالالھنىڭ ئۇالرەا ئاتا قىلغان پەزلى بولسىمۇ 

لېكىن ئالالھ بەندىلىرىنىڭ شاۈكۈر  ،ئېھتىياجى بولمىسىمۇئۇ زاتنىڭ ئەسال ئېيتىشىغا 
قى ۋە ئۇنىڭدا بەندىنىڭ ياخشىلىنىشى، نىجااتلى ،ئېيتىشىنى ياخشى كۆرىدۇ. چۈنكى

ئېيتىش ۋە شۈكۈر ئېيتىش ئالالھنىڭ بەنادىلىرىگە  ۇسانا. ھەمداردۇربمۇكەممەللىكى 
لىرىدىن بولسىمۇ، ئۇالرنى بەندىلىرىگە نىسبەت بېرىشاى نېئمەتئاتا قىلغان ئە  كاتتا 

ئالالھنىڭ پەزلى قاتارىدىندۇر. ئالالھ ئۇالرنىڭ شۈكۈر ئېيتىشىغا موھتااج ئەمەى. باۇ 
دۇنيااا بېرىااپ، ئاناادىن ئااۇالردىن بەزىسااىنى قەرز قىلىااپ  - لخااۇددى ئۇالرەااا مااا

سورىشىغا ۋە ئۇالرنىڭ قەرز بەرگەنلىكىنى ماختىشىغا ئوخشااپ كېتىادۇ. ۋەھاالەنكى 
بارلىن نەرسە ئالالھنىڭ مۈلكى ۋە پەزلىدىنادۇر. لاېكىن ئۇنىاڭ ساېىىيلىقى شاۇنى 

 تەقەززا قىلىدۇ.
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ىنر قىلغىن!! بىنلە  كەر ملكەر مىن  ئى ئالالھ! بىزننى ئن ز 
لىنننزى گە شنننۈكۈر ئېر ىنننغچىالردى! قىلغىننن!! بىزننننى نېئىەي

د رگاھى ننندىكى ھ رمەيلىنننر  شنننۈكۈر ئېر ىغچىالرنىننن  
 مەنزىللىزىگە اەيكۈزگى!!... ئامى!!
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23 

 
 ثىكى سېخىيلىقىڭىزرامازان

 

. ئۇ ھەم شاۇنداقال ۇرتبولۇش قولى ئۇچۇقۋە  قىلىش ھەدىيەكۆپ  ئۆزگىلەرگەسېىىيلىن 
ئىسامى  «جەۋۋاد»ىن تتەساۈپئۇلاۇ   مەزكاۇرۋە  ىادۇرھنىڭ ئۇلۇ  سۈپەتلىرىدىن بىرئالال

تۈرلىنىپ چىقىدۇ. پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ئاالالھنى شاۇ ئىساىم بىالەن ساۈپەتلەپ 
لىقنااى  (سااېىىيجەۋۋاد ) ،دۇر (سااېىىيجەۋۋاد )ئااالالھ بەك »: ىاادىدېگەن مۇنااداق

   .(1)«ناچار ئەخالقنى يامان كۆرىدۇ ىدۇ.ياخشى كۆرىدۇ ۋە گۈزەل ئەخالقنى ياخشى كۆر

دا ھەسسىلەپ ئېشىپ كېتىدۇ. ئاۇ زات رامازانئالالھنىڭ سېىىيلىقى ۋە كەرەملىكى  
شۇ مۇبارەك ئايدا سېىىي ۋە قاولى ئوچاۇق بولۇشاىنى ياخشاى كۆرىادۇ.  ىڭمۇبەندىلىرىن
للەلالھۇ پەيغەمابەر ساەكەلگەن ھەدىستىكىدەك ئابباى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇمادىن ئىبنى 

دا جىبرىال رامازاناساى ئىادى. بولۇپماۇ يئەلەيھى ۋەساەللەم ئىنساانالرنىڭ ئە  سېىى
بولااۇپ كېتەتتااى. پەيغەماابەر  يئەلەيھىسساااالم بىاالەن كۆرۈشااكەندە، تېىىمااۇ سااېىى

ئېيىنىااڭ ھەر كېچىسااىدە جىبرىاال ئەلەيھىسساااالم بىاالەن  رامااازانئەلەيھىسساااالم 
كى، پەيغەمابەر ساەللەلالھۇ قىلىشاقا بولىادۇ جەزم كۆرۈشۈپ، ئۆزئارا قۇرئان ئوقۇشاتتى.

 .  (2)ئىدى يئەلەيھى ۋەسەللەم ياخشىلىن قىلىشتا سالقىن شامالدىنمۇ سېىى

ئېيىاادا نەچااچە  رامااازان نىڭپەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم رەجەبئىمااام ئىبنااى 
 ‹قۇرئاان كەرىام›» :ھەسسە ساېىىي بولاۇپ كېتىشاىنى ئىازاھالپ مۇناداق دەيادۇ

نىاڭ رازى بولغىنىغاا ‹قۇرئاان كەرىام›ەلەيھىسساالمنىڭ ئەخالقى ئىدى. پەيغەمبەر ئ
قىزىقتۇرەاان  ‹قۇرئان كەرىم› ؛قۇرئاننىڭ ەەزەبلەنگىنىگە ەەزەپلىنەتتى ،رازى بوالتتى

                                                
 .نەگېد ،«ھى ەس». ئالبانىي: دى ەھ - 10346، «ئىمان لۇبەئۇش»: قىيەيھە( ب1)
 .دى ەھ - 2308 ،«سلىمۇم» دى ؛ەھ - 6 ،«خارىيۇب»: دى ەھ نەلىنگېك ە( بىرلىكك2)
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ئەلەيھىسسااالم  جىبرىال ؛يىراق تۇراتتىنەرسىگە ئالدىرايتتى، چەكلىگەن نەرسىدىن 
ىيلىققا ۋە گۈزەل ئەخالققا قىزىقتۇرەاان باۇ ، سېىپەزىلىتىبىلەن ئۇچراشقان ۋاقتىنىڭ 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ  ،دەرى قىلىش بولغانلىقى ئۈچۈنكۆپ مۇبارەك كىتابنى 
بۇ مۇباارەك ئايادىكى ساېىىيلىقى ۋە پەزىلەتلىارى ھەسساىلەپ ئېشاىپ كېتەتتاى. 
شۈبھىسااىزكى كااۆپلەپ ئۇچرىشااىش بولسااا ئاشااۇ ئۇچراشااقان كىشااىدىن گااۈزەل 

   .(1)«نى مىراى قالدۇرىدۇئەخالقالر

مۇئمىننىاڭ نەپساى  لاۇشوئوچاۇق ب ىسېىىيلىن ۋە قاولزىكىر قىلىنغان بۇ يەردە 
 ئوچۇقلااۇق ىقااول. سااېىىيلىن ۋە نى كۆرسااىتىدۇتېىىمااۇ راھەتلىنىاادىغان سااەدىقىلەر

 ڭمۇئمىننىااڭ پەزىلىتىنااى ۋە ئاشااۇ سااەدىقىلەرگە بولغااان ئىمانىنىااڭ راسااتچىللىقىنى
 ەدىقەسزز( نەرىلگېززب)»ماابەر ئەلەيھىسساااالم مۇنااداق دېااگەن: . پەيغەسااىدۇرئىپادى

دىكى ېلىااميەنااى ئااۇ سااەدىقە ساااھىبىنىڭ ئىمانىغااا ۋە ئالالھنىااڭ  .(2)«ھۆججەى ززۇر
مېلىادا ھېچبىار كىشاى ئۈچاۈن ھەق ياوق دەپ شاۇنداقال  ،ھەققىنى ئادا قىلغانلىقىغا

 . ئىسپاتتۇر -دەلىل قارايدىغان بېىىل مۇناپىقنىڭ زىينىغا 

ئىسمى بىلەن باەلىنىشىغا كەلسەك، فىتىر زاكىتاى  رامازانى سېىىيلىقنىڭ ئەمد
 كېلىشاىچە، دە«ساەھىھەين»نىڭ سەدىقىساى دەپ ئىساىملەندۈرۈلگەندۇر، رامازان

 ،لسۇن، قۇل بولساۇنئايال بو ،ىتىرنى ئەر بولسۇنفسەدىقە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
اكى بىر سا ئارپا بېرىشنى پەرز قىلىاپ بىر مۇسۇلمانغا بىر سا خورما يھەر ،ھۆر بولسۇن

يېارىم »بەلگىلىگەن. كېيىن )مۇئاۋىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ باشچىلىقىدا( كىشىلەر ئۇنى 
   .(3)ىدىدەپ ھېسابالشقان «تە  غابۇەدايسا 

پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ئۈچاۈن  دېيىلسە، «سەدىقە سېخىيلىققا ھۆججەت»
پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ  ،ۈنكىسااېىىيلىقتا ئە  كاتتااا ھااۆججەت بااار. چاا

ھەم ساەدىقىلىرى لە فانەسېىىيلىقى ئە  كاتتا ئىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ 
پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ »م بىزگە مۇناداق دەيادۇ: ىقەييۇلبار ئىدى. ئىمام ئىبن

                                                
 .تەب - 33 ،«رامىزان ۇزائىفۋە( »1)
 .دى ەھ - 223 ،«سلىمۇم( »2)
 .دى ەھ - 984 ،«سلىمۇم» دى ؛ەھ - 1511 ،«خارىيۇب»: دى ەھ نەلىنگېك ە( بىرلىكك3)
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 - كىايىم بەزى ۋاقىاتالردا ،بىالەن بېرىشبەزى ۋاقىتالردا تاماق  ،كەلسە بىراۋھۇزۇرىغا 
تتاى. پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالمنىڭ كېچە ۋاز دىننەپساىبىالەن ئاۆز  بېرىشك كېچە

بەزى  بەرسااە،ەا ۋۋە سااوۋەاتلىرى خىلمۇخىاال ئىاادى. بەزى ۋاقىااتالردا سااو ئېھسااان
نىاڭ رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ جابىر خۇددى يەنە بەزى ۋاقىتالردا، تتى.ۋاقىتالردا سەدىقە قىال

نەرسااىنى  ەرىاالەن تااۆگىنى قااايتۇرۇپ بەرگەناادەك بىاارېلىپ پااۇل بسااېتىۋتۆگىسااىنى 
. ۋېتەتتىقىلىانەرسىنى ۋە پۇلىنى سااتقۇچىنىڭ ئاۆزىگە ھەدىايە ئۇ سېتىۋېلىپ ئاندىن 

 ،رەكزىياادى ،بەزىدە بىار نەرساىنى قەرز ئااالتتى، كېايىن قەرز ئالغىنىادىن ياخشاىراق
 .اشۇرۇپ ئاادا قىالتتاىچوەراق قايتۇراتتى. بىر نەرسىنى سېتىۋاالتتى، ئۇنىڭ ھەققىنى ئ

 .قاايتۇراتتى ىنىشۇ ھەدىيەگە ئۇنىڭدىن نەچچە ھەسسە ئارتۇق ،ھەدىيە قوبۇل قىالتتى
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەدىقە ۋە ياخشىلىن قىلىشانىڭ پۈتاۈن تۈرلىرىادە تېىىماۇ 

 -مااۇاليىم ۋە ئىاانچىكە مۇئااامىلە قىالتتااى، پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ سااەدىقە 
ۋە  ھەرىكەتلىارى ئەمەلىايبىلەن، ئۆزىنىڭ  )لەر( ئۆزى ئىگە بولغان نەرسە ئېھسانلىرى

ئۆزىنىڭ يېنىدىكى نەرسىلىرىنى چىقىرىاپ ساەدىقە قىلىشاقا  بىلەن بوالتتى. لىرىسۆز
ساۆزى  ھەمادە ھاال ۋە ھەرىكىتاىبۇيرۇيتتى ۋە ئىنسانالرنىمۇ قىزىقتۇراتتى، ئۆزىنىاڭ 

ىسسااالمنى ئااچكۆز كىشاى كاۆرگەن ۋاقىتتاا بىلەن دەۋەت قىالتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھ
ئااۇ كىشااىنى سااەدىقە بېرىشااكە  ھەرىكىتااى -سااۆز پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ 

ئۈناادەيتتى. پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمغا ئارىالشااقان، ھەمااراھ بولغااان ۋە پەيغەماابەر 
لىرىنى كۆرگەن كىشى ناھايىتى ساېىىي، ئەپۇچاان ھەرىكەت -ئىش  ئەلەيھىسساالمنىڭ

   .(1)ئىنسانالرەا ياخشىلىن قىلىدىغان بولۇپ كېتەتتىۋە 

ىارال بمال بىلەن سېىىيلىن قىلىش سېىىيلىقنىڭ يالغۇز  ەشەكىللەرد خىلمۇخىل
 ىنىڭكىشاسەدىقىلەردىن ھېساابلىنىدىغان،  نەفلە خۇسۇستا. بۇ تۇركۆرۈنۈشى ئەمەس

رىسااا ئايە كۈنلىرىادە ئاۆز نەپساىگ راماازانئالالھنىاڭ رازىلىقىغاا ئېرىشاىش ئۈچاۈن 
نۇرەاۇن قا باشائۆز ئىچىگە ئالغان  مۇنىسېىىيلىقلىدىغان قىمال بىلەن  بولىۋېرىدىغان

 . ئىبنى رەجەب مۇنداق دەيدۇ: دۇربار مۇتۈرلىرى نسېىىيلى

 :بار سېىىيلىنمال بىلەن سېىىيلىن قىلىشتىن باشقا ئىككى تۈرلۈك »
                                                

 .تەب - 232 توم، - 2 ،«ئادەم لۇزاد( »1)
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ساابەتەن سااەدىقە بااۇ ئۇالرەااا نى ؛ئىنسااانالرەا ياخشااىلىن قىلىااش سههى،بىرىنچى
ياخشاىلىققا  .تۇربەزىدە مال بىلەن بولغان سەدىقىدىنمۇ ياخشاىراقھەتتا  .ھېسابلىنىدۇ

قىلىشاقا ت ەئىتاائ قاائالالھ. شۇالرنىڭ جۈملىساىدىندۇر مۇيامانلىقتىن توسۇش ،بۇيرۇش
باۇ خىال ساېىىيلىن ماال  تىن ئىباارەتلىرىدىن چەكلەشامەئسىيەتۋە  قىلىشدەۋەت 

نااى ۋە تۈرلااۈك «قۇرئااان كەرىاام»شااۇنداقال  ،تكۈزۈشااتىن ئەۋزەلبىاالەن مەنااپەئەت يە
ۋە ئۇالرەاا  تىالەشپايدىلىن ئىلىملەرناى ئاۆگىتىش، مۇساۇلمانالر ئۈچاۈن مەەپىارەت 

يېتىاادىغان ئەزىيەتلەرنااى كەتكااۈزۈش دېگەناادەك ئىشااالرمۇ شااۇنىڭ قاتارىغااا كىرىااپ 
 ەزىگۈيز ڭىىڭرىى ىشزىېق›. بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇناداق دەيادۇ: كېتىدۇ
 شۇىوسززز يامزززانلىق ى  يۇيرۇبززز ياخشزززىلىققا ر،ۇدىقى ەسززز ڭقىلىشزززى مۇسسزززەبەى
 ۇڭشززۇقوي رسززى ى ۆيززول   ەيولزز ى  ئادىشززى  قالغززان  ىشززىگ ،رۇدىقى ەسزز
   .(1)‹رۇدىقى ەس ڭرىشىېب غاڭرىى ىشىېق دى ۇس  ىاىڭلىاىېچ ر،ۇدىقى ەس

تەسابى ، ر. باۇ تەكبىار، ئىشاالپايدىسى قىلغۇچىغىال بولىادىغان  ئىككىنچىسى،
كە مەساجىد ئېيتىشقا ئوخشاش زىكىرنىڭ تاۈرلىرى، شاۇنداقالتەھلىل  ۋە ئىستىغپار

 .(2)«ئوخشاش ئىشالر قابېرىش ياياق

سېىىي ئە  نىڭ ئەجرىنى ىزدىكى سېىىيلىقىڭرامازان !ئەي روزىدار قېرىندىشىم
 ىزبولىادۇ. سا گە قارىتاتۈرىمۇكاپات قىلغان ئىشنىڭ  ىز.تەرىپىدىن ئالىس ىزرەببىڭ زات

روزىاادارالرەا ۋە ھاااجەتمەنلەرگە سااېىىيلىن قىلىااش بىاالەن ئۇالرنىااڭ ئەجاارىگە 
 ساەللەلالھۇ ئەلەيھاى ۋەساەللەم. پەيغەمبەر ىزخشاش ئەجىرنى قولغا كەلتۈرەلەيسئو

 ڭروزىز ارنى ە ىشزىگ ۇئز ،رسزاۇ ىماى بىزر روزىز ارنى ئىپ زار قىل »مۇنداق دەيدۇ: 
 .(3)«ۇرىلى ېب  اپاتۇم - جىرەئ ىسلى ابىلەن ئەيىى م جرىەئ

نى رىشابېەاا تامااق  )الر( ئېيىادا قىيامادا تاۇرۇش ۋە ئاا  راماازانئۇشابۇ  مۇبادا
بىالەن  بىار مۇكاپاات ئاالھىادەساەۋەبىدىن  ىڭىزساېىىيلىقۇ با ئورۇندىيالىسىڭىز، مانا

 :رەسۇلۇلالھ بىر كۈنى. ىزمۇكاپاتلىنىس
                                                

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دى ەھ - 1956، «تىرمىزىي( »1)
 .تەب - 59 ،«مەلھىكۋە مۇلۇلئۇجامىئ( »2)
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دى ەھ -807، «تىرمىزىي( »3)
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ئىچززى، ئىچىزز ى   شززى ى ېى،  ىبززار جرىالرۇھزز ن اقۇشزز ەىزز ەنىەج —
 :لەرە كىرامساھاب دېگەنىدى، — ر،ۇرۇى يۈنۈرۆ  شىېى

وراشاتى. دەپ س —! ئى ئالالھنىڭ ئەلچىساى ؟دۇركىملەر ئۈچۈنالر ھۇجرىئۇ  —
 : رەسۇلۇلالھ ئەلەيھىسساالم

 رە ىشزىل چىلىزرىې  ن،ەرگەب ىامزاق قالغانغزا ئزاچ قىلغان، زۆياخشى س —
دەپ  — ، ۇرنزۈچۈئ رە ىشزىل غانۇئوق ناماز نۈچۈئ ىرى اس ئالالھ اىقان اۋخالۇئ

   .(1)جاۋاب بەردى

ئۈچاۈن پەرىشاتىلەرنىڭ  ىڭىزكۈن لغان ھەرقى لىنسېىىي !ئەي روزىدار قېرىندىشىم
 ڭىزا رەنز ىلەب». پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دېاگەن: ىزئېرىشىسدۇئاسىغا 
ئزى ئزالالھ! ›بىزرى:  ڭالرنىزۇئ ى ۇ.شزۈچ ەرىش ەئىااى پ نىۈ  رەھ زغانۇئاىق
 مزال رىز ىغانۇىول  ئزورنىىى ە ىىشزگ قىلغزان ريەسز نۈچۈئ نەس لىىىېم
 ريەسز نۈچزۈئ نەس لىىىېئى ئالالھ! م›بىرى:  ەنە. يۇي ەد ‹قىلغى  ئاىا

 .(2)«ۇي ەد ‹ئەۋەىاى  تەىاالپ ە ىشىگ الغانۇۋىۇى ڭچى ،قىلماي

 

بىزننى بىزگە سېخىرلىىى  بىنلە  مغئنامىلە قىلغىن!. ئى ئالالھ! 
غننا  كىشننىلەرنى  قايارىغننا كىزگننۈزگى!. بىزنننى ىنئەپننغ قىل

 !ئامى! ...د رگاھى دا ق بغت ب لغا  كىشىلەردى! قىلغى!

                                                
 «نەساەھ»: ئالباانىي. دىا ەھ - 1984، «تىرمىزىي» ؛دى ەھ - 1337، «دەھمەئ ۇدەسنۇم( »1)

 .نەگېد
 .دى ەھ - 1010 ،«سلىمۇم» دى ؛ەھ - 1442 ،«خارىيۇب»: دى ەھ نەلىنگېك ە( بىرلىكك2)
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24 

 
 ثىكى تىرىشچانلىقىڭىزرامازان

 

 تىاالۋەت ئالالھنىاڭ كىتاابىنى ،روزا تۇتۇش، قىيامدا تاۇرۇش رامازانشۈبھىسىزكى، 
ياى ئې ساەبر بىالەن تىرىشاىشا تلىن قىلىشائالالھنىڭ بەندىلىرىگە ياخشاىۋە قىلىش 

 ن كاۆرەشلىقى ئۈچۈن نەپا  ۋە ئىنساانالر بىالەازى، جىھادنىڭ ۋە ئالالھ ردەكىنىبولغ
 ئەساالىشاى دا بۈياۈك ەەلىابىلەرگە ئېرىشرامازانئېيىدۇر. مۇسۇلمانالرنىڭ  مۇقىلىشنىڭ
ىاڭ بىنرەبجەھەتاتىن  يروھىا. روزا تۇتقاۇچى باۇ مۇباارەك ئايادا تۇرئەمەساتەسادۇف 

. باۇ ىشاااليدۇئۈچۈن قۇربانلىن بېرەلەيدىغان دەرىجىدە يۇقىرى مەرتىۋىلەرگە ئۇلى ىزاسر
 ىر روھتۇر. روھلىرىدىن ب -پەيز لىرىدىن بىر سىر ۋە ئەسرار - بولسا روزىنىڭ سىر

  ۋە ئە  بۈياۈكى بولغاان بەدر ەاازىتى  بىرىنچىمۇسۇلمانالرنىڭ ەەلىبىلىرىنىڭ
. باۇ (1)كۈنىدە بولغانىادى - 17ئېيىنىڭ  رامازان ھىجرەتنىڭ ئىككىنچى يىلى

 بىالەن مەەگاۈگەناامى ئالالھنىاڭ مۇناۇ ساۆزى دە «قۇرئان كەرىام»ئۇرۇش 
ئاتهها قىلههثى،  تەسههرۇن ەددرەب ەرگەسههىل ئههالالھ﴿ تۇر:غان ئۇرۇشااۇلقالاادۇر
ئهاز ئىهثى(.  الرڭقه(رالى ۋە الرڭ)سهانى الرڭئىهثى چسهىزۈك رەسهىل كى،ۇھالب
 زىسهههىثىنۈقىلىههه  ي رۈكۈشههه ەسهههرىتىگۇن نەرگەب ەرگەسهههىل ڭنىهههئالالھ

   (123 :)ئال ئىمران﴾!الرۇڭق(رق ئالالھتىن

   11يىلاى  - 630)مىاالدى  كاۈنى - 20نىاڭ رامازانيىلى  - 8ھىجرەتنىڭ - 
نى ئەزىااز قىلغااان ۋە مۇسااۇلمان دە ئااالالھ ئىسااالمنى ۋە ئەھلااى( كااۈنى يااانۋار

                                                
 ھااجىرۇم 74 باشاچىلىقىدىكى لالھۇلۇسەر يىداېيىلى مارت ئ - 624زان / م. راما يىلى - 2. ھ: ەازىتى درەب( 1)

 700 نەبىال نىۇقوشا ئىساالم تاپقاان شاكىلەت ئااتتىن 2 ۋە ەگۆت 70 كىشى، 305 پۇبول نسارالردىنەئ ۋە
 .ت . _رۇشتۇرۇئ نجىۇت نەرگەب زۈي رىداۇئوتت ىشرىكلىرۇم يشەرۇق كىشىلىك 1000 نەبىل ئات 100 ۋە ەگۆت
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 ،(1)نبولغاامەككە فەتا   ،ىرگەنتوپ بولۇپ ك - ئىنسانالر ئالالھنىڭ دىنىغا توپ
 ڭنىهئالالھ﴿ :نۇسرەت ھەققىدە نەسر سۈرىسى نازىال بولغانىادى - بۇ ەەلىبە
 - تهه(پ ڭرنىەدىنىغهها كىشههىل ڭنىههئالالھ ۋە نەلههگەك لىبىسههىەغ ۋەيههاردىمى 
 مهثەھ يهتقىن،ېئ سهبىھەت گەڭببىەر ،ەثڭرگىنىۆك نلىكىنىەكىرگ پۇت(پ ب(ل

 كەب بىنهىەۋت نەتەقىهقەھئهالالھ لىگىن. تى تەغپىرەم ثىنڭنىۇئ ۋە يتقىنېئ
 (3 _ 1 :ر)نەس﴾!رۇچىثۇقىلغ لۇق(ب

  ئىياۇن(  - 9يىلاى  - 711)كاۈنى  - 18نىاڭ رامازانيىلى  - 92ھىجرەتنىڭ
 ۈللەنگەنمۇسۇلمانالر ئەندەلۇسنى فەت  قىلغانىدى ۋە ئەندەلۇستا ناھاايىتى گا

 مەيدانغا كەلگەنىدى.ەت فخىالبىر 

  21يىلااى  - 838)كااۈنى  - 26نىااڭ رامازانيىلااى  - 223ھىجرەتنىااڭ - 
مۇسۇلمانالر ئەمۇرىيە شەھرىنى ئابباساىيالر خەلىپىساى مۇئتەساىم ( ئاۋەۇست

 .(2)قوماندانلىقى بىلەن فەت  قىلغانىدىھنىڭ بىلال
                                                

يااانۋار( ھەزرىتااى رەسااۇلۇلالھ  - 4يىلااى  - 630كااۈنى )م.  - 13يىلااى رامازاننىااڭ  - 8ھىجاارىيە  (1)
رەساۇلۇلالھنىڭ ئاۆزى تۇەۇلاۇپ مىڭ كىشىلىك ئىسالم قوشۇنلىرى مەدىنە مۇنەۋۋەرەدىن  10باشچىلىقىدىكى 

مەكاكە ماۇكەررەمەگە قارشاى يولغاا چىقىاپ قۇرەيشانىڭ قولىادىكى  ئۆسكەن ۋەتىناى، ئاۆز ئۇرۇقداشالىرى
يانۋار( مەككەگە يېقىنالشاتى ۋە رەساۇلۇلالھنىڭ ئەمارى بىالەن  - 11يىلى  - 630كۈنى ) - 20رامازاننىڭ 

تۆرتكە بۆلۈناۈپ، قارشالىن بولمىغاۇچە ھاېچكىم بىالەن ئۇرۇشماسالىقنى تاپىلىغاان رەساۇلۇلالھ قاوزەىلىش 
سۈرىساىنى ئوقۇەاان ھالادا مەكاكە ماۇكەررەمەگە كىاردى. قالغاان ئاۈ  قىساىم « فەتىا »بۇيرۇقى بېرىاپ 

ھېچقانداق توسالغۇسىز كىرگەن بولسىمۇ، خالىد ئىبنى ۋەلىد رەزىيەلالھاۇ ئەنھاۇ باشاچىلىقىدىكى قىساىمالر 
قىلىاپ مەكاكە ئىكرىمە ئىبنى ئەبۇ جەھىال باشاچىلىقىدىكى كىچىاك بىار گۇرۇپپىنىاڭ ھۇجاۇمىنى تارماار 

مۇكەررەمەگە كىاردى ۋە مەكاكە فەتىا  قىلىنادى. رەساۇلۇلالھ دەرھاال ئوماۇمىي كەچاۈرۈم ئاېالن قىلىاپ 
 -بااۇت  360مااۈلككە چېقىلمىاادى. كەئبەنىااڭ ئىچااى ۋە يېقىنلىرىاادىكى  -ھااېچكىمگە ۋە ھېچبىاار مااال 

لۇلالھ بىارلەپ چېقىاپ تاشاالندى ۋە رەساۇ -ئايەتى ئوقۇلغان ھالادا بىار  - 81سۈرىسى « ئىسرا»ھەيكەل 
 .پۈتۈن مۇسۇلمانالر بىلەن بىللە بەيتۇلالھنى تاۋاپ قىلدى. _ ت

كاۈنى دېايىلگەن بولاۇپ، توەرىساى  - 26يىلاى رامازاننىاڭ  - 233ھىجارىيە ( ئەسەرنىڭ ئەرەبچە ئەسلىدە 2)
يىلاى ئەرەب ئابباساىي  - 838بولۇشى كېرەك، چۈنكى ئەماۇرىيە يااكى ئاامۇرىيۇم « يىلى - 223ھىجرىيە »

يىلاى  - 833ىلىكى تەرىپىادىن فەتىا  قىلىنغاان. شاۇنىڭ بىالەن بىارگە خەلىاپە مۇئتەساىم بىلاالھ خەلىپ
 - 5يىلاى  - 842كاۈنى،  - 18يىلاى رەبىيئاۇل ئەۋەللنىاڭ  - 227خىالفەت تەختىگە ئولتۇرۇپ، ھىجرىيە 

ئەماۇرىيە يىلاى بولۇشاى ماۇمكىن ئەمەساتۇر.  - 233يانۋار كۈنى كېسەل سەۋەبىدىن ۋاپاات تاپقاان. شاۇەا 
 .بۈگۈنكى تۈركىيە جۇمھۇرىيىتى ئافيون قاراھىسار ۋىاليىتى ئەمىردا  ئىلچەسى تەۋەسىدىدۇر. _ ت
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  9يىلااى  - 1260)كااۈنى  - 25ئېيىنىااڭ  رامااازانيىلااى  - 658ھىجرەتنىااڭ - 
دا مەملااۇك قوماناادان (1)«ىئۇرۇشاا ئەياان جااالۇت»مۇسااۇلمانالر  (سااېنتەبر

رەھبەرلىكىادە موەغۇلالرنىاڭ زور قوشاۇنىغا قارشاى ەەلىابە  (2)تۇزوسەيفىددىن ق
 يقىلغانىدى. ئىسالم ئالىمىگە ئۇرۇش ئاچقاندىن كېايىن ۋە باەادادتىكى ئابباساى

گاااۇمران قىلغانااادىن كېيىنكاااى موەغۇلالرنىاااڭ  (1258 - 750) خىالپىتىناااى
  ھېچقانداق كۈچى قالمىغانىدى.

  ماااي(  - 18يىلااى  - 1268)كااۈنى  - 4يىلااى رامازاننىااڭ  - 666ھىجرەتنىااڭ
گە قارشى ناھايىتى چو  بىار ەەلىابە قازانغانىادى. «ئەھلى سەلىت»مۇسۇلمانالر 

  ئانتاكىيە شەھرىنى قايتۇرۇۋالغانىدى. (3)مۇسۇلمان قوماندان بايبارى
                                                

 - 658كاۈنى دېايىلگەن بولاۇپ، توەرىساى  - 15يىلى رامازاننىاڭ  - 668ھىجرىيە ( ئەسەرنىڭ ئەرەبچە ئەسلىدە 1)
ساېنتەبر كاۈنى بەھارىيە مەملاۇك  - 3يىلاى  - 1260« ئەيان جاالۇت ئۇرۇشاى»رامازانادۇر.  - 25ھىجرىيە 

سۇلتانى ساەيفىددىن قوتاۇز ۋە ئىلغاار قىساىمنىڭ قومانادانى بايباارى رەھبەرلىكىادىكى مەملاۇك قوشاۇنلىرى 
بىلەن تېگى تۈرك بولغان كەتبۇەا نويان باشاچىلىقىدىكى موەغاۇل قوشاۇنلىرى ئارىساىدا ياۈز بەرگەن، ئىلىاانىي 

ر مەەلۇبىيەتكە ئۇچرىغان، باش قومانادان كەتبۇەاا ئۆلتاۈرۈلگەن، شاۇنىڭ خانى ھىالكۇ قوشۇنلىرى ناھايىتى ئېغى
 .بىلەن مىسىر ۋە سۇرىيە موەغۇل ھاكىمىيىتىدىن ساقلىنىپ قالغان بىر مەيدان تارىىىي ئۇرۇشتۇر. _ ت

( _ تېگااى تااۈرك بولااۇپ، خارزەمشاااھالردىن جااللىااددىن سااي  الاادين قطااز( سااەيفىددىن قۇتااۇز )2)
يىلاى ئاۆكتەبىرگىچە مەملاۇك  - 1260يىلاى نوياابىردىن  - 1259. مىالدىايە يەنىادۇرمەەگۈبەردىنىڭ جى

دا بايباارى بىالەن بىارگە «ئەيان جاالۇت ئۇرۇشاى»سۇلتانى بولغان. ئۆز ۋاقتىدا بىر قومانادان بولغاان قۇتاۇز 
ىلىاپ جە  قىلىپ ەەلبە قىلغاندىن كېيىن، تۆھپە كۆرساەتكەن قومانادان بايبارسانىڭ ھاالەپنى ساۇيۇرەال ق

بېرىش تەلىپىنى رەت قىلىپ، ئۆز يېقىنلىرىادىن باشاقا بىارىگە بەرگەن. بايباارى بىالەن قۇتاۇز ئوتتۇرىساىدا 
توال ئاداۋەت بار بولاۇپ، باۇ ئىشاتىن كېايىن بايباارى ەەزەپلىنىاپ، مىساىرەا قاايتىش يولىادا  -بۇرۇنال ئاز 

ئاۆكتەبىردە ساۇلتان قۇتاۇزنى  – 22 يىلاى - 1260چۈشكۈن قىلغان بىر يەردە سۇيىقەست بىلەن مىالدىايە 
 .ئۆلتۈرگەن ۋە ئۇنىڭ ئورنىغا مىسىرەا سۇلتان بولغان. _ ت

 الادين ركان اللاارر ، تولۇق ئىسمى ئەلمەلىكۇززاھىر رۇكنىددىن ئەسسالىھىي ئەلبۇنداقدارىي )الملاكI( بايبارى 3)
يىلى ئەتراپىادا قاارا دېڭىزنىاڭ شاىمالىدا  - 1233البندقداري( _ تېگى قىپچاقالردىن بولۇپ، مىالدىيە  بيبرى

يېشااىدا موەغااۇلالر تەرىپىاادىن ئەساار ئېلىنىااپ، شااامدا قااۇل بازىرىاادا ئەييااۇبىي  14تۇەۇلغااان، تەخمىاانەن 
ئەمىرلىرىاادىن ئااايتېكىن ئەلبۇنداقاادارىي تەرىپىاادىن سااېتىۋېلىنغان. ئااۇزۇن ئااۆتمەي ئىسااتىدادى سااېزىلىپ، 

ياۇبىي تەرىپىادىن ساېتىۋېلىنىپ، ئەساكەرىي بارىگاھقاا ئەۋەتىلاگەن، نۇرەاۇن ئەييۇبىي سۇلتانى ئەسسالى  ئەي
 - 3يىلاى  - 1260جەەلەرگە قاتنىشىپ خىزمەت كۆرسەتكەن ۋە تېازال ئەمىارلىككە يۈكساەلگەن. مىالدىايە 

ىۋاتقان مىساىر بەھارىيە مەملاۇك ھاكىمىيىتىنىاڭ دىن ەەلىبە بىلەن قايت«ئەين جالۇت ئۇرۇشى»سېنتەبىردىكى 
سۇلتانى سەيفىددىن قۇتۇزنى ئۆلتۈرۈپ، مىسىر تەختىگە ئولتۇرەان ۋە بايباارى ناامى بىالەن مىساىر ۋە ساۇرىيە 
تۇپراقلىرىدا ھۆكۈم سۈرگەن شىجائەتلىك سۇلتان. ئىلىانىي موەغاۇللىرى ۋە ئەھلاى ساەلىت بىالەن كاۆپ قېاتىم 

 . _ ت.ئىيۇن كۈنى شامدا كېسەل بىلەن ۋاپات بولغان - 1يىلى  - 1277دىيە ئۇرۇش قىلغان ۋە مىال
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ن روھىنىااڭ دا شااۇنىڭدىكى تىرىشااچانلىرامازانااجىھاااد روھااى  ،شۈبھىسااىزكى
قاناداق بىار ھەرنەپسنىڭ جىھاادى بولساا  ،شەكسىزكى ۋە يۈكسىلىشى بىلەن يۈكسىلىدۇ

ئىلگىرى كېلىدۇ. بۇ ھەقاتە پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق  مۇىنتجىھادتوەرا بولغان 
جىھزاد قىلغزان  نەبىزل پسزىەن زۆئ ەئى ائى ى  ڭئالالھىى نەگېد جاھى ۇم»دەيدۇ: 

 نەىزززاەئ ركەى نزززاھالرنىۇگ ۋە خاىزززالىقالرنى نەگېزززد ھزززاجىرۇ ىشزززى. م
ھوقااۇقلىرىنى دەپسااەندە قىلغااان ئالالھنىااڭ  - مۇسااۇلمانالرنىڭ ھەق .(1)«رۇ ىشززى 

دۈشاامەنلىرىگە قارشااى شااەرئىي جىھاااد يولىاادا داۋاملىشىشااقا پەقەت ۋە پەقەت ئااالالھ 
زا بولساا رىزاسى ئۈچۈن ئۆز نەپسى بىلەن جىھااد قىلغاان كىشاىلەرال قاادىر بوالاليادۇ. رو

 نەپسكە قارشى جىھاد قىلىش بىلەن قۇللۇق قىلىشنىڭ يوللىرىدىن ئاساسلىن بىر يولدۇر. 

تىرىشااچانلىن  ەئىبااادەتت ۋەبەزى كىشااىلەر، نەپاا  بىاالەن جىھاااد قىلىااش 
: ەدىا يوق دەپ قارايدۇ، لېكىن ياۇقىرىقى ھ مۇناسىۋەت چو ىدا سئارىكۆرسىتىشنىڭ 

 ىزز ە ئززۆز نەپسززى بىززلەن جىھززاد قىلغززان مۇجاھىزز  دېززگەن ئالالھىىززڭ ئى ائى»
تىكى ئىتاائەت .پ بېرىادۇكۆرساىتى روشاەننى مۇناسىۋەتبۇ دېيىش ئارقىلىن  « ىشزى ۇر

روزا، كۆرۈنۈشاااتە ساااەمىمىي،  شاااۇ جۈملىااادىن ،تىرىشاااچانلىقالرنىڭ ھەممىساااى
اناا باۇ ميۆنىلىشلىرىدە راستچىل بولغان خاى بىر شەخساىيەتنى بارلىققاا كەلتۈرىادۇ. 

ىرقى ۋە جىھاااد كااۈنلىرى دەپ سااانالغان ئاااخ دنىااڭ، بولۇپمااۇ ئىجتىھااامازانرابولسااا 
 ىدۇر. بىزگە ئاتا قىلىدىغان مېۋىسى بولۇشىنى ئۈمىد قىلىدىغان نەرس نىڭكۈنلىرى

تەيياارلىن ۋە تىرىشاچانلىن نىيىتىناى بۇ كاۈنلەردە ئۇشئەي روزىدار قېرىندىشىم! 
دىكى ئىتاائەتلىرىڭگە ئاشاۇ رامازاناكاى بەل .ھازىرلىغان ھالدا تىرىشچانلىن كۆرسەتكىن

شۈبھىسااىزكى،  .نەپسانىڭ جىھاادنى ئاارزۇ قىلىاش ئىتاائىتىنى قوشالىشاىڭ ماۇمكىن
تۇرۇپ ئاۆلگەن  ئىستىمەيدە جىھاد قىلىشنى ىجىھاد قىلماي تۇرۇپ ئۆلگەن ۋە نەپس»

 .(2)«ۇئۈستىدە ئۆلگەن بولىد ىسىمۇناپىقلىن شاخچبىر كىشى 

 -تەئادىل ناى وزىر مەزكاۇرىھاد قىلىشاتىن مەقساەت دا نەپ  بىلەن جرامازان 
ئاامىللىرىنى  -شاەرت ئاادا تااپقۇزەۇچى  تاكاامۇلپەرزلىرى ۋە  -ۋاجىپ  ،ئەركانلىرى

                                                
 دېگەن.« سەھى ( »549، «ئەسسىلسىلەتۇسسەھىھە)»ھەدى . ئالبانىي:  - 24004، «مۇسنەدۇ ئەھمەد( »1)
 .دى ەھ - 1910 ،«سلىمۇم( »2)

 
 

ئادا قىلغان نامازدەك ئادا قىلىشتۇر. بۇ خىل ئاادا قىلىاش پەقەت ۋە  بىلەنپۈتۈن كۈ  
 بولىدۇ. ئىبنى چانلىن كۆرسىتىش بىلەنالسەبرپەقەت نەپ  بىلەن جىھاد قىلىش ۋە 

ئېيىادا ئىككاى جىھااد  راماازانمۇئمىن ئۈچاۈن  ،بىلگىنكى» :مۇنداق دەيدۇ رەجەب
يەنە  ؛نەپا  بىالەن بولغاان جىھااد ئاارقىلىنكۈندۈزلىرى روزا تۇتۇش  ،بىرى باردۇر:
بىلەن بولغاان جىھااد. كىمكاى باۇ )ئارقىلىن ئۇيقۇ( كېچىلىرى قىيامدا تۇرۇش  ،بىرى

 ساەبرشتۈرەلىسە، ھوقۇقلىرىنى تولۇق ئادا قىاللىسا ۋە ئۇنىڭغاا ئىككى جىھادنى بىرلە
 .(1)«قىاللىسا ھېسابسىز ئەجىرگە ئېرىشىدۇ

 ەتىشاىگېچىقىپ ك ڭئاينى بۇ نىسىەم ڭنىقىلىش جىھاد نەبىل پ ەن دىكىرامازان
 چتىنۈئا ڭئاينىا ۇكىشاى با لمانۇساۇم .ۇلىقىادېچ ەزگۆئاندىن ك داقالغان قىنلىشىپېي

بىرىناى  چتىنۈئااخىرقى ئا ،اقىتتااۋقىلغاان   ېھا تۈپ كەتكەنلىكىنىئۆ ڭئىككىسىنى
بولساا  ۇباچاۈنكى،  ياخشاى. نىىغئالدىرىقىلىشقا  تەرىكەھ نۈچۈبىلىش ئ تەنىيمەە

 رەماابەيغەپ. رۇبىرىااد چتىنۈئاا لەزەۋئ ە ئ شااۇنداقال ئاااخىرقى ئااونى ڭنىاارامازان
 قويغاان پۈزۈتكاەك دىنقولا رنىەئمىنلۇما اقاتارىاد ڭتلىرىنىەننۈس ڭيھىسساالمنىەلەئ
 رساىتىشۆك ياول ەبىلىشاك قىممىتىناى ڭنىساىرسىەن بار ۋە لىشقاۋېپىېت رنىەرسىلەن
 نەتىرىشاچانلىن بىال ۋە دئىجتىھا ەسسەھۇسسىمەھ قات،ۇقاتم ننىۈئون ك ۇاشئ نۈچۈئ
 نەلاگەك نھادىنەئ ۇلالھەزىيەر ەئائىش ەد«ينەھىھەس»ئىدى.  الھىدە ئۆتكۈزۈش بارئا
 ڭنىارامازان يھىسسااالمەلەئ رەمابەيغەپ»: ۇيادەد نداقۇئاانىمىز شا ەىشائائ ،ەتتەايۋرى

 تەئىبااد چىلىرىناىېك ۋە بااەاليتتى ڭچىا غىناىېب ڭئىشتىنىنى ،ەئاخىرقى ئونى كىرس
 .(2)«ئويغىتاتتى ابىئاتلىرىنىۋتا - ەئائىل تتى،ەرۈتىرىلد نەبىل

 دەياادۇ:مۇساالىمنىڭ رىۋايىتىاادە ئائىشااە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااا مۇنااداق  ئىمااام
نىڭ ئاخىرقى ئونىدا باشاقا ۋاقىتتاا كۆرساەتمىگەن رامازانپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم »

 .(3)«تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتەتتى

                                                
 .تەب - 46 ،«رامىزان ۇزائىفۋە( »1)
 .دى ەھ - 1174 ،«سلىمۇم» دى ؛ەھ - 2024 ،«خارىيۇب»: دى ەھ نەلىنگېك ە( بىرلىكك2)
 .دى ەھ - 1175 ،«سلىمۇم( »3)
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ئادا قىلغان نامازدەك ئادا قىلىشتۇر. بۇ خىل ئاادا قىلىاش پەقەت ۋە  بىلەنپۈتۈن كۈ  
 بولىدۇ. ئىبنى چانلىن كۆرسىتىش بىلەنالسەبرپەقەت نەپ  بىلەن جىھاد قىلىش ۋە 

ئېيىادا ئىككاى جىھااد  راماازانمۇئمىن ئۈچاۈن  ،بىلگىنكى» :مۇنداق دەيدۇ رەجەب
يەنە  ؛نەپا  بىالەن بولغاان جىھااد ئاارقىلىنكۈندۈزلىرى روزا تۇتۇش  ،بىرى باردۇر:
بىلەن بولغاان جىھااد. كىمكاى باۇ )ئارقىلىن ئۇيقۇ( كېچىلىرى قىيامدا تۇرۇش  ،بىرى

 ساەبرشتۈرەلىسە، ھوقۇقلىرىنى تولۇق ئادا قىاللىسا ۋە ئۇنىڭغاا ئىككى جىھادنى بىرلە
 .(1)«قىاللىسا ھېسابسىز ئەجىرگە ئېرىشىدۇ

 ەتىشاىگېچىقىپ ك ڭئاينى بۇ نىسىەم ڭنىقىلىش جىھاد نەبىل پ ەن دىكىرامازان
 چتىنۈئا ڭئاينىا ۇكىشاى با لمانۇساۇم .ۇلىقىادېچ ەزگۆئاندىن ك داقالغان قىنلىشىپېي

بىرىناى  چتىنۈئااخىرقى ئا ،اقىتتااۋقىلغاان   ېھا تۈپ كەتكەنلىكىنىئۆ ڭئىككىسىنى
بولساا  ۇباچاۈنكى،  ياخشاى. نىىغئالدىرىقىلىشقا  تەرىكەھ نۈچۈبىلىش ئ تەنىيمەە

 رەماابەيغەپ. رۇبىرىااد چتىنۈئاا لەزەۋئ ە ئ شااۇنداقال ئاااخىرقى ئااونى ڭنىاارامازان
 قويغاان پۈزۈتكاەك دىنقولا رنىەئمىنلۇما اقاتارىاد ڭتلىرىنىەننۈس ڭيھىسساالمنىەلەئ
 رساىتىشۆك ياول ەبىلىشاك قىممىتىناى ڭنىساىرسىەن بار ۋە لىشقاۋېپىېت رنىەرسىلەن
 نەتىرىشاچانلىن بىال ۋە دئىجتىھا ەسسەھۇسسىمەھ قات،ۇقاتم ننىۈئون ك ۇاشئ نۈچۈئ
 نەلاگەك نھادىنەئ ۇلالھەزىيەر ەئائىش ەد«ينەھىھەس»ئىدى.  الھىدە ئۆتكۈزۈش بارئا
 ڭنىارامازان يھىسسااالمەلەئ رەمابەيغەپ»: ۇيادەد نداقۇئاانىمىز شا ەىشائائ ،ەتتەايۋرى

 تەئىبااد چىلىرىناىېك ۋە بااەاليتتى ڭچىا غىناىېب ڭئىشتىنىنى ،ەئاخىرقى ئونى كىرس
 .(2)«ئويغىتاتتى ابىئاتلىرىنىۋتا - ەئائىل تتى،ەرۈتىرىلد نەبىل

 دەياادۇ:مۇساالىمنىڭ رىۋايىتىاادە ئائىشااە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااا مۇنااداق  ئىمااام
نىڭ ئاخىرقى ئونىدا باشاقا ۋاقىتتاا كۆرساەتمىگەن رامازانپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم »

 .(3)«تىرىشچانلىقالرنى كۆرسىتەتتى

                                                
 .تەب - 46 ،«رامىزان ۇزائىفۋە( »1)
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الھىادە ئاباۇ  كۆرساەتكەنا دئونىانىڭ ئااخىرقى رامازانئەلەيھىسساالم  رەسۇلۇلالھ
ئىباادەت  نىىكېچ: جۈملىدىنئىشالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ،  نۇرەۇنتىرىشچانلىن بولسا 

 ،تاۇرۇش يىاراقالردىن تاۋابىئاتلىرىنى ئويغىتىش، ئاياال - ئائىلە ۆزئ، تىرىلدۈرۈشبىلەن 
شاام بىالەن خاۇپتەن ئارىساىدا  ،ئېغىز ئېچىشانى ساەھەر ۋاقاتىغىچە كېچىكتاۈرۈش

تە ى. بۇ ئاالشۇ ئون كۈننى ئېتىكاپ ئىبادىتى بىلەنمۇ خاى قىالتتمۇ داقالشۇن ،يۇيۇنۇش
نىااڭ رامازانپەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ  ،ئېيتقاناادەك ەجەبرخىساالەت ئىبنااى 

 ى ئىدى. دئاخىرقى ئونىدىكى ئىجتىھا

نىڭغاا بۇ ؛ئىبادەت بىلەن تىرىلدۈرۈش نىكېچى بىرىنچىسهى، تتىنە ىسل ەئالت ۇب
باادەت پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم كېچىلىرىناى ئى» :ئائىشە رەزىيەلالھاۇ ئەنھانىاڭ

دېگەنلىاك  . كېچىناى تىرىلادۈرۈشدۇرەن ساۆزى دەلىلادېاگ «بىلەن تىرىلادۈرەتتى
 تۇر.كۆپ قىسمىنى ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزۈش ھەممىسىنى ئەمەى، كېچىنىڭ

 :ەدىساتەھ ؛ئويغىتىش ابىئاتلىرىنىۋتا - ەئائىل نۈچۈناماز ئ ،تەئىككىنچى  ىسل
 پەد «ئاخىرقى ئونىدا ئائىلىساىنى ئويغىتااتتى ڭنىرامازان يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ»
 يھىسسااالمەلەئ رەمابەيغەپ» ەدىساىدەھ ڭنىۇنھەئ ۇلالھەزىيەر رەز ۇبەئ (1).نەلگەك

قىياماادا  نەبىال ابىئااتلىرىۋتا - ەئاائىل ەچىلىرىادېك - 27، - 25، - 23 ڭرامازاننىا
 .(2)نەلگەك پەد« چاقىرەانىدى ئاياللىرىنى ۋە ھلىنىەئ ،نىدىرەاۇت

ئااخىرقى ئاون كاۈن ر ئەلەيھىسساالم بۇنىڭدىن كۆرۈۋېلىشقا بولىدۇكى، پەيغەمبە
ر كېچىسى بولۇش ئېھتىماللىقى بولغان كېچىلەردە ئاائىلە تاۋابىئااتىنى قەدئىچىدىكى 

نىاڭ رامازان»: رەھىمەھاۇلالھ يئويغىتىشتا ناھايىتى چىاڭ تاۇراتتى. ساۇفيان ساەۋرى
تاااقەت كېچىاادە ئىبااادەت قىلىشااتىن ۋە مەن ئۈچااۈن  ،ئاااخىرقى ئااونى كىرگەناادە

تاۋابىئااتلىرىمنى نامازەاا ئويغىتىشاتىن ساۆيۈملۈك بىار ئىاش  -ئاائىلە ىسە كەلتۈرەل
 دېگەنىكەن. (3)«تۇريوق

                                                
 . نەدىگ «ھى ەس( »16 ،«ى ۋراەت تۇالتەس)». ئالبانىي: دى ەھ - 795، «تىرمىزىي( »1)
، - 806، «تىرمىزىاي» ؛دىا ەھ - 1375 ،«دۋۇدا ۇباەئ» ؛دىا ەھ - 20910 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »2)

 _ ت. .نەگېد «ھى ەس». ئالبانىي: دى ەھ - 1605 ،«سائىيەن» ؛دى ەھ - 1364
 .تەب - 56 ،«رامىزان ۇزائىفۋە( »3)
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زىيااادە تىرىشااچانلىن ئىبااادەتلەردە  كۈنىاادە ئاااخىرقى ئااون رامازاننىااڭگەرچە  
پەيغەماابەر  ،بولسااىمۇ پۈتااۈن ئااۈممەت ئۈچااۈن ئاالھىاادە تەكىااتلەنگەن شكۆرسااىتى

بىالەن تىرىشچانلىن ناھايىتى ەن يىلنىڭ پۈتۈن ئايلىرىدا ئائىلىسى بىلئۆز ئەلەيھىسساالم 
. سااەھى  رىااۋايەتتە پەيغەماابەر بىاالەن سااابىتتۇر لەررىااۋايەت ئىبااادەت قىلىاادىغانلىقى

 ئەلاىكۈيئاوەلى بىالەن  تۇززەھراھەزرىتاى فااتىمەقىازى ئەلەيھىسساالم بىر كېچىساى 
نامااااز  (قوپاااۇپ)ئىككىڭاااالر »نىاااڭ ئىشاااىكىنى قېقىاااپ: رەزىيەلالھاااۇ ئەنھۇ

 .نىدىەگېد (1)«!ئوقۇمامسىلەر؟

پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئىشااتىنىنىڭ بېغىنااى چىااڭ   ىسههلەت، چىنچىۈئهه
 ئائىشااەمۇئمىنلەرنىااڭ ئانىسااى ئاياللىرىاادىن ئايرىلىااپ تااۇراتتى.  يەنااى ؛باااەاليتتى

 رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەساەللەم» :دىن كەلگەن رىۋايەتتەرەزىيەلالھۇ ئەنھا
كىرگەندە ئىشتىنىنىڭ بېغىنى چىڭ باەاليتتى، كېچىلەرنى ئىبادەت  كۈن قى ئونئاخىر

   .(2)«تاۋابىئاتلىرىنى ئويغىتاتتى -بىلەن تىرىلدۈرەتتى ۋە ئائىلە 

 ؛ۋاقااتىغىچە كېچىكتااۈرۈش ساوھۇرلۇق ئېغىزنااى ئېچىشاانى  ىسهلەت: تىنچىۆته
ۇالردىن رىاۋايەت ۋە ئەنەى رەزىيەلالھاۇ ئەنھارەزىيەلالھاۇ ئەنھاا ئائىشاە رىتى ھەز

نىاڭ ئااخىرقى رامازانم ەللەسۋە ئەلەيھىسەللەلالھۇ  رەسۇلۇلالھ» :قىلىنغان ھەدىستە
ئەلىاۇدرىي  ئەبۇ ساەئىد .(3)«قىلىۋېتەتتى سوھۇرلۇق كېچىسى ئاخشاملىن تامىقىنى

 : پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ

ىپ زارلى  )ئ بولسزا، ىمزاقچىۇى روزا اليۇئز الرڭقايسزى الر،ڭىمزاۇى روزا اليۇئ —
 :دېگەنىدى. ساھابىلەر — ن،ۇلىسۇئ ەققىچۇرلۇھوس( يەمېي

 شاۇندا رەساۇلۇلالھ دى.دېا —ئاۇالپ تۇتىلىغاۇ؟  جاناابلىرى !لالھۇرەساۇليا  —
 :ئەلەيھىسساالم

                                                
 .دى ەھ - 775 ،«سلىمۇم» دى ؛ەھ - 1127 ،«خارىيۇب»: دى ەھ نەلىنگېك ە( بىرلىكك1)
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 - كەمېيزز رىپىزز ى ەى ئززالالھ نەم ن،ەئوخشززىمايم ەرگەسززىل نەم —
   .(1)دېدى — ،نەياىىم ىىلىىى مەى نەبىل كەئىچم

ئىبناى ئەباى  ؛ناماز شام بىلەن خۇپتەن ئارىسىدا يۇيۇناۇش  ىسلەت، شىنچىەب 
پەيغەماابەر » :ئاسااىم ئائىشااە رەزىيەلالھااۇ ئەنھااادىن رىااۋايەت قىلغااان ھەدىسااتە

دا ئاۇخاليتتى ۋە قىيامادا تاۇراتتى، ئااخىرقى ئاونى كىرگەنادە رامازانئەلەيھىسساالم 
دىن ئۇزاق تۇراتتى ۋە شام بىالەن خاۇپتەن ىرىئايالل ،غىنى چىڭ باەالپئىشتىنىنىڭ بې

 .(2)«ئارىسىدا يۇيۇناتتى

دە شەكسىزكى، ئاشۇ شەرەپلىك كېچىلەر ئۈچاۈن تەيياارلىن قىلىاش بولساا زىياا
 پاكىزلىن بىلەن بولىدۇ. 

 ان.بىز بۇ توەرىسىدا ئىلگىرى توختىلىپ بولغ .ئالتىنچى خىسلەت، ئېتىكاپ

 

 ھ! بىزگە ي غزىلىى ا مغس ەھكە  يغرۇشنى رىزىق قىلغىن!!ئى ئالال
قاننداب بىنز پااندىلىق ھەرقانداب بىز گغناھ ى! ساغال  قېلىشنى  ھەر

بە بىنلە  ىنغەلبىنزگە ئىشالردى! غەنىرىەت ئېلىشنى رىزىنق قىلغىن!! 
...   جەھەننەمندى! قغيغلغشننى رىزىنق قىلغىن!!ئېزىشىشننى كەجەننەي
 ئامى!!

 

 

                                                
 .ەدى ھ - 1098، «ۇسلىمم» ەدى ؛ھ - 1922، «ۇخارىيب»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 1)
 .تەب - 346 ،«ئارى ەم لۇتائىفەل»: بەجە( ئىبنى ر2)
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25 

 
 ىكى دۇئالىرىڭىزثرامازان

 

باۇ  غىناى بولاۇپ،قىلگە ئىلتىپاات لەربىاز ىئالالھ تائاالنىڭ دۇئاالرنى ئىجابەت قىلىش
نىڭ دۇئاانى باۇ مۇباارەك ئااي بىالەن ئالالھ تائاال ۇبارەك ئاينىڭ كارامەتلىرىدىندۇر.مئۇشبۇ 

ملىرى ئەھكاا ،نىڭ ھاېكمەتوزىرۋە  روزا .زىكىر قىلىشى دۇئانىڭ كارامىتىنىڭ قاتارىدىندۇر
 قۇلههۇت(غر نەم نثىنەسهه نههثىلىرى ەب ڭنىههېم﴿ھەققىاادە ئااالالھ تائاااال مۇنااداق دەياادۇ: 

 ڭالرنىههۇئ نههىە)ي نەقىههنمېي الرغههاۇئ نەتەقىههقەھ نەم(، يتقىنكههىېئ الرغههاۇ)ئ س(رىسهها
 ڭچىنىههۇقىلغ ئههاۇد نەم قىلسهها، ئههاۇد اڭههما .(نەرىمۇتهه بىلىههپ زلىرىنىۆسهه الىنى،ۋھههەئ
 لۇق(به ىتىمنهىەۋد ڭنىهېم نۈچهۈئ پى ېهت يه(ل ته(غرا الرۇئه .نەقىلىم تەئىجاب ئاسىنىۇد

 .(186 :)بەقەرە﴾(نۇب(لسهه نەبىههل ئىمههان ەمىشههەھ نههىە)ي نۇيتسههېئ ئىمههان اڭههما ۋە نۇقىلسهه

مۇبارەك ئايدا ئىلتىپاات ئۈساتىگە ئىلتىپااتتۇر، ئۇشبۇ دۇئاالرنىڭ ئىجابەت قىلىنىشى بولسا 
 ۇئززادىىمۇد ەرىزز ەزەن ڭىائاالنىززھ ئززالال» :پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم بايااان قىلغاناادەك

 .(1)«رۇق يو تەئىااد غراقۇلۇئ

ئە  ئۇلاۇ  ا تائاالەائالالھ زات سېىىي ھەقىقىي سېىىيلىن ئېيىدا بۇ مۇبارەك  ىزس 
ئزالالھ ىائزاال »: ئېيتىادۇ. پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ىزقىلىس قۇللۇقبىلەن  لەرئىبادەت
 شز ى ۇرۇقاي  قۇرۇقز نىۇئز ،ەرسزۈىۆ  لقزو ئاغاۇد ن ىسىەب .رۇخىي ېس ر،ۇھايالىق 
 .(2)«ۇقىلى  ھايا

ئالالھ تائااال ئاۆزىگە دۇئاا قىلغاان كىشاىنى ياخشاى كۆرىادۇ، شاۇەا دۇئاا قىلىشاقا 
پەقەت ياخشااى كااۆرگەن نەرساىنىال بااۇيرۇق قىلىاادۇ. پەرۋەردىگااار زات . ئااۇ ەانادۇربۇيرۇ

                                                
 .نەگېد «نەسەھ»: ئالبانىي. دى ەھ - 3370 ،«تىرمىزىي» ؛ى دەھ - 8733 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »1)
 - 3865 ،«ەماااج ئىبنااى» ؛دىاا ەھ - 3556 ،«تىرمىزىااي» ؛دىاا ەھ - 1488 ،«دۋۇدا ۇبااەئ( »2)

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دى ەھ
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 الرنهىڭ)تىلىگىنى نەلىهمقى لۇق(به( الرنىڭئهايىۇ)د نەم الر،ڭقىلى ئاۇد اڭما﴿ئېيتىدۇ: 
دۇئاانى  بىالەنيااكى كىبىار  كۆرىادىغانبەلكى ئالالھ دۇئانى كىچىك  .(60: )ەافىر﴾(نەرىمېب

بااۇ ھەقااتە ئااالالھ تائاااال مۇنااداق دەياادۇ:  تەرك ئەتااكەن كىشااىگە ەەزەپ قىلىاادۇ.
 ھالهثا  هار تارتىهثىغانالر باش قىلىپ چىلىقڭچ( ئىبادىتىمثىن ڭنىېم بھىسىزكى،ۈش﴿
 ىمازى ئزالالھ »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە:  .(60 :)ەاافىر﴾ۇكىرىث ەمگەننەھەج

 .(1)«ۇقىلى  يەزەغ غاڭنىۇئالالھ ئ ،سورىمىسا ەرسەىائاالدى  بىرن

 الرغهاۇ)ئ س(رىسها قۇلهۇت(غر نەم نثىنەسه نهثىلىرى ەب ڭنىېم﴿ :ئالالھ تائاالنىڭ 
 الىنى،ۋھهههەئ ڭالرنىهههۇئ نهههىە)ي نەقىهههنمېي الرغهههاۇئ نەتەقىهههقەھ نەم(، يتقىنكهههىېئ
 نىئاسههىۇد ڭچىنىههۇقىلغ ئههاۇد نەم قىلسهها، ئههاۇد اڭههما(، نەرىمۇتهه بىلىههپ زلىرىنىۆسهه

 نۇلسهقى لۇق(به ىتىمنهىەۋد ڭنىهېم نۈچهۈئ پى ېت ي(ل ت(غرا الرۇئ ن،ەقىلىم تەئىجاب
 نەگېاد (186)بەقەرە: ﴾(نۇب(لسه نەبىهل ئىمهان ەمىشهەھ نهىە)ي نۇيتسهېئ ئىمهان اڭما ۋە

بىالەن  وزاررەىات ەت ۇباقىلىنغاان نىڭ ئىجابەت بولۇشىغا نائىل بولۇشقا دۇئا ئايىتىدىكى
دۇئااالر  دىكىرامازاناكەلاگەن. ىدا سىياقرەىت قىلىش ەقىلىشقا تھاسىل  ادارلىقنىۋقەت

ورقاۇپ ق الھتىنئالسەھەر ۋاقىتلىرىدا  ،ئۈچۈن ئىپتاردىن ئىلگىرى ئالالھقا يالۋۇرەۇچىالر
كېايىن  كېچىلەردىكى تەھەججاۈتلەردىن ،ردىن كېيىنئەيمەنگۈچىلەر ۋە ئۇزۇن قىيامال

ئەنە . بااردۇر لەززەت رەببىنىڭ ئالدىدا قورقۇپ يىغلىغۇچىالر بىلەلەيدىغان ئاالھىدە بىار
ىناى ىكەنلىكئئۇالر رەببىگە يېقىن ئىكەنلىكلىرىناى ۋە ئىجاابەتنىڭمۇ ئاالالھ تائااالدىن 

 ھې  قىلىدىغان كىشىلەردۇر. 

ر ياخشاىلىقال ،نسېرى دۇئانى ياخشى كۆرىدىغانالر كۆپىيىادۇكۈنلىرى ئۆتكە رامازان
روزىنىاڭ، ئااچالرنى  ،نىڭساەبرئېيى قۇرئاننىاڭ،  رامازاندۇ. شۇنىڭ بىلەن نىكۆپ قىلى

ئىماام ئېياى بولىادۇ.  مۇدۇئاانىڭ ،تويغۇزۇش ۋە ياخشىلىن قىلىشنىڭ ئېيى بولغىنىدەك
 بۇ ئاايەتنىئۇشاا قىزىقتۇرەاۇچى دۇئاەائالالھ تائاالنىاڭ »ئىبنى كەسىر مۇنداق دەيدۇ: 

 ئىككاى خۇسۇساتا كۆرساەتمە بااردۇر: ئارىسىدا زىكىر قىلىشاىدا ملىرىئەھكا وزىنىڭر
 ھەر يەنە بىارى، ،دۇئاادا تىرىشاچانلىن كۆرساىتىش ئۆتكەندىن كېيىنمۇشۇ ئاي بىرى، 

                                                
 .نەگېد «نەسەھ»: ئالبانىي. دى ەھ - 3373، «تىرمىزىي( »1)
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 نراماازاروزا  نۈچاۈئ ەمېنا ،خوش. (1)«تۇرئىپتار ۋاقتىدا دۇئادا تىرىشچانلىن كۆرسىتىش
 ك؟ەرېااك رسااىتىشۆك تىرىشااچانلىن ئاااداۇد مااۇ داۋاملىاانيىنېدىن كرامازاناا ۋە بااويىچە

 نۈچااۈئۋەدە قىلىنغااانلىقى  پاكاااتۇبىاار م ئاالھىاادە ەاروزىاادار گۇيئاااۇد ،نكىۈچاا
پاۈتكەن  غااروزى ڭئالالھ تائاالنىا ا،بولس كاپاتۇم ئاالھىدە ۇ. ئۇدلىرسىتىۆتىرىشچانلىن ك

 تساىزەئىجاب ئاالىرىنىۇد ڭالرنىاۇئ نۈچۈئ تەقدىرلەش نىالرقىلغان پەلەت لىرىدىنابۋسا
 روزىز ار ،بھىسزى  ىۈش»: ۇيادەد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغە. پرۇرماسلىقىدۇقايت
)پۇرسزززى ى(  ئزززاۇد بىزززر لمايززز ىغانۇرۇقاي  ىسزززى ەئىجاب اق ىززز اۋ ئىپ زززار نۈچزززۈئ
 مااۇنھەئ ۇلالھاەىيزەر (3)رماەئىبناى ئ لالۇئاباد ىساىۋرا ڭدىسنىەھ مەزكۇر .(2)«ۇبولى 

   .(4)قىالتتى ئاۇد ەچاقىلىرىنى چاقىرىپ بىرلىكت -باال  اتىداقۋئىپتار 

ى روزىساىغىال خااى ئەمەى، بەلكا راماازانروزىدارەا نىسابەتەن باۇ مۇكاپاات 
دى خاۇدردۇر. بىر روزىدار ئۈچۈن رەت قىلىنمايدىغان بىر دۇئا باۋاقىتتىكى قانداق ھەر

 مۇنداق دېگىنىدەك:  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ

 ڭئادىزز  پادىشززاھىى :ۇقىلىىمايزز  تەر ئاسززىۇد ڭ ىشززىىى كۈرلززۈى چۈئزز»
 ڭمىىززۇزلەم ئاسززى؛ۇئارىلىق ززا قىلغززان د ەچۇئىف ززار قىلغزز ڭنىززدارروز ئاسززى؛ۇد
 غزاڭنىۇ، ئيۈرۈىزۆ  ئاس ى ى  ڭىالرنىۇلۇب ئاسىىىۇد ڭمىىۇزلەمئالالھ . ئاسىۇد

 بىزززر ماى،ەسزززەق نەزى ى  بىزززلئىززز ›: ۋە ۇئاچىززز  ازىلىرىىزززىۋرەئاسزززمان د
 .(5)«ۇي ەد ‹نەرىمېب مەيارد ەى ۋەلەئ اڭسا ،ۇبولسىم يى ې  زگىل ى ەم

                                                
 بەت. - 233 توم، - 1، «تەفسىرۇ ئىبنى كەسىر( »1)
سااەنەدى »ھەدىاا (  - 636، «مىسااباھۇززۇجاجە)»ھەدىاا . بۇسااايرىي:  - 1753، «ئىبنااى ماااجە( »2)

 دېگەن.« زەئى »دېگەن. ئالبانىي: « سەھى 
يُّئابدۇلالھ ئىبنى ئەمر ئىبنى ئەلئاى ئەلقۇرەشىي )( ئەبۇ ئابدۇرراھمان 3)  (عَبْدُ اللَّە  بْنُ عَمْار و بْان  الْعَااا  الْقُرَشا 

( _ ئاتىسااى ئەماار 685ياااكى  683 – 595/ م.  65ياااكى  63ھ.  – 27رەزىيەلالھاۇ ئەنھۇمااا )ھ. بااۇرۇن 
ئىبنااى ئاسااتىن بااۇرۇن مۇسااۇلمان بولااۇپ مەدىاانەگە ھىجاارەت قىلغااان ۋە ەازاتالرەااا قاتناشااقان ساااھابە. 

ر ئىچىاادە پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالمنىڭ ئىجااازىتى بىاالەن ھەدىساالەرنى يېزىااپ قالاادۇرەان. ساااھابىلە
 . _ ت.گە يېقىن ھەدى  رىۋايەت قىلغان زات 700ئالىملىقى ۋە ئىبادەتگۇيلىقى بىلەن تونۇلغان، 

 ھەدى . - 2376، «مۇسنەدۇ تەيالىسىي( »4)
 - 1752 ،«ەمااج ئىبناى» ؛دىا ەھ - 2526 ،«تىرمىزىاي» ؛دىا ەھ - 8030 ،«دەھامەئ ۇدەسنۇم( »5)

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دى ەھ
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 الالھئا زاتھەممىدىن ياېقىن  ،ئىجابەت قىلغۇچىرنى دۇئاالر سالىھلە شۇ بائى ،
لىاش بىالەن دۇئاا قىتۇرۇپ نىڭ كۈندۈز ۋە كېچىلىرى قىيامدا رامازان ئەززە ۋە جەللەگە

نىاڭ دۇئاا ئالالھ ئەمەلىيەتاتەى لىارتەھەرىكبۇ ئۇشاۇالرنىاڭ ئىشاتتى. ئالالھقا يېقىنل
 نەلىهمقى لۇق(به( الرنىڭئهايىۇ)د نەم الر،ڭهقىلى ئهاۇد اڭهما﴿ ەا قىلغان:قىلغۇچىالر
روزا  ئالالھنىاڭشاۇنداقال  ،چاقىرىقىغاادېاگەن  (60)ەافىر: ﴾(نەرىمېب الرنىڭ)تىلىگىنى

 لۇق(به ىتىمنىەۋد ڭنىېم نۈچۈئ پى ېت لي( ت(غرا الرۇئ﴿ :تۇتقۇچىالر ئۈچۈن قىلغان
 (186رە: )بەقە﴾نۇب(لسه نەبىهل ئىمهان ەمىشهەھ نهىە)ي نۇيتسېئ ئىمان اڭما ۋە نۇقىلس

 نىداسىغا ئاۋاز قوشۇش ئىدى. دېگەن 

 لەرنى خالىسانە بىر ئاۆزىگەئىبادەت -تائەت  ۋە تەكبىر -دۇئا  نىلەربىزتائاال ئالالھ 
 ۋە رىكتىنې)شه الرنهىڭدىنى قتۇرمىغهان تەقهثىردىمۇيا كاپىرالر﴿: دۇچاقىرىقىلىشقا 

 ۇلالھ. رەسااۇل(14)ەااافىر: ﴾الرڭههقىلى ئههاۇقهها دئالالھرىيههادىن( سههاپ قىلغههان ھالههثا 
دا تېىىماۇ رامازانبۇ ئىبادەت  دېگەن. (1)«دۇئا ئىاادەى ۇر»:  متۇ ۋەسساالئەلەيھىسساال
، شاەھۋەتلەر قاۇرۇپ، دۇساپلىشاىدا قەلبلەر يۇمشاايدۇ، روھاالر رامازانگۈزەل بولىدۇ، 

ئالالھنىاڭ  ،بۇ بىر بەندىنىڭ ئالالھنىڭ بۇيرۇقىغا ئاۋاز قوشۇشاىمانا نەپسلەر سۇنىدۇ. 
ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجاابەت قىلىشاى ئۈچاۈن بەنادىنىڭ شاۇنىڭغا اليىان بولۇشاىدۇر. 

تۈرلااۈك  پ،نەپساالەرنىڭ ئاجىزلىشااى ۋەيۇمشىشااى قەلبلەرنىااڭ  ئااادەتتەدۇئاااالر 
باشاقا  ىندرامازانابۇ ھالغاا  كىشى .بولىدۇمۇستەجاب بىلەن  ۇلۇشىقۇت دىنشەھۋەتلەر
 .يدۇئېرىشەلمەتولۇق بۇ دەرىجە ۋاقىتالردا 

. كېلىاادۇ رگەبىااياااردەم سااوراش بىاالەن  ئااالالھتىن ائالالھقااا دۇئااا قىلىااش دائىماا
 الھتىنئااليمىز، يااردەم ساورا ئاالالھتىنبىز ئالالھقا دۇئا قىلغان ۋاقتىمىزدا  ،شۈبھىسىزكى

ۋە  ت قىلىمىهز)رەببىمىهز( سهاڭىال ئىبهادە﴿بىالەن  ياردەم سورىغان ۋاقتىمىزدا بىز تىلىمىز
االم ئىبناى ئەلەيھىسسا الھۇللۇسەر دۇئا قىلىمىز. دەپ( 5)فاتىھە: ﴾سەنثىنال ياردەم تىلەيمىز

 مەيارد ، ئالالھ ى ڭسورىسا ەرسەبىر ن»: مۇنداق دېگەن لالھۇ ئەنھۇماەاەرەزىي ئابباى
                                                

 ،«دۋۇدا ۇبااەئ» ؛دىاا ەھ - 2969 ،«تىرمىزىااي» ؛دىاا ەھ - 18415 ،«دەھاامەئ ۇدەساانۇم( »1)
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دى ەھ - 3828 ،«ەماج ئىبنى» ؛دى ەھ - 1481
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 .(1)«ىىلىگى  ئالالھ ى  ،ەڭىىلىس

 ئاالالھتىن ۋە دۇئا قىلىاش پئالالھقا موھتاجلىقنى ئىپادىلەش پەقەت ياردەم سورا 
 ئاالالھ ئۆزىادىن سورىشاىمىزنى تەلەپ قىلىاپ مۇناداق دەيادۇ. .بىلەن بولىادۇ تىلەش

پەيغەمااابەر  (32)نىساااا: ﴾(ۇرىهههثېب ئهههالالھ) الرەڭهههتىل زلىنهههىەپ ڭنىهههۇئ ئهههالالھتىن﴿
نىادۇ: ىلىت ،ئالالھنىڭ پەزلى كاۆپتە بولساۇن ئاازدا بولساۇن ،ندەكئېيتقا ئەلەيھىسساالم

! الرڭسززورا ۇزنىمززۇى ى ززاە. ھالرڭسززورا الرنىڭىززاۇز   مەبززارلى    الردى ڭبززاىەر»
 (2)«!الرڭسورا ۇچىىىمۇبوغق نەىاە  يۈلۈزۈئ ڭالرنىڭئايىغى

لىاش بىالەن ۋاقىتتا ئالالھقاا خاالى  دۇئاا قى خاھلىغان !ئى روزىدار قېرىندىشىم 
پەيغەماابەر دەرۋەقە بىنااى قولغااا كەلتااۈرگەن بولىسااىز. ىنىجاتلىققااا ئېرىشااكەن ۋە ەەل

 ۋە ئالمىغزان ەئىچىزگ زۆئز ىىنزاھۇگ لمانۇسزۇقانز اق بىزر مرەھ»ئەلەيھىسساالم: 
 ە ىشزىگ ۇئزالالھ ئز ،قىلسزا نىئاۇبىر د قىلىىمىغان تەنىي شۈزۈئ ھىمىىەر - ەسىل
يزا ى  ،ۇقىلىز  تەئىجزاب  ېزى ئاسزىىىۇد ڭ ىشىىى ۇئ يا: ۇرى ېبىرىىى ب ڭئىشىى چۈئ
 ەىرىز ۋبارا ڭئانىزۇد ۇ ىشزى ى  شز ۇيا ئز ۋە ۇرى ۈ اچىې  ەىاەئاخىر ئاسىىىۇد ڭنىۇئ

 دېگەندۇر. (3)«ۇ ى ۈۋېرۈىۆيامانلىقىى  

ن ئۈچاۈ دانااالر -ئاقىال  ،ەەنىيمەتئۈچۈن شۇنىڭ بىلەن بىرلىكتە ئىىالسمەنلەر  
بولساۇن دا باشاقا ۋاقىاتالرئېيىدا بولساۇن، خااھ  رامازانخاھ پۇرسەت ھېسابلىنىدىغان، 

  :يەنى .باردۇر ىرىۋاقىتل شۇنداق دۇئادىغان نىتەلەپ قىلى ،دىغانىلىئىزد

 تەڭ كېچە ۋاقتى 

، بزار ى اقىزتۋبىزر  ەچىز ې  نەىەقىقەھ»: متۇ ۋەسسااليھىسساالەلەئ لالھۇلۇسەر
قانز اق  يرلىاىز ى ەخ تەخىرئزا ۋە نيزاۇد ئزالالھ ى  ىشزى  لمانۇسۇاىر مقايسى

                                                
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دى ەھ - 2516 ،«تىرمىزىي» ؛دى ەھ - 2669 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »1)
 «نەسااەھ»( دىاا ەھ - 2252 ،«سااابى ەم لۇمىشااكات)» :ئالبااانىي. دىاا ەھ - 3963، «تىرمىزىااي( »2)

 .نەگېد
 دىا ؛ەھ - 710 ،«دەفرۇما لۇباەدەلئەئ»: خاارىيۇب دى ؛ەھ - 11149 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »3)

 .نەگېد «ھى ەس نەسەھ» :ئالبانىي .دى ەھ - 1816 ،«كەدرەستۇلمەئ»: ھاكىم
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 نەىىلىزززگ ڭنىزززۇئئزززالالھ  ،قالسزززا لىززز ې  لۇدۇئززز اقى قزززاۋبىزززر ئىشزززىى سزززورىغان 
 .نەگېد (1)«ۇبولى  ەچى ې  ەممەھ اقىتۋ ۇئ ،ۇرى ېب رسىسىىىەن

 اقتىۋ رەھەس 

 چىسزىې  رەئزالالھ ھ»: ۇيدەد نداقۇم سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم رەمبەيغەپ
، يقىزال تەئىجزاب نىۇئز نەم ؟ۇقىلىز  ئزاۇد اڭ ى  ما› :يۈشۈئاسمىىىغا چ نياۇد

 نزز ى ە،  ىزز  ميە ۈۋېرۈچززە  نىۇئزز نەم ؟ۇ يززەلىى تەغپىززرەم نزز ى ە ىزز  م
يامزززانلىقىى  نززز ى ە ىززز  م ،يەرېزززب رى ىززز  غزززاڭنىۇئ نەم ؟ۇيززز ەىىلرى ىززز  

 .(2)«ۇي ەد ‹يە ۈۋېرۈىۆ  نىۇئ نەم ؟ۇي ەىىل  ىشىىۈۋېرۈىۆ 

 چىلىرىېك رامازان 

بىرىىچززى  ڭيىىىززېئ رامززازان»: ۇياادەد نااداقۇم يھىسساااالمەلەئ ھلالۇلۇسااەر
 ڭدوزاخىىز ،ۇ زاى ىلىرى باغلىىىز  ڭالرنىۇئ ۋە ي انالرەش ،ەن ەلگە   ى ېي چىسىې 

. بىززر ۇچىلىزز ېئ ازىلىززرىۋرەبززارلى  د ڭىىىززەنىەىاقىلىزز ، ج ازىلىززرىۋرەبززارلى  د
 ىالرنىچۇىقززۇروزا ى ي،ەد‹ !لە  چى،ۈئززى ياخشززىلى  ئى دىگزز›جا ززارچى: 

روزا  ي،ەد ‹!تە  يىزززراق چى،ۈئزززى يامزززانلى  ئى دىگززز›چاقىرسزززا؛  ەىاەنزززىەج
 چىسزززززىې  رەھ ڭيىىىزززززېئ رامزززززازانئزززززالالھ . ۇقوغاليززززز  ىمىغزززززانالرنىۇى
 .(3)«ۇ ى ۋې ىشىىى ئازاد قىلى ەنچۇبىرم م ى ەنىەھەج

 چاقىرىلغان ئەسنادا زانەئ 

 زانەامازغززا ئن»م مۇنااداق دەياادۇ: تۇ ۋەسساااالپەيغەماابەر ئەلەيھىسساااال
. ۇقىلىىىزز  تەئىجززاب ئززاالرۇد  ،چىلىززېئ ئىشززىالىرى ڭئاسززمانىى اقى  ززاۋ النغززانۋىو
 .(4)«ۇلماي ۇرۇقاي  ئاۇد رىسى ىاىۇئوى  ڭ اىرنىەى نەبىل زانەئ نەىەقىقەھ

                                                
 .دى ەھ - 757 ،«سلىمۇم( »1)
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دى ەھ - 10237 ،«سائىيەن» دى ؛ەھ - 7500 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »2)
 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدى ھ - 682، «تىرمىزىي»( 3)
: باەادادىي تىاتەخ دىا ؛ەھ - 2220 ،«يالىساىيەت ۇدەسانۇم» دىا ؛ەھ - 4109 ،«ئاالەي باىەئ ۇدەسنۇم( »4)

 .ئى ەز دىەنەس. تەب - 291 توم، - 2 ،«نەنۈس ۇرھەش» :ىيەۋەەب. تەب - 147 ،توم - 4 ،«باەداد تارىىى»
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 ئارىلىقىثا كبىرەت نەبىل زانەئ 

 نەبىزل زانەئ»مۇناداق دەيادۇ:  سەللەلالھۇ ئەلەيھاى ۋەساەللەمپەيغەمبەر 
 .(1)«الرڭقىلى ئاۇد ا،ۇڭش .ۇلماي ۇرۇقاي  ئاۇد رىسى ىاىۇئوى  ڭاىرنى ەى

 ەردەجثىلەنامازدىكى س 

 تەئىبههههاد( غههههاڭنىۇ)ئ ۋە الرڭههههقىلى ەجثەئالالھقهههها سهههه﴿ئااااالالھ تائاااااال: 
 ەبزاىگەر ڭنز ىىىەب»: ئېيتىادۇپەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم . دەيدۇ (62)نەجم: ﴾!الرڭقىلى
 ن،ۈچززۈئ ڭنىۇشز. رۇھالى ىز  ج ى ىاىەسزز ھزالى ى بولىز ىغان قى ېيز ەڭئ
 .(2)«الرڭقىلى يۆ  ئانىۇد ەج ى ەس

 يىنېنامازدىن ك 

قها( هللا) ثاڭغىېچ ب(شىغان( تتىنەۋەد! دەممەھۇ)ئى م﴿ :ئەززە ۋە جەللە ئالالھ
 دېاگەن. (8 – 7 :ھئىنشاىرا)﴾نگىنەزلۈيه غهاڭردىگارىۋەرەپ. تىرىشقىن قىلىشقا تەئىباد
 ،سااالم بەرگىنىڭادىن كېايىن ،مازدىن پاارى  بولغىنىڭادانايەنى »: ۇيدەد (3)ھھاكدە

 .(4)«سوراشقا يۈزلەن ئالالھتىندۇئاەا يۈزلەن ۋە 

 ەنىثۈك ۇمۇئەج 

بززار  ۋاقىززتبىزر  ەنىزز ۈ  ەئۇمززۇج»: سااەللەلالھۇ ئەلەيھااى ۋەسااەللەمپەيغەمابەر 
 نىۇئزالالھ ئز ،ەىىلىسز ەرسزەنبىر ئالالھ ى  يۇناماز ئوق ەى ەسائ ۇئ ەن ەب ي،ۇبول
 دېگەن. (5)«ۇرى ېب

                                                
 ئىبنااى» دىاا ؛ەھ - 4109 ،«ئااالەي بااىەئ ۇدەساانۇم» دىاا ؛ەھ - 12606 ،«دەھاامەئ ۇدەساانۇم( »1)

: رەچىلۈرگااەب باھااا. تەب - 165 تاوم، - 5 ،«نەنۈساا ۇرھەشاا»: ىايەۋەەب ؛دىاا ەھ - 426 ،«ەيمەزۇخا
 .نەگېد «ھى ەس»

 .دى ەھ - 482 ،«سلىمۇم( »2)
حَّاكُ بانُ مُازَاح مٍ اله الَل ايُّ( )ھ. ؟ 3)  –/ م. ؟  105 –( ئەبۇ مۇھەممەد ئەدداھھاك ئىبناى ماۇزاھىم ئەلھىاللىاي )الضاَّ

 كىتابلىرىدا كەلگەن. _ ت.« تۆت سۈنەن»( _ تابىئىن، مەشھۇر مۇفەسسىر. رىۋايەت قىلغان ھەدىسلىرى 723
 .نەسەھ دىەنە( س4)
 نەسااەھ»: ئالبااانىي. دىاا ەھ -1139 ،«ەماااج ئىبنااى» دىاا ؛ەھ - 10734 ،«دەھاامەئ ۇدەساانۇم( »5)

 .نەگېد «ھى ەس
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 اقى ۋ يىنكىېك ئ(يغانغانثىن  الپۇئ نەبىل تەتاھار 

 لمانۇسززۇقانزز اق بىززر مرەھ» :سااەللەلالھۇ ئەلەيھااى ۋەسااەللەم رەسااۇلۇلالھ
ئويغىىىز   ەچىز ېئان ى    ،قالسا خاليۇئ نەبىل تەىاھار يەسلەئالالھىى ئ
 نىۇلالھ ئززئززا ،سورىسززا ىززىىرەئىشززلىرى ى  بىر تەئززاخىر ۋە نيززاۇد ئززالالھ ى 

 دېگەن. (1)«ۇرى ېب

 ئارىلىقىثا سىرەئ نەبىل شىنېپ نىۈك ەنبەچارش 

پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم ئەھازاب » جابىر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇناداق دەيادۇ:
دى، چارشاەنبە ىۋىاچارشەنبە كۈنلىرى دۇئا قىل ۋە سەيشەنبە ،ىدە دۈشەنبەمەسجىد

قىلىناادى. بىااز پەيغەماابەر  كااۈنى پېشااىن بىاالەن ئەسااىر ئارىلىقىاادا ئىجااابەت
ئەگەر بىارەر شاۇندىن كېايىن  .ئەلەيھىسساالمنىڭ يۈزىادىكى خۇشااللىقنى كاۆردۇق

 نىۈكا ەنبە)چارشا اقىاتۋ ۇئاشا ەنادۈك ۇئاش ،بولسامپ قالغۇدەك قۇيولۇ قائىشمۇھىم 
 ڭنىائايىمۇ، دەد - تاتىمقىال ئااۇپ دۇتاۇت ڭچىاناى ئارىلىقى(  سىرەئ نەبىل شىنېپ

 .(2)«تتىمەقىنى بىلغانلىبول تەئىجاب

 اقىتالرۋ ب(لغان شۇرۇئ ۋە قىلىنغانچاقىرىق  قاجىھاد  

ئىككاى ۋاقىات باار، ئاساماننىڭ »پەيغەمبەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دەيادۇ: 
قانااداق بىاار دۇئااا قىلغۇچىغااا دۇئاسااىنىڭ قايتۇرۇلۇشااى ھەر ئىشااىكلىرى ئېچىلىاادۇ،
ئالالھنىاڭ  ؛ يەنە بىارى،ن ۋاقىاتجىھاد چااقىرىقى بولغاا ،ناھايىتى ئاز بولىدۇ، بىرى

 .(3)«يولىدا دۈشمەنگە قارشى سەپ بولۇپ تۇرەان ۋاقىت

 «ئىسامى ئەزەم»دا ىازئى مۇسۇلمان قېرىندىشاىم! ئالالھقاا دۇئاا قىلغاان ۋاقتىڭ
ئاى » :نىڭبىار كىشاى ساەللەلالھۇ ئەلەيھاى ۋەساەللەمپەيغەمابەر  .لىڭقىبىلەن دۇئا 

                                                
 ،«ەمااج ئىبناى» دىا ؛ەھ - 5042 ،«دۋۇدا ۇباەئ» دى ؛ەھ - 21609 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »1)

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي .دى ەھ - 805 ،«سائىيەن» دى ؛ەھ - 3381
 - 14603 ،«دەھاامەئ ۇدەساانۇم» دىاا ؛ەھ - 704 ،«دەفرۇماا لۇبااەدەلئەئ» :خااارىيۇ( ئىمااام ب2)

 .نەگېد «نەسەھ»: ئالبانىي .دى ەھ
 ،«بىارەك لۇماەئجۇلمەئ»: رانىايەبەت دىا ؛ەھ - 661 ،«دەفرۇما لۇباەدەلئەئ» خاارىيۇ( ئىمام ب3)

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي .دى ەھ - 5642
 

 

سەندىن باشقا ئىاالھ  .مەنيەتىلڭ بىلەن سەندىن سېنىڭ ئالالھ بولۇش سۈپىتىئالالھ! 
تۇەقاانمۇ  ،ساەن تۇەۇلغاانمۇ ئەمەى ،ھەممە ساەا موھتااج ،يېگانىسەن -يوق يەككە 

 ئاۇدەپ دۇئاا قىلىۋاتقاانلىقىنى ئااەالپ،  «سېنىڭ ھېچبىر تەەدىشىڭ يوقتۇر ،ئەمەى
قىلىزز ىغان  تەئىجززاب سززاقىلىى ئززاۇد رىزز ىغان،ېب ەنسززەىىل نەسزز»: كىشااىگە

 (1)«ڭ ىىىلىز ئزالالھ ى  نەبىزل (مەزەئىسزمى ئ اى ا ئىسزمى ) ەڭئ ڭلالھىىئا
 دېگەن.

 

سن رالغا  ۋاقى  نا بېزىندىغا   دۇئنا  شىئى كەل ۈرۈ ئى ئالالھ! 
بىنلە   ىن «ئىسنىى ئەز  »قىلىنغا  ۋاقى  نا ئىتنابەت قىلىندىغا  

پۈينۈ   بەرگى!.پۈيۈ  س رىغا  نەرسىلىزىىىزنى   سەندى! س رااىىزكى
ۋ  بىنزگە پۈينۈ  رازىلىنق بىنلە   غىن!لىزىىىزنى مەغئىز ت قىلگغناھ
 !. ئامى!..!!غىقىلئايا  نېئىەت

                                                
: انىيئالباا. دىاا ەھ - 3857 ،«ەماااج ئىبنااى» ؛دىاا ەھ - 23091 ،«دەھاامەئ ۇدەساانۇم( »1)

 .نەگېد «ھى ەس»
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سەندىن باشقا ئىاالھ  .مەنيەتىلڭ بىلەن سەندىن سېنىڭ ئالالھ بولۇش سۈپىتىئالالھ! 
تۇەقاانمۇ  ،ساەن تۇەۇلغاانمۇ ئەمەى ،ھەممە ساەا موھتااج ،يېگانىسەن -يوق يەككە 

 ئاۇدەپ دۇئاا قىلىۋاتقاانلىقىنى ئااەالپ،  «سېنىڭ ھېچبىر تەەدىشىڭ يوقتۇر ،ئەمەى
قىلىزز ىغان  تەئىجززاب سززاقىلىى ئززاۇد رىزز ىغان،ېب ەنسززەىىل نەسزز»: كىشااىگە

 (1)«ڭ ىىىلىز ئزالالھ ى  نەبىزل (مەزەئىسزمى ئ اى ا ئىسزمى ) ەڭئ ڭلالھىىئا
 دېگەن.

 

سن رالغا  ۋاقى  نا بېزىندىغا   دۇئنا  شىئى كەل ۈرۈ ئى ئالالھ! 
بىنلە   ىن «ئىسنىى ئەز  »قىلىنغا  ۋاقى  نا ئىتنابەت قىلىندىغا  

پۈينۈ   بەرگى!.پۈيۈ  س رىغا  نەرسىلىزىىىزنى   سەندى! س رااىىزكى
ۋ  بىنزگە پۈينۈ  رازىلىنق بىنلە   غىن!لىزىىىزنى مەغئىز ت قىلگغناھ
 !. ئامى!..!!غىقىلئايا  نېئىەت

                                                
: انىيئالباا. دىاا ەھ - 3857 ،«ەماااج ئىبنااى» ؛دىاا ەھ - 23091 ،«دەھاامەئ ۇدەساانۇم( »1)

 .نەگېد «ھى ەس»
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 ڭىزپۇرسىتىئۆمۈرلۈك ثىكى رامازان

  

 _ ت( ىز؟ڭئويالپ باققانمىدى رىندىشىم،ې)ق

 مسىز؟ەبارلىقىغا ئىشىن ىزڭرسىتىۇبىر پ لىشقاۇۋېرۇقايت رنىۈمۆئ نەتكەك

بااارلىقىنى  ڭچىنىااېبولىاادىغان بىاار ك يتكىلىەپۆكاا پەسسااىلەھ رنااىەللەمەئ
 ىز؟ڭمتىەبىل

 ەسااىزگ يھىسساااالمەلەجىبرىاال ئ ردارىەساا ڭرنىااەلەماالئىك ۋە رەلەماااالئىك
 ىزەااڭئالىرىۇد ڭساىزنى ۋەقىلىادىغان  ئاۇد نۈچۈسىز ئ رىدىغان،ېدارىيدىغان، ساالم ب

 مسىز؟ەىلبارلىقىنى ب  ڭىزنىڭاقتىۋبىر  ەئاالھىد رىدىغانېب پەد« ئامىن!»

 ۇشاۇم ڭتنىەرساۇبىرپ ساىزۇپىلغېت نۈچاۈئ ىزڭلىشىۇۋېيۇي ىزنىڭناھلىرىۇگ قىلغان
 ؟ۇىزدىمڭسىېئ نلىكىەرامازاندا ئىك

 پەتلەپۈقىاللمايدىغان، تىل سا رەۋۋۇسەت قىلەقىممىتىنى ئ - دىرەق ەىزدڭمرىۆئ
 مسىز؟ەبارلىقىنى بىل ەچېك ەبىر ئاالھىد نداقۇبواللمايدىغان ش

 نلىكىنهىەئىك ەمېن ڭىنىچىسېك درەق﴿ .رۇچىسىدېك درەق لەد ەچېك ۇئ كى،ڭبىلى
ئالالھنىڭ رەھمىتى، بەرىكىتاى شۇنداق بىر كېچىكى، ئى مۇئمىن!  (2 :درە)ق﴾ن؟ەمسهەبىل
الردىن ەاپىال، مەەلاۇپ قىاللمىغاانالر، ەالىبالردىن قەدرىنى قىاللىغانالر، مولكرامى ىئۋە 

 ئايهثىن ڭمىه( ەتهتەزىلەپ ۋە پەرە)شه ىسهىچېك درەق﴿ بولىدىغان مۇباارەك كېچىادۇر.
 ،نەبىههل مههرىەئ ڭردىگارىنىههۋەرەپ ەچىههثېك ۇشهه جىبرىهه( ۋە رەرىشههتىلەپ. رۇقتۇئههارت
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 ڭتهها ەچېكهه ۇشهه. ۇشههىثۈچ نۈچههۈبههارلىق ئىهه  ئ)زېمىنغهها ئههالالھ تەقههثىر قىلغههان( 
 .(5 – 3 :درە)ق﴾رۇتتەئامانلىقتىن ئىبار - تىنچ (ەنلۈتۈپ رەدەق غانغاۇي(ر

 نەتەقىهقەھ رئهاننىۇبىز ق﴿ نازىل بولغان مۇبارەك كېچىدۇر. «كەرىم قۇرئان»ئۇ، 
 نەتەقىهههقەبىهههز ھ ق،ۇ( نازىههه( قىلهههثەچىسهههىثېك درەق نهههىە)ي ەچىهههثېك كەبهههارۇم

بىههر رەھ ەچىههثېك ۇئهه .قۇب(لههث چىۇرغۇ( ئاگاھالنههثنەبىههل رئههانۇئىنسههانالرنى )ق
 نهههىە)ي ئىههه ( قىلىنغهههان ەبههه(يىچ ززاسهههىەقەت ڭتنىهههەكمېھ نهههىە)ي تلىهههلەكمېھ
 .(4 – 3)دۇخان: ﴾ۇئايرىلىث( الىۋھەئ باشقا ۋە جىلىەئ رىزقى، ڭرنىەنثىلەب

  ،دىن ئاسماننىڭ ئىززەت ئۆيىگە بىر پۈتۈن (1)لەۋھۇلمەھفۇز «قۇرئان كەرىم»ئۇ
 .(2)پارچە چۈشكەن( مۇبارەك كېچىدۇر -پارچە زېمىنغا چۈشكەن )كېيىن 

 مۇباارەك بىالەن ساۈپەتلىگەن ئۇ، ئالالھ ئۇلۇ  قىلغان ۋە ئە  ئۇلۇ  ساۈپەتلەر 
 نلىكىنهههىەئىك ەمېنههه ڭىنىكېچىسههه درەق﴿: دۇر. ئاااالالھ مۇناااداق دەيااادۇكېچىااا
لىاش ىنىڭ بىيەتئىنساانى تاقىممى -قەدىار يەنى ئۇ كېچىنىاڭ  (2: درە)ق﴾ن؟ەمسەبىل

لەرنىاڭ ەەيبىناى پەقەت تقىممى -قەدىار ڭ ىادائىرىسىنىڭ ساىرتىدىدۇر. ئاۇ كېچىن
 ىلىدۇ.بىلگۈچىسى ئالالھ بيېگانە 

 بەخشاەندىلەر ئىالھىاي  كاارامەت ۋەئاجايىات ئالالھ تائاال باۇ ئاۈممەتنى  ،ئۇ
ئاالالھ ئاۇ كېچىادە قىلىنغاان ئىباادەتنى  بىلەن خااى قىلغاان مۇباارەك كېچىادۇر.

                                                
( لەۋھۇلمەھفاۇز )اللَّااوْ ُ الْمَحْفُااوئُ(: ئىسااالم ئېتىقادىاادا جىمااى مەۋجااۇدات ۋە ھادىسااىلەرگە ئاالقىاادار 1)

( 4، «زۇخارۇف»؛ 39، «رەئاد)»ئىالھىي ئىلىم ۋە تەقدىر قەيات قىلىنغاان كىتاابتۇر. بەزى ئاايەتلەردە 
ھ ئۇنىڭغاا جىماى مەخلۇقااتالرنى ياراتماساتىال كېيىانچە دەپمۇ ئاتالغان. ئاالال «ئانا كىتاب )بم الكتاب(»

بولىدىغان ئۇالرەا ئاالقىدار چو  ۋە كىچىك ئىشالرنىڭ ھەممىسىنى پۈتۈۋەتكەن. پەيغەمابەر ساەللەلالھۇ 
 50ئالالھ مەخلۇقاتالرنىڭ تەقادىرىنى ئاسامان ۋە زېمىنناى يارىتىشاتىن »ېەلەيھۈ ۋەسەللەم ھەدىستە: 

، «مۇسالىم)»دېاگەن « تكەن. ئۇ چاەدا ئالالھنىاڭ ئەرشاى ساۇ ئۈساتىدە ئىادىمىڭ يىل بۇرۇن پۈتۈۋە
دېااگەن « خەت يااازەىلى بولىاادىغان يايپااا  ۋە تااۈز يااۈز»(. مەزكااۇر ئاتااالغۇ سااۆزلۈك مەنىسااى 2653

دېاگەن ساۆزدىن تاۈزۈلگەن بولاۇپ، « مەھفاۇز»مەنىساىدىكى « قوەدالغان»بىلەن « لەۋھ»مەنىدىكى 
دېمەكتاۇر. « لغاان، ئۆچۈرۈلۈشاتىن ۋە ئۆزگەتىلىشاتىن قوەادالغان تاۈز لەۋھەئۈستىگە خەت / يازۇ يېزى»

 ھەقىقىتىنى ئالالھ ئۆزى بىلۇر. _ ت.
 بەت. - 532توم،  - 4، «تەفسىرۇ ئىبنى كەسىر»( 2)
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كېچىسهى  درەق﴿: ئىلگىرىكى ئۈممەتلەر قىلغان مىڭ ئايلىن ئىبادەتتىن ئەۋزەل قىلدى
بااۇ كېچىاادىكى ، دېاامەك .(3)قەدر: ﴾رۇقتۇئههارت ئايههثىن ڭمىهه( ەتههتەزىلەپ ۋە پەرە)شهه

 - تاائەتقىلغاان ئااي  تاۆت ىلي ئۈ سەكسەن  ۈكسىزلئۈزبىر مۇسۇلماننىڭ ئىبادەت 
پۈتاۈن  رىادەەنىاڭ نەزبەزى ئالىمالر شاۇنداقال ئۇشابۇ كاېچە .دۇربااراۋەر ئىبادىتىگە

ماان زا ساناقساىز بىار - نى ساان«مىڭ»لەر ئەرەب ،ياخشىدۇر. چۈنكى مۇدىنالرزامان
 ئۈچۈن قوللىناتتى.قۇمى ۇئ

  ،ەرشئقورشااايدىغان،  نااىزېمىنئاااۋات قىلىااپ،  يەر يااۈزىنىلەر ەماااالئىكئااۇ 
بولۇپ كەلگەن ۋە ھەتتاا ھمان ېمگە مۇئمىنلەردىن بولغان ئاھالىلىرى پەرش ىرىئاھالىل

دىان يەر ياۈزىگە (1)ساىدرەتۇل مۇنتەھاا سامادىن، ەماالئىكئە  ئۇلۇ  ۋە ئە  ئەۋزەل 
 - بىار ،ىغانرىادېب پەد «ئامىن» ئالىرىغاۇد ڭئىنسانالرنى ەچۇئاتق  تاتاكى ، چۈشۈپ
 .(2)ىغان مۇبااارەك كېچىاادۇررىاادېبساااالم  ەرگەئمىنلۇتىكى مااسااجىدەم ۋە ەبىاارىگ

 مىنغههاې)ز نەبىههل مههرىەئ ڭردىگارىنىههۋەرەپ ەچىههثېك ۇشهه جىبرىهه( ۋە رەرىشههتىلەپ﴿
 غانغههاۇي(ر ڭتها ەچېكه ۇشه .ۇشهىثۈچ نۈچههۈئ ئىه  بهارلىق( قىلغهان قهثىرەتئهالالھ 

 .(5 – 4 :)قەدر﴾رۇتتەئامانلىقتىن ئىبار - تىنچ (ەنلۈتۈپ رەدەق

 يھاۆكمى بىالەن شاەرئى ئالالھنىاڭ قەدەر مۇبارەك ھۆكاۈم كېچىساىدۇركى، ئۇ 
دە ئىنساانالرنى كېچىائاۇ  ،ھەقىاقەتەن. دۇربىارلىكتە چۈشاكەنشۇ كېچىادە  مىھۆك

قۇرئااان »ھۆكااۈملەر بىاالەن تولغااان  يشااەرئى ۋە ۈتلەرگااۆئالشااتۇرەۇچى يېقىنئالالھقااا 
 رئههاننىۇبىههز ق﴿: چۈشااكەن كېچىاادۇر. بااۇ ھەقااتە ئااالالھ مۇنااداق دەياادۇ «كەرىاام
 بىهههز ق،ۇقىلهههث نازىههه(( ەچىسهههىثېك درەق نهههىە)ي ەچىهههثېك كەبهههارۇم نەتەقىهههقەھ
ۋە  .(3 :)دۇخااان﴾قۇب(لههث چىۇرغۇئاگاھالنههث( نەبىههل رئههانۇ)ق ئىنسههانالرنى نەتەقىههقەھ

                                                
دېاگەن « ئە  ئااخىرقى چەەتىكاى ساىدر )چىاالن( دەرىىاى»( سىدرەتۇل مۇنتەھا )س دْرَاُ الْمُنْتَهَاى(: 1)

چېگارادۇر.  -قەۋەت ئاسماندا، يارالمىشالر ئالالھقا يېقىنلىشااليدىغان ئااداققى چەك  - 7 مەنىدە بولۇپ،
ئااايەتلەردۇر. بااۇ ئاتااالغۇ  - 18 – 13سۈرىسااى « نەجاام )يۇلتااۇز(»مەزكااۇر ئاتالغۇنىااڭ مەنبەسااى 

 رەسۇلۇلالھ ئەلەيھىسساالم مىراج كېچىسى يېنىدا ئىالھىاي ساىرالرەا مۇيەسساەر بولغاان دەرەخ يااكى»
 دېيىشكە بولىدۇ. ھەقىقىتىنى ئالالھ ئۆزى بىلۇر. _ ت.« ماقام

 .تەب - 113 توم، - 20 ،«بىيۇرتۇق ۇفسىرەت( »2)
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ئايرىلغااان قەدەر  مۇناسااىتبىاار ھېكمەتلىااك ئىااش ھەرئااۇ كېچىاادە  يەنە شااۇنداقال
 ەچىهثېك ۇئه﴿لەۋھۇلمەھفۇزدىن چۈشىدۇ. بۇ ھەقتە ئالالھ مۇنداق دەيادۇ:  ىرىھۆكۈمل
 نهىە)ي ئىه ( قىلىنغهان ەبه(يىچ ززاسهىەقەت ڭتنىهەكمېھ نهىە)ي تلىهلەكمېبىر ھرەھ
 قههثىرەت ەچېكهه ۇ)شهه .ۇئايرىلىههث( الىۋھههەئ باشههقا ۋە جىلههىەئ رىزقههى، ڭرنىەنههثىلەب

بىههز  ر،ۇب(لغههان ئىشههت رگههاھىمىزدىنەد ڭ( بىزنىههممىسههىەھ ڭقىلىنغههان ئىشههالرنى
 .(5_  4)دۇخان: ﴾قۇب(لث چىۈتكەۋە( ئرنىەرلەمبەيغە)ئىنسانالرغا پ نەتەقىقەھ

 ت ەرەھامئالالھنىڭ ئىمان ئەھلى ئۈچۈن  دىن بىرىىىكەتلىرڭ بەرىنكېچىۇ بشئۇ
 -رىزىان ساائادەت ۋە  - بەخاتدە كېچىائالالھ ئاۇ  .شىدۇرۈبولغان قەدەرلەرنى چۈشۈر

تەقادىر جاازا  - ئااپەت ۋە ەەزەپ - بااليى كېچە مەزكۇر لەرنىال تەقدىر قىلىدۇ.نېئمەت
لەرگە ماۇئمىنە - ماۇئمىندە كېچىاقىلىنغان باشقا كېچىلەرگە ئوخشىمايدۇ. شەيتان ئۇ 

 - تىهههنچ (ەنلۈتهههۈپ رەدەق غانغهههاۇي(ر ڭتههها ەچېكههه ۇشههه﴿ :تەساااىر كۆرساااىتەلمەيدۇ
 .(1) (5)قەدر: ﴾رۇتتەئىبار ئامانلىقتىن

 ئىنساانالرنىڭ  كېچىنىاڭيەنە بىرى مەزكاۇر  دىنكەتلىرىىبەركېچىنىڭ  ۇبشئۇ
ش ئۈچۈن تىرىشچانلىن كۆرسىتىشلىرى، بۇ ەنى ئىزدكېچىنىڭ قالغان ئونىدا شۇ رامازان

شاااۇ ىغاااا لىرتارازىتىرىشاااچانلىقنىڭ پەزىلەتلىرىناااى قولغاااا كەلتاااۈرۈش ۋە ئەمەل 
 .(2)قىلىنىشىدۇر يئۈچۈن مەخپىتىش ېقتىرىشچانلىقلىرىنى 

 شاۇ كېچىناى ئىماان ئېيتقاان ۋە  يەنە بىرى دىنكەتلىرىىبەركېچىنىڭ  شبۇئۇ
، زىكىر ۋە دۇئا بىلەن ئۆتكۈزگەن كىشاىنىڭ ەانتۇرتەلەپ قىلغان ھالدا قىيامدا  ساۋاب

سسااالتۇ پەيغەمابەر ئەلەيھىكىچىك گۇناھلىرىنىڭ كەچۈرۈم قىلىنىشىدۇر. بۇ ھەقاتە 
 نەچىز  ئىشزىىىش بىزل چىسزىې  درەق ىمازى »م مۇناداق دەيادۇ: ساالسۋە
 تەغپىززرەم نززاھلىرىۇگ نقىۇرۇبزز ڭنىززۇئ رسززا،ۇقىلىزز  قىيامزز ا ى مىزز ۈئ ابۋسززا

 .(3)«ۇقىلىىى 
                                                

 .تەب - 534 توم، - 4 ،«سىرەك ئىبنى ۇفسىرەت»( 1)
 .تەب - 63 ،«رامىزان ۇزائىفۋە»( 2)
 .ەدى ھ - 760، «مۇسلىم» ھەدى ؛ - 1901، «بۇخارىي»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 3)
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 ئىلگىرىكى ئاۈممەتلەرگە نىسابەتەن  يەنە بىرى دىنكەتلىرىىكېچىنىڭ بەر شبۇئۇ
شاىدۇر. باۇ ھەقاتە ئىماام بېرىلى بەرىاكەت گەممەتنىڭ ئاۆمرىۈئبۇ ئۆمرى قىسقا بولغان 

كەلاگەن ئىشاىنىدىغان بىار كىشاىدىن مەن »رەھىمەھۇلالھ مۇناداق دەيادۇ:  (1)مالىك
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئۆزىدىن ئىلگىرىكاى ئىنساانالرنىڭ ئاۆمرى يااكى  ،رىۋايەتتە

ئاۆز ئۈممىتىنىاڭ ئاۇ زاتقاا ىنىدە، نەرسە كۆرساىتىلگبىرغا يېقىن شۇنىڭئالالھ خاھلىغان 
ئۈممەتلەرنىاڭ قىلغاان ئىلگىرىكاى ئاۇزۇن ئۆماۈر بېارىلگەن ۋە  گەنبىلىنئۆمرى قىسقا 
ئااالالھ . شااۇنىڭ بىاالەن، غااانھااې  قىل دىغاناادەكيقىاللمائااۈممىتى ئااۆز ئەمەللىرىناى 

 .(2)«گەنبەركېچىسىنى  قەدرمىڭ ئايدىنمۇ ئەۋزەل بولغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 

 شۇ كېچىگە نائىل بولغان ۋە ماۇۋەپپەق يەنە بىرى  دىنكېچىنىڭ بەركەتلىرى شبۇئۇ
قىلىنغااان كىشااىنىڭ شااۇ كېچىاادىن مەھاارۇم قالغۇچىالرنىااڭ ئارىسااىدىن چىقىااپ 

 ئۇالشزقان رەسزىل»تىشىدۇر. بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇناداق دەيادۇ: ېك
. رۇياخشزى  ۇئايز ىىم ڭمىز ەچې ز ۇئز ،يۇبولز بزار ەچې ز بىزر نەىەقىقەئاي ا ھ اۇشئۇ

 قالغزان مۇھزرەم ياخشزىلىق ى  نۈىزۈپ قالسزا، مۇھزرەم چىز ى ې  ۇش  ىماى
 نۈىزۈقالسزا، پ مۇھزرەم چىز ى ې  ۇ ىمازى شز»يەنە بىر رىاۋايەتتە: . (3)«ۇىز بول

 تەقەياخشزززلىقى ى  پ ڭىىزززچىې  ۇئززز. ۇقالغزززان بولىززز  مۇھزززرەياخشزززىلىق ى  م
 دەپ كەلگەن. (4)«ۇقالى  مۇھرەمشىال يوق  ى ىسىۋسىېياخشىلىق ى  ن

 نىاڭ رامازانئاۇ كېچىنىاڭ كۈنادۈزى يەنە بىرى  دىنكەتلىرىىكېچىنىڭ بەر شبۇئۇ
 كېچىساىنىڭ كېچىئۇ »: (5)يدۇر. بۇ ھەقتە شەئبىبولۇشى پۈتۈن كۈندۈزلىرىدىن ئەۋزەل

                                                
( ئىمام ئەبۇ ئابدۇلالھ مالىك ئىبنى ئەنەى ئىبنى مالىك ئەلئەسبەھىي ئەلمەدەنىي )اإلمَامُ مَالك بان 1)

( _ مەدىنەدە ياشااپ ئاۆتكەن 795 – 712/ م.  179 – 93بن  بن مَالك األصبحي الْمَدَن يّ( )ھ. 
مااالىكىي » نىااڭ بىاارى بولغااان«تااۆت مەزھەب»بۈيااۈك مااۇھەددى ، تەبەئااى تااابىئىن. مەشااھۇر 

 ئاتلىن مەشھۇر ھەدى  كىتابى باردۇر. _ ت.« ئەلمۇۋەتتا»نىڭ ئىمامى. «مەزھىبى
 بەت. - 64، «ۋەزائىفۇ رامىزان»( 2)
 دېگەن.« سەھى »ھەدى . ئالبانىي:  - 2106، «نەسائىي»ھەدى ؛  - 7148، «مۇسنەدۇ ئەھمەد( »3)
 دېگەن.« ھەسەن سەھى »ھەدى . ئالبانىي:  -1644، «ئىبنى ماجە»( 4)
عْب يُّ( )ھ. 5)  – 21( ئەبۇ ئەمر ئامىر ئىبنى شەراھىيل ئىبنى ئەبد ئەششەئبىي )عَام رُ بنُ شَارَاح يْلَ بان عَبْادٍ الشّاَ

( _ تابىئىنلەرنىڭ چوەلىرىدىن. كۇفەلىك ماۇھەددى ، فەقىا ، قاازى. ئىماام ئەباۇ 723 – 641/ م.  104
ىن بىرى. خەلىپە ئاۆمەر ئىبناى ئابادۇلئەزىز تەرىپىادىن قاازى ھەنىفە قاتارلىن كۆپ ئىمامالرنىڭ ئۇستازلىرىد

 بولۇپ تەيىنلەنگەن ئالىم. ئۇمەۋىي خەلىپەسى ئابدۇلمەلىك ئۇنى ۋىزانتىيەگە ئەلچى قىلىپ ئەۋەتكەن. _ ت.
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ئاۇ كېچىنىاڭ كۈندۈزىادە »رەھىمەھاۇلالھ:  ي. ئىماام شاافىئىدەيادۇ« كۈندۈزىدەكتۇر
ىرىشاااچانلىن كۆرساااىتىش كېچىساااىدە تىرىشاااچانلىن كۆرساااەتكەنگە ئوخشااااش ت

 .(1)دەيدۇ« مۇستەھەپتۇر

 ە يۈزىاد كاۆكدە ھاۋا بوشالۇقى ۋە كېچىئۇ بىرى  ئاالمەتلىرىدىنكېچىنىڭ  شبۇئۇ
 رەساۇلۇلالھ. ئۇبەي ئىبنى كەئت رەزىيەلالھۇ ئەنھاۇ دۇركائىنات ئاالمەتلىرىلىدىغان كۆرۈ

 ەى ەھزززال رسزززى ۇن ۋەئزززاق  ڭياشزززىىۇق ەنززز ەىىگەئ»منىڭ: ەللەتۇ ۋەسااائەلەيھىسسااااال
دېگەنلىكىنااى  (2)«رۇئاالمى ىزز  ڭبولغانلىقىىزز چىسززىې  درەق ەچې زز ۇشززچىقىشززى 

 .رىۋايەت قىلىدۇ

 شااۇ كاېچە ئۈچااۈن ئىجااابەت يەنە بىاارى  دىنكەتلىرىاىكېچىنىااڭ بەر شابۇئۇ
 ق دەيادۇ:مۇندائەنھا دۇر. ئائىشە رەزىيەلالھۇ بولۇشى قىلىنىدىغان مەخسۇى دۇئانىڭ

 مەن پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن:»

دەپ  ااكېچىساىنى تاپساام ناېمە دەيامەن؟  قەدررەساۇلى!  ھنىڭئالالئى  — 
 :ئۇ زات جاۋابەن ،مغانىدىسورى

 قىلىشزىى ۇپزەئ ن،ەزاىسز ملى ەرە  چىۈرگۈچە  نە! سئالالھئى › — 
 .(3)«دېدى – ،ئا قىلىڭدەپ دۇ ‹!رگى ۈچە  ىىېم ن،ەرىسۆ  ياخشى

 

 ئنننىقىلغنننغچى ئنننالالھ! راۋا ھننناجى ىنى  ىەنلەرھننناجەيئنننى 
 قەدربىننزگە غننغچى ئننالالھ! قىل االدۇرغغچىالرنىنن  دۇئاسننىنى ئىتننابەت

قەدر كېچىسنىنى  )بىنز قىلغىن!  نېسنى ب لغشنى گە ھازىز ىسكېچى
نى مغكاپنايلىزىىىز -دىكى ئەجىنز كېچىئغ يېئىشىا مغۋ پئەب قىلغى!(. 

. ك ينۈرۈۋ يكى!لە  بەرگى!. بىزدى! پۈينۈ  گغنناھلىزىىىزنى ھەسسى
بىزننى   سە  ئەپغ قىلغغچىسنە . ئەپنغنى ااخشنى ك رىسنە  !ئالالھ ئى

 ئامى!! ..ئەپغ قىلغى!.
                                                

 بەت. - 69، «ۋەزائىفۇ رامىزان»( 1)
 .دى ەھ - 762 ،«سلىمۇم»( 2)
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دى ەھ - 3850 ،«ەماج ئىبنى» ؛دى ەھ - 3513، «تىرمىزىي»( 3)
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 ثىكى ئۆمرە ئىبادىتىڭىزرامازان

 

ولىدا پاۇل الالھ يئروزا، ناماز، كېچىلىك قىيام، زاكات،  نىڭ ئۇشبۇ ئاينىئالالھ تائاال
ۋە  قىلىش، شاۈكۈر ئېياتىش، زىكىار سەبرخەجلەش، ئىنسانالرەا ياخشىلىن قىلىش، 

بىر  ر ئۈچۈنقۇرئان تىالۋىتى، ھەتتا ھەج ئىبادەتلىرىگە ئوخشاش، كۆپلىگەن ئىبادەتلە
 دۇر.ئاجايىباتلىرىدىنرامازان ئېيىنىڭ  پەسىل قىلىشى

 پ،ۇبولا ايرىغاانئ شۈلاۈئ بىار ماۇنۈچۈئ ئىباادىتى جەبۇ ئۇلۇ  ئايادا ھ الئالالھ تائا
ئېيىادا كىچىاك ھەج )ئاۆمرە( بىالەن بەيتاۇلالھنى تااۋاپ قىلىاش شاەرىئەت  رامازان

ساالى  بىار  بەسلىشاىلىدىغانبىار ئىباادەت ۋە  قۇيوللان ەرەىات قىلىنغااتەرىپىدىن ت
ئەنساارالردىن  ،ئەمەلدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن كەلگەن سەھى  بىر رىاۋايەتتە

قىلادى.  نادامەتقويغانلىقىدىن  قاچۇرۇپەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھەجنى بىر ئايال پەيغ
 ،ڭقىلىزز ەمرۆئزز رىزز ېب  ەنززەلگە  رامززازان» :غاااپەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ئااۇ ئايال

 نەم» :يەنە بىر رىاۋايەتتە دېدى. «رۇدرۋەبارا ەجگەھ ەمرۆ ىاى ئرامازانچۈناى 
 دېدى. (1)«رۇردۋەبارا غاقىلغان جەھبىللە  نەبىل

ئساى ئىجما ڭتنىەممۈئ ەبارچ، ۇبولسىم جەھەتتە ھەجگە باراۋەر ساۋاببۇ ئۆمرە 
دا ئۆمرە قىلىشانىڭ رامازانبۇ ھەدى   ،ئورنىنى ئااللمايدۇ. لېكىن ڭجنىەھ رزەپ نەبىل

ئاۆمرە »شۇنداق دەيدۇ:  (2)يساۋابىنىڭ كاتتىلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ. ئىبنۇل ئەرەبى
                                                

 .دى ەھ - 1256 ،«سلىمۇم»( 1)
( ئىبنۇل ئەرەبىي ئەبۇبەكرى مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبناى ماۇھەممەد ئەلئەندەلۇساىي )اْبانُ العَرَب اّي  بَبُاو 2)

قاازى ئەباۇبەكرى ئىبناۇل ( _ »1148 – 1076/ م.  543 – 468بَكْرٍ مُحَمَّدُ بنُ عَبْد  اللە  األَنْدَلُس يُّ( )ھ. 
، «ئەھكااامۇل قۇرئااان»دەپ تونۇلغااان. مااالىكىي مەزھىبىاادىكى مۇجتەھىااد ئااالىمالردىن. « ئەرەبىااي

 قاتارلىن ئەسەرلىرى مەشھۇردۇر. _ ت.« ئەمەدۇل ئەقسا»ۋە « ئەلئاۋاسىم مىنەلقەۋاسىم»
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دۇر. ىاانېئمىتىھدۇر، ئااۇ ئالالھنىااڭ فەزل ۋە ھەققىاادە كەلااگەن بااۇ ھەدىاا  سااەھ
شااى بىاالەن ھەجنىااڭ ساااۋابىغا ۇنىااڭ ئۇنىڭغااا قوشۇلرامازانئااۆمرە  ،شۈبھىسااىزكى

دا رامازاناا»رەھمەتااۇلالھ ئەلەياا  مۇنااداق دەياادۇ:  يجەۋزىاا لئىبنااۇ .(1)«يېتەلەياادۇ
بىالەن زىياادە  بولۇشاى ەتنىاڭ خاالى نىيۋە زۇرى ۇھئەمەللەرنىڭ ساۋابى قەلبنىڭ 

ئىبناى  .(2)«بىلەنماۇ زىياادە بولىادۇ بولۇشاى پىنىڭ زىيادەىغاندەك، ۋاقىتنىڭ شەربول
 ،رەھمەتااۇلالھى ئەلەياا  دىنىمىاازدا كەەاارى بولغااان نەرسااىنى تارايتىااپ (3)ھەجەر
دېاگەن  «خااى ئىادىئاشاۇ ئايالغاا »دىكى ئۆمرە ئۈچۈن بولغان بۇ پەزىالەت رامازان

ەزىلەتنىاڭ پۈتاۈن ئاۈممەتكە ئوماۇمىي بۇ پ»پ مۇنداق دەيدۇ: بېرىكىشىگە رەددىيە 
دا ئااۆمرە قىلىشااتىن ئىبااارەت پەيغەماابەر رامازاناا .(4)«ئىكەنلىكااى كۈچلۈكتااۇر

ئېيىادىكى ياخشاىلىققا ئالادىراش  راماازان يھىسساالمدىن كەلگەن بۇ كۆرسەتمەئەلە
 كەلدى. ەىدۈپىتس بەسلىشىشيوللۇق بولغان  خۇسۇسىدا

 تەسااەۋۋۇر ە قىلغااۇچى قېرىندىشااىم! ئەي روزىاادار قېرىندىشااىم! ئەي ئااۆمر
پەيغەماابەر  ،لىرىنى ئىجاارا قىلىۋاتقانااداشااوئارھەجنىااڭ كىچىااك ئاشااۇ  ىزساا قىلىااڭ،

 ئاۇ زاتقااھەجىادە  نىڭپەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم !سىزا نىڭ ھۇزۇرىدئەلەيھىسساالم
 !غاانلىقىڭىزنى تەساەۋۋۇر قىلىاڭگە ئېرىشىپ، ەالىبالردىن بولئەجرى نىڭبولغانھەمراھ 

، ۋاتقاانىبىالەن بىارلىكتە تااۋاپ قىل پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كەئبىدەنى ىزڭىئۆز زىس
كەينىدە نامااز رەسۇلۇلالھنىڭ ئارقىسىدىن سەئيى قىلىۋاتقان، مەرۋەدە ئۇ زاتنىڭ  -سافا 

ۋە  ەاانلىقىڭىزنىتۇرپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ياېقىن يەردە  دە(5)مەمۇلتەزئوقۇۋاتقان، 
                                                

 .تەب - 604 توم، - 3 ،«بارىي لۇتھەف»( 1)
  .ەنبەم قىرىقىۇي( 2)
هَابُ الادّ يْن  بَحْمَادُ بانُ  النىيەساقەلئەئ رەجەئىبناى ھ لاىەئىبناى ئ دەھمەئ زلەلفۇبەئ ددىنۇ( ھافىز شىھاب3) )شا 

كاتتااا  ناى،ۇدىسشااەئاتاااقلىن ھ _ (1449 – 1371/ م.  852 – 773عَل اايّ  باان  حَجَاارٍ العَسااقاَلن يُّ( )ھ. 
 لۇرەرۇددەئ» ،«ھزىااتەتتۇھزىبەت» ،«مراەم لۇەااۇلۇب» ،«يبااارى لۇتھااەف»تااارىىچى.  ۋە قىاا ەشااافىئىي ف

 ._ ت .للىفىەئۇم ڭرنىەرلەسەئ تلىكەقىمم نەپلىگۆقاتارلىن ك «بىرەھ لۇلىىسەتتەئ» ۋە «ەكامىن
 .تەب - 605 توم، - 3 ،«بارىي لۇتھەف»( 4)
مەساجىدۇل  پ،ۇبولا ەنىادەم نەگېاجااي دقىلىنىادىغان  دۇئاا چاپلىشاىپ)المُلْتَازَمُ(:  مەزەلتۇم( 5)

 لىاادىغانېك زەگ تۆتاا ئارىلىقىاادىكى ڭئىشااىكىنى ڭبىنىااەئك نەبىاال دۋەسااەئ ۇلرەجەھ ھەرەماادە
چااپالپ  يىاپېئىككاى ئاالقىنىنى ي ۋەئىككى بىلىكىنى  زىنى،ۈي يدىسىنى،ەجايغا م ۇبتۇر. گاھدۇئا
 .. _ ترۇبتەھەستۇقىلىش م ئاۇد
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 قىلىاپ خىيالنى ىزڭنلىكىەئىچك نىپېق - نىپېق يىدىنۈس مەمزەز ىدىنقوللىر كەبارۇم
 !سىۇغقىل ەئىگ ەىگتىساالھىي ئىچىش يىدىنۈس رەسەۋك سىزنى الرۇب .ڭقىېب

 ىاڭتەساەۋۋۇرنى كاۆپلەپ قىل باۇئۆمرە قىلغۇچى قېرىندىشاىم!  ئەي روزىدار .
ىالەن بقىلىاش  مرەئاۆ ادرامازاناساىز  .مۇكاپاات باارمۇ؟ شاۇنداق.. ئارتۇقۇنىڭدىنمۇ ب

، الماايق پالكەلتاۈرۈپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ھەج قىلىشنىڭ سااۋابىنى قولغاا 
ىاڭ لالھ تائاالنئاائەۋۋەال ئۆمرە قىلىاش بىالەن  اۋاقىتالردباشقا  خاھ ئېيىدا، رامازانخاھ 

 . ىزبولىسبەيتىگە )ئۆيىگە( كەلگەن مېھمىنى 

مېھماان بولاۇپ ئاۇ زاتنىاڭ ئاۆيىگە رەك ئېيىادا نىڭ مۇبائالالھ تائاالەا ئالالھ تائاال
پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم  ،دۇ؟ شۈبھىساىزكىىاكۈتاۈپ تۇر ەناېم نىكەلگەن كىشاى
. رۇ  زەمۆبىزر ئ نەلزگە  نۈچزۈئزالالھ ئ چىالرۇقىلغ ەمرۆئ ۋە جەھ»مۇنداق دەيدۇ: 

قىلسزززا، ئزززالالھ  يەلەى تەغپىزززرە. مۇقىلىززز  تەقىلسزززا، ئزززالالھ ئىجزززاب ئزززاۇد الرۇئززز
   .(1)«ۇقىلى  تەپىرغەم

دەرىجىالەر يەتاتە ياۈز ھەسساىگە  ىنقىادۇنىڭ ئۇلۇەلئېيى رامازان سۈپىتىدەزامان 
ە مەدىاانياااكى  مااۇكەررەمە مەكااكە سااۈپىتىدەقەدەر ھەسسااىلىنىدىغان بولسااا، ماكااان 

 رەسااۇلۇلالھھەسسااىلىنىپ كېتىاادۇ.  -قىاادىن نامااازالر ھەسسااە ۇئۇلۇەلنىااڭ مۇنەۋۋەرە
 ڭمىىزەرەھ سزجى ىەناماز م تە ئەربىر  لغانۇئوق ەم سجى ىەم ڭىىېم»دەيدۇ: 

. رۇلز ەزەۋنامزازدى  ئ تە زئەر ڭمىز لغزانۇئوق ەردەسزجى لەسىرىى ىاى باشقا م
 لغزانۇئوق ەردەلسزجى ەمباشقا  ناماز تە ئەربىر  لغانۇئوق ەم ەرەھ سجى ىەم
ات، قاتمۇقازاماان ۋە ماكانادىكى باۇ شۇەا،  .(2)«رۇلز ەزەۋنامازدى  ئ تە ئەر ڭزمىۈي

  ىڭ!بىل ەەنىيمەتپەزىلەتلەرنى  ھەسسىمۇھەسسە

. دۇرئىگىا زىلەتاكەپەە قىلىش ئاالھىدئۆمرە دا ۋە باشقا ۋاقىتالردا كۆپ ئېيى رامازان
تىن شاىپ قېلىشا، كەمبەەەللى مالالرنى كاۆپ ساانىما - پ قىلىنغان پۇلسەر بۇ يولدا

                                                
 .نەگېد «يرىھىەلىغ نەسەھ»: ئالبانىي. دى ەھ - 2892 ،«ەئىبنى ماج»( 1)
. ئالبااانىي: دىاا ەھ - 1406 ،«ەئىبنااى ماااج» ؛دىاا ەھ - 14735 ،«دەھاامەئ ۇدەساانۇم»( 2)

 .نەگېد «ھى ەس»



222
 

 

 جەھ»: ۋەساەللەم مۇھەممەد مۇساتافا ساەللەلالھۇ ئەلەيھاى دەرھەقىقەت،  !قورقما
 جەھ نززىە)ي ئىااىسززى ۇبزز ناىۈچزز الر،ڭززقىلى ئارقززاۇئارقىم نىەمرۆئزز نەبىززل
 ر،ۈمززۆى كۈرۆ زز ددىۇخزز رنىەىلەئسززىيەم ز نززاھۇگ نززامراىلىقىى،( ەمرۆئزز نەبىززل
 بولغزان لۇقازەم. ۇقىلىز  يزوق كەقىلغانز  يوق داىلىرىىى ڭرنىەشلۈمۈ  ۋە نۇئال 
 دېگەن. (1)«رۇى ەنىەج ىالەقەپ  اپاىىۇم ڭجىىەھ

ئىباادەت سااۈپىتىدە دا، ىاازبەيتاۇلالھنى زىيااارەت قىلغاان ۋاقتىڭراماازان ئېيىاادا 
بىار  ئاالھىادە، تاۋاپ بولسا گەپ قىلىش جائىز بولغاان ڭقىلىتاۋاپ كۆپ بەيتۇلالھنى 

ەر بپەيغەماادەرۋەقە، . ىاادۇتۇرۈپ تۆكۈلاا گۇناااھ بىاار دەقەدەماانامااازدۇر، تاۋاپتااا ھەر 
 ايۋىزا  ى ېزق ەىز ەي لالھىىۇي زەب ۇ ىمازى بز»ن: ئەلەيھىسساالم مۇناداق دېاگە

 ەجىززرگەئ كەئززازات قىلغانزز  لۇبىززر قزز ،سززاۇنامززاز ئوق تە ززئەرئىااززى  ۋەقىلسززا 
 ي،ۈرۈچزۆئ نزاھىىۇگئالالھ ىائزاال بىزر  نەبىل دىمىەبىر قرەھ. ئالغان ۇرشى ېئ

 .(2)«ۇيازى  ياخشىلى  بىر

دا اناراماز ئوخشااش گەربەزى ئادەملە دېگەنلىك تۇرقىلىش مۇستەھەپئۆمرە كۆپ 
ەر پەيغەماب ناداق قىلىاش. بۇەمەىئ لىاككۈن بىر ئۆمرە قىلسا  بولىادۇ دېگەن ھەر

ولىغاا سااھابىلەرنىڭ يئاۆتكەن كېايىن  ئاۇ زاتاتىنئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىگە ۋە 
 خىالپ ئىشتۇر.

دۇر. كۇپايىا قاقىلىشائاۆمرە ھەدىستە كەلگەندەك تاۋاپنى كۆپ قىلىش  قىئەۋۋەل
لالھاۇ ئەنھۇماا ئېيتقانادەك: ەتاۋاپنىڭ ئۆزى ناماازدۇر. ئىبناى ئاببااى رەزىي ،چۈنكى

تاۋاپتاا گەپ قىلىشاقا  ،بەيتۇلالھنى تاۋاپ قىلىش ناماز ئوقۇشقا ئوخشاايدۇ. لاېكىن»
بولىدۇ، شۇەا تاۋاپ قىلغاندا خەيرىلىك ساۆز بولساا قىلىڭاالر، بولمىساا بىھاۇدە ساۆز 

 .(3)«قىلماەالر
                                                

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دى ەھ - 2630 ،«سائىيەن» ؛دى ەھ - 810، «تىرمىزىي»( 1)
 - 6380 ،«لجامىئۇھىھەسا)»: ئالباانىي. نەگېد «نەسەھ» (دى ەھ - 959، «سۈنەن»): تىرمىزىي( 2)

 .نەگېد «ھى ەس»( دى ەھ
 «ھى ەساا»( دىاا ەھ - 1102 ،«لىاالەە لۇائااۋئىر)»: ئالبااانىي. دىاا ەھ - 960، «تىرمىزىااي»( 3)

 .نەگېد
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 - ھېچقاناداق بىار دەلىال نىڭئاۆمرە قىلىشائاتاايىن  ىچسېك - 27نىڭ رامازان
نامااز، دۇئاا ۋە ئالالھقاا  ئىشاىمىز مۇناسىتئە  قىلىدىغان  ۇ كېچەبيوقتۇر.  ئاساسى

دە كېچىاكېچىساىنىڭ پەزىلىتاى شاۇ  قەدرمىزدۇر. بولۇشاى يالۋۇرۇش بىلەن مەشغۇل
ۇ بشاۇئ دا خااليىنمۇبا. ىدۇئادا تاپبىلەن تۇرۇش  داقىيام ئۆمرە قىلىش ئەمەى، بەلكى

، ئىادى ساابولتىپ ئۆمرە قىلىش بىلەن مەشاغۇل ېئىبادەتنى تەرك ئ ەكېچىسىد قەدر
 ۋەگە ئىچىاادىن ھەرەماا ىمەسااجىدشااۇ مۇبااارەك كېچىاادە ئااۆمرە قىلىااش ئۈچااۈن 

 .ي قاالتتىىدىن ئىنسانالر سىغماتېشىدىن كەلگەنلەرنىڭ كۆپلۈك

 

ننى ئناالىغغچى ئى ئالالھ! سە  بىزدى! ق بغت قىلغى!! سە  ھەمىى
ۋ  ھەمىىنى بىلگۈچىسە   ھەجىىىزنىن  قائىندىلىزىنى بىلندۈرگى!  
يەۋبىىىزنى ق بغت قىلغى!  چنۈنكى سنە  يەۋبىننى ناھناا ى ق بنغت 

 ئامى!! ..بانسە .ى ى مېاىزىىسە   ناھااقىلغغچ
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28 

 
 ثىكى تەۋبىڭىزرامازان

 

بۇ ئايادا ئۇشان بىارى لەردىبدەپ ئاتىلىشاىدىكى ساەۋە« رامازان»روزا ئېيىنىڭ 
ئەرەباچە كەلىمىساى « راماازان»چاۈنكى، . كېتىدىغانلىقىدىندۇرگۇناھالرنىڭ كۆيۈپ 

 «كەتامەككۆياۈپ »بولاۇپ، ئىسىمداش شەكلى ئىلىنىڭ ېپ« رامادا( / رَمَضَ )رامازا»
 :ساۆزى تۈرلىنىاپ چىقىادۇ، مەنىساى« رَمَضَااء» پېئىلادىن باۇ مەنىدىدۇر.دېگەن 

رەھمەتاۇلالھى قۇرتاۇبىي  . ئىماامدېمەكتاۇر «ڭ قالدۇقلىرىكۆيدۈرۈلگەن نەرسىنى»
گۇناھالرنى ساالى  ئەمەلالەر بىالەن  چۈنكى بۇ ئاي ،دەپ ئاتالدى ‹رامازان›»ئەلەي : 

 .(1)دەيدۇ «كۆيدۈرۈۋېتىدۇ

. ئىماان ئېيتقاان ۋە بولغاان ياىېئ شۇتاۇت روزا ئااي ۇب بولغاچقا قچىلىنۇئارت ۇشۇم
ۋېتىاادۇ، ۈوزا تۇتۇشاانىڭ ئااۆزىال گۇناااھالرنى كۆيدۈرتەلەپ قىلغااان ھااالەتتە ر ساااۋاب
 ا رامازانز ىمازى »: مسااالئەلەيھىسسااالتۇ ۋەس رەساۇلۇلالھۋېتىدۇ. بۇ ھەقتە ۈئۆچۈر

 نقىۇرۇبززز ڭنىزززۇسزززا، ئىۇا ىروزقىلىززز   مىززز ۈئ ابۋسزززا نەچىززز  ئىشزززىىىش بىزززل
 ئېيىادا راماازانشاى ۈگۇناھالرنىاڭ كۆي دېاگەن. (2)«ۇقىلىىىز  تەغپىزرەم ناھلىرىۇگ

قىيامدا تۇرۇش بىلەن تېىىمۇ زىياادە  داھالقىلغان ساۋاب ئۈمىد  ھەقىقىي ئىشەنگەن ۋە
چىز  ئىشزىىىش  رامازانز ا  ىمازى»پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم:  چاۈنكى،بولىدۇ. 
 تەغپىزرەم نزاھلىرىۇگ نقىۇرۇب ڭنىۇئ رسا،ۇقىلى  قىيام ا ى مى ۈئ ابۋسا نەبىل

رۈم ۈ)كەچاكۆيۈشاى  تاۈگەلگۇناھالرنىاڭ ى، تەكىتلەش كېرەككا .نەگېد (3)«ۇقىلىىىز 
                                                

 .تەب - 291 توم، - 2 ،«بىيۇرتۇق ۇفسىرەت»( 1)
 .ھەدى  - 760، «مۇسلىم» ھەدى ؛ - 38، «بۇخارىي»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 2)
 .ھەدى  - 759، «مۇسلىم» ھەدى ؛ - 37، «بۇخارىي»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 3)
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پەيغەماابەر  نىكېچىسااىدە قىياماادا تۇرۇشاانىڭ مااۇھىملىقى قەدرنىشااى( ئۈچااۈن ىقىل
 چىسزىې  درەق ىمازى »: مۇبارەك كۆرسەتمىلىرى بىلەن ئۇرەۇلىغان ئەلەيھىسساالم

 نقىۇرۇبزز ڭنىززۇئ رسززا،ۇقىلىزز  قىيامزز ا ى مىزز ۈئ ابۋسززا نەچىزز  ئىشززىىىش بىززل
 .(1)«ۇقىلىىى  تەپىرغەم ناھلىرىۇگ

 قەدرۋە  ىلىرروزىساى، قىياام نىاڭرامازان ىلىكتېگىشيەردە دىققەت قىلىشقا  بۇ
كېچىسىنىڭ قىيامى چو  گۇناھالردىن باشقا ئىلگىارى قىلغاان كىچىاك گۇناھالرنىاڭ 

 ەنز ەب»قىلىنىشى ئۈچۈندۇر. پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دەيادۇ: كەچۈرۈم 
 ،ەنامزاز نامزازدى  نامزازغىچ اقىزتۋ شەنغانال بولسا، بساقال ناھالردى ۇگ ڭچو
بىززر  رامززازان ،ەنززامى ىغىچ ۇمززۇئەجبىززر  ەنەي دى ۇئەمززۇجنززامى ى بىززر  ۇمززۇئەج

 نزززززاھالرنىۇبولغزززززان ئزززززارىلىق ىاى گ ەغىچرامزززززازانبىزززززر  ەنە ى  يرامازانززززز
 .(2)«ۇ ى ۈۋېرۈچۆئ

 ،ىادۇۈپ كېتيھالر كۆدا روزا تۇتۇش ۋە قىيامدا تۇرۇش بىلەن گۇنارامازانمادامىكى، 
تەۋبە  ئههى مههۇئمىنلەر ئالالھقهها سههەمىمى ﴿ :ئااالالھ تائاالنىااڭ بەناادەبىاار ئەلبەتااتە 
ۋە مىمىي پۈتۈن گۇناھلىرىادىن ساە ،قىغا ئاۋاز قوشۇپۇبۇير دېگەن (8)تەھارىم: ﴾قىلىڭالر
غاان ويقىاپ كىچىاك، ئىلگىارى ۋە كېايىن قىل - بىلەن چو  تەۋبە قىلىشھەقىقىي 

ئۈچااۈن، گۇناااھالرنى  كەچااۈرۈم قىلىنىشااىىنىااڭ ھەممىسااىنىڭ پۈتااۈن گۇناھلىر
ر بولساا روياپقا چىقىارىش، باانى بۇ مۇمكىن.يتەلىشى ۆپەنى كىرىللەمەئكۆيدۈرگۈچى 

ئىگىسااىگە قااايتۇرۇپ بېاارىش بىاالەن بىاارلىكتە ھااازىرقى  نااىباشااقىالرنىڭ ھەققى
ۋە  قىلىاشگۇناھلىرىدىن تەۋبە قىلىش، كەچمىشاتە قىلغاان گۇناھلىرىغاا پۇشاايمان 

 كەلگۈسىدە ئۇ گۇناھالرنى قىلماسلىققا بەل باەالش بىلەن بولىدۇ.

 بۇ ئايەتنىڭ تەپساىرى ھەققىادە مۇناداق دەيادۇ: رەھىمەھۇلالھقۇرتۇبىي  ئىمام
سااېغىلغان( )›بەجااايىكى  سااەمىمىي تەۋبە( / ئەننەسااۇھ )النصااو دەپتااۇرلەركىم، »

ن گۇناھقاا ىاندەك، تەۋبىادىن كېايلنىغا قايتىشى مۇمكىن بولمىغېسۈتنىڭ ھايۋاننىڭ ي
                                                

 .ھەدى  - 760، «مۇسلىم» ھەدى ؛ - 1901، «بۇخارىي»: ەدى ھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك( 1)
 ھەدى . - 233، «مۇسلىم»( 2)
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 ‹دېمەكتاۇر ساەمىمىي ،راساتچىل: ئەننەساۇھ›: (1)قەتاادە. ‹ي قايتماسالىقتۇرقەتئى
ئىلگىارى ياخشاى كاۆرگەن شاۇ گۇنااھىنى  :ئەننەساۇھ›. ھەسەن بەسارىي: دېگەن

قاااتتىن يامااان كۆرۈشااتۇر ۋە شااۇ گۇناااھىنى ئەساالىگەن ۋاقىتتااا مەەپىاارەت ئەماادى 
تەۋبە قوباۇل قىلىنغاان بىار  ساەمىمىي› :(2)جاۇبەيرد ئىبنى . سەئدېگەن ‹تۇرتىلەش

 :تەۋبىدۇر. تەۋبىدە ئۈ  شەرت تېپىلمىسا قوبۇل قىلىنمايدۇ

  ؛قوبۇل قىلىنماسلىقتىن قورقۇش .1

 ؛قوبۇل قىلىنىشنى ئۈمىد قىلىش .2

 .(3)«دېگەن ‹ئىبادەتكە ئاشىن )ھېرىسمەن( بولۇش -تائەت  .3

  بىاالەن مۇھاااپىزەت قىلىنىاادۇ.  ئىسااتىغفار ئېيااتىشكااۆپ سااەمىمىي تەۋبە
 نەئززالالھ بىززل»: ۋە ئىسااتىغفارنى كااۆپ ئېيتاااتتىئەلەيھىسساااالم پەيغەماابەر 

 ۋە نەقىلىزم ەبەۋى ئالالھقزا كەپرۆ   ىم ى ېق 70 ەن ۈ  بىر نەم ،ماىەسەق
ئەمەللەرنااى زايە بولااۇپ  - ئىسااتغفار تااائەت دەيتتااى. (4)«نەميززەلىى تەغپىززرەم
سااالى  ئااۇ ، شااۇنىڭ ئۈچااۈن الياادۇولۇقت نىكلەرۈكلااۈكەمتۋە  تىشااتىن قوەداياادۇېك

 ىادىكىكېچئەمەللەرنىڭ ھەممىسىنى تاماملىغۇچى قىلىپ بەلگىلەنادى. نامااز، ھەج، 
 ،تەسابى  -ئەگەر مەجلىا  زىكىار  .ئىستىغفار بىلەن تاماملىنىدۇ لەرقىيام ۋە مەجلىس

 -ئوياۇن  مۇباادا .ۇرمۆھۈرد اەائمىسالى ئىستىغفار  ،سابولمەجلىسى ئالالھنى ئەسلەش 
 . تۇرارەتەففبىر كئاەا ئىستىغفار  سا،بولتاماشا سورۇنى 

                                                
يُّ الْبَصْار ي1ّ) ( )ھ. ( ئەبۇلىەتتاب قەتادە ئىبنى دىئامە ئەسسەدۇسىي ئەلبەسرىي )قَتَادَاُ بنُ د عَامَاةَ السَّدُوْسا 

( _ تااابىئىن، كاتتااا مۇفەسسااىر، فەقىاا ، تىلشااۇناى ۋە نەسەبشااۇناى. 736 – 680/ م.  118 – 61
 قەتادە رەھىمەھۇلالھ تۇەما ئەما ئىدى. _ ت.

سەئىد ئىبنى جۇبەير ئىبنى ھىشام ئەلكۇفىي )سَع يْدُ بنُ جُبَيْر  بن  ر شَاامٍ الاوَال ب يُّ( )ھ. ( ئەبۇ ئابدۇلالھ 2)
( _ ئازادگەردە تابىئىن. ھەدىا  ۋە تەفساىر ھەققىادىكى رىاۋايەتلىرى 714 – 665 / م. 95 – 46

ەا قارشى قوزەىالەغا قاتناشقانلىقى ئۈچۈن زالىام «ئۇمەۋىيلەر ھۆكۈمرانلىقى»بىلەن تونۇلغان كاتتا زات. 
 ھەججاج تەرىپىدىن شەھىد قىلىنغان. _ ت.

 بەت. - 168توم،  - 28، «تەفسىرۇ قۇرتۇبىي»( 3)
 .دى ەھ - 6307 ،«خارىيۇب»( 4)
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 .بتۇرئە  مۇناساىروزىسىنىڭ ئىستىغفار بىالەن تاماملىنىشاى  رامازانشۇنىڭدەك 
ە نى ساەدىقە ۋراماازانەرگە لشەھەر - ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز شەھەرئۆز زامانىسىدا 

 .ەانتۇپ يازئىستىغفار بىلەن تامامالشقا بۇيرۇپ مەك

، گەپ چەپىتىر سەدىقىساى روزا تۇتقۇچىالرەاا نىسابەتەن ئاارتۇق ،شۈبھىسىزكى
 ۋە ساۆز -گەپ  چەئاارتۇقبولساا ئاشاۇ لىغۇچىدۇر، ئىستىغفار ىسۆزلەردىن تاز بىمەنە
 .(1)تولۇقاليدۇنى ىرىكەمل وزىنىڭر بائى  نۇقسان يەتكەنلەر ھەرىكەت -ئىش بىھۇدە 

نى ئەنھاۇ لالھەرەزىيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئائىشە دىكى تېمىالردا پەيىرىيۇق
دېامەك، . ىزىكىر قىلىنادبۇيرىغانلىقى  كەلەشىت پۇئەكېچىسى ئالالھ تائاالدىن  قەدر
 نىڭ ئۆزى ئىستىغفاردۇر.تىلەش پۇئە

ۋبىاگە ، راساتچىل تەىزڭىبولسائەي روزىدار قېرىندىشىم! ئەگەر ئاينىڭ بېشىدا 
ىرلىرىناى كگۇناھالرنىاڭ گەردىنىڭىازدىن ، ىڭىزبولسخىرىدا . ئەگەر ئاينىڭ ئا ئالدىرا

 تەەنىايمەتەۋبىناى  ساەمىمىي غاۇچىقىلۋە مەئسىيەتنىڭ ئىزلىرىنى يوق  يۇيغۇچى
چۇرۇپ قاا نىبىر قىسمى ئۆتۈپ كەتكەن بولسىمۇ، قېلىاپ قاالغىنى. ئاينىڭ بەزىىڭبىل

  !ويمىسۇنسەمىمىي تەۋبىدىن مەشغۇل قىلىپ قنى ىزس ھەلەكچىلىكلەر، قويما 

 مۇتىپېقىلىۋقىسمىنى زايە  ىربئاينىڭ ئۇشبۇ رەھمەتۇلالھى ئەلەي   رەجەبئىبنى 
كىشاىنى ئەيىاپلەپ مۇناداق دەيادۇ:  قارىغاان غا يەنە داۋاملىان ساەلقىسمىقالغان 

دائىام پۇرساەتلەر بااردۇر. باۇ ئاينىاڭ قالغاان كۈنلىرىادە ھەرئېيىادا  رامازان بۇئۇش»
. ئالالھنىڭ كىتابى تېىىمۇ كاۆپ تىاالۋەت قىلىنۇر بەخش زۇرۇئۈچۈن ھر يالۇئىبادەتگ
شاۇ  ئىدى، تاەنىڭ ئۈستىگە چۈشۈرۈلگەن بولسا بكىتا. ئەگەر بۇ ۇرتىڭشىل پ،قىلىنى

بىزدە نە شۇنداق تۇرۇقلۇق  بولۇپ كەتكەنلىكىنى كۆرگەن بوالتتىڭ. ەپار - ەپارتاەنىڭ 
گۇنااھالردىن  ىمىز ئۈچاۈنپايادنە ئاۆز يااش تۆكىادىغان كاۆز، نە ، تدىغان قەلىقورق

ىن تتەقااۋالىق بااار، بەلكااى قىياماادا تااۇرۇش ىاادەشاااپائەت ئۈمىدنە قوەاادالغان روزا، 
كەتاكەن، پ نىالىىدۆۋغا ئوخشاش گۇناھالر تاەدەك زېمىن ەبخارا ندۇقتاشال، يوقسۇل

قۇرئاان »ۋائەجەب، باار.  اللەربقەلاھەقىقەتنى كۆرەلمەيادىغان ۋە ئاەلىيالمايادىغان 
                                                

 .تەب - 79 ،«رامىزان ۇزائىفۋە»( 1)
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گوياا  تقەلاباۇ ھالبۇكى  ،تىالۋەت قىلىندى تەكرار - چە قېتىمالپ تەكرارقان «كەرىم
بىزنىاڭ ھاالىمىز لاېكىن  ،ئايلىرى ئۆتتى رامازان ىلىغانقانچ؟! ھە - تاشتىنمۇ قاتتىن

ئالالھنىااڭ  ،نەدەبىااز  !؟ەمەساامۇئشااەقاۋەت ئەھلىنىااڭ ھااالى يەنىااال بەئەينااى 
تىاالۋەت  ەرئاايەتل ،بىاز نەدەنەدە؟  مقەۋقىنى ئاەلىغان ۋاقىتتا ئااۋاز قوشاقان ىچاقىر
 (1)«تىتاارەپ كەتااكەن ۋە ئالالھقااا تەۋبە قىلغااان قەۋم نەدە؟لىاارى بقەل غانااداقىلىن

ىل تەۋبە ئااينى راساتچ باۇ ،دىن كېيىن گۇناھالرەا قايتماسلىن ئۈچۈنرامازانبەرھەق، 
 بىلەن ئاخىرالشتۇرايلى!

ئارزۇساى ئاالالھ تائاالنىاڭ ئە  ئااخىرقى »مۇنداق دەيادۇ:  (2)يەھيا ئىبنى مۇئاز
قەلبااى  تااۇرۇپ، تەلەپ قىلىااپ ىتىنااىبولمىغااان، تىلااى بىاالەن مەەپىر سااىپۇئە

قايتىشاقا قاا يازۇق ،ئېيىادىن كېايىن مەئساىيەتكە راماازانۋە  مەئسىيەتكە باەالنغان
النمايدۇ. باۇ ھېساابشاۇ گۇناھقاا قايتقاان كىشاى ئاالالھنى تونۇەاان  ،ئىرادە باەالپ

 .(3)«ت قىلىنىدۇ. قوبۇل ئىشىكلىرى بۇ كىشىنىڭ يۈزىگە تاقاقتۇركىشىنىڭ روزىسى رە

دىن رامازانا ھالاداروزىساىنى تۇتقاان  راماازانمكى ىك»مۇنداق دەيدۇ:  (4)كەئت
كېيىن ئالالھ تائاالەا ئاسىيلىن قىلىشنى ئويلىسا، ئۇ كىشىنىڭ روزىسى رەت قىلىنىدۇ. 

ئاالالھ تائاالەاا ئاساىيلىن  ماۇىندىن كېيرامازاناكۆەلىادە ھالادا روزا تۇتقاان مكى ىك
راقساىز جەنانەتكە وس -ساىز ۋە ساوئال ھېساب ،بولساا نىايەت قىلغاانقىلماسلىقنى 
   .(5)«كىرىپ كېتىدۇ

                                                
 بەت. - 51، «ۋەزائىفۇ رامىزان»( 1)
ئەبۇ زەكەرىييا يەھيا ئىبنى مۇئاز ئىبنى جەئفەر ئەررازىي )ببو زكريا يحيى بن معا  بان جعفار الارازي( ( 2)

لغااان سااۇفىيلەردىن ( _ سااۈلۈك ئەنئەنىسااىنى تااۇنجى تىلغااا ئا872 - 786/ م.  258 - 170)ھ. 
 _ ت. بىرى.

 بەت. - 80، «ۋەزائىفۇ رامىزان»( 3)
ئەلھىميەرىي ئەليەمانىي )كَعْاتُ بانُ مَاات عٍ الح مْيَار يُّ اليَمَاان يُّ( )ھ. ىئ ئەبۇ ئىسھاق كەئت ئىبنى مات( 4)

دەپ تونۇلغاان كاتتاا ئاالىم. ئەسالىدە « كەئباۇل ئەھباار( _ »652 – 551/ م.  32ھ.  – 72بۇرۇن 
ەھااۇدىي بولااۇپ، پەيغەماابەر ئەلەيھىسساااالم ۋاپاتىاادىن كېاايىن ھەزرىتااى ئەبااۇبەكرى خىالپىتىاادە ي

مۇسۇلمان بولغان ۋە يەمەندىن خەلىفە ئۆمەر زامانىدا مەدىنىگە كېلىپ سااھابىلەردىن ئىلىام ئالغاان. 
 _ ت. تابىئىن. رىۋايەت قىلغان ھەدىسلىرى سەھىھتۇر.

 .بەت - 81، «ۋەزائىفۇ رامىزان»( 5)
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 .كېلىادۇ ېلىپئيېنىدا  نىئاچقۇچلىرى نىڭتەمەەپىر - پۇئە رامازان ،شۈبھىسىزكى
نگەن ۈزلەمەەپىارەت قىلغاۇچى ئالالھقاا يا ،ئۇ ئاچقۇچالرنى تاپشۇرۇپ ئالساا كىمكى
 بۇزەاۇچى ئەھدىنى شۇنداقالئۇ ئالدانغۇچىدۇر  ،ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرىسە كىمكىبولىدۇ. 

لغاانلىقى كەچۈرۈم رەھمەتلىرىدىن مەھارۇم قائىالھىي  مەەپىرەت ئېيىدا بېرىلگەن ۋە
 ئۈچۈن ئۆز نەپسى ھەققىدە بوشاەلىن قىلغۇچىدۇر. 

 تەغپىزرەم نزاھلىرىۇگ  ىرىز  يىغزاېئ رامزازان»ئەلەيھىسساالم :  رەسۇلۇلالھ
 رەسااۇلۇلالھبااۇ . دېااگەن (1)«سززۈرىۈلگەيىوپىغززا  رنىۇبزز ڭقىلىىمىغززان  ىشززىىى

 مەي،بىل ەەنىيمەتپۇرسەتلەرنى  ئۇشبۇ قولغا كەلتۈرۈلگۈسىئېيىدا  رامازان تامانىدىن
ئېيىغاا  راماازانئالالھ تائااال  ،بەددۇئادۇر. شۈبھىسىزكى بىربوشاەلىن قىلغان كىشىگە 

شااەيتانالر زەنجىاارلەنگەن، كىشااى ەندىسااىگە پۇرسااەت ئاتااا قىلاادى. ب ئۇالشااقان
بىاالەن  ئااۆزىنى تااارتىشتىن ھەۋەساا -ھاااۋايى شااەھۋەت ئااوتلىرى روزا تۇتااۇش ۋە 

مەركەزلەشاكەن، مىيىتىگە ىھااكنىڭ ىشوھ - ئەقىل مادار - ەن، پۈتۈن كۈ ۈرۈلگئۆچ
باۇ ئايادىن  ،ئۇلىشاىپ تاۇرۇپبۇ ئايغاا ئۇشابىار ئاۆزۈر قالمىغاان ھېچئاسىي ئۈچۈن 

ساى مەەپىارەت ۋە ىئوتتۇر ،بېشى رەھامەت !؟تەلىسۇنېكتەۋبىسىز چىقىپ قانداقمۇ 
بولغاان بىار  مۇشاەررەپئايغا مۇبارەك بۇ ئۇشبولغان  دىيەتئاخىرى جەھەننەمدىن ئازا

 ؟! ربەندە ئۈچۈن قايسى ئۆزۈر باردۇ

 - ەت، تاائباادەت ئېيىاداىئ تە باادەتكە ىئ - بىر كېچىسى مىڭ ئاايلىن تاائەت
 ئىبادەتسىز ئۆتكەن كىشى ئۈچۈن قايسى ئۆزۈر باردۇر؟!

ەنى ئاۆزۈ !يۈزلەن! ئەي يامانلىقنى ئىزدىگۈچى !ئەي ياخشىلىقنى ئىزدىگۈچى»
 دېيىلىدىغان بىر ئايدا قايسى ئۆزۈر باردۇر؟! «!يى 

 -كاۆرۈنمەى كىشاەن  ،گۇنااھ ئېغىرتولغان  كەەەپلەت ۋەتۇمان  ،شۈبھىسىزكى بۇ
ۇۋالغۇساااىز رلەر كەلتاااۈرۈپ چىقارەاااان تولدۇۇنساااىز ھەلەكچىلىكاااۋە ئور زەنجىااار

 !زىيادە كۆپ قىلىشتۇرئارماننى  -ئارزۇ ئاقىۋىتى خەيرسىز  ۋەكېچىكتۈرۈش 
                                                

ھەدىا . ساەنەدى  - 5922، «مۇسانەدۇ ئەباى يەئاال»ھەدىا ؛  - 1888، «ئىبنى خاۇزەيمە»( 1)
 ھەسەن.
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ىزااى غنا مغۋاپىنق ر ئن زۈ بىزنى سنادمەت قىلغىن!!  !ئالالھ ىئ
  ى!ا ئاسنىرلىىغن زايى لەرنىشەكىلد  يەۋبىىىزنى ق بغت قىلغى!! بىز

ۋ   بىننزلەرگە ئەھننداللىزىىىزنى ااخشننىال  بېزىنندىغا لغىنن!! قى ئننغزاب
سنەمىىىي ئ مۈرلىزىىىزنى ئە  گۈز ت شنەكىلد  ئاخىزدشن غرىدىغا  

 ئامى!! ...!بىز يەۋبىنى ئايا قىلغى!
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29 

 
 بىلەن ۋىثالىشىشىڭىز رامازان

 

 - ەنادلەرنىاڭ قەلابىگە پمۇئمىنكەلگەنادە، تىاپ ېي گەئاخىرقى كۈنلىرى رامازان
 شمىباولئۆمرىمىزنىاڭ بىار پارچىساى خۇددى كوتاا ت ئۇالشتۇرەان بولىدۇ. نەسىھە

اقىتتاا . ئاشۇ ۋىدۇپاتال ئىنتىھا تاپقالغان ئۆمرىمىزمۇ  ،دەكئاخىرالشقانتېزال بۇ ئاي ئۇش
ى ۋە قىلغااان پۇشااايمىن نااادامەت چېكىاادۇ ەربەزىاال ،بەزى كىشااىلەر خۇشااال بولسااا

ىااڭ ئۆمرىننىااڭ ئاخىرىاادا ياااكى ئېيى نرامااازامۇبااارەك  ەامەنااپەئەت قىلماياادۇ. شااۇ
 ئاالالھ خۇشال بولغان كىشاى )ياخشى ئەمەل ۋە تەۋبە قىلىش ئارقىلىن( ئىنتىھاسىدا

 بولىدۇ.بە قىلغان ىئىبارەت مۇكاپات بىلەن ەەللىقىدىن ىزار

. ئەگەر ايدۇئوخشا ۈرگەئاخىرالشاقان ئۆماخۇددى  رامازانبىز بىلەن ۋىداالشقان 
، ساامەجباۇرىيەتلىرىنى ئاادا قىلىاپ بىل ەەنىايمەتاقىتناى ۋئېيىادا  راماازانكىشى 
 -تااائەت بااار كااۈچى بىاالەن ھااۆرمىتىگە رىئااايە قىلسااا ۋە  -نىااڭ ھەققااى رامازان

 مۇناساىتىاپ، بە قىلىابۇنداق كىشاى ەەل سا،رىشىتە ككەلتۈرۈشئىبادەتلەرنى بەجا 
دىان (1)ەلاى. ئەبۇ جەئافەر ماۇھەممەد ئىبناى ئبولىدۇن گەمۇكاپاتالرنى قولغا كەلتۈر

 ىزىېى ىمازى »كەلگەن بىر ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيادۇ: 
لىزرى قىيامز ا چىې  ،يۇىزۇى روزا زلىرىۈن ۈ،  الشساۇئغا يىېئ رامازانساق ھال ا 

 نەبىزل تەجامائ ،ھارام ى  ساقالي قالسا زالىرىىىەئ نۈىۈپ ۋە زۆ،  يۇرۇى
                                                

ئىبنى ئەلى ئىبنى ھۈسەين ئىبناى ئەلاى ئىبناى ئەباى تالىات ئەلئەلەۋىاي ( ئەبۇ جەئفەر مۇھەممەد 1)
م يُّ( رەھىمەھاۇلالھ )ھ. )محمَّدُ بنُ عَل يّ  بن  الحُسَيْن  بن  عَل يّ  بن  بَب ي بَال تٍ الْعَ ئەلھاشىمىي لَو يُّ الْهَاشا 

ئاتىساى ھەزرىتاى  قىازى فااتىمە،( _ ئانىسى ھەزرىتاى ھەساەننىڭ 733 – 677/ م.  114 – 57
)ئىلىمنى تىتىۋەتكۈچى( دەپ نام ئالغاان كاتتاا ئاالىم ۋە زاھىاد.  «باقىر»ھۈسەيننىڭ ئوەلى ئەلىدۇر. 

ئەۋزائىاي ۋە زۇھارىيالر ئۇنىڭادىن تەلىام ئالغاان.  كۆپ ھەدى  رىۋايەت قىلغان. ئىمام ئەبۇ ھەنىافە،
  _ ت.ئىمام دەپ قارالغان زات.  - 5ئېتىقادىدا  رافىزىيالرشىئەلەرنىڭ بىر پىرقىسى بولمىش 
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 وزار ىشزى  نز اقۇب ،بارسزا رۇبال  ەگەئۇمۇج ناماز ي،ۇرۇامالش ۋدا شىىۇناماز ئوق
 ەگچىسزىې  درەق ۋە نەرگۈل زەقولغزا   ە ىل ەبىزر شز لەممە ۇمز جرىىىەئ يۇىۇى

 نەرىشزززاېئ  اپاىىغززاۇم ڭئالالھىىزز نەبىززل ڭنىۇشزز ،ۇشززقا ىىرىشززقاننائىزز  بول
 .(1)«ۇبولى 

 ۋە نۈشئېرىشاكەنلىكىگە ساۆيۈا غائېيى رامازانيارىشىدىغىنى بۇنداق كىشىلەرگە 
ۇ شائۆتكاۈزگەن  بىالەنتىش ېاتەرك ئرنى ىشاالئچەكلەنگەن  گە بېرىلىپ،ئىبادەتلەر

زىماۇ باۇ ھەماد ۋە شاۈكۈرنىڭ ئۆ. تۇرئالالھقاا ھەماد ئېيتىشائۈچۈن كۈنلىرى  ۈرئۆم
ۇلۇشاقا رىتىگە ئېرىشاىش ۋە جەھەننەمادىن قۇتمەەپىائالالھنىڭ تائەتتۇر، شۇنداقال 
يامىغاا روزىساىنى تۇتاۇش ۋە كېچىلىاك قى رامازانقانداق ئىش ھەرۋەسىلە بولىدىغان 
ە شاقا ۋتىېيئاخىرالشاتۇرەان كىشاىنى تەكبىار ئ ئېيىناى رامازانئالالھ  ،باەلىن بولۇپ
 قۇچهئ( الرڭئهاغزى)﴿: ېيتىشقا بۇيرىدى. بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇشۈكۈر ئ
سهههانىنى  (ڭريزىسهههىنى رامهههازان نەقازاسهههىنى قىلىههه  بىهههل ڭرنىهههەنلۈك نەرگۈيههه
 نى،الرڭغلىشههىۇلۇقىلغانلىقىغهها ئههالالھنى ئ تەھىههثاي رنىەسههىل الرنى،ۇڭشههۇرۇت(لث
 . (185 :)بەقەرە﴾ۇيث اھال الرنىڭقىلىشى رۈكۈئىنناملىرىغا( ش ڭنىۇ)ئ

ا، ىلغانلىقىغاقروزا تۇتۇشقا، قىيامادا تۇرۇشاقا ماۇۋەپپەق ئېيىدا  رامازانئالالھنىڭ 
رەت ى مەەپىانلىكىاگە ۋە ئاۇالرنەدەم بەرگئىبادەتلەرنى ئادا قىلىشتا بەندىلىرىگە ياار

 ۋاقىاات ھەرقىلىااپ جەھەننەماادىن ئااازات قىلغانلىقىغااا شااۈكۈر ئېيااتىش ئااۇ زاتنااى 
 لالھتىنئاارىشىش ۋە ىئەسلەش، ئىبادەتلەرنى مۇكەممەل بىر شەكىلدە ئادا قىلىشقا ت

 ي رەۋىشتە قورقۇش بىلەن بولىدۇ. ىھەقىق

ئىباادەت  -تاائەت بەنادىلەرنى ئايدا  زكۇرمە ،يىنى تامامالپېئ رامازان شۇنداقال
ۋە ھېيات تەنتەنىساى قىلىشاتىن  ساۆيۈنۈش ئۈچاۈنقىلىشقا مۇۋەپپەق قىلغاانلىقى 
مۇساۇلمانالرنىڭ راھماان تائاالنىاڭ بااردۇر. باۇ بولساا ھەم ئىبارەت باشقا بىر شۈكۈر 

ن قۇرئاا» قوباۇل قىلمايادىغاننى ۋە بۇرمىالشا شتىرەئاۆزگھەرقانداق ئىبادەتلىرىنى 
 تەھىهثاي رنىەسىل﴿: . ئىمام قۇرتۇبىيىتىدۇرنېئمئىالھىي قىلغان  مۇۋاپىنگە «كەرىم

                                                
 ھەدى . - 21، «رامىزاننىڭ پەزىلەتلىرى»ئىبنى ئەبىددۇنيا: ( 1)
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دېاگەن ئايەتنىاڭ تەپساىرىدە  (185)بەقەرە: ﴾الرنىۇڭشهۇغلۇلۇئ ئالالھنى قىلغانلىقىغا
ئااالالھ سااىلەرنى ناساااراالرنىڭ ئۇالرەااا چۈشااۈرۈلگەن روزىنااى »مۇنااداق دەياادۇ: 

 .(1)«توەرا يولغا ھىدايەت قىلدىزىپ كەتكەن يولىدىن ېئۆزگەرتىپ ئ

 داھالاتەلەپ قىلغاان  سااۋابېيتقان ۋە روزىسىنى ئىمان ئ رامازانر كىشى ئەگەر بى
باۇ  ،دە قىيامادا تۇرسااكېچىساى قەدرئىباادەتلەرنى قىلساا ۋە  نەفالەلىرى كېچىتۇتسا، 

 ھەدىساتەرەت قىلىنىشاى مەەپىاكىشىنىڭ ئىلگىرى ئۆتكۈزگەن كىچىك گۇناھلىرىنىاڭ 
بولمايادىغان بىار مۇكاپااتتۇر. كىچىاك گۇنااھالر  ساناپقىلىندى. بۇ بولسا كىچىك  ۋەدە

رى چو  گۇناھالرەا ئايلىنىدۇ. بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇناداق ېكۆپەيگەنس
 نزاھالرۇ ىچىز  گ ،ناىۈچز. الرڭساقلىىى دى ناھالرۇگ ىچى  سانالغان »: دېگەن

پەيغەمااابەر  .(2)«ۇ ىززز ېۋھزززاالك قىلى نىۇئززز ئزززاخىرى  بىزززر ئىىسزززان ا ىوپلىىىززز
 ناى،ۈچزز .ڭسززاقلىىى نززاھالردى ۇ ىچىزز  گ»ئەلەيھىسساااالم ئائىشااە ئانىمىزەااا: 

 دېگەن. (3)«بار رەرىش ىلەپ چىەي ىۇرغۈخاىىرل مۇالرنىۇئ

قىلىشاى  پۇئەتەۋبە قىلىشى ۋە ئالالھنىڭ ھەقىقىي چو  گۇناھالر ئىنساننىڭ  ،كىنېل
كۈزگەنلىكىادىن نىڭ ئااخىرلىرىنى ئىباادەت بىالەن ئۆترامازان رەت قىلىنىدۇ.مەەپىبىلەنال 

يەناى  ،لىك كىشىلەرگە ئاالالھ ئىنئاام قىلغاان مۇكاپاتنىاڭبەختېرىشكەن بۈيۈك مۇكاپاتقا ئ
. بااۇ ئاازاد قىلىااش چااو  مانااا مۇشاۇنىڭداجەھەننەمادىن ئااازاد قىلىنىشانىڭ پەزىلىتااى 

ا ساقىلان كىشى بولسا ھېيات تەنتەنىساى نائىل بولغ ئاەاگۇناھالرنىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. 
. باۇ ئاازاد قىلىانىش ۋە ۇرئورۇنلۇقتا تسااۇمااتەم تمەھرۇم قالغان كىشاى بولساا  تۇر،اليىق
لىرىادىن ھېكمەترەت قىلىنىش بولسا ئىساالمدىكى ئىككاى ھېيتنىاڭ ئە  بۈياۈك مەەپى
ىرالشاقان ئاخ راماازان ،شۈبھىساىزكى»ئىبنى رەجەب مۇنداق دەيدۇ: ئىمام لىنىدۇ. ھېساب

ئاۇ كۈنادە روزا تۇتقاانالردىن چاو  گۇنااھ  ،كۈن ئۈممەت ئۈچاۈن بىار ھېيتتاۇر. چاۈنكى
ئۆتكۈزگەنلەر جەھەننەمدىن ئازاد قىلىنىدۇ. شۇنىڭدەك ئۇ كۈندە گۇناھكاارالر ياخشاىالرەا 

ا ئوخشاايدۇ. ئەييامىغا لىنىدىغان قۇرباان ھېياتھېسااب. باۇ كاۈن چاو  ھېيات تىلىدۇېق
                                                

 .تەب - 187 توم، - 1 ،«بىيۇرتۇق ۇفسىرەت»( 1)
 .نەگېد «يرىھىەلىغ ھى ەس»: ئالبانىي. دى ەھ - 3818 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم»( 2)
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دى ەھ -4243 ،«ەئىبنى ماج»( 3)
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قاناداق ھەرئاۇ كۈنادە باشاقا  ،تىن ئىلگىارى ئەرەفە كاۈنى بااركىقۇربان ھېيتا ،چۈنكى
ئىككااى كۈناادە ۇ ئااجەھەننەماادىن ئااازاد قىلىنىاادۇ.  كۈندىكىاادەك كااۆپ كىشااى

  كۈنىدۇر. ھېيتقىلىنغان كىشى ئۈچۈن بۇ كۈنلەر مۇبارەك  داجەھەننەمدىن ئاز

 ەيغەمابەرپىن رىۋايەت قىلىنغان بىار ھەدىساتە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماد ئىبنى ئابباى
 ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: 

ىسزان . ئىۇرىز ۇيزول بويلىرىز ا ى يۈشزۈچ ەزىگۈي رەي رەماالئىاىل ەنى ۈ  يتېھ»
  :ازداۋبىر ئا لىياالي ىغانڭئا قاىالرۇخلەجىى ى  باشقا م ۋە

رىتااى كەەاارى بولغااان مەەپىلىاارى مااول ۋە نېئمەت !مااۇھەممەدئااۈممەتى  ىئاا —
 .دەي ۇ – !لىڭالرېكرەببىڭالرنىڭ رەھمىتىگە 

  :ەرگەماالئىاىل ىائاال ئالالھ اقى  اۋ نەلگە  گاهقاي ېھ الرۇئ

 يەد — ؟ىهثۇرمېن كاپهاتىۇم اقىتتهاۋ قىلغهان ئادا زىپىسىنىۋە زۆئ تچىە ىزم —
  :رەماالئىاىل. ۇسوراي 

. ۇرىز ېب ايۋجزا يەد —، ىدۇر ئەي رەببىمىازئېلىشائىاش ھەققىناى تولاۇق  —
  :ئالالھ ئان ى 

 قهانتۇت ڭنهثىلىرىمنىەب غپىرىتىمنهىەم ۋە ىهزارئهۆز  نەم ،الركىۇڭب(له اھۇۋگ —
 ەتتەقىلىنغهههان ھهههال تەرغپىهههەمقىلهههثى .  كاپهههاتىۇم ڭنامازلىرىنىههه غهههانۇئ(ق ۋە اريز
 .«ۇي ەد — ،الرڭقايتى

 !نهثىلىرى ەب (ەئ›: تائااالئالالھ »: كېلىدۇمۇنداق  قوشۇمچەرىۋايىتىدە  (1)بەيھەقىي
 الرڭتلىكىەئهها ىر ۋە نيههاۇد نۈگههۈب ،مكىەسههەق نەبىههل مۇقههۇغلۇلۇئ ۋەئىههززىتى  ئههۆز 

 .(2)«ۇيدەد‹ نەمرىېب ەرگەسىل نىۇئ الرەڭىسلىمىنى تېن نثىنەم نۈچۈئ
                                                

ئىمام ئەباۇبەكرى ئەھامەد ئىبناى ھۈساەين ئىبناى ئەلاى ئىبناى مۇساا ئەلىۇسارەۋجىردىي ئەلىۇراساانىي  (1)
/  458 – 384ى الىُسْارَوْج رديُّ الىُرَاسَاان يُّ البَيْهَق ايُّ( )ھ. ئەلبەيھەقىي )بَحْمَدُ بنُ الحُسَيْن  بن  عَل يّ  بن  مُوْسَ

شاۇئەبۇل »، «ئەسساۈنەنۇل كاۇبرا»( _ كاتتا مۇھەددى ، شافىئىي فەقى . ئەساەرلىرى: 1066 – 994م. 
 ۋە باشقىالر. _ ت.« مەناقىبۇل ئىمام شافىئىي»، «ئەلبەئسۇ ۋەننۇشۇر»، «مەئرىفەتۇسسۈنەن»، «ئىمان

 .ئى ەز دىەنەس .دى ەھ - 3421 ،«ئىمان لۇبەئۇش»: قىيەيھەب( 2)
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.  يىنىااڭ ئەجىرلىرىنااى زايە قىلىااۋەتمەېئ رامااازانئەي روزىاادار قېرىندىشااىم! 
دىن يىاېئ راماازان.  پ قويماابېرىانىڭ پۇرسىتى بولغاان باۇ ئااينى قولادىن ىزئۆمرىڭ

ئۆمۈر بويى روزا تۇتقاانالر ن روزا تۇتۇش ئارقىلىن ئالتە كۈ ا ھەمئېيىدكېيىنكى شەۋۋال 
 :. باۇ ھەقاتە پەيغەمابەر ئەلەيھىسسااالم مۇناداق دەيادۇىڭېرىشابەختكە ئقاتارىدا 

 روزا يۇقوشز نۈ ز ەئال  ال اەۋۋش يۇىۇى( قۇ)ىولروزىسىىى  رامازان  ىماى»
 .(1)«ۇلىىى سابېھ ىقانۇروزا ى تەايۋرۈمۆئ ،ىساۇى

ل زا بىر يىائالتە كۈن قوشۇپ تۇتقان رو ئېيىدىنغا شەۋۋال روزىسى رامازان ك،ەمېد
قىلىن ئاار شۇتۇت روزا نۈك ەئالت يىداېئ الەۋۋش ەرىقىدەت ۇشۇم. رۇردۋەابار تقانغاۇروزا ت

 بەخاتغاان . يۇقىرىادا باياان قىلىنساىزبولى نەزگۈتكۆئ پۇتۇت اروز ىزنىڭمرىۆئ نۈتۈپ
ل لىشاى بىالەن خۇشااېھېيت كۈنىنىڭ ك بولمىشرەت كۈنى مەەپىا رەھمەت ۋە بولس

ان ياى بولغاېئىتائەت ئ ،. ئەمماتۇرتېگىشلىكيىنى ئۇزاتقان كىشىگە ېئ رامازانھالەتتە 
ويغاان يىنى كەتكاۈزۈپ قويغاان كىشاى بولساا زايە قىلغاان ۋە كەتكاۈزۈپ قېئ رامازان

ۇباارەك م ،شاىۈقايغۇەاا چۆك -ەەم نىاڭ ئۇ. غاايبوللىش ەېمىدە ېۋۇپۇرسەتنى قايتۇر
 غاي!ولبتەۋبىسى نلىقىنىڭ اي ۋىداالشقاكۈتۈۋالمياخشى ئاينى 

ئاۆز يىناى ېئ رامازانئالالھ تائاال »مۇنداق دەيدۇ: رەھىمەھۇلالھ ھەسەن بەسرىي 
رازىلىقىنااى قولغااا كەلتااۈرۈش ئۈچااۈن مۇسابىقىلىشااىدىغان بىاار ئاااي قىلاادى. بەزى 

لىاپ ېكەينىادە ق ەربەزىاليەنە  ،بە قىلسااىالدىغا ئۆتاۈپ ەەلكىشىلەر مۇسابىقىدە ئا
مەەلۇپ بولىدۇ. ياخشى ئەمەللەرنى قىلغۇچىالر پايدا ئالىدىغان ۋە يامان ئەمەللەرناى 

دىغان كىشاىگە ئوينااپ يۈرىا -دە كۈلاۈپ لەركاۈن شبۇقىلغۇچىالر زىيان تارتىدىغان ئۇ
 .(2)«لىنىمەنئەجەب

ىاارى ئالالھنىااڭ دەرگاھىاادا قوبااۇل قىلىنىااپ يىنىااڭ ئاخىرىاادا ئەمەللېئ رامااازان
بولغاان گە اليىان مەھارۇم قېلىاپ تەزىايە ئۇندىن كىشى كىم؟ن تەبرىكلىنىشكە اليى

مۇباارەك  ىزگەسا !كىشى كىام؟ ئەي ئەمەللىارى قوباۇل قىلىنغاان مۇباارەك ئىنساان
                                                

 .دى ەھ - 1164 ،«سلىمۇم»( 1)
 .تەب - 74 ،«رامىزان ۇزائىفۋە»( 2)
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 ئاالالھ !ئەي ياخشى ئەمەللەرنى قىلىشاتىن مەھارۇم قالغاان قېرىندىشاىم !بولسۇن
 ئامىن! ،نى تولۇقالپ بەرسۇنىزنۇقسانلىرىڭ نىڭىزس

ش ۇقااايغۇريىنىااڭ ئۆتااۈپ كەتكەنلىكااى ئۈچااۈن ېئ رامااازان !ئەي قېرىندىشااىم
 زىيان تارتىشاتىن سەۋەبلىكلىش ېقمەھرۇم  دىننىڭ نېئمەتلىرىئېيى رامازان ھەرگىزمۇ
بە قىلغااۇچىالر بولسااا ىاا. ەەلئەمەى، ئەلبەتااتە بىاارچىققااان قورقااۇ بىاالەن كېلىااپ 

دىن ساناقلىن كۈنلىرىنى كەتكۈزۈپ قويغاانلىقى ئۈچاۈن رامازان مىشبوليى ېەت ئرەھم
باۇ  ،. چاۈنكىلىدۇېكئېلىپ  قايغۇرىدۇ. بۇ تۈردىكى قايغۇرۇش كىشىگە ئارزۇ ۋە ئۈمىد

پۇشايماننى ۋە ئالالھنىڭ رازىلىقىغاا قارىتا تۈر قايغۇرۇش كەتكۈزۈپ قويغان ئەمەللەرگە 
ئۈچۈن الزىم باولغىنى قانچىلىاك  مۇئمىنقىت اۋ ھەرلىدۇ. ئىشتىياقنى پەيدا قى قارىتا

مۇناداق دەيادۇ: تائااال قورقۇشاتۇر. ئاالالھ  ئاالالھتىنئىبادەتلەرنى قىلسۇن  -تائەت 
( نۈچهۈئ رى ېهب سهابې)ھ رگاھىغاەد ڭردىگارىنىۋەرەپ مماەئ رىثىغانېب ەدىقەس﴿

 الرۇشهه ەنەئ .رەكىشههىل رىههثىغانۇت پۇق(رقهه دىللىههرى بارىثىغانلىقىههثىن قايتىههپ
( ڭ)باشههقىالرنى ئىشههالرنى يا شههى ر،ۇچىالردۇئالههثىرىغ قىلىشههقا ئىشههالرنى يا شههى
   .(61 - 60 :)مۇئمىنۇن﴾رۇچىالردۇتىرىشق قىلىشقا ئالثىثا

 

قىلغىن!. شنغ  نېسنى ئاالىزىنى يەكنزار  رامازا بىزگە ئى ئالالھ! 
  نېسى  قىلغىن!. د رگاھى ندا رازقىلىاقنى ئااالردا سااا ئى ائەت 

ئى ائەيلىنر يېخىىغ كن   بىزلەرنى   ىىز ئۈچۈ ب لغشى قىلىنغغچىالردى!
نامازلىزىىىزنى  روزىلىزىىىزنى ۋ  ئ قغغنا  بىزنى  . اىلالرغا ئغدش غرغى!

 ئامى!! ... !قغرئانلىزىىىزنى ق بغت قىلغى!
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 30 

 
 ثىن كېيىنكى ھاياتىڭىزرامازان

 

ت مەەپىاارە ىزگۇناااھلىرىڭىن ئااى قېرىندىشااىم! ئۇشاابۇ مۇبااارەك رامااازان ئېيىااد
 كەەارى بىار رەھامەت ۋە ماۇكەممەل بىارھەقىاقەتەن  ىزچىقىشاىڭ داھالقىلىنغان 
ا ىن گۇناھقابىلەن ۋىداالشاقاندىن كېاي رامازان  !لەرنى قوەدانېئمەتتۇر. ئاشۇ نېئمەت
  !ۋەتمەۇلەرنى ەەزەپكە ئايالندۇرنېئمەتئۇ  پ،قايتى

لاۈككە ىلىنغاان كىشاى! ھۆرق دئازاىن ئەي ياراتقۇچىسى تەرىپىدىن جەھەننەمد»
ئاۆز  ىزسائەجەباا، ! ىنىڭغا قايتىشتىن سااقلگۇناھالرنىڭ قۇللۇقى ،ىنكېي ئېرىشكەندىن

 ىزنىسايەنە  ىزيااراتقۇچىڭ مۇئىلگىرلەۋاتساىڭىز ساېرىجەھەننەمبىالەن  ىزخاھىشىڭ
بىاالەن جەھەناانەم ھاەىغااا  ىزئىىتىيااارىڭ ئااۆز ىزساا !ئۇنىڭاادىن ئۇزاقالشااتۇرامدۇ؟

گەرچە ئالالھنىااڭ  !ئۇنىڭاادىن قۇتقۇزاماادۇ؟ ىزنىساا ىاازرەببىڭ ،مۇىزڭەۋاتسااىسەكر
ئۇنىڭادىن  ماۇرەھمىتى ياخشىلىن قىلغۇچىالرەىال بولسىمۇ، ئەمما يامان ئىش قىلغۇچى

زالىام  ،ر ئۈچاۈنال بولساىمۇەليئۈمىد ئۈزمىسۇن. گەرچە مەەپىارەت قىلىانىش ماۇتتەقى
 .(1)«تۇرئەمەس ىراقمۇتلەق يشۇ مەەپىرەت قىلىنىشتىن ھەرگىزمۇ 

 ۇتىپمههېي پايانىغهها رسههلىرىمىزەد ققىههثىكىەھ «نىلىههرىەم ۋە ريھههى ڭنىههريزى»
 !رۇئا ىرقىسىث ەڭئ ڭرسلىرىمىزنىەب(لسا د رسەد ۇبشۇئ. قالثى

 نەبىاال ڭنىااۇئئوخشاااش، ا ەااىزڭىنىلغاۈۋتۈك نەبىاال تەتااائ نااىيىېئ رامااازان 
 ڭرنىاەنلۈك نكى،ۈچا. ىشاىڭلىداۋ كەدچىاۇالغۈۋتۈك نەبىال تەنى تاائالرئاي كىيىنېك
ئوخشااش،  ەرگىنىمىزگۈنادەللۈگ يىنىېئ رامازانبىز  ر،ۇنلىرىدۈك ڭئالالھنى ممىسىەھ

                                                
 .تەب - 77 ،«رامىزان ۇزائىفۋە»( 1)
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دا ئااالالھنى رامازاناا ينااىەئەب. ھتاااجمىزوم ەشااكۈرۈندەللۈگ ۇرنىمااەنلۈقالغااان ك
 مىز. لىقھتىياجېئ ەالشقاۇلۇئ ئالالھنى ۇردىمەنلۈك باشقا ئوخشاش ەلىغىنىمىزەاۇلۇئ

 چىلىرىناى. كېىڭىزھالەتتە تاۇتتئۈمىد قىلغان ئىمان ئېيتقان ۋە ساۋاب  نىوزىر، 
دەت بىالەن الەتتە ئىبااھئۈمىد قىلغان  ساۋابكېچسىنى ئىمان ئېيتقان ۋە  قەدر بولۇپمۇ

ىماان ۋە ئبۇ ئۇشا. (ئەلبەتاتە ،قىلىساىزمۇشۇنداق  نىڭ ئويىمىزچىمۇبىز) ىڭىزتىرىلدۈرد
 رتتۇر.قىتتا شاەاق بىر ئىبادەتتە ۋە ھەرقانداق بىر ۋابولسا، ھەرقاند ئۈمىد قىلىش ساۋاب

 ھالهثا نقىلغها تىقهادېئ دىنغها قەھ قىلغان،  الىس ئالالھقا تنىەئىباد تەقەپ الرۇئ﴿
 اكههاتنىز قىلىشههقا، ئههادا نامههازنى. لههثىۇيرۇب قىلىشههقا تەئىبههاد ئههالالھقىال( زۇ)يههالغ

 ته(غرا (زاكهاتالر نامهاز، ئىخهالس ت،ەئىبهاد نهىە)ي الرۇشه ەنەئ(، لهثىۇيرۇ)ب ەرىشكېب
سااۋاب ن ۋە ناى ئىماان ئېيتقااىزروزىلىرىڭ نەفلەدىن كېيىنكى رامازان .(5)بەييىنە: ﴾رۇدىنث
ە ۋئېيتقاان  ئىماان ەانادىمۇتۇردىن كېيىن قىيامادا رامازان. ۇ قىلغان ھالەتتە تۇت ئۈمىد

، ۇيرۇپبا، ياخشاىلىققا ىز. ئىلىام تەلەپ قىلىشاىڭۇ قىلغان ھالەتتە تاۇرساۋاب ئۈمىد 
، ىزىڭلىشااى، ئااالالھ تائاااالدىن مۇكاپااات تىزقىلىشااىڭ سااەبر، ىزڭىتوسۇشاايامااانلىقتىن 
ى ۋە پۈتااۈن ياخشاا ىزپ قىلىشااىڭمااال سااەر -الالھ يولىاادا پااۇل ، ئااىزجىھااادلىرىڭ
 تىالەش ۋابساا. ايغاىنقىلھالەتتە ئۈمىد قىلغان  ساۋابئىمان ئېيتقان ۋە  ىزئەمەللىرىڭ

بولساا ش ئۈمىد قىلىا ساۋابئىبادەتلەرنىڭ روھىدۇر. ۋە  بولسا ئىىالسنىڭ جەۋھىرىدۇر
 زدۇر. ۋاقىت پەر ھەر

 ىزگەساابااۇ ئالالھنىااڭ  ىزڭىروزا تۇتقااان بولساا بااويى رامااازانپۈتااۈن  ئەگەر 
ى ئېھسااانخاتىرجەملىااك ۋە ساااەالملىن ئاتااا قىلىشااى بىاالەن بولغااان پەزل ۋە 

 ماۇكېيىنئۇنىڭادىن  ىزىشاىڭسەۋەبىدىندۇر. تولۇق بىر ئااي روزا تۇتۇشاقا قاادىر بوالل
ەا دەلىلادۇر. مۇساتەھەپ ساانىلىدىغان ىزروزىالرنى داۋامالشاتۇرااليدىغانلىقىڭ نەفلە

ز ئىباادەتلەر پەر نەفالە ،شۈبھىساىزكى. (1)ۇ روزىناى كاۆپلەپ تۇتا نەفالەۋاقىتالردا 
 ،نااى ئۈسااتۈن قىلىاادۇىزدەرىجىلىرىڭ .تولۇقالياادۇ نۇقسااانالرنىئىبااادەتلەردىكى 

 نەفالە. ىاڭياخشىلىن قىلبىر ئەگەشتۈرۈپال  قابىر يامانلىق .ۋېتىدۇۈنى ئۆچۈرخاتالىقالر
                                                

 - دىيۇھاەي ۋە نۈكا ەئالت يىداېئ الەۋۋش نى،ۈك ەفەرەئ نى،ۈك راۇئاش ر،ەنلۈك ئاق ،ەنبەيشەپ ،ەنبەشۈد( 1)
 _ ت. .ئوخشاش تقانغاۇت روزا نلىرىۈك ەنبەكشەي ،ەنبەش نۈچۈئ قىلىش ئىش قارشى ناساراالرەا
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بەجاا كەلتاۈرگەن زلەرناى ياول تۇتقاان ۋە پەرئوتتاۇرا  نى ياخشى كاۆرۈپ،ئىبادەتلەر
ۋە بۇ ياخشى كۆرۈلگەن  ،ئالدىرىغۇچى لەرگەئىبادەت نەفلەدەرىجىسىدىن رنىڭ كىشىلە
ھەدىا  قۇدساىيدا  ىلىڭ!يۈكسدەرىجىسىگە  ۈستۈنلۈككە ئېرىشكەنلەرنىڭئئارقىلىن 
 نىۇئه نەم ،ەرسهۋەشىقىنلىېي اڭما نەبىل رەتلەئىباد ەفلەن املىقۋدا مەنثەب»ئالالھ: 
 دەيدۇ. (1)«نەقالىم پۈرۆك يا شى

  دىن قوەداياادىغان بىاار ىزدۈشاامەنلىرىڭخااۇددى ئېيىاادا  رامااازانئۇشاابۇ روزا
. پەيغەماابەر ىساىزئىچىدەاننىااڭ دىن ئىباارەت مۇساتەھكەم قورىااروز ىزسا دۇر،قالقانا

 بىزر ئوخشزاش قالقىىىغزا شز ىاىۇرۇئ ڭالرنىزڭبىرىقايسزى روزا »ئەلەيھىسساالمنىڭ: 
دېگىنىدەك مۇساتەھكەم بىار قورەاان  (3)«رۇقالقان  تۇزمەروزا م» ياكى (2)«رۇقالقان 

تەرەپاتىن ئىنساانالر ۋە جىانالردىن تاۆت داۋاملىن  ىزس. الغان ئىدىڭىزقوەدتەرىپىدىن 
دە ىاز، ئىچىڭىز تەرىپىادىنشەيتانلىرىڭ ئېھتىمال ۋىدىسىز.قورشا نىڭبولغان دۈشمەنلەر

پىادىن ىدىن بولغاان دۈشامەنلەر تەرخاھىشىڭىز - ھەۋەى ۋە نەپ  - ھاۋايى مەۋجۇد
لاۈك قورەااننى دىن ئىبارەت كۈچرامازانپ قالغان كۈنلىرىدە لى. يىلنىڭ قېىزقورشالغۇچىس

  !؟سىزدىن خاتىرجەم بوالالمىزئۈچۈن دۈشمەنلىرىڭ ىڭىزئۆز ،ىڭىزتاشالپ كېتىپ قالس
 باۇ ىزنامازنى خۇشۇ بىلەن، رۇكۇ ۋە سەجدىنى جامائەت بىلەن ئاادا قىلادىڭ .

 اڭهما( زۇ)يهالغ﴿ ىادى.ناماز بولسا ئاالالھ تائااالنى ئەسالەش ئۈچاۈن يولغاا قويۇلغان
 مىغاانبولز وزا پەرر (14 :تاھاا)﴾ئ(قىغىن ناماز نۈچۈئ شەسلەئ نىېم قىلغىن، تەئىباد

ۇش ۋە ، يىل بويى ئىسالمنىڭ ئاساساى دەپ ساانىلىدىغان ناماازنى ئوقادەكۈنھەربىر 
نامهاز ﴿ !مۇ؟ىزتولۇق ئادا قىلىاش بىالەن، ئاالالھنى ئەسالىگەن ھاالەتتە قااللىادىڭ

   .(103: )نىسا﴾قىلىنثى رزەپ)ھالثا(  نەنگەلگىلەب اقتىۋ ەرگەئمىنلۇم

 ناامىزىنى ىاتاراۋ ،ىلىاك ئاۇزۇن ئوقاۇپ كەتساۇنبويىچە ئىمام قانچ رامازان  
 ىزگە بىارسنىڭ بارلىقى بىلەن ىزتىڭىرچىلىك قىيامنى ئۇزۇن قىلىشقا قۇدكې ىزئوقۇشىڭ

دىن رامازانا.  ھۆججەتتۇر. يىلنىڭ قالغان ۋاقىتلىرىدا بۇ كېچىلىك قىيامغا سەل قارىماا
                                                

 .دى ەھ - 6502 ،«خارىيۇب»( 1)
 ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدى ھ - 2230، «ەسائىين( »2)
 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدى ھ - 614، «تىرمىزىي( »3)
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. ئااۇ ىااڭلېئنى ىزڭنېسااىۋىگە تېگىشاالىك ىزڭىكېيىنمااۇ ئااۇ كېچىلىااك قىياماادىن ئااۆز
يىلنىاڭ قالغاان  .(1)«رۇرىپى ەشز ڭئمىىىىزۇم» كېچىلىك قىيام ھەدىستە كەلگەنادەك

 .  ئۈچۈن بوشاەلىن قىلما ىزشەرىپىڭ ىمۇۋاقىتلىرىد

ئەمماا  ،ىزنى بىر قېتىم ياكى ئۇنىڭدىنمۇ ئازراق خەتمە قىلادىڭ«قۇرئان كەرىم»
ناى «رىامقۇرئاان كە». باۇ ىڭدا بىر قېتىمدىنمۇ كۆپرەك خەتمە قىلىشقا تىرىشرامازان
 ،ۈنكىئىنسااپلىن مۇئاامىلە قىلىشاتۇر. چا قارىتاا ىزگەنەپسىڭ قارشىتىشكە ېتەرك ئ

ردىن ئىشاال ھاكاازاۋە بىرقىسىم ھەلەكچىلىكنى تامام قىلىش ئۈچۈن «قۇرئان كەرىم»
دىان «قۇرئاان كەرىام»ساىزنى مەشاغۇل قىلىاپ  ىماۇكۈنلەرد. قالغاان چىسىزكېۋاز 

 مۇ؟ىزۋاز كېچىشكە ئىرادە باەلىدىڭ رسىلەردىننە يىراقالشتۇرەان

ن ، ئااۇالر بىاالەىزنااى قوەدىاادىڭىزۋە قەلبىڭ ىاازڭىچە ئەقلىنىااڭ يېتىشااىزڭىكۈچ
. ىزڭىتاۇتتىدىن روزا ەەشلىر - ھەۋەسلەرنىڭ ەەلدى - ىتېرىلەرنى شىلىۋەتكۈچى ھاۋاي

. ىزىڭقوەدىاد نئېيىدا ھارامالردى رامازاننى ىزقەلبىڭ شۇنداقال نىىزڭىكۆز ،نىىزقۇلىقىڭ
 كېلىشاى يااكى ھېيتنىاڭ شى كۈننىڭ پېتىشاىۇئۇ ئەزاالرنىڭ ھارامدىن روزا تۇت ،لېكىن

 ى بولسااقەلبنىاڭ ھارامادىن ساقلىنىشا ،كۆزنىڭ ،بىلەن چەكلىنىپ قالمايدۇ. قۇالقنىڭ
 ەشهمەگەئ ەگەڭرسهەن يهثىغانەبىلم﴿ :ئىتىدۇرىشاەر ماۇئالالھنىڭ قالغان كۈنلەردىكى

(، ەمېهد لىهثى ڭئا لىمىغهاننىڭئا م،ۈردۆكه ننىەرمىگۆىلثى ، كهب ننىەبىلمىگ نىە)ي
شهلىرى قىلمى ڭ( نىهزالىرىەئ ۈزگەس نىەدى( )ي ز،ۆك الق،ۇ( قنىۈك تە)ئىنسان قىيام

 .(36)ئىسرا: ﴾ۇثس(راق قىلىنى - س(ئال نەتەقىقەھ ەستىثۈئ

پ نىاڭ قېلىاىزڭىئۆمر ئەمماا، ىزتارتىلمايساال ساوراققا ئۈچاۈن ىكۈنلىر رامازان ىزس
دا ئىساالم ئەخالقاى بىالەن رامازانا. ىزتارتىلىسكۈنلىرىدىنمۇ سوراققا  ،ئاي ،قالغان يىل

 (2)«مەن روزىادار»تىللىغان يااكى ھاقاارەت قىلغاان كىشاىگە نى ىزس، ىزئەخالقالندىڭ
روزا  نۈچاۈئ ەمېن ن،ەبولغانىك نداقۇش .ىڭىزبولدەا ئىگە ىزمۇبارەك ئايدا تىلىڭدېدىڭىز، 

ۋېلىشانىڭ ۇتىلىنى تۇت ؟ئوخشاش قىلمايسىز ىزنىڭنىۈك تمىغانۇت نەبىل ىزڭنىۈك تقانۇت
                                                

ئالبااانىي: . ېااگەند «ەھى ساا»: ىاايەھەب. زەدىاا ھ - 7921، «ەلمۇسااتەدرەكئ»( ھاااكىم: 1)
 .ېگەند «ەسەنھ»( 1903 ،«ەسسىلسىلەتۇسسەھىھەئ)»

 .قىسمى بىر ڭدىسنىەئىلگىرى بايان قىلىنغان ھ( 2)
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 ،ئىكەنلىكااى وزارئەخالقنىااڭ ئاساسااى كۈناادىلىك كااۈنلەردىكى  رامازاناادىن كېيىنكااى
ۋە مۇئمىننىااڭ ئىمانىاادىكى  (1)دا ئە  ئېغىاار نەرسااە ئىكەنلىكااىتارازىسااىئەخااالق 

 -قاان  ،قاانەتۇ - ئۇرۇق !؟ۇمىدىمىلتىئۆگ ىزگەسمۇكەممەللىكنىڭ دەلىلى ئىكەنلىكى 
رەھىمناى  - بىالەن بولغاان ساىلە ىزتاۋابااتلىرىڭ - ئائىلەۋە  قۇلۇم -ا قوشن ،قېرىنداش

 -ساىلە گە چىقىرىاپ «دىئۆلا»دىن كېايىن ئاۇالرنى رامازانا. ىڭىزدا تىرىلدۈردرامازان
ە قالغاان كاۈنلەردۋە پەزىلەتلىاك ئايادا مەزكاۇر ! روزا غۇچى بولما رەھىمنى ئۈزۈپ قوي

رەھىام قىلىااش بىاالەن  - سااىلە بىراۋالرەاارەھىمنىااڭ داۋاملىششاى ئۈچااۈن  - ساىلە
سااېىىيلىقنى ئۆگىتىشااى بىاالەن  ىزگەساائېيىنىااڭ  رامااازاننااى تىرىلدۈرىاادۇ. ىزقەلبىڭ

ھېچقاناداق  ىازدائىم ھاياات تۇرىادىغان رەببىڭ ،، لېكىن ئۆلمەيدىغانىڭىزبولدسېىىي 
نىااڭ مىزرەببىۈك سااېىىي زاتتااۇر. ھتىياااجى چۈشاامەيدىغان ئە  بۈيااېنەرسااىگە ئ

نى ياخشاى كۆرىادىغان شانىمۇئامىلە قىلى ىزگەس ۋە كەرەملىك ،بەندىلىرىگە سېىىيلىن
جەنانەت  ىازبىالەن رەببىڭ ىز. بۇناداق قىلىشاىڭىڭقىلبىلەن مۇئامىلە  گۈزەل ئەخالق

ساېىىيلىن قىلىشاى ۋە جەھەننەمنىاڭ ياالقۇنالپ تۇرەاان  ىزگەسالىرى بىلەن نېئمەت
 قېلىشى مۇمكىن. ئېلىپ  شەپقىتىگە - رەھىمئۆز  قارشى سىزنى غائوتلىرى

دىن مازانارا بەرگەن گەىڭىزئاۆزق. ۇكاۆرد دا ئاكتىپ ۋە ھاياالىنرامازاننى ىزسبىز 
باۇ  كى،ئەجەپ ئەمەسا .ۇ تاۇر ىازدەڭىۋەد دائىرشقا ۇھايالىن ۋە ئاكتىپ بول مۇكېيىن

ى مااۇمكىن ۋە شااۇ ۋەدەەنااقوبااۇل قىلىااپ قېلىشااى نااى ىزڭىتەۋبۋەدە بىاالەن ئااالالھ 
اتقااا ىقىااگە ۋە قىيااامەت كااۈنى مۇكاپپئەمەلااگە ئاشااۇرەان ۋاقتىڭاادا ئالالھنىااڭ تەۋ

كەن، كىمكى ئەھدىنى بۇزىادى﴿ ىنىڭ:ساقلمۇمكىن، ۋەدىنى بۇزۇشتىن  ىزشىشىڭىرېئ
 .(10 : )فەت﴾يىنى ئۇنىڭ ئۆزىگە بولىدۇىئەھدىنى بۇزەانلىقىنىڭ ز

! اقلىنىڭساىكى بىر خىسلەتنى قىلىپ سېلىشتىن ۋەدىنى بۇزۇش بىلەن مۇناپىقلىقت
قۇرئاان »بىرساى ئەھادىنى بۇزۇشاتۇر، باۇ  ،باار بولاۇپ ئااالمىتى تاۆرتمۇناپىقلىقنىڭ 

 :يامانراقى ۋە ئە  قەبىھىادۇر ھەممىدىنقىلىنغان تۈرلەرنىڭ  ىرزىكدە مۇناپىقالر «كەرىم
 قسهى ەت رنهىەل(تەنىيمەغ ۋە) ەدىقەسه ڭنىېسه زىسهىەب ڭالرنىهۇئ!( دەممەھۇ)ئى م﴿

 ۋە زىۆ)سهه ەرگەمههبەيغەپ زىلىههرىەب ڭالرنىههۇئ﴿ .(58 :)تەۋبە﴾ۇيههثەيىپلەئ نىڭقىلىشههى
                                                

 .نەگېد «ھى ەس نەسەھ». دى ەھ - 1925، «تىرمىزىي»( 1)
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 ڭرسىسهىنىەن لىغانڭئا»( رنىەمبەيغە)پ ۋە ۇزىثۈتكەي تەزىيەئ( ئارقىلىق رىكىتىەھ
 ەبىهزگ ئهالالھ رەگەئ»: رەزىهلەب ئىچىثىكى ڭالرنىۇئ. ۇيثەد «ۇئىشىنىث ەممىسىگەھ
 ق،ۇتتهەرېب ەدىقەسه ەتتۋەلهەئ( قىلسا ەڭك رىزقىمىزنى نىە)ي لساقى ئاتا زلىثىنەپ زۆئ
 زۆئه الرغهاۇئ ئهالالھ. قىلهثى ەھهثەئ ئالالھقها پەد «قۇب(التته يا شىالردىن ەتتۋەلەئ
 ھهثىنىەئ نهىە)ي قىلىشتى خللىقېب چاغثا،( قىلغان با( نىە)ي قىلغان ئاتا زلىثىنەپ
 الرۇئه( شهتىۈرۆئ زۈيه قىلىشتىن تەئئىتا ەمبىرىگەيغەپ ڭئالالھنى ۋە ئالالھقا پ،ۇزۇب

 ەھثىسهههىگەئ نەرگەب ئالالھقههها( پەد بههه(لىمىز يا شهههىالردىن قىلىمىهههز، ەدىقە)سههه
 يالغهانچىلىقلىرى( قىلىشهتىكى اەۋد نىھسانىېئ)ئىمانىنى،  قىلغانلىقلىرى،  ىالپلىق

 ب(لىهثىغان القهاتۇم ئالالھقها( ب(لهثى؟ ەمېنه ىتىۋئاقى ڭشنىۇزۇب دىنىۋە ۇ)ش نۈچۈئ
( تارتىههپ)يىلتىههز  دىللىرىههثا ڭناپىقلىقنىههۇم رەدەق ەگ( نىۈكهه تەقىيههام نههىە)ي نۈكهه
 .(77 – 75)تەۋبە ﴾قىلثى ىتىۋئاقى( ڭ)ئىشىنى ڭالرنىۇئ ئالالھ شىنىۇرۇت

ئىبااادەتلەرنى  -تااائەت  ىمۇت مەزگىلىنىااڭ ئاااخىرقى ۋاقىتلىرىاادئىبااادە - تااائەت
مابەر ئەلەيھىسسااالم كېچىادىن . چوقاۇمكى پەيغەېرىاڭداۋامالشتۇرۇشقا ئالالھقاا ۋەدە ب
ئىباادەتنى داۋامالشتۇرۇشاقا  - تاائەت قاچاانھەريەنى ئىلگىرى ۋە كۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلىدە 

دېااگەن  «)ئىسااتىغفارنىڭ خوجىسااى( ل ئىسااتىغفارۇديىسااەي»ئالالھقااا ۋەدە بېرىااپ، 
 ن ى ەسز ن،ەسز بزاى ەر ڭىىزېم نەسزئزى ئزالالھ! »ى: تادۇئاسىدا مۇناداق دەيت

 ڭمىىزۈچۈ . نەمۇڭلزۇق ڭىىېسز نەم ،ڭياراى ىز ىزىېم نەسز. رۇ زيوق ئىالھ باشقا
 يامانلىقىز ى  ڭناھلىرىمىىزۇگ قىلغزان. نە ىمڭرمانىەپ ز ھ ىەئ ڭىىېس ە ىشىچېي

  ىزززرايېئ ىزززىڭىلىرىەئمېن قىلغزززان ئاىزززا اڭزززما ن،ەيزززمەىىل پانزززاھ غىىى ىسززز اڭسزززا
 تەغپىزززرەم نزززاھلىرىمىىۇگ ڭىىزززېم ن،ەقىلىزززم  ىزززرايېئ ۇنزززاھىمىىمۇگ ن،ەقىلىزززم

 .(1)«ۇي ەلمەرۈچە  ناھالرنىۇگ چاى ېھ باشقا ن ى ەس قىلغى ،

قسنانالردى! پاك غرسنە   سنااا غن - ئى ئالالھ! سە  پۈيۈ  ئەاىن 
قىغننا غنىنن  ا قلھھەمدۇسننانادر ب لسننغ   سننەندى! باشننىا ھېچبىننز ئىال

ز ۋ  سننااا يەۋبە ىىننالەىگغۋاھلىننق بېزىىىننز  سننەندى! مەغئىننز ت ي
 ئامى!! ..قىلىىىز.

                                                
 .دى ەھ - 6306 ،«خارىيۇب»( 1)
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 گەنچەتۈ

 
 -كىتااابىمىز پايانىغااا يەتااكەن ئۇشاابۇ دەماالەردە ئااۆتكەن ئۇلااۇەالر، ئابااا 

خەيرلىاك ۋە بىردىنبىار تاوەرا كىتااب باولمىش ئەجدادلىرىمىز كىتاابالر ئىچارە ئە  
نى خەتمە قىلغاندا ئوقۇپ كەلگەن دۇئادىن بىر بۆلۈك ئوقۇش بىالەن «قۇرئان كەرىم»

بىلمەي  -ەش ۋە ئوقۇش جەريانىدا بىلىپ ئۇشبۇ ئەسەرنى تەرجىمە قىلىش، تەھرىرل
 خاتالىرىمىزەا بىرئاز بولسىمۇ دالدا بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز:  -سادىر قىلغان سەھۋ 

ال ساەندىن مەدەت، ئاالالھ! ساېنى مەدھىيەلەيمىاز. پەقەتائەپۇ قىلغاۇچى ئى 
ئمەتلەر نېاا مىز. بااارلىن ياخشااى ئىشااالر ۋەسااوراي مەەپىاارەت - ھىاادايەت ۋە ئەپااۇ

سااەا ئاى رەببىمىاز! شااھىد باولغىنكى، ساەندىن.  مۇمۇكاپات دىن، ئىمتىھان ۋەسەن
 جۇدامىز. -ئاسىيلىن قىلغۇچىالردىن بىزلەر ئادا 

ئۇالرنىااڭ زېمىننىااڭ ۋە  -ئاساامان ئااى ئۆزلۈكىاادىن ئاشااكارا بولغااۇچى ئااالالھ! 
 زېمىنناى ۋە  -ئاسامانشاۇنداقال  دۇرساەن،رنىڭ نۇرىالبارلىن مەخلۇقات ئارىسىدىكى

  .سەندۇربىلەن تۇتۇپ تۇرەۇچى ڭمەخلۇقاتنى ئۆز قۇدرىتى كۈللى

 .لەيمىازەساېنى مەدھىيئى مەۋجۇدلۇقى شەكسىز، ئەزەلدىنال مەۋجاۇد ئاالالھ! 
سااەن بىاالەن تااۇر، ۋەدە  ھەق تااۇر،مىااڭ ھەقالسااېنىڭ كا ۇرسااەن!تھەق ،چااۈنكى

 تۇر!ئۇچرىشىشىمىزمۇ ھەم ھەق

ئىكەنلىكىاااگە،  دۋجاااۇنىاااڭ ھەقىاااقەتەن مەباااارچە مەلەكلىرىڭساااېنىڭ 
منىڭ ھەق الپەيغەمبەرلىرىڭنىاااڭ ھەق ئىكەنلىكىاااگە، ماااۇھەممەد ئەلەيھىسساااا

قىيامەتنىاااڭ بولۇشاااىنىڭ شەكساااىز ھەق  الپەيغەمااابەر ئىكەنلىكىاااگە، شاااۇنداق
دىكاااى جەساااەتلەرنى تىرىلااادۈرۈپ ھېسااااب لەرئىكەنلىكىاااگە، ساااېنىڭ قەبر

 !مھىلالئالىدىغانلىقىڭغا چىن قەلبىمىزدىن ئىشىنىمىز ئا
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 اا تىاڭىە بەرگەن ئىساالمدىن ئىباارەت نېئمبىازلەرگئى كۆپ بەرگۈچى ئاالالھ! 
باارچە نېئمەتلىرىاڭ ئۈچاۈن سااەا  ...چارۋا -مال  ۋە چاقا -ئىمانىمىز، قۇرئانىمىز، باال 

بىزناى ئىتتىپااق قىلادىڭ.  .دىنىمىزنى ەالىت قىلدىڭ .ھېسابسىز مەدھىيەلەر ئوقۇيمىز
ساەن بەرگەن نەرساىلەرگە كاۆپ . ۇ بىازگە ئاتاا قىلادىڭبىز سورىمىغان نەرساىلەرنىم

 .مىننەتدارلىن بىلدۈرىمىز

بىااز سااەندىن جەننەتنااى ۋە جەناانەتكە  !ئەي چەكسااىز كۆيۈنكااۈچى ئااالالھ
نى تىلەيمىز ۋە دوزاخاتىن قىلىشىڭمۇيەسسەر  سۆز ۋە ئەمەللەرگەشتۇرىدىغان اليېقىن

   .اھ تىلەيمىزھەرىكەتتىن پان - سۆزۋە دوزاخقا ئېلىپ بارىدىغان 

سەن يېتەكلىگەن كىشىلەر قاتارىادا بىزلەرنىماۇ  ئى مۇھاپىزەت قىلغۇچى ئالالھ!
سااەن بەختلىااك قىلغااان كىشااىلەر قاتارىاادا بىزنىمااۇ بەختلىااك  .يېتەكلىگەيسااەن

 .ئۆزۈ  ھىمايەەگە ئالغان كىشىلەر قاتارىدا بىزلەرنىمۇ ھىمايە قىلغايسەن .قىلغايسەن
ياماان قىسامەتلەردىن بىزناى  .ايساەنى بەرىكەتلىاك قىلغرساىلەرنبىزگە بەرگەن نە
  .تاۇرسېنىڭ ئۈستۈەدە ھۆكۈمران يوق .دۇرسەنسەن مۇتلەق ھۆكۈمران .ساقلىغايسەن

سەن ھەممىدىن بۈيۈك، ھەممىدىن  .لمايدۇالرنى ھېچكىم ئەزىز قىالسەن خار قىلغان
رەا السااەن پااۈتكەن قىساامەتلەر ئۈچااۈن ئالقىشاا. ئۈسااتۈن پەرۋەردىگارىمىزسااەن

  .سېنىڭ ئىلتىپاتلىرىڭغا تەشەككۈر ئېيتىمىز .ھەقلىقسەن

خاتاالىقلىرىمىزدىن  - باارلىن گۇنااھ! گۇناھالرنى كەچۈرۈم قىلغۇچى ئالالھەي ئ
سااەندىن باشااقا  ز.ساااەا تەۋبە قىلىمىاا .سااېنىڭ ئالدىڭاادا كەچااۈرۈم سااورايمىز

 .تۇريوق ىمىز، سەندىن ئۆزگە نىجاتكارگارىمىزپاناھ

 نشااەپقىتىڭدى -بىزنااى مېھىاار  !ئاااخىرەتتە كۆيۈنگااۈچى ئااالالھ -دۇنياا ئەي 
   !ردىن ئەيلىگەيسەنالبولغۇچى درامىزاندا دوزاختىن ئازا ئۇلۇ مەھرۇم قىلمىغايسەن، 

باوۋىلىرىمىزنى، قېرىنداشالىرىمىزنى،  - بىزنىاڭ ئاتاا !كەچۈرگاۈچى ئاالالھ ەيئ
  !ىنداشلىرىمىزنى كەچۈرگەيسەنئاياللىرىمىزنى ۋە بارلىن مۇسۇلمان قېرلىرىمىزنى، ئەر

قىلىشنى ياخشاى كۆرىساەن، بىزناى  پۇسەن ئە !كەچۈرۈم قىلغۇچى ئالالھئەي  
    .قىلغايسەن پۇئە
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بااارلىن ئىشاالىرىمىزنىڭ ئاااقىۋىتىنى  !ھەممىنااى بىلىااپ تۇرەااۇچى ئااالالھئەي 
  !نقىدىن ساقلىغايسەىرلائاخىرەتنىڭ خ - ياخشى قىلغايسەن، بىزنى دۇنيا

بىزلەرگە ، ھالىمىزنى ساەا ئېيتىمىز ئالالھ! م شەپقەت قىلىپ تۇرەۇچىئەي دائى
 !پ قويمىغايسەنالنتمۇ ئۆز ھالىمىزەا تاشۇكېس - ئۆزۈ  ئىگە بولغايسەن، مىنۇت

رنىاڭ البىزناى زالىم .ل قىلادۇقۈئاۆزۈەگە تەۋەككا !ئەي ۋەكىل بولغۇچى ئالالھ
 !پىتنىسىدىن ساقلىغايسەن

منى، الئىساا !ئااالالھ ئوقااۇبەت يەتكۈزگااۈچى -دۈشاامەنلىرىگە ئااازاب ئەي 
رنى لەنى ھەمدە مۇشارىكئەھلى ۇرفۋە كۇ الرنىتۇزكور !رنى ئەزىز قىلغايسەنالمۇسۇلمان

ياۇرتىمىزنى ۋە  !ك قىلغايساەنالقىلغايساەن، دىان دۈشامەنلىرىنى ھاا زەبۇن - خار
  !خاتىرجەم قىلغايسەن - بارلىن مۇسۇلمان يۇرتلىرىنى تىنچ

 .بىزلەرناى ياۇرتلىرىمىزدا ئەمىان قىلغايساەن !لغۇچى ئاالالھخاتىرجەم قىئەي 
 !ھ قىلغايسەنالمەنسەپدارلىرىمىزنى ئىس -يېتەكچى پىشۋالىرىمىزنى ۋە ئەمەل 

 !بارلىن مەخلۇقاتنى ئىدارە قىلىپ تۇرەۇچى، بارلىققاا كەلتۈرگاۈچى ئاالالھئەي 
  !لغايسەنرەا مۇۋەپپەق قىالرنى سەن ئۆزۈ  رازى بولىدىغان ئىشالمۇسۇلمان

رنى، لالئاياا لىمەمۇساۇلمان ئەرلەرناى، مۇسا !بارلىن نۇقساندىن پاك ئالالھئەي 
رنى ئۆزئارا كۆيۈمچان الئۇ .رنى مەەپىرەت قىلغايسەنلالئايا ەمۇئمىن ئەرلەرنى، مۇئمىن

ردىن يىاراق المەخپىي ئىپپەتسىزلىك، بۇزۇقچىلىق - ۋە توەرا يولدا قىلغايسەن، ئاشكارا
    !قىلغايسەن

ساۈپەتلىرىڭنى تىلغاا  - شاەۋكەتلىك ئىسامى - سېنىڭ شانۇ !ئالالھئالىي ئەي 
پۇچقاقلىرىاادىكى  - دۇنيانىااڭ ھەربىاار بۇلااۇ  .ئېلىااپ تااۇرۇپ سااەندىن تىلەيمىااز

   !رنىڭ ئەھۋالىنى ياخشىلىغايسەنالمۇسۇلمان

رەاا دىياانەت، الئايال لىمەمۇسا !كۈ  قۇۋۋەتتە يۈكسەك، قۇدرەتلىاك ئاالالھئەي 
رنىاڭ ئەھاۋالىنى ياخشىلىغايساەن، الئۇ .ق ئاتاا قىلغايساەنالت، گۈزەل ئەخاھىدايە

  !رنىڭ ئائىلىسىنى بەختلىك قىلغايسەنالئۇ
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   !مۇسۇلمان ياشلىرىغا ئىنساب بەرگەيسەن !ئالالھھىدايەت قىلغۇچى ئەي 

رنىاڭ قەلبىناى الدالمۇساۇلمان ئەۋ !ئاالالھئۆزلۈكىدىن ئاشاكارا بولغاۇچى ئەي 
رنىڭ دىنناى تاوەرا چۈشاىنىپ، سااپ ئېتىقااد التقايسەن، ئۇۇلەن يورم نۇرى بىالئىس

 !بىلەن ئۆسۈشىنى نېسىپ قىلغايسەن

مۇسۇلمان يېاتەكچىلەرگە ئىنسااپ بەرگەيساەن،  !ئالالھشاھالرنىڭ شاھى ئەي 
رنىڭ ئېزىشى بىلەن بىزلەرنىڭمۇ ئېزىپ الپ قويمىغايسەن، ئۇالرنى ئازەۇنلۇقتا تاشالئۇ

 !!سىغىنىپ پاناھ تىلەيمىز... ئامىن!ەا كېتىشىمىزدىن سا
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