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 ياتتىنىنەشر

 
جىمى ھەمدۇسانا بارچە مەۋجۇداتنى يوقتىن بار قىلغۇچى، ئۆلۈك تۇپىاققرا جران 

يېگررانە ۋە كەرەملىررك  ،ىن بررار ۋە ئەبەدىلررئەبەد بررار بولغررۇچىكىىگۈزگررۈچى، ئەزەلررد
ئالالھقا خاستۇر. شۇنداقال پەيغەمبىىىمىز مرۇھەممەد مۇسرتافا سرەللەلالھۇ ئەلەيھرى 

تاۋابىئاتلىىىغررا، ئەسررھابلىىىغا ۋە ئررۇ زاتقررا ترراكى  -ۋەسررەللەمگە، ئررۇ زاتنىررڭ ئررائىلە 
 سۇن.قىاامەتكىچە ئەگەشكەنلەرگە دۇرۇد ۋە ساالمالر بول

ئالالھ ئەززە ۋە جەللە ئۆمۈر بېىىپ، براالەەت يېشرىغا قەدەم  !ئەزىز قېىىندىشىم
قىز، ئەر، ئايال مۇسۇلمان ئۈچۈن ھىجىىي يىل برويىچە يىلردا  -قويغان ھەربىى ئوەۇل 

ئېاىرردىكى  11بىررى كېلىرردىغان رامررازان ئېاىنىررڭ پەرز روزىسررى ۋە يىلنىررڭ قالغرران 
مىزنىڭ مرۇھىم تەركىبرى سرەپىىىىسرقىغىنە ھايرات سۈننەت، مۇباھ روزىالر ئۇشربۇ ق

 دۇر.دىنقىسىملىىى

 تۈرلۈك ئاي )قەمەرىراە( تەقرۋىمى ئىسالم كالېندارى ياكى ھىجىىاە تەقۋىمى بىى
كرۈن بىرى يىرل ھېسرابلىنىدىغان تەقۋىمردۇر. برۇ  355ياكى  354 / ئاي 12بولۇپ، 

 - 17نىردا، ھىجرىىاە زامارەزىاەلالھرۇ ئەنھرۇ تەقۋىم خەلىپە ئۆمەر ئىبنى خەتترا  
سرى بىرلەن، ئررالەملەرگە ەھەزرىتررى ئەلىنىرڭ تەۋسىا يىلرى - 638مىرالدى يىلرى، 

سررەللەلالھۇ ھەزرىتررى مررۇھەممەد  ۋە يولباشررچى قىلىنىررپ ئەۋەتىلررگەن رەھررمەت
 ۋاقترى ھىجرىەت قىلغراننىڭ ئانرا يرۇرتى مەككەدىرن مەدىرنەگە ئەلەيھى ۋەسرەللەم

شررۇنىمۇ ىلىنغرران ۋە يولغررا قويۇلغانرردۇر. يىررل دەپ قوبررۇل ق - 1( 622 ە)مىالدىررا
قەمەرىي تەقرۋىم جراھىلىاەت ئەرەبلىرىى ئىچىردىمۇ ئەسكەرتىپ قويۇش كېىەككى، 

يىلالر تەرتىپ بويىچە مۇنچىنچى يىل دېاىلمەي، شرۇ يىرل يرۈز  ،لېكىن .قوللىنىالتتى
 ە)مىالدىرا« پىرل يىلرى»لىنەتتى. مەسرىلەن، ىبەرگەن مۇھىم ۋەقەلەر بىلەن خراتىى

نەچرچە كرۈن  50دىرن «پىرل ۋەقەسرى»ەۇلغانردا ، رەسرۇلۇلالھ تۇ571ياكى  570
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كەئربە رېمۇنرق قىلىنغران »يىل كېاىنكى يىرل  ئۆتكەن ئىدى(، پىل يىلىدىن ئىككى
، رەسۇلۇلالھنىڭ خانىمى خەدىجە ئانىمىز ۋە تاەىسى ئەبۇ تالىب ۋاپرات بولغران «يىل
 گەندەك...اىل( دې619 ە)مىالدىا« قايغۇ يىلى»يىل 

زىنچى ئېاى بولسا ئۇشربۇ تەقۋىمنىرڭ توققرۇ« رامازان»ھىجىىاە كالېندارىدىكى 
كرۈن  30يراكى  29يەنە بىى يېڭرى ئراي كۆرۈلگرۈچە  ،ئېاىدۇر ۋە يېڭى ئاي كۆرۈلۈپ

غرانلىقى كۈن ئراز بول 12 – 11تەقۋىمدىن  ەداۋاملىشىدۇ. ھىجىىاە تەقۋىمى مىالدىا
كېلىردۇ  كۈن بالردۇر 12 – 11يىلدىكىدىن  ئالدىنقىئۈچۈن، رامازان ئېاى ھەر يىلى 

 يىلدا بىى قېتىم ئوخشاش كۈنلەردە كېلىدۇ.  32ۋە تەخمىنەن 

يىرل  - 624 ە)مىالدىا ( ئايئبانەبارات )شىلى ي - 2رامازان روزىسى ھىجىىاە 
ۇرئرران ق»فېررۋرال( دا پەرز قىلىنغرران بولررۇپ، رامررازان روزىسررىنىڭ پەرز ئىكەنلىكررى 

 بىلەن مۇتلەقتۇر.ئ ىجما، سۈننەت ۋە ئ«كەرىم

)سرىاام( دەپ « الصراام»)ساۋم( يراكى « صوم»دە «قۇرئان كەرىم»رر  «روزا»
دىررن كەلررگەن «روزە»ئاتالغۇسررى فرارى تىلىرردىكى « روزا»كەلرگەن. تىلىمىزدىكررى 

ەرا «روزا»بروۋىلىىىمىز بولسرا قەدىمردە  -دېگەن مەنىدىدۇر. ئاتا « كۈنلۈك»بولۇپ، 
 .  (1)دېگەنىكەن« باچاق باچاماق»قا «تۇتۇشروزا »)باچاق(، « چاقْبَ»

ز لىم ئابدۇلئەزىھوسۇللۇق ئا -مول ، قولىڭىزدىكى ئۇشبۇ كىتا  مىسىىلىق دوكتور
دىن ۋزۇامۇسررتافا كامىلنىررڭ قەلىمىررگە ئائىررق بولررۇپ، بىررى مررۇقەددىمە ۋە ئوتتررۇز مرر

 تەشكىل تاپقان ئەسەردۇر. ئەسەر ھەجىم جەھەتتىن نىسربەتەن كىچىرك، مەزمرۇن
 ھەتتىن يەڭگىل ۋە ئاسان ئۆزلەشتۈرۈلىدىغان شەكىلدە تەياارالنغان. جە

سەللەلالھۇ ئەلەيھرى  رەسۇلۇلالھ ،ئايەتلىىى« قۇرئان كەرىم»كىتابنىڭ مەزمۇنى 
سررالىھلەرنىڭ  -سررەلەف  ۋە ھەدىسررلەرنىڭ سررۈننىتى بايرران قىلىنغرران ۋەسررەللەم

                                                
يىرل،  - 1981شرىنجا  خەلرق نەشرىىااتى،  توم، I« دىۋانۇ لۇەاتىق تۈرك»م. كاشغەرىي: ( 1)

پېئىلىنىرڭ  -باچرائەسكى ئۇيغرۇر تۈركچىسرىدە قوللىنىلغران »بەت؛ ئەرتان بەسلى:  - 536
 ESKİ UYGUR TÜRKÇESİNDE GEÇEN baça- FİİLİNİNيىلتىرزى ھەققىردە )

KÖKENİ ÜZERİNE») ،Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi   ژۇرنىلررى
 .بەتلەر - 44 – 41سان،  2016/7
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زا تۇتۇشرتىن ئەۋۋەل، دۇردانىلىىى بىرلەن بېرزەلگەن بولرۇپ، كىشرىدە رو -كمەت ھې
تەياارلىقالر ئۆگرۈت  ىيەۋئىدىابولۇپمۇ رامازان روزىسىدىن ئەۋۋەل بولۇشقا تېگىشلىك 

كېچىككەنردە  ،برۇ كىترابنى مرۇمكىنقەدەر رامرازان ئېاىردىن برۇرۇن ،قىلىنغان. شۇڭا
 ئوقۇپ تۈگىتىش تەۋسىاە قىلىنىدۇ. رامازاندا بولسىمۇ،

ىدە تەرجىمران ۋە نەشرىىاات تەرىپىردىن سكىتابنىڭ مەزكۇر ئۇيغۇرچە تەرجىمى
 ەندىكىچە مېتود قوللىنىلدى:ۋتۆ

دېاىشرركە « زانىرررام»گەرچە ئۇيغررۇر جامررائەتچىلىكى رامررازان ئېاىغررا  .1
ل ئاتىلىشرىغا ەزكۇر خاى ئىسىمنىڭ تروەىا ۋە ئەسرئادەتلەنگەن بولسىمۇ، م
 دەپ ئېلىندى؛« رامازان»ئە  يېقىن شەكىلدە 

ن برۇرۇن كىتابنىرڭ مەتنرى ۋە ھاشرىاەلىىىدە سرىدى«مۇقەددىمە»كىتابنىڭ  .2
 ئۇچىايدىغان بەزىبىى دىنىي ئاتالغۇالرەا قىسقىچە ئىزاھالر بېىىلدى؛ 

قايسى ئايەت ئىكەنلىكرى ئەسەردە كەلتۈرۈلگەن ئايەتلەرنىڭ قايسى سۈرە ۋە  .3
مۇمالشقان شەكىلدە شرۇ ئرايەتتىن كېاىرنال وئىسالم ئەدەبىااتىدا ئ خەلقئارا
  ؛بېىىلدى

سىي ھەدىسلەردە كەلرگەن ئرالالھ تائاالنىرڭ لەۋزلىرىى تلەر ۋە بەزى قۇدئايە .4
 خەت شەكلىدە بېىىلدى؛ «ئەسلىيە»ئاتايىن 

ھەدىسررلەردە كەلررگەن رەسررۇلۇلالھ سررەللەلالھۇ ئەلەيھررى ۋەسررەللەمنىڭ  .5
 خەت شەكلىدە بېىىلدى؛ «مەردانە»لەۋزلىىى ئاتايىن 

ۋە ئرۇالردىن كېراىن ئرۆتكەن كىتابتا ئىسمى تىلغا ئېلىنغان ساھابە، ترابىئىن  .6
شرۇ شەخسرنىڭ  ئۆمرۈر بايرانىمۇھىم زاتالرنىڭ قىسقىچە  ۋە ئۆلىما -ئالىم 

 بېىىلدى؛ە كلىدەش ەھاشىائىسمى تۇنجى تىلغا ئېلىنغان بەتنىڭ ئاستىغا 

ئۆمرۈر تەرجىمە ۋە تەھىىىلىك جەريانىدا قوشرۇلغان تولۇقلىمرا، ئىزاھرات يراكى  .7
 شەكلىدە ئىشارەت قويۇلدى؛« ترر  »اخىىىغا قاتارلىق مەزمۇنالرنىڭ ئ بايان
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ن بولررۇپ، مەزكررۇر ئۇيغررۇرچە بېررىىلمىگە« خرراتىمە»ئەسررەرنىڭ ئەسررلىدە  .8
بىرى خراتىمە قىسقا نامىدا « تۈگەنچە»دە نەشىىااتىمىز تەرىپىدىن تەرجىمى
 بېىىلدى.

 يۈسررۈفئاخىىىرردا، ئۇشرربۇ ئەسررەرنى تەرجىررمە قىلغرران مررۇھەممەد تۇرسررۇن 
لمى ۋە ۋاقتىغرا بەرىركەت تىلەيمىرز. شرۇنداقال ئەسرەرنىڭ ئە  قېىىندىشىمىزنىڭ ئى

ئاخىىى ئىزچىرل يېتەكچىلىرك  -ياخشى شەكىلدە نەشى قىلىنىپ چىقىشىغا باشتىن 
قىلغان ئۇستاز دوكترور ئابردۇلئەزىز رەھمەتۇلالھقرا تەھىسرن ئوقرۇش بىرلەن بىرىگە 

دىى ۋە ېىىشرىنى قراپايردىلىق قىلىرپ ب لمانالرەاۇسرۇبارلىق مىزانە ئەمگىكىمىزنى چنا
 مىز.خالىق ئالالھتىن تىلەي

 

مەركىزى  تساجىاە ئىسالم تەتقىقا  
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 بەزىبىر ئاتالغۇالرغا ئىزاھات

 
 ۇپ،بولر ەتئىبراد ەلگىلىرگەنقىلىشرنى ب ۇمچوق ەندىگەئالالھ تائاال ب )الفرض(: ەرزپ

 پەرز. ۇچىايرردۇئررادا قىلمىسررا جازاەررا ئ ۇ،تاپىررد ۋا ئررادا قىلسررا سررا ۇنىئرر
 :بۆلۈنىدۇ تۈرگەقاراپ ئىككى  تەبىئىتىگە ئىشنىڭ ىلەنگەنبەلگ

بولغران،  ېرىەكك ۇندىشرىئور ۇمچوقر ۆزىكىشرى ئر ەربىىھ )فرض عين(: ەينئ ەرزپ
ئورنىغرا باشرقا ڭ نىرۋبىىاساقىق بولىردىغان،  ەدىنىدىنئادا قىلغاندىال گ ۆزىئ

 .ەرزبىىى ئادا قىلىپ قويسا بولمايدىغان پ

 تەممۈئر نۈترۈيراكى پ ۋەيراكى رايونردا  رەھەشر مۇلەم :)فرض كفاية( ۇپايەك ەرزپ
 ېرىەكئرادا قىلىنىشرى ك ۇمچوقر ەتئىارنەزەر،كىم ئرادا قىلىشرىدىن ق ەئىچىد

ئرادا قىلسرا باشرقىالردىن سراقىق بولىردىغان،  ەربولغان، بىى قىسرىم كىشرىل
 مىيۇمرۇيراكى رايرون يراكى ئ رەھەشر ۇئادا قىلىنمىسا شر رىپىدىنەت چكىمېھ
 .رزەبولىدىغان پ ناھكارۇگ كەبىىد ەممەھ تەممۈئ

بىى  )متّفق عليهە(: ەدىسھ ەلەيھىئ ۇتتەفەقۇنياكى م ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىرلىكك
 ەپد« ەھىھەينسرر» ڭرنىەسررلىملۇئىمررام م ۋە ۇخررارىيئىمررام ب ەدىسررنىڭھ

 نىررررڭلىىى«ەلمۇسنەدۇسسررررەھى ئ» ۋە« ەلجامىئۇسسررررەھى ئ»ئاتالغرررران 
« ەھىھەينسر». ۇدۇرئاترالغ ەيردىغاندىلئالغرانلىقىنى ئىپا ۇنئور ئىككىلىسىدە

ئىمرام  ۋە بۇخرارىي. ئىمام ۇقىلىنىد ېتىىاپئ ەكبىىد ەرىپىدىنبارلىق ئالىمالر ت
 بىرىلىككە ھەدىسشۇناسرالرنىڭبرارلىق  كەلگەنلىكرى بىىلىككە مۇسلىمالرنىڭ
 سەھىھلىكىنىڭ ھەدىسنىڭ ئاتالغۇ مەزكۇرقارىلىپ،  دەپئوخشاش  كەلگىنىگە

 .كۆرسىتىدۇ جىسىنىدەرى يۇقىىى ئە 

 بولررۇپ، دېررمەك «ڭغۇچىئىزىرردىن مررا ۋە ەگەشرركۈچىئ» تههابىنىن )التههاب  (:
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 ە، سراھابۇرمىسرىمۇت ۇپبول ەمىاھھ رىدەەنەز كۆپچىلىكىنىڭ مۇھەددىسلەرنىڭ
 .ۆرسىتىدۇكىشىنى ك ۇچىاشقانئ ەنبىل

 گەەنردىئرالالھ تائراال بن، ەنمىرگەكلەقىلىش چ ۋەتوەىا  ەتتەرىئەش )الجهائز(: جائىز
بولمايرردىغان،  ۇنرراھقىلسررا گ ،ەرگەنقىلماسررلىق ئىىتىاررارلىقنى ب -قىلىررش 

 ەقىرردە)ئ قائىرردەئ»ممررا، ەئ. ۆرسررىتىدۇئىشررالرنى ك« برراھۇم»، «ھرراالل»
 .ۇرسىتىدۆئىشنى ك «مكىنۇم»تتىن ەھەقلىي جەشى ئۇبولسا، بول ەد«ئىلمى(

 دېرگەن «ەرگرۈچىب ۇپتوشر ۇسر ڭقىغانالرەراچا» نىسرىەم تەەۇل )الهراي((: ۋى را
 بىرلەن سرەنەدىباشرقىالرەا  ھەدىسرنى بىى ەئىلمىد دىسەھ بولۇپ، مەنىدە

 .ۆرسىتىدۇك ەرگۈچىنىب ۆزلەپس

 دېگەنردەك «چسىزۈك ۋەئاجىز » نىسىەم تەەۇل )الحديث الضه يف(: ەدىسھ ەئىفز
بىىىنرى  ەرتلىىىدىنش ەدىسنىڭھ« ەسەنھ» ۋە «ەھى س» بولۇپ، مەنىلەردە

 .ۆرسىتىدۇك ۋايەتنىىمىغان رىياكى بىىقانچىسىنى ھازىىل

 دېرمەك «ۇچىبولغر ەمرىاھھ ۋە ۇچىاشرقۇچىئ» ەنىسىم ۇەەتل )الصحاب (: ەساھاب
 قېرتىم بىرىەر ئەلەيھىسسراالمنى پەيغەمربەر ھالىتىردە ئېاتقرانئىمان  بولۇپ،

كىشررىنى  كەترركەن دۇناررادىن ھالىتىرردە مۇسررۇلمان ۋە كررۆرگەن بولسررىمۇ
 ىىام.ك ەسھا : ئكلىەش ۆپلۈك. ككۆرسىتىدۇ

 ھەدىرس بولرۇپ، دېرمەك «ەرسرەتايىنىلىدىغان ن» ەنىسىم ۇەەتل )السند(: ەنەدس
. كۆرسىتىدۇ راۋىالەرنى ئېلىنىدىغانتىلغا  بۇرۇن مەتنىدىن ھەدىسنىڭ ئىلمىدە
يرول » ەنەي دەنەسربارىردىغان بولغاچقرا،  ئېلىرپ مەترنىگە ھەدىرس راۋىالەر

 .ۇئاتىلىد ۇئاتىلىد ۇپمەد« (/ الطىيق قىرە)ت

 ەيىبرتىنسراق، سراەالم، ئ» ەنىسرىم ۇەەتلر )الحهديث الصهحي:(: ەدىسھ ەھىھس
 ۇلقوبرر ەپد «ەنچلىكئىشرر»: ەئىلمىررد ەدىررسھ ۇپ،بولرر ېررمەكد« خررالىي

 ۋىالەرنىررڭىشىشررى، راۇتت ەنەدنىڭبولغرران سرر ېىەكلىرركك ۈچررۈنقىلىنىشررى ئ
 ۋىالەرنىررڭرا ۆپيرراكى كرر ەنچلىكئىشرر ېىىمررۇباشررقا ت ۇشررى،بول ەنچلىكئىشرر
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 ېلىقمايردىغانچ ەئاسرانلىقچ ۆزگەكر ۋەبولماسرلىقى  ۋايەتزىق رىر ۋايىتىگەرى
دىنىرري  ۋەھازىىلىغرران  ەرتلەرنىقاتررارلىق شرر ۇشررىخررالىي بول ەيىرربلەردىنئ
 .ۆرسىتىدۇك ەدىسنىبولىدىغان ھ ەلىلد ۇسۇسالرداخ

 پ،ۇبولرر كەمېررد «ھى ەئىككررى سرر» نىسررىەم تەەۇلرر )الصههحيحين(: ەھىھەينسهه 
 ەئررالت» رۋەتىررۆم ە توپالنغرران ئ دىسررلىىىەھ ڭيھىسسرراالمنىەلەئ رەمرربەيغەپ

ئىككرى  نچلىكەئىشر ە ئ ەئىچىرد« / الكترب السرت ( ەسىتت بىۇتۇكىتا  )ك
 ڭرنىەسرلىملۇئىمرام م ۋە خارىيۇئىمام ب نىە، ي«توپلىمى رەدىسلەھ ھى ەس»
 .رۇدۇخاى ئاتالغ رسىتىدىغانۆلىىىنى ك«الصحاح( ع)الجام ھى ەسسۇجامىئ»

 ھىمۇمر ە توپالنغران ئ دىسرلىىىەھ ڭيھىسساالمنىەلەئ رەبمەيغەپ )السنن(: ۈنەنس
كىترا ،  تۆئاتالغان ت نەنامى بىل« (نەنۈسسەالسنن )ئ» ەكىتا  ئىچىد ەئالت
ئىبنرى  دەممەھۇسىجىسرتانىي، مر دۋۇدا ۇبرەئرالىمالردىن ئ ددىسەھۇم نىەي

 ەئىبنررى مرراج ۋە سررائىيەن يىبەئۇئىبنررى شرر دەھررمەئىاسررا تىىمىزىرري، ئ
« السرنن ارربةر (/  ئەربەئ نىەنۈ)س نەنۈس تۆت» ڭاتارلىقالرنىق ىنىيۋزەلقەئ
 ەئىلمىرد دىرسەھ «نەنۈسر» نداقالۇ. شررۇكىتابلىىىرد دىسەئاتالغان ھ پەد

 دىسلىىىەھ ھكامەئ ققىدىكىەقىساى ھ -جازا  ر،ەئامىلىلۇم ت،ەئىمان، ئىباد
 .رۇئورتاق ئاتىلىشىد ڭتوپالنغان كىتابالرنى

 كىن،ې. لرۇرسرىتىدۆيرولىنى ك تقانۇت ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ )السنة(: ۈننەتس
. فىقر  ۇبولىرد رقلىرقەپ نىسىە( ەا قاراپ مكىسقېئورنى )كونت نەئىشلىتىلگ
ئرادا قىلغران  يھىسسراالمەلەئ رەمربەيغەسرىىت، پ اجىپتىنۋ ۋە رزە: پەئىلمىد

 منىۈكررۆھ رئىيە: شررەئىلمىررد دىررسەھ ؛ۇرسررىتىدۆك تنىەئىبرراد «ەپررلەن»
 -ئىرش  زى،ۆس ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ ن،ۇرمىسۈياكى بىلد نۇرسۈدبىل

 رئىيە: شرەفىق  ئىلمىرد لىۇسۇئ ،ەتسەرسۆك تلىىىنىەپۈس - لقۇخ ۋەئىزلىىى 
ئىزلىرىى  -ئىش  زى،ۆس ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ رىدىغانۈبىلد منىۈكۆھ
 .ۇرسىتىدۆك تلىىىنىەپۈس ۋە

 ەرگەننى بىقىلماسرلىق ئىىتىارارلىق -قىلىش  ەندىگەئالالھ تائاال ب )المبها((: ۇباھم
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قارىغران  ەپقىلىش يراكى قىلماسرلىقنى ئوخشراش د ەرىئەتش ەتتەئىش. ئاد
قىلسرا  ۈرمىگەن،بىلرد ەئىپراد ەقەتقىلماسرلىق توەىىسرىدا پ -ياكى قىلىرش 

 .ۆرسىتىدۇئىشالرنى ك« جائىز»، «ھاالل»بولمايدىغان،  ۇناھگ

 ۈزۈلمەيئرر ۇئارقررائارقىم» ەنىسررىم ۇەەتلرر ر(:)الحههديث المتهه ات ەدىههسھ ۇتەۋاتىرمهه
 ئراخىىىغىچە بېشرىدىن سرەنەدنىڭ ئىلمىردە ھەدىرس بولۇپ، دېمەك «ېلىشك

يروق  ئېھتىمراللىقى كېلىشرىۋېلىش ئېاتىشرقابولغان ئارىلىقترا ئارىلىىىردا يالغران 
سررانلىق  ۆپكرر ەتتىكىئوخشرراش ھررال ۋىالەرنىررڭسرراندىكى را ۆپكرر ھررالەتتىكى

: ەدىرسھ ۇتەۋاتىىم پ،ۇبول رسىتىدىغانۆك دىسنىەھقىلغان  ۋايەترى ۋىالەردىنرا
 .ۆلۈنىدۇب ۈرگەئىككى ت ەپد« ۇتەۋاتىىم ەنىسىم»، «ۇتەۋاتىىم ەۋزىل»

ئرالالھ  ۇپ،بولر ەنىدەم ېگەند« ئىش ۆرۈلىدىغانياخشى ك» )المستحب(: ۇستەھەپم
 ۇپ،لربو ەتقىلغران ئىبراد بەرەىت ېكىنل ۇيىۇمىغان،ئادا قىلىشقا ب ۇمتائاال چوق
 ەتتەئاد ۇئاتالغ ۇ. بۇجازاالنمايد ۇچىقىلغ ەركت ېىىشىدۇ،ئ ۋابقاسا ۇچىئادا قىلغ

 .ۆرسىتىدۇك ۈرلەرنىمۇقىلىنغان ت ەرەىبقاتارلىق ت ەپلەن ۈننەت،س

 ۋە ەرزپ ۇپ،بولر ەنىرلەردەم ېگەنردەكد «ەدىراەھ ە،زىاراد ۇق،ئارت» )النفه((: ەفلەن
 ەتلەرنىقىلىنغان ئىبراد ەرەىبق تقاتارلى ۈننەتس ۇستەھەپ،باشقا م ۋاجىپتىن

 ۋاجىرپ ۋە ەرزپ» ېاتىلغانردانامازەرا قارىترا ئ ۆزسر ۇ: برەسىلەن. مۆرسىتىدۇك
. زاكاتقرا قارىترا ۈرىردۇبىلد ەنىنرىم ېرگەند« ناماز ۇقنامازالردىن سىىتقى ئارت

غرا رامازان. ۆرسرىتىدۇك ەدىقىلەرنىزاكاتتىن سرىىتقى سر ەرزبولسا پ ېاتىلغاندائ
 .ۆرسىتىدۇروزىالرنى ك ۇتقانروزىدىن سىىت ت ۋاجىپ ۋە ەرزپ لسا،ېاتىقارىتا ئ

 ېرمەكد« چىىايلىرق ۈزەل،گر» ەنىسرىم ۇەەتل )الحديث الحسهن(: ەدىسھ ەسەنھ
 ېكىننى ھازىىلىغان، لەرتىش ڭنى«ەدىسھ ەھى س»: ەئىلمىد ەدىسھ ۇپ،بول
 ۇشررىبول ەرىجىرردەد ۇقىىىيرر ە سررادىى قىلمايرردىغان ئ ۋەنلىكھەسرر ۋىانىررڭرا
يرراكى  ەرىجىسررىد ۆۋەنترر ڭنىرر«ەدىررسھ ەھى سرر»قىلىنمايرردىغان،  رتەشرر
 ەرىجىسرىگەد« ەدىرسھ ەھى سر» ەممراىىى، ئۇقتىرن ير«ەدىرسھ ەئىفز»
 .ۆرسىتىدۇك ەدىسنىھ ەتمىگەني
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« ەرىرمك ۇرئرانق» ەلەيھىسسراالمئ ەيغەمربەرپ )الحديث القدس (: ۇدۇسى ق ەدىسھ
 ەيغەمربەر. پۆرسرىتىدۇك ۋەھىانرىقىلغران  ۋايەتسىىتىدا ئالالھ تائراالدىن رىر

زات  ۇلرۇ ئاتالسرا، ئ ەپد« ەدىرسھ»قىلغرانلىقتىن  ۋايەترىر ەلەيھىسساالمئ
ئاتالغرران.  دەپ «ۇدۇسررىيق» ۈچررۈنئ ېىىلگەنلىكررىب ەتنىسررب ەرۋەردىگارەرراپ
 سرررلىك،ەددەقۇپررراكلىق، م» نىسرررىەم تەەۇلررر لىمىسرررىەك «سرررىيۇدۇق»
 لىركەۋەت نەنگەلرۈت رىدىنۇتوم «ىۇدۇق» نىدىكىەم نەگېد «قسانسىزلىقۇن

خراى  ققراۇدلۇجەۋبىرى م  ۇلرۇخرالىي ئ قساندىنۇن رقانداقەھ» پ،ۇئىسم بول
 ھىرريۋەيرراكى  شۈچرر نەنەم «سررىيۇدۇق دىررسەھ». رۇنلىكتررەگېد «ەرسررەن

 نەلررگەك يھىسسرراالمدىنەلەئ رەمرربەيغەئىبررارىلىىى پ تىن،ئررارقىلىق ئررالالھ
 .رۇكتەمېد دىسەھ

 ەردەتلەباشرقا ئىبراد جردىنەھ ەرىردەزەن ڭئالىمالرنىر پچىلىركۆك )ال اجهب(: ۋاجىپ
 نەبىررل رزەپ ەبررتەزھەم فىرريەنە. ھرۇيوقترر رقررىەپ ڭرزنىررەپ نەبىررل اجىررپۋ
 ەرىجىسرىگەد ‹اتىىەۋتۇمر› نىرق،ېئ سكىن،ەك تەقەپ رزەپ»: رقىەپ ڭاجىپنىۋ
 ‹اتىىەۋتۇمر› سركىن،ەبولسرا، ك اجىپۋ. ۇئىسپاتلىنىد نالەبىل رەلىللەد نەتكەي
بررارلىق  كىن،ېلرر. «ۇئىسررپاتلىنىد نەبىررل رەىلررللەد نەتمىررگەي ەرىجىسررىگەد

 رقرىەپ ڭاجىپنىۋ نەبىل رزەپ قتىسىدىنۇقىلىش ن لەمەئ ەرىدەزەن ڭئالىمالرنى
ئادا قىلسرا  نىۇئ ۋە ۇرسىتىدۆك نداشنىۇئور مۇئىككىسى چوق رەھ نكىۈيوق. چ

 .ۇچىايدۇئادا قىلمىسا جازاەا ئ ،ۇتاپىد ا ۋسا

بىرى  ەلرۇمم ېاىنكرىك ۋاپاتىردىن يھىسسراالمنىڭەلەئ ەيغەمربەرپ )اإلجمها((: ئئىجما
 ەكبىررىد ەسررىلىدەم ەلررۇمم ۇجتەھىرردلىىىنىڭم ۈممىتىئىسررالم ئرر ەسررىىدەئ

 .ۇرئىتتىپاقلىشىشىد

 لىردىغانۇئوق رەدەئاتقانغرا ق  ترا پۇقوير نىۇيقۇئ چىسىې: ك)التهجهد( نامىزى دۇججەھەت
. ۇلىردۇئوق ەنچخالىغرا ترتىنەكئەر تۆيراكى تر ترتىنەكئە. ئىككرى ررۇنامازد ەپلەن
 ىر ۋراەت» پ،ۇبول تەننۈس ۋە پەھەستۇم كمىۆھ ڭنامازنى ۇكاتتا بولغان ب زىلىتىەپ

 .رۇنامىزىد دۇججەھەت ۇم«ناماز( چىلىكې)ك يلەل لۇقىاام» ۋە« نامىزى
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 مۇقەددىمە

 

جىمى ھەمدۇسانا تەقدىىلەرنى بەلگىلىگۈچى، كېچىنى كۈنردۈزگە ۋە كۈنردۈزنى 
 ،ۇلىغىنىنى يارىتىهههدھئهههالالھ  ههها﴿لالھقرررا خاسرررتۇر. كرررېچىگە كىىگۈزگرررۈچى ئا

 .(68)قەسەى: ﴾ۇنىنى تالاليدىلىغھ ا

شرررىمىز، ئىسرررتىغپار ۋېلىتەۋبە قىلى تائررراال ئرررالالھزات ۋە ئەبەدىررري ئۇلرررۇ  
 بىررز ،ئۈچررۈن انەلەردە بولۇۋېلىشررىمىزشررىمىز، نېئمەتلىىىنررى ئەسررلەپ شررۈكۈرۋېلىئېاتى

رەھمىتىنىرڭ مەيىرن  ئرۆززىلەتلىرك پەسرىللەردە گە ئارقىمۇئارقا كېلىردىغان پەبەندىلەر
 مۇستەسرناىردىغان ۈلمەەپىىىترى قولغرا كەلتۈرئىالھىري ۋە  ايدىغانددا سالقىنشاماللىىى

 ڭزىنىههۆئهالالھ )ئ﴿خراى كررۈنلەرنى ترالالپ بەردى.  ئاتايرردىغانئرۆزىمىزنى دەمرلەرگە 
 قىلمهههاقچى رۈكۈشههه( ەمىهههتىگنېن ڭزىنىهههۆ)ئ يهههاكى ب لغهههانالر كچىەسهههلىمەئ( درىتىنىۇقههه

 .(62)فۇرقان: ﴾ردىەب قىلىپ رىدىغانۇت ئالمىشىپ زنىۈندۈك نەبىل ەچېك نۈچۈئ ب لغانالر

دۇرۇت ۋە ساالم ئىبادەتگۇيالرنىڭ ئىمرامى، ئرالالھنى كرۆپ زىكىرى قىلغرۇچى ۋە 
ئرراخىىىتىنى گۈللەندۈرۈشررتە خااليىققررا شررۈكۈر ئېاتقۇچىالرنىررڭ رەھبىررىى، دائىمررا 

ەەلىربە قرازىنىش  تەڭالدىن ۋە دۇناادا شۇنداقال  ،ۇرۇشنىدۇنااسىنى قانداق بويسۇند
 سررتافاۇمئۆگەتكررۈچى مررۇھەممەد  ئۈچررۈن ياراتقۇچىسررىنى قانررداق رازى قىلىشررنى

 بولسۇن. سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمگە

( درىتىنىۇقهه ڭزىنىههۆئههالالھ )ئ﴿ئررالالھ تائرراال بررۇ پەسررىللەر  ،شۈبھىسررىزكى
قىلمههاقچى ب لغههانالر  رۈكۈشهه( ەمىههتىگنېن ڭىههزىنۆب لغههانالر يههاكى )ئ كچىەسههلىمەئ
 (62)فۇرقرران: ﴾كههېچە بىههلەن كۈنههدۈزنى ئالمىشههىپ تۇرىههدىغان قىلىههپ بەردى نۈچههۈئ

 .لىنىدۇھەر يىل تەكىاردېگەندەك 
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تۇتقان ۋە كېچىلىىى قىاامدا  اروزئالالھ تائاال ئۇلۇ  ۋە قەدىىلىك قىلغان، جۈملىدىن، 
 -ارالر ئۈچررۈن باشررقا ئررايالردا بولمىغرران سرران تۇرەررانالرنى شررەرەپلىك قىلغرران، روزىررد

 ئەنە شرۇ ئېارى رامرازان دە قىلغرانئاالھىۋەدە قىلىنىپ، مۇكاپاتالر  -ساناقسىز ئەجىى 
 رەمربەيغەپ سرىاداۇدۇق دىسەبىى ھ. دىندۇرھەر يىلى كېلىدىغان پەزىلەتلىك پەسىللەر

 مەئهاد»: اتقرانېئ ىنرىنلىكەگېد نداقۇم ڭئالال تائاالنى مەللەسۋە يھىەلەئ ۇلالھەللەس
 نىڭيا شهههىلىق. رۇنهههدۈچۈئ زىۆئههه ممىسهههىەھ ڭللىرىنىهههەمەئ قىلغهههان ڭبالىسهههىنى

 نەريزا م التههههەقە. پىدۇرسسههههىگىچەھ زۈيهههه ەتهههتەي سسههههىدىنەئهههه ن ھمۇكاپهههاتى 
 ركەت دەپ مېنههههىئىچمىكىنههههى  - كەمېيهههه ىتىنى،ۋھەشهههه ەنههههدەب كى،رۇنههههدۈچۈئ
 .(1)«نەرىمېب مۈزۆئ كاپاتىنىۇم ڭنىۇئ نۈچۈئ نلىكىەتكەئ

 10روزىرردىن باشررقا پۈتررۈن ئەمەللەرنىررڭ مۇكاپرراتى ، كەلگىنىرردۈتۆئئېاتىررپ 
 سرەبى ا بولسراروزلرېكىن، ھەسسىگىچە ھەسسىلىنىشى مۇمكىن.  700ھەسسىدىن 

 لىنىشرىنىرڭ مۇكاپاتىنىرڭ ھەسسى، ئۇبىلەن قىلىنىدىغان ئىبادەت بولغانلىقى ئۈچرۈن
بسهىز ھېسا چىالرغهاۇقىلغ سەبر﴿ ،. شۈبھىسىزكىسىغمايدۇ قاساناق ياكىمەلۇم چەك 

 .(10)زۇمەر: ﴾ۇرىلىدېب جىرەئ

 ئىنسران يۇقىىىدا بايان قىلىنغان ئاالھىردىلىكلەرگە قوشرۇلۇپ ماكران، زامران ۋە
 ىدۇ. روزىنىڭ مۇكاپاتى ھەسسىلىن ىكمۇشەرەپلىك بولۇشى سەۋەبل قاتارلىقالرنىڭ

نىررڭ الرۇ نامازبولۇپمرر ،ئىبادەتلەرنىررڭ -تررائەت  ماكاننىههڭ شههەرەپلىل ب لۇشههى:
 ھەرەممەسرجىدى مەكركە مرۇكەررەمەدىكى سرەپەر قىلىنىردىغان  ئاتايىنشەرىپىگە 

 ىۇددۇقرر كەبررارۇمۋە  نەبەۋىرري مەسررجىدىمەدىررنە مررۇنەۋۋەرەدىكى ، )بەيتررۇلالھ(
، ئوقۇلۇشرىئەقسادىن ئىبارەت ئۈچ مەسرجىدتە  مەسجىدى ھىىدىكىە( شىوسالىمې)ئ

 .دېگەندەك ئورۇندىلىشى

ئېاىردىنمۇ ئەۋزەلرىەك  رامرازانئاينىڭ ئىچىدە  12 پلىل ب لۇشى:زاماننىڭ شەرە
 -پەزىلەترتە بىرى ىمۇ سركېچىھەر كۈنردۈزى ۋە ھەر ھەتترا برۇ ئاينىرڭ  ئاي يوقترۇر.

                                                
 - 163 ۋە - 1151 ،«سرلىمۇم» ؛- 1904، - 1894« خرارىيۇب»: دىرسەھ نەلىنگېك ەبىىلىكك( 1)

 .رەدىسلەھ
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ئاينىڭ ئە  ئەۋزەل كۈنلىىىردۇر. ئۇشبۇ  كۈن ئاخىىقى ئونبولۇپمۇ ، تۇربىىىدىن پەرقلىق
بىررلەن قاتمۇقررات  ىپىشررەربررۇ ئررون كۈنرردە قىلىنغرران سررالى  ئەمەلررلەر زاماننىررڭ 

بۇ ئون كۈنردە ئۇش ۋەسەللەم ىسەللەلالھۇ ئەلەيھپەيغەمبەر ھەزرىتى ھەسسىلىنىدۇ. 
مۇبرارەك باشقا ۋاقىتتا كۆرسەتمىگەن تىىىشچانلىقالرنى كۆرسرىتەتتى.  بابىدا ئىبادەت
سرالى   ە قىلىنغرانبۇ ئون كۈننىڭ ئە  ئەۋزىلىردۇر. ئرۇ كېچىردبولسا كېچىسى  قەدر

 .دۇرھەتتا مىڭ ئايلىق ئىبادەتتىنمۇ ئەۋزەلھەسسىلىنىشتە مۇكاپاتى  ئەمەلنىڭ

 ،تەقۋادارلىق بىلەن بولىدۇ. شۈبھىسرىزكى بولسابۇ  :ئىنساننىڭ شەرەپلىل ب لۇشهى
ۋە تەقۋادارلىرق شرەرەپلىك  .(27)مائىردە: ﴾ۇقىلىهد لۇق به ادارالردىنالۋقهەت تەقەئالالھ پ﴿

 الرڭب لغهههانلىرى ادارۋقهههەت ەڭئ نەتەقىهههقەھ﴿. دۇربولۇشرررنىڭ ئاساسرررىھۆرمەتلىرررك 
 - بىههر ڭرنىەكىشههىل نههىە)ي رەسابلىنىسههىلېھ تلىههلەرمۆھ ەڭئ رگاھىههداەد ڭئالالھنىهه
 .(13)ھۇجرۇرات: ﴾(ۇب لىهد نەبىهل ادارلىقۋقەت س،ەمەئ نەبىل بەسەن شىۇب ل قۇئارت بىرىدىن
پراكىز ۇ تېىىمرتەقرۋادار، قەلبرى  تېىىمرۇقارىغانردا باشقا ئرۈممەتلەرگە  كى،بۇ ئۈممەت

بولغانلىقى  تەممۈتىىىشچان ئ ە ئ ەتتەھەقىلىش ج پەلەت ا ۋسا ۋە. ئىمان رۇتتەممۈئ
!( دەممەھۇمهتى ەممۈئه)ئهى ﴿ :رۇقىلىنغانرد تلىركەزىلەپ ردىنەتلەممۈباشرقا ئر نۈچۈئ

 پۇيرۇيا شهىلىققا به ،چىقىرىلغان رىغاۇئ تت نۈچۈئ تىەئەنپەم ڭتنىەىيئىنسان رەسىل
. رەلىتسههەممۈئ يا شههى ەڭئ يتىههدىغانېئالالھقهها ئىمههان ئ ،يامههانلىقتىن ت سههىدىغان

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

 ڭالرنىهۇبهار، ئ ۇرمهەلمۇئمىن ەئىچىهد ڭالرنىهۇيا شهى به التتى. ئ ەتهتەبلە( ئەتتەئا ىر
 .(110)ئال ئىمىان: ﴾رۇت لىسى پاسىقالرد

چىققران شۈبھىسىزكى، ئالالھ تائاال مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۈممىتىردىن 
 برائىس ەپلىىىشەر ئاجايىبۋە  ەتپەزىل گىچەئۆزمۇكاپاتىنى رنىڭ ئابىدلە ئىبادەتگۇي

ئرارتۇق  ھەسسرەچرچە نەچىققران ئابىردلەرنىڭ مۇكاپاتىردىن باشقا ئرۈممەتلەردىن 
پەزىلەتتە  ،ئۈممەتلەرنىڭ ئە  ئاخىىىدا كەلگەن بولسىمۇبۇ ئۈممەت بارچە قىلدى ۋە 

پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم مۇنرداق دەيردۇ: تە فشرەرىئە  باشتا قىلدى. ھەدىرس 
 باشززز ا ەڭئ نىۈ ززز تەقىيزززام ر،ەچىلۈلگزززەئاخىرىزززكا   ەڭئ نياغزززاۇد رەلبىززز »
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شررەرەپ  ئررارقىلىق چوققىلىىىغررا يامىشررىشلىررق . كىشررى تەقۋا(1)«چىالرمى ۇبولغزز
مۇكاپراتى ھەسسرىلەپ  -دەرىجىلىىىگە ئۆرلىگەن ۋاقىتتا سالى  ئەمەللىىىنىڭ ئەجىرى 

 .ېشىشقا باشاليدۇئ

 ويۇلردى.قتەقۋالىق ئەمەللىىىدە ئۈستۈن دەرىجىلەرگە ئۆرلەش ئۈچۈن يولغرا  وزار
 ەگيرەب كەلدىكىردۆڭۈك ە ئ نۈچرۈئ رەچىلۈشكۈچ ەيگىگەب جايىكىەب وزارشۇنداقال 

ئههى ﴿:رۇتتەرسررۇبىررى پ پىلمرراىېت نۈچررۈئ چىالرۇقىزىققرر ەجىىلىررىىگەئ يرردانى،ەم
 ەرگەئىلگىههرىكىل ردىنەسههىل ن،ۈچههۈئ الرڭساقلىنىشههى( نههاھالردىنۇ! )گرەلئمىنۇمهه
 انرامههاز) ۇرگىمەسههىل ك،ەقىلىنغانههد رزەپ ريزا( ەرگەتلەممۈئهه ئىلگىرىكههى نههىە)ي

 .(183: بەقەرە)﴾قىلىندى رزەريزىسى( پ

ىرلەن ب رئەخالقرالنىراەت، ئەمەل ۋە  شۇنىڭغا يارىشاتەقۋالىقنى ھاسىل قىلىش 
بىرى  بىرلەن نىاەتلىىى، ئەمەل ۋە ئەخالقلىرىىبارچە بولسا  تەقۋالىق. روياپقا چىقىدۇ
 روزىنىڭ مەقسىتىدۇر.  پۈتۈن ھالدا

 تولىمررۇ كررۆپ ۋە ئەمەل ۋە ئىبررادەتلىىىئررۆزىگە تررالىق ئېاىنىررڭ  رامررازان
 ىكىردەكباشرقا چاەالرد ىنىڭۋاقىتقىممەتلىك روزىدار ئۈچۈن، شۇنىڭ  .دۇرمۇخىلخىل

 -ئويررۇن رەڭگررارە  شررەھۋەت،  لررۈكرۈتۋە دۇناانىررڭ  ىاىتىمەشررغۇل تۈرلررۈك ھايررات
 سرراناقلىقئۇشرربۇ  ،تاماشررالىىىغا چۆكررۈش بىررلەن زايە بولررۇپ كەتمەسررلىكى ئۈچررۈن

ئىبررادەتلەرنى  ەمرردەھ ،پايرردىلىنىشتررۈگەل  چەكلىررك سررائەتلەردىنردىكى ەكررۈنل
 داۋامالشتۇرۇشقا تۈرتكە بولغۇچى روھقا ئېھتىااجلىقتۇر.ئۈزلۈكسىز 

كۆپ بولغان بىرى زامانردا ھەقىقەتەن خۇشاللىق ۋە خاپىلىقنىڭ سىناقلىىى  لەربىز
 لەمەئ ەردەنلۈ زز ۇئزز»: سررەللەلالھۇ ئەلەيھررى ۋەسررەللەمتىمىز. پەيغەمرربەر ىماقياشرر
  اپزاىىۇم - جىزرەئ ڭ ىشزىىى للىز ەئ قىلغان لەمەئ ئوخشاش ەرگەسىل چىغاۇقىلغ

كرۈنلىىى دەل مۇشرۇ كرۈنلەر بولسرا  تاقەت - رۋسەدەپ خەۋەر بەرگەن  (2)«ۇرىلىزكېب
كرۆپ كىشرىلەرنىڭ يامانلىشىپ،  كۈنگە -كۈندىن بۇ كۈنلەردە ئىشالرنىڭ ئۇشكېىەك. 

                                                
 . دىسەھ - 855 ،«سلىمۇم» دىس؛ەھ - 876 ،«ىيخارۇب»: دىسەھ نەلىنگېك ەبىىلىكك( 1)
 - 4014 ،«ەمراج ئىبنرى» ؛دىرسەھ - 4343 ،«دۋۇدا ۇبرەئ» ؛دىرسەھ - 3058، «تىىمىزىي( »2)

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دىسەھ
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، ىشرىئۆلتۈرۈلۈشرنىڭ كرۆپ يرۈز بېى -ئۆلرۈش  ،لىىىبولۇشر قۇربرانپاسراتقا  - ەپىتن
بېشرارەتلەرنى  دە بەرگەنھەدىسلىىى «ھەرج»ئەلەيھىسساالم  رەسۇلۇلالھ بىئىىتىاار

 ىدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: كە سالئەس

 قسززىقىرا   ىسى لىشززى ،ەرىكەب نززىە)ي قىىلىشززى ېي ەبىززر ز بىززرىگ اقىزز ۋزززز 
 تەقىيززامە چۈىمىگززە  پىيىزز ۆ  رجەھ، ەچۇبولمىغززئاشززكارا  رە، پى ززىىلەچۈىمىگززە 

  :ساھابەلەر. نىدىەگېدرر ۇ، بولمايك

  :يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەى، پاشتسور پەدرر  ؟ەمېن نەگېد رجەھرر 

 .  (1)دىېدرر  ،شۈرۈل ۆئ مەئاد، شۈرۈل ۆئ مەئادزز 

، شرىپ كېتىىرىائازئەمەللىىىنىرڭ  -، ترائەت سرىزلىكىبەرىكەت نىڭۋاقىتدەرۋەقە 
بولسرا،  لەررەرا باشرچىالپ كىىىرپ كېتىشرۋە يامانلىقالاقلىشرىش يىىئېھساندىن  -خەيى 

دەپ سررررۈپەتلىگەن پىتررررنە زامانىنىررررڭ  «ھەرج»پەيغەمرررربەر ئەلەيھىسسرررراالم 
دۇر. شررۇنىڭ ئۈچررۈن بۇنررداق زامررانالردا ئىبررادەتكە يۈزلىنىشررنىڭ باشررقا لىىىدىنكۆرۈنۈشرر

ئاالھىرردىلىكى بررار. پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم مۇنررداق  ىررىۋاقىتالردىكىرردىن پەرقلىررق ب
 .  (2)«رۇردۋەبارا نەبىل قىلىش تەھىجر اڭما قىلىش تەزامانىكا ئىباد ەپى ى»: دەيدۇ

 نەزەر،ارېتىشىدىن قەتئىكارائىق قانداق بولۇپ ش -شەرت  ئېاى رامازانمۇبارەك 
  نەپسرنى ئىبرادەتكە كۆنردۈرۈش ئۈچرۈن چروتىزگىنردىن چىققران پىتنە بوھىانىدا 

لگىرىى ئى ،ندەكلگەكۆرسىتى تەھەدىسپۇرسەتتۇر. بۇ نىاەت بىلەن ئىبادەت قىلغۇچى 
لالھۇ سرەللەرەسرۇلۇلالھ  رەھبىرىى كېلىدىغان بارچە ئۈممەتنىڭ سىۈلگەكۋە  ئۆتكەن

رنىرڭ لقرى مۇھاجىىالئەۋۋەنىڭ ھىجىەت يۇرتىغا ھىجرىەت قىلغران ئەلەيھى ۋەسەللەم
  ئەجىىگە ئېىىشىشى مۇمكىن.

 - باشرقا سىسرلىىىمۇتەخەس ۋە سراھەلىىىھەرگىزمرۇ نىڭ مەقسىتى ئەسەر مەزكۇر
ئەمەى، بەلكرى بىرزلەردە بولغان ھۆكرۈم، پەترۋا مەسرىلىلىىىنى بايران قىلىرش  باشقا

 ترۈرتكەئاالھىردە بىرى قارىترا  كەئىبرادەت -ترائەت  ھەممە ئراي ۋە كۈنلىىىردەيىلنىڭ 
                                                

 .دىسەھ - 157 ،«سلىمۇم» دىس؛ەھ - 7161 ،«خارىيۇب»: دىسەھ نەلىنگېك ە( بىىلىكك1)
 .دىسەھ - 2948 ،«سلىمۇم» (2)
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بۇ مۇبارەك ئايردا ئۇشئىنسانالرەا بارچە ە ۋە ىمىزگنەپسئۆز يېتىلىشى ئۈچۈن،  كۈچنىڭ
 -نىشرانىمىز ترائەت  شۇنداقال تۇر.نىڭ روھىنى ئەسلىتىشلەرئىبادەت -ەت تائقىلىنغۇسى 

تەلەپ ردا ئىشال ھەممە كە دائىىئاخىىەت -، ھەج ۋە دۇناا انىڭ ناماز، روزلىىىمىزئىبادەت
خاراكتېىىردىكى پرۈچەك بىرى  ئادەت يوقسۇل دىنلىىىامەنكۆپىنچە قىلىنغان قۇللۇقنىڭ 

روھىنرى ھەقىقىري رنىرڭ ەئەمەلل -ئىبرادەت  ،ئايلىنىرپ قالماسرلىقى ئۈچرۈن ئىشقا
قورقۇتقرۇچى مۆرىتى كەلگەندە قايتۇرۇپ كېلىشكە ياردەم بېىىدىغان قىزىقتۇرەۇچى ۋە 

 نههامىزى ، ڭنىههېم» يتقىنكههى،ېئ!( دەممەھۇ)ئههى مهه﴿ئررامىلالرنى بايرران قىلىشررتۇر. 
 - تەتههائ ۋە يا شههىلىقلىرى  قىلغههان نيههاداۇ)د مامههاتى  ۋە ھايههاتى  ربههانلىقى ،ۇق

 رىكىېشه ڭئالالھنىه. رۇنهدۈچۈئ ئهالالھ ردىگهارىۋەرەپ ڭرنىهەملەئال( تلىرى ەئىباد
قىلىشههقا(  تەىال  ههالىس ئىبههادقئههالالھ زۇيههالغ نههىە)ي غاڭنىۇشههۇم نەم ر،ۇي قتهه

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

شرۇ ئۈچرۈن،  تېپىشرى ادائقۇللۇق تەقەززاسى بويىچە رر  ئۇبۇدىااەتئىبادەتنىڭ 
. شرۇنىڭ ئۈچرۈن تونۇپ يېتىش كېىەك نىلىىىامەنچىن روھى ۋە ھەقىقىي ئىبادەتنىڭ 

 ئراتلىنىشبۇ كىتا  شرۇ مەقسرەتكە ئۇشناملىق  «نالىىىەم ڭنىۇئ ۋەروھى  ڭروزىنى»
ترۈگىمەى نېئمىتى ۋە پۈتمەى  ئىگەمئالالھ تىلىكىمىز، ىدۇر. نغۇچباشالنىڭ ىىىسەپ

برۇ شرۇنداقال ھەقتائراال ئىرگەم  ئېىىشرتۈرگەي! مەقسرىتىمىزگە ۇشركەرەمى بىرلەن 
دەپ  «نررالىىىەمئىبادەتنىررڭ روھررى ۋە ئۇنىررڭ » داۋامررى سررۈپىتىدىكى نىررڭكىتاب
 .غايقىلمۇ مۇۋەپپەق ىمىزگىكىتاب نغۇسىنامال

 - ەئررائىل يھىسسرراالمغا،ەلەئ دەممەھۇسررالىمى مرر ۋە ھمىتررىەر ڭئالالھنىرر
 !نۇبولس ەىگساھابىلىى ۋە ابىئاتلىىىغاۋتا

 للىفەئۇم

 بېشىڭ ( ئاينىئبانەبارات )شيىلى،  - 1425ھىجىىاە 

 ىىنتەبېس - 15يىلى  - 2004مىالدىاە 
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 نى كۈتۈۋېلىشىڭىزرامازان

 

زىارارەتكە بارەانردا غا جاي، ئىنسان بىى ئىشنى قىلغاندا ياكى بىىەر سىزكىۈبھىش
قايترا كەلمەيردىغانلىقىنى ىرڭ ندەمۋە ياكى بىىەر كىشى بىلەن كۆرۈشركەندە، ئرۇ برۇ 

پۇرسرەتنى  ى يروقتەكرىار شۇ دەمكى ھېسسىاات غانتۇەۇلنىڭدىن ، بۇئىدراك ئەتسە
نى بارلىققرا تۇيغرۇخىل زۆرۈرلۈكىدىن ئىبارەت يەنە بىى ئىنتايىن بىلىشنىڭ  ەەنىامەت
 رەمربەيغەرازى بولغراي( پ الردىنۇكىرىامالر )ئرالالھ ئر ەسراھاب الشقاۇڭشكەلتۈرىدۇ. 

 پ،ەتىترى لبلىرىىەق لىغىنىرداڭئا بلىغنرىەت رەبىرى مدىنەللەسۋە يھىەلەئ ۇلالھەللەس
 ۋەقىلىشراتتى  سېھر رۇقرڭچو نەبىل تلىىىەھەج نۈتۈپ نىۇئ ملىنىپ،ەكىىپىكلىىى ن

بىررى ۋىداالشررقۇچىنىڭ نەسررىھەتىدەك بولرردى، بىررزگە  تەبلىررب بەئەينررىبررۇ »: الرۇئر
بەئەينرى ۋىدالىشرىۋاتقاندەك تۇيغۇەرا  گويرا الرۇئر .دېاىشەتتى (1)«ايالۋەسىاەت قىلغ

كە ۋەسرىاەتقايترا تەكىارالنمايردىغان بىرى كېلىشكەندە بۇنى ەەنىرامەت بىلىشرىپ، 
 .تەقەززا بولۇشاتتى

ئۆزىنىرڭ دۇنارادا ئرۈممىتى بىرلەن  ،ەد(2)جىەھ ىداۋپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
ڭ مرۇھىملىقىنى ىھېس قىلىپ نەسىھەتلىىىنجەم بواللمايدىغانلىقىنى يەنە بىى قېتىم 

قاي زا  نەبىزل رەسزىل يى ېز  نزكى ۇب لكىز ەب»: ىردىمۇنداق دېگەن ئەسكەرتىپ
 .(3)«مكى ۇم چرىشالماسلىقى ۇئ

                                                
. قىسررمى بىررى ڭدىسررنىەھ - 2676، «تىىمىزىرري» ؛دىررسەھ - 16694 ،«دەھررمەئ ۇدەسررنۇم»( 1)

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي
/  10)ھ.  نۇرۇئراي بر چۈئر اپاتىدىنۋ يھىسساالمەلەئ لالھۇلۇسەر زرىتىە(: ھححََجج  ََ  ُُ  االلْْووََددََااععِِ) ددااۋۋەە  للۇۇتتەەججججەەھھ( 2)

 .ت . ررجىەئاخىىىقى ھ ۋە نجىۇ( ئادا قىلغان، ت632م. 
 .ەدىسھ - 229، «ۈنەنۇددارىمىيس»( 3)



20
 

 

مەنىسرىنى ھرېس قىلىرش ھەقىقىري بۇ شۇنى كۆرسىتىدۇكى، ۋىدالىشىشرنىڭ 
 .تۇيغرۇ ئاترا قىلىردۇ -ھرېس  تېپىلمايردىغان بىرى خىرل دائەھۋال ئادەتتىكىكىشىگە 
 ددىۇخز ىىڭنزامى ى ،ڭرسزاۇنامازغزا ى»بىى ساھابىگە:  ۇلۇلالھنىڭرەس دەرۋەقە،

 ئزادا كەنامى ىزك )ئە  ئاخىىىقى نرامىزىنى ئوقۇۋاتقران كىشرىنىڭ( ڭچىىىۇىكاالشقۋ
 .بولسا كېىەك دەل مۇشۇسىىى  نىڭنەسىھەتىدېگەن  (1)«قىلغى 

شرۇ ى ئىىالسرمەن بىرى كىشرئېاتايلۇق، تەسەۋۋۇر قىلىپ باقايلى...  !كېلىڭالر
ىغانلىقىنى شۇ نرامىزى بىرلەن دۇنارادىن خوشلىشرىدمۇ ئەگەر ئۇ ،ۇماقتائوقناماز تاپتا 
چىل ۋە راسرتتاماملىنىشرى  ،نامازنىڭ خۇشۇلىىى، چىرن ئىىالسرلىىى مەزكۇر ،بىلسە

 !؟ھە - دۇئالىىى قانداق بوالر

  ئرالالھ ئەررر  بىرزگە پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم ھەدىسرلىىىدە ،ھەقىقەتەن
انرداق قئىبادەتنىڭ ئادەتكە ئايلىنىپ قرېلىش خەۋپىردىن رر  بىلگۈچىدۇرتوەىىسىنى 

لىشررىش دائىررم ۋىداھەرقۇتۇالاليرردىغانلىقىمىزنى كۆرسررىتىپ قويغرران. ئۇنررداقتا، بىررز 
روھىنرى  نېمە ئۈچۈن بارلىق ئىبرادەتلىىىمىزدە ۋىدالىشرىش پۇرۇت رەانۇت ەىكىدۋگىى

نى ئررۇبىررز ان بولررۇپ كەلمەكررتە، بىررزگە مېھمرر رامررازان ئەنە، !ھازىىلىاالمررايمىز؟
ھۆرمەتلىسرررەك ئۇمرررۇ بىزنرررى ھۆرمەتلەيررردۇ، بىرررزگە خىلمۇخىرررل بەرىررركەت ۋە 

ىبىان، شرۇنداقال ھەم سراھ ،رچە تەقدىم ئېتىدۇ. ئۇ مېھمانەياخشىلىقالرنى سېىىال
 شرىۇولداخىرل ب ەزىااپىتىگ ڭساھىبىاننى ۇشبۇئ ڭكىشىنى رەئىچىمىزدىن بىى لكىمەب

 رۇكرزەھاياتترا م ۇ! يراكى قىسرقىغىنا برمكىنۇمر لىشرىېق پۇبول تىملىقىېئاخىىقى ق
... ىنمكۇقىلىشرى مر تەئىجاب ھماندارچىلىقىغاېم ڭرنىەبىزدىن باشقا كىشىل ھمانېم
 !يلىەزلىنۈي ىىالىقىغاېس ڭنىۇ! ئااليلىۈۋتۈك ھمىنىمىزنىېم ەمىسەئ نىېق

 - شرالۇخ نىۇئر لىشۈۋېترۈك كەچىىشىشىدۇئ دالىقۇبىلىپ ج تەنىامەرامازاننى ە
 رامرازان غاسرھابىلىىىئەپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  ،ۇيدەلمەزىق ك لىشقاېقارشى ئ رامۇخ

رەھمەتلىرىىگە ۋە بەرىكەت ىدىكى سھەر دەقىقىبېشارەت بېىەتتى، ئۇنىڭ  بىلەن خۇش
 ۇبزز لززكى،ە   ىزز ېي ەرگەسززىل يززىېئ رامززازان»قىزىقتررۇرۇپ شررۇنداق دەيتتررى: 

                                                
ئالبررانىي:  .ەدىررسھ - 4181، «ەئىبنررى مرراج» ەدىررس؛ھ - 22987 ،«ەھررمەدئ ۇسررنەدۇم»( 1)

 .نەگېد «ەسەنھ»
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 تەنزىەج كاڭزنىۇقىلزكى، ئ رزەروزىسزىىى پ ڭنىۇئ ەرگەئالالھ سىل ر،ۇئايك كەبارۇم
 كاڭززنىۇئ ،ۇباغلىىىززك ي انالرەشزز ،ۇئىشززىكلىرى ىاقىلىززك دوزاخ ،ۇچىلىززكېئىشززىكلىرى ئ

 ياخشززىلىقىكى  ڭنىززۇبززار،  ىمكززى ئ ەچېئايززكى  ياخشززى بولغززان بىززر  زز ڭمىزز
ۇ ... چوڭقۇر مەنىلەرگە تولغران بر(1)«ۇبولىزك قالغان مۇھرەم قىقىيەھ قالسا مۇھرەم

سۆزلەرنى قايتا ئويلىنىپ بېقىڭ، مۇشۇنداق سۈپەتكە ئىرگە سرېىىي بىرى ئراي سرىزگە 
 تەنىرامەە نەئوي بىرل نەگېد «ۇەۇلىدېك ەنەيىلى ي رەلېئاي ك ۇب»يېقىنالپ كەلسە، 

قىلىرپ  تەئىبراد نەئىىرالى بىرل كەئىبادىتىد ڭچىنىۇىداالشقۋئاينى  ۇب ىز،ڭبىلمىسى
 !ن؟ۇبولس مۇھىەي كىم مبولما مۇھىەسىز م ىز،ڭزمىسىۈتكۆئ

 زۈنردۈك تتى،ەشرۈتۈك نەئاينى ئىشتىااق بىل ۇسالىھلىىىمىز ب - فەلەس نەتكۆئ
 تەئىبراد - تەترائ نلىىىنىۈتر - نۈقوەلىشرىپ، كر للىىىنرىەمەئ ەچېك ۋەروزىسىنى 

رەھىمەھرۇلالھ دۇئرا  (2)ئەبى كەسرىى ئىبنىيەھاا  شۇ جۈملىدىن،. تتىەزۈتكۆئ نەبىل
 - نچىرنى بىرزگە ترامرازانغا سراالمەت يەتكرۈزگىن! رامازانبىزنى  ئى ئالالھ!»: قىلىپ

 «نى ئاخىىالشرتۇرەىن!رامرازانئامان قىلىپ بەرگىن! ئەمەللىىىمىز قوبۇل بولغان ھالدا 
دىن رامازانرررر  مىسرالى (3)ئەلرفەزل ئىبنرى الەلئۇمرخرۇددى ررر  . ئۇالردېگەنىكەن

غرا سراالمەت يەتكۈزۈشرنى رامازاننى ئىلگىىىكى ئالتە ئايردا ئرالالھ تائراالدىن ئرۆزلىىى
نى ىئىبرادەتلىىىنى قوبرۇل قىلىشر - دىكى ئەمەلرامازانرتىلىسە، كېاىنكى ئالتە ئايدا 

بۇ ئاينى كۈتۈۋېلىش ۋە ئوبدان ئۆتكۈزۈش ئۈچرۈن قىلىنغران  .(4)سوراپ دۇئا قىلىشاتتى
ىدىكى ئالالھنىڭ برۇ ئراينى ئۇلرۇەالش توەىىسر تەياارلىقالر سەمىمىي مانا مۇشۇنداق

سررۆزلىىىنى بىلىرردىغان، پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالمنىڭ بررۇ ئرراي توەىىسررىدىكى 
 سۈننەتلىىىنى چۈشىنىدىغان تىىىك بىى قەلبنىڭ نامايەندىسىدۇر. 

                                                
 ەھى سر»ئالبرانىي:  .ەدىرسھ - 2106، «ەسرائىين» ەدىرس؛ھ - 9213 ،«ەھرمەدئ ۇسنەدۇم»( 1)

 .دېگەن «ەيىىھىلىغ
ِل  وا ث  ن) تترائىيەسرالى  ئ سسىىىىەەكك  ببىىەەئئىىببننىى  ئئ  ھھااااەەيي سىەن ۇبە( ئ2) ن نَْيٍثوَرَينَحوالثََّي َُنأََث و َينَْروَبنبو ْر  –/ م. ؟  129 –، ھ. ؟ أَبُو نََ

 رر ت. ئالىم. تلىكەزىلەپ ددىس،ەھۇم ناى،ۇقىلغان تابىئىن. فىقھش تەايۋرى دىسەھ ردىنەلەساھاب( رر 747
و ثا ن) سرىىيەلبەئ زدىريەلئەئ ززللەەللففەەئئىىببننىى  ئئ  للالالەەئئۇۇمم نەسەلھۇبە( ئ3) ْر َِْرُّثا نِلرَْ نِ َُنِلرَضلرواث /  230، ھ. ِلرُمَعل و نبرو

 پەد نچلىكەئىشر ەرىردەزەن ڭرنىەزىلەب .ددىسەھۇم لىكەسىەبولغان( ب اپاتۋ اىنېيىلىدىن ك - 845م. 
 رر ت. ۇ.قارىلىد

 .بەت - 235، «مەئارىف لەتائىفۇل»: ەجە ( ئىبنى ر4)
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 مۇنداق دەيدۇ:  (1)رەجە ئىبنى ئىمام 

بولىردىغان كاتترا  سىپېن رگىالەكىشىل نەكىتكېئالالھ ب لىشىشۇئ اىغاېرامازان ئ
: رۇدىسرتەھ نردىكىۆۋەت نەلرگەك ەققىردەكىشرى ھ چۈئر لىلرىەد ڭىرنۇئ ر،ۇتتەئمېن
ئۇالرنىرڭ ئىككىسرى شرەھىد بولرۇپ كېتىردۇ،  پ،ۇبولر نەتكۆكىشى ئر چۈئ اقتاكى،ۋ

ى كىشر بىرىباشرقا ۋاپرات بولىردۇ، ئرۆز ئۆيىردە ئۈچىنچىسى ئۇ ئىككىسىدىن كېاىن 
 نرىىكەتكەنلىك الردىغا ئۆترۈپئ ھېلىقرى ئىككرى شرەھىتنىڭچۈشىدە بۇ كىشرىنىڭ 

 ىشززى  ۇئزز»كۆرىرردۇ، پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم چۈشررەندۈرۈپ شررۇنداق دەيرردۇ: 
 روزا لىشزى ۇغزا ئرامازان ؟ۇمىزكىمۇنامزازالرنى ئوق نۇرغزۇن يى ې  نكى ەئىككىيل

ئارىسزىكا  ڭالرنىزۇئ ،مكىەسزەق نەبىزل زات بولغزان ەئىلىكىك ىى ېج ؟ۇىمىكىمۇى
 .  (2)«رۇبارد رقەپ راقڭچو ۇئارىلىقىكىىم ڭمىىىىېز نەئاسمان بىل ددىۇخ

 

 .ىهههئىش ىماقپاكللەرنى ههههههقەلبپاساتالردىن  ،دىهههكەل رامازانبەندىلەرنىڭ ئېكىنزارى 

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

 ھ سۇل كۈنى.ر نادامەتتىن ھە ردۇغايئاھ ئۇر ئۇرۇقنى،سۇغارمىسا چېچىپ كىمكى گەر 

 

خرۇددى يەنە بىرى رامازانغرا ، قېنى كېلىڭ! بىز بىىلىكتە قېىىندىشىمھۆرمەتلىك 
 ،ئېھتىمررال .باقررايلى روزا تۇتۇشررنى تېتىررپ داتۇيغررۇ - ھررېس يېتەلمەيدىغانرردەك

پرۇرات ئىشرالرنى،  - قىلىۋاتقران پرارچە ئىسرىاپبىھرۇدە كرۈنلىىىمىزنى قىممەتلىك 
 - ئاجىزالشتۇرۇۋاتقان قرۇرۇق خرامكۈنسايىن مانىمىزنى ئىئىالھىي نېئمىتىمىز بولغان 

                                                
 لباەرردادىيەئ   ەەججەەئئىىببننررررىى  رر دەھررمەئىبنررى ئ رراھمانۇدئابرر كرراتەرەلبۇبەئ ددىنۇينررەز ەلررالمەئ( 1)

ْورَْلثو  ن) لىيەنبەلھەئ نَِن و َي ََ َثنََ َُنَأْحرََدنبو َثنب َُنِلد ثيَنَعْرُدنِل  ْحرَ ( ررر 1393 – 1336/ م.  795 – 736، ھ. ِي
 ۋە «ئرارىفەم لۇترائىفەل» ،«ارىيبر لۇتھرەف». قىھىەف  ەزھەم لىيەنبەھ ۋە ناىۇدىسشەئاتاقلىق ھ

 رر ت. .للىفىەئۇم ڭرنىەرلەسەقاتارلىق ئ «مەلھىكۋە ىمۇلۇلئۇجامىئ»
ئالبررانىي: . ەدىررسھ - 3925، «ەئىبنررى مرراج» ەدىررس؛ھ - 27384 ،«ەھررمەدئ ۇسررنەدۇم»( 2)

 .دېگەن «ەھى س»
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خىاالالرنى تاشلىاالىشىمىز مۇمكىن، بۇ مۇبارەك ئايغا تېىىمۇ كۆپ ئەھمىاەت بېىىپ، 
قېنرى ئەمىسرە  .قانردەك ئۆتكۈزۈشركە تىىىشرايلىۇۋاتنى تۇتمىزروزىئاداققى  بەئەينى
ئۈچرۈن  ئېىىشتۈرۈشرىىغا ئىبادەت روھتىدىن كەيپىااروزىمىزنىڭ بىزنى ئادەت تۇتقان 

 :دېڭىزىدا ئۈزەيلىبىىلىكتە تەپەككۇر 

 قەرزنرى  ،ھەر يىلى روزا تۇتىمىز، كۆپىنچىمىزنىڭ ەېمرى پەرزنرى ئرادا قىلىرپ
ەترتە كۆپترۇر( بتۈگىتىش... بۇ يىلقرى ەېمىمىرز ئىلگىىىكرى گۇناھلىىىمىزنىرڭ )ئرۇ ئەل

ئىمران ئېاتقران )سىنى ھەدىستە كەلگەن روزىنىڭ ھەقىقىي مەنى ،كەچۈرۈلۈشى ئۈچۈن
 !ۋە ساۋا  ئۈمىد قىلغان ھالدا( ھەقىقىي رەۋىشتە ئەمەلىالەشتۈرۈش بولسۇن

  ە قېتىم تامامالشقىال ئەھمىاەت بېىەتترۇق... بىىقانچنى «قۇرئان»ھەر يىلى
لىىىنرى ئرويلىنىش بىرلەن، ىولسىمۇ ئۇنى تەپەككرۇر قىلىرپ، مەنبۇ يىل بىىەر قېتىم ب

نىاىتررى بىررلەن  ئەمەل قىلىررش گەبەلگىلىمىررلەرڭرردىكى ئوقۇشررتىن ئىلگىررىى ئۇنى
 !تامامالپ باقايلى

  ھېرىىس  ەسرلىككەرمەقولردىن ب تنىەباشلىىىدا جامرائ ڭئاينىبۇ ھەر يىلى
 ىگەكبىرىەتجامرائەت نامىزىنىرڭ ترۇنجى  برويىچەئراي بىرى  نۈترۈپ يىرل ۇبر ،ئىدۇق

 ھېىىسمەن بواليلى! ئۈلگۈرۈشكە

  ە ئرائىلنەپسرىمىز ۋە بىرلەن ئرۆز لەززەتلىىى  نىڭدۇناا ئۆتكۈنچىھەر يىلى
 ەزگىچىلىككۆمراھى رامرازاننى ئر ئرارقىلىققەلب راھىتىنى ئاشرۇرۇش  نىڭمىزئەزالىىى
ئوقۇلىدىغان كىتا ، ئاڭلىنىردىغان  مىزقەلب ھۇزۇرىبۇ يىل  ق،ۇنىدەلگەقىلىپ ك ەئىگ
قىممەتلىك  انبىلەن قولغا كەلتۈرۈلىدىغ نەسىھەت ياكى پايدىلىق ئۇچىىشىشالر - ۋەز
 !ەىزا بىلەن تېىىمۇ كېڭەيسۇن يروھى

 خۇشرراللىق بېغىشررالپ كەلررگەن  شررەكىلدە مۇشررۇمىزگە ىھەر يىلررى ئررائىل
 - لەىرايراكى ھ لەركېسرەللىك يكېڭەيتىرپ روھىرتېىىمرۇ بولساق، بۇ يىل دائىىىنى 

توسرالغۇالر ئەسرىى  مەنىرۋىيكىشەنلىىى، مراددىي ۋە  - زەنجىىئەشەددىي نىڭ ىىمىك
 !خۇشاللىق بېغىشاليلىھەم ۋالغان باشقا ئائىلىلەرگە ئېلى



24
 

 

  لسراق، برۇ موھتاجالرەا ياردەم قىلىپ سەدىقە قىلىۋاتقان بوباشقا ھەر يىلى
ېىىشرنى بنەپسرىمىزگە يراردەم ئرۆز  لىقئېھتىاراجقۇتۇلۇشقا  پاتقىقىدىنيىل خاتالىق 

ڭ ناھالرنىرىق ۋە گۇھەربىى خاتال بۇ بولسا !ئاساسىي مەقسەتلىىىمىزدىن بىىى قىاليلى
 ئەمەلىالىشىدۇ.  ئارقىلىق شقىلىئىىالى بىلەن سەدىقە كەچۈرۈلۈشى ئۈچۈن 

  قىلىشرقا  ئرۆمىەھەجگە ئىنرتىلگەن ھالردا دا رامازانپەزىلىتى كاتتا بولغاچقا
 اتىمىزەراكەلگۈسرى ھايئرۆمىە ئىبرادىتىمىزنى  بەرسرە ىنقىزىقىمىز، بۇ يىل ئالالھ ئىز

ىم ئالالھنىررڭ ئررۆيى بىررلەن ئرراخىىقى قېررت ىمىزبىررى ترراۋاپۇ ئاشرربەلكىررم  !ئاتررايلى
 شىمىز بولۇپ قېلىشى مۇمكىن.ۈكۆرۈش

  قىلىشقا ھېىىسمەن ئىدۇق، برۇ  نىئەمەللەربىز ئۆزىمىز ئۈچۈن مەنپەئەتلىك
تەرەپركە  ھەرمەنپەئەت بۇ يىل نەسىھەت قىلىش ۋە كىتا  سوۋەا قىلىرش ئرارقىلىق 

ياخشرىلىققا باشرالپ قويغران  رەبىرىز بىلەن بىز ئومۇمالشسۇن، بەلكىم شۇ ئىشلىىىمى
كىشىلەرنىڭ ساۋابى بىزگىمۇ بېىىلىشى مۇمكىن، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقرتە 

 قىلغززان ياخشززىلىقىى ۇشزز چىۇياخشززىلىققا باشززال  قويغزز»مۇنررداق دېررگەن: 
 .(1)«رۇ ئوخشاش ە ىشىگ

 قىلىرپ كېلىۋاتقران ئۈچۈن دۇئاتەۋپىقى  -ئىنساپ  نىڭۋە ئائىلىڭىز ىڭىزئۆز 
ئېاىردا بۇنرداق بېىىللىقنرى تاشرال ،  رامرازانمۇبارەك  يىلقىڭىز مۇمكىن، بۇ بولۇشى

ۋە  چۈنكى بۇ يەردە سرىزنىڭ شرۇ دۇئايىڭىزەرا ئېھتىاراجلىق مىلاونلىغران مۇسرۇلمان
: سرىزگە مۇپەرىشرتىلەر ،قېىىنداشلىىىڭىز بار، سىز ئۇالرەا دۇئا قىلغىنىڭىزدا مۇسلىمە

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

 كۆپترۇر ياخشرىلىقىڭىز بىرلەن  - سىز ئازدۇر ،ۇرامازاندا ماختىلىد ىىالىقېس
 ىمۇڭىز سىزگە يامرانلىق قىلغران كىشرىگشۇنىڭغا اليىق ئىدىڭىز، بۇ يىلقى سېىىالىقى

ىچە ئەكسررەھىمنى ئۈزگەن كىشرىگە  -بىلەن، سىزدىن سىلە  ىڭىزياخشىلىق قىلىش
                                                

 «ەھى سر»ئالبرانىي: . ەدىرسھ - 2670، «تىىمىزىي» ەدىس؛ھ - 21326 ،«ەھمەدئ ۇسنەدۇم»( 1)
 .دېگەن

 بىى قىسمى. ەدىسنىڭھ - 4914، «ۇسلىمم» (2)
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سرىزنىڭ ھەم كىشرىگە  كېلىشرتىن قاچقران گەسىزبىلەن، قىلىشىڭىز  رەھىم -سىلە 
 !بېىىشىڭىز بىلەن يىلالردىكىدىن پەرقلەنسۇن

 سراقلىنىپ ئرۆزىمىزدىن ھېسرا  ئرااليلى،  ھەپىلىشىشرتىنبىلەن  باشقىالر
كىىىررپ كېتىشررىمىز ۋە ئررۆز  پىاق قوينىغرراۇترربەلكىررم ئۇشررتۇمتۇت ئۆلررۈم كېلىررپ 

ھېسرابقا تارتىلىرپ قېلىشرىمىز  ترۇرۇپ دىن ھېسرا  ئېلىشرقا ئۈلگرۈرمەينەپسىمىز
 مۇمكىن.

 ئررارقىلىق ئالالھقررا يېقىنلىشىشررنى ياخشررى  بېررىىش ئىپتررار ەاروزىرردارالر
 -مىنرنەت كۆرىمىز، بۇ ئىبادەتنى باشقىالرنىڭ ماختىشرىنى ئۈمىرد قىلىشرتىن يراكى 

لەن ياخشررىلىق قىلغررۇچى رىااكررارلىق بىرر ،چررۈنكى !يىررىاق قىاليلررىمرراالمەتلەردىن 
يەنرى  بەرسىمۇ ئااللمايردۇ، سرەرپ قىلسرىمۇ نەتىجىسرىنى كۆرەلمەيردۇ. ھەرقانچە

 لىدۇ.ېلىپ كېئ  ساۋابقا ئېىىشەلمەيدۇ، بەلكى رىااسى ئۇ كىشىگە ئازا

كېچىسىدە ھەسسىلەپ ئاشىدۇ، سرىز  قەدرۋە قىممىتى نىڭ ھۆرمىتى رامازان
قولرردىن بېىىررپ قويغررانلىىىڭىزنى ئررويالپ ىىنررى ىكېچىل قەدرئررۆتكەن يىلالردىكررى 

بەلكىرم بۇنردىن كېراىن بۇنرداق  !باقتىڭىزمۇ؟ بۇ قېتىم پۇرسەتنى ەەنىامەت بىلىرڭ
 پۇرسەتكە ئېىىشەلمەسلىكىڭىز مۇمكىن.

 

ئۈچنۈ   رامنازا دا بىزگە بەرىكەت بەرگىن!! رامازانئى ئالالھ! 
 نىنن نرامازاگننۈز 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 

 
 دىكى ريزىلىرىڭىزرامازان

 
پال نىرڭ روھررى ۋە مەقسرەتلىىىگە كۆڭررۈل بۆلۈشرى زۆرۈر بولررۇوزىرروزىردارنىڭ  
ى الرنسرۇسۇخنىڭ ئەھكاملىىى، دەلىللىىى ۋە روزىنى گۈزەل قىلىدىغان رامازانقالماي، 

 بىلىشىمۇ مۇھىمدۇر.

ۈن ئۈچر روياپقرا چىقىرىىشنۇرەۇنلىغان كىشىلەرنىڭ برۇ پەرزنىرڭ مەقسرەتلىىىنى  
ى نروزىرىڭ ھەركەتلەندۈرگۈچى بىى روھقا ئېھتىااجى بولغىنىدەك، يەنە نۇرەۇن كىشرىلەرن

 ر.ىااجى باردۇھۆكۈملەرنى بىلىشكە ئېھتئاالقىدار ئۈچۈن  ىۋە مۇكەممەل ئادا قىلىشتوەىا 

ۋە  روزىدار قېىىندىشرىم! قېنرى بىرىلىكتە روزىنىرڭ ئە  مرۇھىم ھۆكرۈملىىىنى 
 :ئۇنىڭدىكى ھېكمەتنى كۆرۈپ چىقايلى

 ڭىنىكىشر لمانۇسرۇم بىرى قىمداشرتاۇم نلىكىنرىەكىىگ ڭاىنىېئ رامازان :بىرىنچى
 لۇقوبر نىاھلىقىۇۋگر ڭبىى كىشىنى .رۇپايىدۇك ىىشىېب رەۋەخ نىنلىكىەرگۆك ينىئا ىېڭي

 .رۇقاتارىدىند ڭشنىۇرۇئاسانالشت ەتتەئىباد قىلىش

 يېڭرىمۇسرۇلمان يھى ۋەسەللەم ئۆز زامانىسىدا، بىى ەرەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەل
ۇيىۇيتتى ۋە مۇسۇلمانالرنى روزا تۇتۇشرقا بر جىمىكۆرگەنلىكىنى خەۋەر بەرسە، ينى ائ

مۇنرداق  (2)مرارەزىاەلالھۇ ئەنھۇ (1)ئۆزىمۇ روزا تۇتاتتى. بۇ ھەقتە ئابدۇلال ئىبنى ئۆمەر
                                                

َثنئىبنرى ئەلىەتترا  ئەلئەدەۋىري ئەلقۇرەشرىي ) ئئىىببننىى  ئئۆۆممەەررئەبۇ ئابدۇرراھمان ئابدۇلالھ ( 1) َُنُعَموَ نبرو َعْروُدنِه ثنبرو
و  ن نِلَعوَديثا نِلُرَ يث ِث َ  وا فەقىر  سراھابە، ھۇما ررر رەزىاەلالھۇ ئەن( 694 – 612/ م.  73ھ.  – 10ھ. بۇرۇن ، ِْلر

دىررن كېاىنكررى «خەنرردەك ەررازىتى»ىلەرنىررڭ ئىككىنچىسررى ھەزرىتررى ئۆمەرنىررڭ ئرروەلى. راشررىد خەلىپ
 رر ت. .ەازاتالرەا قاتناشقان زات

 ۇئراد برۇ ۇپ،بولر ەنىدەم ېگەند «ئىككىسىدىن رازى بولغاي ھەر ئۇالرنىڭئالالھ »: ەەننھھۇۇمماائئ  ەەززىىااەەللالالھھۇۇرر (2)
 رر ت. .ئېاتىلىدۇ كېاىنكىى قىلىنغاندىن ئىسمى زى زاتالرنىڭبولغان  ساھابەئىككىسى  ھەرباال  -ئاتا 
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ئاسرمانغا قاراشرقان  نۈچرۈئ شۈرۆكر اىنىېئ ىېڭي ڭكىشى رامازاننى ەممەھ»دەيدۇ: 
 رەۋەخ نلىكىمنىەرگۆئرراينى كرر ىېڭرري يھىسسرراالمغاەلەئ رەمرربەيغەپ نەم ق،ۇئىررد

 شرقاۇتۇروزا ت لمانالرنىۇسرۇم ۋە تتىۇروزا تر يھىسسراالمەلەئ رەمربەيغەپ نىدىم،ەرگەب
 .(1)«دىۇيىۇب

، (2)يشرافىئىلىنىش ئىمرام ىئاينى كۆرۈشتە بىى كىشىنىڭ خەۋىرىى بىرلەن كۇپراي
رەھمەترۇلالھى (6)ئىبنرۇلقەياىمۋە  (5)، ئىبنى تەيمىااە(4)، ئىبنى ھەزم(3)ئەھمەدئىمام 
 كۆز قارىشىدۇر.نىڭ لەرئەلەيھى

                                                
 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىاالر:  ۋە ەبىيھەھاكىم، ز .ەدىسھ - 2342، «ۋۇددا ەبۇئ( »1)
ئەلمرۇتتەلىبىي  ئئەەششششررااففىىئئىىييئەبۇ ئابدۇلالھ مۇھەممەد ئىبنى ئىردرىس ئىبنرى ئەلئاببراى  ئئىىمماامم( 2)

نبووَنِلرَعْ ووا نبووَ) َْ َثيوو َُنيثُّر ووُدنبروو ََُم  ننِإلَموواُ ن وواَّثعث   ٍرَمووابنبووَنِل وواَّانِل   ُ  لثوو ث نُع
ھ.  –، ەەززە 767/ م.  150ھ. ، ِمل

نىرڭ «شافىئىي مەزھىبرى»نىڭ بىىى بولغان «تۆت مەزھە »مەشھۇر ( رر ، مىسىى820/ م.  204
جىمرائۇل »، «ئەھكرامۇل قۇرئران»، «ئەررىسرالە»، «ئەلئرۇم»ئىمامى. بۈيرۈك مۇجتەھىرد ئرالىم. 

 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلىىى بار.« فۇل ھەدىسئىىتىال»ۋە « ئىلىم
ِإلَمواُ نئىبنى مۇھەممەد ئىبنى ھەنبەل ئەششەيبانىي ئەلمەرۋەزىري ) ئئەەھھممەەددئەبۇ ئابدۇلالھ  ئئىىمماامم( 3)

َوو رَيِثا ن
َْاِث نِمل ووَور نِل   َْوواث ْور َِ َثن وودثنبوو ََُم  ن َُ َووُدنبوو باەرردادتا ياشرراپ ( رررر 855 – 780/ م.  241 – 164ھ. ، َأْحر

ھەنبەلىرري »نىرڭ بىررىى بولغرران «تررۆت مەزھە »بۈيررۈك مررۇھەددىس، فەقىر . مەشررھۇر  ئرۆتكەن
، «ئەززۇھرد»)چو  ھەجىملىك ھەدىسلەر توپلىمى(، « مۇسنەدۇ ئەھمەد»نىڭ ئىمامى. «مەزھىبى

 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« ئەلئىلەل»ۋە « مەسائىلۇل ئىمام ئەھمەد»
ِإلَمواُ نئەلئەندەلۇسرىي ئەلقۇرترۇبىي ) ئئىىببننررىى  ھھەەززممئىبنى ئەھمەد ئىبنى سرەئىد ئەبۇ مۇھەممەد ئەلى  ئئىىمماامم( 4)

وو  نِلُروو رُ  ث ن ََْرَدُل ث نِ
وو ر ث َِ َثن َثنَ ووعثَردَينبوو َووَدنبوو َُنَأْحر نَعلثوو  نبوو

وو ر َي َِ َُن فەقىرر ، ( رررر 1064 – 994/ م.  456 – 384ھ. ،نِبروو
مەزھەبىنىڭ ئە  يارقىن ۋەكىلى.  مۇھەددىس، تارىىشۇناى، شائىى، ئەدىب ۋە مۇجتەھىد. زاھىىىي

)ئۇسررۇلى « ئەلئىھكررام»تروم(،  12)زاھىىىرري مەزھە  فىقر  ئېنسىكلوپېدىاەسررى « ئەلمرۇھەلال»
)دىرنالر تەتقىقراتى( قاترارلىق « ئەلفەسلۇ فىلمىلەل»)مۇھەببەتنامە( ۋە « تاۋقۇل ھەمامە»فىق (، 

 رر ت. كىتابالرنىڭ مۇئەللىفى.
ئئىىببننررىى  ىن ئەبرۇل ئاببراى ئەھرمەد ئىبنرى ئابردۇلھەلىم ئىبنرى ئابدىسسراالم ( شەيىۇل ئىسرالم تەقىاارۇدد5)

َ ووَ نِلْ َمووَرثا ننررۇمەيىىي ئەلھەررانىرري )نئە تتەەييممىىااررررااەە َثنتَوَرمث نبروو ووَا ث َثنَعْروودثنِل   نبروو لث َلثوَو َُنَعْروودثنِنر َووُدنبروو نَأْحر َثنأَبُوو نِلرَعْ ووا ث تَرثوو  نِلوودث ي
َوو  ِِث ن قرراراش ۋە تەنقىرردلىىى بىررلەن ئىسررالم تەپەككۇرىنىررڭ ( رررر 1328 – 1263/ م.  728 – 661ھ. ، ِنر

، تەپسرىى ئەقىردە ،تەرەققىااتىغا تەسىى كۆرسەتكەن كاتتا فەقى ، سەلەفىي ئالىم، ئۇلرۇ  مۇجتەھىرد ۋە مۇجاھىرد
دەرئرۇ تەئارۇزىرل ئەقلرى »تروم(،  37« )مەجمۇئرۇل فەتراۋا»، «مىنھاجۇسسرۈننە ئەننەبەۋىاراە»ۋە فىقھتا 

 رر ت. قاتارلىق نۇرەۇن ئەسەرلەرنى يازەان.« ەقلىۋەنن
ئەبۇ ئابدۇلالھ شەمسۇددىن مۇھەممەد ئىبنى ئەبۇبەكىى ئىبنرى ئەيارۇ  ئەززۇرەئىري  ئئىىببننۇۇللققەەييااىىمم( ئىمام 6)

وورث  ن) ِلد ثَم ر ِل  ََعثوو ن ن َثنأيووِ  َُنأََنببوو نبوو ووُدنبوو ََُم  َثن ِلوود ثير ن ُْ َْروو ئىمررام ( رررر 1350 – 1292/ م.  751 – 691ھ. ، ِإلَموواُ ن
 =ئرالىمى. ئىسرالم دەپ تونۇلغان. مرول ھوسرۇللۇق« ئىبنى قەياىم ئەلجەۋزىااە»ئىبنى تەيمىااەنىڭ شاگىىتى، 
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 كەلسرۇن،كۈن  30كۈن ياكى  29ئېاى ئاالھىدە بىى ئايدۇر.  رامازان ى:ئىككىنچ
كرى ئرايالردىن پەرقلىرق كېاىندۇر. ئىلگىىىكرى ۋە نىڭمۇكاپاتى كامىل بىى ئاي -ئەجىى 

ئىككرى كرۈن ئىلگىرىى ھېارق  -باشلىنىشرتىن بىرى ئېاى  رامازان ،بولغانلىقى ئۈچۈن
ەقرتە، پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم بۇ ھ .دۇركۈنىگە ئوخشاش روزا تۇتۇش چەكلەنگەن

. الرڭالمزاۇۋىۇروزا ى نۇرۇبز نۈكى  بىر يا ى ئىككى  زرامازان»مۇنداق دەيدۇ: 
رەسررۇلۇلالھ سررەللەلالھۇ  .(1)«ۇبولىززك ەرسززۇۋەىۇى ىشززى  اىقززانۇۋىۇروزا ى ىززالەقەپ

نى ئىشرتىااق بىرلەن كۈتۈۋېلىشرى ئۈچرۈن، رامازانمۇسۇلمانالرنىڭ  ئەلەيھى ۋەسەللەم
كېلىشتىن ئىككرى ھەپرتە ئىلگىرىى روزا تۇتۇشرتىن چەكرلەپ مۇنرداق  امازانرھەتتا 

 .(2)«!الرڭىماۇروزا ى كارىمالشقانېي ئاي )شەئبان(بارات »دېگەن: 

لىنرى نىڭ ئەجىى بۈيۈك بولسىمۇ، ئالالھ رەھرمەت قىلىرپ ئەقرامازان ئهۈچىنچى:
ق قېىىلىدە زىااكى كېسەللىك يا لەرنى كەچۈرۈۋەتكەن،باالەەتكە يەتمىگەن ۋە يوقاتقان

 ھەر زورلىمراي، غراروزى نىكىشرىلەريەتمەيردىغان  تراقىتىسەۋەبىدىن روزا تۇتۇشرقا 
 .غانكۈنلۈك روزا ئۈچۈن بىى مىسكىننى تويغۇزۇشنى پەرز قىل

اىنرى ئې امازانرئۇالر  ھەرگىزمۇقادىى بواللمايدىغانالردىن روزىنى كەچۈرۈم قىلىۋېتىش 
 -ترائەت ى يەتركەن ۋە كرۈچ نى قىلمىسرىمۇھۆرمىتى -ەت ئىززينىڭ ائ بۇ، ىمىسىمۇئۇلۇەل

 . ك ئەمەىلىبولىدۇ دېگەن ۋەتسىمۇۈبىھۇدە ئۆتكۈزۋاقىتلىىىنى قىلماي  ئىبادەتلەرنىمۇ

 شرىلەركى كەمتۈكى ئەقلقىلىۋاتقىنىنى بىلمەيدىغان  نېمە لەر،مۇسۇلمان ئەمەس
يردۇ، ىا بولماتۇتۇشرى تروە ئۇالرنىڭ روزا ئايالالرەا كەلسەك، دارھەيزدار ياكى نىفاسۋە 
 بېىىلمەيدۇ.  ساۋا ىمۇ قان تەقدىىدتۇت

 بولۇشرى كىشىلەر روزىنىڭ قوبۇل كەمتۈك ىقلەئسەۋەبى: مۇسۇلمان بولمىغان ۋەيا 
روزىسرى  ئورۇنردىاالمىغانلىقتىنھەم  بىلمىگەنلىكرتىنىلگەن شەرتلەرنى بېكىتئۈچۈن 

                                                                                                                     
مىفترراھۇ » ،«ئەتتۇرۇقۇلھررۇكمىااە»، «رەۋزەتررۇل مررۇھىببىن»، «ئىئالمررۇل مررۇۋەققىئىن»، «زادۇل مەئرراد»=

ئەلجەۋابررۇل »ۋە « دايەتۇل ھەيەراھىرر»، «تەھزىبۇسسررۈنەن»، «مەدارىجۇسسررالىكىن»، «دارىسسررەئادە
 رر ت. قاتارلىق تۈرلۈك ئىلىملەردىكى ئەسەرلىىى يۈزگە يېتىدۇ.« كافىي

 ھەدىس. - 1082، «مۇسلىم»ھەدىس؛  - 1914، «بۇخارىي»بىىلىككە كېلىنگەن ھەدىس: ( 1)
 دېگەن.« سەھى »ئالبانىي:  ھەدىس. - 2337، «ئەبۇ داۋۇد( »2)
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ئېاىردا نامراز  رامرازان كىشرىلەرنىڭ لئايرا دارنىفاسھەيزدار ۋە  ،كىنېل .قوبۇل بولمايدۇ
 «قۇرئان كەرىرم»ئوقۇيالمىغان ۋە روزا تۇتالمىغاندىن باشقا، كۈچىنىڭ يېتىشىچە كۆپىەك 

دۇئرا قىلىرش بىرلەن بىرىگە ۋە ئىستىغفار ئېارتىش  -تەۋبە تەسبى ،  - ئاڭالش، زىكىى
 كۆپلەپ قىلىش ھەققى باردۇر.  ئېھساننى -ە سەدىقياخشى ئىش ۋە 

ئۈمىرد قىلىرش  ساۋا دىن تائاال ئالالھى تمەقسىنىڭ ئاساسلىق رامازان :تۆتىنچى
ھەر كرېچە نىاەتنرى رامازان بويىچە روزىنىڭ قوبۇل بولۇشى ئۈچۈن تۇتۇلغان ، چقابولغا

رەزىاەلالھرۇ ئەنھرادىن رىرۋايەت قىلىنغران ھەدىسرتە  (1)يېڭىالش شەرتتۇر. ھەفسرە
 تەنىزي شزقاۇىۇروزا ى چىكى ې  كىم ى»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇنداق دېگەن: 

 ەنلىركبرۇ يەردە نىاەترتە ئومۇم .(2)«رۇيوق ز روزا نۈچزۈئ  ىشزى ۇئز بولسا قىلمىغان
ئرۇ كىشرى  ،سراغانال بولروزا تۇتماسلىقنى نىاەت قىلمى دەكېچى، بىى كىشى شۇ ىدۇركۇپاي

 .كۇپايىدۇر ەتنىا يقىلغان ئومۇمىئۈچۈن ھەر كېچە روزىسىنى داۋامالشتۇرۇش 

اەالم سرروزىسرىنىڭ تۇتقان روزىغا نىاەت قىلىپ ياتقان بولسا،  كىكىم :شهىنچىەب
ۇزەرۇچى روزىنى ب ،كۈن پاتقۇچەتاكى تا  سۈزۈلگەندىن تارتىپ  ئەتىسىبولۇشى ئۈچۈن 

 اال مۇنرداقشى ۋاجىپ بولىردۇ، چرۈنكى ئرالالھ تائرتۇتۇىاق ىيئۆزىنى پۈتۈن ئامىلالردىن 
( انغهاغۇي ر ڭتها نهىە)ي ئايرىلغانغها يىپىهدىن راقها پهىىي ئاق ڭنىڭتاكى تا﴿: دېگەن

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

 دىنروزىنررى بۇزەررۇچى ئامىلرر كېلىررنگەن ئررالتە تۈرلررۈك بىررىلىككە نىڭىرردارروز
 :تۇرۋاجىپ ىساقلىنىش

  ؛ئىچىش -( قەستەن يەپ 1)
                                                

نبىنق ئۆمەر ئىبنى خەتتا  ) ھھەەززررىىتتىى  ھھەەففسسەە( مۇئمىنلەرنىڭ ئانىسى 1) ِث َثنِْلَ  وا َْو ُنبثْروُعنُعَموَ نبو َِضر َن ْرمثْثنر ُو
أُ  نِمل

مەكرركەدە مۇسررۇلمان بولررۇپ ھررا رررر ( رەزىاەلالھررۇ ئەن661 – 605م.  /41ھ.  – 18ھ. برۇرۇن ، ِلَعَديثي و ُن
دا «ئۇھرۇد ەرازىتى»ئەنھرۇ مەدىنەگە ھىجىەت قىلغان. يولدىشى خرۇنەيس ئىبنرى ھرۇزافە رەزىاەلالھرۇ 

شرررەھىد بولغانررردىن كېررراىن، پەيغەمررربەر ئەلەيھىسسررراالم ئرررۇنى نىكاھىغرررا ئالغررران. پەيغەمررربەر 
 رر ت. ئەلەيھىسساالمدىن ھەدىس رىۋايەت قىلغان.

، «ئەبررۇ داۋۇد» ھەدىررس؛ - 2334، «نەسررائىي» ھەدىررس؛ - 35918 ،«مۇسررنەدۇ ئەھررمەد»( 2)
 ېگەن.د« سەھى »ئالبانىي:  ھەدىس. - 2454
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 ارەۇدەكبريېتىرپ زەرا ۇبوەمەسىلەن،  ؛شالرئى ياتىدىغان كەئىچىش - ( يەپ2)
ىزنرى يراكى ئېغۋە بۇرنىغرا سرۇ ئرېلىش يراكى  دەرىجىدە بۇرۇنغا بىى نەرسە تېمىتىش

 .دېگەندەك ئىشالرچايقاش 

 كى ڭزاق ىۋروزىزكار »بۇ ھەقتە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالم مۇنرداق دەيردۇ:  
   .(1)«زگى ۈىكەي ايىغاۋ لىشىىېئ ۇس غاۇڭرنۇب اقى الرداۋ باشقا

قرران سررالدۇرۇش  كىيررا ئوكررۇل ۋەنورمررال يرراكى  ئوزۇقالنرردۇرەۇچى ئاسررما 
 لالردۇر.ۋېتىدىغان ئامىۇئىچىشنىڭ ھۆكۈمىدىكى روزىنى بۇز -يەپ  مۇقاتارلىقالر

، سرۈرمە سرۈرۈش، نەرسىلەرنى تېمىرتىش شۇنىڭدەكقۇالققا دورا ياكى  ياكىكۆز 
ئوكۇلالرنى ئىشرلىتىش، نورمال ما ياكى پۇراقالرنى پۇراش، ئوزۇقالندۇرمايدىغان ئاسشۇخ

 پايرردىلىنىش ھەر خىررل دورا يرراكى جىھررازالردىنئىشررلىتىدىغان شررتا داۋاالكېسررەل 
ئىچىشنىڭ ھۆكۈمىدە بولمىغانلىقتىن روزىنى بۇزۇۋەتمەيردۇ. كۈچلرۈك  -قاتارلىقالر يەپ 

ھرۇ زىاەلالرە (2)روزىنى بۇزۇۋەتمەيدۇ. بۇ ھەقتە ئىبنرى ئاببراى مۇقاراشتا قان ئالدۇرۇش
 ەى ەھزال روزىزكار يھىسسزاالمەلەئ رەمزبەيغەپ»رىۋايەت قىلىرپ مۇنرداق دەيردۇ:  مائەنھۇ
قززان »رەزىاەلالھررۇ ئەنھۇنىررڭ  (4)بررۇ ھەدىررس سررەۋبان .(3)«رغانىززكىۇئالك قززان
 ڭھەدىسررىنىدېررگەن  (5)«ۇبولىززك زغززانۇب روزىسززىىى چىۇئززالغ ۋە چىۇرغۇئالززك
 .ئەمەلدىن قالدۇرۇۋېتىدۇ مىنىھۆك

                                                
 ھەدىرس. - 114، «نەسرائىي» ھەدىرس؛ - 142، «ئەبرۇ داۋۇد» ھەدىرس؛ - 788، «تىىمىزىي»( 1)

 دېگەن.« سەھى »ئالبانىي: 
ِلرُم  لثو ثنئىبنرى ئابردۇلمۇتتەلىب ئەلھاشرىمىي ) ئئىىببننىى  ئئااببببررااىى( ئەبۇ ئابباى ئابدۇلالھ 2) َثنَعْرودثن نبرو َُنَعْ وا ث ِثنبرو ھ.  ،َعْروُدن

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالمنىڭ تاەىسرى ھەزرىترى ھۇما رر رەزىاەلالھۇ ئەن( 687 – 618م.  /68ھ.  – 3بۇرۇن 
ئۈممەتنىررڭ »ئاببرراى رەزىاەلالھررۇ ئەنھۇنىررڭ ئرروەلى. تەفسىىشررۇناى، نەسەبشررۇناى ۋە فەقىرر  سرراھابە، 

 رر ت. دەپ نام ئالغان، كۆپ ھەدىس رىۋايەت قىلغان زات.« قۇرئاننىڭ تەرجىمانى»ۋە « ئەلالمىسى
 .ھەدىس - 1939، «بۇخارىي»( 3)
ِثن) ئىبنى بۇجدۇد ئەلھاشرىمىي ئەلھىماەرىري سسەەۋۋببااننئەبۇ ئابدۇلالھ ( 4) ُْروُدَُّيننأَبُو نَعْرودثن َُن َواْثث ثَوو رَاُبنبرو و نِهر ھ.  ،ِلرر يث

ان رەسۇلۇلالھ تەرىپىدىن ئەسى ھالدا سرېتىۋېلىنىپ ئرازاد قىلىنغرھۇ رر رەزىاەلالھۇ ئەن (674م.  –/ ؟  54 –؟ 
 رر ت. ھەدىس نەقىل قىلغان. 128ياكى  127ساھابە. سەۋبان رەزىاەلالھۇ ئەنھۇ رەسۇلۇلالھتىن 

ئالبرانىاالر:  ھەدىرس. نەۋەۋىري، - 774، «تىىمىزىري»؛ ھەدىرس - 15401 ،«مۇسنەدۇ ئەھمەد»( 5)
 دېگەن.« سەھى »
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سرەئىد  ۇرىرۋايەت قىلغران ھەدىسرنى ئەبر مرائابباى رەزىاەلالھۇ ئەنھۇ ىئىبن 
 ڭروزىزززكارنى يھىسسزززاالمەلەئ رەمزززبەيغەپ»رەزىاەلالھرررۇ ئەنھۇنىرررڭ:  (1)ىرررۇدرىيئەل

دېرگەن  (2)«ئىزكى قىلغان تەخسۇر شىغاۇرۇئالك قان ۋە ەشىگۈيۆس ئايالىىى
 .ھەدىسى كۈچلەندۈرىدۇ

ياكى  بىلەن ، ئوينىشىشالىنى قۇچاقالشئويغاق ھالىتىدە ئاي ؛( جىما قىلىش3)
ولغرانلىقى ب ھۆكمىردەجىمانىرڭ  ئېھتىالم بولۇشياكى باشقا يولالر بىلەن ۋە ئانانىزىم 

 تىدۇ.ېۋبۇزۇئۈچۈن روزىنى 

ئۆلىماالرنىررڭ ئىتتىپراقى بىرلەن روزىنررى بۇمرۇ  ؛( قەسرتەن زورالپ قۇسرۇش5)
. برۇ ھەقرتە پەيغەمربەر ۇۋەتمەيردۇبۇزنورمرال قۇسرۇش روزىنرى  ،بۇزۇۋېتىدۇ. ئەممرا

 ڭروزىىىزز ە ىشززىگ نەىكۋەۇسززۇق  ىززكى ۈزلۆئ»ئەلەيھىسسرراالم مۇنررداق دەيرردۇ: 
 .(3)«ۇىىكۇى قازاسىىى  ىشى سقانۇق نەس ەق. ۇيكەلمە  قازاسى

ھەتترا  ؛شقېلى بولۇپ لىقاسفنىياكى  كېلىپ قېلىش ( روزىدار ھالىتىدە ھەيز6)
ئۆلىماالرنىرڭ ئىتتىپراقى بىرلەن روزا  ،ولسىمۇئىپتار ۋاقتى يېقىنلىشىپ قالغان ۋاقىتتا ب

ئەنھرۇ پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالمنىڭ  رەزىاەلالھۇىۇدرىي ئەلبۇزۇلىدۇ. ئەبۇ سەئىد 
 نامززاز اق ىززكاۋ يزز دارەئايززال  ىشززى ھ»مۇنررداق دېگەنلىكىنررى رىررۋايەت قىلىرردۇ: 

 (4)«!؟ۇسمەمەئ ۇىمايكۇى روزا ۋە ۇمايكۇئوق

                                                
َثا نأَبُو نَ وعثَردَين) ددررىىييۇۇللىىررەەئئئىبنى مالىك ئىبنى سىنان  ئدەس ئئىىددەەسس  ۇۇببەەئئ( 1) نِْلُودر وَْابَي َثن ث نبو َُنَمالثوبث ، نَ وعرُدنبو

ەرا «ەرازىتى دۇھرۇئ»ھۇ ررر نەئ ۇلالھەزىاە( ر694ياكى  693 – 612/ م.  74ھ.  – 10 نۇرۇھ. ب
 ڭنىررۇئ لالھۇلۇسررەر پ،ۇيرراش بولرر 13 ەنرردەلگەك رىغرراۇزۇھ ڭلالھنىۇلۇسررەر نۈچررۈقاتنىشررىش ئ
 ئىدەسرر ۇبررەبولغرران. ئ ھىدەدا شر«ەررازىتى دۇھررۇئ»قىلمىغرران. ئاتىسرى  تەخسررۇر غاقاتنىشىشرى

ەازاتقرا  12 ەنەي اىنېرك ۋەقاتناشرقان  ەرا«شىۇرۇئ كەندەخ» ەبىىگ نەبىل لالھۇلۇسەر درىيۇلىەئ
قىلغران  تەايۋرىر دىسەھ 1170 لالھتىنۇلۇسەر درىيۇلىەئ ئىدەس ۇبەياشىغان ئ نۇزۇقاتناشقان. ئ

 رر ت. .رۇىدبىى ڭنىەبەساھ ەتتەقىلغان ي تەايۋرى دىسەھ پۆك ە ئ پ،ۇبول
 دېگەن.« سەھى »بەت. ئالبانىي:  - 397توم،  - 2، «سۈنەنۇددارەقۇتنىي( »2)
 - 720، «تىىمىزىري» ەدىرس؛ھ - 2380، «ۋۇددا ەبرۇئ» ەدىرس؛ھ - 10085، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »3)

 .دېگەن «ەھى س». ئالبانىي: ەدىسھ - 1676، «ەئىبنى ماج» ەدىس؛ھ
 .ھەدىس - 779، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ - 1951، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ە( بىىلىكك4)
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ىشرالردىن روزىنى بۇزۇۋېتىردىغان ئ ىشىپخاتالياكى  ېلىپقئۇنتۇپ  كىشى :ىئالتىنچ
 يدۇ.ۋاجىپ بولما مۇسى، قازازۇلمايدۇۇببىىنى قىلىپ سالسا، ئۇ كىشىنىڭ روزىسى 

. بۇ ھەقرتە پەيغەمربەر قويىدۇ پئىچىياكى  ەپيئۇنتۇپ قېلىپ  ەكۆپىنچكىشى 
 لسزا،سا ئىچىز  يزا ى  ەي ەرسەن بىر يوق ەسىكېئ مەروزىكار ئاد»ئەلەيھىسساالم: 
 ۋە ۇپ زۈزۈگېيئزالالھ  ە ىشزىگ ۇئز ،نكىۈچز .نۇرسۇۋەىۇى يەىمۇۋەزۇب روزىسىىى
 .دەيدۇ (1)«ۇپ ۈزۈئىچك

ىن دپ كەتكەنر، تا  يرورۇقېلىپ دەپ ئويالپ «يورۇمىدىتېىى تا  »بىى كىشى  
پ دە «كرۈن پېتىرپ كەتترى»يېاىشرنى داۋام قىلغران بولسرا يراكى سوھۇرلۇق  مۇكېاىن
ىلىنغران قبولسرا، يۇقىىىردا بايران غران قوي ئېغىز ئېچىپلگىىى كۈن پېتىشتىن ئى قېلىپ

 يەنى روزىسى بۇزۇلمايدۇ(.) خاتاالشقۇچىنىڭ ھۆكۈمىدە بولىدۇ

قىلىرش  ۋەتسرە ئالالھقرا يرالۋۇرۇپ، تەۋبەۇقەسرتەن روزىسرىنى بۇز ،كىمكى ئۆزۈرسىز
ۆلىماالرنىرڭ ئئۇ كىشى كۆپچىلىرك  .ىدۇلغان بولقى سادىىگۇناھنى بىى ۋاجىپ بولىدىغان چو  

 كۆزقارىشى بويىچە روزىسىنى بۇزۇۋەتكەن كۈننىڭ مىقدارىدا قازاسىنى قىلىدۇ.

سرا، روزا بولرۇپ قالاسردار فنىھەيز كۆرسە ياكى  دارامازانئايال كىشى  يەتتىنچى:
 . تۇتىدۇتۇتۇشى چەكلىنىدۇ. ساقايغاندىن كېاىن قازاسىنى 

 :ئەنھادىن ھۇرەزىاەلال (3)ئائىشە (2)ئەلئەدەۋىااە مۇئازە
                                                

 .ەدىسھ - 1155، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ - 6669، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 1)
َْالثنِلَعَديثي و ُن) ئئەەللئئەەددەەۋۋىىااررااەەبىنق ئابدۇلالھ  ممۇۇئئااززەە ئ( ئۇممۇ ساھبا2) ْ وار ِثنأُ  نِل ُُنبثْروُعنَعْرودثن ََ (: بەسرىەلىك ُمَعوا

، ھەزرىتى ئائىشە، ھەزرىتى ئەلى قاتارلىق بۈيۈك ساھابەلەردىن ھەدىرس رىرۋايەت قىلغران، ھەر بولۇپ
برۇ مېنىرڭ ئراخىىقى كرېچەم »، ھەر كېچىنرى «بۇ مېنىڭ ئاخىىقى كۈندۈزۈم بولسا كېىەك»كۈندۈزنى 

ىردا قەبىنىرڭ قاراڭغۇلىق»دەپ كۆپ ئىبادەت قىلىدىغان مەشھۇر تابىئىن ئايرال. ئۇنىرڭ « بولسا كېىەك
دېرگەن سرۆزى « ئۇزۇن بىى ئۇيقۇ بارلىقىنى بىلىرپ ترۇرۇپ برۇ دۇنارادا ئۇخلىغران كرۆزگە ھەيرىانمەن

  رر ت. ( ئەتىاپىدا ۋاپات بولغان.702)م.  83مەشھۇردۇر. تەخمىنەن ھ. 
نَعا ثَ وُ نبثْروعُن) ەەئئاائئىىششررقىزى  ڭنىۇنھەئ ۇلالھەزىاەسىددىق ر كىىەبۇبەئ زرىتىە( ھ3) َ ْرمثْثنر ُو

ود ثي ثننأُ  نِمل ْ ث و َينِل نَببر ، أََث
 ۋە« ئانىسرررى ڭرنىرررەئمىنلۇم»ھرررا ررررر نەئ ۇلالھرررەزىاە( ر678 – 615/ م.  58ھ.  – 6 نۇرۇھ. بررر

 پ،ۇبولر نۈسرتۈقرابىلىاىتى ناھرايىتى ئ شۇترۇت ەسرتەئايرالى. ئ چىنچىۈئ ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ
 ناى،ۇبشرەسەن ،ەقىرھەقىلغران ف تەايۋرىر پسرىلىيەئىزلىىىنرى ت -ئىش  ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ

  رر ت. زات. ناىۇتىلش
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 مردۇ؟ىنى قىالھەيز مەزگىلىدە ئوقۇيالمىغان نامازنىڭ قازاسر ،ھەيزدىن پاكالنغاندارر 
  :دەپ سورىۋىدى، ئۇرر 

 دېدى. مۇئازە:رر  سىز؟دىنمۇ(1)لەراەلىكرۇرىاەھرر 

رۇرىررالەردىن ئەمەسررمەن. پەقەت بررۇ ھەقتىكررى ھۆكررۈمنى ەيوقسررۇ، مەن ھرررر 
 دېدى.رر  بىلمەكچىمەن،

 ئائىشە رەزىاەلالھۇ ئەنھا: (2)مۇئمىنلەرنىڭ ئانىسى شۇنىڭ بىلەن

ھەيرزدار  (داالرەاچر ھايراترەسرۇلۇلالھ سرەللەلالھۇ ئەلەيھرى ۋەسرەللەم )بىرز رر 
 ئۆتەشرركەنامازنىررڭ قازاسررىنى روزىنىررڭ قازاسررىنى تۇتۇشررقا بۇيىۇالتتررۇق، بوالتتررۇق، 

 .(3)دەپ جاۋا  بەرگەنرر ، ۇقمايتتۇلبۇيى

مۇشرەققەت  - دا سەپەر قىلغان بولسا، سرەپەردە جاپرازانراما كىكىم :سەككىزىنچى
نى مۇبراھ قىلردى. ئرالالھ تائراال ىبولمىغان تەقدىىدىمۇ، ئالالھ ئۇ كىشىنىڭ روزا تۇتماسلىق

يەنهى ) ،سهاب ل (سهاپىرۇم نهىە)ي ەسهتىدۈئ رەپەسه ياكى لەسېكىمكى ك﴿: مۇنداق دەيدۇ
. ئههالالھ نۇتسههۇت ەردەنلۈا كههباشههق (نۈچههۈئ رەنلۈكهه تمىغههانۇت ب لسهها، تمىغههانۇريزا ت
 .(185بەقەرە: )﴾ۇلىمايدھ ا سلىكنىەت ،ۇاليدھئاسانلىقنى  ا ەرگەسىل

                                                
 كۇفەگە يېقىن بىرى جراي بولرۇپ، خراۋارىجالر ئە  دەسرلەپتە شرۇ يەردە توپالنغران« ئھەرۇرا( »1)

 .ئاتالغان پەد «ررەەللىىككللەەررىىااااۇۇررەەھھ» ئۇالر بولغاچقا،
 ڭمنىەللەسرۋە يھرىەلەئ ۇالھەللەسر رەمبەيغەپ «رىمەك رئانۇق»: (أُمُّ اْلُمْؤِمِنين )  ئئااننىىسسىى  ڭڭررننىىەەئئممىىننللۇۇمم( 2)

 لىىىەرەتراھھۇم اجرىۋزەبولغران ئ ەبىلرل ۋە( ۇبولسرىم نەرگەب پۇقوير اىنېك ەرچەئالغان )گ ەمىىگەئ
 شەقرردىىلەيولىرردىكى رولىنررى ت ىتررىەۋئىسررالم د ڭالرنىررۇئ ۋە شەتلەئىررزز الرنىۇئرر ە)ئايرراللىىى( گ

يررالالرنى باشررقا بىررىكىم نىكرراھالپ ئا ۇئرر دىنڭررنىۇب پ،ۇ( نررام بولرر6: ھررزا ە)ئ نەرگەب زىسررىدىنۈي
 يھرىەلەئ ۇلالھەللەسر رەمربەيغەنرام پ ۇ. بنەنگەزلۆ( ك53: ھزا ەھارام بولىدىغانلىقى )ئ ڭلىشىنىېئ
( 9 نگىنرىەملەج ەمىىردەئ اقىتتراۋئايالغا )بىرى  12ئالغان  ەمىىگەئ پۇبول اىنېك -ئىلگىىى  مەللەسۋە
بىنترى  ەئائىشر ،ەمرئەبىنترى ز ەدەۋسر يلىد،ۇۋەنتى خبى ەدىچە: خەبويىچ رتىپەت الرۇ. ئرۇندەىىلگېب
 ۇبرەھىند بىنترى ئ ەمەلەس ۇممۇئ ،ەيمەزۇبىنتى خ  ەينەز ر،ەمۆبىنتى ئ ەفسەسىددىق، ھ كىىەبۇبەئ
 ۇبرەئ ىنترىب ەمرلەر ەبىربەھ ۇممرۇئ لھرارىس،ەبىنترى ئ ەيىىااۇۋەجر ھش،ەبىنتى ج  ەينەز ،ەياەمۇئ
 تىۆتر يشرتىن،ەرۇئالتىسرى ق الردىنۇ. ئرلھارىسەبىنتى ئ ەنۇيمەم ۋە يەيۇبىنتى ھ ەفىااەس فاان،ۇس

 ۇلالھەللەسر رەمربەيغەئىككىسرى پ الردىنۇ. ئرۇئىسىائىلدىند نىەبىىى ب بىلىلىىىدىن،ەق  ەرەباشقا ئ
 .! _ تبولغايرازى  الردىنۇ. ئالالھ ئنەتكەك ناادىنۇھاياتىدا د ڭمنىەللەسۋە يھىەلەئ

 .ھەدىس - 335، «مۇسلىم» ھەدىس؛ - 321، «رىيبۇخا»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 3)
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ىنى كىشر قۇسرى برارتۇتلېكىن، سرەپەردە روزا تۇتماسرلىقنىڭ جرائىز بولۇشرى روزا  
 .ىمەيدۇچەكل

رەزىاەلالھرررۇ ئەنھرررۇ پەيغەمررربەر  (1)يلەمىسرررلئەھەمرررزە ئىبنرررى ئەمرررى ئە
  :ئەلەيھىسساالمدىن

 - ى ئالالھنىررڭ پەيغەمبىررىى سررەپەردە روزا تۇتۇشررقا ئۆزۈمرردە بىررى كررۈچئرررررر 
 ىغىنىدا،دەپ سرورررر  قۇۋۋەتنى ھېس قىلىۋاتىمەن، روزا تۇتسام ماڭا گۇناھ بوالمردۇ؟

 :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

ئىزش قىلغزان  اپىز ۇۋم ەكىەخسزۇر  ىمكزى ر،ۇخسزى ىكۇر ڭئالالھىىز ۇئزرر 
  ۈرۆياخشزى  ز شزىىۇىۇ ىمكزى روزا ى .رۇياخشزىك نۈچۈ ىشى ئ ۇئ ،بولسا
 .(2)دەپ جاۋا  بەردىرر  ،رۇيوق  ناھۇگ ە ىشىگ ۇبولسا، ئ ىقانۇروزا ى

ئايالى بىرلەن بىرىگە  روزىدار ھالداكۈندۈزى  ئېاىدا رامازانكىمكى  ت ققۇزىنچى:
غران ۇلبۇز اروزروزىنى بۇزەان ۋە گۇناھكار بولغران بولىردۇ. ئرۇ كىشرىگە  ،بولغان بولسا

رەت ەففررا. كدۇرزرەت بېررىىش پەركەففررا بىررلەن بىررىگەسررىنى قىلىررش ڭ قازاكۈننىرر
 (4)رەزىاەلالھرۇ ئەنھرۇ رىرۋايەت قىلغران ھەدىسركە (3)ئەبۇ ھۇرەيىە دە«سەھىھەين»

ئارقرا ئۈزۈلردۈرمەي ىرش، ئەگەر كرۈچى يەتمىسرە، ئارقىمۇئاساسەن، قرۇل ئرازاد قىل
تمىسە، ئراتمىش مىسركىننى ئىككى ئاي روزا تۇتۇش، ئەگەر روزا تۇتۇشقىمۇ كۈچى يە

 تويغۇزۇش بىلەن بولىدۇ.
                                                

َلمث  ن) ھھەەممززەە  ئئىىببننىى  ئئەەممىى  ئئەەللئئەەسسللەەممىىيي (1) َ ر نَعمر ينِْر نبَر تەبۇك ەازاتى جەريانىدا ھۇ رر رەزىاەلالھۇ ئەن (َْحر َُ
)م.  61ئوتتۇرىغا چىققران رەسرۇلۇلالھنىڭ مرۇئجىزىلىىىنى رىرۋايەت قىلغران سراھابە. تەخمىرنەن ھ. 

 رر ت. ياشلىىىدا ۋاپات بولغان. 70( ئەتىاپىدا 683
 ھەدىس. - 1891، «مۇسلىم» (2)
و  ن) سرىيەۋددەئ خىەئىبنى س رراھمانۇئابد ەەييىىەەررۇۇھھ  ۇۇببەەئئ( 3) َُنَحولر َينِلد ير ث َثنبو ُُ َيوروَ َُنَعْروُدنِلو  ْحرَ  نۇرۇ، ھ. برأَبُو ن

 ردىكررىەيبەخ يھىسسرراالمەلەئ رەمرربەيغەپھررۇ رررر نەئ ۇلالھررەزىاە( ر678 – 603/ م.  59ھ.  – 19
. رەرانۇت قىمۇمر نىرداېي ڭلالھنىۇلۇسرەر ەيىرل برويىچ 3 ۋەبولغران  لمانۇسرۇم لىرپېك نىغاېي اقتىداۋ
 قىىىۇقرابىلىاىتى ئىنترايىن ير لىشۇۋېترۇت ەستەئ رىكىتىدىنەب ئاسىۇد ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ

. نجىسرىۇت ڭسراھابىنى ەترتەقىلغران ي تەايۋرىر دىرسەھ پۆكر ە ئ نەبىل دىسەھ 5٫374بولغان. 
 رر ت. بولغان. الىيۋ ەينگەھىەب ەرىدەۋد رەمۆئ زرىتىەھ

 ھەدىس. - 1111، «مۇسلىم»ھەدىس؛  - 6087، «بۇخارىي»بىىلىككە كېلىنگەن ھەدىس: ( 4)
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 الرداھيەتمەيردىغان  تراقىتىا قتۇتۇشرروزا دە ىرىىكۈنل رامازانكىمكى  ئه نىنچى:
 ئىكەنلىكرى قلىئۇ ئرادەمگە زىاران ساتۇتروزا  ھەتتا،جائىزدۇر.  ىسىمۇتۇتمروزا  ،بولسا
 ، روزا تۇتماسلىقى ۋاجىپتۇر.ملەشسەجەز

 ئهالالھ﴿ :ئاال بۇ ئۈممەتتىن مۇشەققەتنى كۆتۈرۈۋەتكەنشۈبھىسىزكى، ئالالھ تا 
 تەتههاق رەسههىل رنىەسههىل) قىلمىههدى كنىۈللۈشههكۈم چقانههداقېھ دىنههدا ەرگەسههىل

 .(78ھەج: )﴾(قىلمىدى كلىپەت قىلىشقا ئىشالرنى قىاللمايدىغان

ئەھرۋالى ياخشرىالنغان  ،مىغان بولساالروزا تۇتخارابلىقتىن  قاتتىقھالى كىمكى  
ئۆزىردىن يراكى  ،تۇتالمىغان كۈنلەرنىرڭ قازاسرىنى قىلىردۇ. روزا تۇترۇپ قالسراۋاقىتتا 

روزا تۇترۇش  نائا ىدىغانمىتېئياكى باال ئايال غان ھامىلدار ىدىبالىسىدىن ئەندىشە قىل
روزا  چىزكى ۇيولئزالالھ ىائزاال »: رەسۇلۇلالھزىاانلىق كىشىنىڭ ھۆكۈمىگە چۈشىدۇ. 

ىززى روزى چىززكى ۈمى كېكار يززا ى بززاال ئھامىلزز ،رىمىىززىېي ڭنامازنىزز نەبىززل
 .دېگەن (1)«ى ىۈۋەرۈىۆ 

اى روزا تۇتۇشررقا كررۈچى يەتمەيرردىغان ياشررانغانالر ۋە سرراقايم ئهه ن بىرىنچههى:
لرۈك كۈن روزا تۇتالمىغران ھەربىرى ،. لرېكىنئەمەستۇركېسەللەرگە روزا تۇتۇش ۋاجىپ 

لالھرۇ ىاەزببراى رە. ئىبنرى ئاترۇربىرى مىسركىننى تويغۇزۇشرى ۋاجىپ روزىنىڭ ئورنىغا
 تەققەشهۇم يلىهدىنەپۈت ئهاجىزلىق ياكى رىلىقېريزىنى )ق﴿ :ئالالھ تائاالنىڭئەنھۇما 

 بىههر( نۈچههۈئ ىريزىسهه كۈنلههۈ)ك تمىسهها،ۇت رەكىشههىل تىههدىغانۇت ئههاران( نەبىههل
ئررايىتىنى  نەگېررد (184بەقەرە: )﴾الزىهه  رىشههىېب ەفىههدىي تامههاق كەدۇت يغهه مىسههكىن

. ياشررانغانلىق كررۈچكە ئىررگەۇ ئايەتنىررڭ ھۆكررۈمى برر»ۋە مۇنررداق دېرردى:  دىۇئوقرر
ك روزىنىرڭ لرۈھەربىى كۈنمومايالر  -روزا تۇتۇشقا كۈچى يەتمىگەن بوۋاي  سەۋەبىدىن

 .«بىى مىسكىننى تويغۇزىدۇئورنىغا 

 قرراننى بىلمەيرردىغانقئاەزىرردىن چىنەرسررىنى پەرق ئېتەلمەيرردىغان ۋە بىى 
روزا ررر ئۈچرۈن  ىتەكلىپ ساقىق بولغانلىقئىالھىي رر ۇالرەا ئياشانغانالرەا كەلسەك، 

 . ئەمەىفىدىاە بېىىشمۇ ۋاجىپ  ،تۇتۇشمۇ
                                                

 .دېگەن «ەنسەھ»ئالبانىي: . ەدىسھ - 2275، «ەسائىين( »1)
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. قىلغى!نەلەادىغانالردى! ىبىزنى دىنىىىزنى ي غزا چۈشئى ئالالھ! 
. بىننزگە قنن اغى!بىننزگە مەنئەئەيلىننر نەرسننىلەرنى ئ گى ىنن  

 .بەرگىنن!ئنن گەيكە  نەرسننىنى بىننزگە مەنئەئەيلىننر قىلىنن  
 ئامى!! ...بەرگى!قىلى   ئىلىىىىزنى زىراد 
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3 

 

 دىكى كېچىلىل ئىبادەتلىرىڭىزرامازان

 

برولمىش ئەمىنرى نىرڭ كۆكلەر ىزىنرام ەكرېچ كەلتۈرگرۈچى ەپشەر گەمۇئمىن
مۇسرتافا مرۇھەممەد بولغران ئەمىنى نىڭ تەرىپىدىن يەر يۈزىئەلەيھىسساالم  جىبىىل

ئەلەيھىسسرراالم  لجىبىىرر .بىررى ھەقىقەتتررۇرگەن ېلىررنكئەلەيھىسسرراالمغا ئېلىررپ 
 يەئ»مرررۇھەممەد ئەلەيھسسررراالمنىڭ يېنىغرررا كەلگەنررردە شرررۇنداق دېرررگەن: 

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

سززى ى ېچ رىپىەشزز ڭىىززئمىىۇم ،بىلگىىكززى. نەرىسززۆ  ىىجىسززىىىەن قىزز ،
 رامرازان ،شرۇڭا .(1)«رۇشز ۇبول تەبىھاج ئىىسانالردى  ئى زى ى ر،ۇش ۇرۇقىيامكا ى

 رامرازانكېچىلىىى قىاامدا تۇرۇش باشقا كېچىلەردە قىاامردا تۇرەانغرا ئوخشرىمايدۇ، 
 كېچىلىىىدىكى قىاام شەرەپ ئۈستىگە شەرەپتۇر.

ۆتكرۈزەتتى، بىرلەن ئ «قۇرئران»كېچىلىىىنى  رامازانمۇھەممەد ئەلەيھىسساالم 
كېچىلىىىنرى مرۇھەممەد ئەلەيھىسسراالم بىرلەن  رامرازانئەلەيھىسسراالممۇ  جىبىىل

تىرالۋەت قىلىرپ ئۆتكرۈزۈش ئۈچرۈن پەيغەمبىىىمىزنىرڭ يېنىغرا  نى«قۇرئان كەرىم»
. شرايتتىڭبىىىنرى تى -بىرى  تترى،ەىېب پۇئوقر «قۇرئران» ەبىرىىگ -بىرى  ۋە تتىەلېك

يغەمربەر سرەللەلالھۇ ئەلەيھرى ۋەسرەللەم پە»ھەدىس شەرىپتە مۇنرداق كەلرگەن: 
دا جىبىىل ئەلەيھىسساالم بىلەن رامازانسى ئىدى. بولۇپمۇ، ائىنسانالرنىڭ ئە  سېىى

 رامرازانكۆرۈشكەندە، تېىىمۇ سېىىي بولرۇپ كېتەتترى. پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم 
 ‹رئرانۇق›ئۆزئرارا ئېاىنىڭ ھەر كېچىسى جىبىىل ئەلەيھىسسراالم بىرلەن كۆرۈشرۈپ، 

                                                
ئالبررانىي: . ەنېررگد «ەھى سرر»: ەھەبىرري. زەدىررسھ - 7921، «ەلمۇسررتەدرەكئ»( ھرراكىم: 1)

 .ېگەند «ەسەنھ»( 1903 ،«ەسسىلسىلەتۇسسەھىھەئ)»
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، پەيغەمربەر سرەللەلالھۇ ئەلەيھرى كېسرىپ ئېارتىش مرۇمكىنكى ئوقۇشاتتى. شرۇنى
 .(1)«شامالدىنمۇ سېىىي ئىدى يىنەمۋەسەللەم ياخشىلىق قىلىشتا 

 ئرۇالر برۇ ئايردا دە كۈترۈۋاالتتى.ئاالھىر نى«قۇرئان» دەكېچىلىىى رامازانسەلەفلەرمۇ 
نرى «قۇرئران»بەزىلەر  سەلەفلەردىن .تتىئۇزۇنىاق قىاامدا تۇرا ئايالرەا سېلىشتۇرەانداباشقا 

يەنە بەزىلىرىى يەترتە  كېچىردە،، بەزىلىرىى ئرون بىى تامام قىلسرائوقۇپ رامازان كېچىلىىىدە 
 .(2)ئىدى بارمۇ بىى قېتىم تاماماليدىغانالر كېچىدە، ھەتتا ئۈچ تاماماليتتى كېچىدە

غانردا پەزىلىترى كېچىلىىىدە قىاامدا تۇرۇشرنىڭ باشرقا ۋاقىترتىكىگە قارى رامازان
 ىمكزى »كۆپ بولرۇپ، برۇ توەىىردا پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم مۇنرداق دېرگەن: 

 ڭنىززۇ، ئرسززاۇى قىيامززكا قىلىزز  مىززكۈئ ابۋسززا نەبىززلئىشززىىىش چىزز  كا رامازانزز
برۇ يەردىكرى ئىشرىنىش ۋە سراۋا   .(3)«ۇقىلىىىزك تەغپىرەم ناھلىرىۇگ نقىۇرۇب

تەسرتىق چىن دىلردىن نى بېىىدىغانلىقىنى ئۈمىد قىلىش بولسا ئالالھنىڭ شۇ مۇكاپات
 ،تەلپرۈنگەن ھالرداقىلىپ ۋە ساۋا  ئۈمىد قىلىرپ، ئالالھقرا ئىىالسرمەنلىك بىرلەن 

 .ەكتۇرمۈش دېزئۆتكۈبىلەن  شۇرۇقىاامدا تكېچىلىىىنى ئىبادەت ۋە  رامازان

نىررڭ بەزى كېچىلىررىى رامازان رەسررۇلۇلالھ سررەللەلالھۇ ئەلەيھررى ۋەسررەللەم
لەن بىللە قىاامردا تۇرەران بولرۇپ، كېاىرنچە ئرۈممىتىگە پەرز بولرۇپ ساھابىلىىى بى

 رەسرۇلۇلالھبرۇ ھەقرتە  يالتايغران، شرتىنۇرۇقىاامدا ت ەقىلىپ بىلل رەزەھ لىشىدىنېق
   .(4)«قالكى   ەنسىرەئ قىلىىىشىكى  رزەپ ەرگەسىل»دېگەن: ۇنداق م

پەرز » اىن،گەنردىن كېرئۈزۈلپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپرات بولرۇپ، ۋەھىري 
 (1)ئۇبەي ئىبنرى كەئرب ،(5)ئۆمەرھەزرىتى غان ۋاقىتتا ۇنخاتىىجەم بول «قىلىنىشىدىن

                                                
 .دىسەھ - 2308 ،«سلىمۇم» دىس؛ەھ - 6 ،«خارىيۇب»: دىسەھ نەلىنگېك ە( بىىلىكك1)
 رەجە ئىبنرى  ئەلرالمە ئەسرەر برۇ بەت. - 43، «رامرازانۋەزائىفرۇ »ئابدۇرراھمان ئەلئاسىمىي: ( 2)

 .ۇردمۇختەسەرى )ئىىچامالشتۇرۇلغىنى(  ەسىىىنىڭناملىق ئ« مەئارىف لەتائىفۇل»: ئەلھەنبەلىانىڭ
 ھەدىس. - 759، «مۇسلىم»ھەدىس؛  - 37، «بۇخارىي»بىىلىككە كېلىنگەن ھەدىس: ( 3)
 ھەدىس. - 761، «مۇسلىم»ھەدىس؛  - 924، «بۇخارىي»بىىلىككە كېلىنگەن ھەدىس: ( 4)
و  ن) شرىيەرۇلقەئ ىريەۋدەلئەئ تتا ەلىەئىبنى ئ ررەەممۆۆئئ فسەھ ۇبەئ ززررىىتتىىەەھھ( 5) نِلَعوَديثا نِلُرَ يث ِث َ  وا َُنِْلر ، ُعَموُ نبرو

 =ە ئ ڭيھىسسراالمنىەلەئ رەمربەيغەپھۇ ررر نەئ ۇلالھەزىاە( ر644 – 583/ م.  23ھ.  – 40 نۇرۇھ. ب
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الرنى كىشرىلەرگە رازى بولغاي(  ممىسىدىنەھ ڭالرنىۇ)ئالالھ ئ (2)يۋە تەمىم ئەددارى
ۇالر جامرائەتكە ئىمرام بولغىنىردا ئ، دىۇبۇيىكېچىلىىىدە ناماز ئوقۇپ بېىىشكە  رامازان

ھەتتاكى كىشىلەر قىاامنىڭ ئۇزۇنلۇقىردىن  ،تە يۈز ئايەت ئەتىاپىدا ئوقۇيتتىبىى رەكئەت
 ۋاقتىدىال قايتىشاتتى.وھۇرلۇق سپەقەت  جامائەتھاسىالرەا تايىنىۋاالتتى، 

پۈتررۈن كررېچە قىاامرردا تررۇرۇش يۈكسررەك ھىمررمەت ئىگىلىررىىال بەجررا  
، كەتترى دە ئازالپكەلتۈرەلەيدىغان ئىش بولۇپ، بۇ خىل ھىممەت زامانىمىز كىشىلىىى

ئەتنىرڭ جاماررر ئىمرام ئەھرمەد بايران قىلغانردەك رر قىسقىلىقى  -قىاامنىڭ ئۇزۇن 
ام ئىمررپۈتررۈن كررېچە داۋام قىلىرردىغان قىاررام ھەققىرردە  .ترراقىتىگە يارىشررا بولىرردۇ

سرقا قى ترۈنبولۇپمرۇ  لىك بىرى ئىشرتۇر.برۇ مۇشرەققەت»ئرۇ:  ،سورالغانداىن تئەھمەد
 .نىكەندېگە« رۇاپىقتۇۋمئەقىلگە غىنى بولىتىگە يارىشا كۈنلەردە كىشىلەرنىڭ تاق

برۇالر »دا جامائەتكە ناماز ئوقۇپ بېىىدىغان بەزى شاگىىتلىىىغا: رامازانئىمام ئەھمەد 
كۆيۈمچرانلىق قىالتترى، شرۇنىڭ بىرلەن  جامرائەتكەدېاىش ئارقىلىق  «ئاجىز كىشىلەردۇر

 .(3)نى تامام قىلىپ بېىەتتى«قۇرئان»ئۇالر جامائەتكە يىگىىمە يەتتىنچى كېچىسى 

اكى نى يىگىىمە يەترتە كېچىردە ير«قۇرئان»، ۋېلىشقا بولىدۇكىۈنىڭدىن كۆربۇ 
زلىق زامانىمىزدىكى ئاجى ،لېكىن ۇ.كېلىدئاجىزالرەا ماى  ئوتتۇز كېچىدە تامام قىلىش
ە ئايەتتىن ئارتۇق بىىقانچئىمامدىن بىى رەكئەتتە بەزىدە  ھەسسىلەپ ئېشىپ كەتتى،

                                                                                                                     
(. ئىسرالم تارىىىردا زور 644 – 634ئىككىنچىسرى )م.  ڭرنىەلىپىلەراشىد خ ۋەكاتتا ساھابىلىىىدىن =
بامردات  ەجرجەلھۇز - 23يىلرى  - 23. ھ. رۇردۇشرھەم نەنامى بىرل «قۇلفارەئ»زات.  رەانۇقالد سىىەت

نويرابىدا  - 3يىلرى  - 644/ م.  ەججەلھۇز - 26 لىنغان،ېس رەنجەخ ينىدىنەك ەيتىدەپ اتقانۇۋناماز ئوق
 رر ت. .تاپقان اپاتۋ
ََ ن) نسرارىيەلئەئ يرسەئىبنى ق ئئببەەئئىىببننىى  كك  ييەەببۇۇئئ نزىىۇلمۇبە( ئ1) َثا نُأ وا َْ ََْر نِ َْي َثنيَووَر نبرو َُنَْيعرو ث / م.  30 –، ھ. ؟ برو

برارلىق ەازاتالرەرا قاتناشرقان زات.  ۋە ەگ«يئىترىەب ەبەقەئ»ئىككىنچرى ھرۇ ررر نەئ ۇلالھەزىاە( ر653 –؟ 
 رر ت. .اسىۋشېپ ڭقارىاالرنى ەساھاب ىىى،كاتىبلىىىدىن ب ھىيۋە ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ
و ثَر ث نئەلفىلەسرتىانىي ) ئئەەددددااررىىررييئىبنى ئەۋى  ممتتەەممىىئەبۇ رۇقەياە  (2) َثا نِلضثَل ر ِ وَ نِلود  ََ َث َثنَرا نبو َُنأَير ث ، َتَثوَرل نبو

يىلى مۇسۇلمان بولغران ۋە پەيغەمربەر  - 9ھىجىىاە ھۇ رر رەزىاەلالھۇ ئەن( 660 –/ م. ؟  40 –ھ. ؟ 
رىدىمۇ ەازاتالرەا قاتناشقان، قرارىي، ئەلەيھىسساالم بىلەن ەازاتالرەا قاتناشقان ساھابە. خەلىپىلەر دەۋ

 رر ت. نىڭ بىىىدۇر.ساھابەلەرئابىد، مەشھۇر 
 رەجە ئىبنرى  ئەلرالمە ئەسرەر برۇ. بەت - 39، «زانارامر ۋەزائىفرۇ»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد3)

 .ۇردمۇختەسەرى )ئىىچامالشتۇرۇلغىنى(  ەسىىىنىڭناملىق ئ« مەئارىف لەتائىفۇل»: ئەلھەنبەلىانىڭ
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ئىمرام  لەربەزىرھەتترا  .پ قرالىمىزماسلىقنى تەلەپ قىلىدىغان كىشىلەرنى كرۆرۈئوقۇ
، دۇناانىرڭ ئۆتكرۈنچى لەززەت ۋە ىمۇە ئايەتلىرك نامازەرا تۇرەىنىردبىىقرانچبىلەن بۇ 

تىن كېاىرنال نامرازدىن رەكئەتر، ئىككى يراكى ترۆت قوەلىشىپئەرزىمەى ماتالىىىنى 
قىلغران  سەبىنامازنى تامام قىلغانغا قەدەر  نۈتۈئىمام پقايتىپ كېتىشىدۇ، ئەگەر ئۇالر 

ئۇالر ئۈچرۈن پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم خەۋەر بەرگىنىردەك،  ەتتۋەلەبولسا ئىدى، ئ
 .يېزىلغران بروالتتى ەگ (1)رلىرىىەپتەد لەمەئ ابىۋسراپۈتۈن كېچە قىاامدا تۇرەاننىرڭ 

بىرلەن كېچىنىرڭ بىى قېرتىم سراھابىلىىى  رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم
 : ساھابەلەرىغىچە قىاامدا تۇردى، يېىىمتۈن يەنە بىى قېتىم  ،ئۈچتىن بىىىگىچە

مردا كېچىنىڭ قالغران قىسرمىدىمۇ بىرز بىرلەن قىاا ئەلچىسى،ئالالھنىڭ  ئىرر 
 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جاۋابەن:  ېاىشتى.درر  !چۇىلىتۇرەان بولس

 ىشزى  ۇئز ،بولسزا غزانۇنامزاز ئوقلزلە بى رەدەبىر  ىشزى ئىمزام قاي قانغزا قرر 
   .(2)دېدىرر  ،ۇ ىلىكېي ابىۋسا ۇمڭقالغان قىسمىىى ڭچىىىې  نۈچۈئ

بۇ پەزىلەت ئىمام نامازنى تامام قىلغانغا قەدەر ئىمرام بىرلەن بىرىلىكتە تۇرەران 
برۇ »برۇ ھەدىرس ھەققىردە مۇنرداق دەيردۇ:  رەجە ئىبنى ئىمام كىشىگە خاستۇر. 

 غىچەيېرىىمىترۈن يراكى  بولسرۇن ن بىىىدە قىاامردا ترۇرۇشھەدىس كېچىنىڭ ئۈچتى
پۈتۈن كرېچە  قىاامدا تۇرەاندىال، پەقەت ئىمام بىلەن بىىلىكتە بولسۇن قىاامدا تۇرۇش

قىاامدا تۇرەاننىڭ ساۋابى يېزىلىدىغانلىقىنى كۆرسرىتىپ بېىىردۇ. ئىمرام ئەھرمەد برۇ 
 .(3)«ىئىمام قايتمىغۇچە نامازدىن قايتمايتت بىنائەنھەدىسكە 

نرى «قۇرئران»، ئىمراملىىىمىز چقرادا قىاامدا تۇرۇش روزىنىرڭ روھرى بولغارامازان 
كىشررىلەرگە ئررۈلگە خۇسۇسررىدا يەڭگىررل بولررۇش بىررلەن كررېچە قىاامىرردا تامررامالش 

 بىرى جامرائەتكەيراكى ا السرتۇرۇۋكىشى ئرۇزۇن ەان تۇريالغۇز كېچە قىاامىدا  .بولۇشاتتى
                                                

 -ياخشرى  ڭنىرۇئ الرۇئر پ،ۇقىلغران بولر لەككەئۇمر رىشتىنىەئىككى پ ەندىگەب ربىىەئالالھ تائاال ھ (1)
 تە. قىارامۇيردەتلەچېپ رنرىەپتەبولغانردا د اپاتۋ ۇئ ۋە ۇتىزىماليد مالغاەئ ەئىشلىىىنى نام نۈتۈيامان پ

 رر ت. .ۇاىلىدېد «ئەمالىڭنى ئ قۇغىن! -نامە »( غاڭنىۇ)ئ نىۈك
 ،- 806، «تىىمىزىري» ەدىرس؛ھ - 1375، «ۋۇددا ەبرۇئ» ەدىرس؛ھ - 20910، «ەھمەدئ دۇۇسنەم» (2)

 .دېگەن «ەھى س». ئالبانىي: ەدىسھ - 1605، «ەسائىين» ەدىس؛ھ - 1364
 .ەتب - 40، «رامازان ۋەزائىفۇ»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد3)
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قىلىرپ ئرۇزۇن ئوقۇشرىغا كرۆنگەن  ئىقتىرداكىشىگە  ئۇ جامائەت بەرگەندە بولۇپ ئىمام
قىىائەتنى ئۇزۇن قىلىشرنى »دەيدۇ: ۇنداق م رەجە ئىبنى ئىمام . ھېچقىسى يوقبولسا 
ىغان كىشى ئۆزى يالغۇز ئرۇزۇن ئوقۇۋالسرۇن، باشرقىالرەا نامراز ئوقرۇپ بەرگىنىردە خاھل

 .(1)«ۇمۇ مەيلىئۇالرمۇ ئۇ كىشىگە ئىتائەت قىلىپ ئۇزۇن ئوقۇشىغا رازى بولسا ئ

روھلىىى بار، قىاامنىرڭ مەلۇم نىڭ روھلىىى بولغىنىدەك، كېچە قىاامىنىڭمۇ وزىر
ۋە خۇشررۇدۇر، پەيغەمرربەر  ىاەتقورقررۇش، تەسررلىمھەقىقىرري  ئررالالھتىنروھررى 

ئازا  ئايەتلىىىگە كەلگىنىردە »ئەلەيھىسساالم تەھەججۇد نامازلىىىدا شۇنداق ئىدى: 
يتترى، رەھرمەت ئرايىتىگە كەلسرە توختراپ ئالالھنىرڭ پانراھ تىلە ئالالھتىنتوختاپ 

كۆپىنچە ئىمامالر تەراۋىر  نامىزىغرا تۇرەىنىردا ھازىى بولسا  .(2)«رەھمىتىنى سورايتتى
ياكى ھېكمىتىنرى  ئاڭقىىماي تۇرۇپالقايسى نامازنى ئوقۇۋاتقانلىقىنى شۇ تاپتا ئۆزىنىڭ 

 ھرازىى ڭلبنىرەق ،كنرىۇر ىبىر ڭنامازنى سكىنلىكىەت لبەچۈشەنمەستىنال ئوقۇيدۇ، ق
 .سرەجدە ۋە رۇكۇلىىىردا قەلبرى تەسركىنلىك تاپالمايردۇ ،ۇبولسرىم قسىتىەم شىۇبول

  .غان نامازدا ھاسىل بولمايدۇلئوقۇ تېنەپ - قەلب تەسكىنلىكى ئالدىىاپچۈنكى، 

ادا قىلىرپ قىىائەتنرى سەجدىلەرنى خۇشۇ بىلەن ئر -رۇكۇ بىلىشىمىز كېىەككى، 
 ؛تېزلىك بىلەن ئوقۇلغان قىىائەتتىن ئەۋزەلردۇر دەرىجىسىدىكى مەكىۇھ قىسقا قىلىش

بىرلەن ئوقۇلغران ئرون رەكرئەت نامراز مەكرىۇھ  ىئۇزۇن قىىائەت ۋە قەلب تەسكىنلىك
چۈنكى نامازنىرڭ  ؛ھالەتتىكى ئالدىىاپ ئوقۇلغان يىگىىمە رەكئەت نامازدىن ياخشىدۇر

 ىلەرسۈپەتلىك نەرسرئەمما  ،ئاز ئۆزى .روھى قەلبنىڭ ئالالھقا پۈتۈنلەي يۈزلىنىشىدۇر
شرۇنىڭدەك تەرتىرل بىرلەن  .نەرسىلەردىن ياخشرىدۇرقەتسىز االيلېكىن  ،كۆپ ىئۆز

ھەرپلەردىررن  تەرئۈبولغرران سرر برراھۇمقىررىائەت قىلىررش تېررز ئوقۇشررتىن ئەۋزەلرردۇر، 
ھېچنەرسررىنى چۈشررۈرۈپ قويماسررلىق بولررۇپ، بەزى ھەرپررلەر چۈشررۈپ قررالغۇدەك 

ئارقىسررىدىكى جامررائەت  لبەتررتەئە تۇر.ىز ئەمەسررجررائ شئوقررۇدەرىجىرردە تېررز 
 .(3)تېىىمۇ ياخشى ىشقىلپايدىلىنالىغۇدەك شەكىلدە ئوچۇق قىىائەت 

                                                
 .يۇقىىىقى مەنبە، ئوخشاش بەت ەلئاسىمىي،ئ ۇرراھمان( ئابد1)
 .دېگەن «ەھى س». ئالبانىي: ەدىسھ - 1132، «ەسائىين» ەدىس؛ھ - 23460، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »2)
 . ەتب - 42، «رامازان ۋەزائىفۇ»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد3)
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ۇنرۇ مالھنىرڭ قىاامدا تۇرەىنىڭىزدا ئال !ئەي قىاامدا تۇرەۇچى روزىدار قېىىندىشىم
ا نامهازد نهىەي ،رىهداۇزۇھ ڭئالالھنىه﴿بۇيىۇقىنى ئىجىا قىلىۋاتقرانلىقىڭىزنى ئەسرلە : 

 ،ش بولمىسراقەلبتە ئالالھقا ئىتائەت قىلى .(238بەقەرە: )﴾الرۇڭرۇته نەبىل نلىلەتمەئىتائ
ۇن ىاامنى ئرۇزقسىز ئالالھنىڭ ئالدىدا  .ئۆزى كۇپايە قىلمايدۇبىى نامازدىكى قىاامنىڭ 

ىللىرق ئىنسانالرنىڭ قىاامەت كۈنىردىكى ئەللىرك مىرڭ يدەرھال  ،قىلغىنىڭىزداھېس 
ك قانچىلىرن ھاياتىڭىزدا ئالالھ ئۈچرۈ ،چۈنكى !تۇرۇشىنى ئەسلە  ەتتەچىۆئئۇزۇنلۇقتا 
 مىقدارىررداشررۇنچىلىك كۈنىرردىكى تۇرۇشررىڭىز  مەھشررەرىڭىز ەرران بولسررتۇرقىاامرردا 

 ئاسانالشتۇرۇلىدۇ.

 ىغائاسرمىنكېچىنىڭ يېىىمىدا ياكى ئاخىىقى ئۈچتىن بىىىدە ئالالھ تائراال دۇنارا 
 ؟ۇبهارم الرقىلىدىغان ئاۇد ،ۇرىلىدېب ؟ۇبارم الرس رايدىغان»چۈشۈپ مۇنداق دەيدۇ: 

 نهههههاھلىرىۇگ ؟ۇبهههههارم الرقىلىهههههدىغان پەلەت تەغپىهههههرەم ،ۇقىلىنىهههههد تەئىجهههههاب
 .(1)«ۇقىلىد امۋدا رەدەئاتقانغا ق ڭتا تاكى ۇب ،ۇلىدۈرۈچەك

 كېچىسررى كۈنرردۈزگەنىڭ ىىىمىزمۇسررۇلمانل بۈگررۈن !ئەي روزىرردار قېىىندىشررىم
سرىمۇ، بول ئاۋاتالشرتۇرۇلغانن ياخشرىلىقالر بىرلەن ئايالندى، بەزى كېچىلەر قىسرمە

بىررلەن ۋەيررىان  ەئسررىاەتلەرم -يررازۇق جىنررايەت ۋە يەنىررال نۇرەۇنلىغرران كررېچىلەر 
قا رەھررمەت چۈشررىدىغان ۋاقىتالرنررى باشررئىالھىرري  كېچىلىىىرردە رامررازانقىلىنرردى، 

ىن ىڭىزدزئرۆ ،ئەي قېىىندىشرىم .كېچىلەرنى زايە قىلىۋەتكىنىڭىزدەك زايە قىلىۋەتمە 
بىرلەن  سىز كېچىنىڭ ئاخىىقى ئۈچتىن بىىىدە نەدە بولىسرىز؟ ئرالالھ !سوراپ بېقىڭ

اكى مرۇ ۋە يرئۇچىىشىشتىمۇ ياكى ئالالھقا مۇناجات قىلىشتىن ەەپلەتتە قالغان ئۇيقۇدى
 سورۇندىمۇ؟بىىەر ئالالھقا ئاسىالىق قىلىش بىلەن تولغان 

پەيغەمرربەر  ،پررى بولغانررداېتررا  ئاتقانغررا قەدەر ئۇخلىغرران بىررى كىشررىنىڭ گ
 دېگەن ئىدى. (2)«رۇ ىشزىك قويغان سىيى  ي انەش لىقىغاۇق ۇئ»ئەلەيھىسساالم: 

ئۇخلىغران كىشرىگە شرەيتاننىڭ قىلىقرى برۇ بولسرا،  ەچۇچىقق نۈقىلماستىن ك ناھۇگ
                                                

 ھەدىس. - 758، «مۇسلىم»ھەدىس؛  - 1144، «بۇخارىي»بىىلىككە كېلىنگەن ھەدىس: ( 1)
 ھەدىس. - 774، «مۇسلىم»ھەدىس؛  - 3270، «رىيبۇخا»بىىلىككە كېلىنگەن ھەدىس: ( 2)
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 رەزىرلەب !ھە؟ - رقىلىرۋېتەمىمۇ ېنئۆتكۈزگەن كىشىنى شەيتان  مەئسىاەتتە كېچىنى
 . ھايھرات!ۇلىردېك غىرىېئ شۈزۈتكرۆئ نەقىلىش بىل تەالھقا ئىبادئال چىنىېك نۈچۈئ

 !ئۇزۇن كېچىنىڭ قانچىلىك قىممىتى بولماقچى؟بۇ  تتە قالغانەەپلە ئالالھتىن

  :رەزىاەلالھۇ ئەنھۇەا (1)ئىبنى مەسئۇد

ابردۇلالھ ئ كەندە،شردېاىررر ، كېچىدە قىاامدا تۇرۇشقا قادىى بواللمرايۋاتىمىزرر 
 : ئىبنى مەسئۇد

 .  نەنىكەگېدرر ، گۇناھىڭالر سىلەرنى كېچىلىك قىاامدىن مەھىۇم قىپتۇر ر

ئېاتقانكى: كېچىدە قىاامدا تۇرۇشرقا، كۈنردۈزدە  (2)ئىاازئىبنى  فۇزەيل دەرۋەقە،
بىلگىنكى، سرەن مەھرىۇم كىشىسرەن، خاتالىقلىىىرڭ  ،روزا تۇتۇشقا قادىى بواللمىسا 
 سېنى كىشەنلەپ قويۇپتۇ.

 

                                                
وُع رَُّينِهُوَ  ث ن) لىيەزۇلھرەئ ددۇۇسسئئەەئئىىببننىى  مم لالھۇئابد رراھمانۇئابد ۇبەئ( 1) نَم ر َُ ِثنبو / م.  32 –، ھ. ؟ َعْروُدن

 تەددۇمر نۇزۇقىلغان، ئ تەھىجى ەگەدىنەم اىنېك شسىتانغا،ەبەھھۇ رر نەئ ۇلالھەزىاە( ر653 –؟ 
ئرالىم.  ناىۇتشرەقىىائ ۋە ناىۇفسىىشرەت ،ەبولغان ساھاب ەخىزمىتىد ڭيھىسساالمنىەلەئ رەمبەيغەپ
 رر ت. .قازى بولغان ەگەفۇك ەئوسمان خىالفىتىد ۋە رەمۆئ زرىتىەھ
يىلرى  - 803 – 726/ م.  187 – 107، ھ. ِلرُضَلوَرُانبوَنعثََوا َين) ئئىىببننررىى  ئئىىاارراازز  ييررللەەززۇۇفف لرىەئ ۇبەئ (2)
ىرن بولرۇپ، ياشرلىقىدا ئرۆزى تۇەۇلغران يرۇرتى ئەبارۇرد / ئەبىرۋەرد تېگرى ئەرەبلەرد( رر تىاپىداەئ

ئىرىان چېگىىسرىغا جايالشرقان  -)ئۆزبېكىستان سەمەرقەند( بىرلەن سرەرەخس )تۈركمەنىسرتان 
قەدىم يۇرت( ئارىسىدىكى چۆلدە يول توسرار قراراقچىلىق قىلغران. فۇزەيرل ئىبنرى ئىاراز زااللەترتە 

مهۇئمىنلەرگە قەسرىنىڭ يېنىغرا كېتىۋېتىرپ، بىرى كىشرىنىڭ:  يۈرگەن كۈنلىىىردە بىرى قېرتىم مەشۇ
ئۇالرنىههڭ دىللىههرى ئالالھنىههڭ زىكههرىگە ۋە نازىهه( ب لغههان ھەقىقەتههكە )يەنههى قۇرئههان ئههايەتلىرىگە( 

برۇ ئرايەتنى . دېگەن ئايەتنى ئوقۇۋاتقرانلىقىنى ئراڭالپ قالىردۇ (16ھەدىرد: ) ﴾ئېرىيدىغان ۋاقىت يەتمىدىمۇ؟
« ۇنداق، ئەي پەرۋەردىگررارىم! دىللىىىمىزنىررڭ ئېىىارردىغان ۋاقتررى يېتىررپ كەلرردى!شرر»ئاڭلىغرران فۇزەيررل: 
 پۇبولرزاھىدلىىىردىن  كۈيرۈبكېاىن ئىسالمغا ئۆزىنى ئاتاپ خۇراسان رايونىنىرڭ دەۋېتىدۇ ۋە شۇندىن 

( TDV) اقفىۋ تەدىاان ەركىاۈت»بولغان.  اپاتۋ ەدەككەم ئاتاقلىق ھەدىسشۇناى ئالىمدۇر. نقالغا
  رر ت. .رەتلەب - 209 – 208جىلد،  - 13 ،«دىاىسىېنسىكلوپېئئىسالم 
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د  ىننكۈنئنناخىز ت ىننلە  اۈزلىشننىدىغا  ئننى ئننالالھ! سننە  ب
يغرۇشىىىزنى  گۈز ت ب لغشنى ئۈچنۈ  دۇنرنادا سنېنى  ھغزۇرۇڭدا 

ئالدىڭدا يغرۇشىىىزنى گنۈز ت قىلغىن!! بىزننى دۇنرنا خنارلىىى ۋ  
 ئاخىز ت ئازابىدى! ساقلىغى!... ئامى!!
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4 

 
 دىكى ئىخالسىڭىزرامازان

 

نىرڭ ئەززە ۋە جەللە ئرالالھۈش ئۈچرۈن ئالالھقا بولغان قۇللۇقىڭىزنى ئەمەلىالەشرتۈر
ۋە نىاىتىڭىزنرى  ئالالھقا ھەقىقىي يۈزلىنىشرىڭىز غان ھالدارازىلىقى ۋە ساۋابىنى ئۈمىد قىل

ئەمەللەردە شەرت قىلىنغان ئىىالسنى كۆرسرىتىپ بېىىردۇ. ئىىرالى  خالىس قىلىشىڭىز
سرۆزدۇر، بەلكرى  دېگەن، ئەمەل ئۇنىڭسىز قوبۇل قىلىنمايدىغان بۈيۈك بىى مەنىرگە ئىرگە

. برۇ تۇر، سۈننەتكە ئەگىشىش شەرت«قۇرئان»ۋە  قىلىش قانداق بىى ئەمەلدە ئىىالىھەر
يا شهى  ەڭئ ەدلهەمەئ ڭالرنىڭقايسهى ردىنەسهىل﴿ھەقتە ئرالالھ تائراال مۇنرداق دەيردۇ: 

 ر،ۇتىرىكلىكنى يهاراتتى، ئهالالھ غهالىبت ۋە منىۈلۆئالالھ ئ ن،ۈچۈسىناش ئ نلىكىنىەئىك
ررر ئىاراز ئىبنرى  فۇزەيل .(2تەبارەك: )﴾رۇچىهدۇقىلغ تەغپىرە( ناھايىتى مچىنىۇلغقى ەبەۋ)ت

دېرگەن  ﴾ (ئەمەل )ئە  ياخشرى أحسرن ممرال﴿ررر ئالالھ ئۇنىڭغرا رەھرمەت قىلغراي 
ئەمەل . رۇنلىكتررەگېتوەىىسررى دئە  ئە  خررالىس ۋە »مەنىسررى ھەققىرردە:  ڭنىررەئىبار

ولمايردۇ، تروەىا بولرۇپ ئىىرالى بولمىسرا ئىىالى بىلەن قىلىنىپ توەىا بولمىسا قوبۇل ب
يەنىال قوبۇل قىلىنمايدۇ. بىرى ئەمەلنىرڭ قوبرۇل قىلىنىشرى ئۈچرۈن ھەر ئىككرى شرەرت 
تېپىلىشى كېىەكتۇر. خالىسرلىق ئرالالھ رازىلىقرى ئۈچرۈن برولغىنى، توەىىلىرق سرۈننەتكە 

 دېگەن.  (1)«ئاساسەن بولغىنىدۇر

ا يېقىنلىشرىش ۋە ئرۇ زاترتىن ئەجىرى ئرالالھ تائاالەر ئىىادىمىزنى قىلىش ئەمەل
كېررىەك.  شررىمىزۈرۈندەزلۈي ەشرركۈرۈلتەك نى قولغررائىىالسررنىاىتررى بىررلەن  تىررلەش

 قەلرب باشرقىنى كرۆزلەش ئالالھتىندۇناانىڭ ئەرزىمەى ماتالىىى ئۈچۈن ئۆتكۈنچى 
 ئەمەللىىىنىررڭ ئە  نرراچىىى بولغىنىرردەك، ئررالالھنى ۋە ئرراخىىەتنى كررۆزلەش قەلررب

 ە  شەرەپلىكى ھېسابلىنىدۇ.ئەمەللىىىنىڭ ئ
                                                

 .ەتب - 369توم،  - 4، «ەەەۋىيب ەفسىىۇت»( 1)
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 لهىەمەئ ڭزىنىهۆكىمكهى )ئ﴿: دە مۇنرداق دەيردۇ«قۇرئان كەرىرم»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 ز،رىمىېب زىسىنىەب

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

 جرىهدىنەئ ڭالرنىهۇئ نيهاداۇد رىمىهز،ېب قۇت له نيهادىالۇد ۇبه جرىنىەئ ڭللىرىنىەمەئ
 ەرسهەن باشهقا ديزا هتىن ەتتەئا ىر ەرگەكىشىل نداقۇب. ۇيدەيتىلمەمېك ەرسەن چېھ

)يا شهههى(  قىلغهههان ،ۇچىقىرىلىهههد ي ققههها ئىشهههلىرى قىلغهههان ڭالرنىهههۇئ ر،ۇي قتههه
 .(16رر  15ھۇد: )﴾ۇلىنمايدېئ سابقاېھ للىرىەمەئ

 ۋە نەيههدىكەلزۆك تنىەكىمكههى ئهها ىر﴿ئەزىررز ئررالالھ يەنە مۇنررداق دەيرردۇ:  
 ڭرنىههەملەئاد نههداقۇم ن،ەقىلىههدىك رنههىەللەمەاليىههق ئ ەتكەئهها ىر پۇب لهه ئمىنۇمهه

 .(19ئسىا: )﴾ۇب لىد لۇق ب( رگاھىداەد ڭنىئالالھ) لىەمەقىلغان ئ

 كۆرسرىتىپ بېىىردۇكى، ئوخشىغان باشرقا ئرايەتلەر ەرگەتلەئاي بۇبۇ ئايەتلەر ۋە 
ئەمەلرلەر  ،. چرۈنكىايىتى مۇھىمردۇرناھر قانداق بىى ئەمەلدە ئىرىادە ۋە نىراەتھەر

تارازىغا قويۇلىردۇ. برۇ  نىاەتكە كۆرەنىاەت بىلەن ھېسابقا تارتىلىدۇ ۋە قىاامەت كۈنى 
 نەىەقىزقەھ»مۇنرداق دەيردۇ: رەسرۇلۇلالھ ە تھەدىسمۇتەۋاتىى بىى ھەقتە مەشھۇر 

، ۇكبولىز قىلغىىى تەنىي تەقەپ ە ىشىگ رەھ  ۇر.باغلىق ەرگەىلەنىي تەقەپ رەللەمەئ
 ن،ەقىلىزكىك تەھىجزر  ەزلۆرازىلىقىىزى  ز ڭلىىىۇسەر ڭنىۇئ ۋە ىمكى ئالالھ 

 يلىىىشۆيزا ى بىزر ئايالغزا ئز رىشىشېئ نياغاۇد ەئازغىى  ىمكى. ۇرىشىكېئ ەزلىگىىىگۆ 
 .(1)«ۇرىشىكېئ غىالڭنىۇش تەقەبولسا، پەت قىلغان ھىجرئۈچۈن 

ىرراەت بىررلەن قىلىنغرران ئەمەل قانچىلىررك ئرراز بولۇشررىدىن قەتئىاررنەزەر، خررالىس ن
ى بېىىلىردۇ. ىركاتتا مۇكاپاتلىنىپ نەچرچە ھەسسرە ئەجندەك ئېاتقا ئالالھ رەسۇلى ىالبولس

 رقانززكاقەھ قىلغززان ر ەسزز  ەلىززرازىلىقىىززى ى ڭئالالھىىزز نەسزز»ھەدىسررتە: 
                                                

 ھەدىس. - 1907، «مۇسلىم»ھەدىس؛  - 1، «بۇخارىي»بىىلىككە كېلىنگەن ھەدىس: ( 1)
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( 1)«نەئالىسز جىزرەئ مۇچوقز ۇرسزىگىمەن سالغان ئاغ ىغا ڭىىڭئايالى ى اەھ ،ەگڭخىراجى ى

ئەمەللەرنررى تېىىمررۇ يۈكسررەلدۈرۈپ ئۈسررتۈن دەرىجىررلەرگە ك، دېررمەدېرراىلگەن. 
 نىاەتتۇر. دەل شۇ چۈشۈرۈۋېتىدىغىنىمۇ  ەرىگەق ڭمنىەننەھەجياكى ۋە كۆتۈرۈدىغىنىمۇ 

ئىنسرراننى ھرراالكەتكە  ،بولمىسررائەمەل گەرچە يۈكسررەك بولسررىمۇ ئىىررالى 
 نىۈ ز تەقىيزام»باشاليدۇ، بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالم مۇنرداق دەيردۇ: 

بىززر  شززەھىكلەردۇر. نىڭ بىرىىچىسززىرە ىشززىل لىىىززكىغانېئ سززابېھ ئەۋۋەل ەڭئ
 نەرگەب ە ىشزززىگ ۇ. ئزززالالھ ئزززۇلىىىزززكې  لىززز ېئ رىغزززاۇزۇھ ڭئالالھىىززز ھىكەشززز
 : ىشىكى  ۇئ ئالالھ ،ۇقىلىك  ىرا ېئ  ىشىمۇ ۇئ ،ۇىىكۇلىرىىى ىونىەئمېن

 : ىشى ۇئ ،ۇسورايك  ەدرر  ؟ڭقىلدى ئىشالرنى ەمېن نەبىل رەلتەنمېن ۇب –

 شۇرۇئزز رەدەبولغانغززا ق ھىكەشزز نۈچززۈئ ڭرازىلىقىزز ڭىىېسز !بززبى ەر يەئرررر 
  :ىائاال ئالالھ ،ۇرىكېب ابۋجا  ەدرر  ،قىلكى 

 پەد نۇيىلسهېد نەئىهك كىشهى تلىلەجاسهار پاالنى ،ڭزلىدىۆس يالغان نەس –
رررر  ،يىلههدىېد نداقۇشهه ەبهه يىچ ڭقىلغىنىهه ۇئههارز ڭنىېسهه ،ڭقىلههدى شۇرۇئهه
  ۈلۈرۆسزز زىچىال ۈ ىشززى يزز ۇئززئززالالھ ىەرىپىززكى  . ئانززكى  ۇيززكەد

  لىكۇ؛ۇيرۇبا قىاشلىىىشىدوزاخقا 

 ‹رىززز ە  رئززانۇق› ۋە نەىكەگۆئزز ن،ەنگەگۆئىلىزز  ئزز ئىككىىچززى بولززۇ ،
 ە ىشزززىگ ۇ. ئزززالالھ ئزززۇلىزززكۈرۈل ە  رىغزززاۇزۇھ ڭبىزززر  ىشزززى ئالالھىىززز غزززانۇئوق
 : ىشىكى  ۇئ ئالالھ ،ۇقىلىك  ىرا ېئ ۇ ىشىم ۇئ ،ۇىىكۇلىرىىى ىونىەئمېن

 : ىشى ۇئ ،ۇسورايك  ەدرر  ؟ڭقىلدى ئىشالرنى ەمېن نەبىل رەلتەنمېن ۇب –

 ،مۇدۇئوقز «قۇرئان» نۈچۈئ ڭرازىلىقى ڭىىېس ى ى ،ەگۆئ ۋە نكى ەگۆئىلى  ئرر 
  :ە ىشىگ ۇئ ئالالھ ،ۇرىكېب ابۋجا  ەدرر 

 نرئههاۇق ۋە نەئههالىمك كىشههى پههاالنى ئىلىمنههى نەسهه ،ڭزلىدىۆيالغههان سهه –
 نداقۇشه ۇتتىمهەلىيەمەئ ،ڭنهدىەگۆئ پەد نۇسهېد نەئىك  قارى يدىغانۇئ ق

                                                
 ھەدىس. - 56، «بۇخارىي»( 1)
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 زىچىال ۈ ىشزى يز ۇئزئزالالھ ىەرىپىزكى  ئانكى   .ۇيكەدرر  ،يىلدىېد
  لىكۇ؛ۇيرۇبا قىاشلىىىشدوزاخقا   ۈلۈرۆس

 ڭىززبىززر بززاي ئالالھى نەرىلگېززب نيززاۇد - خىزز  مززالرەھ ئززۈچىىچى بولززۇ ،
 ۇىشززىم  ۇئزز ،ۇىىززكۇلىرىىززى ىونىەئمېن ە ىشززىگ ۇھ ئزز. ئززالالۇلىىىززكې  لىزز ېئ رىغززاۇزۇھ
  : ىشىكى  ۇئ ئالالھ ،ۇقىلىك  ىرا ېئ

 : ىشى ۇئ ،ۇسورايك  ەدرر  ؟ڭقىلدى ئىشالرنى ەمېن نەبىل رەلتەنمېن ۇب –

 يولالرغزا رىزكىغانۆىى ياخشى  ىقىلىىىش ر ەس نەمالالرنى س ۇبرر 
  :ە ىشىگ ۇئالالھ ئ ،ۇيكەدرر  ،قىلكى  ر ەس

 نداقۇشهه نۈچههۈئ يىلىشههىېد نەئىههك خى ېسهه پههاالنى نەسهه ،ڭزلىدىۆسهه يالغههان
ئزالالھ ىەرىپىزكى  ئانزكى   .ۇيزكەدرر  ،يىلدىېد نداقۇش ۇتتىمەلىيەمەئ ،ڭقىلدى
   .(1)«ۇقىلىىىك قۇيرۇىاشلىىىشىغا بدوزاخقا   ۈلۈرۆس زىچىال ۈي ڭ ىشىىى ۇئ

ش ي بىرى ئىرئىىالسرنى ئراددى !ئەي قىاامدا تۇرەۇچى ۋە روزىدار قېىىندىشرىم
يامران  يراكىدەپ ئويالپ قالما ، ئۇ ئەمەللەرنىڭ تايانچىدۇر، بەنردىلەرنىڭ ياخشرى 

دۇ، ا ئېىىشى. نىاەتنى خالىس قىلغان كىشى نىجاتلىققباەلىقتۇرئاقىۋەتلىىى ئىىالسقا 
 جۈملىدىن: ۇشكىشى ھاالك بولىدۇ.  ەا قاراتقاننىاىتىنى دۇناا

بىرى  ەكمۇشرەققەتلىكى مۇىىالسرتىنئ ئۈچرۈن نەپس»: (2)يسەھل ئەتتەستۇرى
  ؛دەيدۇ «ئىىالستا نەپسنىڭ نېسىۋىسى بولمايدۇ ،ئەمەل بولمىسا كېىەك. چۈنكى

دۇناررادىكى ئە  »مۇنررداق دەيرردۇ:  (3)يھۈسررەين ئەررازىررئىبنررى  يۈسررۈف
قىممەتلىررك نەرسررە ئىىالسررتۇر، مەن قەلبىمنررى رىاررادىن تررازىالش ئۈچررۈن كررۆپ 

                                                
 ھەدىس. - 1905، «مۇسلىم» (1)
ن) ئئەەتتتتۇۇسستتەەررىىيينى ئابدۇلالھ ئىب سسەەھھلل( ئەبۇ مۇھەممەد 2) َُ ُانبو ِثنَ وار وَرثا نَعْرودثن /  283 – 203ھ. ، ِلت  ر

قاترارلىق كرۆپ « تەفسىىۇل قۇرئانىل ئەزىم»بۈيۈك مۇتەسەۋۋىف، مۇفەسسىى. ( رر 896 – 818م. 
 رر ت. ئەسەرلەر قالدۇرەان زات.

نأَبُو) ئئەەررررااززىىررييئىبنى ئەلرى  ييۇۇسسۇۇفف  ئئىىببننىى  ھھۈۈسسەەييىىنن( ئەبۇ يەئقۇ  3) و  ث
َثنَعلث نبو ث نُِنَ ونر َُ نيُو رُ وُ نبو َِ  نيَوعرُرو ر

ِثا ن مۇھەددىس، زاھىرد. زامانىردىكى رەي مۇتەسرەۋۋىفى. ئىمرام ( رر 917/ م.  304ۋاپاتى ھ. ، ِلو  ِ
 رر ت. ئەھمەدتىن ۋە زۇننۇن ئەلمىسىىادىن تەلىم ئالغان. جاھان كېزىپ زاھىدلىقنى يايغان زات.
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قەلبررتە شررەكىل ئۆزگەرتىررپ ئۈنررۈپ يەنىررال ئررۇ  تىىىشررچانلىق كۆرسررەتتىم، لررېكىن
 ؛«چىقىۋاتقاندەك قىالتتى

قىلىرپ، ە ەۋبتئى ئالالھ، مەن ساڭا »: قىلىپ دۇئا (1)ئابدۇلالھ ىمۇتەررىف ئىبن
دىن مەەپىرىەت تەلەپ قىلىرمەن، سرېنىڭ ھلىىىمگۇنايەنە قايتا سادىى قىلىپ سالغان 

ىغرران ئىشررالردىن مرردە تۇرالمرازىلىقىررڭ ئۈچررۈن قىلىررمەن دەپ ۋەدە بېىىررپ، ۋەدە
ئاندىن ئۇ ئىشالرەا )سرەن  ،مەن، سېنىڭ رازىلىقىڭنى كۆزلەپ قىلغانىلەيمەەپىىەت ت

ياخشى بىلىسەن( يامان نىاەتلەر ئارىلىشىپ قالغان بولسا سەندىن مەەپىرىەت تەلەپ 
  ؛دەيتتى «قىلىمەن

بىرررى ئىرررش بىرررلەن نىاىتىمنرررى تۈزىتىشررركە ھېچ»: (2)يسرررۇفاان ئەسسرررەۋرى
 ؛دېگەن «ىلەشكەندەك ھەپىلىشىپ باقمىدىم، چۈنكى ئۇ داۋاملىق ئۆزگىىىپ تۇرىدۇھەپ

نىاەتنرى برۇزۇقچىلىقتىن پراكالش »مۇنرداق دەيردۇ:  (3)ئەسبات ىئىبن يۈسۈف
ئەمەل قىلغۇچىالرەرا ئە  قىراىن  ،كۆپ تىىىشرچانلىق تەلەپ قىلىردىغانلىقى ئۈچرۈن

 .(4)«ئىش بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

ئىىالسنىڭ كەم بولۇشىنىڭ ئەمەللەرنى يوق قىلىۋېتىشرىدىن  رسالىھلە -سەلەف  
بىرى قانرداق ئىشرتا ئىىالسرمەن بولۇشرقا تىىىشرچانلىق كۆرسرىتەتتى. ھەرئەنسىىەپ 

                                                
َثن) سرىىيەلبەئ لئرامىىىيەئ ششرىىىىىەئىبنرى ئ للالالھھۇۇئئىىببننىى  ئئااببرردد  ررررىىففەەتتۇۇمم لالھۇئابد ۇبە( ئ1) ِثنبرو َُنَعْرودثن نبرو ُُ ُم َو  ث

و ثا ن ْر َثنِلَعامث ثا نِلَْ ل ث كاتترا  لغرانۇەۇزامانىردا ت يھىسسراالمەلەئ رەمربەيغەپ( رر 714 – 624/ م.  95 – 2، ھ. ِل  ث
 رر ت. اھىد ئالىمالردىن.ز ددىس،ەھۇئالغان. م لىمئى ردىنەلەساھاب نۇرەۇتابىئىن. ن

َثا ن) فىيۇلكرەئ ررىىييەەۋۋسسسسررەەئئ قۇسىەئىبنى م ئىدەئىبنى س ففااااننۇۇسس لالھۇئابد ۇبە( ئ2) ٍو و ر نِل وُ يرثَي َثنَم ر نَ وعثَردثنبو َُ ُ وضرََاُبنبو
 لئىسرالم،ۇيىەبولغران. ش اپراتۋ ەدەسرىەب پ،ۇلرۇەۇت راسرانداۇخ( رر 778 – 715/ م.  161 – 97، ھ. ِلُبو ر ث ن

 - 7 ەھىجررىىا زھىبررىەم پ،ۇسرراھىبى بولرر  ەزھەم قىلەسررتۇم ھىررد،ەجتۇم اسررى،ۋشېپ رەددىسررلەھۇم
 نلىكتىنەزلىگۆسرر قنررىەزات. ھ لغررانۇتون نەزاھىرردلىقى بىررل ۋە ادارلىقىۋقررەيوقالغرران. ت اىنېررك ردىنەسررىىلەئ
 لۇلجررامىئەئ». نەتكۆئرر مرردىنەھالرردا ئال نغانۇرۇيوشرر چىررپې( دىررن ق785 – 775)م.  ھرردىيەم ەلىررپەخ
 رر ت. .رەانۇتوپالملىىىنى قالد دىسەھقاتارلىق  «ەىىەسسۇلجامىئەئ» ،«بىىەك

ن) فىيۇلكرەئ يبانىيەششەئ اسىلۋئىبنى  سسببااتتەەئئىىببننىى  ئئ  ففۇۇسسۇۇيي دەممەھۇم ۇبەئ( 3) واَي َثنَيِحث نبو َابث ْو َُنأَ ر يُو رُ وُ نبو
َورَْاِث ن و  دىررسەىن ھقاتررارلىقالرد رىيەۋسرر فاانۇزاھىررد. سرر ددىس،ەھۇ(. مرر811/ م.  195ھ.  اپرراتىۋ، ِل  

 رر ت. .رۇردۇشھەم زلىىىۆس تلىكەكمېقىلغان. ھ تەايۋرى
 بەت. - 84توم،  - 1 ،«ۋەلھىكەم ىۇلئۇلۇمجامىئ» :ئىبنى رەجە ( 4)
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ئرۇ جراۋابەن:  .دىگەنىدې «جىنازىغا قاتناشمامسەن؟» :گە(1)جۇبەيىئىبنى  فىئناكىشى 
ئەمردى »: رۇۋېلىرپئراز تۇدېردى ۋە بىى «سەن نىاەت قىلغاندەك نىراەت قىلىرۋاالي»

 .(2)دېدى «ماڭايلى

الھ ردە ئرالشاارلىقىدىن ھەيىان قالما ، چۈنكى ئۇالر ئەمەلرلەوئۇالرنىڭ بۇ خىل ھ
نلىقىنى نى ھەسسرىلەندۈرىدىغاساۋابرازىلىقى ئۈچۈن ئىىالى روھىنى ھازىى قىلىشنىڭ 

قا ئرېلىش ئۈچرۈن نىاەتنرى خرالىس قىلىشر ساۋا ئوبدان بىلەتتى. ئۇالر ھەسسىلەپ 
 جۈملىدىن:قاتتىق ھېىىسمەن ئىدى. 

ارىردىغان بئرالالھ تائاالەرا ئەمەلردىنمۇ تېرزراق يېتىرپ »ى: كەسىئەبى ئىبنى  يەھاا
  دېگەن. «نىاەتنى ئۆگىنىڭالر

پۈتررۈن ياخشررىلىقالرنىڭ نىاەتنىررڭ گررۈزەل بولۇشررىغا : »(3)تررائىيئەتداۋۇد 
ۇ، نىاىتىڭنىرڭ مۇجەسسەملەنگەنلىكىنى كرۆردۈ ، گەرچە ئەمەلرگە ئاشۇرالمىسراڭم

  دەيدۇ. «ياخشى بولۇشى يېتەرلىكتۇر

بەزى كىچىك ئەمەللەرنى نىاەت چوڭايتىرپ بېىىردۇ، بەزى »: (4)مۇبارەك ىئىبن
 دېگەن. (5)«چو  ئەمەللەرنى نىاەت كىچىكلىتىۋېتىدۇ

                                                
نئىبنى مۇتئىم ئەلقۇرەشىي ئەلمەدەنىري ) ئئىىببننىى  ججۇۇببەەييىىففىىئئ  نناا( ئەبۇ مۇھەممەد 1) َثنُم رعثولث َرثنبو َْو َُ ن َُ ََنَّثوُانبو

نِلُرَ يث  ن َثنَعدثا َي  رر ت. مەشھۇر تابىئىن. فەقى .( رر 717/ م.  99پاتى ھ. ۋا، ب
 بەت. - 84توم،  - 1 ،«ۋەلھىكەم ىۇلئۇلۇمجامىئ» :ئىبنى رەجە ( 2)
وَرَينِلُبو ر ث ن) فىيۇلكرەئ تتتترراائئىىييەەئئ يىەسرۇئىبنرى ن ددۋۋۇۇدداا اليمانۇس ۇبەئ( 3) َْ َُنَُ نأَبُو نُ وَلَرَماَبنبو  - 100، ھ. َُُِّيُُّنِل  وا ث  

 نەبىررل ادارلىقىۋقررەزاھىررد، ت رۇشررھەم( رررر 779 – اىنېرريىلرردىن ك - 719/ م.  162 – اىنېرريىلرردىن ك
 ۋە لىشېشراگىىتى. ئىلىرم ئر ڭنىرەنىفەھ ۇبرە. ئىمرام ئناىۇدىسشرەھ قى ،ەتابىئىن، كاتتا ف ئىەبەت لغانۇتون
 رر ت. .قىلغان زات تەئىباد ەتتۋەخىل تەددۇم نۇزۇئ اىنېك پ،ۇبول نەبىل شۇتۇئوق

ن) زىيۋەرەلمەئ لىيەنزەلھەئ ازى ۋئىبنى  ككەەببااررۇۇئئىىببننىى  مم  للالالھھۇۇئئااببدد رراھمانۇدئاب ۇبەئ( 4) َُنِملَُْاََكث ِثنب َعْرُدن
َو رَيِثا ن

نِمل نِنَْرلَلثو   وََّي ِث نَيِ َث  نەزاھىدلىقى بىرل ۋە ادارلىقىۋقەت( رر 797 – 736/ م.  181 – 118، ھ. بو
 زملىرك،ە. ئانىسرى خارناىۇتىلشر ۋە ناىۇدىسشرەھ قىر ،ەتابىئىن، كاتتا ئالىم، ف ئىەبەت لغانۇتون

 ھسرىلەئىلىرم ت مىىنىۆ. ئلغانۇەۇت ەھىىدەش ۋرەم ڭنىستاننىەركمۈت نكىۈگۈئىدى. ب ركۈئاتىسى ت
ئىمام  ۋەئىمام مالىك  ،ەنىفەھ ۇبەەازىي زات. ئىمام ئ نەزگۈتكۆئ نەجىھاد بىل ۋە تەقىلىش، تىجار

 ھردۇززەئ»، «جىھراد» ۋەردىن ئىلىرم ئالغران كاتترا ئرالىمال نۇرەرۇقاترارلىق ن ئدەئىبنى س يسەل
 رر ت. .رەانۇقالد رنىەرلەسەقاتارلىق ئ« )الزهد والىقائق( قائىقەررۋە

 بەت. - 70توم،  - 3 ،ئ«ھىلاەتۇل ئەۋلىاا»ئەبۇ نۇئەيم: ( 5)
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پۈتررۈن  دىن باشررقا ۋاقىتالردىكررىرامازانررۋە  رامررازان !ئەي روزىرردار قېىىندىشررىم
ىرلەن ئرو  ب ساۋا ئۈمىد ئېتىلگەن نىاەت ۋە قىلىنغان بولۇشى  لقوبۇئەمەللىىىڭىزنىڭ 

 ش،ۇترۇتروزا ئۈمىد قىلىش ئىىالسرنىڭ ئۆزىردۇر.  ساۋا . خالىس نىاەت ۋە تاناسىپتۇر
 «قۇرئرران»كېچىسررىنى ئىبرادەت بىررلەن ئۆتكررۈزۈش،  قەدر ش،ۇرۇقىاامرردا ترر ەچىردېك

ىرش مىد قىلئۈ ساۋا ىالى ۋە ئەمەللەردە ئى يتىالۋىتى ۋە ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق دىنى
 . تۇرشەرت

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

 ت،ەبهادئى نهىە)ي الرۇشه ەنەئ(، لهدىۇيرۇ)ب ەرىشهكېب زاكهاتنى قىلىشقا، ئادا نامازنى
برررۇ ھەقرررتە پەيغەمررربەر  .(5بەياىرررنە: )﴾رۇدىنهههد تههه غرا( زاكهههاتالر نامهههاز، ئىخهههالس

 ابۋسزا نەبىل ئىخالسكا چى  رامازان ىمكى »ئەلەيھىسساالم شۇنداق دەيدۇ: 
 .(1)«ۇقىلىىىزك تەغپىزرەم نزاھلىرىۇگ نقىۇرۇب ڭنىۇئ رسا،ۇى قىيامكا قىلى  مىكۈئ

 ابۋسزا نەبىزل ئىخزالسچىز   چىسزىې  درەق ىمكزى »يەنە بىى ھەدىستە: 
. ۇقىلىىىززك تەغپىززرەم نززاھلىرىۇگ نقىۇرۇبزز ڭنىززۇئ رسززا،ۇقىلىزز  قىيامززكا ى مىززكۈئ

 رسزا،ۇى قىيامزكا قىلىز  مىزكۈئ ابۋسزا نەچى  ئىشزىىىش بىزلكا رامازان ىمكى 
چىررن ئىشررىنىش » .نەگېررد (2)«ۇقىلىىىززك تەغپىززرەم نززاھلىرىۇگ نقىۇرۇبزز ڭنىزۇئ

دەپ ئېتىقراد قىلغران  «ھىري تەكلىرپ ھەقترۇربرۇ ئىال»دېگەننىڭ مەنىسرى  «بىلەن
 (3)يخەتترابىئىمرام دېگەن سۆز ھەققىردە  «قىلىپساۋا  ئۈمىد »دېگەنلىك بولىدۇ، 
، روزىنرى ئېغىرى كرۆرمەي ۋە غران ھالرداقىلئالالھنىڭ ساۋابىنى ئارزۇ »مۇنداق دەيدۇ: 

مۇنرداق  يۋىئىمام نەۋە .(4)«لدىن رازى بولۇپ تۇتۇشتۇرۈرنى ئۇزۇن سانىماي كۆڭەكۈنل
                                                

 ھەدىس. - 759، «مۇسلىم»ھەدىس؛  - 37، «بۇخارىي»بىىلىككە كېلىنگەن ھەدىس: ( 1)
 ھەدىس. - 760، «مۇسلىم»ھەدىس؛  - 1901، «بۇخارىي»گەن ھەدىس: بىىلىككە كېلىن( 2)
و ث نئەلبۇسرتىي ) ئئەەللىىەەتتتتااببىىييھەمد ئىبنى مۇھەممەد  ئئىىمماامم( 3) َرَلنِْلَ  واَث نِلُْ ر ُث َثنيثبورو َِ ََُم ودثنبو َُن ( )ھ. ِإلموا نَْحروُدنبو

ەقىرر ، مررۇھەددىس ۋە ئافغانىسررتاندا تۇەۇلغرران كاتتررا ف نكىۈگررۈب( رررر 998 – 931. / م 388 – 319
 «نەنۈسسررۇئالمەئ»(، رھىەشرر نىررڭ«دۋۇدا بررىەئ ۇنەنۈسرر») «نەنۈسسررۇئالىمەم»لۇەەتشررۇناى. 

« شرەرھۇ ئەسرمائۇلالھىل ھۇسرنا»ۋە « ەەرىبرۇل ھەدىرس» (،رھىەشر نىرڭ«خارىيۇب لۇھىھەس»)
 رر ت. قاتارلىق كۆپلىگەن ئەسەرلىىى بار.

 بەت. - 138توم،  - 4، «فەتھۇل بارىي»( ئىبنى ھەجەر: 4)
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ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 
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پۈينۈ  ئەمەللىزىىىزننى سنالىە ئەمەللەردىن! قىلىن   !ئنالالھ ىئ
چنۈ  پەقەت سېنى  رازىلىىىن  ئۈ  بەرگى!! كىشىلەر ئۈچۈ  ئەمە 

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

 ... ئامى!!!اارد   قىلغى! يغرۇشىىزغا
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ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 
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5 

 
 دىكى ئەگىشىشىڭىزرامازان

 

ت ئەمەلنىررڭ ئالالھنىررڭ دەرگاھىرردا قوبررۇل بولۇشررى ئۈچررۈن ئىىررالى شررەر
شرىش ۋە سرۈننەتكە ئەگى «قۇرئران»قىلىنغىنىدەك، ئالالھنىڭ رازى بولۇشى ئۈچرۈن 

 . تۇرشەرت

قانرداق ھەرئالالھنىڭ كىتابى ۋە پەيغەمبەرنىڭ سۈننىتىدىن دەلىل ئېلىنمىغران 
بىى ئەمەل ياكى ئىبادەت رەت قىلىنىدۇ. بۇ تۈرلۈك ئەمەل يراكى ئىبادەتنىرڭ سراھىبى 

ۇن، ھېچقانرداق بىرى مۇكاپاتقرا ئېىىشرەلمەيدۇ. برۇ قىلسرقىلسرا قانچىلىك ئىىرالى 
 رەبىزر بولغان يوق ەسلىكە ىمكى دىىىمى دا ئ»: ھەقتە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

 .دېگەن (1)«ۇقىلىىىك تەر ئىش ۇئ قىلسا، يكاەپ ئىشىى

پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالمغا ترروەىا بىررى شررەكىلدە ئەگىشررىش ئىىالسررنىڭ 
ە ولغران ۋبپەيغەمبەرگە ئەگەشكەن ۋاقىتترا ئەمەل تروەىا  كاپالىتىدۇر. ئىىالى بىلەن

 قهاتالۇم غهاىردىگارۋەرەكىمكى پ﴿: قوبۇل قىلىنىدىغان بولىدۇ. بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال
 ا شهىي( نەق رقىدىك ئازابىدىن قىلىپ مىدۈئ ابىنىۋسا) نەقىلىدىك مىدۈئ شنىۇب ل

 رىلېشههه كىمنهههىچېھ ەتكەئىبهههاد قىلىهههدىغان غهههاىردىگارۋەرەپ ن،ۇقىلسههه ئىههه 
 دەيدۇ. (110كەھف: )﴾نۇرمىسۈلتەك

ۈنكى چر، نىڭ يولىغا ئەگىشىش بىلەن بولىدۇرەسۇلۇلالھئەمەلنىڭ توەىا بولۇشى 
 ئۇ يولالرنىڭ ئە  مۇكەممىلى ۋە ئە  ياخشىسىدۇر.

                                                
 .ھەدىس - 1718، «مۇسلىم» ھەدىس؛ - 2697، «بۇخارىي»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 1)



58

 
 

 ەڭئ ڭرنىەزلۆسز»: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم خۇتبىلىىىردە مۇنرداق دەيتترى
 ڭدنىزەممەھۇياخشىسزى م ەڭئ ڭيولالرنى ر،ۇ ى ابىك ڭراس  بولغىىى ئالالھىى

 .(1)«رۇبولغىىىك يكاەپ ىكى ېڭيامىىى ي ەڭئ ڭئىشالرنى (تىكىئىبادەت) ر،ۇيولىك

 ئىشررالردا، ئىبررادەتتە، يئېتىقررادى يغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالمغا ئەگىشررىشپە
لرگەن كەئېلىرپ  ئرالالھتىنمۇئامىلىدە ۋە ئەخالقترا پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالمنىڭ 

نرررى تەسرررتىقالش، بۇيىۇقلىىىغرررا ئىترررائەت قىلىرررش، توسرررقانلىىىدىن ۋە خەۋىىى
 چەكلىگەنلىىىدىن يېنىش بىلەن بولىدۇ.

بولۇشررى  سررەمىمىي نىاەتنىررڭ، پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالمغا ئەگىشىشررتە
ائراال الالھ تئالالھنىڭ ياخشى كۆرۈشىنى ۋە مەەپىىىتىنى قولغا كەلتۈرىدۇ. بۇ ھەقتە ئر

 اڭههما الر،ڭتسههاۇت ديسههت ئههالالھنى رەسههىل رەگەئ ىنكههى،يتقېئ﴿: مۇنررداق دەيرردۇ
 ،ۇدقىلىه تەغپىهرەم الرنىڭناھىۇگ ،ۇتىدۇت ديست رنىەسىل ئالالھ الركى،ڭگىشىەئ

 .(30ىان: ئال ئىم)﴾رۇھرىباندېم ناھايىتى ر،ۇچىدۇقىلغ تەغپىرەم ناھايىتى ئالالھ

 نىتىڭىزمررۇھەببىدا بولسررا سررىز پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالمغا بولغرران رامازانرر
زەل بىرى ئوقرۇپ گرۈنامراز ئوقۇەانردەك زات ئرۇ ، پەيغەمبىىىمىز تۇتقاندەك روزا تۇتۇپ

 چاقىىىلدىڭىز. ئىسپاتالشقاشەكىلدە ئەگىشىش بىلەن 

 ىارورۇقيولمرۇكەممەل بىرى  ئۇشبۇ مۇبرارەك ئراي ھەققىردە پەيغەمبىىىمىزنىڭ 
 ىردايەتھن برواليلى. ئۇنىڭغا ئەگەشكەنلەردىن، ھىردايەت تاپقرانالردى ،باردۇر. شۇڭا

 الرڭپىشههىېت تەھىههداي﴿پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالمغا ئەگىشررىش بىررلەن بولىرردۇ. 
 .(158ئەئىاف: )﴾الرڭگىشىەئ غاڭنىۇئ نۈچۈئ

دىكى رامازانرپەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالمنىڭ ئىمام ئىبنۇلقەياىم رەھىمەھۇلالھ  
ۋە روشرەن  ئىىچام ۋەندەتۆ. بىز (2)قىلغان بايانسۈننەتلىىىنى تەپسىلىي بىى شەكىلدە 

ئۇنىڭغا قۇالقلىىىڭىزنى دىڭ تۇتۇ  ۋە كۆزلىىىڭىزنىمۇ ئىترائەتكە  ،نەقىل قىلىمىز. شۇڭا
                                                

 .ەدىسھ - 867، «ۇسلىمم»( 1)
 .بەت - 87توم،  - 2، «ەئادم ۇلزاد»: ياىمەلقۇئىبن( 2)
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نىرڭ نىاىترى مۇئمىن ،ئۇنۇتمراڭكى !كۆپىەك يۈزلىنىش نىاىتى بىرلەن يوەران ئېچىرڭ
شررتىن ئرراجىز ىئەمەلىنررى مررۇكەممەل قىل مررۇئمىنئەمەلىرردىن ياخشررىدۇر، چررۈنكى 

 ەللىكتىن باشقىسىنى نىاەت قىلمايدۇ.كەلسىمۇ، مۇكەمم

دىكى رامازانرپەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالمنىڭ  ەيتىشئىبادەتلەرنىڭ ترۈرلىىىنى كرۆپ 
ى بولرۇپ سردا، ئىنسرانالرنىڭ ئە  سېىىائېاى رامازانسۈننەتلىىىنىڭ قاتارىدىندۇر. ئۇ زات 

 ئېتىكراپۋە   تەسربى -تىالۋىتى، نامراز، زىكىرى  «قۇرئان»، لىقكېتەتتى. سەدىقە، ياخشى
دا ئىبرادەت ئۈچرۈن باشرقا ئايالرەررا رامازانريەنررى  .قاترارلىق ئىبرادەتلەرنى كرۆپ قىالتترى

 -، ۋاقتىنرى كرېچە دەقارىغاندا نەچچە ھەسسە كرۆپ تىىىشرچانلىق كۆرسرىتەتتى. بەزىر
 ە كۈن ئرۇالپ روزا تۇتراتتى.بىىقانچكۈندۈز ئىبادەتتە ئۆتكۈزۈش ئۈچۈن ئىپتارمۇ قىلماستىن 

نى ئررۇالپ روزا تۇتۇشررتىن چەكلەيتتررى. بررۇ ھەقررتە پەيغەمرربەر سرراھابەلەر لررېكىن،
 رىپىزززكى ەى ئزززالالھ نەم ن،ەئوخشزززىمايم ەرگەسزززىل نەم»: ئەلەيھىسسررراالم

 روزا ال ۇئز»: ۋەدى گەنىردې (1)«نەىمىزۇر مىىلىىى ەى نەبىل كەئىچم - كەمېي
 ئاچمىغران غىرزېئ ئىپتراردا)بولسزا،  ىمزاقچىۇروزا ى ال ۇئز الرڭبىرىقايسزى الر،ڭىماۇى

 دېراىش ئرارقىلىق (2)«نۇلىسزۇئ ەققىچۇرلۇھوسز (ئىككىنچرى ەتسەك شىپېئبولسا 
سەھەر ۋاقتىدىن ئىككىنچى كۈنىدىكى سەھەر ۋاقرتىغىچە ئرۇالپ روزا بىىىنچى كۈنىدىكى 

 غانىدى. رۇخسەت قىل ىالقتۇتۇش

بولرۇپ،  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىنىڭ قاتارىدىن ئالدىىاشمۇ ەائىپتار 
ئىپ زارنى قىلىشزقا  رە ىشزىل»: ۋەنى ئىپتارنى بالردۇر قىلىشرقا قىزىقترۇراتتى ساھابەلەر
ئرۇ زات  دەيتترى. (3)«ۇبولىزك مېىىڭ سۈنىى ى  بويىچە ئىش قىلغان رسىال،ۇئالكىرا  ى

كېچىكتۈرۈشكە ئۈنردەيتتى ۋە مۇمكىنقەدەر نى لۇقرسوھۇسوھۇرلۇق يېاىشكە ھەم  يەنە
 تى. ئۆزىمۇ كېچىكتۈرەت

 تلىىىدىنەننۈسر ڭيھىسسراالمنىەلەئ رەمربەيغەپشرمۇ ئېچى ئېغىزخورما بىلەن  
خورمزا »: تتى ۋە مۇنرداق دەيتترىئاچرائەگەر خورمرا تاپالمىسرا، سرۇ بىرلەن  ئىدى.

                                                
 .ەدىسھ - 1098، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ - 1922، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 1)
 .ەدىسھ - 1963، «ۇخارىيب»( 2)
 .ەدىسھ - 1098، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ - 1957، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 3)
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 ۇسزز  ىشززى ىاپالمىغززان خورمززا ن،ەان  ىشززى ئىپ ززارنى خورمززا بىززللىغززاىاپ
 .(1)«ۇىازىاليك )ئىچ ئەزاالرنى( ۇس نكىۈچ ن،ۇقىلس نەبىل

پەيغەمبىىىمىزنىرڭ سرۈننىتى  ۇمئوقۇشتىن ئىلگىىى ئىپتار قىلىش ىزىنىنامشام  
: ئالالھقا مەدھىراە ئوقرۇيتتى ۋە سراۋا  ئۈمىرد قىلىرپدا چېغى ېغىز ئاچقانئئىدى. 

 جىززززرەىسززززا ئخاھلئززززالالھ  لززززكى،ەمكەن رالرۇىومزززز ى ززززى،ە  قۇزلۇسسززززۇئ»
 دەيتتى. (2)«مالش ىىقۇم

دېررگەن  (3)«اخشررىلىق ئىزدىگررۈچى، كەل!ئررى ي» :نىڭسررىجارچى رامررازان 
چاقىىىقىغا ئاۋاز قوشۇپ ئالالھقا دۇئا قىلىش، يالۋۇرۇش ۋە ئۇنىڭغرا يۈزلىنىشرتە كرۆپ 

 ھىسساالمنىڭ سۈننەتلىىىدىن ئىدى.پەيغەمبەر ئەلەي مۇتىىىشچانلىق كۆرسىتىش

بېسرىق بولۇشرىنى ياخشرى  -كەمرتەر ۋە ئېغىرى  نىرڭتۇتقۇچىرەسۇلۇلالھ روزا  
باشرقىالرنى تىلالشرتىن  ،جارقىىاشرتىن -ى. سەت گەپ قىلىشتىن، ۋارقىرىاپ كۆرەتت
: بۇ ھەقتە مۇنداق دېرگەنزات تىللىغۇچى بىلەن تە  تۇرۇشتىن چەكلەيتتى. ئۇ  ياكى
 ن،ۇپاسززىقلى  قىلمىسزز ن،ۇقىلمىسزز  ەگ تەبولسززا، سزز ىقززانۇروزا ى الرڭبىززرى»
 نەبىزل ڭنىزۇئيزا ى ىىللىسزا  نىۇئزبىزرى  رەگەئ ن،ۇمىسزىقىرراج - ارقىرا ۋ

 .(4)«نۇسېد ‹روزىكار نەم› ،ىىلالشسا

بەزىردە تۇتمرايتتى.  ،روزا تۇتراتتى دەپەيغەمبىىىمىز سەپەر قىلغان ۋاقىتتا بەزىر 
تۇتماسررلىقتا ئىىتىاارىغررا قويررۇپ بېىەتتررى. دۈشررمەنگە  -تۇتررۇش  مۇنىسرراھابەلەر

 ېغىرزئئۈچرۈن  نى ئرۇرۇش قىلىشرتا كۈچلرۈك بولسرۇنساھابەلەريېقىنالشقان ۋاقىتتا 
: برررۇيىۇيتتى، دۈشرررمەنگە يېقىرررنالپ قالغانررردا مۇنرررداق دېگەنىررردىىشرررقا ئېچ
 نۈچزۈئ الرۇڭشزۇبول كۈچلزۈ  ۇخىمزې. ىالرڭقالزكى قىىلىشى ېي الرغاڭشمىىىۈد»

                                                
 - 2355، «ۋۇددا ەبرۇئ» ەدىرس؛ھ - 695، «تىىمىزىري» ەدىرس؛ھ - 15798، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »1)

 .دېگەن «ەھى س»ئالبانىي:  ۇزەيمە ۋە. ئىبنى خەدىسھ - 2066 «ۇزەيمەئىبنى خ» ەدىس؛ھ
ھررراكىم:  ت؛ەب - 185تررروم،  - 2، «ۈنەنۇددارەقۇتنىيسررر» ەدىرررس؛ھ - 2357، «ۋۇددا ەبرررۇئ( »2)

 .دېگەن «ەھى س»ئالبانىي:  بەت. - 422توم،  -1، «ەلمۇستەدرەكئ»
 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدىسھ - 682، «تىىمىزىي»( 3)
 .ەدىسھ - 1150، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ - 1904، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 4)
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بۇ بىرى رۇخسرەت ئىردى. ئانردىن باشرقا بىرى  .«رۇياخشىك الرڭشىۇزۇب روزاڭالرنى
 الرغاڭشززمىىىۈد اق ىززكاۋ رەھەسزز رەسززىل»ى: ىررديەرگە كەلگەنرردە مۇنررداق دېگەن

برۇ دېرمەك،  .(1)«الرڭىمزاۇروزا ى نۈچزۈئ الرۇڭشۇبول كۈچلۈ  ،رەقىلىسىل مۇجۇھ
 بۇيىۇق ئىدى.كەسكىن 

پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەپەر قىلغان ۋاقىتترا روزا تۇتقرۇچى ئېغىرز ئاچسرا  
تلىىىردا ۋاقى ئاتالنغران گەسرەپەر سراھابەلەربولىدىغان مۇساپىنى ئۆلچەپ يۈرمەيتتى. 

الشرمايال ئېغىزلىىىنرى ھېساببىرلەن  كەتمىگەنلىكى -چىقىپ كەتكەن  نمەھەللىدى
ئاچاتتى ۋە بۇنداق قىلىشنىڭ پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالمنىڭ سرۈننىتى ئىكەنلىكىنرى 

مەن »مۇنداق دەيدۇ:  (2)مۇھەممەد ئىبنى كەئب ،خەۋەر بېىىشكەن ئىدى. مەسىلەن
رەزىاەلالھۇ ئەنھۇنىڭ يېنىغا كەلسرەم، ئرۇ سرەپەرگە  (3)دا ئەنەى ئىبنى مالىكرامازان

چىقماقچى بولۇپ تۇرەانىكەن. تۆگىسىنى جابدۇتۇپ، سەپەر كىاىمىنرى كىاگەنردىن 
 :كېاىن، تاماق ئەكەلدۈرۈپ يېدى. مەن

 :منىدىاغسورىدەپ رر )سەپەردە روزا تۇتماسلىق( سۈننەتمۇ؟ بۇ رر 

 .(4)«دېدى، ئاندىن ئۇلىغىغا مىندىرر سۈننەت، رر 

ل ئەۋۋە ،قالسرا كىىىپپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جۇنۇپ ھالىتىدە سوھۇر ۋاقتى  
. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالم روزىردار ۋاقىتلىىىردا (5)يۇيۇناتتى ئاندىن سوھۇرلۇق يەپ،

تاھرارەت ئالغۇچىنىرڭ  ۋە روزىردارنىڭ ئايرالىنى سۆيۈشرىنى گەنسۆي نىئاياللىىىبەزى 
                                                

 ھەدىس. - 1120، «مۇسلىم»( 1)
نِلرُرَ  ثو  ن) زىيەرۇلقرەئ ئئببەەببننىى  ككئئىى  ددەەممممەەھھۇۇمم ەمرزەھ ۇبە( ئ2) َُنَْيعرو َي وُدنبرو ( 727 – 661/ م.  108 – 40، ھ. ََُم 

 رر ت. تابىئىن. رۇشھەم ناى،ۇفسىىشەت ددىس،ەھۇقىلغان م تەايۋرى دىسەھ ردىنەلەساھاب نۇرەۇنرر 
َُنمَن) نسارىيەلئەئىبنى زامزام ئ زرەئىبنى ن ئئىىببننىى  ممااللىىكك  ىىەەننەەئئ ەمزەھ ۇبەئ( 3) نبو ُْ نأَََو َلولَي َِمر َثن َثنِلْ لرو ثنبو نبو الثوبث

َثا ن َْووا ََْر  رەمرربەيغەياشررلىقىدا پ ررررھررۇ نەئ ۇلالھررەزىاە( ر711 – 612/ م.  93ھ.  – 10 نۇرۇ، ھ. بررِ
قىلغران  تەايۋرىر دىرسەھ پۆكر ە ئ تچىسرى،ەيىل خىزمىتىنرى قىلغران خىزم 10 ڭيھىسساالمنىەلەئ
 رر ت. .بىىى ردىنەلە( ساھابدىسەھ 2٫286)

 دېگەن.« ھەسەن»ھەدىس(  - 799 ،«ئەسسۈنەن)»ىزىي: تىىم( 4)
 ھەدىس. - 1109، «مۇسلىم»ھەدىس؛  - 1932، «بۇخارىي»بىىلىككە كېلىنگەن ھەدىس: ( 5)
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رەزىاەلالھرۇ  ىبنرى خەتترا قان ئىدى. بۇ ھەقتە ئۆمەر ئئېغىزىنى چايقىشىغا ئوخشات
ئايرالىمنى نەپسرىمگە ئىرگە بواللمراي مەن روزىدار ترۇرۇپ، »: ئەنھۇ مۇنداق دېگەن

 :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغاسۆيۈپ قويدۇم. ئاندىن 

 نىڭ رەسۇلى! مەن بۈگرۈن چرو  ئىشرتىن بىىنرى قىلىرپ سرالدىم،ئالالھئى رر 
 :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدېدىم. رر منى سۆيدۈم، روزىدار تۇرۇپ ئايالى

 ىزرب ،ڭچايقىسا لى ېئ ۇس غاڭئاغ ى  ۇرۇى روزىكار نەس ،ەباققىى ي ى ېئرر 
 مەن: دېدى.رر  ؟ۇبوالمك ەمېن

 دىم. رەسۇلۇلالھ ئەلەيھىسساالممۇ:دېرر  ،بولمايدۇ نېمەھېچرر 

 .(1)«دېدىرر  ،ۇئىش بولمايك چېھ  ال،ەكڭنىۇشرر 

چوقىسرىىغا  اكالپ،ۋچىشىنى مىسربەر ئەلەيھىسساالم روزىدار ھالىتىدە پەيغەم 
ئۇسسۇزلۇق ياكى قاتتىق ئىسسىق سەۋەبىدىن بېشرىغا سرۇ ترۆككەنلىكى  تتىەكۆت ۇس

روزىدار ھالىتىدە ئېغىزىنى چايقايتتى ۋە بۇرنىغرا سرۇ  رەسۇلۇلالھ .(2)رىۋايەت قىلىنغان
ىشررتا ھەددىرردىن ئاشۇرۇۋېتىشررتىن ئرراالتتى. لررېكىن، روزىرردارنى بۇرنىغررا سررۇ ئېل

 چەكلىگەن ئىدى. 

  :ىنترەزىاەلالھۇ ئەنھۇ رەسۇلۇلالھ (3)سەبىەئىبنى  لەقىاق

، ادەپ سرورىغاندئى رەسۇلۇلالھ! تاھرارەت ھەققىردە سرۆزلەپ بەرسرىلە، ر رر 
 رەسۇلۇلالھ:

                                                
 - 2385، «ۋۇددا ەبرۇئ». نەگېرد «ھى ەسر»(: دىرسەھ - 1999 ،«ھى ەسسەئ)» ەيمەزۇئىبنى خ( 1)

 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدىسھ
 «ەھى سر»ئالبرانىي:  .ەدىسھ - 2367، «ۋۇددا ەبۇئ» ەدىس؛ھ - 15473 ،«ەدەھمئ ۇسنەدۇم»( 2)

 .ېگەند
ََُنِلرُعَرَرلثو  ن) يلىيەقۇلئرەئ ەەببىىەەسسئامىى ئىبنى  ئئىىببننىى  ققىىااققەەلل زىنەر ۇبەئ( 3) َثنَحولر َُنَعوامث َينبرو ُبنبرو ََينلَرثَو ِثيو  –، ھ. ؟ أَبُو نََ

 ڭمىنىرەۋق زۆئر رىغاۇزۇھ يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ. ەتائىفلىك ساھابھۇ رر نەئ ۇلالھەزىاەر؟(  –؟ / م. ؟ 
 رر ت. .قىلغان تەايۋرى دىسەھ ۋە نەلگەقاتارىدا ك مىكىۆئ
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روزىزكار . زگى ۈىكزۆئ ۇئارىسزىغا سز ڭىىزڭبارماقلىرى امىز  ئزال،  ىىىەىاھزاررر 
 .(1)دېگەنرر  ،قاى ى  ئالغى  نىۇس غاۇڭرنۇب اقى  اۋباشقا  ى ى ەھال

قىارامىنى  ەچېكربولمىسرۇن،  يراكىپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەپەردە بولسۇن  
كېچىسرى تۇرالمىسرا،  سراالمەتلىك سرەۋەبلىكتەرك ئەتمەيتتى. ئۇخالپ قالسرا يراكى 

 ەچېكرھىسسراالمنىڭ كۈندۈزى ئون ئىككى رەكئەت نامراز ئوقرۇيتتى. پەيغەمربەر ئەلەي
ئون بىى رەكئەت ياكى ئون ئۈچ رەكئەت ئىدى. برۇ ھەقرتە ئائىشرە رەزىاەلالھرۇ نامىزى 

 رامرازانپەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم »: ئەنھا بىى رىۋايەتتە مۇنداق دېگەن
رىرۋايەتتە ئرون بىرى  يەنە بىرى .(2)«ۋە باشقا ۋاقىتالردا ئون بىى رەكئەتتىن ئاشرۇرمايتتى

: رەكررئەتكە بامرردات نامىزىنىررڭ ئىككررى رەكررئەت سررۈننىتىنى قاتقررانلىقىنى ئېاتقرران
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بامدات نامىزىنىڭ ئىككى رەكرئەت سرۈننىتى بىرلەن ئرون »

 .(3)«ئۈچ رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى

قىاامدا تۇرۇش ئۈچرۈن ئويغانغران ۋاقىتترا كېچىسى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم  
اك ئىشلىتىش بىلەن باشاليتتى. ئاندىن ئالالھنى زىكىى قىالتتى، ئاندىن مىسۋ ئەۋۋەل

ئائىشە رەزىاەلالھرۇ  تاھارەت ئاالتتى، ئاندىن يەڭگىل ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇيتتى.
پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالم كرېچە قىارام ئۈچرۈن تۇرەران ۋاقتىردا نرامىزىنى »: ئەنھا

 دېگەن. (4)«يەڭگىل ئىككى رەكئەت بىلەن باشاليتتى

بايرران  ئىبنررۇلقەياىم پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالمنىڭ كېچىرردىكى نررامىزى 
  :قىلغاندەك ئۈچ تۈرلۈك ئىدى

 ؛ىنچە بۇ خىل ئوقۇيتتىئۆرە تۇرۇپ ئوقۇيتتى. كۆپ بىرى:

 ؛ئولتۇرۇپ ئوقۇيتتى ۋە ئولتۇرۇپ رۇكۇ قىالتتى ئىككىنچىسى:
                                                

 ۇزەيمەئىبنرررى خررر بەت. - 87تررروم،  - 1، «ەسرررائىين» ەدىرررس؛ھ - 142، «ۋۇددا ەبرررۇئ( »1)
 .ېگەند «ەھى س»: ەھەبىي رەھىمەھۇلالھالرز ۋە ەۋەۋىي، نەدىس(ھ - 150، «ئەسسەھى »)

 .ەدىسھ - 738، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ - 1147، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك (2)
 .ەدىسھ - 737، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ - 1072، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 3)
 .ەدىسھ - 767، «ۇسلىمم»( 4)
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ن ئاز بىرى قىسرمى قالغانردا ئولتۇرۇپ قىىائەت قىالتتى، قىىائىتىدى :چىنچىسهىۈئ
 .(1)ئورنىدىن تۇرۇپ رۇكۇ قىالتتى

لىىىڭىزنرى، ئېاىردىكى پۈترۈن ۋاقىت رامازان !ئەزىز قېىىندىشىمئى بىلىڭ  ەەنىامەت 
پاتالش زنى ئىسربەلكى ھاياتىڭىزدىكى بارلىق ۋاقىتلىىىڭىزنى ئالالھقا بولغان مرۇھەببىتىڭى

 .قەدىىلە ، بىلىڭ ەەنىامەتئۈچۈن ، پەيغەمبىىىمىزنىڭ يولىغا ئەگىشىش يولىدا
   

ااخشننى سننېنى   سننېنى  مننغھەببى ىڭنىبىننزگە  !ئننى ئننالالھ
ڭگە ىسنېنى  منغھەببى ك رىدىغا  كىشىنى  منغھەببى ىنى ۋ  

 بەرگەاسە !  لىاېىىنالش غرىدىغا  ئەمەلنى  مغھەببى ىنى رىزىق قى
سناڭا بنغ ئەگىشىشنىىىزنى ۋ  ئەلچىڭنگە ئەگەشن ۈرگى! بىزنى 
…  !بەرگىن!بىز د لىلنى قىلىن   يغھەببى ىىىزنى  ھەقىىىب لغا  م
 ئامى!!

 

 

 

                                                
 .بەت - 28توم،  - 2، «ەئادم ۇلزاد»: ياىمەلقۇئىبن( 1)
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6 

 
 دىكى ۋاقىتلىرىڭىزرامازان

 

 سرۈپىتىدەھەرەم ماكران مەسرجىدى  خرۇددى. ئايردۇرشەرەپلىك بىرى  رامازان 
 برۇترۇر. ھۆرمەتلىك سرۈپىتىدەزامران ال رامازان ئېاىمرۇ ھۆرمەتلىك بولغىنىغا ئوخشاش

 ىدىندۇر.بۇ ئايردا چۈشركەنلىكئۇشرھ تائاالنىرڭ كاالمىنىرڭ ئالال لۇقھۆرمەت ۋە ئۇلۇە
ى، باشههلىد شههقاۇنازىهه( ب ل «قۇرئههان» يىههداېئ رامههازان﴿: ئېاتىرردۇئررالالھ تائرراال 

 ىقنەنههاھ نەبىههل قەھ ۋە چىۇقىلغهه تەھىهداي ر،ۇكچىههدەتېئىنسههانالرغا ي «قۇرئهان»
 .(185بەقەرە: )﴾رۇردەتلەئاي نەريش چىۇئايرىغ

 نازىرل بولغرانر ەئرايەتلبولغران  ىبايران نىڭچۈن ھىدايەتپۈتۈن ئىنسانىاەت ئۈ 
دىرن «قۇرئران كەرىرم»ئاينىڭ ۋاقىتلىىىنىڭ قىممەتلىرك ۋە ئۇلرۇ  بولۇشرى ھەقترۇر. 

ئېاىردا چۈشركەن بولرۇپ، ئرۇالر  رامرازانئىلگىىى چۈشۈرۈلگەن سراماۋى كىترابالرمۇ 
ىمرام ئەھرمەد ھىدايەتنىڭ باياناتلىىى ۋە ھەق بىلەن نراھەقنى ئرايىىغۇچى ئىردى. ئ

رىرۋايەت قىلىردۇكى،  دىنئەنھرۇرەزىاەلالھرۇ  ئاىدە ۋاسىلە ئىبنى ئەسق(1)«مۇسنەد»
                                                

، مەشررھۇر تررۆت مەزھەبنىررڭ بىررىى بولغرران ھەنبەلىرري «(اإلمنمم أدنن  حنب  ن نن مسننن  ) ممۇۇسسررررننەەددۇۇ  ئئەەھھررررممەەدد»( 1)
مەزھىبىنىررڭ ئىمررامى بۈيررۈك مررۇھەددىس ئەبررۇ ئابرردۇلالھ ئەھررمەد ئىبنررى مررۇھەممەد ئىبنررى ھەنرربەل 

( تەرىپىردىن ئروەلى ئابردۇلالھقا سرۆزلەپ 855 – 780/ م.  241 – 164ئەششەيبانىي ئەلمەرۋەزىي )ھ. 
ەرىپىرردىن يېزىلىررپ رەتلەنررگەن چررو  ھەجىملىررك ھەدىررس توپلىمىرردۇر. ھەربىررى بېىىلىررپ، شررۇ ئرروەلى ت

نىڭ سرراھابەلەرشررەكلىدە تررۈزۈلگەن بررۇ ئەسررەردىمۇ « مۇسررنەد»سرراھابىنىڭ رىررۋايەتلىىى جەملەنررگەن 
ئىسىملىىى ئېلىپبەلىرك تەرتىپرتە ئەمەى، بەلكرى ئالردى بىرلەن خۇلەفرائى راشرىدىن، ئانردىن ئەشرەرەئى 

ئەھلى بەيتتىن باشالپ مۇئەياەن تەرتىپتە يېزىلغان. ئىمام ئەھرمەد ئەسرەردە ھەدىرس مۇبەششەرە، ئاندىن 
سراھابىدىن  904ئۇسرتازىدىن ئراڭالپ توپلىغران،  283يىللىق ئۆمىىردە  61تەھسىل قىلىش بىلەن ئۆتكەن 

مىڭغرررا يرررېقىن  30دەرىجىررردىكى « زەئىرررف»ۋە ئررراز بىىقىسرررمى « ھەسرررەن»، «سرررەھى »كەلرررگەن 
 مىڭ( ھەدىسنى ترالالپ كەلتۈرىردۇ. ئەسرەرنى تەھقىقرلەپ نەشرىگە تەياارلىغران 40ى بىلەن )تەكىارالنغانلىى

 =شررەيش شررۇئەيب ئەلئەرنررائۇت باشررچىلىقىدىكى ئىلمىرري گۇرۇپپررا تەرىپىرردىن بېكىتىلىشررچە، ئۇنىڭرردىكى
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 ھىپىلىرىەسز ڭيھىسسزاالمىىەلەئىبراھى  ئ»: ھەقىقەتەن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم
 ڭىىزرامازان ‹ئىىجىز ›، سزىكائال ى ڭىىزرامازان ‹راتەۋى› ،ەچىسىكې  نجىۇى ڭىىرامازان
 .(1)دېگەن «ئىكى لىىغاننازى  قى ەچىكۈئئون 

دىكى انررامازئاالھىردە ۋە قىممەتلىكترۇر. كىمكرى  ىىىۋاقىتل نىڭرامازان ،شۇڭا 
ە شرۇ ە ئرۆزىگبوشاڭلىق قىلغان، نەپسىگە زۇلۇم قىلغران ۋ ،ۋاقىتلىىىنى زايە قىلىۋەتسە

 يىلدىن بىى ئايدا ئادىل مۇئامىلە قىلمىغان بولىدۇ.

ەىلى زىارراننى سېلىشررتۇرگەرچە رررر  ۋېتىشدىكى ۋاقىتالرنررى زايە قىلىرررامازانرر 
ىق قىلىرپ، دا بوشراڭلرامازان. كىمكى دۇربولۇشىنىڭ زايە بەئەينى ئۆمۈررر  بولمىسىمۇ

 وشراڭلىقبئۆمىىنىڭ قالغان قىسمىدا تېىىمۇ كۆپ  ،پۇرسەتلەرنى قولدىن بېىىپ قويسا
ۆترۈپ ئ ىھرۇدەبتىنىرڭ ۋاقھەر مىنرۇت قىلىپ، پۇرسەتلەرنى قاچۇرۇپ قويىردۇ. ئەگەر 

ھ تائاالەرا )ئرالالۇ بكېتىۋاتقانلىقىدىن ۋە زايە بولۇۋاتقانلىقىدىن ەەپلەتتە قالغان بولسا، 
 يررۈرۈش بىررلەن نىشررانغا يېتىررپ بېررىىشيررول  نورمررالسررەپىىىدە قرراراپ ماڭغرران( 

 .ۇردەىشارئ غاقالغانلىقى دۇبىى قىلىشتىن ئىدراكرنى چالۇباسق ئارىسىدىكى

ئېاىررردىكى  رامرررازانىىڭىزنى كۆزىتىرررپ ھايرررات سرررەپى !ئەي قېىىندىشرررىم 
ڭىز بىلىشرى يولچىلىقىڭىز بىلەن سېلىشتۇرۇ . بۇ ئايدا ئۆزىڭىزنىڭ نەدە ئىكەنلىكىنى

  !ۋاقتىڭىزنىڭ قانداق ئۆتكەنلىكىگە قاراپ بېقىڭ ،ئۈچۈن

ىكەن، بەندىنىڭ يرۈرىكى سروقۇپال تۇرىرد»: مۇنداق دېگەن ئىبنۇلقەياىمئىمام  
 ېچە بىرلەنردۇر. كرۈمۇددىتى ئۆمررنىڭ ەسەپبۇ ەر قىلغۇچىدۇر. ئۇ ئالالھ تائاالەا سەپ

ماسرتىن باسقۇچ بولۇپ، كىشى نىشرانغا يېتىرپ بارەانغرا قەدەر توختىبىىدىن كۈندۈز 
ھ ۈن، ئرالالقىلغان ياخشىلىقلىىىنىڭ مۇكاپاتىنى ئېلىش ئۈچكىشى داۋاملىشىدۇ. ئاقىل 

 ۆلىدۇ.بكۆڭۈل  الشقانى تامامتائاالەا يېقىنالشتۇرىدىغان نەرسىلەر بىلەن سەپىىى
                                                                                                                     

ھەدىرس ئ«( مەقترۇ»ۋە « مەۋقرۇف»)ئىنتايىن ئاز بىىقىسرمى ئ« مەرفۇ» 679مىڭ  27ھەدىسلەرنىڭ سانى =
ھەدىسرتۇر. ئە  بۈيرۈك ھەدىرس  642ولۇپ، بۇنىرڭ ئىچىردە ئىمرام ئەھمەدنىرڭ ئروەلى قوشرۇپ قرويغىنى ب

توپلىمى بولۇش سۈپىتى بىرلەن مەزكرۇر كاتترا خەزىنىنىرڭ مرۇكەممەل نەشرىى شرەيش شرۇئەيب ئەلئەرنرائۇت 
 رر ت. دۇر.تومدا نەشى قىلىنغان 50يىلى بېاىۇتتا  - 2001باشچىلىقىدىكى ئىلمىي گۇرۇپپا تەرىپىدىن 

 دېگەن.« سەھى »ئالبانىي:  ھەدىس. - 16536 ،«مۇسنەدۇ ئەھمەد»( 1)
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كۇپۇرلررۇق ۋە خىلمۇخىررل  بەزىررلەر خىلمۇخىررل كېلىرردۇ. ئرروەلى ئىنسرران
 - قۇوزئر نەبىل رەرسىلەن رىدىغانۇقىنالشتېي ەمگەننەھەجمەئسىاەتلەردىن ئىبارەت 

 ىتىنررىننەج ڭنىررۇئ ۋەئررالالھ تائرراال  رەزىررلەب ،ۇتاماماليررد پىىىنىەسرر لىررپېئ كۈلررۈت
 ئۈچ قىسىمدۇر: الرۇ. مانا شۇتاماماليد ىپىىىنەقىلىپ س تەقسەم

ئرادا  اقتىرداۋ رنرىەرزلەپ الرۇئر ركى،ۇردەچىلۈزگرۈتكەدادىغا ي قەبىى قىسمى، ھ
ەزى ، ھررارام، مەكررىوھ ۋە بلىرردۇىق پەپلۆكرر رنىەتلەئىبرراد ەفررلەن كۈرلررۈت ،ۇقىلىررد

 تەرك ئېتىدۇ؛  مۇمۇباھالرنى

ىلىرپ زلەرنرى ئرادا قپەرئرۇالر  دۇركى،يەتكۈچىلەر ەتكەقسەبىى قىسمى، م ەنەي
 ھارامالردىن ساقلىنىدۇ؛

ياخشرى ئەمەل بىرلەن ئرۇالر  ۇپ،ئۆزىگە زۇلۇم قىلغۇچىالر بولرئۈچىنچى بىىى، 
 .(1)«ئارىسىدىكى پەرق ناھايىتى چوڭدۇر ڭالرنىۇ. ئۇتىدۇۋېرۇئارىالشت لنىەمەيامان ئ

لىق يبىرى ئرا للىريەقەئ ىزدىنڭسراپىۇ! ررر ھايرات مىىندىشىمېسىز رر روزىدار ق
قراراش  ىزەاڭشرىۇرمۇت اىردىكىېرامازان ئ ۋەش كىتابىنى قىلى - سا ېھ ڭىزنىڭمىىۆئ

. ىزيسرەلەىلقىلىردىغانلىقىنى ب امۋقانرداق دا ڭىزنىڭپىىىەئارقىلىقال قالغان ھايرات سر
 ەتكەقسررەيرراكى م ۇردىنمررەچىلۈزگۈتكەيدادىغررا  قەھ نە: مكىڭسررورا ىزدىنڭزىۆئرر
قىلىرپ  ەيھايراتىنى زا نۈترۈقالغران پ ۋە اىنرىېن ئياكى رامرازا ۋە ؟ۇردىنمەچىلۈتكەي
 ؟ۇچىالردىنمۇقىلغ مۇلۇز ەزىگۆئ

 ردىن رررغۇچىالىىى، ياخشرىلىققا ئالردباشقا چاەالردائەگەر سىز رامازاندا ۋە  
 ت،ەپهاراغ - تەراھ﴿مۇكاپراتىڭىز ررر بولسرىڭىز  ھەق دادىغا يەتكۈزگرۈچىلەردىن

 .(89)ۋاقىئە: ﴾ۇىدب ل تەننەلىل جتەنمېنۇناز ۋە رىزىق يا شى

)ئهى ﴿ !دۇرسرىزئەگەر مەقسەتكە يەتكۈچىلەردىن بولسىڭىز سائادەتمەنلەردىن 
 .(91)ۋاقىئە: ﴾ساالم اڭسا ردىنەنلەتمەسائاد( دەممەھۇم

                                                
 .بەت - 288، «ھىجىەتەين تەرىقۇل»: ۇلقەياىم( ئىبن1)
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الردىن ئەمما، سىز ۋاقىتلىىىنرى زايە قىلىرۋەتكەن ئرۆز نەپسرىگە زۇلرۇم قىلغران 
ىى يەتچى بولۇشرتىن ئىلگىرسرىزدىن شرىكا «قۇرئران كەرىرم»ۋە  رامرازانبولسىڭىز، 

 !تەۋبىگە ئالدىىا 

ايە ەكرىەك زباشقا ۋاقىرتالردا تېىىمرۇ ب دا ۋاقىتنى زايە قىلىۋەتكەن كىشىرامازان
 : ەيدۇمۇنداق د نەبىل ازۋئا قىىىۇي چقا ئىمام ئىبنى رەجە قىلىۋېتىدىغان بولغا

 !ئى ئۆمىىنى ئىتائەتسىزلىكتە زايە قىلىۋەتكەن كىشى

 !شىۋەتكەن كىباشقا چاەالردا بوشاڭلىق قىلىپ، ۋاقتىنى زايە قىلىدا ۋە رامازانئى 

سررېنىڭ بررۇ  !ئررى كېچىكتررۈرۈش ۋە بوشرراڭلىقنى دەسررمايە قىلىۋالغرران كىشررى
  !دېگەن يامانىدەسمايە  نېم

 !دەۋاگەر( قىلىۋالغران كىشرى)نى شرىكايەتچى «قۇرئان كەرىم»نى ۋە رامازانئى 
سرەن  ۇچىردىنقىلغشرىكايەت  ۈڭدىنئۈسرتئرۆز شاپائەت كرۈنى )قىارامەت كرۈنى( 
 (1)«!قانداقمۇ شاپائەت ئۈمىد قىلىسەن؟

 - سلەن نەپردا ئالالھنىڭ ھىدايىتى ۋە پەيغەمبىىىمىزنىڭ سۈننىتى بىررامازانبىز  
نىڭ ھەۋىسرىمىزنىڭ ئازدۇرۇشرلىىىدىن ئىبرارەت ئىككرى ئىشر -خاھىشرىمىز، ھراۋايى 

 بىىىنى تالالش بىلەن سىنىلىمىز. 

ىڭىز سرەرمايئاساسرىي  ەۋەىھ -ھراۋايى ى روزىدار قېىىندىشىم! ئاگاھ بولۇ  ئ
 كەتمىسۇن.ئېلىپ  بولغان ھايات مىنۇتلىىىڭىزنى

 مۈلۈك بېرىلدى ساڭا چىڭ تۇتقىن ئىلكىڭدىكىنى،

 كى  باشقۇرمىسا مۈلكىنى بېشىغا چىقار بىر كۈنى.

 كەتمىسۇن ئالدىراتقىن ئۆمۈرنى،ئېلىپ  ئ غرى سائەت

 اڭ ي قىتىسەن ھەممىنى،قىلس ەبەزىسىنى زاي
                                                

 .ەتب - 77، «رامازان ۋەزائىفۇ»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد1)
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 ۋاقتىڭ كەتتى بە تىڭ كەتتى چىشلىسەڭمۇ بارماقنى،

 پايدا قىلماس چاقساڭمۇ گەر سۆڭەكنى. ەتنادام -داد 
 

ەەزىپىنرى  - قەھىنىڭ ئۆزىدا ئېاى رامازانبىز بەندىلەرنىڭ مۇبارەك ئالالھ تائاال  
 ر،ەلىنئمۇمههئههى ﴿يرردۇ. خاھالتۇرۇشررىمىزنى اق يىررىكەلتۈرىرردىغان ئىشررالردىن 

 نهههىەي) ەرگەئىلگىهههرىكىل ردىنەسهههىل نۈچهههۈئ الرڭ( ساقلىنىشهههىنهههاھالردىنۇ)گ
 رزەريزىسهى پ رامهازان ۇرگىمەسهىل ك،ەقىلىنغاند رزە(ريزا پەرگەتلەممۈئىلگىرىكى ئ

 .(183بەقەرە: )﴾قىلىندى

لەرگە بېىىلىپ، شەھۋەتلىىىگە ئەگەشكەن بىرى تۈركرۈم قەۋمرلەر ھەۋەس -ھاۋايى  
 -فىسرق ورالردا ۋە ئۇنىڭدىن باشقا ئىنتېىنېق بلوگلىىىردا روھىاىتىمىرزگە تېلېۋىز - رادىئو

تېررىىش بىررلەن بىزنررى ئىتررائەتتىن ۋە تەقررۋادارلىقتىن  سرراتالرنىەف - ەفىتررن ر،ۇجررۇف
 ئۇزاقالشتۇرۇشنى قاتتىق 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 الرنهههىەڭبەۋقىلغهههان ت الردىنڭنهههاھىۇقىلىشهههنى، گ تەھىهههداي
 رۇچىهدۈبىلگ( الىنىۋھهەئ ەمهمەھ ڭنهدىلىرىنىەب نهىە)ي ممىنىەھ ئالالھ ،ۇيد اھال

 لۇق بهه الرنههىەڭبەۋت ڭرنىەئههالالھ سههىل. رۇچىههدۇقىلغ ئىهه  نەبىههل تەكمېھهه ۋە
 گىشهىدىغانەئ يتانغاەشه نىەي) گىشىدىغانالرەئ ەرگەتلۋەھە. شۇيد اھالقىلىشنى 

ئ  شهههاش فهههاجىر  الرغاۇ)شههه الرنىڭتىشهههىېك پۇلهههۇرۇفهههاجىرالر( تههه غرا ي لهههدىن ب
 .(27 - 26نىسا: )﴾ۇيد اھال( الرنىۇڭشۇب ل

 ، ۋاقىتنى ەەنىرامەت بىلىشرنى ۋە ئرۆمىىنى گۈللەندۈرۈشرنى مەقسرەترامازان 
 قىلغانالر ئۈچۈن كەم ئۇچىايدىغان بىى پۇرسەتتۇر. 

ۋاقتى بەلگىلەنگەن قىسقا ئۆمۈردۇر، كۈترۈلگەن باشلىنىشرى، بىلىرنگەن زان ارام
 مۇلرەم رنىەتلەئىبراد كۈرلرۈبىرى قىسرمى ت ڭمىىنىرۆئىنسران ئ ئاخىىلىشىشى باردۇر.
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 ڭمىىنىرۆئ ۇبر ڭزان ئىنسراننىارامر پ،ۇقىلىنغران بولر كلىرپەئادا قىلىشقا ت اقىتالرداۋ
ئرارام  ۋە خالشۇقالغان قىسرمى ئر ڭمىىنىۆئ ڭنىئىنسان .رۇرنىكىدۆئ نەكىچىكلىتىلگ

 نەنرگەلگىلەقىلىشرقا ب اۋرا تلىىىنىەئاالقىردار ھراج ەتكەبىرئەئىنسانىي ت كەلىشتېئ
. ۇقىلىرد تەخىزم نۈچۈجانىدىل ئادا قىلىش ئەقىسىمنى ب قىىىقىۇقىسم ي ۇب پ،ۇبول
 نىۇئر تىرپ،ۋېقىلى ەزاي مىىمىزنىۆئر نەنرگەلگىلەئادا قىلىشرقا ب تنىەبىز ئىباد باداۇم

 ەمىىمىزگۆئر نەنرگەلگىلەقىلىشرقا ب اۋرا رنىەتلەئاالقىردار ھراج ەتكەبىئەئىنسانىي ت
 -برولىمىز  نەتكۈۋەزۈتكرۆئ ەنىمىرزگېت ققىنىەھ ڭروھىمىزنى ك،ەتسۋەئوخشاش قىلى

 ۇبر دەرۋەقە،سرالغان برولىمىز.  مۇلۇروھلىىىمىزەا ز ۋە چىاتقانۇزىاانغا ئ زىمىزنىۆئ ،دە
 پۇرۇبرار تر اقىرقۋ ۋەسراقلىق  نەت ەپىنچىسرىدۆك ڭىسرمىنىقالغران ق ڭمىىمىزنىۆئ
: پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم ئېاتقررانكى ،شررۇڭا .ۇىرردڭما املىشررىپۋدا نداقۇشررۇم
 درىىززىەق ڭنىززۇئ ئىىسززانالر ەپىىچۆ زز  ،ۇبولزز بززار تەئمېززن ڭئىككززى چززو»
 .(1)«اقى ۋ بىكار ئىككىىچىسى، ى ؛ىلەساالم بىرى،. ۇيكەبىلم

ئىنسان سراەالم »: بۇ ھەدىسنىڭ مەنىسى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ ئىبنۇل جەۋزىي
 لرېكىن ،برايئرۆزى لماسرلىقى مرۇمكىن. البو بىكاردىن لىىىھەلەكچىلىك تۇرمۇشتۇرۇپ 
ساەالم بولماسلىقى مۇمكىن. سراەالملىق ۋە بروش ۋاقىترتىن ئىبرارەت برۇ ئىككرى تېنى 
 سرەلكە الىرپەرۇنلۇق ئالالھقا ئىترائەت قىلىشرتىن ۇت بىى ئىنساندا تېپىلغاندا، ھنېئمە

ۋە  ئېكىنرزارىدۇناا ئاخىىەتنىرڭ  ،زىاان تارتقۇچىدۇر. چۈنكى دەلئۇ  ،)راھەت بىلىنسە(
بروش ۋاقترى ۋە  كرىكىم تىجارەت مەركىزىدۇر. ئوتتۇرىغا چىقىدىغانئاخىىەتتە پايدىسى 

ىتائىتىگە ئاتىسا، ئۇ كىشى نىجاتلىققا ئېىىشركەن كىشرىدۇر. لىقىنى ئالالھنىڭ ئقساتەن 
بىرلەن ئالالھقرا ئاسرىالىق قىلىرش تېنى ساق تۇرۇپ، بوش ۋاقتىنرى  كىكىمئەكسىچە، 

 ئالدىىاشرچىلىق،بروش ۋاقىترتىن كېراىن  ،ئۆتكۈزسە، ئۇ كىشى زىاان تارتقاندۇر. چۈنكى
 .(2)«ساەالملىقتىن كېاىن كېسەللىك كېلىشى مۇمكىن

ئۆمررۈرلەردىكى ۋە ۋاقىتالردىكررى زىارراننى ئۆلچەيرردىغان بىررى تارازىرردۇر.  ازانرامرر 
قى ئونىردا ئەۋۋەل ى بىلەننىڭ ئوتتۇرا ياكى ئاخىىىدا ئاكتىپ ئىبادەت قىلىش خىاالرامازان

                                                
 .ەدىسھ - 6412، «ۇخارىيب»( 1)
 .ەرھىسىش نىڭەدىسھ - 5933، «بارىي ەتھۇلف»ئىبنى ھەجەر: ( 2)
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نىرڭ بېشرىدا ئاكتىرپ رامازانبوشاڭلىق قىلىپ پەزىلەتلەردىرن مەھرىۇم قالىردىغانالرمۇ، 
يراكى باشرقا ئىشرالر بىرلەن مەشرغۇل بولغرانلىق لىرك ئىبادەت قىلىرپ، ئېغىرى كەلگەن

پۈترۈن ئراي ەەپلەترتە ھەتتا رۇنلۇق قىلىدىغانالرمۇ ۋە ۇسەۋەبىدىن ئوتتۇرا ۋە ئاخىىىدا ھ
قۇرئران »دىغانالرمۇ، ھەتترا كېتىقانداق كىىگەن بولسا شۇنداق چىقىپ رامازانغا  ،ياشاپ
قەلبرى  ،روزا تۇتقران بولسرىمۇ بەدىنرىئېاىدا تەرك ئەتكەنلىكى،  «قۇرئان»نى «كەرىم

ئۇخلىغرانلىقى ۋە  مرايقىلۋە ئىبرادەت  مرايلىرىى قىاامردا تۇركېچىروزا تۇتمىغانلىقى، 
رامازانغررا ئېاىنىررڭ ھرۆرمىتى قەلبىرردىن كۆتۈرۈلرۈپ كەتكەنلىكررى سرەۋەبىدىن  رامرازان

 دىغان كىشىلەرمۇ باردۇر.كېتىنمۇ ناچارراق چىقىپ كىدىكىىگەندى
 

 ىڭنىڭ ۋاقىتلىرى ئە(،ئاقتى ئۆمۈر ماللىر

 شەپقەت ي قاتقانغا ھە(.ي قتى  ،ئىسراپب لدى 

 ،قەتەن زىيانىداى ەجلىدىڭ ئۆمرۈڭنى سەن ھەق

 .پە(مۇپەيدىن قىنئاغرىكېلەر ئارقىدىنال  ئاغرىق

 

ئېارى بىرز يېتىشرنى ئرارزۇ قىلىردىغان مەنرزىلگە بىزنرى  رامازانشۈبھىسىزكى، 
ياخشرررىلىقتا ئىلگىرررىى  ،شەكسرررىزكى .بىرررى پۇرسرررەتتۇريېقىنالشرررتۇرااليدىغان 

بولغۇچىالرنىڭ مەنزىلى قەلبلەر تەلپۈنىدىغان، بويۇنالر سروزۇلىدىغان بىرى مەنزىلردۇر. 
مىزانغرا قويرايلى، پەرزلەرنرى كامىرل ئرادا  - قەلبلىىىمىزنى ئرۇ ترارازا ،ئۇنداق ئىكەن

اقلىنىش، بىلەن ھارام ئىشالردىن سرلىش ېقىلىۋئىبادەتلەرنى كۆپىەك  نەفلە ۋە قىلىش
دا ۋە رامازانرمەكىوھ ئىشالرنى تەرك ئېتىش ئۈچۈن بۇ مەنزىلگە ئرۆزىمىزنى شۇنداقال 

 .ىىشايلىىتباشقا ۋاقىتالردا تەڭلەشكە 

لەشررتە ەۋاقىتلىىىنررى نەپسررىمىزنى بررۇ شررەكىلدە تەربىا رامررازانمۇبررارەك  
ېتەلىشرى قەلبلىىىمىز تەدرىجىي ھالدا ئالالھقا يېقىن دەرىجىرلەرگە ي ،ئۆتكۈزەلىسەك

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

 

 دىكى تەقۋالىقىڭىزرامازان

 

سررائادەت،  -قەلبلەرنررى ئررويغىتىش ۋە )ئىمرران ئېاتقانالرەررا( دۇناررادا بەخررق  
( ئىالھىرري بۇيىۇقالرنىررڭ نىمررۇئمىنلەرئرراخىىەتتە نىجرراتلىق ۋەدە قىلىررش ئررارقىلىق )

نىرڭ خاسرلىقلىىىدىندۇر. «قۇرئران كەرىرم»ئېغىىچىلىقلىىىنى قوبۇل قىلىشقا ئۈنردەش 
 خىالپلىق قىلمايدىغان ئالالھ تەرىپىدىن كەلگەن ھەق ۋەدىلەردۇر. بۇالر ۋەدىسىگە

بۇيىۇقترا كرۆرۈۋاالاليمىز. ئىالھىري  بىرىھەرنىڭ بۇ ئۇسرلۇبىنى «قۇرئان كەرىم» 
بۇ برۇيىۇق ئۇشر .ەترتەبئەل ،روزىسىنى پەرز قىلىشمۇ بۇنىرڭ سرىىتىدا ئەمەى رامازان

قەلبلەر تەلپۈنىردىغان ئاخىىەتلىرك تەقۋالىقنى قولغا كەلتۈرۈشتىن ئىبارەت نەپسلەر ۋە 
ئۇ تەقۋادارالر ئرالالھ تائاالەرا ئۇچىىشرىش  ،بىلىڭالركى بىى ەايىگە داۋا بولۇپ كەلدى.

ئهى ﴿بۇ ھەقرتە ئرالالھ تائراال مۇنرداق دەيردۇ:  .ۇربېزەكتئۈچۈن زىننەتلىنىدىغان بىى 
 ەگرەئىلگىههرىكىل ردىنەسههىل نۈچههۈئ الرڭساقلىنىشههى( نههاھالردىنۇ)گ ر،ەلئمىنۇمهه
 رامههازان) ۇرگىمەسههىل ك،ەقىلىنغانههد رزەپ ريزا( ەرگەتلەممۈئهه ئىلگىرىكههى نههىە)ي

 .(183)بەقەرە: ﴾قىلىندى رزەريزىسى( پ

گۇناھالردىن ساقالنغان تەقۋادار بواللىشى، ئالالھنىڭ مەقسرىتىنى نىڭ كىشى بىى
اللىشرى ۋە كېاىرنكىلەرگە قىلغران تەۋسىاەسرىنى ھاسرىل قى گەرەقىرلئەۋۋەلھەمدە 

: سررىڭىزدىمۇېئئررالالھ تائاالنىررڭ مۇنررۇ ئررايىتى  !ھە -دېگەن بۈيررۈك ئىررش ىررنېم
 ۋەناسهاراالرغا(  ۋەر ەدىيلۇھهەي نىەي) ەرگەنلەرىلگېئىلگىرى كىتاب ب ردىنەسىل﴿

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

ئۇالرەرا ۋە  ،اە قىلغىنىدەكئالالھ تائاال بىزدىن ئىلگىىىكىلەرگە تەقۋالىقنى تەۋسى
تەۋسرىاە بۇ ئۇشرروزا تۇتقۇچى  ،روزىسىنى پەرز قىلدى. چۈنكى رامازانبىىدەك بىزگە 
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مۇنرداق رەھىمەھرۇلالھ  (1)ھەسرەن بەسرىىيتەقۋالىقنى قولغرا كەلتۈرىردۇ. قىلىنغان 
بىرزگە پەرز قىلىنغانردەك، بىرزدىن  رامرازانبىى ئاي  ،ئالالھ بىلەن قەسەمكى»دەيدۇ: 
   .(2)«ىىىكى ئۈممەتلەرگىمۇ پەرز قىلىنغان ئىدىئىلگ

دىن يىلتىرزدېرگەن  «الوقاير » كەلىمىسى «(تەقۋا) تقوى»ئايەتتىكى قى ىيۇقىى
 «رۇشئرۇزاق ترۇرىدىن ەلبسەۋەقورقۇنچلۇق يەرلەردىن ياكى » ،چىققان بولۇپكېلىپ 

 دېگەن مەنىدىدۇر.

ن چەكلىرگە الالھ تائاالئ ،تىن مەقسەت«ئالالھ تائاالەا تەقۋالىق قىلىش» ،شۇڭا 
غرا ئازابى ئالالھنىرڭ ئارقىلىقئىشالردىن ساقلىنىش، بۇيىۇەان ئىشالرنى ئىجىا قىلىش 

 ۇرۇش دېگەنلىكتۇر.تاق يىىلەردىن ھەرىكەت -ئىش  سەۋە  بولىدىغان

 ر،ەلئمىنۇمههئههى ﴿بەزىسررى ئررالالھ تائاالنىررڭ: ەسسررىىلەرنىڭ فمۇ مەلررۇمكى،
 نهههىە)ي ەرگەئىلگىهههرىكىل ردىنەسهههىل نۈچهههۈئ الرڭساقلىنىشهههى( نهههاھالردىنۇ)گ

ريزىسههى(  رامههازان) ۇرگىمەسههىل ك،ەقىلىنغانههد رزەپ ريزا( ەرگەتلەممۈئهه ئىلگىرىكههى
 -گۇنراھ  يەنرى»دېگەن سۆزى ھەققىدە مۇنرداق دەيردۇ:  (183بەقەرە: )﴾قىلىنهدى رزەپ
كە   مەئسررىاەت -گۇنرراھ  دېمەكچررى؛« سررىاەتلەردىن ساقلىنىشررىڭالر ئۈچررۈنئمە

قانرداق نەرسرىنى ئرۆز ھەرئاخىىەتنىرڭ ئازابىغرا سرەۋە  بولىردىغان  - ارادۇن مەنادا
 -گۇنراھ لەرنى نەپسر تۇتقران روزىسرى ئرارقىلىق ئىچىگە ئالىدۇ. مۇسرۇلمان كىشرى

ئررازابتىن سرراقلىنىدۇ. پەيغەمرربەر ئىككررى دۇناررادا  ۋە ۇچەكلەيرردلەردىن مەئسررىاەت
روزا  ،قوەدىغۇچىردۇر. چرۈنكىروزا . يەنى ېگەند (3)«رۇروزا قالقانك»ئەلەيھىسساالم: 

شرررەھۋەتلەرنى تۈرلرررۈك ۋە  ھەۋەى -ھررراۋايى گۇناھالرەرررا سرررەۋە  بولغرررۇچى 
 .(4)يوقىتىدىغانلىقى ئۈچۈن گۇناھالردىن قوەدايدۇ

                                                
َثا ن) نسارىيەلئەئ سسىىىىييەەللببەەئئ سارەئىبنى ي ننەەسسەەھھ ئىدەس ۇبەئ( 1) َْوا ََْر و ثا نِ ْر ََينِلَْ َثنَيَ وا نَِنَ و َُنأََث َُنبو ، َِنَ 

ئرالىم.  ناىۇدىسشرەبولغران ھ پتىسرىۇم ەسىەكاتتا تابىئىن. ب( رر 728 – 642/ م.  110 – 21ھ. 
 رر ت. .ردىن بىىىزاتال نەنگۈرۆك ەزگۆك ەرىدەۋد رەتابىئىنل

 بەت. - 202توم،  - 1، «تەفسىىۇ ئىبنى كەسىى( »2)
 ھەدىس. - 1151، «مۇسلىم»ھەدىس؛  - 1894، «بۇخارىي»بىىلىككە كېلىنگەن ھەدىس: ( 3)
 بەت. - 276توم،  - 1، «تەفسىىۇ قۇرتۇبىي»( 4)
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 رام قىلىنغرانھراك ھەر تۈرلرۈۋاجىپالرنى ئورۇنداش،  -كامىل تەقۋادارلىق بولسا پەرز  
ى لەرنبمۇسرتەھەلەن بىرىلىكتە، بىر يىرىاق ترۇرۇش دىننەرسىلەرئىش ۋە شۈبھىلىك 

ۈن بررۇ تەقۋادارلىقنىررڭ ئە  ئۈسررتمانررا . شررتۇرئۈزۈ قررولقىلىررش ۋە مەكررىوھالردىن 
ا ئە  قانرداق ئىشرتھەرتەقرۋادارالرنى  «قۇرئان كەرىم»دەرىجىسىدۇر. شۇ سەۋەبتىن 

قۇرئران » دەرۋەقە،توەىا يولغا يېتەكلەيدىغان يول باشرلىغۇچى ۋە رەھربەر قىلىنردى. 
 قررى ئايەتلىىىرردە بررۇ كىتررا ئەۋۋەلسۈرىسررىنىڭ  «بەقەرە»ڭ بېشررىدىال نىرر«كەرىررم

ن قۇرئررا»شررۇنداقال دەپ سررۈپەتلەندى.  (2)بەقەرە: ﴾رۇچىسههىديېتەك ڭادارالرنىههۋقەت﴿
 . ئېىىشتۈرىدۇقەلبلىىىمىزنى كامىل تەقۋادارلىققا يەنە  «كەرىم

ئۈچرۈن،  ىشلىشربېغىنىڭ سىزگە كامىل تەقۋادارلىرق رامازانئى روزىدار قېىىندىشىم! 
 . وەداقئە  مۇكەممەل شەكىلدە خاتالىقالردىن  مەنىۋىي - روزىڭىزنى ماددىي

ئررالالھ تاالەررا »مۇنررداق دەيرردۇ:  رەھىمەھررۇلالھ (1)ئابرردۇلئەزىز ئىبنررىئررۆمەر 
لىىى قىاامدا تۇرۇش بىلەنال بولمايردۇ، كېچىتەقۋادارلىق قىلىش كۈندۈزى روزا تۇتۇش ۋە 

ام قىلغان ئىشرالرنى تاشرالش ۋە ئرالالھ پەرز قىلغران ئىشرالرنى ئالالھ تائاال ھار بەلكى
يەنە بىرى  كېراىنۋاقتىدا ئادا قىلىش بىلەن بولىدۇ. كىمكى يۇقىىىقىالرەا ئېىىشكەندىن 

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

ىلىىىگە يېررتىش ئۈچررۈن تەقۋادارلىقنىررڭ يررۇقىىى مەرتىررۋبەجررايىكى  رامررازان
 ﴾نۈچهههۈئ الرڭساقلىنىشهههى نهههاھالردىنۇگ﴿مۇسابىقىلىشرررىدىغان بىرررى مەيدانررردۇر. 

نىررڭ كررېچە ۋە كۈنرردۈزلىىىنى ئالالھقررا ئىمرران ئېاتقرران، رامازانھەقىقىرري تەقررۋادارالر، 
ئۈمىد قىلغان، نەپسىنى ھېسابقا تارتقران ھالردا ئۆتكرۈزۈپال قالمراي،  ساۋا ئىبادىتىدە 

                                                
 شرىيەرۇلقەئ ىيەۋمۇلئرەئ مەكەلرھەئىبنرى ئ انۋرەئىبنى م ززىىززەەللئئۇۇئئىىببننىى  ئئااببدد  ررەەممۆۆئئ فسەھ ۇبەئ ەەللىىپپەەخخ( 1)

ووووو  ن) نَمووووو رَيَِبنَُِْمووووو ثا نِلُرَ يث َث َُنَعْرووووودثنِلَع ثيرووووو ثنبووووو ترررررابىئىن. ( ررررررر 720 – 681/ م.  101 – 61، ھ. ُعَموووووُ نبووووو
ئىبنررى  رەمۆئرر ەلىررپە(. خ720 – 717/ م.  101 – 99)ھ.  لىپىسررىەخ - 8 ڭنىرر«رەىالەۋمۇئرر»
 -قىلغران، ئىلىرم  رپراەب رانىۇش پ،ەتىكل تنىە. ئادالرۇىدئوەل ڭيالنىەقىزى ل ڭئوەلى ئاسىمنى ڭتتابنىەخ
 لىپىلىركەخ قىنېئايغرا ير 5يىرل  2زات.  نەرگەب تەھمىراەتوپالشرقا ئ رنىەدىسلەھ اىشقا،ېي تەرىپەم
 ڭرنىرەلىپىلەراشرىد خ» نەيرولى بىرل تەھاكىمىا تلىكەئادال تقانۇت ۋەئىسالمغا قىلغان خىزمىتى  ەرىدەۋد
 رر ت. بار. رەتلەايۋرى ەققىدەھ نلىكىەلگۈرۈلتۆئ رلىنىپەھە. زۇپلىنىدرىەت ۇپمەد «شىنچىسىەب

 .بەت - 400 توم، - 1 ،«ۋەلھىكەم ىۇلئۇلۇمجامىئ» :ئىبنى رەجە ( 2)
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 - اشرقا ۋاقىتالردىمرۇ ئەمەلنرى بىكرار قىلىۋېتىردىغان رىااكرارلىق ۋە ئرۆزدىن برامازان
لىنىشتىن ئىبرارەت ئرازا  ۋە جازاەرا سرەۋە  بولىردىغان ئىشرالردىن ئەجەبئۆزىدىن 

ئېلىرپ  ھېسرا يىىاق تۇرۇپ، كۆپلەپ ياخشى ئەمەل قىلىۋېلىش ئۈچۈن نەپسرىدىن 
 تۇرىدۇ.

 - ياشايتتى. ئۇنىڭ مەنران بىلەىاىتى ماھھەقىقىي  ڭتەقۋالىقنى رسالىھلە -سەلەف  
قى مەقسررەتلىىىنى بىلىررپ ھايرراتىنى شررۇنىڭ بىررلەن ئۆتكررۈزەتتى. ئۇالرنىررڭ تەقررۋالى

ان ەن قىلىنغرتەقۋالىرق بىرل ەرىدەزەن ڭالرنىۇئ نكى،ۈچئىبادەتلىىىگە روھ بېغىشاليتتى. 
ت، بە، زاكراىرى، تەۋزىك - . نامراز، روزا، دۇئرائىردىقانداق بىى ئىبادەتنىڭ روھى بار ھەر
 تارلىقالرنىرڭئۈمىد قىلىش، ئىلىم ئۆگىنىش ۋە ئۆگىتىش قا ساۋا ئۆمىە، جىھاد،  - ھەج

ى ەكلىگرۈچھەممىسىنىڭ روھى بولۇپ، ئۇالر برۇ روھنرى، تەقرۋادارالرنى تروەىا يولغرا يېت
باشهههقا  نهههىە)ي كەدڭنىۇشههه﴿ :نىرررڭ روھىررردىن ئالغررران ئىررردى«قۇرئررران كەرىرررم»
 ھىهه ۋە نههى«قۇرئههان» اڭسهها ەبهه يىچ مرىمىههزە( ئكەقىلغانههد ھىهه ۋە ەرگەرلەمههبەيغەپ

 ىنلىكىنهەئىك ەمېنه ڭئىماننىه ۋە ڭنىه«قۇرئان»ئىلگىرى(  ھىدىنۋە) نەس ق،ۇقىلد
 نەبىهههل ڭنىهههۇئ قكى،ۇقىلهههد رۇبىهههر نههه نهههى«قۇرئهههان»بىهههز  كىنېلههه ،ڭيتتىهههەبىلم

 .(52شۇرا: )﴾قىلىمىز تەھىداي رنىەىغان كىشىل اھل ندىلىرىمىزدىنەب

الىقتەك خۇددى سرەلەفلەر ياشراتقان تەقرۋرر ىقنىڭ ھەقىقىتىنى كېلىڭالر! تەقۋال 
 ياشىتىشرى بەلكرى ئرۇ بىرزدە رامازاننىرڭ روھىنرى !ئۆزىمىزدە ھازىىاليلىرر تەقۋالىقنى 
ر شررقا مۇيەسسررەرتىبەلكررى ئۇنىررڭ بىررلەن رامازاننىررڭ مەنررالىىىنى ياشا مررۇمكىن ۋە
 :بوالرمىز

 الىقنىرڭ روھىنرى شرەرھلەپ رەزىاەلالھرۇ ئەنھرۇ تەقۋ (1)ھەبىبئىبنى  لقات
كەلگەن نۇرەا تايىنىپ ئالالھقرا ئىترائەت  ئالالھتىنتەقۋالىق دېگەن »مۇنداق دەيدۇ: 

كەلگەن نۇرەرا تايىنىرپ،  ئالالھتىن، ئۇ زاتنىڭ ساۋابىنى ئۈمىد قىلىش ۋە غان ھالداقىل
 .«ئالالھقا ئاسىالىق قىلىشنى تاشالپ ئۇ زاتنىڭ ئازابىدىن قورقۇشتۇر

                                                
نِلَعَْو ثا ن) زىيەنەلئەئ ببىىببەەتتااللقق  ئئببىىننىى  ھھ( 1) ْثَرو َي َِ ن َُ ( نۇرۇيىلدىن بر - 719/ م.  100ھ.  اپاتىۋ،  َلروُ نبو

 رر ت. زاھىد. ۋە ددىسەھۇم لىكەسىەابىئىن. بترر 
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د ىنى ئۈمىرباشرقا ۋاقىتالردىمرۇ ئالالھنىرڭ سراۋاب ،دا ترۇرۇپتىمىزمازانراھېلىغۇ  
 ن ئۈمىردقىلىپ، ئىتائەت قىلىشىمىز ۋە ئازابىدىن قورقۇشىمىز كېىەك. قورقرۇش بىرلە

 ادرامازانربىرز  بارىدىغان ئۇچقۇر ئىككى قاناتقا ئوخشرايدۇ.پ ېلىئئالالھنىڭ رازىلىقىغا 
 ھازىى قىاليلى. تەقۋالىقنىڭ بۇ مەنالىىىنى ئۆزىمىزدە

 رەزىاەلالھررۇ ئەنھررۇ تەقۋالىقنىررڭ ھەقىقىتىنررى بايرران قىلىررپ  (1)ئدەردادئەبررۇ
تەقۋالىق دېگەن بەندىنىڭ زەررىچىلىك نەرسىدە بولسرىمۇ رەببىردىن »مۇنداق دەيدۇ: 

قورقۇشىدۇر ۋە ئۆزى بىلەن ھارامنىڭ ئوتتۇرىسىدا بىرى پەردە ھاسرىل قىلىرش ئۈچرۈن 
نەرسررىلەرنى ھررارام بولررۇپ قېلىشررتىن ئەنسررىىەپ تەرك ھرراالل دەپ قارىغرران بەزى 
ئالالھ تائاال بەنردىلىىىگە برۇ دۇنارادا قىلغران ئىشرلىىىنىڭ  ،ئېتىشىدۇر. شۈبھىسىزكى
كىمكههى ﴿ىغانلىقىنى بايرران قىلىررپ مۇنرداق دەيرردۇ: بېىىردنەتىجىسرىنى ئرراخىىەتتە 

 . كىمكهههىۆرىهههدۇك ۇكاپهههاتىنىم ۇنىهههڭئ ەن،يا شهههى ئىههه  قىلىهههدىك ەررىچىلىهههلز
 ،شرۇڭا (8ررر  7زەلرزەلە: )﴾تارتىهدۇجازاسىنى  ئۇنىڭ قىلىدىكەن،يامان ئى   زەررىچىلىل

قانداق بىى ياخشىلىقنى ۋە ساقلىنىشقا تېگىشرلىك ھەرسىز قىلىشقا تېگىشلىك بولغان 
 .«قانداق بىى يامان ئىشنى كىچىك سانىما ھەربولغان 

الھىزە بۇ ئىرنچىكە مرۇتەقۋالىق ھەققىدىكى  !؟قېىىندىشىم ،ئويالپ باقتىڭىزمۇ
ىرلەن بقىالر ىىىيرۇقھەققىردە پىكىرى يۈرگۈزدىڭىزمرۇ؟ تەقۋالىرق ئېاىردا زېھنىڭىزنرى 

دە شۈبھىسررىزكى بررۇ، زەررىچىلىررك نەرسررىلەر !مەشررغۇل قىلىشررقا ھازىىالنرردىڭىزمۇ؟
كى، ۇنۇتمراڭبولسىمۇ ئۆزىنى ھېسابقا تارتااليدىغان يۈكسەك روھقرا ئېھتىاراجلىقتۇر. ئ

پراتىنى ئارىردا كىچىرك سرانىغان زەررىچىلىرك ئەمەللىىىمىزنىرڭ مۇكا ھەربىىىمىز پات
 كۆرىمىز ياكى جازاسىنى تارتىمىز.

دا تەقۋالىقنىرڭ مەنالىىىردىن بولغران برۇ مەنرانىمۇ ئرۆزىمىزدە رامازانرشۇڭا بىرز 
 ھازىىاليلى. 

                                                
َرَُِّلثن) نسارىيەلئەئ جىيەزرەلىەئ يسەئىبنى ق يدە)ياكى ئامىى( ئىبنى ز يمىىۇۋەئ ئئررددااەەددددۇۇببەەئئ( 1) أَبُو نِلود 

َثا ن َْووا ََْر نِ َْي َر َثنيَوو نَِيروودثنبو َُ ھررۇ رررر نەئ ۇلالھررەزىاەر( 653 – 580/ م.  32ھ.  – 43 نۇرۇ، ھ. بررُعوَ مرثُ نبو
 ەشرقكەمەد ەرىردەۋد ڭنىرۇنھەئ ۇلالھرەزىاەئوسمان ر ەلىپە. خستازىۇئ تەقىىائ ۋە قى ە. فەساھاب

 رر ت. .تاپقان اپاتۋ ەردەي ۇش ۋەقازى بولغان 
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 ەپسرىدىنن ۆزكىشرى ئر ەقرۋات»: ەھىمەھرۇلالھر (1)مىھرىانئىبنرى  ەيمۇنم 
 ېسرا ھ ەئىرنچىك ېلىشرىدىنمۇئ ېسا ھ ېىىكىدىنش ئۆز ىىلنىڭېب ېلىشتا،ئ ېسا ھ

 ەقۋالىرقت ،ۈشرىنىۋاالاليمىزكىچ ۇنىش ۆزىدىنس ڭئالىمنى ۇبىز ب .دېگەنىكەن «ۇئالىد
 ۇنچىلىكشر ېلىشرقائ ېسرا ھ ەردىنلەپسرن ۇنىئر ەرىكەتلەنسرە،قانچىلىك ھ ەلبتەق
 .ەرىكەتلەندۈرەلەيدۇھ

 ىىزنڭزىۆئر ىزدىنڭيىلى قىلغان ئىشرلىىى نەتكۆبىى ئاينى ئ ىزدىنڭمىىۆبىى يىل ئ
. رۇستەمەئ پۆك ىزڭئايىىشى نۈچۈقىلىش ئ ياارلىقەيىلىغا ت رەلېك ۋەتارتىش  سابقاېھ

 .قوشايلى غانالىىىەم ڭتلىىىمىزنىەئىباد ۋە الىقىمىزۋقەدىكى ترامازان نانىەم ۇبىز ب

  ا، رالغاندسروئەبۇ ھۇرەيىە رەزىاەلالھۇ ئەنھۇدىن تەقۋالىقنىڭ نېمە ئىكەنلىكى
 سورىغۇچىدىن:ئال وسئۇ 

ۇ ئر دەپ سرورىدى.ررر  سەن تىكەنلىك يولدا مېڭىرپ باققرانمۇ؟ئېاتقىنچۇ، رر 
 :جاۋا  بېىىپ كىشى

 ئەبۇ ھۇرەيىە: .دىېدرر  ھەئە،رر 

 ۇ كىشى:ئ دەپ سورىدى.رر  يولدا ماڭغان ۋاقتىڭدا قانداق قىالتتىڭ؟ شۇسەن رر 

پ تالپ ئۆترۈيا ئرا ،شقا بىى تەرەپكە بۇرۇالتتىمبايا تىكەننى كۆرگەن ۋاقتىمدا رر 
ئەبرۇ  ەردى.بدەپ جاۋاپ رر  تتىم،كېچە ئۇ يولدا يۈرۈشتىن ۋازبولمىسا يا ۋە كېتەتتىم 
 ھۇرەيىە: 

 .(2)دەپ جاۋاپ بەردىرر  مانا بۇ تەقۋالىقتۇر،رر 
                                                

و ََِبنِجلَوَ َثا ن) رىريەزەلجەئ ئئىىببننررىى  ممىىھھررىىاانن  ننۇۇييممەەمم  ۇياەئ ۇبە( ئ1) َُنمثار  – 657/ م.  116 – 37، ھ. َمَرُمو رُبنبو
ئىسرتىدادلىق كاتترا  ەفىقر  ئىلمىرد نچىلىك،ەئىشر ەئىلمىد سدىە. ھەردەتابىئىن، ئازادگ كۈيۈب( رر 734

. قرازى بولغران. ھ. للىمىەئۇمر ڭنتلىىىنىرەرزەپ ڭزىزنىەلئۇئىبنرى ئابرد رەمۆئر ەلىپەئالىمالردىن بىىى. خ
ررر  .رەرانۇت ەپىدېئالردىنقى سر ڭننىۇقىلغان قوشر شۈرۈ( قا يىۇيىلى قىبىىس)سىپى - 725/ م.  107
 ت.

 .بەتلەر - 401، - 400توم،  - 1، «ۋەلھىكەم ىۇلئۇلۇمامىئج» :ئىبنى رەجە ( 2)
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ھەر  دا ۋە باشقا ۋاقىتالردا ئالالھقا ئىشتىااق باەالپ ماڭغان يرولىمىزدارامازانبىز 
 يراكىئراتالپ ئۆترۈپ كېرتىش  نىتىكەنلەرئۇ  رامازانتىكەنلەرگە دۇچ كېلىمىز. خىل 

لىنىش ئۈچۈن ياخشرى بىرى پۇرسرەتتۇر. ەتەربىابارىدا باشقا تەرەپكە بۇرۇلۇپ كېتىش 
نىرڭ ئېاتقانلىىىغرا (1)مانا بۇ تەقۋالىقنىڭ يەنە بىى مەناسىدۇركى، شائىى ئىبنۇل مرۇئتەز

 دىكى ئىبادەتلىىىمىزگە قوشۇشقا ئېھتىااجىمىز بار:نرامازائۇنى  ،ئەگىشىپ

 

 .لىشىڭ تەقۋالىقتۇرىتاز          گۇناھالرنىچ ڭ يا كىچىل 

 .دىن ھەزەر قىلۇرىكۆرگىن ب لتىكەنلىكتە يۈرگۈچى 

 .قۇمدىن پۈتۇرمۇ ھەم تاغ           كىچىكلەرگە سەل قارىما،

 

رۈش لغا كەلتۈبىلەن تەقۋالىقنى قودا ئالالھقا يېقىنلىشىش ۋە روزا تۇتۇش رامازان 
 ك ئەتمەي تۇرۇپ ئەمەلگە ئاشمايدۇ.رھارامنى تە

قانداق ۋاقىتترا ئرالالھ تائراال ھەر» ئىبنى رەجە  رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:
ئرابىۇي  -يرا نرام ۋەھارام قىلغان يالغانچىلىق، زۇلۇم قىلىش ۋە ئىنسانالرەا قان، مرال 

دىن باشرقا رامازانر ،تەرك ئەتمەي ترۇرۇپ لىقالرنىقىقىلىشقا ئوخشاش  ىدۈشمەنلىك
ۋاقىتالردا مۇباھ قىلىنغران ئىشرالرنى تەرك ئېرتىش بىلەنرال ئالالھقرا يېقىنالشرقىلى 

 ۋە شەزلۆ ىمكززى يالغززان سزز»پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم:  ،بولمايرردۇ. شررۇڭا
 ڭ ىشززىىى ۇئز ڭىائاالنىز ئزالالھ ،ەىمىسززەئ ركەى قىلىشزىى لەمەئ نەبىزل يالغزان

 (2)«رۇيوق ز ھ ىيزاجىېئ ە ىشزىگېئ ركەى رسىسىىىەن ئىچىكىغان ۋە يكىغانەي
                                                

لثنبىلالھ ) ەەللممۇۇئئتتەەززئئ ۇھەممەدم ئئىىببننىىئەبۇل ئابباى ئابدۇلالھ ( 1) ناث ُعرتَوو  
ََُم ودَينِمل ن َُ  – 247ھ.  ،َعْروُدنِه ثنبرو

ا دېكرابىىد - 17يىلرى  - 908ئەدىب، تەنقىدچى ۋە شائىى. مىالدىاە ( رر 908 – 861/ م.  296
 - 25ئابباسىي خەلىپىسى سايلىنىپ، ئەتىسرى مۇخالىپەتچىلەرنىرڭ ئىسراانى بىرلەن قاچقران ۋە 

دېكابىىدە قەتل قىلىنغان. ئۇنىڭ بىى كېچە بىى كۈنردۈزلۈك خىالپىترى  - 29دېكابىى قولغا چۈشۈپ، 
ئەرە  ئەدەبىااتىرردا بىررى نەرسررىنىڭ مررۇددەت جەھەتررتە بەك قىسررقا بولۇشررىغا يررارقىن مەسررەل 

 رر ت. نىدۇ.قىلى
 .ەدىسھ - 1903، «ۇخارىيب»( 2)
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 ىقزانۇى روزا نگىزالەئىچمىگ -  ەي»يەنە بىرى ھەدىسرتىمۇ ئېاتقرانكى:  دېگەن ۋە
 -ئىززش  خالقسززى ەئ ۋە زۆسزز -  ەگ ەدۇبىھزز شۇىززۇروزا ى ،بھىسززى  ىۈش. ۇبولمايززك

 .(1)«ۇبولىك نەبىل ساقلىىىش ردى ەىلەرىكەھ

لەلالھۇ لرەسررۇلۇلالھ سررەئەبررۇ ھررۇرەيىە رەزىاەلالھررۇ ئەنھررۇ دە «سررەھىھەين»
 ىقزانۇى روزا الرڭبىزرى ر،ۇروزا بىر قالقانك»رىۋايەت قىلىدۇكى: ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن 

 - ارقىزززززرا ۋ ن،ۇقىلمىسززززز پاسزززززىقلى  ن،ۇقىلمىسززززز  ەگ تەسززززز بولسززززا،
 ىىلالشسززا نەبىززل ڭنىززۇئ يززا ى ىىللىسززا نىۇئزز بىززرى رەگەئ ن،ۇمىسززىقىررجا
كىشررىنى گۇناھقررا چۈشررۈپ  «قالقرران». ھەدىسررتىكى (2)«نۇسززېد روزىززكار نەم

 ۋە ئەيىبىنى ياپىدىغان نەرسىدۇر.قېلىشتىن قوەدايدىغان 
 

ھىنندااەينى  يەقنندالىىنى  ئىئئەيلىننر سننەندى! ئننى ئننالالھ! 
ئ زۈڭنندى! نى  ئاشنكارا ۋ  ا شننغرۇ  اەرد  يلىكب لغشننى  بىانناجە
 ئامى!! ىال س زلەشنى س رااىىز...نھەقھەرقاچا  ق رقغشنى شغنداقال 

 

                                                
، «ۇزەيمەئىبنرى خر» ھەدىرس؛ - 1570، «ەلمۇستەدرەكئ» ەدىس؛ھ - 3479، «ئىبنى ھىببان( »1)

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

 
 دىكى ئە القىڭىزرامازان

 

ل ئرادا تەقۋالىققا ئېىىشىش روزا تۇتۇشرتىن ئىبرارەت پەرز ئىبرادەتنى مرۇكەممە 
ئەخررالق ئۇنىررڭ تاشررقى  -  ئەدەقىلىشررنڭ ئىچكررى تەسررىىى بولسررا، گررۈزەل 

. بىررى شەخسررنىڭ ئىچكررى دۇنااسررىنىڭ ياخشررى بولۇشررى تاشررقى شررىدۇرۈكۆرۈن
ئەتنىرڭ ئۆز ئىپادىسرىنى تاپىردۇ. شۇڭالشرقا روزىردار ئەيمىرنىش ۋە ئىتاشىدە ۈكۆرۈن

كۆرۈنىردۇ ە ھرالەتتبېسىق، سالماق ۋە قەلبى ساپ  -نۇرلىىى پارالپ تۇرىدىغان ئېغىى 
 شى كېىەك.ۈياكى شۇنداق كۆرۈن

نرى نگەنلەرگۈزەل ئەخالقنىڭ شۇنداق بىى ماھىاىتى باركى، ئۇنىڭ بىلەن زىننەتلە 
 ئۇنىڭغا مۇۋەپپەق قىلىنغانالرنى كۆرگەن كىشى دەرھال تونۇۋاالاليدۇ.ۋە 

ى گرۈزەل ئەخالقنىرڭ مراھىاىت»مۇنرداق دەيردۇ: رەھىمەھرۇلالھ ھەسەن بەسىىي  
 .«ىشتۇرياخشىلىقالرنى كۆپ قىلىش، باشقىالرەا ئەزىاەت بەرمەسلىك ۋە تەبەسسۇم قىل

، كىشرىلەر بىرلەن ىمىرزدېگىن گرۈزەل ئەخرالق»مۇنداق دەيردۇ:  (1)قازى ئىااز
خۇشىۇي ھالدا ئارىلىشىپ ياشراش، ئۇالرەرا دوسرتلۇق ئىزھرار قىلىرش، كۆيۈنرۈش، 

 سرەبىئېغىىچىلىقلىىىنى كۆتۈرۈش، ئەپۇ قىلىۋېتىش، ياقتۇرمايدىغان ئىشالرنى قىلسرا 
قىلىش، كىبىى ۋە مەنمەنچىلىكنى تاشالش، ەەزەپلىنىش، كايىش ۋە قوپرال مۇئرامىلە 

 .(2)«ۇرۇشتۇرقىلىشتىن ئۇزاق ت
                                                

ُْو ث نئىبنى مۇسا ئەلاەھسرۇبىي ) ئئىىااااززل ئەبۇلفەز ققااززىى( 1) َُنُم رَ و نِلََبر نبو و نعثََوا   ِث /  544 – 476ھ. ، ِلَرا
ماراكەشررتە ئررۆتكەن ئاترراقلىق ھەدىسشررۇناى. قررازى، مررالىكىي فەقىرر  ۋە ( رررر 1149 – 1083م. 

قاتررارلىق ئەسررەرلەرنىڭ « مەشررارىقۇل ئەنررۋار»ۋە « ئئەششررىفا»، «ئىكمررالۇل مررۇئلىم»تىلشررۇناى. 
 رر ت. ئەللىفى.مۇ

 .بەت - 457توم،  - 1، «ۋەلھىكەم ىۇلئۇلۇمجامىئ» :ئىبنى رەجە ( 2)
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كررۆرگىنىڭىزدەك، گررۈزەل ئەخررالق شررەرىئەتتە تەلەپ قىلىنغرران، قىلىشررقا 
ىى قانداق كىشىنىڭ كۈچى يېتىردىغان، باشرقىالرەا پايدىسرى تېگىشرتىن ئىلگىرھەر

 شەخسنىڭ ئۆزىگە پايدىسى تېگىدىغان ئىشالردۇر.

ۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم گرۈزەل ئەخالققرا بۇيىۇەران ۋە ئەبر ،شۇنىڭ ئۈچۈن
 ئززالالھ ى  ،ڭبولسززا ەردەيەق»رەزىاەلالھررۇ ئەنھۇەررا مۇنررداق دېررگەن:  (1)زەر
 لەزۈگز ،ش ئۈچزۈن ىۈۋېرۈچۆئ نىۇئ ،ڭ، بىر خاىالىقىى قىلى  سالساقى قورق

 .(2)«قىزز  ەئززامىلۇم نەبىززل خززالقەئ لەزۈگزز ئىىسززانالرغا ۋە قىزز  بىرنززى ئىشزز ى 
ا ئررۇالر بىررلەن گررۈزەل ئىنسررانالرەا گررۈزەل ئەخررالق بىررلەن مۇئررامىلە قىلىررش بولسرر

تەقەززالىررىى بررويىچە ئارىلىشررىپ ياشاشررنى كۆرسررىتىدۇ.  -ئەخالقنىررڭ تەلەپ 
 ۋەئىىسزانالرغا ئارىلىشزى  ياشزايكىغان »پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: 

 نەئىىسززانالر بىززل جززرىەئ ڭىىززئمىىۇمقىلىززكىغان  سززەبر ەىلىززرىگەزىيەئ ڭالرنىززۇئ
قىاللمايززززززكىغان  سززززززەبر ەىلىززززززرىگەزىيەئ ڭىززززززالرنۇئ ۋەئارىالشززززززمايكىغان 

 .(3)«رۇ  ۈيۈكى  بكىڭىىئمىىۇم

ئەخالقرى دەل ئەكىسرچە بولرۇپ  -  ئەدەدىكى رامازانرقىسمەن كىشرىلەرنىڭ  
، باشرقىالرەا يرول قويمايردۇ، كېتىدۇروزىنى باھانە قىلىپ ناھايىتى قوپاللىشىپ  .قالىدۇ
تلەشرمەيدۇ، باشرقىالرمۇ ئرۇ كىشرى شەپقەت قىلمايدۇ، باشقىالر بىلەن ئۈلپە -رەھىم 

قانررداق كىشررى بەزىرردە مۇشررۇنداق كىشررىلەر بىررلەن ھەربىررلەن ئۈلپەتلىشررەلمەيدۇ. 
قىلىش ۋە ئەپۇ قىلىرۋېتىش  سەبىسىنىلىپ قېلىشى مۇمكىن. بۇالرنىڭ قىلغان ئىشلىىىغا 

ياخشىلىق ۋە گۈزەل ئەخالق قاتارىدىندۇر. بۇ ھەقتە ئىمرام ئەھرمەد مۇنرداق دېرگەن: 
 .(4)«ەل ئەخالق ئىنسانالرەا كە  قورساقلىق قىلىش ۋە ئەپۇ قىلىۋېتىشتۇرگۈز»

                                                
َثا نجۇنردۇ  ئىبنرى جۇنرادە ئەلغىفرارىي ) ئئەەببۇۇ  ززەەرر( 1) ِثَضوا ََُْواََُُّنِل َُن نبو ُِ ْروُد َُ َََ َين  –/ م. ؟  32 –ھ. برۇرۇن ؟ ، أبُو ن

سرۇلمانلىقىنى ئوچرۇق ئرېالن قىلغران، ۇنجى مۇسۇلمان بولغان بەش ساھابىنىڭ بىىى. مەككەدە مۇت( رر 653
 رر ت. ھەقنى سۆزلەشتە شىجائەتلىك، دۇنااەا بېىىلمەي، ەورىگىل ياشاشنى تەشەببۇى قىلغان زاھىد زات.

 .دېگەن «سەھى ». ئالبانىي: دېگەن «ەسەنھ»( ەدىسھ - 1987 ،«ئەسسۈنەن») :تىىمىزىي( 2)
 - 4032، «ەئىبنرى مراج» ەدىرس؛ھ - 2507، «تىىمىزىي» ەدىس؛ھ - 5002، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »3)

 .دېگەن «ەھى س»ئالبانىي:  ھەدىس.
 .بەت - 457توم،  - 1، «ۋەلھىكەم ىۇلئۇلۇمجامىئ» :ئىبنى رەجە ( 4)
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 - رۈشنى مەيلى شەخسىي ياكى ئىجتىمائىي سەۋىاەدە بولسرۇن، يرۈىئېا رامازان 
ا تررۇرۇش، نەپررس ۋە ئەخالقىرري جەھەتررتىن مۇكەممەللەشررتۈرىدىغان بىررى پىوگىاممىغرر

 ئايالندۇرىشىمىز تامامەن مۇمكىن. 

 قونىردۇ.روزا تۇتقۇچىالرەا خاتىىجەملىك  پ،زەنجىىلىنىشەيتان ىتى لەنئۇشبۇ ئايدا 
ۋە تەرەققىري  يېتىلدۈرۈشگۈزەل خىسلەتلەرنى  دىن يېڭىروزىدارالرەا يېڭىبىلەن  نىڭبۇ

ىرردۇ. بررۇنى يىلنىررڭ باشررقا تۇەۇل پۇرسررەتلەر قرراچۇرۇپ بولمرراىقىلرردۇرۇش ئۈچررۈن 
. ئررالالھ تائاالەررا يېقىنلىشررىش تررتە، ئەلبەدىمۇ داۋامالشتۇرالىشررىمىز مررۇمكىنىررۋاقىتلىى
 ھەم قىلىشررقا تېگىشررلىك ئەمەللەرنىررڭ قاتارىغررا گررۈزەل ئەخالقنررىرامازانرردا ئۈچررۈن 

ئە  ئەۋزىلرى ۋە ئە  رنىرڭ ەئەمەلل ئېزگرۈقوشۇشىمىز تولىمۇ زۆرۈردۇر. گۈزەل ئەخرالق 
پەيغەمربەر  كىشرى كېلىرپبىرى دەرۋەقە، ئۆزىردۇر. دەل ياخشرىلىقنىڭ  ھەتترا ئەالسى،

. پەيغەمررربەر ىدىسرررورەلەيھىسسررراالمدىن ياخشرررىلىقنىڭ نرررېمە ئىكەنلىكىنرررى ئ
   .(1)دەپ جاۋا  بەردى« رۇخالق ەئ لەزۈياخشىلى  گ»ئەلەيھىسساالم ئۇ كىشىگە 

يەنى گۈزەل ئەخالقنرى ئۈسرتۈن قىلغران  ،دىكى ياخشىلىقنى«قۇرئان كەرىم»بىز 
ئىنسررانالرنىڭ  «ەرىررمقۇرئرران ك»ئىشررارەلەرنى تەپەككررۇر قىلىررپ باقررايلى.  -ئىمررا 

ياخشررىلىق ھەققىرردىكى چۈشەنچىسررىنى شررەكىل ۋە كۆرۈنررۈش بىررلەن چەكررلەپ 
ئىچكى دۇناا ۋە مراھىاەتنى ئىسرالھ قىلىشرتىن ئىبرارەت تروەىا تەرەپركە ، قويماستىن

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

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

 رى ،ېهب زاكهات ش،ۇئ قه نامهاز رى ،ېهب مەمهال يهارد - لۇپ ەرىشىشىگېئ ئازادلىققا
ي لىهههدا  ڭ)ئالالھنىههه ۋە ەللىككەسهههېك ،ققاۇلۇلي قسههه قىلىههه ، اپهههاۋ ەھهههدىگەئ

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

 .ەدىسھ - 2553، «ۇسلىمم» (1)
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 ەنەئ ر،ۇردەملەئههاد راسههتچى(( )ئىمانىههدا( رەكىشههىل ەئىههگ ەرگەتلەپۈسهه قىرىقىۇيهه
 .(177بەقەرە: )﴾رۇادارالردۋقەت الرۇش

 ىررىىگە ۋەغەمبەرليپەرىشررتىلىىىگە، كىتابلىىىغررا، پەئالالھنىررڭ ا، تائاالەرر ئررالالھ
ل اخشرىلىق قىلىرش، گرۈزەلەردە داۋاملىرق ينەپسرئاخىىەت كۈنىگە ئىمران ئېارتىش 

رەررا چان بولررۇش قاتارلىقالسررەبىرەھىمنررى ئررۇالش، ۋاپررادار ۋە  -ئەخررالق، سررىلە 
 ئۈندەيدىغان بىى روھنى ئېلىپ كېلىدۇ. 

دەل مۇشرۇ  رامرازانسرۈپەتلىىىدۇر ۋە  نىرڭكۆرگىنىڭىزدەك، بۇ ئەخالقرالر تەقۋالىق
تەقۋالىرق بىرلەن گرۈزەل  !تەقۋالىق ئۈچۈنال يولغرا قويۇلغران. ئرى روزىردار قېىىندىشرىم

شرۇنىڭ  !قرقەت قىلىرڭىكىگە دۈئەخالق ئارىسىدىكى مۇناسىۋەتنىڭ نەقەدەر كۈچلۈكلر
. دىقىلر ئاترا خىسرلەتنىئۈچۈن ئالالھ تائاال پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالمغا ئرۇ ئىككرى 

 نەم ئززالالھ ى قارىغانززكا  ەرگەسززىل» :ئەلەيھىسسرراالم ھەقىررقەتەن رەسررۇلۇلالھ
 دەپ( 1)«نەادارمۋقزززززەى كە زززززرەب ردى ەسزززززىل ۋە نەقزززززورقىم كە زززززرەب

ھەقتائاالنىرڭ:  ،بولرۇپال قالمراي ىدارتەقرۋائىنسرانالرنىڭ ئە  ئرول زات  ،ئېاتقىنىدەك
دېگىنىردەك  (4)قەلەم: ﴾نەئىگىسه  الققهاەئ كۈيۈب نەتەقىقەھ نەس(، دەممەھۇ)ئى م﴿

 ئىدى. ھەم ئە  ئەخالقلىقى 

ىەك قىلىرپ روشرەن مۇناسرىۋەتنىدىكى تەقۋالىق بىلەن گۈزەل ئەخالقنىڭ ئوتتۇرىسى 
 ؛بىرلەن ئالالھنىرڭ ئوتتۇرىسرىدىكى مۇناسرىۋەتنى ياخشىالشرتۇر قرۇلتەقۋالىق  ئېاتقاندا،

ئررۆزى بىررلەن ئىنسررانالر ئارىسررىدىكى نىڭ بەنرردىياخشررىلىق ۋە گررۈزەل ئەخررالق بولسررا 
ى مۇناسىۋەتنى ياخشىلىشىدۇر. بەنردە ئرۆزى بىرلەن رەببىنىرڭ ئارىسرىدىكى مۇناسرىۋەتن

ياخشىلىغان بولسا تەقرۋادار بولىردۇ. ئرۆزى بىرلەن ئىنسرانالر ئارىسرىدىكى مۇناسرىۋەتنى 
ھەر ئىككى ئىشرنى قىلىشرقا  بولسا رامازانياخشىلىغان بولسا ياخشىلىق قىلغۇچى بولىدۇ. 

 الرڭساقلىنىشهى( ناھالردىنۇ)گ ر،ەئمىنلۇئى م﴿دە: «قۇرئان كەرىم»چۈنكى، چاقىىىدۇ. 
 رزەپ ريزا( ەرگەتلەممۈئههه ئىلگىرىكهههى نهههىە)ي ەرگەگىهههرىكىلئىل ردىنەسهههىل نۈچهههۈئ

 دېاىلگەن. (183)بەقەرە: ﴾قىلىندى رزەريزىسى( پ رامازان) ۇرگىمەسىل ك،ەقىلىنغاند
                                                

 . ەدىسھ - 1110، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ -5063، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك (1)
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روزا  الرڭبىزرى»ھەدىس شرەرىفتە پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم مۇنرداق دەيردۇ:  
بىررى  .(1)«نۇمىسززىقىررجا - ارقىززرا ۋ ن،ۇقىلمىسزز  ەگ تەبولسززا، سزز ىقززانۇى

ئالالھقا يرېقىن نى بەندى ۇشتەقۋالىق ۋە گۈزەل ئەخالقنىڭ بىىلىكتە تېپىلىشى ە بەندىد
يراكى ھەر بىىىنرى ڭ قىلىنغان ئەۋلىااالرنىڭ سېپىگە ئۇالشتۇرىدۇ. بۇ ئىككرى سرۈپەتنى

يوقىتىررپ قويررۇش كىشررىنى جىنايەتچىلەرنىررڭ يولىغررا باشرراليدۇ. گررۈزەل  ئىككىسررىنى
جىىالرنىڭ يولىنى ئايىىادىغان بىى پاسىل بولغانلىقى ئۈچرۈن، ئەخالق ياخشىالر بىلەن فا

پەيغەمرربەر  ھەمرردە گررۈزەل ئەخالققررا چاقىىىشررنى ئررالالھ تائرراال گررۈزەل ئەخالقنررى
ئەلەيھىسسرراالمنىڭ مررۇھىم ۋەزىپىلىىىرردىن بىررىى قىلرردى. بررۇ ھەقررتە پەيغەمرربەر 

 قالشۇىولز رنزىەىلەزىلەپ ز خزالقەئ سزى ېئ نەم»: ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەۋەتىلىشرىدىن ئىلگىرىى برۇ  .(2)«ىىلكى ەۋەئ نۈچۈئ

توزا  ۋە قاراڭغۇلۇقالر بېسىۋالغان بولرۇپ، مۇكەممەللەشرتۈرۈش ۋە  - ئەخالقالرنى چا 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنى گرۈزەل شۈبھىسىزكى، ئىدى.  موھتاجگۈزەللەشتۈرۈشكە 
 قايتۇرۇپ ئېسىل سۈپەتلەرگە ئىگە قىلىش ئۈچۈن ئەۋەتىلدى.ۋە كامىل ھالىتىگە 

گەن، بۇ ئايردا چۈشرۈرۈلخرۇددى ئۇشر كى،ھەقىقەتەنمۇ ئۇلرۇ  بىرى ئايردۇر رامازان 
 غۇلهههۇئ ۇئههه بھىسهههىزكى،ۈش - كەشههه﴿: ئرررالالھ سرررۇبھانەھۇ ۋەتائررراال چۈشۈرگۈچىسرررى

ىمى تېىىمرۇ مرۇھ ئۇلۇەردۇر؛ «قۇرئان كەرىم» دەپ سۈپەتلىگەن (77ۋاقىئە: )﴾رۇد«قۇرئان»
 ئاسهىيلىق اغهڭردىگارىۋەرەپ غۇلهۇئ نىېئى ئىنسهان سه﴿: ئۆزىنى ئالالھ سۇبھانەھۇ ۋەتائاال

نرى «رئانقۇ»بۇ  ھەمدەپ سۈپەتلىگىنىدەك ئۇلۇەدۇر؛  (6ئىنفىتار: )﴾ئالدىدى؟ ەمېن قىلىشقا
 «قۇرئهان»﴿دە «قۇرئران كەرىرم» جىبىىرل ئەلەيھىسسراالمرر پەرىشتە ئېلىپ چۈشكەن 

. رۇزىدۆسه قىلىنغهان( نازىه()ئهارقىلىق  لچىسهىەئ بىر تلىلەئىزز ڭئالالھنى نەتەقىقەھ
دەپ  (02 – 19)تەكرررۋىى: ﴾رۇىلىكتهههۋرتىەم رگاھىهههداەد ڭئالالھنىههه ر،ۇكتهههۈچلۈك لچهههىەئ ۇئهه

چۈشررۈرۈلگەن زاتمررۇ  «قۇرئرران كەرىررم»بررۇ  نداقالۇشرر ؛ئۇلۇەرردۇرگەندەك ەنسررۈپەتل
ڭ ئە  نرى ئەخالقالرنىر«قۇرئران كەرىرم»ن ئىنسانالرنىڭ ئە  ئۇلۇەىدۇر، ئۇنرداق ئىركە

 قىلچە مۇبالىغە بولمايدۇ.  ،ئۈستۈن دەرىجىلىىىگە ئۈندىگۈچى دەپ قارىساق
                                                

 .ەدىسھ - 1904، «ۇخارىيب»( 1)
 .دېگەن «ەھى س». ئالبانىي: ەدىسھ - 8729، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم»( 2)
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم گرۈزەل ئەخالقالرنرى مۇكەممەللەشرتۈرۈش ئۈچرۈن  
ئەخالقى بىرلەن ئەخالقلىرنىش ۋە  «قۇرئان كەرىم»ئۆزى  ئەۋۋەلئە   ،ئەۋەتىلگەندە
ئررۇ ئەخالقررالر بىررلەن زىننەتلەنرردى ۋە  ئررارقىلىققلىىىرردىن تويۇنررۇش ئۇنىررڭ ئەخال

. قىلىنردىنىرڭ ئەخالقىغرا زىرق كېلىردىغان ھەرقانرداق ئىشرتىن ئرۇزاق «قۇرئان»
ئائىشە رەزىاەلالھۇ ئەنھرا پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالتۇ ۋەسسراالمنىڭ دەرھەقىقەت، 

دەپ  (1)«ئىردى ‹ئرانقۇر›ئرۇ زاتنىرڭ ئەخالقرى » :ندااسورالغئەخالقلىىى ھەققىدە 
 .ىدىجاۋاپ بەرگەن

ر ەخالقرالپەيغەمبەرلەر، تەقرۋادارالر ۋە سرالىھلەرگە تارقالغران پۈترۈن گرۈزەل ئ 
 لەلالھۇبارلىق پەيغەمبەرلەرنىڭ ئىمامى ۋە تۈگەنچىسى بولمىش پەيغەمبىىىمىرز سرەل
مربەر ئەلەيھى ۋەسرەللەمنىڭ شەخسرىاىتىدە توپالنغران ئىردى. ئرالالھ تائراال پەيغە

رنى ەلەيھىسسراالمغا ئۇالرنىررڭ ھەممىسرىنىڭ ئەخالقىرردا تارقالغران گررۈزەل خررۇلقالئ
، «ىرمقۇرئران كەر»توپالپ بەرگەن ئىدى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالم ئەخالقالنغران 

ىرلەن قىلچە كرونىىاپ قرالغىنى يروق. ئۇنىرڭ ب تا بۈگۈنگىچە چۈشكەن ۋاقتىدىكىدىن
 اقتا.ە ياشىمردە جانلىق ۋە روھلۇق ھالەتتئەخالقالنغان پەيغەمبەرنىڭ ھاياتى زېھىنلە

ا ئېاىردسېىىالىق ۋە گۈزەل ئەخالقنىڭ  !پەخىىلىنىڭ !ئى روزىدار قېىىندىشىم 
گررۈزەل ئەخالقررتىن مررول نېسررىۋىگە ئېىىشررىپ ئۇشرربۇ مۇبررارەك ئايرردا  ،تۇرۇپسررىز

ئىمانىڭىزنى مۇكەممەللەشتۈرۈش ۋە رەببىڭىزنىڭ مۇھەببىتىنى قولغا كەلتۈرەلىشرىڭىز 
ئررۆزىڭىزنى بۈيررۈك ەايىنىررڭ ئالرردىغا قويۇشررىڭىز ۋاجىپتررۇر. شۈبھىسررىزكى،  ،ۈچررۈنئ
 لەزۈگززززز ەڭئ خالقزززززىەى ئلىر زززززامىلراق ممىزززززكى ەھ ڭرنىزززززەلئمىىۇم»

 ەڭئالالھقزززززززا ئ ڭرنىەنزززززززكىلەب» ھەم ۋە ھەقىرررررررقەتەن (2)«رۇبولغانلىرىزززززززك
 .(3)«رۇبولغانلىرىك لەزۈگ خالقىەئى ە لىر رۈملۈيۆس

ۋە تەقۋالىق بىرلەن زىننەتلىاەلىسرىڭىز رەببىڭىزنىرڭ  روزىڭىزنى گۈزەل ئەخالق
رازىلىقىغررا ئېىىشەلەيسررىز ۋە جەننەتررتە پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالمنىڭ قوشنىسررى 

                                                
 .ەدىسھ - 24774 ،«ەھمەدئ ۇسنەدۇم» ەدىس؛ھ - 1233، «ۇسلىمم» (1)
 .دېگەن «ەسەنھ»ئالبانىي:  ەدىس.ھ - 2612، «تىىمىزىي» ەدىس؛ھ - 23684، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »2)
 .دېگەن «سەھى ». ئالبانىي: دېگەن «ەھى س ەسەن،ھ» س(ەدىھ -1082، «تىىمىزىي») ( تىىمىزىي:3)
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 ەڭئ اڭزززما ڭرنىەسزززىل»بوالاليسرررىز. پەيغەمررربەر ئەلەيھىسسررراالم ئېاتقرررانكى: 
 قى ېيززز ەڭئ ىززز ى ەھەج نۇئزززور نىۈ ززز تەقىيزززام ۋە الرڭ ىە رۈملۈيۆسززز
 ىلىزز ەپرەن ەڭئ اڭززما. رۇالردڭبززولغىىى لەزۈگزز ەڭئ خالقززىەئ رالڭغىىىىززكىبول

 اقيىزززر ەڭئ نزززكى ەم ەىززز ەھەج نۇئزززور نىۈ ززز تەقىيزززام ۋە الرڭبزززولغىىى
 ۋە بىلجىراليزززززكىغانالر نىزززززىەلگە  ئاغ ىغزززززا ر،ەرلۈ كزززززەاالق ۋ الرڭرىزززززكىغىىىۇى
 .(1)«لىكلىرىڭالردۇر ىبر

 

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

  بىزننى اامنا  ئەخنالب ۋئى ئنالالھ! ااخشىسىغا ھىدااەت قىاللىاادۇ. 
باشننىا ھننېچكى  سننەندى! . !قىلغىنناامننا  ئەمەللەردىنن! ئننغزاب 

 ئامى!! دى! ئغزاقالش غرالىاادۇ...اامانلىىالر

 

                                                
 «ھەسرەن». ئالبرانىي: دېرگەن «ەرىربە ەسەن،ھ» (ەدىسھ - 2018 ،«تىىمىزىي») ( تىىمىزىي:1)

 .دېگەن
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ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 

 بەت. - 315، «بۇستانۇل ۋائىزىن»: زىيەۋج لۇئىبن( 5)
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 دىكى زىكىرلىرىڭىزرامازان

 

 زەئىپلىشررىدۇ. ئىماننىررڭ ، گرراھكۈچىاىرردۇگرراھ قەلبىرردىكى ئىمرران  بەنردىنىڭ
 ولىدۇ.بمەئسىاەتتىن  - كۈچىاىشى ئىتائەت بىلەن بولسا، زەئىپلىشىشى گۇناھ

ئەمەل  ئىتائەت ئەمەللىىىنىڭ ئىچىدە، ئالالھنىرڭ زىكىىىردىنمۇ ئەۋزەلرىەك بىرى
 :ەمسەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەلل ۇلالھرەسۇل ،بولمىسا كېىەك. چۈنكى

 ڭەئ رگاھىزكاەد ڭالرنىزڭببىەر ياخشىسزىىى، ەڭئ ڭالرنىڭللىرىەمەئ ەرگەسىلرر 
 - نۇئززال  قىلىززكىغىىىىى، نۈسزز ۈئ ەڭئ الرنززىەڭرىجەد بززولغىىىىى، ىلىزز ەقىمم
 الرنززىڭبىرى - ، بىززر ىشززىچرۇئ الرغاڭشززمىىىۈد ۋە الردى ڭقىلىشززى ەدىقەسزز شۈمززۈ 
 :ساھابەلەر دېگەندە،رر  ؟ۇيمەرېب رەۋەخ ئىش ى  ياخشىراق ۇالردىىمۈڭشۈرۈل ۆئ

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم: دېدى.رر  !يا رەسۇلۇلالھ ،بولىدۇرر 

 .(1)دىېدرر  ،رۇش ەسلەئالالھىى ئ ۇبولسىم ۇئرر 

پ، دات . قەلبلەرنرى ترازىالكۈچلەندۈرىردۇئالالھنى ئەسلەش ئىماننى يېڭىاليدۇ ۋە 
   ايتۇرىدۇ.قئىلگىىىكى پاك ھالىتىگە بېسىپ كېتىشتىن ياكى گۇناھتىن قارىداپ كېتىشتىن 

ئالالھ تائاال ئىمان ئەھلىنى رەببىنى زىكىى قىلىشقىال بۇيىۇماستىن، بەلكى كرۆپلەپ 
 غههاڭنىۇئ. الرڭههقىلى يههاد پۆكهه ئههالالھنى ر،ەلئمىنۇمههئههى ﴿: زىكىررى قىلىشررقا بررۇيىۇپ

 پۈشهۈچ رەرىشتىلەپ اقىتتاۋ ئىككى ۇب نكىۈ)چ الر،ڭيتىېئ سبىھەت ئا شامدا نەتىگەئ
 دېرررگەن ۋە (42 – 41 :ئەھرررزا )﴾(ۇسهههابلىنىدېھ زىلهههىەۋئ ڭاقىتالرنىهههۋ ،رغهههانلىقتىنۇت
 دېگەن. (10جۇمۇئە: )﴾الرڭتىېئ ياد پۆك ئالالھنى ن،ۈچۈئ رىشى ېئ الرغاڭقسىتىەم﴿

                                                
 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدىسھ - 3790، «ەئىبنى ماج» ەدىس؛ھ - 3377، «تىىمىزىي»( 1)
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 ەرۆئه رالۇئه﴿ نى:كىشرىقانداق ۋاقىتتا ئۆزىنى كۆپ ئەسرلىگەن ھەرئالالھ تائاال 
 (191ئىمرىان:  )ئرال﴾ۇرىهدۇت پەسهلەئ ئهالالھنى ۇتقانهدىميا ،ۇرغانهدىمۇئ لت ،ۇرغاندىمۇت

  دەپ ماختايدۇ.

 بىرىگە ىرش بىرلەنقىلگۇناھالرنى مەەپىرىەت  ەائالالھ تائاال زىكىى ئېاتقۇچىالر
ىكىهر ز پۆئهالالھنى كه﴿ۋەدە قىلىپ مۇنرداق دەيردۇ:  نىبۈيۈك ئەجىى بېىىدىغانلىقى

تتهها كا ۋە تەغپىههرەئههالالھ م ئايالالرغهها چىۇزىكىههر قىلغهه پۆكهه ۋە رەرلەئ چىۇقىلغهه
 .(35)ئەھزا : ﴾ييارلىدىەت ابۋسا

 پۈتررۆئ الرردىغائ»نى قىلغررۇچىالر زىكىررىكررۆپ پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم 
 «ى ززىە   ۈزۈئزز/ ەئىلگىرل رەررىززكلەفۇم»: پبېىىرردەپ خەۋەر  «رەچىلۈتكررەك

 :رالە كىىامساھابىدى. شۇندا دېگەن

ھ ئرالال اشرتى.سوردەپ ررر  !ىچىسرئەل؟ ئرى ئالالھنىرڭ لەركىممۇفەررىدلەر رر 
 ئەلەيھىسساالم: رەسۇلى

دەپ جراۋا  ررر  ،ئايزالالر ۋە لەررەئ ۇچىقىلغززىكىزر   ۆ زئالالھىى  الرۇئرر 
 .(1)بەردى

نالر ئىنسرا» ،كۆپلرۈكى بولرۇپ لۈكىنىڭسرۆز «ُمَضو  ثُّ» دېرگەن سرۆز مۇفەررىدلەر
الالھ ئەسلەپ ن ئالالھنى ئبىلەن مۇئامىلە قىلىۋاتقان تەقدىىدىمۇ، قەلبى ۋە تىلى بىلە

 دېگەن مەنىدىدۇر. «بىلەن خالىي بولغۇچى

زىكىى پۈتۈن ئەمەللەرنىڭ روھىردۇر ۋە ئە  ئۇلۇەىردۇر. ئرالالھ تائراال  شۇل بائىس
 ەمهههمەھ باشهههقا دىنڭهههنىۇئ نهههىە)ي ممىهههدىنەھ تى ېههئهههالالھنى يهههاد ئ﴿: ئېاتىررردۇ
 بىلىههههپ رنىالڭئىشههههى( ەمههههمە)ھ اتقههههانۋقىلى ئههههالالھ ر،ۇغههههدۇلۇئ( تتىنەئىبههههاد

 .(45ئەنكەبۇت: )﴾ۇرىدۇت

                                                
 .ەدىسھ - 2676، «ۇسلىمم» (1)
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ئرالالھنى »ئىلىم ئەھلىلىىى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ: 
نچە ئىتررائەت ىزىكىررى كررۆپ ،قانررداق ئىشررتىن ئۇلۇەرردۇر. چررۈنكىھەرزىكىررى قىلىررش 

چرۈن ئىتائەتنىررڭ ئە  ئەۋزىلررى، ئۈ شررۇنىڭ تۇر.ئەمەللىىىردىكى ئاساسررلىق مەقسرەت
 .«ى سانىلىدۇسىىى ۋە روھ

 كەلىمەترۇزىكىى ئىترائەت ئەمەللىىىنىرڭ ئە  ئۇلرۇەى بىرلەن بىىلەشرتۈرۈلدى. 
ئىچىردىكى ئە   لەرزىكىرىدۇر. ھەتترا زىكىرى بىرى «ال ئىالھە ئىللەلالھ» ـــــتەۋھىد 

 ئەۋزىلىدۇر.

 نامههاز نۈچههۈئ قىلىهه  زىكىههر نههىېم﴿ :نامرراز زىكىررى بىررلەن بىىلەشررتۈرۈلدى
 .(14تاھا: )﴾غىنۇئ ق

 ئهادا رنىەتلەئىبهاد ئائىهت ەجهگەھ رەسهىل﴿ :زىكىى بىلەن بىىلەشتۈرۈلدىھەج 
 يهاكى كەنهدەتكەئ يهاد  ىرلىنىپەپ الرنىڭاۋب  - ئاتا ئالالھنى يىن،ېك قىلغاندىن

 .(200بەقەرە: )﴾الرڭتىېئ ياد ەزىياد ۇدىنمڭنىۇئ

 بىهر( ردىنەشهرىكلۇ)م ر،ەلئمىنۇمهئهى ﴿ :بىرلەن بىىلەشرتۈرۈلدى ىرىزىكجىھاد 
 الر،ڭرسهىتىۆك سهاباتلىق الرداڭغىېچ چراشقانۇئ( نىغاۇق ش نەشمۈد نىە)ي ەگەجامائ

 .(45)ئەنفال: ﴾الرڭتىېئ ياد پۆك ئالالھنى نۈچۈئ الرڭقازىنىشى تەقىيەپپۇۋەم

شۈبھىسىزكى، ئالالھ تائاال دىنىنى قوەردىغۇچى ئالىمالرنىرڭ ئراالمىتىنى زىكىرى 
 نىۇبه رەگەئ﴿ :ى ئەھلى دەپ ئاتىردىتى. بەلكى ئۇالرنى زىكىبېكىتقىلغۇچىالر دەپ 

 .(7ئەنبىاا: )﴾الرڭس را( ئىلىمدىن ھلىەئ) ھلىدىنەئ زىكىر الر،ەڭبىلمىس

لىش ۋە زىاران تارتىشرنىڭ ېمەھرىۇم قر لالھنىڭ زىكىىدىن ەەپلەترتە قرېلىشئا
 الرغهههاۇئ ئهههالالھ نەبىهههل ڭنىۇشههه غهههان،ۇنتۇئ ئهههالالھنى رەسهههىل﴿ :ئاالمىتىدىنررردۇر

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

بىى ئىنسران تىلىردا ھەم دىلىردا ئالالھنىرڭ زىكىىنرى دائىرم قىلمراي ترۇرۇپ 
لىقتىن تارتقۇچى زىاانۋە تىن لىكچىكەملىقتىن، نادانلىشتىن، ېەەپلەتتىن، مەھىۇم ق
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ئالالھنىرڭ »اتقرانكى: رەزىاەلالھرۇ ئەنھرۇ ئې (1)جەبەلئىبنرى  قۇتۇاللمايدۇ. مۇئراز
. (2)«ىىدىنمۇ ئۈنۈملۈكىەك بىى قۇتۇلۇش يولى يوقتۇرزابىدىن قۇتۇلۇشتا ئالالھنىڭ زىكئا

ىمىزنىڭ زىكىىنرى كرۆپ قىلىشرقا ئۆزلۈكىردىن ھەرىكەتركە ئۆتۈشرى ئۈچرۈن نەپس
زۆرۈردۇر.  ىمىززامرران زىكىررى قىلىشررقا كۆنرردۈرۈش ۋە چېنىقتۇرۇشرر ھەرنررى ىمىزتىل

 رنى كۆپ قىلغىلى ۋە ئىماننى زىاادە قىلغىلى بولىدۇ. ياخشىلىقال شۇندىال

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

كەتترى،  ئىسالمنىڭ ھۆكۈملىىى ماڭا جىق كۆرۈنۈپ ،ئى ئالالھنىڭ پەيغەمبىىىرر 
 نىردى،دېگەرر  ال،ئىشنى تەۋسىاە قىلسى الچىڭ ئېسىلىپ مېڭىشىم ئۈچۈن، ماڭا بىى

 :ئۇ كىشىگە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

 .(3)دېدىرر ، نۇلسەمكەن نەبىل قىلىش زىكىر ئالالھىى ەمىشەھ ڭىىلىرر 

نررى ئۈچررۈن كۈنرردىلىك زىكىى بېزىلىشررىدىلالرنىررڭ ياشنىشررى، ۋاقىتالرنىررڭ 
ېرىەك. كداۋامالشتۇرۇشتىنمۇ كۆپىەك تىرل نەمدىلىنىردىغان باشرقا بىىنەرسرە بولمىسرا 

نرى زىپىلەردىن كۈندىلىك، ھەپتىلىك ياكى ئايلىق ئوقۇشقا تېگىشلىك ۋە«قۇرئان كەرىم»
ئۈچرۈن  داۋامالشتۇرۇش قەلبنى ئىالھىي ۋەھىادە نۇرالندۇرۇشنى ئرارزۇ قىلغران كىشرى

 ئۈچررۈن مررۇئمىن كۈنرردۈزلۈك بەلگىلەنررگەن زىكىررىلەر مررۇھىم بىررى ئىشررتۇر. كررېچە ۋە
 غانپاچاقاليرردى كىشررەنلىىىنىدىىاشررچىلىقنىڭ ، ئاليىىتىررپ ەەپلەتنىررڭ پەردىلىىىنررى

 . رالدۇروقياخشى 

ر ئىشراليروق  داپىالنرئىنسان كرۆپىنچە، ۋاقتىنرى قەدىرىلىمىگەنلىكتىن يراكى 
يراكى بەزىسرىنى ئۇنترۇپ قالىردۇ.  تاشالپ قويىدۇسەۋەبىدىن كۈندىلىك زىكىىلەرنى 
                                                

و َيين) جىريەزرەلىەئ نسارىيەلئەئ مىەئىبنى ئ للەەببەەئئىىببننىى  جج  ئئااززۇۇمم رراھمانۇئابد ۇبەئ (1) َثنَعمر نبو َْواث ََ َُن َُنبو ُمَعوا
َثا ن َْوا ََْر  لمانۇسرۇم شرىداېي 18ھرۇ ررر نەئ ۇلالھرەزىاەر( 639 – 604/ م.  18ھ.  – 18 نۇرۇ، ھ. بِ

برارلىق ەازاتالرەرا  اىنكرىېك نردىنۇئ ۋەەرا «ەرازىتى درەب» ،ەگ«يئىتىەب ەبەقەئ»ئىككىنچى  پ،ۇبول
. قىر ەياخشى بىلىردىغان ف ە ئ ھكاملىىىنىەھارام ئ -ئىچىدىكى ھاالل  رەلە. ساھابەقاتناشقان ساھاب

 رر ت. .نەتىلگەۋەئ ەنگەمەي رىپىدىنەت يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ
 ھەدىس. - 3377، «تىىمىزىي»( 2)
 دېگەن.« سەھى »ئالبانىي:  ھەدىس. - 3793، «ئىبنى ماجە» ھەدىس؛ - 3375، «تىىمىزىي»( 3)
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كىمىز ئۈچرۈن ياخشىلىقنىڭ يولىدىن چەتنەپ كەتمەسرلى ەۇچىتۇرئىماننى يېڭىالپ 
 ساقلىنىشىمىز كېىەك. الردىنبۇ

پەيغەمررربەر ئەلەيھىسسررراالمنىڭ كېچىلىرررك ۋە كۈنررردۈزلۈك زىكىىلەرنرررى  
ۋىتىنرى پەيغەمبەرلىك يۈكلىىى، ئۈممەتنىڭ سىااسىي ئېغىىچىلىقلىرىى ۋە ئىسرالم دە

اق داۋام مۇشەققەتلەر ئىچىدىمۇ ھېچ ئۈزۈپ قويماستىن قانرد - بىجەيەتكۈزۈشتىكى 
 ىقىنى ئۇنۇتماسلىقىمىز كېىەك.قىلغانل

 ئههاز ڭچىنىههېك .قىلغىههن يههاد نههامىنى ڭنىههڭردىگارىۋەرەپ ئا شههامدا نەتىههگەئ﴿
 .(62 – 25 ئىنسان:)﴾يتېئ سبىھەت غاڭنىۇقىسمىدا ئ پۆقى(، ك ەجدەس غاڭنىۇقىسمىدا ئ

نىڭ كۈندۈزلىىى ۋە كېچىلىىىردە دۇنارا ئىشرلىىى ۋە باشرقا ئېاى رامازان مۇبارەك
پۈتۈن ۋاقىتلىىىمىزنى ئىگىلەپ كەتمەسرلىكى ئۈچرۈن، كۈنردىلىك  نىڭلالرئامى تۈرلۈك

پىوگىاممىلىىىمىزنى تەرتىپكە سېلىشقا ناھايىتى ياخشى پۇرسەتلەر باردۇر. كۈنردىلىك 
ك ئېلىپ بېىىشرىمىز ئۈچرۈن نىڭ بېشىدىن تارتىپ تەرتىپلىرامازانپىوگىاممىلىىىمىزنى 

تەسررىى ۇنىڭغررا ئباشررقا ئىشررمۇ  ،غانباشررقا ئىشررقا تەسررىى كۆرسررەتمەيدى زىكىررىگە
كۆرسررەتمەيدىغان مۇۋاپىررق ۋاقىررق ۋە مۇۋاپىررق ئررورۇن ھازىىلىاالىشررىمىز مررۇمكىن. 
مەسىلەن: بامداتتىن ئىلگىىى ئىستىغپار، بامرداتتىن كېراىن تەسربى  ئېاتىرپ، كرۈن 

 ،ىرپچىقچىققانغا قەدەر ئەتىگەنلىك زىكىىلەر ئۈچۈن ئولتۇرالىشىڭىز مرۇمكىن. كرۈن 
كۈنرردىلىك  ،ئوقررۇەىنىڭىزدىن كېرراىن (1)نررامىزى ھاگچاشرر يېتىشررىچە نىررڭىزقۇربىڭ

خىزمەتلىىىڭىزنى روھلۇق ھالەتتە داۋام قىلىشىڭىز ئۈچۈن ئرازراق ئۇخلىۋېلىشرىڭىزەا 
كرۈن پېتىشرتىن ۋە ئىپتراردىن  ،پۇرسەت بولىدۇ. كۈندىلىك خىزمەتلىىىڭىزدىن كېاىن
پالىشرىڭىز مرۇمكىن. دېمەككرى، ئىلگىىى ئاخشاملىق زىكىرىلەر ئۈچرۈن پۇرسرەت تا

ئىبادەتلەرنىڭ مەۋسرۇمى  خىلمۇخىلباشقا ، كېچىلىك ناماز، سېىىالىق ۋە اروز رامازان
 مەۋسۇمىدۇر.ھەم  مۇبولغىنىدەك زىكىىنىڭ

                                                
 رەدەق ەنگەشرركەباشررالپ تىكل نرردىنەلگۈرۈتۆبررويى ك ەيررزەن يرراشۇ: ق(صنننةن ُ الحُّنن ن )  چچااششررررگگااھھ  ننررررااممىىززىى  (1)

كاتترا  زىلىترىە. پۇلىردۇئوق ەتكىچەكئەر ككىزەس تتىنەكئە. ئىككى ررۇنامازد ەپلەن ەۋەت ەزگۈندۈك لىدىغانۇئوق
، «نرامىزى( رەنلەتمە)ئىترائ ابىرانەۋۋئ لۇسراالت» پ،ۇبولر تەننۈس ۋە پەھەستۇم كمىۆھ ڭنامازنى ۇبولغان ب

 رر ت. .ۇئاتىلىد ۇپمەد« نامىزى( شۇيور نۈئىشىاق )ك لۇساالت»
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. دۇروڭرچناھايىتى رولى زىكىىلەرنىڭ  ككېچىلىۋە  لۈككۈندۈز ئېاىدىكى رامازان 
اپقىلى ترئىبرارەت باشرقا ۋاقىرتالردا دىن ئبېسرىقلىق ۋە خۇشرۇ - ئۇ سراپلىق، ئېغىرى

ىلەرنىرڭ دىكى زىكىرامازانرروھالرنرى قولغرا كەلتۈرىردۇ. ئەگەر  مەنىرۋىيبولمايدىغان 
ىبرارەت ئپەزىلەت ۋە ئەجىىدە باشقا ۋاقىتتىكى زىكىرىلەرگە ئوخشرىمايدىغانلىقىدىن 

 !؟ھە - تەرېپ كلۇقوشۇلغىنىدا قانداق بوقىالرەا ىىىيۇقئارتۇقچىلىقى  مەزكۇر

دىكى بىرى كۈنلرۈك روزا باشرقا رامازانر»: مۇنرداق دەيردۇ (1)نەخەئىري ئىبىاھىم
رامازاندىكى بىى تەسبى  باشقا ۋاقىتتىكرى  ؛ۋاقىتتىكى مىڭ كۈنلۈك روزىدىن ئەۋزەلدۇر

باشرقا ۋاقىتتىكرى مىرڭ  رامازاندىكى بىرى رەكرئەت نامراز ؛مىڭ تەسبىھتىن ئەۋزەلدۇر
 .(2)«رەكئەت نامازدىن ئەۋزەلدۇر

لالھنى تىلى ۋە دىلى بىلەن ئەسلەيدىغان كىشى ئىمانىنى يېڭىالپ تۇرەانردەك، ئا 
مۇنراپىقالر ئرالالھنى ئە  چرۈنكى، يېڭىالپ تۇرىردۇ.  لىقىنىمۇجۇدا - مۇناپىقلىقتىن ئادا

 نەبىهل ياقماسهلىق شۇ ه رغانهدا،ۇت نۈچۈئ ناماز الرۇئ﴿ :ئاز ئەسلەيدىغان كىشىلەردۇر
 يههاد ئازغىنهها تەقەپ ئههالالھنى ،ۇيههدۇئ ق نۈچههۈئ رسههىتى ۆك ەرگەكىشههىل ،ۇرىههدۇت
لەر زىكىرى ئېارتىش ۋە شرۈكۈر قىلىرش بىرلەن مۇنراپىقالردىن مۇئمىن .(142نىسا: )﴾ۇتىدېئ

كىمكرى »پەرقلىق بولۇشقا بۇيىۇلغان. ئەبۇ ھۇرەيىە رەزىاەلالھۇ ئەنھرۇ مۇنرداق دېرگەن: 
 .(3)«لغان بولىدۇجۇدا بو -ئالالھنىڭ زىكىىنى كۆپ قىلسا، مۇناپىقلىقتىن ئادا 

نىڭ ەنردىلەرشۇكى، ب ئاتا قىلغان رەھمەتلىىىدىن بىىى ئالالھ تائاالنىڭ بىزلەرگە 
ە ەەپلەترتە سرالدى بولماسرلىقى ۋىقىلماسلىقتا ئار -زىكىى قىلىش  ئېتىپئۆزىنى ياد 

پەرز  بىرى بۆلرۈك زىكىىلەرنرى ،قالغىنىدا شرەيتانغا ئەل بولرۇپ كەتمەسرلىكى ئۈچرۈن
 نەگنهەلگىلەب اقتهىۋ ەرگەلئمىنۇمهنامهاز  بھىسهىزكى،ۈش﴿ناماز:  ،قىلدى. مەسىلەن

 .(14 تاھا:)﴾غىنۇئ ق ناماز نۈچۈئ قىلى  زىكىر نىېم﴿ ،(103نىسا: )﴾قىلىندى رزەپ
                                                

نِلْ لعثو  نِلُبو ر ث ن) فىيۇلكەئ ئئىىييەەخخەەننننەەئئ زىدەئىبنى ي ئئىىببىىااھھىىممئىمىان  ۇبەئ( 1) َْي َثنيَووَر َُنيَ ثيروَدنبو َرُلنبو ُث يراكى  39، ھ. يثبورو َِ
 رر ت. .قى ەكاتتا ف ۋەئالىمى  تەتابىئىن. قىىائ( رر 715 – 667ياكى  659/ م.  96 – 47

 .ەتب - 15، «رامازان ۋەزائىفۇ»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد2)
 .ھەدىس - 571، «شۇئەبۇل ئىمان»بەيھەقىي: ( 3)
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پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم پەرزدىن باشقا نامرازالرەىمۇ برۇيىۇپ تەكىرتلەنگەن  
)نامررازالردا( يررۈز بېىىررپ سررۈننەت قىلرردى. بررۇ نامررازالر پەرز قىلىنغرران زىكىررىلەردە 

 .دۇرلەرئىبادەت ەلفنەقالىدىغان كەمتۈكلۈكنى تولۇقاليدىغان 

 پەرز نامازالرنىڭ ئالردى ،نامازالر ەەپلەتنىڭ ئۇزۇن سۈرمەسلىكى ئۈچۈنلە فنەبۇ  
كەينىدە ئوقۇلىدىغان قىلىندى. بۇ نامازالرنى بەدەن ئەزالىىى قەلرب بىرلەن بىرىلىكتە  -

 رەزىكىرىل اقىرتالرداۋ ەمرمەھ ەزدۈنردۈك نەبىل ەچېكالردىن باشقا ىقىيۇقىىئادا قىلىدۇ. 
 .ندىەكىتلەت ۇىىمېت لىىىكىاىنېنامازدىن ك رزەپ الردىنۇب، لدىۇقوي يولغا

 قېررتىم 33تەسرربى ،  قېررتىم 33نامازخرران ئۈچررۈن ھەر پەرز نامررازدىن كېرراىن 
ال ئىرلەھە »ن تەكبىى ئېاتىش ئاندىن زىكىىنىڭ ئە  ئەۋزىلى بولغرا قېتىم 33ھەمد، 
 تەسبى  ئېاتىش يولغا قويۇلدى. قېتىم 100بىلەن  «ئىللەلالھ

نامراز ئوقرۇش دۇرۇى  نەفرلەبامدات بىلەن ئەسرىىدەك پەرز نامرازالردىن كېراىن 
بولمايدىغان ۋاقىتالردا زىكىىنى تىلدا كۆپ قىلىش يولغا قويۇلدى. ئالالھ تائراال كرۆپلىگەن 

 سهههبىھەئا شهههامدا ت - نەتىهههگەئ غهههاڭنىۇئ﴿ئرررايەتلەردە برررۇ ھەقرررتە توختالغررران: 
 يهههاد نهههامىنى ڭنىهههڭردىگارىۋەرەئا شهههامدا پ - نەتىهههگەئ﴿ ؛(42ئەھرررزا : )﴾الرڭيهههتىېئ

 تىگىنهههىەئۋە  ئا شههىمى ،يههتقىنېئ ئىسهههتىغپار غههاڭناھىۇگ﴿ ؛(25ئىنسرران: )﴾قىلغىههن
چىقىشههتىن  نۈكهه﴿ۋە  (55ەررافىى: )﴾يههتقىنېئ سههبىھەت نەبىههل مههدەھ غههاڭردىگارىۋەرەپ

 ۋە پكىەسههلەد ڭزنىۈنهدۈك ۋە اقىتلىرىههداۋ ەچېكه ن،ۇرۇبهه تىشهتىنېپ نۈكههئىلگىهرى، 
 ۋە( غىنۇئ قهه نامههاز نههىەي) يههتقىنېئ سههبىھەت غههاڭردىگارىۋەرەپ اقىتلىرىههداۋئهها ىرقى 

 .(130تاھا: )﴾يتقىنېئ مدەھ

يەنررى بامرردات بىررلەن ئەسررىىنىڭ ۋە ئررۇ  ،شۇڭالشررقا بررۇ ئىككررى ۋاقىتنىررڭ
ۇھىملىقى ھەققىرردە كررۆپلىگەن ئررايەت ۋە ئىككىسررىدىن كېاىنكررى ۋاقىتالرنىررڭ مرر

 ۋە ڭزنىۈنهدۈك)﴿ :. بامدات ماالئىكىلەر ھازىى بولىدىغان نامازدۇرگەنكەلھەدىسلەر 
كۈچلرۈك  .(78ئىسرىا: )﴾ۇب لىهد ھهازىر نامىزىدا بامدات چ قۇم( رىشتىلىرىەپ ڭچىنىېك
 ۇپمهۇنامازنى ب ل (شە)ب﴿ :دۇرنامىزى ئەسىى ناماز اقاراشتا ئالالھ تىلغا ئالغان ئوتتۇركۆز
 رتلىرىەشه نۈتهۈپ نهىەي) الرۇڭرۇامالشهتۋ( دارنهىەگېنامهاز د نهىەنامهازنى )ي راۇئ تت
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( نامهههازدا نهههىەي) رىهههداۇزۇھ ڭئالالھنىههه ،(الرڭهههقىلى ئهههادا قۇت لههه اقتىهههداۋ نەبىهههل
 .(238بەقەرە: )﴾الرۇڭرۇت نەبىل نلىلەتمەئىتائ

 «قىن ۋاقىتتىكرى نامرازسرال»ئىككى نامازەا پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالم  مەزكۇر 
)بامردات بىرلەن  نامزاز اقى  ىكزىۋ سالقى  ئىككى  ىمكى»دەپمۇ نام بەرگەن: 

   .(1)«ۇ ىرىك ەىكەنىەج ساۇئوقنى  ئەسىى(

 اقىرقكىسرىدىن كېاىنكرى ۋئىككرى نامراز نامازالرنىرڭ ئە  ئەۋزىلرى ۋە ئرۇ ئىكۇ ب
ا ئوخشراش قىلىشرقئرۆگىتىش ۋە پايردىلىق ئىلىرم تەلەپ  - ئوقۇش، ئۆگىنىش «قۇرئان»

 ،ېكىنلرقانداق بىى زىكىرى ئۈچرۈن ۋاقىتالرنىرڭ ئە  ئەۋزىلرى ۋە ئە  ياخشىسرىدۇر. ھەر
غپار تەكبىرى ئېارتىش، ئرالالھنى ئۇلرۇەالش، ئىسرتى ۋە تەسربى ، ھەمردقېتىمدىن(  33)

اىن يەنرى كرۈن كۈندۈزنىڭ زىكىىلىىى ئۈچۈن بۇ ئىككى نامرازدىن كېر - ۋە كېچە ئېاتىش
 ىتتۇر.ۋە ئە  ياخشى ۋاق مۇناسىبپېتىشتىن ئىلگىىىكى ۋاقىق ئە   چىقىشتىن ۋە كۈن

ەزىلەتلىك پئېاىدىكى بۇ  رامازان !مىشاقېىىندئى روزىدار  !ەەپلەتتە يېتىۋەرمە 
ززىترى يراكى لەشېىىن ئۇيقۇنىڭ كېلىدىغان بىلىڭ. بۇ ۋاقىتالردا  ەەنىامەتۋاقىتالرنى 

ە ىن ەەپلەترتالر بىزنى ئالالھنىڭ زىكىىدئوخشاش ئىش ىقلىىىغاھازىىل ئىفتارۋە  سوھۇر
 .مىز كېىەكبولۇشىشاار وھ ،قويماسلىقى ئۈچۈن

ن كررېچە ۋە كۈنرردۈزنىڭ زىكىىلىررىى ۋە قىلىشررقا ئررادەتلەنگە !ئرى قېىىندىشررىم
الپ رنرى تاشرشۇ زىكىىلە ،ئىبادەتلىىىڭىزنىڭ مۇكاپاتىنى ئالالھنىڭ دەرگاھىدا تاپىسىز

 ۈن ۋاقىرقزىكىىلەرگە كۆندۈرۈ  ۋە زىكىرىلەر ئۈچر تىلىڭىزنى !قويماي داۋامالشتۇرۇ 
ى ئررالالھ تائرراال سررىزنى ۋە بىزنررى رەببىنررى كررۆپ زىكىرر ،تىلەيمىزكررى !ئاجىىتىررڭ

 قىلغۇچىالرنىڭ قاتارىغا يازەاي.

دەپ ررر  قانداق قىلغاندا بىى كىشى كرۆپ زىكىرى قىلغرۇچىالردىن بوالاليردۇ؟رر 
 :ەرگەنىكەنبداق دەپ جاۋاپ مۇن (2)ئىمام ئەمى ئىبنى ساالھ ندا،اسورالغ

                                                
 .ىسھەد - 635، «مۇسلىم» ھەدىس؛ - 574، «بۇخارىي»: ەدىسھ ېلىنگەنك ە( بىىلىكك1)
َُن) رىيۇزەھىەششرەرراھمان ئىبنرى ئوسرمان ئۇئوسمان ئىبنى ئابد ،ممىى  ئئىىببننىى  سسااالالھھەەئئ ۇبەددىن ئۇقىااە( ت2) ُعٍرَموابنبو

َ ُِيَثا ن نِل  وار َْوَارث َثنِل و َيينبوو َثنُعٍرَمواَب،نأَبُو نَعمر َثنبو  ۋەددىس ەھۇمرر( رررر 1245 – 1161/ م.  643 – 557. ھ، َعْرودثنِلو  ْحرَ
 رر ت. باشقىالر. ۋە «ئقاهاۇلفۇتاباقات»، «االرۋتەپ» ، «ئىبنى ساالھ ۇتەددىمەقۇم»رلىىى: ەسەقى ، ئەشافىئىي ف
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كىشررى سررەھى  ھەدىسررلەردە بايرران قىلىنغرران ئەتىررگەن ۋە ئاخشررامنىڭ رررر 
كۈندۈزنىڭ ئەمەللىرىى ھەققىردە يېزىلغران كىترابالردا بايران  - زىكىىلىىىنى ۋە كېچە

لىك زىكىىلەرنررى تېگىشررۋاقىررق ۋە شررارائىتالردا قىلىشررقا  خىلمۇخىررلقىلىنغرران 
ۋاقتىرردا ئررالالھ تائرراالنى كررۆپ زىكىررى قىلغررۇچىالردىن ئۈزۈلرردۈرمەي داۋام قىلغرران 

 .(1)بوالاليدۇ
 

ئى ئالالھ! سېنى زىكىز قىلىشىىىزغا  ساڭا شۈكۈر قىلىشنىىىزغا 
بىزننى   ۋ  ساڭا گنۈز ت ئىبناد ت قىلىشنىىىزغا انارد   بەرگىن!

 !... ئامى!!!غىقىلىىغاپىلالردى! 

                                                
 .ەتب - 150توم،  - 1، «ئىبنى ساالھ ۇسائىلەم ۋە ەتاۋاف» :( ئىبنى ساالھ1)
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ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 
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 دىكى تىالۋىتىڭىزرامازان

 

 لەدكىترا    ۇلرۇئ ۇئر ،نكىۈچر .رۇكتەزېقوشرك نەبىل «رىمەك رئانۇق» اىېئ رامازان
 .(185: ەرەقەب)﴾رۇدقىلىنغاننازى(  «قۇرئان» يىداېئ رامازان﴿ :نازىل قىلىنغانئايدا  ۇشۇم

 ڭزىكىررى قىلىنىشررى روزىنىرر ەبىررىلىكت نەبىررل «رىررمەك رئررانۇق» ڭنىرررامازان
دىرن «رىرمەك رئرانۇق» روزا. رۇتلىكتۋەناسرىۇم نەقىلىنغانلىقى بىرل رزەپ دا«قۇرئان»
 رنىەئراالقىل ئىنسرانىي قويىردىغان پۇتوسر شرتىنۈرۆك رالرنىۇنرئىالھىري  اىلغرانېي

 رئررانۇق» نەبىررل شۇتررۇروزا ت، الشررقاۇڭش. رۇتىدىاسررۋ كۈچلررۈك ە ئ اتقۇچىيوقرر
  .زىچتۇر ناھايىتى تۋەناسىۇم ئارىسىدىكى شىۇنازىل بول ڭنى«رىمەك

روزا ، چبولغرابىرلەن ئۇلۇەالنغران بىرى ئراي  لىنۇزۇنىڭ «قۇرئان كەرىم» رامازان
ئرالالھ تائراال  ئىنسراننىڭ، تۇتۇشقا خراى قىلىنىشرى ئە  مۇۋاپىرق ئىردى. چرۈنكى

 مۇناسرىبئە   ،دە نازىل قىلغران ھىردايەتكە ئۇچىىشىشرى ئۈچرۈن«قۇرئان كەرىم»
 ھالىتى روزىدار ھالىتىدۇر.

 رزەپ ەرگەسهىل رامهازان﴿نىڭ پەرزلىكىنى بايان قىلىپ رامازان «قۇرئان كەرىم»
دا نازىررل بولغررانلىقىنى رامازانرردېگەنرردىن كېاىررنال، ئۇنىررڭ  (183بەقەرە: )﴾قىلىنههدى

 .(185)بەقەرە: ﴾باشههلىدى شههقاۇنازىهه( ب ل «قۇرئههان» يىههداېئ رامههازان﴿ئەسرركەرتتى: 
ئۈچرۈن  «قۇرئران كەرىرم»ئېاىدا روزا تۇتۇشنىڭ مەخسۇى  رامازانبۇنداق كېلىشى 
ۇشرقا روزا تۇتقىلدۇرىدۇكى، ھېس  سىزگە شۇنى لەرئايەتمۇبارەك . ئىكەنلىكىدىندۇر

نى ياخشرى «قۇرئان»ئە  بۈيۈك مەقسەتلىىىدىن بىىى پىكىى يولىمىزنى  ۇشنىڭيىۇب
 . تۇرچۈشىنەلەيدىغان دەرىجىدە ساپالشتۇرۇش

 
 

ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 
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ئۈچررۈن  «قۇرئرران كەرىررم»ئېاىنىررڭ ۋە روزا تۇتۇشررنىڭ  رامررازانبۇنىڭرردىن 
اتىلىشرى ئدەپ  «قۇرئان ئېاى»بۇ ئاينىڭ  ،شۇڭا. لىشقا بولىدۇئىكەنلىكىنى چۈشىنىۋې

  ئەجەبلىنەرلىك ئەمەستۇر.

 ئۇنىڭ ماھىاىتىنى ناھرايىتى بۇ مەنىنى ۋە رسالىھلە -سەلەف  لەر،ئىلگىىىكىبىزدىن 
ۆڭرۈل گە ك«قۇرئان كەرىرم»ئېاىنىڭ ئە  چو  ۋەزىپىسىنىڭ  رامازانياخشى چۈشەنگەن. 

ۈچرۈن ئ «قۇرئران كەرىرم»لىىى قىاامردا ترۇرۇش ۋە كېچىبىلەن  «قۇرئان كەرىم»بۆلۈش، 
  زېھىنلەرنى بوشىتىش مەقسىتىدە روزا تۇتۇش ئىكەنلىكىنى بىلگەن ئىدى.

 ‹رئرانۇق›» :دىكى ئەمەلرلەر ھەققىردە سرورالغىنىدارامازاندىن (1)يئىمام زۇھىى
 . دەپ جاۋا  بەرگەن ئىدى «تىالۋەت قىلىش ۋە ئاچالرەا تاماق بېىىشتۇر

 يسرەۋرىئەسئىمرام سرۇفاان » :دۇنەقىل قىلى (2)ازاقرئابدۇر ددىسەھۇم رۇشھەم
، ۋاجىپ ئىبادەتلەردىن باشقا پۈترۈن ئىبرادەتلەرنى تەرك ئېتىرپ ،ئېاى كىىگەندە رامازان

 .«تىالۋەت قىلىشقا يۈزلىنەتتى ‹رئانۇق›

 ازانرامر (4)ئىمرام مالىرك» :رىۋايەت قىلىپ مۇنداق دەيردۇ (3)ئابدۇلھەكەمئىبنى  
 .(1)«تىالۋىتىگە يۈزلىنەتتى ‹رئانۇق›، ئىلىم سورۇنلىىىدىن ئۇزاقلىشىپ دە،ئېاى كىىگەن

                                                
 ھھىىىىررييۇۇززززەەئئئىبنرى شرىھا   لالھۇئىبنى ئابرد لالھۇيدەبۇئىبنى ئ سلىمۇئىبنى م دەممەھۇم كىىەبۇبەئ ئئىىمماامم( 1)

ووو ثا نََُن) ُر وووَااِنِل   نيث نبووَو نَعْرووودنِه  نبووَو نعَْووودنِه  نُم وووللنبرووَو ووودنبووَو ترررابىئىن، ( ررررر 742 – 671/ م.  124 – 51، ھ. م 
توپلىغران ئرالىم  سرمىيەر رنىەدىسرلەھ نەبىرل مىىەئ ڭزىزنىەلئۇئىبنى ئابد رەمۆئ لىپىسىەخ «رەىالەۋمۇئ»
 رر ت. .كاتتا زات لغانۇتون ۇپمەد« ئىبنى شىھا ». قى ەف ۋە

نئەسسەنئانىي ئەلھىماەرىري )فىئ ئىبنى ھەممام ئىبنى نا ئئااببددۇۇررررااززززااقق( ئەبۇبەكىى 2) نََنَّثواَي َث نبو نَا وا ث َُ نبو ثث َعْروُدنِلو  ِِ 
وووََثا ن يەمەنلىرررك ئرررازادگەردە. مەشرررھۇر مرررۇھەددىس، ( ررررر 827 – 744/ م.  211 – 126ھ. ، ِنثمر

نراملىق ھەدىرس « مۇسەننەفۇ ئابردۇرراززاق»توملۇق  11نىڭ ۋە «تەفسىىۇ ئابدۇرراززاق»تەفسىىشۇناى. 
 رر ت. سالىھلەرنىڭ سۆزلىىى توپالنغان چو  ھەجىملىك كىتابنىڭ مۇئەللىفى. -ۋە سەلەف 

َُنئىبنى ئەئاەن ئىبنى لەيرس ئەلئرۇمەۋىي ) ئئىىببننىى  ئئااببددۇۇللھھەەككەەمم( ئەبۇ مۇھەممەد ئابدۇلالھ 3) ِثنبو عْوُدن
َثنِلل ن َثنأَعرَنَنب نب نُِْمو ا نعْدثنِنبلث مىسىىلىق فەقى ، ئىمرام ( رر 829 – 767/ م.  214 – 159ھ. ، َثث

مالىكنىررڭ چررو  شرراگىىتلىىىدىن بىررىى. مىسررىىلىق مالىكىاالرنىررڭ پېشۋاسررى، مررالىكىي مەزھە  
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلىىى بار.« ئەلمەناسىك»ۋە « ئەلقازائۇ فىلبۇناان»فىقھىدا 

ِإلَمواُ نَمالوبنبوَنئىبنى ئەنەى ئىبنى مالىك ئەلئەسبەھىي ئەلمەدەنىري ) ككممااللىىئەبۇ ئابدۇلالھ  ئئىىمماامم( 4)
 =مەدىنەدە ياشراپ ئرۆتكەن( رر 795 – 712/ م.  179 – 93( )ھ. أَوْنبوَنَمالوبنِْحوْب نِلرَموَدِث ن
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قىلغران  تىالۋىترى ھەققىردە گەپ «قۇرئان»باشقا ۋاقىتالردىكى خاھ رامازان خاھ 
لالھنىرڭ نى تىالۋەت قىلىشتىكى ئاساسلىق مەقسرەتنىڭ ئا«قۇرئان كەرىم»، ۋاقتىمىزدا

قىمىز ەپەككۇر قىلىش ئىكەنلىكىنى ئېسرىمىزدىن چىقارماسرلىكاالمىنى چۈشىنىش ۋە ت
  .كېىەك

تىرالۋەت پ ىنىچۈشرنرى «قۇرئران كەرىرم» ئىبنرۇلقەياىمئىمرام  ،شۇنىڭ ئۈچۈن
سرى بىىىنچى قىلىشنى ئالالھنىڭ مرۇھەببىتىنى قولغرا كەلتۈرۈشرتىكى ئرون سرەۋەبنىڭ

ىنى لىىتەمەقسرر - امەنرر، ئوقررۇش قىلىررپنررى تەپەككررۇر ‹قۇرئرران كەرىررم›»قىلرردى: 
بىلىرش  كۈتۈۋاتقرانلىقىنىچۈشىنىش، خۇددى بىى قۇلنىڭ ئىگىسىنىڭ ئۆزىدىن نېمىنى 

يادلىۋېلىشرى، تەپەككرۇر قىلىرپ  قولالنمىسرىنىئۈچۈن ئۇنىڭغا بېرىىلگەن كۆرسرەتمە 
 .(2)«ئوقۇشى ۋە شەرھلىشىگە ئوخشاشتۇر

قۇرئران ›سرىلەردىن ئىلگىرىىكىلەر » رەزىاەلالھۇ ئەنھۇما: (3)ھەسەن ئىبنى ئەلى
نى ئالالھ تائاالدىن كەلگەن بىى مەكتۇپ دەپ قاراپ، كېچىلىىى تەپەككۇر بىرلەن ‹كەرىم

 دېگەن. (4)«ئوقۇپ، كۈندۈزلىىى ھاياتقا تەدبىقاليتتى

ئرالالھ ، نرى تىرالۋەت قىلغران كىشرى‹قۇرئران كەرىرم›» :يجەۋزىر ۇلئىمام ئىبن
نرى( ‹رئرانۇق›)تۇرۇش ئۈچرۈن سۆزلىىىنىڭ مەنالىىىنى زېھىرنلەرگە ئۇالشر ئۆزتائاالنىڭ 

ئوقۇۋاتقران كىتابنىرڭ ئىنسراننىڭ ، نەقەدەر ئىنچىكىلىك بىلەن ياراتقانلىقىغا قارىسۇنكى
                                                                                                                     

مرالىكىي »نىرڭ بىرىى بولغران «ترۆت مەزھە »بۈيۈك مۇھەددىس، تەبەئرى ترابىئىن. مەشرھۇر =
 رر ت. ئاتلىق مەشھۇر ھەدىس كىتابى باردۇر.« ەلمۇۋەتتائ»نىڭ ئىمامى. «مەزھىبى

 بەت. - 42، «رامازانۋەزائىفۇ »: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد1)
 بەت. - 7توم،  - 3، «مەدارىجۇسسالىكىن» :ئىبنۇلقەياىم( 2)
َُنَعلثوئىبنى ئەبى تالىب ئەلھاشىمىي ئەلقۇرەشىي ) ئئەەللھھەەسسەەنن  ئئىىببننىى  ئئەەللىى( ھەزرىتى 3) نبو َُ نَِنَ و َثنأََث نبو   ث

  لثو ثن
ُ
نَعْرودثنِمل َث نبو ھەزرىترى فراتىمە ھۇما ررر رەزىاەلالھۇ ئەن( 670 – 625/ م.  50ھ.  – 3ھ. ،  َالثو َي

بىلەن ئەلى رەزىاەلالھۇ ئەنھۇمانىڭ ئوەلى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ نەۋرىسى، خەلىپىلەرنىڭ 
ى مۇئاۋىاە بىلەن سۈلھى ترۈزۈپ ھەزرىت«. ئەھلى جەننەت يىگىتلىىىنىڭ خوجىسى»بەشىنچىسى، 

 رر ت. قان تۆكۈلۈشنىڭ ئالدىنى ئالغان زات.
 بەت. - 61 شىى،ەن ەرچۇيغۇئ ،«قائىدىلىىى -قارىاالرنىڭ ئەدە  »( ئىمام نەۋەۋىي: 4)
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 ،النىرڭ ئۇلۇەلرۇقىنى ھرېس قىلىرپئاقەلبىردە ئرالالھ تا، سۆزى ئەمەسلىكىنى بىلسۇن
 دەيدۇ. (1)«ئۇنىڭ كاالمىنى تەپەككۇر قىلىپ ئوقۇسۇن

ەك ئراجىز چرۈنكى ئرۇ بىرزد، ئالالھقرا خاسرتۇرتەشەككۈرلەر  - بارلىق مىننەت
ىلىىىنرى كىترابى ھەققىردە ئىرزدىنىش ۋە مەن، مەخلۇقلىىىغا ئۇ زاتقا مۇناجات قىلىش
 چۈشىنىشىمىزگە رۇخسەت قىلغان. 

نرى ئوقرۇش ئرالالھ تائراال ئىنسرانالرنى ‹قۇرئان كەرىم›» :ئېاتىدۇساالھ  ىئىبن
نېسرىپ برۇ  گەمراالئىكىلەرەت قىلىنۇركى، رىۋايئەزىز قىلىپ بەرگەن بىى ئىمتىاازدۇر. 

نررررى ئىنسررررانالردىن ئاڭالشررررقا «قۇرئرررران كەرىررررم»ئررررۇالر قىلىنمىغرررران ۋە 
 .(2)«دۇرلەرھېىىسمەن

ببىمىرزگە لەرنرى ئاترا قىلغۇچىردۇر. رەنېئمەتتۈرلرۈك ئالالھ تائاال بەنردىلىىىگە 
ا غرۋە ئۇنىڭ نىشقىلىرۋە كىترابىنى تەپەككرۇر قىلىشرقا رۇخسرەت  ئەيلەشمۇناجات 

 :ەيردۇددۇر. ئرالالھ تائراال مۇنرداق شرۇ جۈملىدىنر ىبېىىشرقوشۇپ ئۇلۇ  ماقامالرنى 
 ادائه نامهازنى ،رىهدىغانالرۇت قىلىهپ تۋەكىتهابىنى تىهال ڭئالالھنىه، بھىسىزكىۈش﴿

لىههپ بىههز رىزىههق قى، ۇقىلىههد مىههدۈئ تنىەتىجههار ب لمايههدىغان كاسههات قىلىههدىغانالر
 رپەسهه ئاشههكارا ۋە نۇرۇي شهه( نۈچههۈقههى ئرىزالى ڭ)ئالالھنىهه رنىەرسههىلەن نەرگەب

 مىتىههدىنەرھەم ۋە ۇرىههدېب قۇت لهه جىرلىرىنههىەئ ئههالالھ ەرگەكىشههىل قىلىههدىغان
ئهههاز ، رۇچىهههدۇقىلغ تەغپىهههرەم نەتەقىهههقەئهههالالھ ھ، ۇرىهههدېب پۇرۇئاشههه الرغهههاۇئ

 .(30 – 29فاتىى: )﴾رۇچىدۈرگەب ابۋسا پۆيا شىلىققا ك

مەل ىڭغرا ئەبىنى تىالۋەت قىلغران ۋە ئۇنشۈبھىسىزكى، ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ كىتا
قرتە قىلغان كىشىلەرنى تالالپ، ئۆزىنىڭ ئەھلى ۋە خراى كىشرىلىىى قىلردى. برۇ ھە

  پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم:

 قى ېيززز ەئىچىزززك ڭرنىە ىشزززىل ڭنىزززەللەجۋە ەززەئ ئزززالالھ نەىەقىزززقەھ»
 .دېدىرر  !بار  ىشىلىرى

                                                
 بەت. - 28، «مۇختەسەر مىنھاجۇل قاسىدىن» :قدىسىيەلمەئ( 1)
 بەت. - 191، توم - 1، «فى ئۇلۇمىل قۇرئان لئىتقانەئ»: تىيۇيۇس( 2)
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، ەپ سوراشررقان ئىرردىدر رررئررۇالر كىمررلەر؟  ،ئررى ئالالھنىررڭ ئەلچىسررىرررر 
 :سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم رەسۇلۇلالھ

رررر  ،كۇرقۇرئززان ئەھلىزز  ىشززىلىرى خززاس ۋە قى ېيزز ڭئززالالھ ىائاالنىززرررر 
 (1).«دېدى

 شگىنىۆئرر ۋەقىلىررش  تۋەتىررال «قۇرئرران»رامازانرردا ئررى روزىرردار قېىىندىشررىم! 
 غاشررىۇلىنىشررى بولباش ڭتوەىىالشررنى ىزنىڭبولغرران ئرراالقى نەبىررل «قۇرئرران» ڭسررىزنى

ەھرل ۋە يەنى ئالالھنىرڭ ئ ،ئەھلىدىن «قۇرئان» ،شۇنداق قىلسىڭىز .ڭىىېب تەھمىاەئ
ئهى ﴿ :تىرپېنرى تەرك ئ«قۇرئران كەرىرم»خاى كىشرىلىىىدىن بوالاليسرىز. شرۇندىال 

 قىلىههپ قۇتاشههالند نههى«قۇرئههان» ۇبهه مىهه ەۋق ڭنىههېم بھىسههىزكى،ۈش ردىگههارى ،ۋەرەپ
ايەتتىكى ئالالھنىرررڭ ەەزىپرررى ۋە پەيغەمررربەر دېرررگەن ئررر (30فۇرقررران: )﴾ق يهههدى

 سىز. ئەلەيھىسساالمنىڭ شىكايىتىگە ئۇچىىغانالردىن بولۇپ قېلىشتىن ساقلىناالي

بەلكررى زىكىررى  ،نررى تەرك ئەترركەن كىشررىلەردىن ئەمەى«قۇرئرران كەرىررم»
پرارە  ردىرن كۈنردىلىك بىرىە«قۇرئران كەرىرم»دا رامازان ،ئەھلىدىن بولۇشىڭىز ئۈچۈن

ۋەزىپىلەرنررى بەلگىلىۋېلىررڭ ۋە بررۇ شررەكىلدە داۋامالشررتۇرۇ .  شررتەكئوقۇ ئەتىاپىرردا
نى كۈندە ئوقرۇش ئۈچرۈن ۋەزىرپە بەلگىلىرۋېلىش زامرانىمىزدا تەرك «قۇرئان كەرىم»

ال برودۇن تەرىپىردىن ئەپسۇسكى، بۇ سۈننەت قرارا .ئېتىلگەن بولسىمۇ سۈننەت ئىدى
 -شرلىنىپ قېلىۋاتىردۇ. سرەلەف ر تەرىپىدىنمۇ تازاتال ىيئەمەى، دەۋەتچىلەر ۋە دىن

، شرۇ داپكۈنى مۇئەياەن مىقدار ئوقۇشنى مۇقىمر دىن ھەر«قۇرئان كەرىم»سالىھلەر 
 (2)مىقردارىنى ھىرز « قۇرئران كەرىرم»بويىچە داۋام قىالتتى. ئوقۇيدىغان كۈندىلىك 

 يرانرى «قۇرئران كەرىرم»دەپ ئاتايتتى. ئۇالر  )جۈز( ياكى پارەۋە ياكى ۋىىد )ۋەزىپە( 
ياكى ئۈچ كۈندە بىى قېرتىم تامرام قىلىشرقا ۋە دا بىى قېتىم ياكى ھەپتىدە بىى قېتىم ئاي

بررۇ ھەقررتە سررەھى  ھەدىسررلەر برراردۇر. مەسررىلەن، پەيغەمرربەر  ئادەتلەنگەنىرردى.
                                                

ئىبنرى » ھەدىرس؛ - 8031، «ئەسسرۇنەنۇلكۇبىا»: نەسائىي ھەدىس؛ - 12264، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »1)
 .دېگەن «سەھى »( ھەدىس - 215، «ەئىبنى ماج ەھىھۇس)»ئالبانىي:  ھەدىس. - 215، «ماجە

 ەربىرىكرى ھىزبقرا، ھئىك ەپار ەربىىھ ەنى،ي ۆلۈنىدۇ،قا ب( ِحْزب  ) ھىز  60 ەمئىيج «رىمەك رئانۇق» (2)
 رر ت. ۆلۈنىدۇ.ب ۇبئىغار ۆتھىز  ت
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 ممىسزىىىەھ ڭزىپىسزىىىۋە چىلىز ې  ىمكزى »: ئەلەيھىسساالم شرۇنداق دېرگەن
 ڭشزىىىىېپ نەبىزل كاتبامز ىىسزىەئ نىۇئ قىاللماي، ئادا بىرقىسمىىى يا ى
   .(1)«ۇبولىك كەقىلغانك ئادا اق ىكاۋ زۆئ نىۇئ ددىۇخ السا،ۋقىلى ئادا ئارىلىقىكا

پەيغەمرربەر  نررى بۆلررۈپ ئوقۇشررتا«قۇرئرران كەرىررم»سرراھابە كىىامالرمررۇ 
ن ئەلەيھىسسرراالمغا ئەگىشررەتتى. پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم سررەقىف قەبىلىسررىدى

ن امىزىردىخرۇپتەن ن، ىنىڭ چېدىىىدا كۈتۈۋالغانىردىبولغان بىى تۈركۈم كىشىلەرنى ئۆز
بىررى كررۈنى ، كررۈنى ئۇالرنىررڭ يېنىغررا كېلىررپ ھەدىرس سررۆزلەپ بېىەتتررىھەركېراىن 

  :ئۇالر، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كېچىكىپ قالدى

، دەدېگەنرررررر  غۇ؟لىبۈگررۈن كېچىكىررپ قالرردى !ئررى ئالالھنىررڭ ئەلچىسررىرررر 
  :پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

 ىامزام، ئىزكى بزار رەي گىشزلى ېى قىلىشقا تۋەدى  ىىال«رى ە  انرئۇق»رر 
  .دىدېرر ، قۇم  ەلمىكىچىققىلماس ى  

بەر مەن پەيغەم»: ھۇزەيفە مۇنداق دەيدۇئىبنى  سى ئەۋىاھەدىسىنىڭ راۋىبۇ 
  :ئەلەيھىسساالمنىڭ ساھابىلىىىدىن

 :الرۇئ. مسورىدى پەدرر  الر؟ڭيتتىۇئوق پۈلۆنى قانداق ب«رىمەك رئانۇق»رر 

  ؛(«نىسا»، «ئال ئىمىان»، «ەرەقەب») ەرۈس چۈ:( ئنجىۇت)رر 

 ؛(ەئاخىىىغىچ ڭنى«ەبەۋت»دىن «ەمائىد») ەرۈس شە)ئىككىنچى:( ب

 ؛(ەئاخىىىغىچ ڭنى«ھلەن»تىن «ىۇنۇي») ەرۈس ەتتەى:( يچىنچۈ)ئ

 ؛(ەئاخىىىغىچ ڭنى«رقانۇف»دىن «ئىسىا») ەرۈس زۇتىنچى:( توققۆ)ت

  ؛(ەئاخىىىغىچ ڭنى«ياسىن»ىن د«راەئۇش») ەرۈبىى سى:( ئون شىنچە)ب

 ؛(ەئاخىىىغىچ ڭنى«راتۇجۇھ»تىن «ساففات») ەرۈس چۈ)ئالتىنچى:( ئون ئ

                                                
 .ەدىسھ - 747، «ۇسلىمم» (1)
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ررر  ( ئىدى،ەئاخىىىغىچ ڭنى«رئانۇق»تىن  «قاف») رەىلرۈى:( قىسقا ستتىنچە)ي
 .(1)«ىىشتىېب ا ۋجا پەد

ە تامام قىلىرش ئۈچرۈن نى يەتتە كۈند«قۇرئان كەرىم»ئائىشە رەزىاەلالھۇ ئەنھا 
ئولتۇرەران  تراكارىۋاتمەن كۆرپىردە يراكى »: مۇنداق دېگەن ھەزرىتى ئائىشەبۆلەتتى. 

دىن بىىىنرى يراكى ئوقرۇش ئۈچرۈن بەلگىلىۋالغران نىڭ يەتتىر«قۇرئان كەرىم»، اھالد
   .(2)«يەرلەرنى ئوقۇيمەن

لەتتى. االھىردە كۆڭرۈل برۆتىالۋىرتىگە ئ «قۇرئان» رسالىھلە -سەلەف دا رامازان
تىالۋىتىنىررڭ ئرراۋازى ھەسررەل ھەرىسررى  «قۇرئرران كەرىررم»ئۇالرنىررڭ ئۆيلىىىرردىن 

  ەوڭۇلدىغاندەك ئاڭلىنىپ تۇراتتى.

تىرالۋەت  -زىكىى  بىى پۈتۈن زامان سۈپىتىدە ئاخىى -رامازان باشتىن شەھىى 
 تېپىلغۇسرىزبولۇپمرۇ رامرازان كېچىلىرىى  پۇرسەتتۇر.قىلىشقا نىسبەتەن ئۇلۇ  بىى 

ئە   نىرڭ. كرېچە قەلبلەرنرى يۇمشرىتىش ۋە چوڭقرۇر تەپەككۇرنېئمەتترۇر بۈيۈك
قۇرئرران »ىن جىبىىررل ئەلەيھىسسرراالم ۋەجرردمۇشررۇ  مياخشررى ۋاقتىرردۇر. بەلكىرر

پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالمنىڭ  ئۈچرۈن نى ئۆزئارا ئوقۇش ۋە تىڭشىشرىش«كەرىم
ىاەلالھرۇ زى رەئىبنرى ئاببرا .يېنىغا رامازاننىڭ كېچىلىىىدە كەلگەن بولۇشى مرۇمكىن

دىكى ھەدىسرىنى ئىمرام ئىبنرى رەجە  شرەرھلەپ مۇنرداق زمۇنئەنھۇمانىڭ شۇ مە
بۇ ھەدىس رامازاننىڭ كېچىلىىىدە قۇرئان تىالۋىتىنى كۆپ قىلىشنىڭ ئەۋزەل »دەيدۇ: 

توختايرردۇ،  ھەلەكچىلىكررلەرئىكەنلىكىنررى كۆرسررىتىپ بېىىرردۇ. چررۈنكى، كېچىرردە 
نرى تەپەككرۇر قىلىرپ ئوقۇشرقا «قۇرئران كەرىرم» ھىممەتلەر توپلىنىدۇ، تىل ۋە دىل

 نهىەقىيهامى )ي ڭچىنىهېك ،بھىسىزكىۈش﴿: ئۇيغۇن بولىدۇ. ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ
 ەڭ( ئشههىۇرۇئ يغىنىههپ ت دىنۇيقههۇئ ن،ۈچههۈقىلىشههى ئ تەئىبههاد ڭنههدىنىەب ەچىههدېك
تهههه غرا  ەڭقىرائىتههههى ئ ڭچىنىههههې( كنۈچههههۈ)تىههههنچ ب لغههههانلىقى ئ ر،ۇاپىقتههههۇۋم

 .(6مۇزەممىل: )﴾ۇب لىد
                                                

 .دېگەن «ھەسەن». ئىىاقىي: ھەدىس - 1345، «ەماج ىئىبن( »1)
 ،«فەننەسررۇلمەئ»: ەيبەشرر بررىەئىبنررى ئ دىررس؛ەھ - 1322 ،«فەننەسررۇلمەئ»: رراززاقۇئابررد( 2)

 .تەب - 186 توم، - 1 ،«تلىىىەلزىەپ ڭرئاننىۇق»: يدەبۇئ ۇبە. ئدىسەھ - 8659
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تىالۋىتى ئەۋزەل بولىدىغان ماكانالرەرا  «قۇرئان»قىالر ئەۋزەل زامانالردۇر. ىىىيۇق
نرى «قۇرئران»بولۇپمرۇ  .دۇرمەسرجىدلەرئە  ئەال ماكران قىىائەت ئۈچرۈن كەلسەك، 

. پەيغەمربەر دۇرتېىىمرۇ ئەۋزەلرئالالھنىڭ مەسجىدلىىى ۋە ئۆگىنىش ئۈچۈن الش ياد
بىززر  يلىرىززكى ۆئ ڭئالالھىىزز ەقاچززانكى، بىززر جامززائ» :ىكئەلەيھىسسرراالم دەيرردۇ

 الرغزاۇئ ،ەسزەنگۆئئۆزئزارا  ۋە ىىزالۋەت قىلسزا نزى‹رىز ە  رئزانۇق›يىغىلى ،  ەيگۆئ
 رىشز ىلىرىەپ تەھمەر ڭئالالھىى الرنىۇئ ۋە ۇزلىىىكۈي ملى ەخاىىرج ۋەىىىچلى  
 .(1)«ۇالىكىۋئور

 

باھنار،   ننى ك ڭۈللىزىىىزنىن «قغرئا  كەرىن »ئى ئالالھ! 
قىلىنن   شىفاسننىااغغلىزىىىزنىنن  ق -قەلبلىزىىىزنىنن  نننغر، ۋ  غە  

ئغن غلننندۇرۇلغا  ئنننااەيلىزىىىزنى ئەسنننلى ى  قننن اغى!.  بەرگىننن!.
 -ننى كنېچە «قغرئا  كەرى »بىلىىگەنلىزىىىزنى بىلدۈرۈ  ق اغى!. 

كۈندۈز زايى  بىزدى! راز، ب لىدىغا  شنەكىلد  يىنالۋ ت قىلغىلنى 
 ئامى!!نېسى  قىلغى!... 

                                                
 .ەدىسھ - 2699، «ۇسلىمم» (1)
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11 

 
 دىكى ئۆيىڭىزرامازان

 

شرەپقەت نرۇرلىىى بىرلەن يرورۇپ  -سەلەفلىىىمىزنىڭ ئۆيلىىى رامازانردا مېھرى 
ەوڭۇلردىغان خرۇددى  دىنتىالۋىتىر «قۇرئران»ئۈزۈلمەى كېتەتتى، ئۇالرنىڭ ئۆيلىىى 

 .ئۇۋىلىىىغا ئوخشاپ قاالتتى ەھەسەل ھەر

يرالغۇز كارامەتلىىى كرۆپ بولرۇپ،  ساناقلىق كۈنلەرنىڭئۇشبۇ دىن ئىبارەت رامازان
ئۇنىڭ ئائىلىسىنىمۇ ئىسالھ قىلىرپ ياخشرىلىاااليدۇ.  ، بەلكىئىنساننى ئەمەى البىى

ئېاىرردا ئررۆزىمىزنى تەكشررۈرۈپ، ئىسررالھ قىلىشررقا بەل  رامررازانبىىىمىررز ھەرئەگەر 
 .بېىىشرىمىز الزىرمپ ېلىرئئۇنداقتا ئائىلىمىزنى ئىسالھ قىلىشنىمۇ بىرىگە  ،باەلىساق

ئرۆز ئەلبەترتە ھەربىى مەسرئۇلىاەت ئىگىسرى ، مىزبىز مەسئۇلىاەت ئىگىسى ،ۈنكىچ
 .مەسئۇلىاىتىدىن سورىلىدۇ

، دا باەلىنىررردىغان بولسرررىمۇرامازانرررشرررەيتانالرنىڭ كاتتىباشرررلىىى  - جىرررن
شررەيتانالرنى يررالالپ، كىشررىلەرنى بررۇ ئايرردا ئالالھنىررڭ  يئررادىمىنلىىى باەالنمىغررا

ھەتتا ئۇالر رامازان باشلىنىشرتىن . ش ئۈچۈن ئىتتىپاقلىشىدۇئىبادىتىدىن يىىاقالشتۇرۇ
ۋە تۈنلىىىرردە كىشررىلەرنىڭ قەلبلىىىنررى  دۈزكۈنرر ئېاىنىررڭ بررۇرۇنال رامررازان الرئرراي

. ياخشررى خىسررلەتلەرنى كۆپەيتىشررتە شررىدۇۈقاساۋەتلەشررتۈرۈش ئۈچررۈن پىررالن تۈز
 لغرراپ،ۇبۇ قىنىمۇمۇسابىقىلىشررىش ئورنىغررا تەسررىىى زېمىنررنىال ئەمەى ھرراۋا بوشررل

تىارراتىى،  -ناچررار كىنررو  رخىررلەھ تىدىغانۇۋېزۇتوشررق لققرراۇناچررار خ تنررىەمئىاەج
يىرىاق  ۇ... قاترارلىق ياخشرىلىقتىن تولىمرەسرابىقۇم تىقسرىزېت ،ەدىاېكوم شەسكەپ
 .ۇقىلىد ىقۋشەت رنىەرسىلەن زىلەر
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تىالۋىتررررى ۋە روزا ئررررارقىلىق  «قۇرئرررران»ئەي مۇسررررۇلمان قېىىندىشررررىم! 
قىاللمايردىغان،  سرەبىىغان، ئۇزۇن ئوقۇلغان كرېچە نرامىزى ۋە زىكىرىلەرگە يۈكسىلەلمەيد

قالماسرلىق ئۈچرۈن، كۆز، قۇالق ۋە قەلبلەرنى قوەداشقا ئەھمىراەت بەرمەيردىغان بولرۇپ 
ئىبرادەت كۈنلىىىردە قەلرب سراپلىقىنى ئوەىىالشرنى ئاساسرىي  - ترائەتئۇشبۇ ساناقلىق 

ش دەل سررىزنىڭ جۇمالرەررا قارشررى تررۇرۇنىشرران قىلغرران، روھىاەتنررى كىىلەتكررۈچى ھۇ
 مەسئۇلىاىتىڭىزدۇر.

 ز،ۆكه الق،ۇقه( نىۈك تە)ئىنسان قىيام﴿ئالالھنىڭ مۇنۇ سۆزىگە قۇالق سېلىڭ: 
 - سهه ئال نەتەقىههقەھ ەسههتىدۈئ قىلمىشههلىرى ڭنىهه( زالىههرىەئ ۈزگەسهه نههىە)ي دىهه(

 .(36ئىسىا: )﴾ۇس راق قىلىنىد

قرۇالق، كرۆز ۋە قەلبلىىىمىزنىرڭ  بىىىمىرز ئۆزىمىزنىرڭھەربىلىشىڭىز كېىەككى، 
مەسرئۇلىاەت دائىىىمىزدىكىلەرنىڭكىردىنمۇ، بىرزگە  ،ئەمەللىىىدىن سورىلىپال قالماي

 ئامانەت قىلىنغانالرنىڭكىدىنمۇ سورىلىمىز.

پ لىردەپ نىدا قى ﴾!الريتقهانېئى ئىمان ئ﴿ ﴾!رەلئمىنۇمئى ﴿ئالالھ تائاال بىزگە 
تاۋابىئراتلىىىمىزنى پىتنىردىن  -ئرائىلە ررر چراەالردا رامازاندا ۋە باشقا رر  ، بىزنىتۇرۇپ

 - بههاال ۋە الرنىۈڭزۆئهه! رەلئمىنۇمههئههى ﴿ :چاقىىىرردۇ ساقالشررقاسرراقالپ، ئررازابتىن 
 قه ل قهاتتىق قىلمايهدىغان ھىه ەر ب لىدىغان، ۇقىلغېي تاشالر ۋە ئىنسان الرنىڭچاقا

 ڭئالالھنىهه رەرىشههتىلەپ ۇئهه الر،ڭسههاقال ديزا ههتىن ب لغههان لەككەئۇمهه رەرىشههتىلەپ
   .(6تەھىىم: )﴾ۇقىلىد ئىجرا نىۇش لساۇيرۇب ەمىگېن ،ۇچىقمايد قىدىنۇيرۇب

 بۇ مۇبارەك ئايردا ئرۇالرنى ،چاقىلىىى بىلەن كارى بولماي -بۇ مۇبارەك ئايدا باال 
ق ۋە ناشرايان ئىشرالرنى قىلىشرقا تاشرالپ قويغرانالرنى ىكۈنردۈز پاسراتچىل - كېچە

ئرۇالر ئرۆزىنى ۋە ئەھلىنرى  ؟!لىىىغرا كۆيۈنگەنلىكمرۇىبال ئەجەبا بۇ !كۆرمەيۋاتامسىز؟
دىمۇ باشقا ۋاقىتتىكىگە ئوخشاش رامازان !جەھەننەم ئوتىدىن قانداقمۇ ساقالپ قاالر؟

 !ئىبادەتكە سەل قاراۋاتقانالر قانداقمۇ تەقۋادار ھېسابالنسۇن؟

  ئوقۇشرقا ئرۇالرنى تەراۋىر !ئائىلە ئەزالىىىڭىزنىڭ روزا تۇتۇشىغا باشرالمچى بولرۇ 
 -جەريانىردىكى ھرال تىرالۋەت قىلىرش  «قۇرئان»يېتەكلە ، تەھەججۇدقا ئويغىتىڭ، 
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تەرەققىارراتلىىىنى، بولۇپمررۇ بارىرردىكى ، ئىمرران ۋە ئىتررائەت زەن سررېلىڭ غررائەھۋاللىىى
( نىڭممىتىۈئه ۋە) رنىەدىكىلەڭهئائىل﴿: نامازدىكى ئىلگىىىلەشلىىىنى كۆزىتىپ ترۇرۇ 

 بىههز ندىنەسهه بهه لغىن، چىههداملىق قىلىشههقا ئههادا نىۇئهه ۇمههڭۈزۆئ غىن،ۇيرۇبهه نامازغهها
 تەقەپ تۋەئهههاقى يا شهههى رىمىهههز،ېب رىزىهههق بىهههز اڭسههها. قىلمهههايمىز پەلەت رىزىهههق

 .(132)تاھا: ﴾رۇ است ادارالرغاۋقەت

ئالالھ تائاال ئىسمائىل ئەلەيھىسساالمنى ماختاپ، ئۇنىڭ ئۆز ئائىلىسىنىڭ دىنىنرى 
بولۇپمررۇ نامازەررا سررەل  ،ىرردىن ئۈسررتۈن كررۆرگەنلىكى)يەنررى ئرراخىىەتلىكىنى( دۇناالىق

( رئانهداۇق نهىە)ي كىتابتها!( دەممەھۇ)ئهى مه﴿قارىمىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەيردۇ: 
 راسهتچى(، ەدىسهىدۋە نەتەقىهقەھ ۇقىسسىسى( نى بايان قىلغىهن، ئه ڭ)نى ئىسمائى(

 يتتى،ۇيرۇبهه شههقاۇئ ق نامههاز رنىەئائىلىسههىدىكىل ۇئهه. ئىههدى رەمههبەيغەپ مەھ لۇسههەر
 .(55 – 54مەريەم: )﴾ئىدى نەرىشكېئ رازىلىقىغا ڭنىۇئ رگاھىداەد ڭردىگارىنىۋەرەپ

ئالالھنىڭ ئەھكراملىىىنى  رامازانئەي روزىدار قېىىندىشىم ۋە روزىدار ھەمشىىەم! 
ھررارام ئىشررالردىن سرراقلىنىش بىررلەن ۋاقتررى  ،بەرپررا قىلىرردىغان مەزگىررل بولغاچقررا

 - ر شرەرىئەت ئەھكراملىىىنى ۋە رەببىمىزنىرڭ برۇيىۇقھۆرمەتلىكتۇر، بىرز مۇسرۇلمانال
 ملىههدىنۈكىمكههى دىنىهه  ئىشههالرنى )ج﴿ :چەكلىمىلىىىنررى ئۇلۇەالشررقا بۇيىۇلرردۇق

 ڭدىلالرنىههههه ،ۇبههههه ن،ەغاليهههههدىكۇلۇئ( ربهههههانلىقالرنىۇق للىرىنهههههى،ەمەئ ڭجنىهههههەھ
 ھكههههاملىرىنىەئ ڭدىنىنىهههه ڭكىمكههههى ئالالھنىهههه﴿ۋە  (32ھەج: )﴾رۇادارلىقىدىنههههدۋقەت
 ننهىەم پ،ۈرۈلتهەك جهاەب غهانلىرىنىۇيرۇب ڭئالالھنى ريانىداەج جەھ نىە)ي ىساغلۇلۇئ

 ۋە نيهاۇ)د ڭنىهۇئ رگاھىهداەد ڭردىگارنىۋەرەپ ،ۇب(، ەنسەكلەچ ئىشلىرىدىن قىلغان
 .(30)ھەج: ﴾رۇيا شىد نۈچۈئ( تلىكىەئا ىر

 بەتبەشررىەبۇلغايرردىغان رنررى ۋاقىتالپرراكىز  - پرراكغىال خرراى شررۇ رامررازان ،
خىرل ھەرنرى ئۇنتۇلدۇرىردىغان «قۇرئران»رەسىملەر ۋە كىشىلەرگە  ناشايان ،ىزئەخالقس
ئالالھ تائاالنىڭ ئەھكراملىىىنى مىز ىيوالتماسلىقمۇزىكىالرنى ئائىلىمىزگە يېقىن  - ناخشا

 بىلىمسهىزلىكتىن، رەكىشهىل زىەب﴿ئۇلۇەالش جۈملىسىدىندۇر. ئۇنترۇپ قالردىڭىزمۇ: 
 .(6)لوقمان: ﴾ۇالىدۋتىېس رنىەپلەگ ەدۇبىھ نۈچۈئ شۇرۇئازد ي لىدىن ڭئالالھنى
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 ۇممىزسرلىقىماقويتاشرالپ  ىسا كارىمىز بولمرايبالىلىىىمىز جامائەت نامىزىغا چىقم 
شررنىڭ ئەھكرراملىىىنى ئۇلۇەال ۋە نىررڭ ھررۆرمىتىنى سرراقالشئېاى رامررازانمۇبررارەك ئۇشرربۇ 

تكە ە ھراالكەجامائەت نامىزىغا سرەل قراراش چرو  يروقىتىش ۋ ،جۈملىسىدىندۇر. چۈنكى
 باسههههقان ئهههه رنىنى( ڭالرنىههههۇ)ئ يىنېههههك نههههدىنەتكەك الرۇئهههه﴿قەدەم ئالغررررانلىقتۇر. 

( ەتتەيهام)قى الرۇئه شهتى،ەگەئ  اھىشهلىرىغا پسهىەن تتهى،ەئ ركەت نامهازنى نباسارالرۇئ ر
 رنهىەللەمەئ يا شهى ۋە يتقهانېئ ئىمان قىلغان، ەبەۋت. ۇتارتىد جازاسىنى ڭمراھلىقنىۇگ

 ڭالرنىههههۇئ ،ۇكىرىههههد ەتكەنههههنەج الرالۇشهههه ەنەئ سههههنا،ەستۇم ندىڭههههنىۇب قىلغههههانالر
 ھرررالبۇكى .(06 – 59مەريەم: )﴾ۇيهههدەيتىلمەمېك ەرسهههەن چېھههه( ابىدىنۋسههها ڭللىرىنىهههەمە)ئ

 ەسرجىدمئەت ۋە نامازالرنى زايە قىلىۋېتىشكە تەۋبە قىلىۋېلىش ۋە برالىالرنى جامرا رامازان
 ى ياخشى بىى پۇرسەتتۇر.بىلەن بولغان ئاالقىسىنى ياخشىالشقا كۆندۈرۈشتىك

 ڭ مۇبررارەك ئاينىرربررۇ مۇسررچان، ھايررالىق يېتىشتۈرۈشررمۇ وپەرزەنتلەرنررى ن
ە  ھايرا قىلىرش ئەخالقنىرڭ ئ ئرالالھتىنھۆرمىتىنى ساقالشنىڭ جۈملىسرىدىندۇر. 

   لىنىدۇ.ھېسابيۇقىىى پەللىسى بولغاچ روزىنىڭ جەۋھىىى ۋە روزىدارالرنىڭ زىننىتى 

 ەيھىسساالم:پەيغەمبەر ئەل بىى كۈنى

رررر  !الرڭززھايززا قىلى ەىشزز ەۋر قىقىززيەھ ئززالالھ ى  !خززااليى  يەئرررر 
 :ساھابەلەردېگەندە، 

 ،دىدېرررر ئەلھەمردۇلىلالھ، بىرز ھايرا قىلىمىرز، ئەي ئالالھنىڭ ئەلچىسى، رر 
 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم جاۋابەن: 

باشزز ىكى  ۋەباشززىى زززز قىلىززش ھايززا  ەىشزز ەۋر قىقىززيەھ ئززالالھ ى رررر 
ھارامززكى  سززاقالش،  ۇزاالرنىمززەقورسززاق ئىچىززكىكى ئ ۋەقورسززاق ، زاالرنززىەئ
 ىمكززى  ر،ۇشزز ەسلەئ شززىىچىرى )ئۆلۈمرردىن كېاىنكررى( ۋە مىىۈلززۆئ نكاقالۇشزز

 ىمكزززى  ،ۇىاشزززاليك ىلىرىىىەزىىىۇزىبززز ڭنيانىزززۇد ن،ەيزززكىكەزلۆ  ىىىەئزززاخىر
 .(1)دېدىرر  ،ۇھايا قىلغان بولىك قىقىيەھ ئالالھ ى قىلسا،  نكاقۇش

                                                
 .ېگەند «ەسەنھ». ئالبانىي: ەدىسھ - 3662، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم» ەدىس؛ھ - 2458، «تىىمىزىي( »1)
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 اق، تۈرلرۈك ھەۋەسرلەردىن خرالىي،تىن يىىچېچىش -بۇزۇپ نى ئېاى رامازان 
 ىنرامررازانئۆتكۈزۈشررمۇ  الررداالرەررا بېررىىلگەن ھناماز -دۇرۇد  ،تەسرربى  - زىكىررى

مرازان را»رەرا ئەۋالدالكرېلەچەك  ىالاق قىلغانردندشۇ. ئۇلۇەالشنىڭ جۈملىسىدىندۇر
دۇنارا ئىشرلىىى بىلەنرال ۇدە بىھنى كۈندۈز ،ئىچىدىغان -نوقۇل يەپ  دېگەن كېچىنى

قا تولغران، ترائەت اپا، كۆڭۈل ئېچىشس -ەخمەقلەرنىڭ كەيپ ئ -ئۆتكۈزىدىغان نادان 
نىڭ ېلىشرىپ قىسرىڭ نىڭەدېگەن خاترا ئىردىا «ئېاى ئىكەن ئىبادەتسىز ەەپلەت -

 .مۇمكىن ئالدىنى ئالغىلى بولۇشى

كۈنلرۈك  30دا نرامازاسىز  !چاقىلىىىدىن مەسئۇل قېىىندىشىم - ئەي ئائىلە باال
ق شرەكىللىك ئائىلىنى مەركەز قىلىپ تۇرۇپ، ئەزاالرەرا قارىترا يېپىر !پىوگىامما تۈزۈ 

مسرۆھبەت بىلەن ھە «قۇرئان»كىچىك ھەممەيلەننى  - كۇرۇى ئورۇنالشتۇرۇ . چو 
تەكرىار  يادلىشرىغا ياردەملىشرىڭ، ئۇنترۇپ قالغرانلىىىنى «قۇرئران»قىلىپ، ئۇالرنىرڭ 

 .  ېىىڭ، ئۆگەنگەن ۋە چۈشەنگەنلىىى توەىىسىدا پىكىى ئالماشتۇرۇ قىلىشىپ ب

 ىىرئزززانۇق الرڭياخشزززىلىرى ڭرنىەسزززىل» :پەيغەمررربەر ئەلەيھىسسررراالمنىڭ
دەپ تەلىرم بەرگىنىردەك، كىشرىلەرنىڭ  (1)«رۇردە ىشزىل نەىكەگۆئز ۋە نەنگەگۆئ

 «ۇرئرانق» ئەلبەتتەئۆگەنگەن ۋە ئۆگەتكەن كىشى تۇرسا،  «قۇرئان»ئە  ياخشىسى 
ەترتە بئۆگىنىشكە ئە  ھەقلىق كىشى دەل سرىز، ئۆگىتىشرىڭىزگە ئە  ھەقلىقرى ئەل

بىرلەن  «قۇرئران»دا ئائىلىنىڭ رامازان ،دېمەك !دە - سىزنىڭ ئائىلىڭىزدىكىلەر بولىدۇ
 بولغان مۇناسىۋىتىنى ياخشىاليدىغان ناھايىتى ياخشى بىى پۇرسەت بار.

المنىڭ ەيھىسسرائىلىڭىزدىكىلەرنى پەيغەمبەر ئەلدا ئاڭىزلىق ئائىلە پىوگىاممىرامازان
 ھىدايىتىنى چىڭ تۇتۇشقا ئادەتلەندۈرۈش ئۈچۈن ھەسسە قوشااليسىز.

پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالمنىڭ نامراز ۋە روزىردىكى تۇتقران يرولى  تۇنجى قەدەم
بولسۇن. بۇ پىوگىاممىدا يەنە قرۇالق، كرۆز، قەلبلەرنرى باشقۇرۇشرقا قىزىقتۇرىردىغان، 

ىك ۋە ئەپۇچانلىققرا، كىشرىلەرگە ياخشرىلىق قىلىشرقا ھېىىسرمەن ۋە مرۇاليىم مەردل
                                                

 .ەدىسھ - 5027، «ۇخارىيب»( 1)
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ئەخالقلىررىى بىررلەن ئررائىلىڭىزدىكىلەرنى ئىسررالم  رامررازانبولۇشررقا چاقىىىرردىغان 
 ئەخالقىغا يېتەكلىاەلەيسىز. 

دىنىي ئەھكامالرنى  ئارقىلىقھۆرمىتىنى ئۇلۇەالش  رامازانچاقىلىىىڭىزنى  - باال
نى ئرالالھ رىزالىقرى ئۈچرۈن ھىمرايە قىلغران رامرازانتلەندۈرەلەيسرىز. ئۇلۇەالشقا ئادە

كەينىدىكى كۈنلەرنىمۇ ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن ھىمايە قىلىردۇ،  - كىشى ئۇنىڭ ئالدى
 .چەكلىنىپ قالمايدۇبىلەن ئالالھقا يېقىنلىشىش مۇئەياەن ۋاقىق  ،ەتتە. چۈنكىبئەل

ئىشرالرنى  لىقمەسرئۇلىاىتى دۇنارا ىدىكىئېا رامازان قارىتائاتىالرنىڭ بالىلىىىغا 
چراقىلىىىنى ئالالھنىرڭ تەقۋادارلىقترا  - ، بەلكرى براالتەلىم بېرىىش بىلەنرال ئەمەى

بەسلەشرركەن ئىتررائەتمەن بەنرردىلىىىگە بېىىرردىغان ئررالىي مۇكاپرراتى ۋە يۈكسررەك 
 رەھمىتىگە ئالدىىىتىشى بىلەن ئادا تاپىدۇ.

 

 قانالر،يىغ ادۇني -مال، دەپن بالىلىرىچۈن پۇل ۋە 

 رالر.ق رقۇ اغىدىنپۇر ، تارلىق، غىيبەتنىڭھەسەت

 

 گە،نەھەر قىلماس پەرۋا ب لسا بايلىق بەس ئېرۇر، 

 ئا ىرەتكە، مەھشەرگە.ئالدىنىپ ئۇڭا  قايتار

 

 ،الس قۇالق سۆزۈم، ئە( ديستۇم، نەسىھەتى ئاڭال 

 ى هههه پۈچەك مال.مال دۇنيا ڭغات پالپ يۈرمە باال

 

 ،ت غرا ي ل «سۈننەت» ،«قۇرئان» بالىلىرىچۈن

 .ئ غۇل -ساقالنسۇنالر مال دۇنيادىن قىز 
 

 

 ،كۇپايىدۇر رەببىڭ ئاڭا ھەم ق غدار

 .زامان ۋەدىسىدە ھەق تۇرار بى( ھەر

 

 ،ئۇالرگەر ھىدايەتتىن چەتنەپ كەتسە 

 .بۇزغۇنچىلىق قەرزگىمۇ ھەم ب غار

 

 ھەق ي لىدىن قايغان كۈنى زااللەتكە پۇت باسار،

 .ب الر يار ەتخ رغائىشر ىڭمالۈلىدەك تەرگەن چۈم 

 

ئننى پەرۋ ردىگننارىىىز! بىننزگە ئاانناللىزىىىز ۋ  ئەۋددلىزىىىننز 
بىزگە ساڭا ئى ائەيىە  پەرز نت ئاينا   ئارقىلىق شادلىق بېغىشلىغى!

 . ئامى!!..!قىلغى!  بىزنى يەقداداردرنى  ئىىامى قىلغى!
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 ،كۇپايىدۇر رەببىڭ ئاڭا ھەم ق غدار

 .زامان ۋەدىسىدە ھەق تۇرار بى( ھەر

 

 ،ئۇالرگەر ھىدايەتتىن چەتنەپ كەتسە 

 .بۇزغۇنچىلىق قەرزگىمۇ ھەم ب غار

 

 ھەق ي لىدىن قايغان كۈنى زااللەتكە پۇت باسار،

 .ب الر يار ەتخ رغائىشر ىڭمالۈلىدەك تەرگەن چۈم 

 

ئننى پەرۋ ردىگننارىىىز! بىننزگە ئاانناللىزىىىز ۋ  ئەۋددلىزىىىننز 
بىزگە ساڭا ئى ائەيىە  پەرز نت ئاينا   ئارقىلىق شادلىق بېغىشلىغى!

 . ئامى!!..!قىلغى!  بىزنى يەقداداردرنى  ئىىامى قىلغى!
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12 

 
 دىكى تۇغقاندارچىلىقىڭىزرامازان

 

 ،تۇەقاندارچىلىق مۇسرۇلماننىڭ ھاياتىردىكى قوشرۇمچە بىرى ئىرش بولماسرتىن
 بەلكى ئىسالم رىسالىتىدىكى ئە  مۇھىم ئىشالرنىڭ بىىىدۇر. 

ئرۇ ررر تىرن (1)ئىبنرى ھەر  فاانۇئەبۇ سر ھېىاكلىاۇى قەيسەرىم ىرشەرقىي 
ققىردە كىشىنىڭ ئەھۋالى ھە ئېالن قىلغانپەيغەمبەر  ىنىئۆزرر  ئىدىتېىى مۇشىىك 

 نىڭ ئىچىدە شۇالر بار ئىدى:ۋە ئۇنىڭ بەرگەن جاۋابلىىى سورىغان سوئاللىىى

  :ھېىاكلىاۇى

 ئۇ پەيغەمبەر سىلەرنى نېمىگە بۇيىۇيدۇ؟رر 

 فاان:ۇئەبۇ س

بىزنى ناماز ئوقۇشقا، زاكات بېىىشكە، تۇەقاندارچىلىققا ئەھمىراەت بېىىشركە رر 
 .(2)دېدىرر  ۋە ئىپپەتلىك بولۇشقا بۇيىۇيدۇ
                                                

ََا) شىيەرۇلقەئ ىيەۋمۇلئەئ ەياەمۇئىبنى ئ رر  ەەئئىىببننىى  ھھ خىەس ففااااننۇۇسس  ۇۇببەەئئ( 1) نأَبُو نُ وضر ِث و ر َِ ن َُ ُ نبو َبنَحولر
و  ن َثنأَُمَ وَ نَُِْموو ثا نِلُرَ يث ھررۇ رررر نەئ ۇلالھررەزىاەر (652 – 567 - 566/ م.  31ھ.  – 57 نۇرۇھ. برر، بو

 ڭيھىسسراالمنىەلەئ رەمربەيغە. پاشرلىىىدىنۋكاتتى ڭيشرنىەرۇبولغران، ق  چرو پۇلرۇەۇت ەدەككەم
 ەىاۋئرراۇم چىسرىۇرەۇق ڭنىر«لىترىۆد رەىالەۋمۇئر» ۋە ڭئانىمىزنىر ەبىربەھ ۇممرۇخانىملىىىردىن ئ

 يھىسسراالمەلەئ رەمربەيغەبولغان. پ لمانۇسۇبولغاندا م تى ەف ەككەئاتىسى. م ڭنىۇنھەئ ۇلالھەزىاەر
تائىف » زىۆەازاتالرەا قاتناشقان. بىى ك ەبىلل نەبىل لمانالرۇسۇم اىنېقىلغان. ك الىيۋ جىانغاەن نىۇئ

 رر ت. .نەتكەك پۇلۇيۇدا ق«ىشۇرۇئ كۇرمەي» زىۆبىى ك ەنەدا، ي«ەازىتى
 .ەدىسھ - 1733، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ - 4553، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 2)
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پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالمدىن پەيغەمبەرلىكىنىررڭ  (1)ئەبەسررە ىى ئىبنررئەمرر
ئزالالھ ىائزاال »: ەايىلىىى ھەققىدە سوئال سورىغان ۋاقىتتا، پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم

 ۋەىاشالشزقا  قىز ېچ ىالرنىۇبزقىلىشزقا،  ھىز ەز ر ەسزىل غقانالرغاۇز ى قۇرۇئ ىىېم
 )چاقىىىشرقا( قىلىشقا تەئىباد ەيرمۈل ە   رىېش رسىىىەبىر ن چقانكاقېھئالالھقا 

 .(2)دېدى «ى ىەۋەئ

ئۇالرنىررڭ  انرردا،تېىىغپاسررات  - تۇەقررانالر ئارىسررىغا پىتررنە - شررەيتان ئررۇرۇق
اسرلىق، ول قويمئارىلىىىدىكى ئاالقە بۇزۇلىدۇ ۋە ياخشىلىقنى ئۈزۈپ تاشاليدۇ، بۇنىڭغا ير

پۈتۈن تىىىشرچانلىقالرنى  ئۈچۈن بولۇش اقنئى -ئىجىل ياخشىالش ۋە بەلكى ئارىالرنى 
ۇنرۇ يارىشرىۋېلىش ۋە ئالالھنىرڭ م بىرلەنكۆرسىتىش، تاشلىشىپ كەتركەن تۇەقرانالر 

ر تۇيغررۇال -سررۆزىگە ئەمەل قىلغررۇچىالردىن بولۇشررىمىز ئۈچررۈن، قەلرربلەر ۋە ھررېس 
 كېرىەك. يۇمشايدىغان ئىتائەت ۋاقىتلىىى ۋە ياخشى زامرانالرنى ەەنىرامەت بىلىشرىمىز

 ،ۇق رقىهد ئهالالھتىن ،ۇئاالقىلىشهىد نەبىهل غانالرۇيرۇب ئاالقىلىشىشنى لالھئا الرۇئ﴿
 .(21رەئد: )﴾ۇق رقىد لىنىشتىنېئ سابېھ قاتتىق

بىرلەن  تەقۋالىق ۋە ئرالالھ تائراالدىن قورقرۇشرر تۇەقاندارچىلىقنى ياخشىالش 
 خرالقزىننەتلەنگەن قەلبنىرڭ گۈزەللىكىردۇر ۋە ئالالھنىرڭ بەنردىلىىىگە ياخشرى ئە

  دۇر.ىبىلەن مۇئامىلە قىلىپ كۆرۈنۈشىنى ئىسالھ قىلغانلىقنىڭ دەلىل

انلىىى، تۇەقر -خەدىچە رەزىاەلالھۇ ئەنھرا پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالمنىڭ ئرۇرۇق 
 تقرازا ئرۇان گرۈزەل مۇئامىلىسرىنى كرۆرۈپ، قوشنىلىىىغا قىلغ -قولۇم تاۋابىئاتى ۋە  - ئائىلە

كەلررررگەن ۋەھىرررري ئىكەنلىكىنررررى  نئررررالالھتىىنال تراسررررت نازىررررل بولغاننىررررڭ
 مۇئەياەنلەشتۈرگەنىدى.

                                                
َثنَرالثودثن) مىيەلۇسسەئ ەيفەزۇالىد ئىبنى ھخئىبنى  ەەسسەەببەەئئىىببننىى  ئئ  ممىىەەئئ ي ەجۇن ۇبەئ( 1) َُنَعََْ َ نب ُ ينب َعمر

َ يورَضوَ نِل  وَلمث  ن ُِ َثن  ربىرريە. ھدىنسراھابەلەربولغرران  لمانۇسرۇم ەپتەسررلەدررر  ھررۇنەئ ۇلالھرەزىاەر( بو
 تەايۋرىر دىرسەھ يھىسساالمدىنەلەئ رەمبەيغەقوماندان بولغان. پ دا«شىۇرۇئ كۇرمەي»قوماندان. 

بولغران  اپراتۋشرامدا  (656 – 644)م.  ەرىدەۋد ڭنىۇنھەئ ۇلالھەزىاەئوسمان ر ەلىپەخ ۋەقىلغان 
 رر ت. .زات

 .دىسەھ - 832، «ۇسلىمم»( 2)
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ا ۋەھىري چۈشۈشركە باشرلىغاند رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھرى ۋەسرەللەمگە
 ناھايىتى قاتتىق قورقۇپ ۋە چۆچۈپ كەتكەنلىكتىن خەدىچە ئانىمىزەا:

  ەمكۈچزز ىززىېم !الرۇڭقويزز  ەگۆيزز ىززىېم !الرۇڭقويزز  ەگۆيزز ىززىېمرررر 
 ەنھا:ئدېگەن ۋاقتىدا، خەدىچە رەزىاەلالھۇ رر  !الرۇڭقوي  ەمكۈچ ىىېم !الرۇڭقوي

سرېنى ھەرگىرز يامران كرۈنگە ئالالھ بىرلەن قەسرەمكى، ئرالالھ ئۇنداق دېمىگىن! رر 
ئرراجىز ر  ؛قويمايرردۇ. چررۈنكى، سررەن خىررش ر ئەقىىباالرەررا سررىلە ر رەھىررم قىلىسررەن

 ؛خەۋەر ئالىسررەن يوقسررۇلالرنىڭ ھالىرردىن ؛بىچارىلەرنىررڭ يررۈكىنى كۆتۈرۈشررۈپ بېىىسررەن
دېراىش ررر  بېشىغا كۈن چۈشكەنلەرگە ياردەم قىلىسەن، ؛مېھمانالرنى ياخشى كۈتۈۋالىسەن

 .(1)ئارقىلىق پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ قورقۇنچىنى يەڭگىللەتكەن ئىدى
ان تۇەقانرردارچىلىقنى ياخشررىالش ئررالالھ تائاالەررا يېقىنالشررتۇرىدىغدېررمەك، 

 ېلىپ:ى كىشى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا كپەزىلەتلىك ئىبادەتتۇر. بى

ماڭررا مېنررى جەنررنەتكە يېقىنالشررتۇرىدىغان ۋە  !ئررى ئالالھنىررڭ رەسررۇلىرررر 
 دى.ىرگەندېررر  جەھەننەمدىن ئۇزاقالشتۇرىدىغان بىى ئەمەلنى كۆرسىتىپ قويسرىال،

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇ كىشىگە:

 دا()ۋاقتىر نامازنى قى ، تەئىباد س ى ەرمۈل ە  رى ېش چىىمىىىېئالالھقا ھرر 
ەردى. بدەپ جراۋا  ررر  قى ، ياخشى غقانكارچىلىقىىۇى ۋە رەب )جايىدا( زا اىىى ،ۇئوق

 ئۇ ئادەم قايتىپ كەتكەن ۋاقىتتا، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم شۇنداق دېدى:

 .(2)ۇ ىرىك ەىكەنىەج سىلساېئ ڭچى ئىشالرغا لغانۇيرۇب  ىشى ۇئ رەگەئرر 

 مىشسائادەت باەچىسى برول - ندارچىلىقنى ياخشىالش مەڭگۈلۈك بەخقتۇەقا
دۇناا ۋە ئراخىىەتتە  ئە  ئاسان يولدۇر، ئەكسىچە قىلىشبارىدىغان ئېلىپ جەننەتكە 

 - ئرۇرۇق ،ھاالكەتكە ئېلىرپ بارىردىغان تۇيرۇق يولالرنىرڭ بىىىردۇر. شرۇنىڭ ئۈچرۈن
ىلىق قىلىرش بىرلەن بىرىلىكتە تۇەقانالر بىلەن تاشلىشىپ كېتىش يەر يۈزىدە پاساتچ

                                                
 .ەدىسھ - 160، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ - 4954، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 1)
 .ەدىسھ - 13، «ۇسلىمم»( 2)
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 نچىلىههقۇزغۇب مىنههداېز الرەڭسههۈرۆئ زۈيهه ()ئىسههالمدىن رەسههىل﴿ :بايرران قىلىنرردى
 تەنەئهالالھ ل الرۇش ەنەئ ؟ۇرمەتاشالپ ق يارسىل الرنىڭغقانلىرىۇت ۋە ۇرمەقىالرسىل

 تە( گههاس قىلههدى، )ھىههدايالشههتىنڭئا قنههىە)ھ الرنىۇئهه ركى،ۇردەقىلغههان كىشههىل
 .(23 – 22مۇھەممەد: )﴾ك ر قىلدى (شتىنۈرۆي لىنى ك

نرى ئرۈزگەن ئۇرۇق ر تۇەقاندارچىلىق سىلە ر رەھىمپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
« ۇيزكە ىرم ەىكەنزىەج چىۈزگزۈئ ھىمىزىەز ر ەسىل»: كىشىنى ئازابتىن قورقۇتۇپ

 .(1)دېگەن

ر، نۇرەۇنلىغان كىشىلەر تاشلىشىپ كېتىشرنى كىچىرك سراناپ ھەپرتىلەر، ئرايال
 ەقىنىۇتر - قۇرۇئ قىنېيۇن يىلالر ئۆتۈپ كەتسىمۇ ئۇ گۇناھتىن قايتمايدۇ. بەلكى ئۇز

 ولغرانب ىىسخوج ڭرنىەيئىلەش لۈتكۈپ نىۈك تەقىاام ڭتلىىىنىەمۇسۇخ قىلغان نەبىل
 .ۇياشايد ەتتەپلەە ئايلىنىدىغانلىقىدىن ەتلىشىشكەمۇسۇخ ئالدىدا ڭزاتنى

  دېگەن:ھەدىس شەرىفتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق 

 بولغانززكى  يارى ىزز  قززاىالرنىۇخلەم ئززالالھ بھىسززى  ى،ۈش ز كەشزز»
 : ۇرۇى ئورنىكى  )تۇەقاندارچىلىق( ھى ەر يى ،ې 

  ەدزززز  ؟ۇئورنىمزز ڭچىىىززۈپانززاھ ىىلىگ شزز ى ۈزۈئ ھىمىززىەز ر ەسززىل ۇبزززززز 
 ئالالھ:سورىغانىكى، 

 ىنېسهه م،ەزسههۈتكەي ھمىتىمنههىەر ەقىلغههان كىشههىگ ەرىنههاي اڭسهها ،ەئەھرررر 
 :ھى ەر. كىېدزز ؟نەمسب الرازى  مسەزۈئ ھمىتىمنىەكىشىدىن ر نگەزۈئ

 ئالالھ: .ردىەب ابۋجا  ەدزز  ن،ەرازى بولىم ەى ەبلەئزز 

سەللەلالھۇ  رەسۇلۇلالھ«. كىېزدزز  رىلدى،ېب اڭسا قەھ ۇب ب لسا، نداقۇئرر 
 رەسههىل﴿ :الرڭىسززاخاھل رەگەئ»ئەلەيھررى ۋەسررەللەم سررۆزىنى داۋامالشررتۇرۇپ: 

 ۋە ۇرمەقىالرسهههههىل نچىلىهههههقۇزغۇب مىنهههههداېز الرەڭسهههههۈرۆئ زۈيهههههئىسهههههالمدىن( )
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 قىلغهههان تەنەل ئهههالالھ الرۇشههه ەنەئ ؟ۇرمەق يارسهههىل تاشهههالپ الرنىڭغقهههانلىرىۇت
 يهه لىنى تە)ھىههداي قىلههدى، گههاس( الشههتىنڭئا قنههىە)ھ الرنىۇئهه ركى،ۇردەكىشههىل

 .(1)دېدى «ڭالرئايەىىى ئوقۇدېگەن  (23 – 22)مۇھەممەد: ﴾قىلدى ك ر( شتىنۈرۆك

شرىلىق شۈبھىسىزكى، ئالالھ تائاال تۇەقاندارچىلىقنى ياخشرىلىغان كىشرىگە ياخ
. لىردۇئېلىرپ كېنرى ىتىراھ ۈلكۆڭر غان تۇەقانردارچىلىقنشۇ ياخشرىالئاتا قىلىدۇ ۋە 

سرىز سراپ ھرالەتتە تارتىش - پاساتسرىز، تراالش - تۇەقاندارچىلىقنى پىترنە ،لېكىن
ئىككرى تەرەپنىرڭ  لغانرداتۇەۇتاالشرالر دە ئىغرۋا، -ىترنە پ يراكى داۋامالشتۇرۇشقا ۋە

تىردۇ. ئارىسىنى ئوڭشاپ ئەسرلىدىكى ھرالىتىگە قايتۇرۇشرقا زور تىىىشرچانلىقالر كې
سراننىڭ ئىتائەت ۋە ئېھ نىڭ ئارىسىنى ئوڭشاپ قويغان كىشىشۇڭالشقا، ئىككى تەرەپ

 ڭالرنىهۇئ﴿دۇ: مۇنداق دەيئە  يۇقىىى ماقامىنى قولغا كەلتۈرگەن بولىدۇ. ئالالھ تائاال 
 يهههاكى ەدىقىگەسههه تەقەپ ر،ۇي قتههه يا شهههىلىق ت لىسهههىدا ڭھبىتىنىۆسههه نۇرۇي شههه

 نۇرۇي شه ڭ)نىرەكشهىل غهانۇيرۇب ەشكۈرۈشتەپلەئ رنىەكىشىل ياكىۋە يا شىلىققا
 رازىلىقىنههى ڭئالالھنىهه)ئى (الرنههى  ۇئهه كىمكههى. سههناەستۇم دىنڭههنىۇب( ھبىتىۆسهه
 .(114: نىسا)﴾قىلىمىز ئاتا جىرەئ كۈيۈب غاڭنىۇئ ن،ەقىلىدىك زىسىدىنۈي شەتىل

اخشرى بۇ خىل ئەپلەشتۈرۈش ۋە تۇەقاندارچىلىقنى ياخشىالشنىڭ ئە  ي رامازان
 زامانىدۇر.

قرانالر ەتۇ - ۋە ئرۇرۇقت اىئرتاۋاب -ياخشىلىق، تۇەقاندارچىلىق، ئرائىلە  رامازان
 ەپ قىلىنغررانبىررلەن بولغرران ئرراالقىلەرنى ياخشررىالش مەۋسررۇمىدۇر. بولۇپمررۇ تەل

اندا تېىىمۇ ئانىغا ئاالقىدار بولغ - ائات رەھىم -سىلە ياخشىلىق ۋە مەقسەت قىلىنغان 
اال اكى ئرالالھ تائريئانىنى قاقشىتىش، ئۇالردىن ئۇزاقلىشىش  - شۇنداق بولغاچقا، ئاتا

 .  بۇيىۇەاندەك ياخشىلىق قىلماسلىق گۇناھنىڭ ئە  يامىنى ۋە ئە  ئېغىىىدۇر

 تەئىبهاد زىگىالۆئه ڭنىهۇئ تەقەپ ڭردىگارىهۋەرەپ﴿مۇنرداق دەيردۇ:  ئرالالھ تائراال
قىلهههدى.  ەسهههىيەۋت الرنىڭيا شهههىلىق قىلىشهههى الرغهههاڭئانا -ئاتههها  ۋە الرنىڭقىلىشهههى

 الرغهاۇياشهىنىپ قالسها، ئ پۇب له داڭقه ل ئاسهتى ڭنىېبىهرى يها ئىككىلىسهى سه ڭالرنىۇئ
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قىلمىغىههن(،  ۇزنىمۆسهه نچىلىلۇشهه رىههدىغانۈمههاالللىقنى بىلد نههىە)ي مىگىههنېد ھۇئهه
كامهالى  الرغهاۇقىلغىهن. ئ زۆسه مشهاقۇي نەبىل تەرمۆھ الرغاۇئ لىمىگىن،ەشكۆد الرنىۇئ
! ردىگههارى ۋەرەئههى پ»: ۋەبهه لغىن  ەئامىلىههدۇم انەرەمههتەناھههايىتى ك ھرىبههانلىقتىنېم

 «قىلغىههههن تەمەرھەم الرغههههاۇئ كەلىگىنىههههدەربىيەت ەكىچىكلىكىمههههد نههههىېم الرۇئهههه
 قلىىىنىۇھوقر نۆۋەتر ە ئ ڭنىرىئان -ئالالھ تائاال ئاتا  ەتتەئاي ۇشبۇئ. (24 – 23)ئىسرىا: ﴾گىنېد

 .ۇيدەكىتلەت قلىىىنىۇھوق قىىىۇي ە ئ ڭالرنىۇئارقىلىق ئ لىشېئ تىلغا

يېتىررپ كەلسررىمۇ تەۋبە  رامررازان پەرزەنررق قشرراتقۇچىئانىسررىنى قا -ئاتررا  
شررېىىكتىن  نلىررگەنىڭ دەلىللەرۋە ھەدىسرر «قۇرئرران كەرىررم»ئۇشرربۇ  ىۋالمرراي،قىل

 !؟ھە - ئەزۋەيلىسە، قايسى روزىسى ئۇنىڭغرا نەپ بېرىەرا تگۇناھكېاىنكى ئە  چو  
 ئاترا ئاالنىرڭئالالھ تا ،ئەجەبا ئۇ !لىك ئىبادىتى ئۇنىڭغا مەنپەئەت قىالر؟كېچىقايسى 

 ڭىگارىهردۋەرەپ﴿ :ئانىغا ياخشىلىق قىلىشنى تەۋھىد بىرلەن بىلرلە بايران قىلىرپ -
 يا شههىلىق الرغههاڭئانا - ئاتهها ۋە الرنىڭقىلىشههى تەئىبههاد ىالزىگۆئهه ڭنىههۇئ تەقەپ

 دېگىنىنى ئۇنۇتتىمۇ؟ ﴾قىلدى ەسىيەۋت الرنىڭقىلىشى

ش بىررلەن ئررانىنى قاقشررىتى - يەنە كېلىررپ پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالممۇ ئاتررا
 تىم:ېقايتا ئۈچ ق -گە قايتا ساھابەلەرا ئېلىپ، غئالالھقا شېىىك كەلتۈرۈشنى بىللە تىل

 ؟ۇيمزەرمەب رەۋەخ لىرىزكى ڭچو ەڭئ ڭناھالرنىزۇگ ڭچو ەرگەسىل نەم رر 
 :ساھابەلەردېگەن ئىدى، رر 

  :دېدى. رەسۇلۇلالھرر ماقۇل، خەۋەر بەرسىلە، يا رەسۇلۇلالھ! رر 

 .(1)دەپ تىك ئولتۇردىرر  ئانىىى قاقشى ىش، -ئاىا ۋە  شۈرۈل ە  رى ېئالالھقا شرر 

ولۇشررنىڭ ئانىڭىزەررا ھەمررىاھ ب - ئاتررا !ياخشررىال  ئەي روزىرردار قېىىندىشررىم
ال شرۇندى !لىىىڭىزنى ياخشىال ىغان مۇئامىللىىىڭىزەا قىلتۇەقان -ئۇرۇق سۈپىتىنى ۋە 

 .غۇسىروزىڭىزمۇ ياخشى بول
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يراكى ھەر  ئانىڭىزنىرڭ بىىسرى - سرىزگە قۇچراق ئاچقانردا ئاترا رامازانئەگەر 
مرا . وزىڭىزنرى زايە قىلر ،ئىككىسى ھايات بولسرا، ئۇالرەرا كۆڭرۈل برۆلمەي قېلىرپ

 گە ياخشرىلىقالرئانىڭىزنى ھەركۈنى يوقالپ، كۆڭلىنى ئېلىڭكى سىز - ئەكسىچە، ئاتا
لەن جەننەتكە كىرىىش ئرۇ ئىككىالەننىرڭ رازىلىقرى بىر ،يېغىشقا باشلىسۇن. چۈنكى

نىڭ انئۇلرۇ  ئىنسر ئرۇتېىىمرۇ مۇھىمردۇركى،  ىئانىڭىزنىرڭ رازىلىقربولىدۇ، بولۇپمۇ 
ڭ ئەزىرراەت بەرگررۈچى جەننەتنىررنىغررا ائ ۇ.قارىمايرردەنررنەت سررىزگە رازىلىقىسررىز ج

 .ۇپۇرىاالمايدپۇرىقىنىمۇ 

بىرى كىشررى كېلىررپ، پەيغەمربەر ئەلەيھىسسرراالمدىن جىھادقررا قاتنىشىشررىنى  
 :ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭدىن تەلەپ قىلدى. پەيغەمبەر

 :دەپ سورىغاندا، ئۇ كىشىرر  ؟ۇھاياىم ڭئانارر 

 :ا  بەردى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۇنىڭغادەپ جاۋرر ھەئە، رر 

 تەنزىەج ،نكىۈچز! ئزايرىلمىغى  خى مى ىزكى  ڭنىزۇئ بولسزا، نزكاقۇئررر 
 .(1)دېدىرر  ،ئاس ىكا ىىىڭلىرناىاپ ڭنىىالرئان

 ىكەن،بولغران ئىبرادەتلەرنى كرۆپ قىلىشرنىڭ ئېارى -تائەت  رامازانمادامىكى، 
 ىن ئالردىىاشكۆرسەتمەسرت  سەۋە - اھانەتۇەقاندارچىلىقنى ياخشىالشقا بئۇنداقتا 

 - قنەتىجىسىنىمۇ كۆرۈنەرلىك ياخشى چىقىىىش كېىەك. قىسمەن كىشرىلەر ئرۇرۇۋە 
يوقرراپ  ئەۋۋەل قارشررى تەرەپنىررڭتۇەقررانلىىىنى تاشررالپ ياتلىشررىپ كېتىشررتە 

 خاتاالشتى:ۇالر ئەپسۇى، ئكەتكەنلىكىنى باھانە قىلىشىدۇ. 

ىق يامرانل ، يامانلىققرايقايتۇرمراىق بىرلەن جراۋا  بىىىنچىدىن، يامانلىققا ياخشىل
  ؛بىلەن جاۋا  قايتۇرۇپ خاتاالشتى

بىلەن ئوخشراش  قارشى تەرەپگۇناھتا  پ،ئىككىنچىدىن، تۇەقاندارچىلىقنى ئۈزۈ
  ؛بولۇپ خاتاالشتى
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 زانرامررائۇلررۇ  ، مايشررقا تىىىشررئۇالتۇەقانرردارچىلىقنى ئررۈزۈلگەن ئۈچىنچىرردىن، 
 ؛ر بىلەن باراۋەر قىلىپ قويۇپ خاتاالشتىباشقا ۋاقىتال نىئېاى

 يززوقال  ەڭىەگەڭززى»: پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالمنىڭ ۇالرئررتۆتىنچىرردىن، 
 غقززانچىلى ۇى. ۇسززابالنمايكېھ رغانۇىاشزز ۇى رىش ىسززىىى غقززانچىلى ۇى چىۇرغززۇى

 رىشز ىىى نە ىلگۈۋېزۈئز رىپىكى ەى باشقىالر بولسا چىۇرغۇىاش ۇى رىش ىسىىى
تۇەقانردارچىلىقنى ئرۈزۈپ »دېگەن سرۆزىگە پەرۋا قىلمراي،  (1)«رۇمكەئاد لىغانۇئ

 دەپ تۇرۇۋېلىپ خاتاالشتى. «ئۇ ئۇلىمايدۇ، قويغان كىشىگە بىز ئۇلىساقمۇ

« اليىق ئىردى مۇشۇنىڭغائۇالر » پ،تۇەقانلىىى بىلەن ئاالقىسىنى ئۈزۈ - ئۇرۇق
باشرقا،  ەردىنەزى قىسرمەن كىشرىلبىدىغان تىكۆرس لەربسەۋە -لۈك باھانە تۈردەپ 

قرانلىىى ەۇت - ئرۇرۇق ۋە تاشاۈرەك گەپ يېمەى ،ۇالرئكىشىلەر باركى،  يەنە شۇنداق
 دۇر.غان كىشىلەرىدىتەرىپىدىن رەت قىلىنغان ۋاقىتتا يۈزلىىى قىزىىىشتىن قورق

 بىى رىۋايەتتە، پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ يېنىغا بىى كىشى كېلىپ:

رەھىرم  رتۇەقانلىىىم بار. مەن ئۇالرەرا سرىلە مېنىڭ  !ئى ئالالھنىڭ رەسۇلىرر 
ق اخشرىلىيئۇالرەرا  قىلىپ تۇرىمەن. بىىاق، ئۇالر ماڭا سىلە ر رەھىرم قىلمايردۇ. مەن

 نالرچەمېھىىبرا ئرۇالر ماڭرا يامرانلىق قىلىردۇ. مەن ئۇالرەرا بىرىاق ،قىلىپ ترۇرىمەن
گەنىردى، دېررر  ئرۇالر ماڭرا نرادانالرچە مۇئرامىلە قىلىردۇ، لېكىن ،مۇئامىلە قىلىمەن

 ئەلەيھىسساالم:پەيغەمبەر 

 ڭالرنىزۇئ ،ڭقىلغزان بولسزا كەكڭي قانلىرىېئ نەىەقىقەھ نەس رەگەئرر 
ئززالالھ  ،ڭرسززاۇقىلىززپال ى امۋئىشززىى دا ۇبزز نەسزز كى ېلزز ،ەزىگۆئزز نززاھىۇگ
 ىىېسزز  ،ۇبولزز ەبىلززل ەمىشززەھ نەبىززل نەسزز چىۇقوغززكىغ بىززر پزز ى ەرەى
 .(2)دىېدرر  ،ۇقوغكايك الردى ۇئ
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  قىلغىن!قىلغنا  ااخشنىلىىىىنى ق بنغت ئانامغا  -ئايا  !ى ئالالھئ
ئغدرغا مەرھەمەت   لىگىنىد كەئغدر مېنى كىچىكلىكىىد  يەربىر

شننەپىەت  - . يغغىاننندارچىلىىنى ااخشننىلىغانلىزىىىزغا ر ھىنن قىلغىنن!
. ئىنسننانالرنى  ئارىسننىنى ااخشىلىشننىىىز ئۈچننۈ   بىزنىنن  قىلغىنن!

 ... ئامى!!! بەرگى! ئەھدالىىىزنى ااخشىال 
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ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 
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13 

 
 دىكى قېرىنداشلىرىڭىزرامازان

 

ت ۋە دىنردۇر. بىىىگە كۆيۈنرۈش شرەرىئە - مۇسۇلمانالرئارا ئۈلپەتلىشىش ۋە بىى
ىىلىشىشركە بئىتتىپاق ئۆتۈشركە ۋە  - ىناقئ شەرىئىتىدە بىزنى دائىمئۆز ئالالھ تائاال 

 -  ئەدەغان ىىاقالشرتۇرىدىترارتىش قىلىشرتىن ي - ، بۆلۈنۈشتىن ۋە تراالشپچاقىىى
 ئىردىئاللەرنىە  يۈكسرەك ئيولغا قويدى. ئەگەر بىز بۇ  مەقسەتلەر -ەايە ئەخالق ۋە 

ىرى ب -ەن دائىرم بىرى ت ،بەجا كەلتۈرگەن ۋە بۇ ئەخالقالر بىلەن خۇلقالنغران بولسراق
ە دىننرى ۋ ەرگەنبھەقرقە يراردەم ئرالالھ تائراال بىرلەن  جان بولغان بوالتتۇق. شۇنىڭ

دىمى يهار ڭزىنىهۆئ نىېئالالھ س﴿ :الالھ تائاال مۇنداق دەيدۇئ چلەندۈرگەن بوالتتى.كۈ
 دىللىرىنههى ڭرنىههەلئمىنۇم. ئههالالھ ۇرىههدۈندەچلۈك نەبىههل رەلئمىنۇمهه ۋە نەبىههل
 ڭالرنىهههۇئ ۇقىلىپمههه رپەسههه بهههايلىقنى نۈتهههۈپ زىهههدىكىۈي رەي نەسههه. ردىۈشهههتەبىرل

( نەىهلب ىتەدرۇقهكەمهالى  ڭزىنىۆ)ئ ئالالھ ،كىنېل. ڭيتتىەلمەرۈشتەبىرل دىللىرىنى
ئىهه   نەبىههل تەكمېھهه ،رۇئههالالھ غههالىبت بھىسههىزكى،ۈئىنههاق قىلههدى. ش الرنىۇئهه

 .(63 – 62ئەنفال: )﴾رۇچىدۇقىلغ

بەلكرى  ،بولماسرتىنتەقردىى  ئاالقىسرىز ەبكەۋەقېىىنداشالرئارا ئۈلپەتلىشرىش سر
 ۇر.دىسررىېۋمڭ نىرراجىباتالرۋ ندىلىرردىغانۇروئۋە شررەرىئەتنىڭ نىرردىغان ئىجررىا قىلى

 - بىزر ر،ۇرىىكىشزىكېق ڭلمانىىۇسزۇم لمانۇسزۇم»شەرىئەت شۇنداق ھۆكۈم قىلىدۇكى: 
ۋە ( 1)«ۇيكەىمۋەىاشززلى ەىكەقوغززكىماي ھززاال  رىىكىشززىىىېق ،ۇقىلمايززك مۇلززۇز ەبىززرىگ
 تەببەھۇز مزز ھززرېم ەز بىززرىگ بىززر ش،ۈرۆ زز ياخشززى بىرىىززى ز بىززر رەئمىىلۇمزز» يەنە:

  ى،ۇئوخشززايك ەنززگەدەب نۈىززۈبىززر پ ددىۇقىلىشزز ا خزز سكاشززلى ېھ ۋە شۈزۈىكززەي
                                                

 .ھەدىس - 2580، «مۇسلىم» ھەدىس؛ - 2442، «بۇخارىي»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 1)
 

 

ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 
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 سززى ۇيقۇئ  ،ۇبولزز بىئززارام زاالرەئ نۈىززۈپ باشززقا قالسززا، ئاغرىزز  زاسززىەئ بىززر ڭنىىززەدەب
 .(1)«ۇقالىك

زان ئۇشربۇ رامرا كى،مەنكرۆرۈپ ترۇرۇپتىئى روزىدار قېىىندىشىم ۋە ھەمشىىەم! 
ۋە  ەتنېررئمالھىرري ئاخىىەتنىررڭ ياخشررىلىقلىىىدىن ئىبررارەت ئى - دۇناررائېاىرردا 

 . ەرسىلھېىىسمەن تولىمۇ ھەممىڭالرقولغا كەلتۈرۈشكە  بولۇشىغابەخشەندەلەرنى 

ائىررل نمەەپىررىەتكە  -م ئېاىرردا ئەپررۇ قىلىنىشررنى، كەچررۈرۈ رامررازانىمىز بررارچ
نسرانالردىن بىھراجەت قېلىشرىنى، ئى يخاتالىقلىىىمىزنىڭ مەخپىر -سەھۋ ، بولۇشنى
 ،پتولۇقلىنىررقىلىنىشررىنى، كەمتۈكلىىىمىزنىررڭ ، ھاجەتلىىىمىزنىررڭ ئررادا پبولررۇ

مە تەشرىنى قىاىنچىلىقلىىىمىزنىڭ كۆتۈرۈلۈپ كېتىشىنى ۋە ئىشلىىىمىزنىڭ ئاسان بولۇ
يراكى  بۇالرەرا ئېىىشىشرىڭىزنى مرۇمكىن ئەمەىپېقىى ھەرگىزمرۇ ئۈمىد قىلىمىز. ۋە 

ڭ رنىرردەپ قارىمررايمەن، چرۈنكى سررىز بۇال دەرىجىردە يىررىاقيەتكىلرى بولمايرردىغان 
 سىز. ىئىگ ۋە ئاچقۇچلىىىغا ھەممىسىنى قولغا كەلتۈرۈشنىڭ سەۋە 

ئرارزۇ  بېىىشرىنىىزگە ئرۆزىڭالنىرڭ ئائرالالھ تا نىڭبۇالرنى قولغا كەلتۈرۈش سىز
پررۇ ئەئررۆزىڭىز نررى ئىنسررانالرەا بېىىشررىڭىز بىررلەن بولىرردۇ.  )لەر( ەنەرسررقىلغرران 

ۈچرۈن ىز، كەچۈرۈلۈشرىڭىز ئباشرقىالرنى ئەپرۇ قىلىشرىڭ ئەۋۋەلقىلىنىشىڭىز ئۈچۈن 
ۈن ۋېتىشررىڭىز، خاتالىقلىىىڭىزنىررڭ ئاشكارىالنماسررلىقى ئۈچررۈكەچۈرئررۆزگىلەرنى 

ەا باشرقىالر ئېىىشىشىڭىز ئۈچۈنقا چىلىقئاسانباشقىالرنىڭ خاتالىقلىىىنى يېپىشىڭىز، 
ە سرېىىالەرچرچە مۇئرامىلىگە ئېىىشىشرىڭىز ئۈچرۈن ەئاسانالشتۇرۇشىڭىز، سرېىىال

شرررىڭىز، رەھىرررم قىلىنىشرررىڭىز ئۈچرررۈن رەھىرررم قىلىشرررىڭىز، مۇئرررامىلە قىلى
ئېغىىچىلىقلىىىڭىزنىرررڭ كۆتۈرۈلۈشرررى ئۈچرررۈن باشرررقىالرنىڭ ئېغىىچىلىقلىىىنرررى 

 البىلەن قانداق بىى ياخشىلىق پەقەت ياخشىلىقھەر ،. چۈنكىكېىەككۆتۈرۈۋېتىشىڭىز 
ىهه  ى ئيا شهه﴿ :بولىرردۇ قارىتررا گەئەمەلررىرردۇ. مۇكاپررات يرراكى جررازا لمۇكاپاتالندۇر

 .(60رەھمان: )﴾ۇرىشىدېئ كاپاتقاۇم يا شى تەقەپ چىۇقىلغ
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مررۇھەممەد مۇسررتافا سررەللەلالھۇ ئەلەيھررى بررۇ مەنىلەرنررى ھىرردايەت ئىمررامى 
 پەيغەمبىىىمىررز !نىڭ سررۆزلىىى بىررلەن بىىلەشررتۈرۈپ ئويلىنىررپ بېقىررڭۋەسررەللەم

 نەلززگە  شززىغاېب ڭرىىكىشززىىىېق لمانۇسززۇ ىمكززى م» :ئېاتررۇر ئەلەيھىسسرراالم
 نەلززگە  شزىغاېب ڭنىزۇئ نىۈ ز تەئزالالھ ىائزاال قىيزام ،ەىسزۈۋەرۈىۆ  غىرچىلىقىزىېئ
قىيىىچىلىقىىززززى  ڭ.  ىمكززززى بىرىىىززززۇ ىززززكۈۋېرۈىۆ بىرنززززى  غىززززرچىلىق ى ېئ

 ئىشزززلىرىىى ڭنىزززۇئ ەى ەئزززاخىر ۋە نيزززاۇد ىائزززاال ئزززالالھ ،ەرسزززەب  ۇرۇئاسانالشززز 
 ۋە نيزاۇد ىائزاال ئزالالھ پسا،يا يىبىىىەئ ڭلمانىىۇسۇم  ىمكى. ۇرىكېب  ۇرۇقواليالش 
 ەمزكەمكەھ غارىىكىشزىېق لمانۇسزۇم  ىمكزى. ۇياپىزك يىبىىزىەئ ڭنىزۇئ ەى ەئاخىر
 .(1)«ۇلىكبو ەمكەمكەھ غاڭنىۇلسا، ئالالھ ئبو

سزا قىل اۋىى راھزاجى ى ڭرىىكىشىىىې ىمكى ق»: پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم يەنە
 :ھەم بىرى ھەدىسرتە ۋە باشرقادۇ دەير (2)«ۇلىزكقى اۋرا ىىھزاجى ى ڭ ىشزىىى ۇئالالھ ئ

 ۇئززالالھ ئزز ،ەرسززەب  ۇرۇسودىسززىىى يانززك ڭرىىكىشززىىىېق لمانۇسززۇ ىمكززى م»
 دېگەن. (3)«ۇ ىكۈۋېرۈچە  نىۈ  تەخاىالىقلىرىىى قىيام ڭ ىشىىى

يۇقىىىرردا بايرران قىلىنغانرردەك، ياخشررىلىق قىلغررۇچىالر ياخشررىلىق بىررلەن، 
، ، سېىىالىق قىلغۇچىالر سېىىالىق بىرلەنقواليالشتۇرەۇچىالر قواليالشتۇرۇلۇش بىلەن

ئزالالھ » :رەھمەت بىرلەن مۇئرامىلە قىلغرۇچىالر رەھرمەت بىرلەن مۇكاپاتالندۇرۇلىردۇ
 .(4)«ۇقىلىك ھى ەر ىالرگەىلىكلەپقەش - ھى ەر نكىلىرىكى ەب

ىرش، ئقانرداق بىرى ھەرمۇسۇلمانالرنىڭ ئىشلىىىنى ياخشىالشتا ئېلىپ بېىىلغان 
 تۇر. ىنىڭ ئۆزىنىڭ دۇناا ۋە ئاخىىەتتىكى ئىشىنى ياخشىالشئەمەلىاەتتە شۇ كىش

ئىنسرانالر قىارامەت كرۈنى »مۇنرداق دەيردۇ: رەزىاەلالھۇ ئەنھۇ مەسئۇد ئىبنى 
ئىلگىىى كۆرۈلۈپ باقمىغران دەرىجىردە يالىڭراچ، ئراچ، ئۇسسرۇز، ناھرايىتى ھرارەىن 

                                                
 .ەدىسھ - 2699، «ۇسلىمم» (1)
 .ەدىسھ - 2580، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ - 1284، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 2)
، «ەمرراج ىئىبنرر» ەدىررس؛ھ - 3001، «ۋۇددا ەبررۇئ» ەدىررس؛ھ - 7122 ،«ەھررمەدئ ۇسررنەدۇم» (3)

 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدىسھ - 2190
 .ەدىسھ - 923، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ - 1284، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 4)
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دۈرگەن بولسا، ئالالھ كىمكى ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن كىاىم كىا .لىدۇۈتىىىلدۈرھالەتتە 
ئۇ كىشىگە كىاىم كىادۈرىدۇ. كىمكى ئالالھ رىزالىقى ئۈچۈن ئاچ قالغراننى تويغۇزەران 
بولسررا، ئررالالھ ئررۇ كىشررىنى تويغۇزىرردۇ. كىمكررى ئررالالھ رىزالىقررى ئۈچررۈن بىىىنىررڭ 

نى قاندۇرىردۇ. ىئۇسسۇزلۇقىنى قانردۇرەان بولسرا، ئرالالھ ئرۇ كىشرىنىڭ ئۇسسرۇزلۇق
ىزالىقى ئۈچرۈن ئەپرۇ قىلىرۋەتكەن بولسرا، ئرالالھ ئرۇ كىشرىنى ئەپرۇ كىمكى ئالالھ ر

 .(1)«قىلىۋېتىدۇ

ۇ سرالى  برمۇھەببەت رىشتىسرىنى كۈچلەندۈرىردىغان  - قېىىنداشلىق ۋە مېھىى
بررۇ  ،نامازەررا ئوخشرراش ئىبررادەتلەر بىررلەن بىررىگەۋە ئەمەلررلەر زىكىررى، دۇئررا، روزا 

 زانرامرا ە،ار دېاىلسبىغان بىى مەيدان ياخشىلىقالرەا ئالدىىاش ئۈچۈن مۇسابىقىلىشىد
 قىلىشههتا ئىشههالرنى يا شههى الر،ۇشهه ەنەئ﴿ .مەركىررزى بولىرردۇنىڭ مەيرردان ۇشرر
 .(61مۇئمىنۇن: )﴾رۇردەكىشىل نەتكەك پۈتۆئ ئالدىغا سابىقىلىشىپۇم

قېىىنداشلىق مەجبۇرىاەت ۋە ئەمەلىاەترتىن مۇستەسرنا  يشۈبھىسىزكى، ئىمانى
ۋە ئرامىللىىى  ەترۈرتكئۇنىڭ ئۆزىگە ترالىق ماستىن، بەلكى شوئار بولبىى قۇرۇق ئىچى 
تەقەززالىرىى  - قېىىنداشلىقنىڭ تەلەپ يتەقەززالىىى باردۇر. ئىمانى ۋە تەلەپ ھەمدە
ياردەم بېىىش ھەمدە ياخشى كۆرۈش ۋە نەسىھەت خالىسانە نى ئىپادىلەش، دوستلۇق

ىرگە ئالىردۇ. خرۇددى لىىىنى ئرۆز ئىچئىمران تۇتقرا قىلىشتىن ئىبارەت ئە  كۈچلرۈك
ئزالالھ  ش،ۈرۆياخشزى  ز نۈچزۈئالالھ ئ»: ئېاتقاندەك پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم

ئۇنىرڭ  .(2)«رۇبىرىزك ڭلىرىىىزاىقۇى مەھكەسز ۇم ەڭئ ڭئىمانىى شۈرۆ  چۆئ نۈچۈئ
تەلەپلىىىنىڭ قاتارىدىن يەنە تۇەقانردارچىلىقنى ياخشرىالش ۋە ھەربىرى مۇسرۇلماننى 

 رمەتلەشمۇ باردۇر.دىندارلىقىغا قارىتا ھۆ

بىرىىگە يرېقىن تۇرۇشرنىڭ مەنىسرى  - بىرىۋە دا ئۆزئرارا ئىرگە بولرۇش رامازان 
نرى  )الر( دىندىكى قېىىنداشلىقنىڭ تۈرتكىسىدە ئاالھىدە گەۋدىلىنىدۇ. ئراچ قالغران

                                                
 .بەت - 66توم،  - 2، «ۋەتتەرھىب ئەتتەرەىب»: ۇنزىىىي( م1)
 ھەسرەن بىرلەنشراھىتلىىى باشقا »: بەرگۈچىلەر. باھا ھەدىس - 18524، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »2)

 «ھەسرەن». ئالبرانىي: ھەدىرس - 10378، «كەبىى ئەلمۇئجەمۇل»: تەبەرانىي. دېگەن «ھەدىس
 .دېگەن
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قولردىن شۇنىڭدەك  ،تويغۇزۇش ۋە ئۇنىڭ ئۈچۈن جامائەت بىىلىكتە ھەرىكەت قىلىش
 ەسرەدىق، ىشقرېچقالرنى قىلىرش، ئەزىراەت بېىىشرتىن پۈتۈن ياخشرىلىكەلگەنچە 

تە جامرائەت بىرلەن ئوقرۇش، مەسجىدنى )الر(  بېىىش، زاكاتالرنى ئادا قىلىش، ناماز
ئىشرالرنىڭ ھەممىسرى ئىمران ئەھلرى ئارىسرىدىكى  قاترارلىقبىىلىكتە دۇئا قىلىش 

 تۇەقاندارچىلىق ۋە قېىىنداشلىق تۈرتكىسى بىلەن مۇناسىۋەتلىكتۇر. 

پۈتۈن ئۈممەتنىڭ كوللېكتىرپ شرەكىلدە روزا تۇتۇشرىنىڭ ئرۆزى  بويىچە ئاي بىى
بىررىىگە يررېقىن قىلىرردۇ. بىررى  - تۇيغررۇالرنى بىىلەشررتۈرۈپ قەلبلەرنررى بىررى -ھررېس 

ىغان مۇسۇلمانالر بىىلىكتە روزا تۇتىدۇ، بىرىلىكتە ئىپترار قىلىشرىدۇ. ايدشەھەردە ياش
وقلۇقتا براراۋەردۇر. ئرۇالر بەش ۋاقىرق نامراز ۋە ئۇالر روزا تۇتۇشتا، ئىپتاردا، ئاچلىقتا، ت

سەپلىىى مۇستەھكەم قېىىنداشالر  ،لەرگە كەلگىنىدەمەسجىدئۈچۈن  نامىزى ەۇمۇئج
 ،ئېاى تۈگىگەن ۋاقىتتا رامازان. بولۇپ ھەممىسى بىىلىكتە ئالالھقا ئىبادەت قىلىشىدۇ

ئېاتىرپ تەكبىرى  ھەممەيلەن يىغىلىپ خۇشال ھالدا ھېاق نامىزى ئوقۇيدۇ ۋە شرۈكۈر
 توۋلىشىدۇ.

سرىز چرو   !ىىرڭېبنىڭ مەكتۇبىغا دىققىتىڭىزنرى رامازان! ئى روزىدار قېىىندىشىم
بىرى شەخسرنىڭ ھەربرۇ جامرائەتتىكى ، بىرى شرەخسيەكركە بىى جامائەت ئىچىدىكى 
 مۇناسرىببار. سىزگە سرېىىالىق ئېاىردا ئە   لىىىھەقمۇئەياەن سىزنىڭ ئۈستىڭىزدە 
قېىىنداشلىىىڭىزنىڭ ئەھۋالىنى بىلىرپ ترۇرۇش ۋە ئۇالرنىرڭ ئاشۇ  نىۋە ئە  يارىشىدىغى

 ئېھتىااجلىىىنى قامداشتۇر. 

 ىنىڭىزدا تىىداسراشرقان تتولرۇپ  گەئىچمەكلەر - سىزنىڭ خىلمۇخىل يېمەك
نى ئېلىپ قايسىنى ئالماسرلىقنى بىلەلرمەي ترۇرەىنىڭىزدا، قېىىنداشرلىىىڭىزنىڭ قايسى

بىىەر تال خورما ياكى ئۇسسۇزلۇقنى قاندۇرىدىغانغا سروەۇققىنا ئىچىدە ئىپتار قىلىدىغانغا 
  !بىى يۇتۇم سۇمۇ تاپالمايدىغانالرنىڭ بارلىقىنى ئۇنتۇما 

  سىز ئازادە ھەم تىنچ ئۆيىڭىزدە يۇمشاق كۆرپىلەر ئۈستىدە راھەت سروزۇلۇپ
ونالردا ئۇرۇش سىناقلىىى بىلەن تولغان راير ياكىياتقىنىڭىزدا، خىلمۇخىل بااليىئاپەت 

زىرىائەتلەرگە يەتركەن  ،براەۋارانۋە  مالالر ەا ھەمدەئەۋالدالرۋە ياش جانانالر جانالر، 



130
 

 

سروەۇق ۋە قراتتىق ئاچلىق، چىدىغۇسىز زىاانالرنىڭ دەستىدىن قورقۇنچ، ئەزىاەت ۋە 
ئىسسررىق قاتررارلىق سررەۋەبلەر تررۈپەيلى خاتىىجەمسررىزلىك قامچىسررىنىڭ پىژەىررىىم 

الش ئاۋازلىىى بىرلەن ترا  پارت القنى يارەۇدەك دەھشەتلىكقۇ ،ئاستىدا جان تالىشىپ
 ئاتقۇزىدىغان كىشىلەر نۇرەۇندۇر.

 اي قوپرر - ىلىغرران ماشررىنىلىىىڭىز، ئولتررۇرۇپبىىقانچ دېسررىڭىز ھەيرردەي
ياسرتۇقلىىىڭىز، خىلمۇخىرل پەر ،يېكەنردازلىىىڭىز - خىلمۇخىل ئالىي كۆرپە دېسىڭىز
ىز بولۇشى مۇمكىن. لېكىن، قېىىنداشرلىىىڭىزنىڭ ماللىىىڭ -ئەشاا كېىەك ۋە  - نەرسە

ئىچىدە پاناھلىنىدىغان يېىى، ئولتۇرىردىغان ئرۆيى، جىرددىي ئېھتىاراجلىىى ئۈچرۈن 
 قوللىنىدىغانغا قاتناش ۋاسىتىسى يوقالر ئاز ئەمەستۇر.

 سائادەت ئىچىدە خراتىىجەم ياشراۋاتقان  - باياشاتچىلىق، بەخق - سىز باي
سرىزدىن باشرقا نۇرەرۇن قېىىنداشرلىىىڭىز قىاىنچىلىرق  ،ېكىنبولۇشىڭىز مۇمكىن. لر

تارتىۋاتقان، كېسەللىكلەر بىلەن ئېلىشىۋاتقان بولۇشى، ئۇالرنىرڭ ئەھۋاللىىىغرا كۆڭرۈل 
 -رەنرر  جاپاسررىنى،  - جەبررىبۆلىرردىغان پەزىلەتلىررك كىشررىلەرگە يرراكى ئۇالرنىررڭ 

بولۇشررى  تۇرۇۋاتقررانمۇشررەققەتلىىىنى ئەسررلەيدىغان ۋاپررادار كىشررىلەرگە تەلپۈنررۈپ 
 مۇمكىن.

  ئېاىنىرڭ ئاخىىىردا ئەۋالدلىىىڭىزەرا ئە   رامرازان !ئى روزىدار قېىىندىشىم
ئە  ياخشرى ئويررۇن ، كررېچەك - ئە  ياخشررى كىراىم، ئىچرمەك - ياخشرى يررېمەك

تۈرلىىىنى تالالپ بواللماي تېڭىىقاپ قېلىۋاتقان ۋاقتىڭىرزدا باشرقا بىرى قېىىندىشرىڭىز 
بېررىىلگەن كىشررىلەرنىڭ بېىىللىقىرردىن  نېررئمەتىن يرراكى قولىنىررڭ تارلىقىررد

ئەۋالدلىىىنىڭ قايسىسىغا بېىىپ، قايسىسىغا بەرمەسلىكتە تەڭلىكتە قېلىۋاتقرانلىقىنى 
  !ئويالپ باققانمىدىڭىز؟

 اقىتتراۋقىلغران  ىىالىقېس ەاڭىزىىنداشلىىىېق ىزسئى قىممەتلىك قېىىندىشىم، 
 رزىريەق ەىگببرەر ڭرنىەملەئال ىزئارقىلىق س ۇب ،ىزقىلغان بولىس ىىالىقېس ەگىڭىززۆئ
قراتتىق  ناراداۇد نىڭىزىىياخشرىلىقلى ۇب ىزگەس تائاال . ئالالھىزبولىس نەگەرب ەنەسەھ

 ۋەئانىسررى  ىىندىشررى،ېق زۆئىنسرران ئرر شررۇنداقال ە،دڭىزنلىىىۈموھترراج بولغرران كرر
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: ۇىىردېب پۇرۇقرايت پەسسرىلەھ ەنىدۈك تەقىاام نىەي نۈقاچىدىغان ك ۇدىنمدادىسى
، پەتىهل رازىلىقىنهى ڭئالالھنى نىە)ي نەرىدىكېب ەنەسەھ رزىەكىمكى ئالالھقا ق﴿
 پەسسهههىلەھ غهههاڭنىۇئ ئهههالالھ( نەقىلىهههدىك رپەمهههال سههه - لۇي لىهههدا پههه ڭنىهههۇئ

 .(11ھەدىد: )﴾ۇرىدېب ابۋسا ڭچ  غاڭنىۇئ ،ۇرىدۇقايت
 

بىزنى سېنى  دىنىڭغنا چىن  ئېسنىلىدىغانالردى!  ئى ئالالھ! 
بىزىىىزنى ااخشنى ك رىندىغانالردى!   - زىلىىى  ئۈچۈ  بىزسېنى  را

شننەپىەت  - بىزىىىننزگە ر ھىنن  - سننېنى  ئى ائى ىڭنند  بىننز
 ئامى!! ...! ك رسى ىدىغانالردى! قىلغى!
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ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 

 بەت. - 315، «بۇستانۇل ۋائىزىن»: زىيەۋج لۇئىبن( 5)
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14 

 
 دىكى دۈشمەنلىرىڭىزرامازان

 

 ۇىزمڭنلىىىەشرمۈد ،كەبولغىنىرد ىزڭلىىىرەرادۇبر -دوسرق  ىىنرداش،ېق ڭسىزنى
 ەىزگڭشرمىنىۈدىن باشرقا چاەردا داىرېئ رامرازان ئىچىردىكى يىل بىى. نىقېئ شىۇبول

 ىزڭشرمىنىۈد كۈيرۈب ە ئ ڭسرىزنى. يسىزەلمەىىشېئ ەمگەيارد كەىكىدامازاندرقارشى 
 ڭنىررۇئ ۋە يتانەشرر رۈكررگەت قررارەىشلىنىدىغان ېسرر نەكىشرر - نجىررىەدا زرامازانرر

 اقىتلىىىرداۋ پقالغانېق ڭىيىلىنرر  ئايدا كەبارۇم ۇب ئمىنۇم. رۇالدلىىىدەۋئ ردىەتگەنەل
 پۇەلرەم نىۇئرررر  نۈچرۈئ لىشۋېقىلىر ھرازىىلىق بىى ياخشى شتاۇرۇت قارشى غاڭنىۇئ

: ۇيردەد نرداقۇم مەللەسرۋە يھرىەلەئ ۇلالھەللەس دەممەھۇم. ۇبوالاليد قادىى قىلىشقا
 ڭمىىززەنىەھەج ، چىلىززېئىشززىكلىرى ئ ڭىىىززەنىەج ،ەنززكەلگە  يززىېئ رامززازان»

 .(1)«ۇنلىىىكە ىش )زەنجىىلەر بىلەن( ي انالرەش ۋە ۇئىشىكلىرى ىاقىلىك

 ەائررۇالر ئىنسررانالربىررلەن ى نىشررشررەيتانالرنىڭ كىشەنلىنىشررى يرراكى زەنجىىلى
ھەۋەى  -، يەنرى ئىنسرانالرنىڭ دىللىىىغرا كىىىردىغان شرەھۋەت ۋە ھرراۋايى دارىاالمايردۇ
 روزا تۇتۇشرتا»: نمۇنرداق دېرگەرەھىمەھرۇلالھ  (2)كەسرىى ئىبنىئىمام  .دۇيوللىىى تاقىلى

 ،تىش برراردۇر. شررۇنىڭ ئۈچررۈنايبەدەننررى تررازىالش ۋە شررەيتاننىڭ يرروللىىىنى تررار

                                                
 .ەدىسھ - 1793، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ - 1766، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 1)
سررىىي ەلبەشررىي ئەرۇقئەل سسررررىىىىەەئئىىببننررررىى  ككر ەمۆددىن ئىسررمائىل ئىبنررى ئررۇلفىرردا ئىمررادۇبەئ ئئىىممرررراامم( 2)

ََينأبُو نِلضثودِلثنشقىي )ەددىمەئ َثنَْيٍثو َُنُعَموَ نبو َاعثَوُانبو ننيثْسر و   و ثا نِلُرَ يث ْر ورث  ننِلَْ  – 1301/ م.  774 – 701ھ. ، ِلد ثَم ر
 ڭنىرەيمىااەقى . ئىمام ئىبنرى تەشافىئىي ف ۋەناى ۇدىسشەسسىى، تارىىچى، ھەفۇئاتاقلىق م( رر 1373

شرافىئىي »، «ەننىھرايۋە ەلبىردايەئ»، «سىى )تفساى القىآن الةظام(ەئىبنى ك ۇفسىىەت»ر ۇشھەشاگىىتى. م
خرارىي ۇل بۇھىھەسر» ۋە «رجىمىھرالىەت ڭيھىسسراالمنىەلەر ئەمربەيغەپ»، «رجىمىھاللىىىەقاھاالر تۇف
 رر ت. للىفى.ەئۇم ڭرنىەرلەسەن( قاتارلىق ئەلمىگەتىپ كېي ەبىزگ«)رھىەش
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بولسزززا  رەنزززلەىكەي چىۈ ززز ەيلىىىشزززكۆئ ردى ەئزززى ياشزززالر! سزززىل›: دە‹سرررەھىھەين›
 نكىۈچز ن،ۇىسزۇروزا ى سزەىمىەي چىۈ  ەيلىىىشكۆئ مىىڭكى ى ن،ۇنسەيلۆئ )دەرھال(
 «.دەپ كەلگەن (1)«‹رۇچىكۈسكە  تۋەھەش ياخشى ەڭئ نەىەنىسب غاڭنىۇئروزا 

وللىىىنى يرشرەيتاننىڭ  نىڭتۇتۇشردىن باشرقا ۋاقىرتالردا روزا رامازانر دا ۋەرامازان
ن ھەددىردى دا شرەيتاننىڭرامازانر ،تارايتىشتىن ئىبارەت ئاالھىدىلىكى باردۇر. ئەممرا

ەكلىدە باشرلىىى ھەقىقىري بىرى شرىبەلكرى كاتت ،ئاشقانلىىىغىال يول تارايتىلماسرتىن
  چرو  برۇ ئايردا ئە مرۇئمىنئىنسانالردىن چەكلىنىدۇ. ئۇالرنىڭ چەكلىنىشى بىلەن 

 ،ندۈشررمىنىدىن قۇتۇلغرران ۋە ئۇنىڭغررا قارشررى يرراردەمگە ئېىىشرركەن بولىرردۇ. لررېكى
ئۇلرۇ   ۋە نەپسرىگە قارشرى ەىھەۋ -ھراۋايى باەالنمايدىغان ۋە زەنجىىلەنمەيدىغان 

 دۇر. موھتاجئالالھ تائاالدىن ياردەم سوراشقا 

 يردۇ.توختاپ قالما قاچانھېچئىنسان بىلەن شەيتان ئوتتۇرىسىدىكى بۈيۈك جە  
قال شرۇنداشرى، باشقا ۋاقىتالردا شەيتاننىڭ مەەلرۇپ قىلىنىۋە دىكى بۇ تىنچلىقتا رامازان

 ا قارشى يراردەمگەۋە ئازدۇرۇشلىىىغۋەسۋەسە پاساتلىىى،  - نەپسىنىڭ شەيتاننىڭ پىتنە
 پۇرسەت باردۇر.ە كرۈشكەلتۈۋۋەتلەرنى قولغا قۇ -كۈچ  ي، ئىمانىئېىىشىشى ئۈچۈن

نىررڭ مەقسررەتلىىى ھەققىرردە تەپەككررۇر قىلغرران كىشررى پەيغەمرربەر رامازان 
. دۇبايقاير ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىدە ئۈچ ئىشقا ناھايىتى بەك كۆڭۈل برۆلگەنلىكىنى

 ە  ياخشرىتانغا قارشرى ئقانداق زامان ياكى ماكاندا شرەيھەرئەمەلىاەتتە بۇ ئۈچ ئىش 
 قورالدۇر. بۇالر:

 ؛اتىشېئ ۆپزىكىىنى ك ۈچۈنقالماسلىق ئ ۈشۈپچ ەپلەتكەە بىرىنچىسى،

 ؛ بولۇش ىلئىقتىسادچئىسىاپقا قارشى  ئىككىنچىسى،

نى ىىىلپۇرسرەت ئىبرادەت -، ترائەت دىغانزايە قىلى بىھۇدە ۋاقىتنى چىنچىسى،ۈئ
ئرۆزىنى ئىسرالھ  ي،بېرىىلمەلەرگە ىكەترھەر -ئىرش  پايدىسى يوق قاچۇرۇۋېتىدىغان

 قىلىشقا يۈزلىنىش.
                                                

: ھەدىررس كېلىررنگەن بىررىلىككە. پسررىىىەت ڭتنىررەئاي - 183 «ەرەقەب» ەرۈ: سررسررىىەئىبنررى ك (1)
 .ھەدىس - 1400، «مۇسلىم» ھەدىس؛ - 5066، «بۇخارىي»

 
 

ۋە پايدىسرى قىلىرش ، ئىقتىسرادچانلىق ئېاتىش تەسبى  -زىكىى كۆپ ئىنسان 
بۇ ئۈچ قورال بىلەن شرەيتانغا قارشرى يراردەمگە  قاتارلىقيوق ئىشالرنى تەرك ئېتىش 

 ئېىىشەلەيدۇ.

بۇنىرڭ  .كېچىلىك قىاام ئوقۇش ۋە «قۇرئان»دىكى ئېاى رامازانيەنى  زىكىهر:. 1
ەەپلەتررتە »بولغرران  ىبىررى دىنمىكىىلىىىرر - بىررلەن شررەيتاننىڭ ئە  چررو  ھىررالە

بەنردە ئرالالھنى ئەسرلىگەن  ،نى پاچاقالپ تاشرلىغىلى بولىردۇ. چرۈنكى«قالدۇرۇش
 ۋاقتىدا شەيتان يوشۇرۇنىدۇ، ەەپلەتتە قالغان ۋاقتىدا ۋەسۋەسە قىلىدۇ.

 ،چرۈنكى بىىىردۇر. دىنمەقسەتلىىىنىڭ سىروزى رامازانۇ ب :ئىقتىسهادچانلىق .2
 ئررارتۇقچەتامرراق يېرراىش،  ئررارتۇقگەپ قىلىررش،  ئررارتۇقئررۇ شررەيتاننىڭ ئىنسرراننى 

ئۇخالش، بىھۇدە قاراش، ئرۆزىگە پايدىسرىز سرۆزلەرنى ئاڭالشرتىن ئىبرارەت ئىشرالر 
تىرن «ئرارتۇق»بىلەن مەشغۇل قىلىرپ ئازدۇرۇشرىنى چەكلىاەلەيردۇ. برۇ يەردىكرى 

ىن زىاادە بولغان مىقدار يراكى مۇباھترا ئىسرىاپچىلىق قىلىشرتۇر. ت«مۇباھ»مەقسەت 
مۇباھتا ئىقتىسرادچان يراكى ئوتتۇراھرال بولماسرلىق شرەيتاننىڭ ئە  چرو  كىرىىش 

 الر،ڭئىسهراپ قىلمها﴿: ىنىڭ بىىىدۇر. شۇڭالشرقا ئرالالھ تائراال ئېاتقرانكىلىىئىشىك
 .(31ئەئىاف: )﴾ۇايدرمۇياقت نەتەقىقەھ چىالرنىۇقىلغ ئىسراپ ئالالھ

 تررائېتىكاپ ادرامازانرربۇنىڭرردىن  :پايدىسههى يهه ق ئىشههالرنى تەرك ئېههتى . 3
لەردە مەسرجىد نىڭ ئراخىىقى ئونىردارامازان مەيلى يەنى .ئولتۇرۇشقا ئىشارە قىلىنىدۇ

قىلىنىدىغان ئېتىكاپ بولسۇن ياكى ئىنسانالرنىڭ ئەيىبلىىىدىن ئۇزاق تۇرۇپ ئۆزىنىرڭ 
ۇل بولۇش، ئىنسانالرنى ھېسابقا تارتىشرتىن ئرۇزاق ترۇرۇپ، ئرۆز ئەيىبى بىلەن مەشغ

ئومررۇمىي شررەكىلدە ئىنسررانالردىن ئررۆزىنى  دېگەنرردەك نەپسرىنى ھېسررابقا تررارتىش
 ھەممىسى مەقسەت قىلىنىدۇ.  ،تارتىش بولسۇن

قانداق بىى ئەقىل ئىگىسى شرەيتاننىڭ ھەر»: قەياىم مۇنداق دەيدۇۇلئىبنئىمام 
 يدىغانلىقىنى بىلىدۇ: لەلەېئۈچ تەرەپتىن ك

برۇ  ؛ئېھتىااج مىقداردىن ئارتۇق ھەرىكەت قىلىشتىن ئىبرارەت ئىسرىاپىورلۇق بىهرى،
بۇنىڭرردىن  قەلرربكە كىررىىش ئېغىزىرردۇر.ئۇنىررڭ شررەيتاننىڭ نېسىۋىسررى ۋە 
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ۋە پايدىسرى قىلىرش ، ئىقتىسرادچانلىق ئېاتىش تەسبى  -زىكىى كۆپ ئىنسان 
بۇ ئۈچ قورال بىلەن شرەيتانغا قارشرى يراردەمگە  قاتارلىقيوق ئىشالرنى تەرك ئېتىش 

 ئېىىشەلەيدۇ.

بۇنىرڭ  .كېچىلىك قىاام ئوقۇش ۋە «قۇرئان»دىكى ئېاى رامازانيەنى  زىكىهر:. 1
ەەپلەتررتە »بولغرران  ىبىررى دىنمىكىىلىىىرر - بىررلەن شررەيتاننىڭ ئە  چررو  ھىررالە

بەنردە ئرالالھنى ئەسرلىگەن  ،نى پاچاقالپ تاشرلىغىلى بولىردۇ. چرۈنكى«قالدۇرۇش
 ۋاقتىدا شەيتان يوشۇرۇنىدۇ، ەەپلەتتە قالغان ۋاقتىدا ۋەسۋەسە قىلىدۇ.

 ،چرۈنكى بىىىردۇر. دىنمەقسەتلىىىنىڭ سىروزى رامازانۇ ب :ئىقتىسهادچانلىق .2
 ئررارتۇقچەتامرراق يېرراىش،  ئررارتۇقگەپ قىلىررش،  ئررارتۇقئررۇ شررەيتاننىڭ ئىنسرراننى 

ئۇخالش، بىھۇدە قاراش، ئرۆزىگە پايدىسرىز سرۆزلەرنى ئاڭالشرتىن ئىبرارەت ئىشرالر 
تىرن «ئرارتۇق»بىلەن مەشغۇل قىلىرپ ئازدۇرۇشرىنى چەكلىاەلەيردۇ. برۇ يەردىكرى 

ىن زىاادە بولغان مىقدار يراكى مۇباھترا ئىسرىاپچىلىق قىلىشرتۇر. ت«مۇباھ»مەقسەت 
مۇباھتا ئىقتىسرادچان يراكى ئوتتۇراھرال بولماسرلىق شرەيتاننىڭ ئە  چرو  كىرىىش 

 الر،ڭئىسهراپ قىلمها﴿: ىنىڭ بىىىدۇر. شۇڭالشرقا ئرالالھ تائراال ئېاتقرانكىلىىئىشىك
 .(31ئەئىاف: )﴾ۇايدرمۇياقت نەتەقىقەھ چىالرنىۇقىلغ ئىسراپ ئالالھ

 تررائېتىكاپ ادرامازانرربۇنىڭرردىن  :پايدىسههى يهه ق ئىشههالرنى تەرك ئېههتى . 3
لەردە مەسرجىد نىڭ ئراخىىقى ئونىردارامازان مەيلى يەنى .ئولتۇرۇشقا ئىشارە قىلىنىدۇ

قىلىنىدىغان ئېتىكاپ بولسۇن ياكى ئىنسانالرنىڭ ئەيىبلىىىدىن ئۇزاق تۇرۇپ ئۆزىنىرڭ 
ۇل بولۇش، ئىنسانالرنى ھېسابقا تارتىشرتىن ئرۇزاق ترۇرۇپ، ئرۆز ئەيىبى بىلەن مەشغ

ئومررۇمىي شررەكىلدە ئىنسررانالردىن ئررۆزىنى  دېگەنرردەك نەپسرىنى ھېسررابقا تررارتىش
 ھەممىسى مەقسەت قىلىنىدۇ.  ،تارتىش بولسۇن

قانداق بىى ئەقىل ئىگىسى شرەيتاننىڭ ھەر»: قەياىم مۇنداق دەيدۇۇلئىبنئىمام 
 يدىغانلىقىنى بىلىدۇ: لەلەېئۈچ تەرەپتىن ك

برۇ  ؛ئېھتىااج مىقداردىن ئارتۇق ھەرىكەت قىلىشتىن ئىبرارەت ئىسرىاپىورلۇق بىهرى،
بۇنىڭرردىن  قەلرربكە كىررىىش ئېغىزىرردۇر.ئۇنىررڭ شررەيتاننىڭ نېسىۋىسررى ۋە 
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 پراراەەت - راھەتۋە  ئرارام - ئىچمەك، ئۇيقرۇ - يېمەكرر  قۇتۇلۇشنىڭ يولى
ھتىااجىررردىن ئرررارتۇق بېىىشرررتىن نەرسرررىلەرنى نەپسرررىنىڭ ئې قاترررارلىق

دۈشرمەننىڭ كىىىشرىدىن شۇ چاەدا ساقلىنىشتۇر. بۇ ئىشىك قاچان تاقالسا، 
 خاتىىجەم بولغىلى بولىدۇ.

ڭ ھەقىررقەتەن زىكىررى ئېاتقررۇچى زىكىررى قورەىنىنىرر ؛ەەپلەتررتە قررېلىش ،يەنە بىههرى
پ، قورەاننىرڭ ئىشرىكى ئېچىلىر ،ئىچىدە بولىدۇ. قاچانكى ەەپلەترتە قالسرا

 .بەسى مۈشكۈلدۇرش ىچىقىىقوەالپ دۈشمەننى . ئۇ ەن كىىىۋالىدۇدۈشم

 .(1)«مەشغۇل بولۇشپايدىسى يوق ئىشالر بىلەن  جەھەتتەقانداق ھەر بىرى، چىنچىۈئ

ئىنسرانالردىن ررر لەرگە مۇئمىنبىلەن  باەلىنىشىشەيتانالرنىڭ كاتتىباشلىىىنىڭ 
ررر شرى تۇرۇشرلىىى ئۈچرۈن بولسۇن ياكى جىنالردىن بولسۇن كىچىك شەيتانالرەا قار

كېلىررررردىغان كرررررۆپلىگەن يامرررررانلىقالردىن لىىىررررردىن چوڭشرررررەيتانالرنىڭ 
براردۇر. برۇ بىرى يىرل ئىچىردە پەقەت بىرى ئرايال بولىردىغان  قچىلىئاسران ساقلىنىشتا
 سررۆيۈنچە! ،ئەي مۇسررۇلمانالر»: مۇنررداق دەيرردۇ رەجە ئىبنررى ئىمررام  پۇرسررەتتۇر.

ئۈچۈن بۇ ئايدا ئېچىلدى. جەننەتنىرڭ مەيىرن  سەككىز جەننەتنىڭ ئىشىكلىىى سىلەر
. جەھەننەمنىرڭ ئىشرىكلىىى سرىلەر غۇسرىئۇرۇللەرنىرڭ قەلربىگە مۇئمىنشاماللىىى 

ئۈچۈن تاقالدى. شەيتاننىڭ كاتتىباشرلىىى ۋە ئەۋالدلىرىى سرىلەر ئۈچرۈن باەالنردى. 
 تانشەيشەۋكىتىنى تەۋھىد كەلىمىسى بىلەن پاچاقالپ تاشالڭالر.  -شەيتاننىڭ شان 

قانداق بىى ۋاقىتتا پاچاقالپ تاشلىنىشنىڭ ئەلەم ئازابىردىن ھەرپەزىلەتلىك ۋاقىتالردىن 
رەھرمەت ياەقانلىقىردىن رەھمران  ،ئىڭىايدۇ. بۇ ئايدا گۇنراھالر مەەپىرىەت قىلىنىرپ

شەيتان گۇرۇھى مەەلرۇپ بولغانلىقىغرا چىردىاالماي  ،قوشۇنى ەەلىبە قىلىپ تائاالنىڭ
 .(2)«چىىقىىاپ كېتىدۇ

ئىنسرررانالرنىڭ چرررو  دۈشرررمەنلىىىدىن شرررەيتانالر گەرچە برررۇ ئايررردا 
 -ھراۋايى يامانلىققا بۇيىۇەرۇچى نەپرس ۋە تروەىا يولردىن ئرازدۇرەۇچى  باەالنسىمۇ،

                                                
 .بەت - 119، «فەۋائىد»: ۇلقەياىم( ئىبن1)
 .ەتب - 53، «رامازان ۋەزائىفۇ»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد2)
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ئۈچرۈن ئرۇ  كىشرىھەمىاھتۇر.  يەنىال غاىنسانئتىن ئىبارەت ئىككى دۈشمىنى ھەۋەس
 ئىككى دۈشمەنگە قارشى ياردەمچىمۇ تەيااردۇر.

ارتىرپ تپاساتالردىن  - نەپسىنى پىتنە ،ردىن ئۆزىنى ئۈستۈن تۇتۇپناچار ئىشال
قەلررب يامانلىققررا  ئررۇنى يۈكسررەك ماقامالرەررا يۈزلەندۈرىرردىغان سرراەالم ،چىقىىىررپ

 بۇيىۇەۇچى نەپسىگە قارشى ياردەم بېىىدۇ.

پەيغەمرربەر  ،نەپسررنىڭ دۈشررمەنلىكىگە سررەل قاراشررقا بولمايرردۇ. شۈبھىسررىزكى
 يوشۇرۇن ئىكەنلىكرى ۋەجىردىن،نەپسنىڭ يېقىن ۋە يامانلىقىنىڭ  ئەلەيھىسساالم بىزگە

پانراھ تىلەشرنى ئۆگىتىرپ ىڭ يامانلىقىردىن نشەيتاندىن پاناھ تىلەشتىن ئىلگىىى نەپس
 ۋە نىىۇرۇيوشزز چى،ۇيززاراىق مىىىززىېز ۋەئززى ئاسززمانالرنى »: مۇنررداق دېررگەن
 رەھ نە. سزززرۇباشزززقا ئىزززالھ يوق ززز نكى ەسززز !ئزززالالھ چىۈبىلگززز ئاشزززكارىىى

 ڭپسززززىمىىەن سززززىغىىى  اڭ. سززززاسززززەنئىگىسى ۋە ردىگززززارىۋەرەپ ڭرسززززىىىەن
يزا ى بىزر  ەپسزىمگەن زۆيامانلىقىكى ، ئز ڭرىكلىرىىىېش ۋە ڭي انىىەيامانلىقىكى ، ش

   .(1)«نەيمەپاناھ ىىل لىشىمكى ېيامان ئىش قىلى  ق لمانغاۇسۇم

ۇپ ىي مەەلرشەيتان ئىنساننى نەپسى ئىشتىھا قىلىدىغان نەرسە بىلەن تەدرىج
لىىىنى ترازىالش ەۋەسرھ -ھاۋايى نەپسنىڭ  روزا تۇتۇشتاشۇنداق بولغانىكەن، قىلىدۇ. 

 لىنىش باردۇر.ەئۈچۈن بىى تەربىا

نسرانغا ئالالھنىڭ ئىچۈنكى،  لىنىدۇ.ئەقىل بىلەن مەەلۇپ قى ھەۋەى -ھاۋايى 
ى كررونتىول قىلىشررى نھەۋەسرر -ھرراۋايى  قىلىررپ بېىىشررى نېررئمەتئەقىلنررى 
ھاڭالرەرررا ئېلىرررپ بارىررردىغان تەگسرررىز تررروەىا ئەقىرررل ئىنسررراننى  .ئۈچۈنررردۇر

 .قوەدايدۇلىكتىن تەكيەڭگىل

)يەنررى چۈشررمەك، دومىلىمرراق، ەررۇالپ  ُوو  »ھرراۋا نىڭ ھەۋەسرر -ھرراۋايى 
دەپ ئاتىلىشىدىكى سەۋە ، ئۇ ئەقىللەرگە ھۆكرۈمىان بولۇۋالغران، ھەتترا  «كەتمەك(

ىنى ھاڭغررا تاشرراليدىغانلىقى ۋە ئىگىسرر ئررالالھنى قويررۇپ ئىررالھ قىلىنغرران چاەرردا،
 غانلىقى ئۈچۈندۇر.ىدىمۇسىبەتلەرگە ئېلىپ بار

                                                
 .دېگەن «سەھى ». ئالبانىي: ەدىسھ - 3452، «تىىمىزىي( »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 انشههىنىدىغۈيههاكى چ اليههدىغانڭ( ئانههىڭپىېت لىسههىنى )گ
 لكهههىەب ر،ۇئ  شاشهههت چاھارپايالرغههها تەقەپ( ەسهههلىكتەنمەشۈ)چ الرۇئههه ن؟ەقىالمسههه

 .(44 – 43فۇرقان: )﴾رۇمراھتۇگ رەتتەب ۇالردىنمۇئ

اردەم ير ئرالالھتىنھەۋىسىگە ۋە نەپسرىگە قارشرى  -ئىنسان شەيتىنىغا، ھاۋايى 
، يرالۋۇرۇش، غىنىشىسرئالالھقرا اۋاملىرق د سوراشتا زىكىى قورەىنى بىلەن قوەردىنىش،

 تەدئىبها ىالڭسها ببىمىهزەئهى ر﴿ موھتاج ئىكەنلىكىنى ئىپادىلەش ۋە چىرن كۆڭلىردىن
قىرل بىرلەن دېاىش بىلەن بىىلىكتە، ئە (5فاتىھە: )﴾س رايمىز مەيارد ندىنالەس ۋە قىلىمىز

يىۇلغرران دىاررانەتنى يېڭىالشررتىن ئىبررارەت شررەرىئەتتە بۇ - دىررن ۋە زىننەتلىررنىش
ئەقىللىررق كىشررى ئررالالھ تائرراال ئىنسررانالرەا  ەبلەرنى تۇتررۇپ مېڭىشررى زۆرۈردۇر.سررەۋ

ئە  كۈچلررۈك  ،يرراردەم سرروراپئررۇ زاتررتىن  نى قىلىررش ئررارقىلىقبەرگەن سررەۋەبلەر
 دۈشمەنگە قارشى ئە  كۈچلۈك قورالنى كۆتۈرۈپ ماڭىدۇ.

 ئررالالھ تائرراال شررەيتان بىررلەن»: مۇنررداق دەيرردۇ رەھىمەھررۇلالھئىبنررۇلقەياىم 
بىرلەن پراك  نى، يامانلىققا بۇيىۇەۇچى نەپسھەۋەس -ھاۋايى پەرىشتىنى، ئەقىل بىلەن 

بىرىىگە دۈشرمەن قىلردى. بەنردىنى شرۇنىڭ بىرلەن سرىناپ بۇالرنىرڭ  - قەلبنى بىى
ئىككى پىىقىنىرڭ  بىى تەرەپكە قوشۇن ۋە ياردەمچىلەرنى ياراتتى.ھەرئارىسىنى جۇەالپ 
ىسىنى مەەلۇپ قىلغانغا قەدەر داۋاملىشرىدۇ. ئەگەر بىىسى يەنە بى ،ئارىسىدىكى ئۇرۇش

، لەززەت، سرۆيۈنۈش، نېرئمەتخۇشراللىق،  ،قەلب، ئەقىل ۋە پەرىشرتە ەەلىربە قىلسرا
ياخشى ھايات، كۆڭۈل راھەتلىكى ۋە ەەنىامەتلەر بىلەن نىجاتلىققا ئېىىشرىش بولىردۇ. 

غۇ، دېلىغۇللرۇق، قراي -ەەم  ،ۋە شەيتان ەەلىربە قىلسرا ھەۋەى -ھاۋايى ئەگەر نەپس، 
 .(1)«خىلمۇخىل يامان كۆرۈلگەن ئىشالر ۋە كۆڭۈل راھەتسىزلىكى بولىدۇ

دىن كېاىنكررى ھايررات ئۈچررۈن بررۇ ئۇرۇشررقا كىىىشرركە رامازانرر دا،رامازانرر بىررز
نى بىرزگە رامرازان مەجبۇرمىز. ئالالھ بۇ ئۇرۇشتا بىزگە ياردەم بېىىشكە كېپىل بولردى.

                                                
 .بەت - 60، «فەۋائىد»: ۇلقەياىمئىبن( 1)
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قررورال قىلىررپ بەردى. خررۇددى پەيغەمرربەر  ئە  كۈچلررۈك قالقرران ۋە ئە  كۈچلررۈك
 قالقىىىغززا شزز ىكىۇرۇئ ڭالرنىززڭبىرى ڭرنىەروزا سززىل»: ئەلەيھىسسرراالم ئېاتقانرردەك

 .(2)«رۇقالقانك تۇزمەمروزا »: ياكى (1)«رۇقالقانك بىر ئوخشاش
 

. ق غننندىغى!بىزننننى روزا ۋ  يەقدالىنننق بىنننلە  ئنننى ئنننالالھ! 
. بىزنى نەپسىىىزنى  !بەرگىدۈشىىنىىىزگە قارشى بىزگە اارد   

 !ئامى! ...ساقلىغى!اامانلىىىدى! 

                                                
 ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدىسھ - 2230، «ەسائىين( »1)
 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدىسھ - 614، «تىىمىزىي( »2)
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ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 

 بەت. - 315، «بۇستانۇل ۋائىزىن»: زىيەۋج لۇئىبن( 5)
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15 

 
 دىكى شەھۋەتلىرىڭىزرامازان

 

بىررى ئرراي قۇتۇلىرردىغان روھنىررڭ شررەھۋەتلەر ئەسررىىلىكىدىن  روزىسررى رامررازان
ئرارزۇلىىى سرەۋەبىدىن  - روھ يىرل برويى تەننىرڭ ئىسرتەك ،چرۈنكى ىدۇر.ھۆرىاەت

ئارمانلىىىغرا  - شرەھۋەت ۋە ئرارزۇ -ھەۋەى . نېسىۋىسىنى ئااللمىغىلى تراى قالىردۇ
تەندىن ئۇزاقالشرقان روھقرا ئە  ئراز بولغانردىمۇ بىرى ئراي ئىنسراپلىق  ەەرق بولغان

ردىن ئرارزۇالنىڭ كۈندۈزىدە شەھۋەت ۋە رامازانتەننىڭ ئۆزى،  مۇئامىلە قىلىش كېىەك.
 چىلىرىىېك ڭنىررامازان)روزا تۇتۇش بىرلەن  بولغان ئىبادەت يىىاق تۇتقۇچىمەجبۇرىي 
ئەمەلىالىشررىدىغان ( نەبىررل شۇرۇقىلىررپ قىاامرردا ترر تۋەكىتررابىنى تىررال ڭئالالھنىرر

چېنىقتۇرۇلۇشررى تنىررڭ ۋۇجۇلىقتۇر. روھنىررڭ ۋە ئاالھىردە بىررى چېنىقىشررقا ئېھتىاراج
لىقلىىىنى كۆتۈرۈش ئۈچۈن تەربىاە ۋە رنىڭ ئېغىىلەتەكلىپبىلەن، نەپسىمىز ۋاجىپ ۋە 

 بولغان نەرسىلەرنى تاپىدۇ. موھتاجۆزى تەياارلىقتىن ئىبارەت ئ

 ەاتوسرالغۇالرقاتمۇقرات نىجاتلىقنى تەلەپ قىلغۇچى بااليىئراپەتلەر چېچىلغران، 
 - ىي ۋە جىننىري شرەيتانالرنىڭ پىترنەئادەمرر بۇنىڭ ھەممىسى  يولدا ماڭىدۇ.بىى ولغان ت

رنىڭ شرەھۋەتلىىى ۋە ئىنسرانال -ئىسرتەك پاساتلىىى كۈچلەندۈرىدىغان نەپسرىنىڭ 
 -ى برجەئالالھقا سەپەر قىلىشنىڭ رر ئارمانلىىىغا قارشى تۇرۇش بىلەن بىىلىكتە  - ئارزۇ

 رامرازانچېرنىقىش ئۈچرۈن بۇ مانا  .دۇرموھتاججاپالىىىغا چىداش ئۈچۈن چېنىقىشقا 
 ئېاىدىنمۇ ياخشىىاق بىى ۋاقىق بولمىسا كېىەك.

 ردىنەىلسهههه ن،ۈچههههۈئ الرڭساقلىنىشههههى( نههههاھالردىنۇ! )گرەلئمىنۇمههههئههههى ﴿
 ك،ەقىلىنغانههههد رزەپ ريزا( ەرگەتلەممۈئهههه ئىلگىرىكههههى نههههىە)ي ەرگەئىلگىههههرىكىل
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 (1)رازىرريئەرفەخررىۇددىن  .(183)بەقەرە: ﴾قىلىنههدى رزەريزىسههى( پ رامههازان) ۇرگىمەسههىل
ئۇشربۇ رامرازان )»ئالالھ تائاالنىڭ بۇ ئايىتىنىرڭ تەپسرىىى ھەققىردە مۇنرداق دەيردۇ: 

ئرالالھتىن قورقۇشرۇڭالر  ئرارقىلىقلەرنى تەرك ئېرتىش ۋە شەھۋەت ۇشتۇتروزىسى( روزا 
. بىى نەرسىنى ياخشى كرۆرۈش قانچىلىرك كۈچلرۈك بولغرانچە ئرۇ ئۈچۈن پەرز قىلىندى

ئىچرمەك ۋە  - نەرسىدىن ساقلىنىش ۋە ئۇزاق تۇرۇش شۇنچىلىك تەى بولىدۇ. يرېمەك
غران قىزىقىشرتىن باشقا نەرسىگە بول شەھۋەتئايالالر بىلەن مۇناسىۋەت قۇرۇشقا بولغان 
ئىچمەكنررى ۋە ئايررالالر بىررلەن مۇناسررىۋەت  - تېىىمررۇ كۈچلۈكتررۇر. سررىلەرگە يررېمەك

قورقررۇش ئاسانالشررقان ۋاقىتتررا باشررقا  ئررالالھتىن ئررارقىلىققۇرۇشررىنى تەرك ئېررتىش 
 .(2)«نەرسىلەرنى تەرك ئېتىش تېىىمۇ قوالي ۋە ئاساندۇر

تۈرلررۈك ئارمرران ۋە  -رزۇ ئررانى ئالالھنىررڭ رازىلىقىنررى نەپسررنىڭ روزىرردارروزا 
ئۈسررتۈن بىلىشرركە يېتەكلەيرردۇ. بررۇ بولسررا ئىمانرردا يۈكسىلىشررتىكى  شررەھۋەتلىىىدىن

تۇتررۇش روزا »ئەلھەنبەلىرري مۇنررداق دەيرردۇ:  رەجە نىررڭ جەۋھىىىرردۇر. ئىبنررى ەتەربىا
ئرالالھ رىزالىقرى ئۈچرۈن خرالىس  شرەھۋەتلىىىنى تەبئىريۋە  ەنېسىۋ ىينەپسىنىڭ ئاساس
بررۇ خىررل تەرك ئېررتىش روزىرردىن باشررقا ئىبررادەتلەردە تېپىلمايرردۇ.  تەرك ئېتىشررتۇر.

ئررارزۇ قىلغرران نەرسررىلەردىن ساقلىنىشررنىڭ  كررۈچى يېتىرردىغان تۇرۇقلررۇق نەپسررىنىڭ
ئرالالھتىن باشرقا ھرېچكىم كۆرمەيردىغان يەردە تەرك كۈچىاىشى، ئاندىن ئۇ نەرسىلەرنى 

 رىرردىغانۇقرراراپ ت رقاچررانەھ چىۇتقررۇروزا تدەلىلىرردۇر. نىررڭ ئىمانسرراەالم  ئېتەلىشررى
 ىىلىشرنىېب ەىتىگۋھەشر ەخاھلىغرانچ زىۆئر ۇاقىتتىمرۋبارلىقىنى، خالىي قالغان  ڭببىنىەر

 ،قىلغرران مىرردۈئ ابىنىۋسررا ڭئالالھنىرر نەبىررل ڭنىۇشرر ،ۇبىلىرردغررانلىقىنى ىنقىلھررارام 
 قىلىررپ تەئىتررائ ەبرربىگەر ۋە ۇيانىررد كلىمىلىىىرردىنەجازاسررىدىن قورققرران ھالرردا چ

ئەمىلىنىرڭ مۇكاپراتىنى بېىىرپ، بۇ ئۇشركىشرىگە  ئرۇئرالالھ  .ۇئىجرىا قىلىرد ىنىقلىىۇيىۇب
ئرالالھ  ،بەندىنىڭ بۇ ئەمىلىنى قالغان ئەمەللىىىنىڭ ئىچىدە ئۆزىگە خراى قىلىردۇ. شرۇڭا

مېنىههڭ رازىلىقىمنههى دەپ تههامىقىنى، ئههۇ »مۇنررداق دەيرردۇ: ھەدىررس قۇدسررىادا تائرراال 
                                                

ِثا ن)) ررازىريەئ رەمۆئىبنى ئ دەممەھۇم ددىنۇخىە( ئىمام ف1) َُنُعَموَ نِلو ِ  وُدنبو ََُم  َثن و نِلود ثير  – 544ھ. ، ِإلَمواُ نََّلر
كاتتررا  ۋە سسررىىەفۇئاترراقلىق م لغررانۇتون پەد «ررازىرريۇخىەف»( رررر 1210 – 1150/ م.  606
 . رر ت.رۇردۇشھەم سىىىەئاتلىق ئ «ررازىيۇخىەف فسىىىەت»ئالىم.  ناىۇتشەرىئەش

 .بەت - 76توم،  - 5، «ەخىۇررازىيف ەفسىىۇت( »2)
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لەن كررۆز بىرر»: ېررگەننىڭ بەزىسررى مۇنررداق دلەرسررەلەف .(1)«شههەھۋىتىنى تەرك ئېتىههدۇ
كرۆرۈپ باقمىغران بىرى ۋەدە ئۈچرۈن تاشرلىغان كىشرىگە  كۆرۈلۈپ تۇرىدىغان شرەھۋىتىنى

 (2)«!خۇش مۇبارەك بولسۇن

شىشرتا نەپسىنىڭ ئاساسلىق شەھۋەتلىىىنى تەرك ئېتىش بىلەن ئالالھقا يېقىنلى
 :ە پايدىالر باردۇربىىقانچقىلغان  ىىزىكئەھلى ئىلىملەر 

 ئىچىرش -شۇ پايدىالرنىڭ بىىى نەپسنىڭ بويسۇنۇشىدۇر؛ چۈنكى، كرۆپ يەپ 
 ەنردە،كەبى نەپسرنىڭ ترۈپ شرەھۋەتلىىى تەرك ئېتىلگ بىلەن بىىگە بولۇش ىۋە ئايال

  تىن توسۇپ قالغىلى بولىدۇ.ۋە ەەپلەتتە قېلىش دىننەپسنى كىبىى

وقرۇل نەن قەلبنرى شۇ پايدىالرنىڭ قاتارىدىن يەنە شەھۋەتلەرنى تەرك ئېتىش بىرل
ھرۇدە بىئالالھنىڭ زىكىى ۋە تەپەككۇرى ئۈچرۈن خرالىي قالردۇرەىلى بولىردۇ؛ چرۈنكى، 

اكتىرپ بىرى ئ ،سراەالمقەلبنى  دۇ.ۋە قارىغۇ قىلىداتالشتۇرىدۇ قەلبنى  شەھۋەتپەرەسلىك
يۇمشراقلىقىنى بارەانسرېىى ەلرب دە، ق - الدۇرىردۇەەپلەترتە قتوسۇپ، قەلب بولۇشتىن 

كېتىشرىگە  تتا ئراقىۋەتتە دات ۋە قاسراۋەت بېسرىپھە دەتتە قاتىدۇ. -تە دەت پ،يوقىتى
ىرلەن تەرك ئېتىش بنەپسنىڭ ئاساسلىق شەھۋەتلىىىنى  ،بولۇشى مۇمكىن. شۇڭا  سەۋە

 بولىدۇ. ئالالھقا يېقىنالشقاندا قەلبنى زىكىى ۋە تەپەككۇر ئۈچۈن خالىي قويغىلى

ھۋەتلەرنى تاشالشرنىڭ پايدىلىىىردىن شرە نېگىزلىككۈنلىىىدە  رامازانبۇ ساناقلىق 
ئۇشربۇ رامرازان نى ىىىلئىسرتەك ھەۋەى ۋەكۈچى يېتىدىغان تۇرۇقلۇق  كىشى يەنە: باي
كەمربەەەللەرگە نۇرەرۇن بىرلەن  ۋە تەقردىىى ەتھېكم، ئالالھنىڭ پتەرك ئېتىئۈچۈن 

ۇ قىممىتىنى بىلىدۇ. باي كىشى ئر - نى ئۆزىگە بەرگەنلىكىنىڭ قەدىىنېئمەتبەرمىگەن 
ە بىىقرانچ ئەقەللىريۋاقىتترا، لەرنى ئۆز ئىىتىاار ۋە ئەركى بىلەن تەرك ئەتركەن نېئمەت

لەردىن مەھرىۇم قالغران نېئمەتيىلالر بويى شۇ ئايالر، ھەتتا ، تارتىپسائەت مۇشەققەت 
براي ئرۆزىنى  گەھېس قىلىدۇ. بۇ، شۇ كىشرى ىمۇئازراق بولسكىشىنىڭ مۇشەققەتلىىىنى 

ئرۇ كىشرىنى  .گە شۈكۈر ئېاتىشنىڭ ۋاجىپلىقىنرى ئەسرلىتىدۇىتىنېئم ئالالھنىڭقىلغان 
                                                

 .ەدىسھ - 1151، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ - 7492، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 1)
 .ەتب - 17، «رامازان ۋەزائىفۇ»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد2)
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مۇشەققەتتە قالغران كىشرىلەرگە  -رەن  جاپا،  - بىجەبااليىئاپەتلەر بىلەن سىنالغان ۋە 
شەپقەت قىلىشقا، چىن كۆڭلىدىن ئۇالرەا قېىىنداشلىق مېھىىنى يەتكۈزۈشركە  - رەھىم
 .لەيدۇكە يېتەكبېىىشبىلەن ئۇالرەا تەسەللىي لى ېمۋە 

شرەھۋەتلەرنى تاشالشرنىڭ پايدىلىىىردىن يەنە:  نېگىزلىركروزا تۇتۇش ئارقىلىق 
 ۇر.دىشرىاتار ڭبولغان ئىنسان تومۇرلىىىنىر ساھەسىشەيتاننىڭ ھەرىكەت قوەالندى 
 تەرىززكەھ رلىرىززكاۇىوم ڭئىىسززانىى ي انەشزز نەىەقىززقەھ» :تەشررەرىپ ھەدىررس

تاننىڭ ۋەسۋەسرىلىىى بېسرىقىپ، روزا تۇتقانردا شرەي ،دەپ كەلرگەن. شرۇڭا «ۇقىلىك
برررۇ بولسرررا پەيغەمررربەر  شرررەھۋەت ۋە ەەزەپنىرررڭ ھۇجرررۇملىىى پەسرررىاىدۇ.

ئەلەيھىسساالمنىڭ ئۆيلىنىشكە كۈچى يەتمىگەن ياشرالرەا قىلغران سرۆزىدە روزىنرى 
 ىمكززى »دەپ سۈپەتلىشررىدىكى سررەۋەبدۇر: « چىۇرغۇنكۇسزز ىىىۋەھەشزز»
 ەڭئ نەىەنىسزب غزاڭنىۇئ روزا نكىۈچز ن،ۇىسزۇروزا ى قادىر بواللمىسا ەيلىىىشكۆئ

 .(1)«رۇچىكۈسكە  تۋەھەش ياخشى

ان ام قىلىنغرھەرقانداق ۋاقىتتا ھراركىشى يۇقىىىدا بايان قىلغىنىمىزدەك، روزىدار 
ئررررادەتتە چەكلەنمىررررگەن  ال قالمرررراي،شررررەھۋەتلەردىن سرررراقلىنىپھەۋەى ۋە 

ەتررتىن نەپسررى ئۈچررۈن روھىرري ۋە جىسررمانىي جەھئىسررتەكلىىىدىنمۇ سرراقلىنىپ، 
 ھەمردە نەپسى، روھىاىترىئۆز ئىنسان  ،ناھايىتى چو  پايدىغا ئېىىشەلەيدۇ. چۈنكى

 تېنى ھارامدىن پاكالنغاندىنمۇ بەكىەك راھەتلىنەلمەيدۇ.

ئررالالھ  مررۇئمىنروزىرردار »مۇنررداق دېررگەن:  رەھىمەھررۇلالھ رەجە ئىبنررى 
لگىنىرردە، تەرك ئېتىشررتە ئىكەنلىكىنررى بىرنى ەشررەھۋەتلئىسررتەك ۋە رازىلىقىنىررڭ 

ھەۋىسرىنىڭ ئۈسرتىگە قويىردۇ. شرەھۋىتىنى  - رەببىنىڭ رازىلىقىنى ئۆزىنىڭ ھاۋايى
ئايلىنىرردۇ، بررۇ لەززەت ئالالھنىررڭ ھەممىنررى  لەززەترركە ئررالالھ ئۈچررۈن تاشررالش

بىلىدىغانلىقىغا بولغان چىن ئىمانىدا بولىدۇكى، رەھمان تائاالنىرڭ جرازا مۇكاپاتىنىرڭ 
بىىدەملىررك شررەھۋىتىگە بېىىلىشررنىڭ لەززىتىرردىن  دىكىچاەرر ئررۆزى يررالغۇز قالغرران

                                                
: ەدىررسھ ېلىررنگەنك ەبىررىلىكك ەت،ب - 18، «رامررازان ۋەزائىفررۇ»: ەلئاسررىمىيئ ۇرراھمان( ئابررد1)

 .ھەدىس - 1400، «مۇسلىم» ھەدىس؛ - 5066، «بۇخارىي»
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خررالىي قالغرران ۋاقتىرردا ئررۇ  شررۇنداقالچە چررو  ئىكەنلىكىررگە ئىشررىنىدۇ. الردۇناررا
بەكررىەك يامرران  دىنمۇئازابلىىىرر -ئەلەم  دەررىنىررڭ تېتىررپ كۆرۈشررنىلەرنى ئىسررتەك
 كۆزلەپ شەھۋەتلىىىنى تەرك ئېتىدۇ. لىقىنى ازىرئالالھ  ،كۆرۈپ

ئىچىررش ۋە ھرراالل جىنسررىي ئرراالقە روزا تۇتقانرردىال ھررارام  - شيېرراىدەرۋەقە، 
يەۋېلىرش،  نراھەقمېلىنى نىڭ  (الر) بىىاۋقىلىنغان بىلەن، زىنا قىلىش، ھاراق ئىچىش، 

لىش ۋە ناھەق ئادەم ئۆلتۈرۈش قاترارلىقالر ىنى ناھەق دەپسەندە ق (ىلىى) ئابىۇي - نام
ئرالالھ تائراال ەەزەپ قىلىردىغان شرۇڭا،  .قانداق زامان ۋە ماكانردا ھرارام قىلىنغرانھەر

 .(1)«ئىشالردىن ئىكەنلىكىنى چوقۇم تەكىتلەش ۋە ساقلىنىش تولىمۇ مۇھىم

يردىغانالر ھرۆرمىتىنى قىلمانىرڭ ئۇشبۇ ئايدا ئېاى رامازانمۇبارەك  ئەياۇھەنناى!
 شررەھۋەت قوزەايرردىغان، روزىنررى بۇزۇشررقا سررەۋە  بولىرردىغان ،ئررۈممەتنى ئالررداپ

ە ئرۆزىنى كۈنلىىىرد رامرازاننۇرەرۇن كىشرىلەر  ،شۇڭا. اتماقتاكۆپلەپ تارق نەرسىلەرنى
ۇلغراپ ببىرلەن دەپ ھېسابلىسىمۇ، ئەمەلىاەترتە پۈترۈن كېچىنرى يامرانلىقالر  ىدارروز

 رررۇرمىغان ھالدا تمەئسىاەتلەردىن يىىاق  - سوھۇرلۇق يېگەن، يەنە ئىپتارەىچە گۇناھ
دا ۋە زانررراماەڭررىى قىلىررپ بەرگەن ۋە ئررۇالرنى لەرگە ھررااللنى كمررۇئمىنئررالالھ تائرراال 

ر بىرلەن سروھۇررر دىن باشقا ۋاقىتالردا ھارامدىن بىھراجەت قىلغران تۇرۇقلرۇق رامازان
 ئىپتار ئارىلىقىدا ئالالھ ەەزەپ قىلىدىغان ئىشالرەا ەەرق بولىدۇ. 

ئىككرى شرەھۋەتلەر ھرارام قىلىنغران  ،بۇزەۇچىتىنى ىۋىاىمەندا روزىنىڭ رامازان
قۇالق ۋە ئەۋرەتلەرنىڭ شەھۋەتلىىىگىال يىغىنچاقالنغران ئەمەى. بەلكرى ئىككى ، كۆز

مېلررى ھررارام بولغرران  -پررۇل يەنە قورسرراقنىڭ شررەھۋىتىمۇ برراردۇر. بىررى ئىنسرراننىڭ 
ئىچمەك ئوخشاشال ھارامدۇر. بىرى كىشرى  - غا سېتىۋېلىنغان يېمەكشۇ پۇلتەقدىىدە 
 ،چىقىررپ كېتىرردىغان بىررى مررادداكىىىررپ  بەدەنررگەپەقەت » نررىئىچمەك - يررېمەك
كىررىگەن ا ققاقورسرر» ،دەپ ئويلىغرران بولسررا بەكررال خاتاالشررقان بولىرردۇ «خرراالى
ھرارام يراكى  بولسرۇن ئەزاالرنىڭ ھەرىكىتىگە تەسىى كۆرسرىتەلمەيدۇ، ھراالل نەرسە

 دەپ ئويالپ قالغىنىدا خاتالىقى تېىىمۇ ئېشىپ كېتىدۇ. «بولسۇن، بەرىبىى
                                                

 .ەتب - 18، «رامازان ۋەزائىفۇ»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد1)
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نى يېرراىش ۋىجرردانالرنى نەرسررى دەيرردۇكى: ھررارام تەقۋالىقنىررڭ ھەقىقىتررى
خانىۋەيىان قىلىۋېتىردۇ، قەلربلەردە يامران ئرۆزگىىىش پەيردا قىلىردۇ ۋە ئەقىللەرنرى 

ئرالالھ تائراال ئاترا  ەرگەنردە،ئىچىۋ - نى يەپنەرسرى ئۆلتۈرىدۇ. ئادەم بالىسرى ھرارام
نى قىلىشر كىىىم كەسىپلەردىن ھارام كۆپلىگەنقىلغان ئىنسانلىق سۈپىتىنى يوقىتىدۇ. 

 - كەمېي ەتتۋەقىلغان كىىىم ئاقى دىنڭنىۇئ ،نكىۈدەپ ئاتىدى. چ اىشېئالالھ تائاال ي
 ،ۇئويلىسرىم پەئىچرتىم د - پەئىنسران ھراالل ي ەتىجىردە. نۇئايلىنىد ەئىچمىكىگ

 .ۇبولىد نەئىچك - پەياكنى پنا

 «ۈلگەن قولغرا كەلترۈربىرلەن  شيەۋېلىر نرىمېلىيېتىملەرنىڭ « قۇرئان كەرىم
( قە)نههاھ لكىنىۈمهه - مههال ڭرنىههەتىملېي قىلىههپ مۇلههۇز﴿چەكلىگەنرردۇر:  پايرردىنى

( ئه تنى رىهدىغانۇت نىهپېي نىۈكه تەق رسهىقىغا )قىيهام بھىسىزكىۈش الىدىغانالر،ەۋي
 )الۋۇلهداپ تۇرغهان( جەھەنهنەمگە نهىەئ تقها ي رغهانۇت نىهپېي الرۇئه ،ۇب لىد الغانەۋي

 .(10نىسا: )﴾ۇكىرىد

 «قولغا كەلترۈرۈلگەن مالردىن قورقۇتقانردۇرئارقىلىق جازانە « ىمقۇرئان كەر: 
 پىلىههپېچ جىههن( رلىرىههدىنۆگ نىۈكهه تە)قىيههام رەملەئههاد نەگېيهه مۈسههۆئ ەجههازان﴿

 .(275بەقەرە: )﴾ۇق پىد كەردەملەئاد ڭسارا قالغان

 «پررارا يەپ قولغررا كەلتررۈرۈلگەن مررالنى قرراتتىق يامرران « قۇرئرران كەرىررم
 پ،ۇرۇته بىلىهپ الر،ڭالماەۋي قەناھ ماللىرىنى ڭالرنىڭبىرى - بىر﴿كۆرسەتكەندۇر: 

 ھاكىمالرغها ن،ۈچهۈئ لىه ەۋېي نەبىهل مۇلهۇز ماللىرىهدىن ڭرنىەكىشهىل بىرقىسى 
 .  (188بەقەرە: )﴾الرەڭرمەب پارا

 «ھارامرردىن، سررېھىىگەرلىكتىن، كرراھىنلىقتىن پررۇل تېپىررپ  «قۇرئرران كەرىررم
 نۇرغهۇئارىسهىدىكى ن ڭ(نىهدىيالرۇھەي نهىە)ي رالۇئ﴿قاتتىق يامان كۆرگەندۇر:  يېاىشنى
 ئالدىرايهههدىغانلىقىنى ەيىشهههكېي ھهههارام ۋە لىشهههقاېس مۇلهههۇز ناھقههها،ۇگ ڭرنىەكىشهههىل

 .  (62مائىدە: )﴾يامان نەگېمىدېن قىلمىشلىرى ڭالرنىۇئ ن،ەرىسۆك
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  ەپ يلەرنى دىندىن پايدىلىنىپ قولغا كەلترۈرۈلگەن مالردىن مۇئمىنئالالھ تائاال- 
 راھىههبالردىن ۋە رەھىبههرىل ر،ەلئمىنۇمههئههى ﴿تۇرۇشررقا بۇيىۇەانرردۇر: اق يىررىىن شررتئىچى
مهههاللىرىنى  - لۇپههه ڭرنىەكىشهههىل نلىرىۇرغهههۇن( لىمالىرىهههدىنۆئ ناسهههارا ۋە دى ۇھهههە)ي
 .(34تەۋبە: )﴾ۇت سىد كىرىشتىن دىنىغا ڭئالالھنى( رنىە)كىشىل ،ۇيدەي ھارام نەتەقىقەھ

 ،ائاالەررا قۇللررۇق قىلىشررنى تەرك ئېتىررپئۈممەتلەرنىررڭ ھرراالك بولۇشررى ئررالالھ ت
 - ئالالھنىڭ ھەققىنى زايە قىلىۋەتكەنلىكتىن ۋە ئالالھقا قۇللۇق قىلىشنىڭ ئورنىغرا ھراۋايى

ندۇر. ئررالالھ تائرراال مۇنررداق دەيرردۇ: دىھەۋەى ۋە نەپسررىنىڭ قۇللۇقىغررا بويسررۇنغانلىقى
 ركەت نامهازنى الرنباسهارۇئ ر باسهقان ئه رنىنى( ڭالرنىهۇ)ئ يىنېك ندىنەتكەك الرۇئ﴿
 جازاسهىنى ڭمراھلىقنىهۇگ( ەتتە)قىيام الرۇئ شتى،ەگە اھىشلىرىغا ئ - پسەن تتى،ەئ

 دىنڭهنىۇب قىلغهانالر رنهىەللەمەئ يا شهى ۋە يتقهانېئ ئىمهان قىلغان، ەبەۋت. ۇتارتىد
( ابىدىنۋسهها ڭللىرىنىههەمە)ئ ڭالرنىههۇئ ،ۇكىرىههد ەتكەنههنەج الرالۇشهه ەنەئ سههنا،ەستۇم
 .(60 – 59مەريەم: )﴾ۇيدەلمىتيەمېك ەرسەچنېھ

 

بىزنى ھادت رىزقى  ئارقىلىق ھارامدى! ساقلىغى!. ئ ز ئى ئالالھ! 
دى! بىزنى بىااجەت سىباشىىئ زۈڭدى! مەرھەمى ى  ئارقىلىق  -پەزت 
 !ئامى! ...! قىلغى!
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 دىكى قۇالقلىرىڭىزرامازان

 

ىىىگە ڭلىغران نەرسرىل، نەپس، روھ ۋە قەلب پاكلىقى ئۇنىرڭ ئاىلئەقئىنساننىڭ 
ئەقىررل، نەپررس، روھ ۋە قەلبلىررىى  ،ياخشررى نەرسررە ئاڭلىسرراكىشررى . برراەلىقتۇر

تىگە قەلرب ۋە روھىاىر ،يارىمراى نەرسرە بولسرائاڭلىغىنى  ،ياخشىلىنىدۇ. ئەكسىچە
 .ناچارلىق يۈزلىنىپ، ئەقىل ۋە نەپسىگە يامانلىق سىڭىپ كېتىدۇ

 ،ى تەرەپرتىن روزىنرى بۇزمىسرىمۇفىقھر الشڭئانەرسىنى ھارام قىلىنغان  ،شۇڭا
دىكى ئۇلۇ  ۋاقىتقرا رامازاندا چەكلىنىدۇ. قۇالق ھارامدىن چەكلەنگىنىدە رامازانلېكىن 

قەلربكە جەھەترتە  اليىق بىى شەكىلدە قۇللرۇق قىلىشرنىڭ تەقەززالىىىنرى ئرورۇنالش
ياردەم بېىىدۇ. برۇ چاەردا قرۇالقنى ئرالالھ ەەزەپلىنىردىغان نەرسرىلەردىن سراقالش 

پەرزلىىىردىن بولرۇپ سرانىلىدۇ.  ، بەلكىوزىنىڭ سۈننەت ۋە مۇستەھەبلىىى ئەمەىر
 نهىە)ي دىه( ز،ۆكه الق،ۇقه( نىۈك تە)ئىنسان قىيام﴿خۇددى رەببىمىزنىڭ:  ،چۈنكى

سهههه راق  - سهههه ئال نەتەقىههههقەھ ەسهههتىدۈقىلمىشههههلىرى ئ ڭ(نىههههزالىرىەئ ۈزگەسههه
دا ئېاىر رامرازان ۇ،قا تارتىلىردقۇالق يىل بويى ھېسرابدېگىنىدەك،  (36)ئىسىا: ﴾ۇقىلىنىد
نىرڭ رامازان شرۇڭا، .ۇلىاىتى تېىىمرۇ ئېغىرى بولىردۇئمەسرقارىترا  غاقۇلىقى نىڭئىنسان

روزا »رەزىاەلالھرۇ ئەنھرۇ:  (1)ھۆرمىتىنى دەپسەندە قىلىش تېىىمۇ قەبىھترۇر. جرابىى
ئراڭالش ھرارام  .دېرگەن (2)«تۇتسا  قۇالق، كرۆز ۋە تىلىڭنرى ھارامردىن سراقلىغىن

                                                
َثن) نسارىيەلئررەئ لىمىيەسسرەئ رامەئىبنى ھرر لالھۇئىبنى ئابد ججااببىىىى لالھۇئابد ۇبەئ( 1) و ثينبو نَعمر َث ِثنبو نَعْرودثن َُ وابثُ نبو ََ

َثا ن وا َْ َر نِْر نِل  لثمث   َ ِ َي  ەگ«يئىترىەب ەبەقەئ»ھۇما رر نەئ ۇلالھەزىاە( ر697 – 607/ م.  78ھ.  – 16 نۇرۇھ. ب، َِ
ەازاتقررا  15 نەبىررل يھىسسرراالمەلەئ رەمربەيغەپ ۋە ەگ«يئىتررىەب انۋرىررز» اىنېرقاتناشررقان، ك نەتىسرى بىررلئا

 رر ت. .( ئالىم زاتالردىندىسەھ 1٫540قىلغان ) تەايۋرى دىسەھ پۆك ە . ئەقاتناشقان كاتتا ساھاب
 بەت. - 21، «رامازانۋەزائىفۇ »: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد2)

 
 

ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 

 بەت. - 315، «بۇستانۇل ۋائىزىن»: زىيەۋج لۇئىبن( 5)
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 دىكى قۇالقلىرىڭىزرامازان

 

ىىىگە ڭلىغران نەرسرىل، نەپس، روھ ۋە قەلب پاكلىقى ئۇنىرڭ ئاىلئەقئىنساننىڭ 
ئەقىررل، نەپررس، روھ ۋە قەلبلىررىى  ،ياخشررى نەرسررە ئاڭلىسرراكىشررى . برراەلىقتۇر

تىگە قەلرب ۋە روھىاىر ،يارىمراى نەرسرە بولسرائاڭلىغىنى  ،ياخشىلىنىدۇ. ئەكسىچە
 .ناچارلىق يۈزلىنىپ، ئەقىل ۋە نەپسىگە يامانلىق سىڭىپ كېتىدۇ

 ،ى تەرەپرتىن روزىنرى بۇزمىسرىمۇفىقھر الشڭئانەرسىنى ھارام قىلىنغان  ،شۇڭا
دىكى ئۇلۇ  ۋاقىتقرا رامازاندا چەكلىنىدۇ. قۇالق ھارامدىن چەكلەنگىنىدە رامازانلېكىن 

قەلربكە جەھەترتە  اليىق بىى شەكىلدە قۇللرۇق قىلىشرنىڭ تەقەززالىىىنرى ئرورۇنالش
ياردەم بېىىدۇ. برۇ چاەردا قرۇالقنى ئرالالھ ەەزەپلىنىردىغان نەرسرىلەردىن سراقالش 

پەرزلىىىردىن بولرۇپ سرانىلىدۇ.  ، بەلكىوزىنىڭ سۈننەت ۋە مۇستەھەبلىىى ئەمەىر
 نهىە)ي دىه( ز،ۆكه الق،ۇقه( نىۈك تە)ئىنسان قىيام﴿خۇددى رەببىمىزنىڭ:  ،چۈنكى

سهههه راق  - سهههه ئال نەتەقىههههقەھ ەسهههتىدۈقىلمىشههههلىرى ئ ڭ(نىههههزالىرىەئ ۈزگەسههه
دا ئېاىر رامرازان ۇ،قا تارتىلىردقۇالق يىل بويى ھېسرابدېگىنىدەك،  (36)ئىسىا: ﴾ۇقىلىنىد
نىرڭ رامازان شرۇڭا، .ۇلىاىتى تېىىمرۇ ئېغىرى بولىردۇئمەسرقارىترا  غاقۇلىقى نىڭئىنسان

روزا »رەزىاەلالھرۇ ئەنھرۇ:  (1)ھۆرمىتىنى دەپسەندە قىلىش تېىىمۇ قەبىھترۇر. جرابىى
ئراڭالش ھرارام  .دېرگەن (2)«تۇتسا  قۇالق، كرۆز ۋە تىلىڭنرى ھارامردىن سراقلىغىن

                                                
َثن) نسارىيەلئررەئ لىمىيەسسرەئ رامەئىبنى ھرر لالھۇئىبنى ئابد ججااببىىىى لالھۇئابد ۇبەئ( 1) و ثينبو نَعمر َث ِثنبو نَعْرودثن َُ وابثُ نبو ََ

َثا ن وا َْ َر نِْر نِل  لثمث   َ ِ َي  ەگ«يئىترىەب ەبەقەئ»ھۇما رر نەئ ۇلالھەزىاە( ر697 – 607/ م.  78ھ.  – 16 نۇرۇھ. ب، َِ
ەازاتقررا  15 نەبىررل يھىسسرراالمەلەئ رەمربەيغەپ ۋە ەگ«يئىتررىەب انۋرىررز» اىنېرقاتناشررقان، ك نەتىسرى بىررلئا

 رر ت. .( ئالىم زاتالردىندىسەھ 1٫540قىلغان ) تەايۋرى دىسەھ پۆك ە . ئەقاتناشقان كاتتا ساھاب
 بەت. - 21، «رامازانۋەزائىفۇ »: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد2)
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كۇپررۇر سررۆزلىىى، گۇنرراھ ئىبررارىلىىى ۋە شررەيتان ئازدۇرىرردىغان  ئرراۋازالرنغرران قىلى
 .ئاھاڭالردۇر

 يررراكىسرررورۇن قاتناشرررقان نىرررڭ ھرررۆرمىتى بىرررلەن رامازان !ئەي روزىررردار
. ھەربىى باتىرل نەرسرىنى غىنساقلىباتىل نەرسىلەردىن  ئۇچىىشىشلىىىڭدا قۇلىقىڭنى

زىلىرق كۆرسرىتىش ۋە ياخشرى كرۆرۈش ئاڭالشنىڭ ئۆزى )بىۋاسىتە قوبۇل قىلىش، را
 . تۇربىلەن بولغان ۋاقتىدا( بىى باتىللىق

لەرنىرڭ ئە  خراى سرۈپەتلىىىدىن قىلردى. مۇئمىنئالالھ تائاال قرۇالقنى ساقالشرنى 
لەرنىررڭ ئررون خىررل سررۈپىتىدە نامررازدىكى مۇئمىنسۈرىسررىدە كەلررگەن  «مۇئمىنررۇن»

ىىىنى ئرۇزاق تۇتىردىغانلىقى زىكىرى نىڭ كەينىدىال بىھۇدە ئىش ۋە سۆزلەردىن ئرۆزلئخۇشۇ
 نداقۇ)شهه الرۇئهه. رىشههتىېئ ە ههتكەب نەتەقىههقەھ رەلئمىنۇمهه﴿ :تائرراال ئررالالھ قىلىنغرران.

( نلىكههتىنەتكەك سههىپېب رۈسهه قىههدىنۇغلۇلۇئ ڭ)ئالالھنىهه نامازلىرىههدا( ركىەلئمىنۇمهه
ئىشهههههتىن يىهههههراق  ەدۇبىھههههه ز،ۆسههههه ەدۇبىھههههه الرۇ. ئهههههرۇچىالردۇرغهههههۇت يمىنىهههههپەئ

ياخشرى نەرسرىلەرنى ئاڭاليردۇ،  دېرگەن مرۇئمىندەيردۇ.  (3 – 1)مۇئمىنرۇن: ﴾رۇچىالردۇب لغ
چۈنكى ناچار نەرسىلەرنى ئاڭالش قەلبتىكرى ياخشرى نەرسرىلەرنى ئاڭالشرنىڭ ئرورنىنى 

نەپسىكە ھەقنىڭ قىممەت قاراشلىىىنى قااليمىقان كۆرسىتىپ قويىردۇ. ۋە زايە قىلىۋېتىدۇ 
 ەدۇبىھه الرۇئه﴿قان كىشىلەرنى پراكالپ مۇنرداق دەيردۇ: تۇت پاكىزئالالھ تائاال قۇالقلىىىنى 

 ڭبىزنىههه»(: سهههالما( القۇقههه نهههىە)ي پۈرۆئههه زۈيههه دىنڭهههنىۇئ لىغانهههداڭئا رنىەزلۆسههه
 ەرگەسهىل ن،ۈچهۈئ الرۈڭزۆئه ۇالرمهڭللىرىەمەئ ڭرنىەسهىل ن،ۈچۈئ زىمىزۆئ للىرىمىزەمەئ

 .(55 :سەى)قە﴾ۇيدەد «يمىزەتىلىم قۇديستل نادانالردىن بىز ن،ۇب لس ئامانلىق

دا قۇالقنىڭ باتىلنى ئاڭلىماسلىقىغا قارىتا مەسئۇلىاىتى ئېغىىالشرقىنىدەك، رامازان
كەچرلەردە  -سرەھەر  چرۈنكى،. ۇدبولىر غىىېئ ۇملىاىتىۇسئەقارىتا مشقا ئاڭالھەقنى 

پەرز )بامردات، شرام ۋە  ئرادا قىلىنىردىغانئۈنلرۈك قىرىائەت بىرلەن  بولرۇپجامائەت 
گررۈزەل رەۋىشررتە دىقررقەت بىررلەن نامررازالر اۋىرر  قاتررارلىق( )تەر نەفررلەۋە  خررۇپتەن(

 مۇئىلىررم مەجلىسررى ۋە زىكىررى سررورۇنلىىىقۇرۇلغانرردەك،  شررنىڭ ئۈسررتىگەئاڭال
 .ئاڭلىغۇچىنىڭ تېتىكلىك ۋە دىققەت بىلەن ئاڭلىشىنى تەلەپ قىلىدۇ
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قىلىشقا بۇيىۇەان ۋە قىلغۇچىالرنى ماختىغان كاتتا ئىبادەت دەل  «كەرىم قۇرئان»
 الرڭرىشىشهىېئ ەھمىهتىگەر ڭنىهئالالھ﴿ئاڭالشتۇر. ئالالھ مۇنداق دەيدۇ:  «ۇرئانق»
 جىهه  ۋە الرڭالڭئهها نەبىههل تەدىقههق نىۇئهه چاغههدا، لغههانۇئ ق «قۇرئههان» ن،ۈچههۈئ
دا جىنالرنىرڭ ئرۆز ەەيرب «قۇرئران» .(204)ئەئرىاف ﴾(!الرڭقىلمها زۆسه نىە)ي الرۇڭرۇت

بېىىلىرپ ئاڭلىغرانلىقىنى  ،بولۇشۇپ جىقجىمتىالۋەت قىلىنغىنىدا  «قۇرئان»ئالىمىدە 
! دەممەھۇ)ئهى مه﴿ :سۈرىسرى «جىرن»ئۇ بولسىمۇ ، كەنسۈرە چۈشبىى  مەدھىاەلەپ

)ئىمههان  شههاپڭتى( رئههانۇ)ق ڭجىننىهه رەپەن ەقههانچ بىههر» يتقىنكههى،ېئ( ەگڭههمىەۋق
( يىنېهك بارغانهدىن قايتىهپ ەمىهگەۋ)ق الرۇئه قىلىنهدى، ھيهىۋە اڭما( يتقانلىقىېئ
 نەتەقىهههقەھ نهههى«قۇرئهههان» ئاجايىهههپ باشهههاليدىغان ي لغههها تههه غرا بىهههز: يتتهههىېئ
خۇددى نى ئاڭلىغىنىدا «كەرىم قۇرئان»ئىچىدە  نىڭئىنسانالربىز  .(1 :)جىرن﴾قۇلىدڭئا

بىههز تهه غرا ي لغهها باشههاليدىغان ﴿بارمىرردۇ؟  ئېاتقرراننى ئېاتااليرردىغانالرجىررنالر شررۇ 
 ق،ۇيتتهههېئ انئىمههه غهههاڭنىۇئ ،قۇلىهههدڭئا نەتەقىهههقەھ نهههى«قۇرئهههان»ئاجايىهههپ 

قانچىلىك ئىنسران  .(2 – 1 )جىن:﴾يمىزەرمۈلتەك رىلېش چكىمنىېھ ردىگارىمىزغاۋەرەپ
ئۇالر چۈشەنگەننى چۈشىنىپ، ئۇالر چاقىىەران ھىردايەتكە چاقىىىشرىدۇ؟ ئرۇالر ئرۆز 

! مىمىهزەۋئهى ق﴿ :ئېلىپ كەلگەن ھىدايەتكە چاقىىىشرقان ئىردى «قۇرئان»قەۋمىنى 
 لۇق بهه ىتىنهىەۋد ڭ(نىيھىسسهاالمەلەئ دەممەھۇمهه نهىەي) چىۇقىلغه تەۋەقها دئالالھ
 ،ۇقىلىد تەغپىرەم ناھالرنىۇگ زىەبئالالھ  الر،ڭيتىېقا ئىمان ئئالالھ ۋە الرڭقىلى
 .(31 :)ئەھقاف﴾ۇساقاليد ئازابتىن قاتتىق رنىەسىل

مەنپەئەتلىنىش ئۈچۈن قەلبنى ھرازىىالپ دىقرقەت  ھەقىقىي تۈردە نى«قۇرئان»
بىىقرانچە شرەرتلەر تېپىلغانردا قاترارلىق ئەقىلنى سرەگەك تۇترۇش بىلەن ئاڭالش ۋە 

 ەسهتىدۈئ تەقىهقە)ھ داڭنىۇب﴿ :قۇالقتىن قەلبكە يېتىپ بارىدۇ «قۇرئان»تىڭشالغان 
 رى ۇزۇ( ھههەتكەسههىھەن - زۋەيههاكى ) مەئههاد ەئىههگ ەلههبكەق (زىههدىغانۈرگۈپىكىههر ي

 لەرتەسهههىھەن - زۋە ەتهههتبەلەئ نۈچهههۈئ مەسهههالىدىغان ئهههاد القۇقههه نەبىهههل لهههبەق
 .(37 :قاف)﴾دۇربار

دىررن مەنپەئەتلىررنەي ‹رئررانۇق›»م رەھىمەھررۇلالھ مۇنررداق دەيرردۇ: ىقەياۇلئىبنرر
ئۇنى ئوقۇەاندا ۋە ئاڭلىغاندا قەلبىڭنى ھازىى تۇت، ئالالھنىڭ ھۇزۇرىردا ترۇرۇپ  ،دېسە 
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ئۇ ئالالھنىڭ ئۆز ئەلچىسى ئرارقىلىق سراڭا  ،چۈنكى !سۆزلەۋاتقان كىشىدەك تۇيغۇدا بول
 بىرلەن تولرۇق ئىپرادىلىگەن.زى ۋلەئايەت برۇالرنى ئىىچرام مەزكۇر . دۇرىلغان خىتابىق

 ﴾دۇربهار لەرنەسهىھەت -ەتهتە ۋەز ببۇنىڭهدا ئەل﴿سرۈرىنىڭ بېشرىدىن تارتىرپ  ئۇشبۇ
مەقسەت ئالالھ توەىىسىدا تەپەككۇر قىلىدىغان تىىىك قەلبترۇر. چە ۈكەلگيەرگە  دېگەن

قوبرۇل قىلىردىغان ئانردىن سىى كۆرسرەتكۈچى بولسرا، دىن ئىبارەت تە‹رئانۇق›ئەۋۋەال 
قەلبنى مەقسەتتىن باشقا نەرسرىگە شۇنداقال ، دىل ۋە ھازىى بولساىتىىىك، ئەستايقەلب 

مەنپەئەتلىنىشرتىن ئىبرارەت مرۇراد شرۇندا  ، ئەنەبولمىسا بىىەر ئامىل دىغانكېتى اپبۇر
 .(1)«ۇربولھاسىل 

 الرڭىرىشىشهېئ ەھمىتىگەر ڭنىئالالھ﴿ لەرنىمۇئمىننىڭ جەللەۋە ئەززە  ئالالھ
 جىهه  ۋە الرڭالڭئهها نەبىههل تەدىقههق نىۇئهه چاغههدا، لغههانۇئ ق «قۇرئههان» ن،ۈچههۈئ
ئررۆز سررۆزىنى قررۇالق سررېلىپ دەپ  (204 :)ئەئررىاف﴾(الرڭقىلمهها زۆسهه نههىە)ي الرۇڭرۇتهه

ۇ بررھەمرردە  تۇر.شررقۇالقالرەررا نىسرربەتەن بىررى شررەرەپ ۋە پاكالئاڭالشررقا بۇيىۇشررى 
 رەسهىل ەنەي﴿ :ترۇرنېئمەتۋاجىپ قىلىدىغان بىى  شۈكۈر ئېاتىشنى مۇۆزىقۇالقالرنىڭ ئ

 رۈكۈشههه ئهههاز رەسهههىل يهههاراتتى، رنىەكلەرۈيههه ۋە رنىەزلۆكههه القالرنى،ۇقههه نۈچهههۈئ
 .(9 :)سەجدە﴾رەقىلىسىل

ن ق تۇرەرائالالھ تائاال ياخشىلىقنىال ئراڭالپ يامانلىققرا قرۇالق سېلىشرتىن يىرىا
ن يىرىاق مانلىقتىيا ،قۇالقالرنى تائەتلەر بىلەن پاكالپ رامازان. مۇكاپاتاليدۇكىشىلەرنى 

ۇ بر ،ولرۇپبئاالھىدە بىى ئىبرادەت  نىڭ ئۆزى. ئاڭالشتۇرقىلىدىغان ياخشى بىى پۇرسەت
ھ ۋە ئرالالئۇنىرڭ »رەھىمەھرۇلالھ مۇنرداق دەيردۇ:  قەياىمۇلتوەىىسىدا ئىمرام ئىبنر

 ،ئراڭالش پقۇالق سېلى گەرەپەرزل غا ئاالقىدارئىسالم ۋە ئىمانقىلغان  اجىبۋرەسۇلى 
ۇالق بىلەن قر ئۈنلۈك ئوقۇلىدىغان نامازالردىكى ئىمامنىڭ قىىائىتىگە دىققەتشۇنداقال 

  .تۇرسېلىش بىلەن بىىگە جۈمەنىڭ خۇتبىسىگە قۇالق سېلىش ۋاجىپ

كۇپرۇر ۋە رەددىراە بېرىىش يراكى ئۇنىڭغرا ررر كۇپۇر ۋە بىدئەتكە قۇالق سېلىش 
ياكى كۇپرۇر ۋە بىردئەتنى تونرۇش بىرلەن ، ۋاھلىق بېىىشقارشى گۇئەھلىگە بىدئەت 

                                                
 .بەت - 3، «فەۋائىد»: ۇلقەياىم( ئىبن1)



153
 

 

ئوخشاش كۈچلۈك مەنپەئەت بولمىغان  يەنىمۇ قۇۋۋەتلەندۈرۈشكەئىمان ۋە سۈننەتنى 
ئرادا قىلىشرقا تېگىشرلىك ھەققىنرى يراكى ئالالھنىرڭ  ھەمردەھارامردۇر. رر ۋاقتىدا 

بېىىشرنى ئرۆز  ئەزىراەتئاگاھالندۇرۇش ۋە نەسىھەت قىلىشقا تېگىشلىك مۇسۇلمانغا 
بىرى قېىىندىشرىڭنىڭ  خاھلىمايردىغانسېنىڭ بىلىپ قېلىشرىڭنى  ،ئىچىگە ئالمىغان
گۇۋاھلىق بېرىىش يراكى قىلىشرقا شۇنداقال ھارامدۇر. يەنە  سېلىشىڭسىىلىىىغا قۇالق 

 دېگەنردەكسوتلىشرىش ۋە يراكى داۋاالش  ،سروراش پەترۋا ،تېگىشلىك بىىەر مۇئامىلە
لىش ېدىن قورقۇلىدىغان نرامەھىەم ئايالالرەرا قرۇالق سرۇشىبول ئاۋازلىىى بىلەن پىتنە

 .ھارامدۇر

چررالغۇ ئەسررۋابلىىىغا قررۇالق سررېلىش ھارامرردۇر. چررالغۇ  خىلمۇخىررل ۋە يەنە
 كىشى ئاڭالشنى خاھلىمىغان ۋاقىتتىمۇ قۇالققرا كىىىرپ قالغرانئەسۋابلىىىنىڭ ئاۋازى 

چالغۇالرەررا  - سرراز شررۇ ،لررېكىن .ئەمەىقررۇلىقىنى ئېتىررۋېلىش ۋاجىررپ  ا،بولسرر
ئرامىلالردىن سراقلىنىش ى سبارەۇھارامغا ئېلىپ  قۇالق سالغان ۋاقتىدا ۋە لىقتىنمايىل

 ‹رئرانۇق›، ئىلىمرلەرگە. مۇسرتەھەپ تۇرئاڭالشتىن ساقلىنىش ۋاجىپ ئۇالرنى ،ئۈچۈن
ئەممررا ئررالالھ ياخشررى  ،ۋە پەرز بولمىغرران ئررالالھنى زىكىررى قىلىشررقا قىررىائىتىگە،

جرازا بولسرا ھ ۇە قرۇالق سرېلىش مۇسرتەھەپتۇر. مەكرىرسرىلەرگكۆرىدىغان پۈتۈن نە
 -كەلمەيدىغان پۈتۈن يامان كۆرۈلگەن نەرسىلەرگە قۇالق سېلىشرتۇر. مۇبراھ ئوچرۇق 

 .(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» :ئىبنۇلقەياىم( 1)
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ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 
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 17 

 
 دىكى كۆزلىرىڭىزرامازان

 

سرىلەرگە ۋە تىىىشچانلىق ئېاىدۇر. كىشىنىڭ ھرارام قىلىنغران نەرى بسە رامازان
ۋە ى بسرەتىىىشرچانلىق كۆرسىتىشرى  تۇتۇۋېلىشرقا ياكىقاراشتىن ئۆزىنى تۇتۇۋېلىشى 

 ندۇر. تىىىشچانلىقنىڭ قاتارىدى

ىردىغان نىگۈللئالالھ تائاالدىن قورقۇش بىلەن كىشىنىڭ قەلبىنى بۇنداق قىلىش 
 يمرانىبۈيرۈك ئى دىغانئوزۇقالنردۇرتەقۋالىرق بىرلەن  برولمىش نىڭ روھىئېاى رامازان

  .ەندۈرىدۇئادەتلئەخالققا 

 ئايررالالرنى ەمررۇئمىنئەر ۋە  مررۇئمىن، ئررالالھ تائرراال بررارلىق شۈبھىسررىزكى
بررۇ ئىماننىررڭ ۋە ئررالالھ  ،گە تىكىلىررپ قارىماسررلىققا بۇيىۇەرران. چررۈنكىنررامەھىەملەر

 ەرگەرلەئ ئمىنۇمه﴿تائاالدىن قورقۇشنىڭ تەقەززاسىدۇر. ئالالھ تائراال مۇنرداق دەيردۇ: 
)زىنهههادىن(  تلىرىنهههىەرەۋئ ن،ۇ( تىكىلىهههپ قارىمىسهههەرگەملەھرە)نهههام يتقىنكهههى،ېئ

 ڭالرنىهۇئ نەتەقىهقەئالالھ ھ ر،ۇيا شىد ەڭئ نۈچۈئ الرۇقىلى  ئ نداقۇم ن،ۇساقلىس
 ەرگەملەھرەنهههام يتقىنكهههى،ېئ لەرگەەئمىنۇمههه. دۇرردارەۋە  قۇقىلمىشهههلىرىدىن ت لههه
باشهههقا  تلىرىهههدىنەتاشهههقى زىنن ن،ۇياپسههه تلىرىنهههىەرەۋئ ن،ۇتىكىلىهههپ قارىمىسههه

ئىمررام ئىبنررى كەسررىى بررۇ ئررايەتلەرنى  .(31 – 30نررۇر: )﴾نۇئاشكارىلىمىسهه تلىرىنههىەزىنن
بەنردىلىىىگە نرامەھىەملەرگە  مرۇئمىنبۇ ئالالھ تائاالنىرڭ »داق دەيدۇ: مۇن لەپتەپسىى

نى يۇمۇۋېلىشررقا قىلىنغرران لىىىتىكىلىررپ قارىماسررلىق ۋە ھررارام نەرسررىلەردىن كررۆز
بۇيىۇقىرردۇر. ئەگەر ئىنسرراننىڭ كررۆزى مەقسەتسررىز ھالرردا ھررارام قىلىنغرران نەرسررىگە 

 .(1)«كېىەك ىىشلۋېبۇرۇتېزلىكتە باشقا يانغا ىنى لىىكۆزچۈشۈپ قالسا، 
                                                

 .ەتب - 28توم،  - 3، «ەسىىئىبنى ك ەفسىىۇت»( 1)
 

 

ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 
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ىردۇ. ئرۇ يراردەم بېى ساقالشقا دىنھارامغا قاراشتىن ساقلىنىش ئەۋرەتنى ھارام 
 دىنپۇشررايمان دىكىئىككىسررىنىڭ بىررىلىكتە قوەدىلىشررى ئىنسرراننى قىاررامەت كۈنىرر

 ىش يېرىىقرادىلبىى ئوقتۇر، ئۇنىرڭ  ىكزەھەرلمىسالى قوەداپ قالىدۇ. ھارامغا قاراش 
ققررا قىلىنغرران نەرسررىگە قارىغانسررېىى، قەلررب قاراڭغۇلۇ قەلبتررۇر، كررۆز ھررارامدەل 

ىشرى ۋە بۇزۇلرۇپ كېت ىشرىچوڭقۇرالپ چۆكۈپ كېتىدۇ، شۇنىڭ بىلەن قەلبنىڭ قارىد
، ھەقنرى ئېغىىالپ كېتىدۇ. بەلكى بۇ قارىداپ كېتىش ئەقىلنى پەردىلەپبارەانسېىى 

 ن. ى مۇمكىكۆرۈشتىن كور قىلىپ قويۇشى ياكى ھىدايەتنى تېپىشتىن توسۇپ قويۇش

ياخشرى ئىشرالرنى ئۇ  ،ئىشالر قااليمىقان بولۇپ كەتكەن ۋاقىتتا ە ئۈچۈنبەند 
، مررۇنكەر ئىشررالرنى ئىنكررار قىلمايرردىغان، )قەدرىررگە يەتمەيرردىغان( تونۇمايرردىغان

ھەقنىڭ ھاالۋىتىنى، باتىلنىڭ زەھەرلىك ئاچچىقلىىىنى تېتىاالمايدىغان بولۇپ قالىردۇ. 
ئالالھ تائراال ئرۇ  ،كىمكى كۆزىنى قوەدىسا»مۇنداق دېگەن: لەر سەلەف ،شۇنىڭ ئۈچۈن

مۇنهداق قىلىه  ئهۇالر ﴿ :بۇ ئالالھ تائالالنىرڭ«. كىشىنىڭ قەلبىگە بىى نۇر ئاتا قىلىدۇ
سۆزىدىن ئېلىنغان بىرى چۈشرەنچىدۇر. يەنرى  دېگەن (30)نۇر: ﴾ئۈچۈن ئەڭ يا شىدۇر

 ،ۇر ۋە ئەۋزەلردۇر. چرۈنكىئۇالرنىڭ بۇنى تۇتۇپ مېڭىشى ئۇالر ئۈچرۈن ئە  ياخشرىد
گە اليىرق ەئۇالر ئۆزلىىىنى پاكىز تۇتىردىغان ۋە مەدھىرا يۇمۇش گەنامەھىەملەركۆزىنى 

 .(1)قاتارىدىندۇرنىڭ ئىشالربولىدىغان 

بىر يسزززىقا»ھەقىرررقەتەن پەيغەمررربەر ئەلەيھىسسررراالم مۇنرررداق دەيررردۇ:  
ئانززكى   ،لى ېقززارا  سزز ەرلىززرىگەي لەزۈگزز ڭبىززر ئايالىىزز مەھرەنززام لمانۇسززۇم
 ە ىشزىگ ۇئز ىائزاال ئزالالھ ،ەىسزۋەرىۇب ەپزكەرەى بىر باشقا زىىىۆ،  (قورقۇپ ئالالھتىن)

. ئىبنررى كەسررىى (2)«ۇقىلىزك ئاىززا ىىىەئىبزاد بىزر قىالاليززكىغان سېھز ى ىىىۋھزاال
 ،برۇ ھەدىسرنىڭ سرەنەدىدە زەئىپلىرك برار. لرېكىن»مۇنداق دەيردۇ: رەھىمەھۇلالھ 

 .(3)«ۈچۈن ئىشلىتىشتە كەڭىىلىك باردۇرئ ببۇنداق ھەدىسلەرنى تەرەى
                                                

 .ەتب - 206توم،  - 23، «ەخىۇررازىيف ەفسىىۇت( »1)
 «ەئىررفز ەكب ەنەدىسرر»: ەلئەرنررائۇتئ ۇئەيبشرر .ەدىررسھ - 22332 ،«ەھررمەدئ ۇسررنەدۇم»( 2)

 .ېگەند
 . ەتب - 282توم،  - 3، «ەسىىئىبنى ك ەفسىىۇت( »3)
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ھارام قىلىنغان لەززەتلەردىن ئىبرارەت شرەيتان  تىھەقىقەتەن ئىماننىڭ ھاالۋى 
ىلىردۇ. لرېكىن، تۇيغرۇالرنى ئاترا ق - يۈكسرەك ھرېس ئالدايدىغان نەرسىلەرنىڭ ئورنىغا

 قنىڭسررلىئررالالھ تائرراال ئىنسرراننىڭ ئرراجىزلىقىنى ۋە نررامەھىەملەرگە پۈتررۈنلەي قارىما
 تىكىلىررپ»مررۇمكىن ئەمەسررلىكىنى بىلىرردۇ. شۇڭالشررقا ئررالالھ تائاالنىررڭ بررۇيىۇقى 

 ەنبولردى )بۇنىڭردىن ئرۆز ئىىادىسرى بىرلەن قارىسرا بولىردۇ دېرگەن مە« قارىمىسۇن
ارامغرا ھبىرزدىن بەلكرى پۈتۈنلەي قارىمىسۇن دېمەستىن،  .ت(رر  .، ئەلبەتتەچىقمايدۇ

شرتۇمتۇت كۆز ئۇرر قارىماسلىقتا ھەقىقىي بىى شەكىلدە تىىىشچانلىق كۆرسىتىشىمىزنى 
راپ ېرتىم قراقھارامغا قاراپ سالغان ۋاقىتتا ئالالھنىڭ بۇيىۇقىنى ئۇلرۇەالپ، ئىككىنچرى 

 تەلەپ قىلدى.رر سالمايدىغان بىى دەرىجىدە 

 بىززر! لززىەئززى ئ»ەنھۇەررا: پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم ئەلررى رەزىاەلالھررۇ ئ 
، بززار تەخسززۇر  اقاراشزز پكىەسززلەد. رمىگى ۋەقززارا ەنەي يى ېزز  قارىغانززكى 

 ئىدى. دېگەن (1)«يوق تەخسۇئىككىىچى قاراشقا ر

نامەھىەملەرگە قارىماسلىق ۋە ئەۋرەتنى ھارامردىن سراقالش ئرارقىلىق نەپسرنى  
كاپراتقىمۇ ئېىىشركىلى بولىردۇ. مۇكاتتا يەنە  ،ھاالكەتتىن قوەداپ قالغىلى بولۇپال قالماي

زىبرۇزىننەت  ،نېئمەتۇدەك دۇناانىڭ نازۇلغتو جاھان -يەر بەلكى ئۇنىڭ مۇكاپاتىغا پۈتۈن 
 اڭز ى  ما»ۋە گۈزەللىكلىىى تە  كېلەلمەيدۇ. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: 

 پىللىز ې  ساقالشزقا مەھزكەم ئارىسزىىى ڭپاچىقىىى ئىككى نەبىل ىېۋئىككى ل
 .(2)«نەقىلىم پىللى ې  ە ىرىشىگ ەىكەنىەج ڭنىۇئ نەم قىلسا،

 ،چقرابولغائە  چرو  يراردەمچى  تاساقالشرھارامغا قارىماسلىق ئەۋرەتنى پاك  
ھارامغرا  ،ئايەتتە ئەۋرەتنى )ھارامدىن( ساقالشتىن ئىلگىىى بايان قىلىنردى. چرۈنكى

ۇزۇقچىلىققا باشاليدۇ، شۇڭا شەھۋانىي خىاالالرەا سالىدۇ، ئاندىن ب ئەۋۋەلقاراۋېىىش 
 .(3)تۇربۇنىڭدىكى بااليىئاپەت ئېغىى ۋە ئۇنى كونتىول قىلىش تولىمۇ تەس

                                                
. دېرگەن «لىغەيىىھرى ھەسرەن»: بەرگرۈچىلەر. باھرا ھەدىرس - 22991، «ەھمەدئ ۇسنەدۇم( »1)

. ھراكىم، دېرگەن «ھەسرەن»( ھەدىرس - 2777تىىمىزىري: ) ھەدىرس؛ - 2149، «داۋۇد ئەبۇ»
 .دېگەن «سەھى »ئالبانىاالر:  ۋە زەھەبىي

 .ەدىسھ - 6474 ،«ۇخارىيب( »2)
 . بەت - 206توم،  - 23، «ەخىۇررازىيف ەفسىىۇت( »3)
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ە زۇلۇم قىلغرانلىق دەپ ئويلىشرى كبەزىلەر نامەھىەملەردىن كۆزنى يۇمۇش نەپس 
قارايرردىغانالر  پەد رلىنىشۇزۇھرر للىكلىىىرردىنەزۈگ ڭناانىررۇيرراكى ھارامغررا قاراشررنى د

 ڭتنىەرىئەشرر كىن،ې. لررمكىنۇبىلجىىلىشررى مرر پەد شۇقويرر پۇبوەرر ركىنلىكنررىەئ
 ۇبرر ڭنىرر«رىررمەك رئررانۇق»قىلىررپ ئررويالپ باققرران كىشررى  رۇككررەپەت كمىتىنررىېھ
ا ىغسراەالملىق مەنىرۋىي ۋەماددىي  ڭلبنىەئورنىغا ق ڭناھنىۇگ مەزكۇررر  ەتمىسىدەرسۆك
نىرڭ دەرگاھىردىكى قىلىشنىڭ ئورنىغا ئالالھ خاھلىغانچە نىھارامالر نداقۇب ن،ەىىشكېئ

ئىنسررانالرەا قواليلىررق رررر ئە  گررۈزەل نەرسررىلەرگە ئىنررتىلگەن ۋاقىتتررا  ،ئەبەدىرري
دۇناانىررڭ يامررانلىق ۋە  ،يارىتىشررنىڭ بررارلىقىنى بايقايرردۇ. ئۇنررداق بولمايرردىكەن

لىىى، نېئمەتسرراختىلىقلىىىدىن چەكلەنررمەي تررۇرۇپ، قانررداقمۇ جەننەتنىررڭ نررازۇ
  !؟ئېىىشكىلى بولسۇنگە لىىىپەرىر ۆھخۇشاللىقلىىى ۋە 

ئۆتكرۈنچى لەززەت ۋە ۋاقىتلىرق ئرازەىنە دۇنارادا ئۇشربۇ توەىا، ھارامغا قاراش  
ھارام قىلىنغان بۇ قاراشالر بىرلەن كىشرى  ،مۇمكىن. لېكىن ئېلىپ كېلىشى خۇشاللىق

قېلىشرى،  دۇناا ۋە ئاخىىەتتىكى ھەرقانداق زىااندىنمۇ نەچچە ھەسسە ئېغىى زىاانغرا
 قېلىشى مۇمكىن.  لىغا قاراشنىڭ لەززىتىدىن مەھىۇمھنىڭ جامائالال يەنى

ق قاتررارلىقالردا ئالالھقررا ئىتررائەت قىلىررش ىئىنسرران نررامەھىەملەرگە قارىماسررل 
ئارقىلىق رەببىمىزنىرڭ جامالىغرا قراراش نېئمىرتىگە ئېىىشرىپ نىجرات تاپىردۇ. ئەگەر 

ەتتە ئۇ ئىنسانغا مۇھىملىرق بئىتائەتنىڭ پايدىسى پەقەت مۇشۇال بولغان تەقدىىدىمۇ، ئەل
 ،ەنهدۈك ۇبه﴿. ئرالالھ تائراال ئېاتقرانكى: قان بروالتتىئاشرۋە شەرەپ جەھەتتە يېتىپ 

 قهههاراپ غهههاىردىگارۋەرەپ( الرۇ. )ئهههۇب لىهههد قۇرلهههۇن زلىرىۈيههه( ڭرنىەنلەتمە)سهههائاد
 .(23 – 22قىاامەت: )﴾ۇرىدۇت

 ڭيتاننىەشررر ۋە تەئسرررىاەم - نررراھۇگ خىرررلۇخىلم قررراراش، ەمگەھىەنرررام 
كىشررى قانررداقمۇ  ق قالمىغررانسرراى قەلبررردىررن زەھەرلە تەئىبررار شررلىىىدىنۇرۇئازد

 مهال( ەكىشهىگ چې)ھه نىۈكه ۇئه﴿بواللىسۇن:  مۇشەررەپئالالھنىڭ جامالىغا قاراشقا 
 لههبەق پههاك(غهها رگاھىەد ڭئالالھنىهه) تەقەپ. ۇيههدەلمەزۈتكەي پايههدا لالرۇئ غهه ۋە
 .(89 – 88ۇئەرا: ش)﴾ۇدىلۈزۈتكەي پايدا مگىالەئاد نەلگەك نەبىل



159
 

 

ناھرايىتى ررر گۇمان قىلغىنىردەك  نىڭقارىغان كىشىلەررر  نامەھىەملەرگە قاراش 
بررۇ ۋاقىتلىررق ھررۇزۇر  ،بېىىشررى مررۇمكىن. لررېكىن خۇشرراللىقئرراز مىقررداردا ھررۇزۇر ۋە 

دىال بەختسىزلىك ۋە شرەقىالىككە ئۆزگىىىشرى نىڭ ئۆزىدۇناامۇشۇ ئاخىىەتتىن ئىلگىىى 
گەن ىئىرزدۈرلۈك كىشرىلەر ئرۆيلەرگە ئىشرىكلىىىدىن كىىمىردى، بۇ ت ،مۇمكىن. چۈنكى

ئرۇزۇن  ھرۇزۇر دەملىكبىىىدا ھگا»لەر: سەلەف ،ئېىىشەلمىدى. شۇنىڭ ئۈچۈنققا ىلىتوەى
. بۇنىڭغا ئوخشاش خارلىقنى ئېلىرپ دېگەن «خارلىقنى كەلتۈرۈپ چىقىىىدۇمۇددەتلىك 

 - ىرپ كەتركەن بەخرقبىرلەن بۇلغىن شرەقىالىكررر  كەلگۈچى لەززەتلىرنىش بىرلەن
لىنىشررنىڭ ئارقىسررىدا يۈگررۈرۈپ ھۇزۇرسررائادەتنىڭ ۋە گۇنرراھالر دۇەالشررتۇرۇۋەتكەن 

باشرقا ۋاقىرتالردا ئرورنىنى تولردۇرەىلى دىن رامازانردا ۋە رامازانرررر  يۈرگەنلىكى ئۈچۈن
 بولمايدىغان ۋاقىتالرنى زايە قىلىۋېتىش باردۇر. 

 

 ،ائەۋرىتىڭنى ھارامغ تەڭلىسەڭ ۋاقىتھەر نە 

 ئازابقا. ۇرقالباشالمچىسى كۆزلىرىڭ قەلبىڭ 
 

 ،كۆرگىنىڭنىڭ ھەممىدىن يۇمالمايسەن كۆزۈڭنى

 ئۆزۈڭنى. قىنتۇت ن،ئ يال ،قىلغىن بەزىگەر بسە

 

پ، ىلغراھەسرەلنىڭ قىلىنرى ئ» روزىدار تۇرۇپ ھارامردىن كرۆزۈڭنى ئرۈزەلمەي، 
 - ىڭ ھراالل يرېمەك)قورسىق !ئادەمگە ئوخشاپ قالمىغىن «ھۆپۈپنى يۇڭدىماي يېگەن

دەپ ئىرزدەپ  «نەدە ھرارام براركىن»ئىچمەكتىن ئۆزىنى تارتىپ روزا تۇتسا، كۆزلىىىرڭ 
 (!يۈرمىسۇن

سرەن روزا تۇتقىنىڭردا قۇلىقىرڭ، »جابىى رەزىاەلالھۇ ئەنھرۇ مۇنرداق دەيردۇ:  
كۆزۈ  ۋە تىلىرڭ يالغرانچىلىقتىن ۋە ھرارامالردىن روزا تۇتسرۇن. قوشرناڭغا ئەزىراەت 

بېسىق ۋە سالماق برول. روزا تۇتقران كۈنرۈڭنى روزا تۇتمىغران كۈنرۈ   -ېغىى بەرمە. ئ
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. شرۇنداق، روزا تۇتقران كرۈنىڭىزنى روزا تۇتمىغران (1)«بىلەن ئوخشاش قىلىپ قويمرا
 كۈنىڭىز بىلەن ئوخشاش قىلىپ قويما . 

 

ك زلىزىىىزگە ھەقننى ھەب ك رىندىغا  ننغر ئاينا  !ئالالھ ئى 
  ھىندااەت چناقىزىىلىزىنى ئاڭالاندىغا  غنا  قغدقلىزىىىزقىلغااسە 

ئن ز  ۋ  قەلبلىزىىىزننى غااسنە لبايىلنى ي سنغۋالىدىغا  ننغر ئاينا قى
  ! ەاسەكنغردندۇرىد يبىلە   ڭۇھىدااەت 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، «رامازان ۋەزائىفۇ»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد1)
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18 

 

 دىكى تىلىڭىزرامازان

 

بەزى ۋاقىتالردا زىكىرى ئېارتىش ۋە بەزى ۋاقىرتالردا سرۈكۈت تىلنىڭمۇ دا رامازان 
دەك ئېاتقانرمەريەم ھەزرىترى  مۇقىلىشتىن ئىبارەت ئىبادىتى باردۇر. سۈكۈت قىلىشر

بىههر  نداقۇئاالغهها شههراھمههان تا نەتەقىههقەھ نەم﴿ :بىىىرردۇر دىنمەنىلىىىررروزىنىررڭ 
 .(26 :)مەريەم﴾نەقىلمههايم زۆئىنسههانغا سهه چبىههرېھ نۈگههۈقىلههدىمكى، ب زرەريزىنههى ن
گەپ قىلماسررلىق ۋە سررۈكۈت قىلىررش ئىرردى.  اروزمەريەم ۋەدە قىلغرران ھەزرىتررى 
ئرارقىلىق سرادىى تىرل  ىزدا تەلەپ قىلىنغان سۈكۈت قىلىرشبىزنىڭ روزىمۋەھالەنكى، 
نىڭ سرۆز -گەپ نىڭ ئاپەتلىىىدىن ساقلىنىشرتۇر. سۆز -گەپ ، ردىنگۇناھالبولغۇسى 
پەرۋا قىلماسرتىن تىلردىن سرادىى بولغران نەرسرىلەردۇر. پەيغەمربەر  بولسائاپەتلىىى 

 ىاشزاليكىغان مۈد دوزاخقزا رنىە ىشىل»ئەلەيھىسساالم بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: 
 (1)«؟ەمېن بولماي ىىللىرى ۇش ەرسەن

، سرررۇخەنچىلىك، يالغرررانچىلىق، ىورلرررۇقەتەەيۋ تىلنىرررڭ ئررراپەتلىىى بولسرررا
ەك دېگەنررد مەنسىتمەسررلىك ۋە يالغرران گۇۋاھلىررق ىورلۇق،ھاقررارەت، ىۋازلىقمەسررىىى
 كۆپتۇر. تولىمۇ

ىغىنىردا ئالالھقرا خرالىس تەۋبە قىلم كىشرى ى، يەنرىيۇقىىىقىالردىنمۇ يامانىاق 
 .رردۇەلسۆز شېىىككۇپۇر ۋە  جەھەننەمدە ئەبەدىي قېلىشىغا سەۋە  بولىدىغىنى

تۇتقران  ،ئىنسان روزىسرىدا تىلىنرى ھرارام قىلىنغران ئراپەتلەردىن قوەدىمىسرا 
روزا تۇتۇشتىن مەقسەت قىلىنغان مۇشۇنداق ئەھۋالدىمۇ  ؟!نېمە روزىسىنىڭ پايدىسى

                                                
 ،«ەئىبنرى مراج» ؛دىرسەھ - 2616، «تىىمىزىري» ؛دىرسەھ - 21008 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »1)

 .نەگېد «نەسەھ». ئالبانىي دىسەھ - 3963
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روزىنىرڭ  بولغران يالغرانچىلىق ىتىلنىڭ ئاپەتلىىىدىن بىى !تەقۋالىق ئەمەلىالىشەمدۇ؟
ۋە يرروق قىلىۋېتىرردۇ. ھەقىررقەتەن پەيغەمرربەر  روھىنررى قولرردىن بېىىررپ قويىرردۇ
 ڭنىززۇئ ۋە شەزلۆيالغززان سزز  ىشززىروزىرردار( )»ئەلەيھىسسرراالم مۇنررداق دەيرردۇ: 

 -يزېمەك  ڭ ىشزىىى ۇئز ڭئالالھ ىائاالنى ،ەىمىسەئ ركەقىلىشىى ى لەمەئ نەبىل
شۇڭالشررقا پەيغەمرربەر  .(1)«رۇيوق زز ھ ىيززاجىېئ ە ىشززىگېئ ركەى ئىچمىكىىززى
روزا بىر قالقانكۇر، بىرىڭالر روزا ىۇىقان بولسزا، »: باشقا بىى ھەدىستەئەلەيھىسساالم 

 .مىسززۇنىقىررجا -سززەت گە  قىلمىسززۇن، پاسززىقلى  قىلمىسززۇن، ۋارقىززرا  
 ‹مەن روزىززكار› ،ئەگەر بىززرى ئززۇنى ىىللىسززا يززا ى ئۇنىززڭ بىززلەن ىىلالشسززا

ىرپ، قالقران روزىنىڭ ئاساسىنىڭ يىمىىىلىپ كېتبۇيىۇش ئارقىلىق  دەپ (2)«دېسزۇن
  ئاگاھالندۇرەان.ياكى قوەدىغۇچى بواللماي قېلىشىدىن 

 ۋە لىققىلىشررنىڭ ئەخالقسررىز سررۆزلەرنى ناشررايانپەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم 
كەبرى ەت الجاھر ۋە پاسىقلىققاتاردا  . شۇغانقىلئىكەنلىكىنى بايان  تەبىئەتپۈچەك 

نىرڭ روزى تۆكۈلۈشرىىڭ سۆزلەرن مۇناسىبنا ئاەزىدىن لىكسەۋەبئىككى چو  نۇقسان 
 .يوققا چىقىىىۋېتىدۇ لىق سۈپىتىنىقالقان جەھەننەمدىن قوەدىغۇچى

 -يرېمەك نۇرەۇن كىشىلەر باركى، ئرۇالر »مۇنداق دەيدۇ: ئىبنۇل جەۋزىي ئىمام 
داۋاملىرق كېچىلىرىى  ۇ؛تۇتمايرددىن روزا سرۆز -گەپ ، يرۇ - ىدۇتۇتئىچمەكتىن روزا 

. بۇ تۈرلۈك كىشىلەر تىلرى ۋە ۇبېىىد ئەزىاەتسانالرەا لېكىن ئىن يۇ، -ىدۇ تۇرقىاامدا 
 -گۇناھكرراردۇر، روزىسررى ۋە كېچىلىررك قىاامىرردا ئەجىررى  سررەۋەبلىك ھەرىكىتررى

ھىرردايەتتىن ئۇزاقلىشررىپ، يامرران يولالرەررا باشررالمچىلىق قېنررى  .مۇكاپاتسررىزدۇر
ۋە  تەۋبىررگە ئالرردىىىمىغان ۋەتسررىمۇگۇنرراھالر قەلبىنررى قارايتىقېنررى قىلغررۇچىالر؟ 

ھالىڭغرا ۋاي! رەھرمەت ۋە  !؟ ئەي مىسكىنرئازابىدىن قورقمىغان كىشىلەئالالھنىڭ 
ئۆلرۈم  !ئرى مىسركىن !ئېاىنى ەەنىامەت بىل رامازانمەەپىىەتنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 

   (3)«!قارابىى نەپسىڭگە بۇرۇلۇپ ئىلگىىى  شىك قېقىشتىنىئ
                                                

 .ەدىسھ - 1903، «ۇخارىيب»( 1)
 .ەدىسھ - 1151، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ - 1904، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 2)
 .تەب - 312 ،«ائىزىنۋ لۇستانۇب»: زىيەۋج لۇئىبن( 3)
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، راسرق ىرڭەەنىرامەت بىل ، ! بۇ ئازەىنە كۈنلەرنى ئۇلرۇەالدوستۇم ئى روزىدار
، داىرزدا يراكى ئاچچىقالنغران ۋاقتىڭىرزبولسۇن ياكى چاقچاق بولسۇن، خۇشرال ۋاقتىڭ

 روزىڭىزنرىئوقىردىن  سرۆز -گەپ ۋە  تىل قىلىچىردىن ،نەزەرانېمە بولۇشىدىن قەتئى
 ! قوەدا

تائاالەرا قۇللرۇق قىلىشرقا ەقھتىلىڭىزنرى ئېارى  رامازان! قېىىندىشىم ئى روزىدار
. پەرز، ۋاجىررپ ۋە مۇسررتەھەپلەردە تۇرئۈچررۈن ياخشررى بىررى پۇرسررەتز ىڭىۈشرركۆندۈر

تىلىڭىزنىرڭ  يىرىاق تۇرۇشرتا دىنھالرۇمەكرى، ھارام ۋە داقىلىنىشقا تېگىشلىك ئىشالر
 ئادا قىلىشقا تېگىشلىك قۇللۇقلىىى باردۇر.

 ھەربۇ قۇللرۇقالرنى زىكىرى قىلىرپ، ئۇنىرڭ قىسرىملىىىنى ۋە  ئىبنۇلقەياىمئىمام 
تىلنىرڭ بەش »مۇناسىۋەتلىك نەرسرىلەرنى بايران قىلىرپ مۇنرداق دەيردۇ:  مغاقىسى

 : ىانلىىبولغۋاجىپ  الردىنئۇ باردۇر.قى ۇقۇللتۈرلۈك 

  ؛تەلەپپۇز قىلىشئىككى شاھادەتنى  

  تىرالۋەت )يادقرا( دىرن ‹قۇرئان كەرىرم›نامازنىڭ دۇرۇى ئادا تېپىشى ئۈچۈن
 ؛ت قىلىشتىالۋەقىاللىغۇدەك ئايەتلەرنى توەىا 

  رەببەنرا لەكەل ›رۇكۇ ۋە سەجدىلەردىكى تەسبى ، رۇكۇدىن قوپقاندىن كېاىن
ئوخشراش ئرالالھ ۋە ئالالھنىرڭ رەسرۇلى  گەتەكبىرىدېراىش، تەشرەھھۇد ۋە  ‹ھەمد

 بۇيىۇەان نامازدىكى ۋاجىپ زىكىىلەرنى تەلەپپۇز قىلىش.

باشرتا سراالم  ،ۇشتىلنىڭ ۋاجىپلىىىنىڭ قاتارىدىن يەنە: ساالمغا جراۋاپ قرايتۇر 
ياخشرىلىققا برۇيىۇپ يامرانلىقتىن  .قىلىشنىڭ ۋاجىپلىقىدا ئىككرى خىرل قراراش برار

ئۆگىتىش، توەىا يولنى كۆرسرىتىش، ئرادا قىلىشرقا تېگىشرلىك گە ىگەنبىلىم، شۇتوس
 .باردۇر گەپ قىلىش قاتارلىقالرراسق گۇۋاھلىقنى ئادا قىلىش ۋە 

ىلىش، داۋاملىرق ئرالالھنى ئەسرلەش، تىالۋەت ق «قۇرئان»مۇستەھەپ بولغىنى: 
 پايدىلىق ئىلىملەرنى مۇزاكىىە قىلىش ۋە ئۆگىنىش ۋەھاكازاالر.
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شرى رسرىگە قارئەۋەتكەن نە رەسۇلىنى ئالالھ تائاالتىلغا ھارام قىلىنغان نەرسىلەر: 
 بىرردئەتلەرنى سررۆزلەش، ئۇنىڭغررا دەۋەت قىلىررش، ئررۇنى گررۈزەل كۆرسررىتىش، يالغرران

 مسرىز گەپئىلى توەىىسرىدا ئرالالھررر اراملىقى ئە  ئېغىى بولغان گۇۋاھلىق بېىىش ۋە ھ
امران يئرالالھ ۋە ئالالھنىرڭ رەسرۇلى يامران كۆرىردىغان برارلىق ررر  قىلىشقا ئوخشاش

 نەرسىلەرنى سۆزلەش.

گەپ تىلغا مەكىوھ بولغان نەرسىلەر: گەپ قىلماسلىق ياخشى بولغران ئىشرالردا  
 .(1)«پ قىلىپ يۈرۈشگە ۇمجازاالنمايدىغان تۇرۇقلۇققىلمىسا 

ئززادەم »: ەتھەدىسررتىررل بەدەنرردىكى قالغرران ئەزاالرەررا ئوخشررىمايدۇ. شۇڭالشررقا 
 ئزالالھ ى ›ئەۋالدى ىاڭ ئاىقۇزۇشى بىلەن بارلى  ئەزالىرى ىىلغزا يزالۋۇرۇ : 

بى مزۇ ىزوغرا  ،سزەن ىزوغرا بولسزاڭ .قورق، بى نىڭ بارلىقىمى  سزېىىڭ بىزلەن بىزرگە
 .نەاىلگېد (2)«دەيكۇ‹ بى مۇ ئەگرى بولىمى  ،لساڭسەن ئەگرى بو ؛بولىمى 

 ئىنسان قىالاليدىغان ئە  ئاسران ئىرش گەپ قىلىرش بولۇشرى مرۇمكىن، تىلنىرڭ 
اھرايىتى نىاىتى مەسرئۇللرېكىن  ،بولىدىغان بولسىمۇ ئۇدۇلال، قواليھەرىكىتى ناھايىتى 

« ۆكۈمردۇربەكمۇ ئراز كىشرى ئورۇنردىغان ھ قىلىش تۈكۈس» ،ئېغىىدۇر. شۇنىڭ ئۈچۈن
 دېاىلگەن.

رنىڭ بىى ئاالھىدىلىكىردۇر، ئرۇالر پەقەت گەپ قىلىرش سالىھلەئاز گەپ قىلىش  
ياكى باشرقىالردىن ۋە ياكى باشقىالرەا پايدا يەتكۈزىدىغان  ىالزۆرۈر بولغان نەرسىلەرد

 مۇئررازپايرردا ئالىرردىغان نەرسررىلەردە گەپ قىالتتررى. پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم 
ىىلىڭىززى يىززۆ، ئۆيۈڭززكە ئول ززۇر، گۇناھىززڭ »ۇەررا مۇنررداق دەيرردۇ: رەزىاەلالھررۇ ئەنھ
ئەمەى،  ىالپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم برۇ سرۆزى بىرلەن مۇئرازە (3)«ئۈچۈن يىغال

 رلىق قىلىش بىرلەن تىلنرى قوەرداشپۈتۈن ئىسالم ئۈممىتىگە ئالالھقا تەقۋادا بەلكى
 ى.ئارىسىدىكى كۈچلۈك ئاالقىنى ئۆگىتىشنى مەقسەت قىلغان ئىد

                                                
 .رەتلەب -115، - 114توم،  - 1 ،«سسالىكىنۇدارىجەم» :ئىبنۇلقەياىم( 1)
 ڭئىدنىەسر برىە. ئدىرسەھ - 11472 ،«دەھرمەئ ۇدەسرنۇم» ؛دىسەھ - 2407، «تىىمىزىي( »2)

 .نەگېد «نەسەھ»ئالبانىي  ايىتى،ۋرى
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. نەگېد «نەسەھ» (دىسەھ - 2406، «سۈنەن»)( تىىمىزىي: 3)
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ئرارقىلىق  شۇرۇتر ىاقىربرارلىق ناچرار ئرامىلالردىن ي چىۇزەرۇدا روزىنى برامازان 
. رۇبراەلىقت لىشرقاۇۋېتۇبولسرا تىلىنرى ت الىرقۋقەت ،ۇبولىد رگىلىۈلتەقولغا ك الىقنىۋقەت
 سرىىەروزىسرىغا ت ڭزاالرنىرەروزىسى باشرقا ئ ڭتىلنى ،نۇقاچانال بولس يلىەم ك،ەمېد
  ۇ.يدەلەرسىتۆك

سادىى بولغران  رچەالپەرۋاسىزتىللىىىمىزدىن  ىىمىزدىن بىىى ھەم شۇكى،مۈشكۈالتلى
بىرز  ،كەتكەن ئەمەل دەپتىىىمىز بىلەن ئۇچىاشقان ۋاقتىمىرزداپ ۇتوش گەلەرسۆز -گەپ 

. دۇرنىرررڭ قىممىتىنرررى تەسرررەۋۋۇر قىاللماسرررلىقىمىزبەدەلتۆلەشررركە تېگىشرررلىك 
 -گەپ ئىچىردە قىلىشرقان  بىى يىل تەرىقىسىدە مىسال ،ئۈچۈن بولسۇن چۈشىنىشلىك

تېلېفون تالونىغا ئوخشاش تالون شەكىلدە كەلگەنلىكىنى تەسرەۋۋۇر قىلىرپ  لىىىمىزسۆز
لەرنىڭ سرانى، ۋاقترى، سرۆز -گەپ ئرۇ تالوننىرڭ ئىچىرگە قىلىشرقان  ئەجەبرا !باقايلى

، قرانچە سراۋا ، ى نەچرچەنىيام سى نەچچە،باتىل، ياخشىقايسىسى  ،ھەققايسىسى 
بىرى بەت ھەربەت ۋە قرانچە يېزىلغان بولسا، برۇ ترالون  ەممىسى بىىمۇبىىھقانچە گۇناھ 

 !؟ھە - بوالرقانچىلىك  نەرخئۈچۈن تۆلەشكە تېگىشلىك 

كرۈنى يراكى سرائەتلىىىگە  نەچچەبىرىىىىمىز ھاياتىنىرڭ ەزىلب ،ئەجەبلىنەرلىكى 
ونىنى ە مىنۇتلرۇق پرارا  خراتىىلەنگەن تېلېفرون ترالبىىقانچقىااسلىغىلى بولمايدىغان 

بىلەن خاتىىلەنگەن شۇ تالوننىرڭ ناھرايىتى  سانىاەلىىى -سېكۇنق تاپشۇرۇپ ئالغان، 
تەرلەر ئاققران ھالردا  چېكىمىرزدىن ،كرۆرگىنىمىزدەقىممەت توختاپ كەتكەنلىكىنى 

 ۋىالمۇشرۇنچى. مىزئرويلىنىپرارا  ھەققىردە شرۇ بۇنچىلىك چىقىمغا سرەۋە  بولغران 
الرەرا تە  كەلگرۈدەك راڭلىشىشالرنىڭ شرۇ چىقىمچىقىم تۆلىنىشكە ھەقلىقمۇ؟ بۇ پا

يراكى  پقىلىر، تېلېفون لىق قىلىپبەزى كىشىلەر ناھايىتى چىڭ !؟ىدىقىممىتى بارم
كەلررگەن  پەقەت تېلېفررونىنى ،ئۈچررۈن بولماسررلىق دارچىقىمرر پئۇچررۇر ئەۋەتىرر

تېلېفرون قىلغىلرى ۋە ئۇچرۇر ئرۆزى ئەممرا  ،قوبۇل قىلغىلرى بولىردىغان التېلېفونالرنى
شرتىن كرۆپىەك ىەۋەتكىلى بولمايردىغان قىلىرپ قويىردۇ. ئەقىللىرق كىشرى گەپ قىلئ

ئاڭالش ئۈچۈن بەزى مۇھىم ئىشلىىىنى قۇلىقىغا ھاۋالە قىلغران ۋاقىتترا تىلرى بىرلەن 
لىىىنىڭ سرۆز -گەپ برۇ كىشرى قىارامەت كرۈنى چۈنكى،  .مۇشۇنداق مۇئامىلە قىلىدۇ

 تالونلىىىنى ئۆتىاەلمەسلىكتىن قورقىدۇ.
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ناھرايىتى مرۇرەككەپ ۋە  ترالونى اتھېسابئاخىىەتنىڭ  !قېىىندىشىم ى روزىدارئ 
گە ىزلىىىڭسرۆز -گەپ  تۆكرۈلگەن لەرچەپەرۋاسىزدىن ىزتىلىڭ چىگىش بىى شەكىلىدە

 ئاساسەن بولىدۇ.

، شرۇكى چىقىش يولىڭىزگانە ېيبۇ تالونالرنىڭ ئېغىىلىقىنى يەڭگىللىتىش ئۈچۈن  
ھېىىسررمەن، مررۇئمىنلەرگە ئررامىاق ۋە كۆيۈمچرران  سررىزنىڭ ھىرردايەت تېپىشررىڭىزەا

 :ۇر. ئررۇ زات مۇنررداق دېررگەنىڭىزدپەيغەمبىىىمىزنىررڭ ۋەسررىاىتىنى تۇتررۇپ مېڭىشرر
 «!يىۆ ىىڭىىلى»

 

شنۈكۈر سناڭا ئەسنلەادىغا   سنېنى يىللىزىىىزننى ئى ئنالالھ! 
غننا د ۋ ت قىلىنندىغا  قىلىنن  بەر  ڭدىنىسننېنى  ئېر ىنندىغا  ۋ  

ئىشنالردى!  زپاادىسنى باشنلىغغچى ەيكەدكيىللىزىىىزنى بىزننى ھنا
 ئامى!! بەرگى!...ئغزاب قىلى  

 
 

 

19 

 
 دىكى قەلبىڭىزرامازان

 

قەلبنىڭمرۇ  ،ىاىتى بولغىنىردەكمەسرئۇلنىڭ ئالدىدا تائاال ئالالھقۇالق ۋە كۆزنىڭ 
كرۆرگەن  مىزئاڭلىغران، كرۆزى مىزپات ئارىردا قرۇلىقى بىزلەرىاىتى باردۇر. مەسئۇلھەم 

قررارار بەرگەن  مىررزدەدا ئورۇنالشررقان ۋە قەلبىمىررزدىلى ال،ن سررورالغاندەكنەرسررىلەردى
 نههىەدىهه( )ي ز،ۆكهه الق،ۇ( قههنىۈكهه تە)ئىنسههان قىيههام﴿ .مىزسررورىلىنەرسررىلەردىنمۇ 

سههه راق  - سههه ئال نەتەقىهههقەھ ەسهههتىدۈقىلمىشهههلىرى ئ ڭ( نىهههزالىهههرىەئ ۈزگەسههه
ققا اقىلمىشرلىىىدىن سرور يەنى شۇ ئەزاالردىن ۋە شۇ ئەزاالرنىرڭ .(36)ئىسىا: ﴾ۇقىلىنىد

 ،. قەلبنىڭ باشقا ئەزاالرەا قارىغاندا ئاالھىدە مەسئۇلىاىتى براردۇر. چرۈنكىمىزىلىتارت
 ۇئز ،ىغانزىلىزكۈى نەدەب نۈىزۈپ ،ەلسزەزۈى ۇئز»رەسرۇلۇلالھ ئېاتقانردەك: قەلب 

 .(1)«رۇش ۆگ مەچىشلبىر  ىغانلىكۇزۇب نەدەب نۈىۈپ لسا،ۇزۇب

ئىبرادىتى ئاالھىردە قەلبنىڭمرۇ  قاتارىردا ئەزالىرىى بەدەنپۈترۈن دا ئېاىر رامازان
برراردۇر. قەلررب بەدەن ئەزالىىىنىررڭ رەھبىررىى بولغررانلىقى ئۈچررۈن، ئىبادەتلەرنىررڭ 

 ررر ئىبادەتلەر ئىچىدە ئىىالسقا .بولغان ئىىالى بىلەن خاى قىلىنغاندۇر باشالمچىسى
يېقىنرىاق ئىبرادەت روزىردىنمۇ رر  بەندە بىلەن رەببىنىڭ ئارىسىدىكى ئىبادەت بولغان

مرۇمكىن ئەمەى. ئەسرال بولمىسا كېىەك، روزىنىڭ ئىىالسسىز بىى ئىترائەت بولۇشرى 
دىن رىرۋايەت قىلغران سرۆزىنىڭ ئالالھ تائراالبەلكى بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

 نۈتههۈپ قىلغههان باشههقا ريزىههدىن ڭالدىنىههەۋئ مەئههاد» :مەنىسررى بولۇشررى مررۇمكىن
 ،ۇب لىهد نۈچهۈئ نەم تەقەپ ريزا سهىرتىدا، ڭنىهۇريزا ئ ر،ۇنهدۈچۈئ زىۆى ئلىرلەمەئ

                                                
 ھەدىس. - 1599، «مۇسلىم»ھەدىس؛  - 52، «بۇخارىي»( بىىلىككە كېلىنگەن ھەدىس: 1)



167
 

 

 

19 

 
 دىكى قەلبىڭىزرامازان

 

قەلبنىڭمرۇ  ،ىاىتى بولغىنىردەكمەسرئۇلنىڭ ئالدىدا تائاال ئالالھقۇالق ۋە كۆزنىڭ 
كرۆرگەن  مىزئاڭلىغران، كرۆزى مىزپات ئارىردا قرۇلىقى بىزلەرىاىتى باردۇر. مەسئۇلھەم 

قررارار بەرگەن  مىررزدەدا ئورۇنالشررقان ۋە قەلبىمىررزدىلى ال،ن سررورالغاندەكنەرسررىلەردى
 نههىەدىهه( )ي ز،ۆكهه الق،ۇ( قههنىۈكهه تە)ئىنسههان قىيههام﴿ .مىزسررورىلىنەرسررىلەردىنمۇ 

سههه راق  - سههه ئال نەتەقىهههقەھ ەسهههتىدۈقىلمىشهههلىرى ئ ڭ( نىهههزالىهههرىەئ ۈزگەسههه
ققا اقىلمىشرلىىىدىن سرور يەنى شۇ ئەزاالردىن ۋە شۇ ئەزاالرنىرڭ .(36)ئىسىا: ﴾ۇقىلىنىد

 ،. قەلبنىڭ باشقا ئەزاالرەا قارىغاندا ئاالھىدە مەسئۇلىاىتى براردۇر. چرۈنكىمىزىلىتارت
 ۇئز ،ىغانزىلىزكۈى نەدەب نۈىزۈپ ،ەلسزەزۈى ۇئز»رەسرۇلۇلالھ ئېاتقانردەك: قەلب 

 .(1)«رۇش ۆگ مەچىشلبىر  ىغانلىكۇزۇب نەدەب نۈىۈپ لسا،ۇزۇب

ئىبرادىتى ئاالھىردە قەلبنىڭمرۇ  قاتارىردا ئەزالىرىى بەدەنپۈترۈن دا ئېاىر رامازان
برراردۇر. قەلررب بەدەن ئەزالىىىنىررڭ رەھبىررىى بولغررانلىقى ئۈچررۈن، ئىبادەتلەرنىررڭ 

 ررر ئىبادەتلەر ئىچىدە ئىىالسقا .بولغان ئىىالى بىلەن خاى قىلىنغاندۇر باشالمچىسى
يېقىنرىاق ئىبرادەت روزىردىنمۇ رر  بەندە بىلەن رەببىنىڭ ئارىسىدىكى ئىبادەت بولغان

مرۇمكىن ئەمەى. ئەسرال بولمىسا كېىەك، روزىنىڭ ئىىالسسىز بىى ئىترائەت بولۇشرى 
دىن رىرۋايەت قىلغران سرۆزىنىڭ ئالالھ تائراالبەلكى بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ 

 نۈتههۈپ قىلغههان باشههقا ريزىههدىن ڭالدىنىههەۋئ مەئههاد» :مەنىسررى بولۇشررى مررۇمكىن
 ،ۇب لىهد نۈچهۈئ نەم تەقەپ ريزا سهىرتىدا، ڭنىهۇريزا ئ ر،ۇنهدۈچۈئ زىۆى ئلىرلەمەئ

                                                
 ھەدىس. - 1599، «مۇسلىم»ھەدىس؛  - 52، «بۇخارىي»( بىىلىككە كېلىنگەن ھەدىس: 1)
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گەرچە پۈترۈن »مۇنداق دەيدۇ:  (2)قۇرتۇبىي ئىمام .(1)«نەرىمېب نەم جرىنىەئ ڭنىۇئ
ئۈچۈن قىلىنىردىغان بولسرىمۇ، روزىنرى باشرقا ئىبرادەتلەردىن  ئالالھ تائاالئىبادەتلەر 

 :ۆزىگە خاى قىلدىئنى ھەقتائاال ئۇتۈپەيلى پەرقلىق قىلغان ئىككى سەۋە  

تلىىىنى شرەھۋەئرارزۇ ۋە  انىينەپسر. روزا باشقا ئىبادەتلەردە چەكلەنمەيدىغان 1
 يدۇ؛چەكلە

بەنردە بىرلەن  ،دىن باشقا ھرېچكىمگە ئاشركارا بولمايردىغانئالالھ تائاال. روزا 2
ئالالھنىڭ ئوتتۇرىسىدىكى سىىدۇر. روزىردىن باشرقا ئىبرادەتلەر ئاشركارا بولغرانلىقى، 

روزا ئالالھقرا  ،اقىتتا ياسالمىلىق ياكى رىاا بىلەن قىلىنىپ قالىدىغانلىقى ئۈچۈنبەزى ۋ
خاى قىلىندى. شۇڭالشقا روزا باشقا ئىبرادەتلەرگە قارىغانردا ئە  خراى ئىبرادەتكە 

 .(3)«ئايالندى

دىن نررامازاشرى ۋە پ كۆرۈقەلبىنىڭ ئەھۋالىنى تەكشۈرۈ ئېاىدا رامازان كىشى
ۈچلرۈك كقەلبىنىڭ شۇندىال ئۇ ااى قىلىپ بېقىشى كېىەك. قى ئىلگىىىكى ئەھۋالىغا
الغران قدا ۋە ئېاىر بۇ قىااى بىلەن رامازان تونۇيااليدۇ ھەمدە ۋە ئاجىز نۇقتىلىىىنى

رەبرربىگە بولغرران  سررمۇ،ەمئە -بىىدەكمررۇ ئالالھقررا بولغرران قۇللررۇقى  ئايرردا 11
سرەل  ىىردالىئايقا يىلنىڭ باشرقوشۇلۇپ، ئۇلۇەالش ئاالھىدە  امۇئامىلىسى رامازاند

 يوقمۇ بىلىپ يېتەلەيدۇ. - بارمۇ قاراش

ئەسلىدە ئالالھقرا بولغران قۇللرۇقىمىز ئرالالھنى ئۇلرۇەالش ۋە ئۈسرتۈن بىلىرش 
 ىمرۇۋاقىتالرددىن باشرقا رامازانردا ۋە رامازانربرۇ خىرل ئۇلرۇەالش بولۇشى،  ىدائاساس

شررى كېلىشررتىن ەررا قارئررالالھ تائاالروزا دەرھەقىررقەت، ئوخشرراش بولۇشررى كېررىەك. 
                                                

 ھەدىس. - 1151، «مۇسلىم»ھەدىس؛  - 5927، «بۇخارىي»( بىىلىككە كېلىنگەن ھەدىس: 1)
ن) ببىىييۇۇررتتۇۇللققەەئئ نسارىيەلئەئ دەھمەئىبنى ئ دەممەھۇم لالھۇئابد ۇبەئ ددىنۇمسەش ئئىىمماامم( 2) ُْ َْرو ِإلَمواُ ن

َثا نِلُرو رُ  ث ن َْا ََْر َُنَأْحرََدنِ ُدنب ََُم  َثن  سسرىىەفۇئاتاقلىق م( رر 1273 – 1204/ م.  671 – 600، ھ. ِلد ثير
 ھكامىررلەلىئ ۇلجررامىئە)ئ «بىيۇرتررۇق ۇفسررىىەت». قىھررىەف  ەزھەمررالىكىي م ناى،ۇدىسشررەھ ۋە
قاتررارلىق  «لئىررئالمەئ» ۋە «سررناەلئەئ» ،«ەزكىررىەتتەئ»باشررقا  فسررىىىدىنە( نرراملىق ترئررانۇق
 رر ت. .رۇردۇشھەم رلىىىەسەئ

 .تەب - 274توم،  - 1 ،«بىيۇرتۇق ۇفسىىەت( »3)
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 ئۈسرتىگەيەردە ئۇ زاترتىن ھايرا قىلىرش ھەر ۋە يوشۇرۇن  ائاشكارشۇنداقال قورقۇش، 
دا بررۇ خىررل ئۇلۇەالشررنى رامازانرر ،تۇرەۇزۇلغرران بىررى ئىبررادەت بولغررانلىقى ئۈچررۈن

نى ئۇلۇەالشنىڭ يولى ئۇ زاتنىرڭ ئالالھ تائاالقەلبلىىىمىزدە ئاشۇرۇشقا قادىى بوالاليمىز. 
نرى ىىىچەكلىمىل -برۇيىۇق  دىكىەرشرۇ سرۆزلسرۆزىنى ۋە ھەربىرى ىڭ ۋە پەيغەمبىىىن

 ئۇلۇەالش بىلەن بولىدۇ.

ۋە سررۈننەتنى تەپەككررۇر قىلىررپ ئررويلىنىش ۋە ئررۇ ئىككىسررىگە ئەمەل  «قۇرئرران»
نىڭ ئۇلۇەلرۇقىنى، ىلىىىنرى، يارىتىشرنېئمەتنىرڭ ئالالھ تائاالقىلىش، شۇنىڭغا ئوخشاش 

ئىالھىري  ىنى ئويالش ئۇلۇەالشنى ئاتا قىلىدۇ. كىمكىياراتقان نەرسىلەرنىڭ ئىنچىكىلىك
 ئورۇنالشرتۇرەانقەلربىگە  كرارامەتلىىىنىسىز يارىتىشنىڭ تەقلىد - قۇدرەتنىڭ ۋە ئۆرنەك

ئۇلۇەالشررنى، ئىمرراننى ۋە ئررالالھ ئەززە ۋە جەللەنىررڭ قەلررب بىررلەن  مەزكررۇر ،ۋاقتىرردا
ئىبنررى ئاببرراى  ،ئۈچررۈنىنى كۆرىرردۇ. شررۇنىڭ بۈيۈكلررۈكئىتررائەتنى ۋاجىررپ قىلىرردىغان 

 كلىكىههههدىنۈيۈب ڭئالالھنىهههه رەسههههىل نۈچههههۈئ ەمېنهههه﴿ئەنھۇمررررا  رەزىاەلالھررررۇ
يەنرى نرېمە ئۈچرۈن » ھەققىردە:مەنىسرى دېرگەن ئايەتنىرڭ  (13 :)نۇھ﴾ر؟ەق رقمايسىل

ئۇلۇەالشرنىڭ ھەقىقىترى  .دەيردۇ (1)«ئالالھنى ھەقىقىي ئۇلۇەالشرتا ئۇلۇەلىمايسرىلەر؟
لب بىلەن ئۇلۇەالشنىڭ ھەقىقىترى ئەزاالر بىرلەن ئىترائەت قەلب بىلەن ئۇلۇەالشتۇر. قە

 قىلىشتۇر.

غرران نئۇلۇەالئررالالھ ر كىشررىلەئەگەر »مۇنررداق دەيرردۇ:  ئىبنررۇلقەياىمئىمررام  
ئۇلۇەلۇقنىڭ ھەقىقىتىنى ۋە چەكلىمىلىىىنى بىلگەن بولسا ئىردى، ئىترائەت قىلغران ۋە 

ۋە ئرۇ لىش، چەكلىمىلىىىدىن يېرنىش ئىتائەت قى ەائالالھ تائاالشۈكۈر ئېاتقان بوالتتى. 
 .(2)«بولىدۇ قارىتا غازاتتىن ھايا قىلىش قەلبتىكى ئۇلۇەالشنىڭ مىقدارى

تەۋھىد كەلىمىسىنى ھەقىقىري شرەكلىدە رر  ئۇلۇەالشقەلبەن ئالالھنى  ،لېكىن
ئېتىقاد قىلغان ئاساسرتا تەسرتىقالش، تىلردا ئىقرىار بىلەن بىلىش، ئۇنى تەقەززالىىى 

ۋە مراددىي  مەنىرۋىيشى كۆرگەن ۋە بويسۇنغان ھالدا ئۇنىڭغا ئەگىشىش، قىلىش، ياخ
                                                

 .تەب - 95، توم - 29 ،«رىيەبەت پسىىەت( »1)
 .رەتلەب - 188 ،- 187 ،«ائىدەۋف»: ياىمەلقۇ( ئىبن2)
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جەھەتتىن ئۇنىڭغا ئەمەل قىلىش بىلەنال مۇكەممەل بولىدۇ. بۇنىڭسىز قەلب سراەالم 
تىن بولمايدۇ. قەلبنىرڭ ياخشرى بولۇشرى يراكى بۇزۇلۇشرى بويسرۇنۇش ۋە ئەگىشىشر

 چە بولىدۇ.ئىىالسنىڭ مىقدارى بويى نقەلبكە ئورۇنالشقا ئىبارەت

بېىىلىرردۇ ۋە ياخشررى ئەمەلررلەر بىررلەن  ىكررى ئىىررالى ئررالالھ تەرىپىرردىنتقەلب
ئاساسرلىىىنى ئىجرىا قىلىشرقا باشرقا ئىمان ئېاتىش ۋە دىننىڭ مۇسۇلمان كۈچەيتىلىدۇ. 

 رىكتىنې)شه الرنهىڭدىنى﴿: ئرالالھ تائراال. لدىبۇيىۇ ئىىالى قىلىشقىمۇ ،لغاندەكبۇيىۇ
 رمىغهانۇياقت كهاپىرالر الر،ڭهقىلى تەئىبهاد ئالالھقها الهداھ قىلغهان ساپ( رىيادىن ۋە
ئىمرام ئىبنرى كەسرىى برۇ ئايەتنىرڭ تەپسرىىى ھەققىردە:  .دەيدۇ (14 :)ەافىى﴾ۇقدىردىمەت
، شۇرۇتر - قىلىڭالر. مۇشىىكلەرگە يۈرۈشيالغۇز ئالالھقىال خالىس ئىبادەت ۋە دۇئانى »

  .دەيدۇ (1)«!ىش قىلىڭالردە قارشى ئىھەرىكەتلىى -ئىش ئىبادەت ۋە  -تائەت 

قەلبىڭىرز ئەزالىىىڭىزنىرڭ رەھبىرىى ۋە قوماندانىردۇر. ئرۇنى  !دوسرتۇم ئى روزىدار 
رەسرۇلۇلالھ سرەللەلالھۇ دائىم تەكشۈرۈپ تۇرۇ ، چۈنكى ئۇ داۋاملىق ئۆزگىىىپ تۇرىردۇ. 

 لبىمىززىەق! چىۈرىكززەزگۆئ رنززىەلبلەئززى ق» :پررات -پررات  ئەلەيھررى ۋەسررەللەم
يەنە دۇئالىىىرردا رەسررۇلۇلالھ . (2)قىالتتررى دۇئررا ەپد« قىلغىزز  مەكھەسزز ۇم كاڭززدىىى

بىرى نامىزىردا سراالم ھەر ،يرېڭىالپىنرى جەۋھىىئۆزىنى ئىسالھ قىلىدىغان ئىىالسنىڭ 
 ر،ۇئىزالھ يوق ز چبىزرېباشزقا ھ ئزالالھ ى  ەگزانېي»بەرگەندىن كېاىن مۇنداق دەيتتى: 

الر سزاناۇمكەھ نۈىزۈپ ر،ۇىبىكسزاھ ڭرنىەرسزىلەن نۈىۈپ ۇئ ر،ۇى يوق رىكېش ڭنىۇئ
 تەقەپ تۋۋەۇقز - چۈ ز ۋە زگىرىشۆئز ر،ۇقادىرد ەرسىگەنرەھزات  ۇئ ر،ۇخاس  غاڭنىۇئ

 ۇئز ر،ۇئىزالھ يوق ز چبىزرېباشزقا ھ ئزالالھ ى  ،ۇبولىزك نزالەبىل )نىڭ يراردىمى( ئزالالھ
 ەڭئ ۋە تەزىزلە، پتەئمېزن نۈىزۈقىلمايمى ، پ تەئىباد ەكىمگچېھزاى ى  باشقا 

 ززاپىرالر  ر،ۇباشززقا ئىززالھ يوق زز ئززالالھ ى  ر،ۇخاسزز  غززاڭنىۇئ رەلەدھىززيەم لەزۈگزز
ھالزكا سا  قىلغان  )شېىىكتىن ۋە رىاادىن( الرنىڭدىىى ۇقكىردىمەى رمىغانۇياق 

پەيغەمرربەر »: ەسرراھابان قىلغرر تەايۋرىرر دىسررنىەھ ۇبرر. «الرڭززقىلى تەئالالھقززا ئىبززاد
                                                

 .تەب - 74توم،  - 4 ،«سىىەئىبنى ك ۇفسىىەت( »1)
 - 4801، «ئەسسىلسىلەتۇسسررەھىھە)» . ئالبررانىيدىررسەھ - 25364 ،«دەھررمەئ ۇدەسررنۇم( »2)

 .نەگېد «ھى ەس»: ھەدىس(

 
 

بىرلەن تەسربى  الر مۇشرۇارقىسرىدىن بىى نامازنىرڭ ئھەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم
 .(1)دەيدۇ «ئېاتاتتى

وەىا تر، مەنمۇ رەببىڭالر ئۈچۈن توەىا يولدا بولۇڭالر»قەلب ياخشىالنغان ۋاقىتتا:  
 ،ىلىڭرالريولدا بولدۇم. شېىىكتىن ۋە رىاادىن ساپ ھالدا ئۇنىڭغرا خرالىس ئىبرادەت ق

نرا برۇ ما .يىۇق يولاليردۇبرۇدەپ قالغران ئەزاالرەرا  «مەنمۇ خالىس ئىبادەت قىلردىم
( ەكىشهىگ چې)ھه نىۈكه ۇئه﴿ :قىاامەت كۈنىدىكى نىجاتلىققا ئېىىشىشنىڭ ئۆزىردۇر

 لهبەق پهاك( غهارگاھىەد ڭ)ئالالھنىه تەقەپ. ۇيهدەلمەزۈتكەي پايدا لالرۇئ غ ۋە مال
ەلرب ۋە قئېاىدا  رامازان .(89 – 88 :)شۇئەرا﴾ۇلىدۈزۈتكەي پايدا مگىالەئاد نەلگەك نەبىل

 ا ئىالھىريقورقۇش ۋە بويسۇنۇشقا ئە  يېقىندۇر. برۇ ئايرد ئالالھتىنئەزالىىى بەدەن 
لىررىى نېئمەت -رىزىررق  راھمررانىي نىڭرەرەھمەتررلەر كررۆپلەپ چۈشررىدۇ، بەنرردىل

ن ، شرۇنىڭ بىرلەن بەدەىردۇقورقتېىىمرۇ  ئرالالھتىنھەسسىلەپ ئاشرىدۇ، قەلربلەر 
ى ىربىري وشرۇش ئۈچرۈن ھەقىقئەزالىىى توەىا يولدا بولۇشرنىڭ چاقىىىقلىىىغرا ئراۋاز ق

ۇنى غرانالر برئېاىدا ئالالھقا يۈزلىنىشنى مەقسرەت قىل رامازان .شەكىلدە تەياارلىنىدۇ
ە ئىچىرد ەەنىامەت بىلسۇن. بۇ ەەنىامەت بىلىشرنىڭ باشلىنىشرى بەدەن ئەزالىرىى

ائىرم دروزا تۇتۇشرقا يۈزلىنىشرى بىرلەن بولىردۇ. قەلبنىرڭ  بىىىنچى بولرۇپ قەلبنىرڭ
ۋېلىش نى تۇترۇىشلىك روزىلىىى باردۇر، ئۇ بولسىمۇ يامان نىاەتلەردىن ئۆزىبولۇشقا تېگ

 ۋە باتىلغا رازىلىق كۆرسەتمەسلىكتۇر.

نرى ەزالىىىئئىنساننىڭ قەلبى روزا تۇتقران ۋە تروەىا يولردا بولغران ۋاقتىردا بەدەن 
 ئېاىدا گۇناھ ئىشالرنى قىلىپ سېلىشتىن ئاگاھالندۇرىدۇ. رامازان

روزىردار ھرالەتتە ترا  »مۇنرداق دەيردۇ: رەھىمەھرۇلالھ ۋزىري ئىبنۇل جەئىمام 
يالغران  ،سەن بۈگۈن يالغرانچىلىقتىن، سرۇخەنچىلىكتىن›ئاتقۇزەان كىشىنىڭ تىلىغا: 
ئىككرى  ؛‹ەەيرۋەتتىن روزا تۇتترۇ  ۋە لەردىنسرۆز -گەپ گۇۋاھلىق بېىىشتىن، باتىل 

ئىككرى  ؛‹ن روزا تۇترۇڭالرئىككىڭالر ھاالل قىلىنمىغان نەرسىلەرگە قاراشتى›كۆزىگە: 
                                                

 تەايۋرىر ۇمرانھەئ ۇلالھرەزىاەر يىەبۇئىبنى ز لالھۇئابد دىسنىەھ ۇب .دىسەھ - 945 ،«سلىمۇم( »1)
 قىلغان
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بىرلەن تەسربى  الر مۇشرۇارقىسرىدىن بىى نامازنىرڭ ئھەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم
 .(1)دەيدۇ «ئېاتاتتى

وەىا تر، مەنمۇ رەببىڭالر ئۈچۈن توەىا يولدا بولۇڭالر»قەلب ياخشىالنغان ۋاقىتتا:  
 ،ىلىڭرالريولدا بولدۇم. شېىىكتىن ۋە رىاادىن ساپ ھالدا ئۇنىڭغرا خرالىس ئىبرادەت ق

نرا برۇ ما .يىۇق يولاليردۇبرۇدەپ قالغران ئەزاالرەرا  «مەنمۇ خالىس ئىبادەت قىلردىم
( ەكىشهىگ چې)ھه نىۈكه ۇئه﴿ :قىاامەت كۈنىدىكى نىجاتلىققا ئېىىشىشنىڭ ئۆزىردۇر

 لهبەق پهاك( غهارگاھىەد ڭ)ئالالھنىه تەقەپ. ۇيهدەلمەزۈتكەي پايدا لالرۇئ غ ۋە مال
ەلرب ۋە قئېاىدا  رامازان .(89 – 88 :)شۇئەرا﴾ۇلىدۈزۈتكەي پايدا مگىالەئاد نەلگەك نەبىل

 ا ئىالھىريقورقۇش ۋە بويسۇنۇشقا ئە  يېقىندۇر. برۇ ئايرد ئالالھتىنئەزالىىى بەدەن 
لىررىى نېئمەت -رىزىررق  راھمررانىي نىڭرەرەھمەتررلەر كررۆپلەپ چۈشررىدۇ، بەنرردىل

ن ، شرۇنىڭ بىرلەن بەدەىردۇقورقتېىىمرۇ  ئرالالھتىنھەسسىلەپ ئاشرىدۇ، قەلربلەر 
ى ىربىري وشرۇش ئۈچرۈن ھەقىقئەزالىىى توەىا يولدا بولۇشرنىڭ چاقىىىقلىىىغرا ئراۋاز ق

ۇنى غرانالر برئېاىدا ئالالھقا يۈزلىنىشنى مەقسرەت قىل رامازان .شەكىلدە تەياارلىنىدۇ
ە ئىچىرد ەەنىامەت بىلسۇن. بۇ ەەنىامەت بىلىشرنىڭ باشلىنىشرى بەدەن ئەزالىرىى

ائىرم دروزا تۇتۇشرقا يۈزلىنىشرى بىرلەن بولىردۇ. قەلبنىرڭ  بىىىنچى بولرۇپ قەلبنىرڭ
ۋېلىش نى تۇترۇىشلىك روزىلىىى باردۇر، ئۇ بولسىمۇ يامان نىاەتلەردىن ئۆزىبولۇشقا تېگ

 ۋە باتىلغا رازىلىق كۆرسەتمەسلىكتۇر.

نرى ەزالىىىئئىنساننىڭ قەلبى روزا تۇتقران ۋە تروەىا يولردا بولغران ۋاقتىردا بەدەن 
 ئېاىدا گۇناھ ئىشالرنى قىلىپ سېلىشتىن ئاگاھالندۇرىدۇ. رامازان

روزىردار ھرالەتتە ترا  »مۇنرداق دەيردۇ: رەھىمەھرۇلالھ ۋزىري ئىبنۇل جەئىمام 
يالغران  ،سەن بۈگۈن يالغرانچىلىقتىن، سرۇخەنچىلىكتىن›ئاتقۇزەان كىشىنىڭ تىلىغا: 
ئىككرى  ؛‹ەەيرۋەتتىن روزا تۇتترۇ  ۋە لەردىنسرۆز -گەپ گۇۋاھلىق بېىىشتىن، باتىل 

ئىككرى  ؛‹ن روزا تۇترۇڭالرئىككىڭالر ھاالل قىلىنمىغان نەرسىلەرگە قاراشتى›كۆزىگە: 
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 ؛‹سىلەر رەببىڭالر يامران كۆرىردىغان نەرسرىنى ئاڭالشرتىن روزا تۇترۇڭالر›قۇلىقىغا: 
 -سىلەر ئىككىڭالر سىلەرگە ھارام قىلىنغان نەرسىنى تۇتۇشتىن، ئرېلىم ›ئىككى قولىغا: 
قورسرىقىغا:  ؛‹ئالردامچىلىق قىلىشرتىن روزا تۇترۇڭالر دىردەرەب - الدىئسېتىمدا ۋە 

ئىچمەكتىن روزا تۇتتۇ ، نېمە بىلەن ئىپترار قىلىردىغانلىقىڭغا  -سەن بۈگۈن يېمەك ›
قارا ۋە سەن چاقىىىلغران نىجىرس يرېمەكلىكلەردىن سراقالن، شۈبھىسرىزكى، ئرالالھ 

سىلەر ئىككىڭالر بۈگۈن گۇنراھ ›ئىككى پۇتىغا:  ؛‹پەقەت پاكنىال قوبۇل قىلىدۇ ،پاكتۇر
كېرىەك. ئرادەم ئوەلىنىرڭ اىشى ېد ‹تىن روزا تۇتۇڭالريېزىلىدىغان نەرسىلەرگە مېڭىش

 ،يۇقىىىدا بايان قىلىنغان نەرسىلەر بىلەن ئەزالىىىغا خىتا  قىلىشى ھاياتال بولىدىكەن
 .(1)«تۇرروزىدار كۈنلىىى ۋە باشقا كۈنلەردە ۋاجىپ

 

قەلبلىزىىىزننننى ! ى ئنننالالھئنننى قەلبلەرننننى ئ زگەريكنننۈچى 
ىلغىنن!. ئننى قەلبلەرنننى دىنىڭنىنن  ئۈسنن ىد  مغسنن ەھكە  ق

 ب اسنغندۇرۇ  ىڭگە ىقەلبلىزىىىزننى ئى نائ! ى ئنالالھباشىغرغغچى 
بەرگى!. بىنزگە سنېنى ئەسلەشنكە  سناڭا شنۈكۈر ئېر ىشنىا ۋ  

 !ئامى! ..ئىبادى ىڭنى گۈز ت قىلىشىا اارد   قىلغى!.

                                                
 .تەب - 313 ،«ائىزىنۋ لۇستانۇب»: زىيەۋج لۇئىبن( 1)
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 20 

 

 ىڭىزئېتىكاپدىكى رامازان

 

دۇناا ياشاشنى قوبرۇل تەركىانىالردا نى ۋە ئۆمۈر بويى ئىبادەتىرەھبانىاەتئىسالم  
 نەپرسقىلمايدىغانلىقى ئۈچۈن، ئۇنىڭ ئورنىغا خاى بىى ماكان ۋە خراى بىرى زامانردا 

، ئرۆزىنى تەكشرۈرۈش، ھېسرا  ئرېلىش ۋە تەپەككرۇر قىلغان ھالدائىتائەت پۈتۈنلەي 
بولسرا قىلىش ئۈچۈن ئاالھىدە بىى شەكىلدە دۇناادىن ئايىىلىشرنى يولغرا قويردى. برۇ 

دەپ « كە ئالالھقررا يېقىنلىشررىش نىاىتررى بىررلەن باەلىنىشررىمەسررجىدنىڭ نەپسرر»
 .(1)تۇرئېتىكاپ ررر ئاتالغۇ يشەرئىلىدىغان ۇتونۇشتۇر

ۋە رازىلىقىغرا  ىىىتىپمەە - پۇئە ئالالھنىڭبولۇشى،  خالىيقەلبنىڭ ئالالھ ئۈچۈن 
نرداق دەيردۇ: مۇ ئئەترا ئېتىكاپنىڭ روھىدۇر. ىيالۋۇرۇپ دۇئا قىلىشئۈچۈن ئېىىشىش 

ھراجىتىمنى › :ئىشىكىدە ئولترۇرۇپخۇددى ئۇلۇ  بىى كىشىنىڭ قا كىىگۈچى ئېتىكاپ»
كىشرىگە ئوخشرايدۇ. بىرى دەيدىغان ئېھتىااجى بار  ‹ئادا قىلمىغۇچىلىك ئايىىلمايمەن

مېنىرڭ گۇنراھلىىىمنى › :قرا كىىگرۈچى ئالالھنىرڭ ئۆيىردە ئولترۇرۇپئېتىكاپچۈنكى، 
 .(2)«دەيدۇ ‹نئايىىلمايمە ەكەچۈرمىگۈچ

قەلبلەرنى ئىسرالھ قىلىرش ۋە روزا تۇتۇشقا مۇجەسسەملەنگەن بۇ ئۇلۇ  ئىبادەت 
تەقۋالىقنى قولغا كەلتۈرۈشتىن ئىبارەت ھرېكمەتلەر بىرلەن بىىلەشرتۈرۈلدى. شرۇنىڭ 

 ئرالالھ تائراالدىن يىىاقلىشرىپ، ئىنسرانالر جەريانىردا ئېتىكاپئە  توەىىسى ئۈچۈن 
يرالغۇز  بولسا، مەكچىكىىپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئېتىكاپقا . تۇرلىشېبىلەن خالىي ق

بىرى چېردىى ئىچىدە ئاالھىردە  مەسجىدئۈچۈن  قېلىشرەببى بىلەن خالىي  بىى ئۆزى
                                                

 .تەب - 211توم،  - 3 ،«سلىمۇم ىھىھەس ۇرھەش» :ىيەۋەۋ( ن1)
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بررۇيىۇيتتى. بررۇ ھەقررتە ئائىشررە رەزىاەلالھررۇ ئەنھررا مۇنررداق دەيرردۇ: نى ىشررۇۇلۇرق
پقررا كىىەتتررى. مەن نىررڭ ئرراخىىقى ئونىرردا ئېتىكارامازانپەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم »

بېىەتتىم. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالم  قۇرۇپپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ئۈچۈن چېدىى 
 .(1)«غا كىىىپ كېتەتتىىبامدات نامىزىنى ئوقۇيتتى. ئاندىن چېدىى

ئرررالالھ ئەززە ۋە جەللەنىرررڭ زېمىنررردىكى ئۆيلىىىنىرررڭ بىرررى ۋەزىپىسرررى ھەم 
 لغۇزلۇقيراپايردىلىق  مەزكرۇربولىدىغان  ئىنسانالردىن ئايىىلىپ ياشاش بىلەن ھاسىل

الھ ئرالنردى. ەا ئىبادەت قىلىشقا يۈزلەنگەنلەرنى كۈترۈۋېلىش قىلىئالالھ تائاالئۈچۈن 
ەيردۇ: دئىبرىاھىم ۋە ئىسرمائىل ئەلەيھىسسراالمالرەا برۇيىۇق قىلىرپ مۇنرداق  تائاال
 ر،چىالۇقىلغهه اپۋتهها( منههىەبئەك نههىە)ي منىۈيههۆئ ئىسههمائىلغا نەئىبههراھى  بىههل﴿
 پههاك نۈچههۈئ چىالرۇقىلغهه ەجدەسهه چىالر،ۇقىلغهه ۇكههۇر چىالر،ۇرغههۇئ لت تىكاپتههاېئ
 .)125: )بەقەرە﴾قۇدۇيرۇب شنىۇتۇت

داۋاملىشرىپ كەلرگەن ىى ېربئېتىكاپ ئىبىاھىم ئەلەيھىسسراالمنىڭ زامانىردىن  
پەيغەمبەرلەرنىررڭ سررۈننىتى بولررۇپ پەيغەمبىىىمىزمررۇ داۋامالشررتۇرەان. پەيغەمرربەر 

نىرڭ ئراخىىقى ئونىردىكى مۇبرارەك رامازانم بۇ مۇبارەك ئىبادەت ئۈچۈن ئەلەيھىسساال
پەيغەمرربەر »ئائىشررە رەزىاەلالھررۇ ئەنھررا مۇنررداق دەيرردۇ:  كېچىلەرنررى تررالاليتتى.

نىڭ ئراخىىقى ئونىردا ئېتىكاپقرا كىىەتترى. رامازانئەلەيھىسساالم ۋاپات تاپقانغا قەدەر 
ئايراللىىى ئېتىكاپقرا كىىىشرنى  ،اىنپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم ۋاپرات تاپقانردىن كېر

 .(2)«داۋامالشتۇرەان ئىدى

ئېتىكاپقرا كىىگۈچىنىرڭ ئىنسرانالر بىرلەن ئارىلىشىشرى، ئىلىرم » :ئىمام ئەھمەد 
. بەلكرى ئۇنىرڭ ئۈچرۈن ئە  قتۇرۇلمايردۇيائوقۇتۇشرى  ‹قۇرئران كەرىرم›ئۆگىتىشى ۋە 

زىكىرى ئېارتىش ۋە ، ەيلەشئ مۇناجاتئەۋزەل بولغىنى ئۆز نەپسى بىلەن يالغۇز قېلىش، 
 .(3)دىەانىدېگەن كۆزقاراشقا بار «لىشتۇرېدۇئا قىلىش بىلەن خالىي ق

                                                
 .دىسەھ - 2007 ،«سلىمۇم» دىس؛ەھ - 1895 ،«خارىيۇب»: دىسەھ نەلىنگېك ە( بىىلىكك1)
 .دىسەھ - 2006 ،«سلىمۇم» دىس؛ەھ - 1886 ،«خارىيۇب»: دىسەھ نەلىنگېك ە( بىىلىكك2)
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نىڭ ئېتىكاپنىڭ روھى ھەققىردە رەھىمەھۇلالھ ئىبنۇلقەياىمئىمام بۇ يەردە  پېقىى
قەلبنىرڭ »مۇنداق دەيردۇ:  ۇئ قىممەتلىك سۆزلىىىنى ئوتتۇرىغا قويماقچىمەن. ئېاتقان

لغرران يولچىلىقىرردا ياخشررى ۋە ترروەىا بولۇشررى ئۇنىررڭ ئررالالھقىال ەررا بوئررالالھ تائاال
 كەترركەنچىلىررپ ېچمەركەزلىشىشررىگە ۋە پۈتررۈنلەي ئررالالھقىال يررۈزلىنىش بىررلەن 

قاراشرلىقتۇر. شۈبھىسرىزكى، چېچىلىرپ كەتركەن قەلبلەرنرى ا ىغشرىرنى توپلەلتەرەپ
 يدۇ. ئالالھقا ھەقىقىي شەكىلدە يۈزلىنىشتىن باشقا بىى ئىش توپلىاالما

 ،گەپ قىلىرش تروال ش،كرۆپ ئارىلىشرىئىنسانالر بىلەن  ،ئىچىش -ئارتۇق يەپ 
الەررا بولغرران ئا، ئررالالھ تاۋېتىرردىغانلىقىچېچىئررۇخالش قەلبنررى تېىىمررۇ  چەئررارتۇق

يراكى يرولىنى ۋە يولچىلىقىدىن ئۈزۈپ قويىردىغانلىقى يراكى ئاجىزالشرتۇرىدىغانلىقى 
رەھىمردىل تولىمرۇ بەنردىلىىىگە ۋە ەالىپ ھەممىدىن  ،توسۇپ قويىدىغانلىقى ئۈچۈن

ئرالالھ ، قەلبنرى پتوختىتىرئىچىشرنى  - نىڭ رەھمىتى ئرارتۇق يەپتائاال ئالالھ زات
قىلىردىغان  يخرالى ردىنەتلۋەھەەا بولغان يولچىلىقىردىن توسرۇپ قويغرۇچى شرتائاال

زىارران  بەنرردىگەمەنپەئەتلىنەلەيرردىغان، ە ەتتئرراخىىۋە  نارراۇد ەنرردەب ڭروزىنىرر
ئاخىىەتلىرك مەنپەئەتىردىن ئرۈزۈپ قويمايردىغان  -ۈزمەيدىغان ۋە ئرۇنى دۇنارا يەتك

 .تەقەززا قىلدى بولۇشىنى دەرىجىدە

ۋە ئالالھقرا يەنە بەندىلەر ئۈچۈن روھى ۋە مەقسىتى قەلبنىڭ ئالالھقا يۈزلىنىشى 
ۋە ئە   ېمرىەياخشى كۆرۈش قەلبنىڭ ۋە ، ئالالھنى ئەسلەش بولغان مەركەزلىشىشى

ىشلىىىنىڭ قاتارىدىن بولغانغرا قەدەر مەخلۇقرات بىرلەن مەشرغۇل بولۇشرنىڭ مۇھىم ئ
  .ئېتىكاپنى يولغا قويدى قىلىدىغانئورنىغا ئالالھنىڭ ئۆزى بىلەنال مەشغۇل 

 - پۈتررۈن ئرروي ،تۇيغررۇالر ئىگىررلەپ -شرۇنىڭ بىررلەن قەلبنررى بررۇ خىررل ھررېس 
 رازىلىقىنرىتنىرڭ زا نى ئەسلەش بىلەن ۋە ئرۇئالالھ ىىىتۇيغۇل -ھېس ىىى ۋە لخىاال

تەپەككرۇر  ش ئۈچرۈنھاسرىل قىلىر ئۇ زاتقا يېقىنالشرتۇرىدىغان ئەمەللەرنرىھەمدە 
قىلىش بىلەن بولىدۇ. نەتىجىدە ئىنسان ئىنسرانالر بىرلەن ئۈلپەتلىشىشرنىڭ ئورنىغرا 
ئالالھ بىلەن ئۈلپەتلىشىدۇ. شۇنىڭ بىلەن ئالالھ ئرۇ كىشرىگە قەبىىردىكى يرالغۇزلۇق 

ئرۇ كۈنردە ئرۇ كىشرى ئۈچرۈن  .ئۈلپەتلىشىشركە ۋەدە بېىىردۇبىلەن ئۆزى ىدە لىىكۈن
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يوقتۇر، مانرا برۇ ئېتىكاپنىرڭ چكىم ېھباشقا ئۈلپەتداش ۋە خۇشاللىنىدىغان  ئالالھتىن
 .(1)«ئە  بۈيۈك مەقسەتلىىىدۇر

ە كرۈن ئراالقىنى ئرۈزۈش بىىقانچئالالھنىڭ ئۆيلىىىدىن بىى ئۆيدە ئىنسانالر بىلەن  
ھېسا  ئېلىشقا يۈزلىنىدىغان، داۋاملىرق ئۆزىدىن نىشتىن ئىلگىىى ھېسا  ئېلى تەنەپس

ئېتىرىاپ قىلىرش ۋە سروراققا ترارتىش  لىدىغانېكېلىپ ئھالەتكە دىغان ىقورق ئالالھتىن
سروراق ئۈچرۈن  -ئۆلۈمدىن كېاىنكرى ھېسرا   ررردانالىق روھىنى بارلىققا كەلتۈرىدۇ. 

 تۇر.بولسرا نرادانلىق سرىگە ئەگىشرىشھەۋى -ىنىڭ ھاۋايى نەپسئەقلىنى ئىشلىتىشتۇر. 
ئرۆزۈڭالردىن ھېسرابقا تارتىلىشرىڭالردىن ئىلگىرىى »: ئېاترۇرئۆمەر رەزىاەلالھۇ ئەنھۇ 

ئۈچۈن زىننەتلىنىڭالر. دۇنارادا ئرۆز چو  يىغىلىش رگاھتىكى ەمەھشلىڭالر، ېئ ھېسا 
 .(2)«ۇربولنەپسىدىن ھېسا  ئالغان كىشىنىڭ قىاامەت كۈنى ھېسابى يەڭگىل 

ۇزۇن ئ ،ىڭىزئېتىكاپتىن ئىبارەت بۇ سۈننەتنى ئادا قىلس !ى روزىدار قېىىندىشىمئ 
 ىى تەرك ئېتىلگەن بىى سۈننەتنى تىىىلدۈرگەن بولىسىز.ېزامانالردىن ب

گەندىن پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مەدىنىگە كەل»: رەھىمەھۇلالھ يئىمام زۇھىى
ردىن تەرك ئەتركەن مۇسرۇلمانالتەرك ئەتمىرگەن ئېتىكراپنى  ەتراپقۇچۋاپات  ،تارتىپ

 .دېگەنىكەن «ئەجەبلىنىمەن

جامرائەت نامىزىغرا چىقىشرقا ئېھتىاراج ئاترايىن  خانەسىز ئېتىكاپقا كىىىدىغان  
بولسرۇن.  مەسرجىدئوقۇلىردىغان نرامىزى بەش ۋاقىق ناماز ۋە جرۈمە  ،تۇيۇلمايدىغان

 ئىررشاشررقا ىدىن ئىنسررانىي ھرراجەتلەردىن بسررىىانئېتىكاپ نىڭىشرركىتىكى ئېتىكرراپ
ۋە سرىزمۇ  شتونۇنرا گەسرىزئېتىكاپ ئۈچۈن جامرائىتى چەكلىنىدۇ.  ىئۈچۈن چىقىش

ئېتىكاپنىرڭ مەنىسرىگە ئە  ئۇيغرۇن نى تاللىشرىڭىز مەسرجىد بىرى شتونۇنرائۇالرەا 
بولۇشررى مررۇمكىن. بررۇ نىاىتىڭىزنىررڭ خررالىس بولۇشررى، ۋاقتىڭىزنىررڭ ئىبررادەتكىال 

ئائىلىڭىز ۋە دوسق برۇرادەرلىىىڭىز بىرلەن  داۋاملىشىپ كەلگەنئايىىلىشى، يىل بويى 
ئېتىكراپ گەرچە . ۇرشرارائىتتئارىلىشىپ ياشاشتىن قۇتۇلۇشىڭىز ئۈچۈن ئە  ياخشرى 

                                                
 .تەب - 87توم،  - 2 ،«ئادەم لۇزاد»: ياىمەلقۇئىبن( 1)
 .نەگېد «ئىفەز»لبانىي: . ئادىسەھ - 2459، «تىىمىزىي( »2)
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ئەھلى ئىلىملەرنىرڭ بايانىغرا بولسىمۇ،  كەزلەشتۈرۈلگەنرمەا غئونىنىڭ ئاخىىقى رامازان
ئىشررتۇر.  بررارئېتىكاپقررا كىررىىش  ىمررۇۋاقىتالردبەزى  يرراكىبەزى كررۈنلەر  ئاساسررەن،

لىردىغان ې)بولۇپمرۇ ھەجرگە تە  ك ىانداتولىسى ئېتىكاپرنىڭ ەئىتائەتل غا تالىقرامازان
 ئېتىكاپقرا كىىگۈچىردە(قادىى بوالاليدىغان مەسجىدى ھەرەمدە ئۆمىەنى ئادا قىلىشقا 

 «قۇرئران»نامازالرنىڭ ھەممىسىنى جامائەت بىرلەن ئوقۇيردۇ، ئېتىكاپىان  .تېپىلىدۇ
ۈنردىلىك بەلگىلەنرگەن زىكىىلەرنرى ئرادا قىلىرش ۋە نامرازالرنى قىلىرش، ك ەتتىالۋ

 كۈتۈش ئۈچۈن يېتەرلىك ۋاقىق تاپااليدۇ ۋە يەنە ئرالالھ يولردا چىقىرم قىلىرش، ئراچ
كرېچىلەردە  ترۈنقران پ ياتئۇخال خااليىقنى تويغۇزۇش، ياخشى گەپ قىلىش،  )الر(

 قىالاليدۇ. ئىبادەتلەرنى -ناماز ئوقۇش قاتارلىق نۇرەۇنلىغان تائەت 

ئەگەر ئرۆيلەنگەن ررر  ئېتىكاپقا كىىگۈچى ھېاتتا ئېتىكاپتىن كېاىن ئائىلىسرىگە 
قايتىشرتىن ررر شىغا ېقلىشىش چەكلەنگەن ئايالىنىڭ يېقىنبولسا ئېتىكاپ مۇددىتىدە 

ئايىىررپ ، بولررۇش دەرۋەقە، بىررىەتەرئىبررارەت باشررقا بىررى ھررۇزۇر ھرراالۋەتنى تاپىرردۇ. 
قاترارلىق بولرۇش  ى، ئېىىنىڭ ئىزنربولۇش ىدايېقىن ىمەھىەم، بولۇش پەردەتۇرىدىغان 

بولرۇش شرەرتى بىرلەن ھازىى شارائىتالر تولۇق  -شەرىئەت بەلگىلەپ بەرگەن شەرت 
ئېتىكاپقررا كىررىىش ھەققررى برراردۇر. ئېىىرردىن ئررايىىم ھالرردا ئايررال كىشررىنىڭمۇ 

شۈبھىسرررىزكى، پەيغەمررربەر ئەلەيھىسسررراالمنىڭ بەزى ئايررراللىىى پەيغەمررربەر 
پەيغەمرربەر بىررى يىلررى  ،ئەلەيھىسسرراالمغا يررېقىن يەردە ئېتىكاپقررا كىىەتتررى. لررېكىن

 قررا كىىىرردىغانلىقىنىئېتىكاپ ىرردەنىررڭ ئرراخىىقى ئررون كۈنرامازانئەلەيھىسسرراالم 
ىن ئېتىكاپتررا ترەسررۇلۇلالھئررۆزى ئۈچررۈن  رەزىاەلالھررۇ ئەنھررا ، ئائىشررەئېاتىۋىرردى
 رەزىاەلالھۇ ئەنھازەت قىلدى. ھەفسە سورىدى، رەسۇلۇلالھ ئىجات ەئىجازئولتۇرۇشقا 
دىن رۇخسەت ئېلىرپ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم رەسۇلۇلالھ دىنئائىشەھەزرىتى 
كرۆرگەن ھەزرىترى قىلردى. برۇنى  ياردەمئائىشە ھەزرىتى ئىدى،  ئۆتۈنگەنبېىىشنى 
دىى قۇرۇشرقا ېرچئرۆزى ئۈچرۈن بىرى مۇ رەزىاەلالھرۇ ئەنھرا (1)جەھرشبىنق زەينە  

                                                
َن) ەشرىااەرۇلقەئىبنى رىارا  ئ ھھششەەببىىننتتىى  جج    ەەييننەەزز  ززررىىتتىىەەھھ مەكەلھۇممۇئانىسى ئ ڭرنىەئمىنلۇ( م1) ْرمثْثنر ُو

أُ  نِمل
َِين َثَ  َثن نبوو وو ث ََبر  رەمرربەيغەپھررا رررر نەئ ۇلالھررەزىاەر( 641 – 590/ م.  20ھ.  – 33 نۇرۇھ. برر، َِيورَْووُ نبثْرووُعن

 ق،ۇقىلغران، قرولى ئوچر تەھىجرى ەگەدىرنەقىرزى. م ڭھاممىسرىنى ۋە بىىىللىىىدىن ئايا ڭيھىسساالمنىەلەئ
 رر ت. نام ئالغان زات. پەد« ئانىسى ڭرنىەمىسكىنل» نەبىل ىتىۋساخا - يىەخ
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ئائىشرە مۇنرداق دەيردۇ: ھەزرىترى دىى قۇرۇلردى. ېبىى چ ئۈچۈنمۇ ئۇنىڭۋە  دىبۇيىۇ
قايتىرپ دىىىغا ېرپەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھرى ۋەسرەللەم نامرازدىن قايتقانردا چ»

 دىىالرنى كۆرۈپ: ېبىىمۇنچە چزات ئۇ )شۇ كۈنى(  كىىەتتى،

 : لەرساھابە دى.دېرر  ئىش؟ ەمېن ۇبرر 

بەر دېگەنىردى، پەيغەمرررر دىىلىىى، ېرەبلەرنىرڭ چبۇ ئائىشە، ھەفسە، زەينرر 
 : ئەلەيھىسساالم

  ىكزا ېئ نەم ؟ۇقارامزك  ەد قۇقىلزك ئىزش ياخشى نەبىل ڭنىۇب الرۇئرر 
چىقىپ كەتكەندە، شەۋۋال ئېاىدا ئرون  رامازاندەپ قايتىپ كەتتى. رر  ،نەقىلمايم

يھىسسراالمنىڭ شۈبھىسىزكى، بۇ ۋەقەلىك پەيغەمربەر ئەلە .(1)«قىلدى كۈن ئېتىكاپ
كرۆز قىلىشرتىن،  - ئېتىكاپتىكى سۈننىتىنىڭ ئىنسانالرەا ئارىلىشىپ ياشاشرتىن، كرۆز

مەقسەتلەرنىڭ دۇەلۇقلىىىغا ئارىلىشرىپ قېلىشرتىن  لىقدۇناائاخىىەت ئىبادەتلىىىنىڭ 
 ئۇزاق ئىكەنلىكىنى كۆرسىتىپ بېىىدۇ.

 

زدى! ئىباد يلىزىىىزنى بى !ئى مەرھەمەيلىر ۋ  ك اۈمچا  ئالالھ 
 ق بغت قىلغى!. بىزنى ئى ائەت قىلغغچىالر  ئې ىكاپىنا كىزگنۈچىلەر 
رۇكننغ قىلغننغچىالر ۋ  سننەجد  قىلغننغچىالردى! ئىبننار ت نى ايلىىىننا 

 !ئامى! ..ئېزىشكەنلەرنى  قايارىدا قىلغى!.

                                                
 .دىسەھ - 2045 ،«خارىيۇب( »1)
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21 

 
 سەبرىڭىزدىكى رامازان

 

ئېاىردا  رامرازان ،تەقەززاسىدۇر. لرېكىن -نىڭ پەرز ەئۆمۈرنىڭ پەزىلىتى ۋە زامان ىبسە
تېىىمررۇ تەكىتلىنىرردۇ.  سررۈپىتىدە پەزىلىتررى ھەسسررىلەپ ئاشررىدۇ ۋە ئررۇ پەرزىنىڭ بسررە

روزىنررى بۇزەررۇچى جەھەتررتىن  مەنىررۋىيئېاررى ئىنسرران مرراددىي ۋە  رامررازان ،چررۈنكى
ئېاىدۇر. برۇ ئراي ئىترائەت قىلغرۇچىالر ئرالالھ ىنىڭ بسەۋالىدىغان ۇتۇتئامىلالردىن ئۆزىنى 

ئالالھنىررڭ ھۆكمىرردە مۇسررتەھكەم  ،ئۈچررۈن لىىىقىلغررانلىقى بسررەلەپ رىزالىقىنررى كررۆز
 بەدەنلىرىى ىيرئەزاتۇرىدىغان ئايردۇر، ئۇالرنىرڭ قەلبلىرىى ئالالھقرا تەۋبە قىلىشرتىن ۋە 

دەپ سرەبى ۋە ئەيىبلىنىردىغان سرەبى ماختىلىردىغان ى بسرەئىتائەتتىن ئېغىپ كەتمەيدۇ. 
دە توقسرانغا «قۇرئران كەرىرم»ەبى ھەققىدە بۇ ئىككى تۈر س بولۇپ، بۆلۈنىدىغان گەئىككى
ە تۈرلرۈك بولرۇپ ئرۇالر: ئالالھقرا بىىقرانچ سرەبى. ماختىلىردىغان گەندۇركەل ئايەتيېقىن 

 ۋە قىلىرشى بسرەقىلىش، ئالالھقا ئاسىي بولۇپ قالماسلىق ئۈچرۈن ى بسەئىتائەت قىلىشتا 
ى بەسرن ساقلىنىشرتا قىلىرش قاترارلىقالردۇر. ھرارامالردىى بسرەئالالھنىڭ تەقردىىلىىىگە 

مانرا مۇشرۇال » رەكىشىل ەپىنچۆك ،ى قىلىشبەس ەردەتلەئىباد - تەتائ ەبىىگ نەقىلىش بىل
. (1)قىلىشررتىن ئەۋزەلرردۇر سررەبىئەلەملىررك تەقرردىىلەرگە ئوياليرردىغان  پەد «دۇرىبەسرر

 -يرازۇق ۋە قىلماسرلىق ئىترائەت  كەنەپسرقىلىش بىلەن بىىگە ى بسەئەلەملىك ئىشالردا 
ا قتۇتۇشررقىلىشررنىڭ ھەممىسررى روزا ى بسررە ،ئۈچررۈن تكە چۈشررۈپ قالماسررلىقسررىاەئمە

ئېاى پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنرۇ سرۆزىدە  رامازان ،. شۇنىڭ ئۈچۈنمۇجەسسەملىنىدۇ
 ۋە يىززكاېئر بەسزز» تررۇر:ھەقلىق كەدەپ سۈپەتلىنىشرر« سززەبر ئېيززى»ئىپادىلىگىنىرردەك 

   .(2)«رۇردۋەبارا ىقانغاۇى روزا يىبو يى  ۇب ت،ۇى روزا نۈ  چۈئ ائايك رەھ قالغان
                                                

 .بەت - 26، «سابىىىن ىۇتەددۇئ»: ۇلقەياىم( ئىبن1)
 .نەگېد «ھى ەس». ئالبانىي: دىسەھ - 2408 ،«سائىيەن( »2)
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 -، زىكىرى تىالۋەت قىلىرش «قۇرئان»روزا تۇتۇش، قىاامدا تۇرۇش،  ئېاىدا رامازان
ىرش، قىلى بسرەئېاتىش ۋە دۇئا قىلىشرتىن ئىبرارەت ئالالھنىرڭ ئىتائىتىردە تەسبى  

بىرلەن  ئارزۇ قىلغران نەرسرىلەرنى تەرك ئېرتىش نەپسئالالھنىڭ رىزالىقىنى كۆزلەپ 
 ىبسررەئۈچررۈن  ىلەرگە چۈشررۈپ قالماسررلىقمەئسررىاەت -دەن ۋە قەلبنىررڭ گۇنرراھ بە

 تەكئرراچلىق ۋە ئۇسسررۇزلۇق ا تررۈپەيلى ھاسررىل بولىرردىغانروز شررۇنداقال ،قىلىررش
 قىلىشالر باردۇر. سەبىسىناقالرەا  ئىزتىىاپلىق

ىق قا ئاسرىالئۇ ئالالھ ەەزەپلىنىدىغان ۋە ئالالھ ،كەلسەك گەىبسەئەيىبلىنىدىغان 
 ،رۈپروھىنرى ئۆلترۈ روزىنىرڭى بسەبۇ خىل  .تۇر«قىلىشى بسە»الردا لىدىغان ئىشقى

 .تۇرئۈچۈن روزىغا زىتىدىغانلىقى ئۆچۈرنۇرىنى 

 اولسربى بسرەتېگىشرلىك شركە ۈرۈكۆنددا ئرۆزىمىزنى تەياارالشرقا ۋە رامازانربىز 
ۇر. ۋۋەتترۇق -كۈچ تۇرەۇچى بىى  جۇش ئۇرۇپ ەبەدەندنەپسنى يورۇتقۇچى بىى چو  ۋە 
قىشرى ۋە پۈترۈن تۈرلىىىردە چېنىىنىڭ بسەنىڭ نەپسروزا تۇتۇشتا ئە  گۈزەل بولغىنى 

ىرى بتەبىئىري  ىقىلىشرى بسرەنىڭمۇ بۇ خىل چېنىقىشقا ئاۋاز قوشۇپ نەپسئىنسانىي 
 ھالەتكە ئايالنغانغا قەدەر داۋام قىلىشىدۇر.

ر چانلىق كۆرسرىتىش بىرلەن بولىردۇ. برۇ ھەقرتە پەيغەمربەسرەبىقىلىش ى بسە
ئزالالھ  ىسزا،ۇپزاك ى زىىىۆئ ش ى ەىىل ىمكى »ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: 

موھ ززاج قىلمىسززا، ئززالالھ  زىىىۆئزز )بەنرردىلەرگە( ىمكززى  ،ۇپززاك قىلىززك نىۇئزز
ئاىززا ر ەبسزز غززاڭنىۇقىلىشززقا ىىرىشسززا، ئززالالھ ئر ەبسزز ىمكززى  ،ۇبززاي قىلىززك نىۇئزز

 نەرىلگېززب ھسززانېئ رەكىئززازاد ۋەياخشززىراق  ۇردىىمەبسزز ەچكىمگې. ھززۇقىلىززك
 .(1)«سەمەئ

بولغان ئېھتىااجىمىز بىزدىن ئىلگىىىكى دەۋردىكى ئىنسرانالرنىڭ ىگە بسەبۇ دەۋردە 
كەڭىىچىلىررك ۋە ى سررەۋەب ىررڭبۇنئېھتىااجىرردىن ھەسسررىلەپ ئېشررىپ كەتتررى. 

سرىناقالرنىڭ كرۆپلەپ كېلىشرىدىندۇر. برۇ خىرل  خىلمۇخىرلقىاىنچىلىقتىن ئىبرارەت 
 - قررا ئاسررىالىق قىلماسررلىقتا، تەقرردىىئررۇ زات، قىلىشررتا ىتررائەتئئالالھقررا سررىناقالر، 

                                                
 .دىسەھ - 1053 ،«سلىمۇم» دىس؛ەھ - 1469 ،«خارىيۇب»: دىسەھ نەلىنگېك ە( بىىلىكك1)



181
 

 

ترۈرىگە ئرۈچ ھەر ىنىڭ بسە قاتارلىقسەبى قىلىش  سىناقالرەالەرگە ۋە ئەلەملىك قىسمەت
ررر  ئرالالھ ئە  توەىىسرىنى بىلگۈچىردۇرررر  ئېھتىااجلىقتۇر. بىز ياشاۋاتقان برۇ كرۈنلەر

 يى ېز  ردى ەسزىل» ڭ كۈنلىىىردۇر.نىسرەبى تىلغرا ئالغرانپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
 ۇ. ئزرۇئوخشاشز  ىقانغزاۇقىلىزش چزوغىى ى برەسز ەردەنلۈ  ۇ. ئۇلىكې  نلىرىۈ  ڭنىبرەس
 - جىزرەئ ڭ ىشزىىى للىز ەقىلغان ئ لەمەئوخشاش ئ ەرگەسىل چىغاۇقىلغ لەمەئ ەردەنلۈ 
 نىرڭلىكەۇربەتچى ،مۇئمىن بۇ دەۋردە زاماننىرڭ بااليىئراپەتلىىى. (1)«ۇرىلىزكېب  اپاىىۇم
يراردەم سرورىغان  ئرالالھتىنمۇشەققەتلىىىگە قارشى تۇرالىشرى ئۈچرۈن  ۋەجاپا  - ىبجە

پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم ئررۇ چرراەالر لىقتۇر. گە ھەسسررىلەپ ئېھتىارراجسررەبىھالرردا 
 برەسز ادىىىزك ەئىچىزك ڭالرنىزۇئ ،ۇلىزكېبىزر زامزان   نكاقۇئىىسزانالرغا شز»ھەققىدە: 
. (2)دېررگەن« ۇئوخشززايك ە ىشززىگ ىقززانۇىچززوغىى ئالقىىىززكا بەئەيىززى  چىۇقىلغزز

ھوقرۇقلىىىنى تۇترۇپ مېڭىشرقا نامراز ۋە  -مۇئمىن چوەنى تۇتۇشقا يەنرى دىننىرڭ ھەق 
ئهارقىلىق  شۇقىلى ، ناماز ئ ق برەس﴿روزىدىن ياردەم سوراش بىلەنال قادىى بوالاليدۇ. 

 رلىههلەمتەك نههىە)ي چىالرۇق رققهه ئههالالھتىن. نامههاز الرەڭههتىل مەيههارد (ئههالالھتىن)
 تلىلەققەشهههۇم نەتەقىهههقەدىهههن باشهههقىالرغا ھ (چىالرۇنغۇئالالھقههها ب يسههه نەبىهههل
چانلىقنى تەلەپ قىلىرردىغان ۋە سررەبىبىررز ياشرراۋاتقان دەۋر بىررزدىن  .(45: )بەقەرە﴾رۇئىشههت

دۈشمەن بىزگە قارشى قوللىنىۋاتقان خىلمۇخىل توسالغۇ ۋە بااليىئاپەتلەر بىرلەن توشرۇپ 
قىلىشتىن باشرقا بىرى  سەبىمۇسۇلمانالرنىڭ ئالدىدا بۇنىڭغا قارشى  .كەتكەن بىى دەۋردۇر

 ەرگەسهىل ۋە ەتلىرىگەققەشهۇم ڭتنىهەئىباد - تەتهائ! رەئمىنلۇئهى مه﴿ :يول يوقترۇر
چىهههداملىق  ەزىيهههاد ەرگەنلەشهههمۈد !الرڭهههقىلى برەسههه غىرچىلىقالرغهههاېئ نەتهههكەي

 الرغاڭقسههىتىەم !الرۇڭرۇتهه ييههارەسههاقالپ( جىھادقهها ت الرنههىڭگرالىرىې)چ !الرۇڭب لهه
 تچىلىههلە الىپۇم ەمههرىگەئ ڭنىههۇئ نههىە)ي !الرۇڭق رقهه ئههالالھتىن نۈچههۈئ تى ېههي

 ەرگەسهىل ددىۇ ه ۇالرمهۇئ الر،ڭقىينالسها رەسهىل رەگەئ﴿ (200 :ئرال ئىمرىان)﴾(!الرڭقىلما
 ھىدەشهه نههىە)ي رسههىنىەقىلمايههدىغان ن مىههدۈئ الرۇئهه رەسههىل ،ۇئ  شههاش قىينىلىههد

   .(104: )نىسا﴾رەقىلىسىل مىدۈئ ئالالھتىن( لىبىنىەغ ۋە ابنىۋنى، ساشۇب ل
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چانلىق ۋە چىردامچانلىقنىڭ سرەبىبىگە ئېىىشىش ىدۈشمەنگە قارشى تۇرۇشتا ەەل
 ەبىززلەغ» :لەيھىسسرراالمۋۋەتلىىىنى تەلەپ قىلىرردۇ. پەيغەمرربەر ئەقررۇ -كررۈچ پۈتررۈن 

ىقتىن قانرداق بىرى تەيارارلھەرچانلىق سرەبى دېرگەن. (1)«ۇبولىزك نەچانلى  بىزلبرەس
قانررداق بىررى تەياررارلىقتىن كېاىنمررۇ داۋاملىشررىدىغان بىررى ھەرئۈسررتۈن تۇرىرردىغان ۋە 

ىنىڭ تەيارارلىقى تەقۋالىرق ۋە نەپسرىنىڭ تەياارلىقىردۇر. نەپسئۇ  ،تەياارلىقتۇر. چۈنكى
چانلىقنىڭ ئۈسررتىگە قۇرۇلغرران تەياررارلىق تۈرلىىىنىررڭ ئە  مررۇھىمى ۋە ئە  سررەبى

 ئمىنۇ( مههڭ)ئالالھنىهه ئههى» يتقىنكههى،ېئ﴿ۇنررداق دەيرردۇ: متائرراال ئۇلۇەىرردۇر. ئررالالھ 
يا شههى ئىهه   نيههاداۇد ۇبهه !الرڭههقىلى ادارلىههقۋقەت الرغههاڭردىگارىۋەرە! پنههدىلىرىەب

 رىېهي ڭ. ئالالھنىهۇرىشهىدې( ئەتكەنهنەج نهىە( يا شهىلىققا )يەتتەقىلغانالر )ئها ىر
 برەسههه تەقە(، پ!الرڭهههقىلى تەھىجهههر ەرگەي ۇئارىسهههىدىن شههه ففهههارالرۇ)ك رۇدەڭهههك

قەلبنرررى  سرررەبى .(10: )زۇمەر﴾ۇرىلىهههدېب سابسهههىزېھ جهههرىەئ ڭالرنىهههۇئ چىالرغهههاۇقىلغ
غانلىقى ئۈچرررۈن نەپسرررنىڭ تەياارلىقىررردۇر. برررۇ ھەقرررتە پەيغەمررربەر دىىرررنۇرالندۇر

يەنررى قۇياشررنىڭ پرراكىزلىغۇچى نۇرىغررا  .دەيرردۇ (2)«رۇردۇنزز برەسزز» :ئەلەيھىسسرراالم
ل بولغرران نەرسررە بىررلەن قەلبنررى ئوخشرراپ كېتىرردىغان نۇرلررۇق ھررارارەتتىن ھاسررى

نۇرالندۇرىدۇ. ئاي ئۇنىڭغا ئوخشىمايدۇ، چۈنكى ئاي ھارارەتسىز نۇردۇر. شۈبھىسرىزكى، 
ئهالالھ ﴿ئالالھنىڭ مۇنۇ سۆزىدە برۇ پەرقلەرنرى كۆرسرىتىپ بەرگەن:  «قۇرئان كەرىم»
پەيغەمررربەر  .(5)يۇنرررۇى ﴾يهههاراتتى قىلىههپ قۇرلهههۇن ئهههاينى ۋە چىۇچهههاچق رۇنههه ياشههنىۇق
دەپ سۈپەتلىنىشرنىڭ سرەۋەبى  «نۇر»چانلىقنىڭ سەبىەيھىسساالمنىڭ ھەدىسىدە ئەل

 -برى جەنى ئارزۇ قىلغان نەرسىلەردىن چەكرلەش بىرلەن بىرىلىكتە نەپسچانلىقتا سەبى
جاپانىڭ ھارارەتلىىى ۋە كۈرەش قىلىشرنىڭ مۇشرەققەتلىىى بولغرانلىقى ئۈچۈنردۇر. برۇ 

 سىگىمۇ ئۇيغۇن كېلىدۇ.مەنى «چەكلەش، باەالش»نىڭ لۇەەتتىكى سەبى

ئۆز نۇرى بىلەن روزىغا نۇرنىڭ ئۈستىگە نۇرنى ئېلىپ كېلىدۇ. شۇنىڭ بىرلەن  سەبى 
 -نىڭ ئاالمىتى ئوچرۇق سەبىدا ياخشىلىق ۋە ئەجىىلەر ھەسسىلىنىدۇ. روزىدىكى رامازان

 قىلغۇچىالرنىڭ ئەجىىلىرىى سەبىندەك ەئىپادىلىگمۇنۇ سۆزىدە  ئالالھ تائاالئاشكارىدۇر. 
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 سابسههىزېھ جههرىەئ ڭالرنىههۇئ چىالرغههاۇقىلغ برەسهه تەقەپ﴿ :ھەسسررىلەپ ئاشررىدۇ
بۇنىڭردىكى  ،نىڭ ئۈستىگە قۇرۇلغرانلىقى ئۈچرۈنسەبىروزا تۇتۇشمۇ  .(10)زۇمەر ﴾ۇرىلىدېب

سرەللەلالھۇ پەيغەمربەر  ،ھېسابسىز ھەسسىلىنىدۇ. شۇنىڭ ئۈچۈن -ھەددى  مۇمۇكاپات
 :قىلغران ھەدىسرى قۇدسرىادا مۇنرداق دەيردۇرىرۋايەت  ئرالالھتىن ئەلەيھى ۋەسەللەم

. يا شهىلىق ئه ن رۇنهدۈچۈئ زىۆئ ممىسىەھ ڭللىرىنىەمەقىلغان ئ ڭبالىسىنى مەئاد»
. رۇنهدۈچۈئ نەم ريزا تەقە. پۇلىهدۇرۇكاپاتالندۇم ەسسهىگىچەھ زۈي ەتتەي سسىدىنەھ
 ڭنىههۇئ نۈچههۈئ نلىكههىەتكەئ ركەت نۈچههۈئ نەئىچمىكىنههى م - كەمېيهه ،ىتىنىۋھەشهه
 -ئىسرتەك نىڭ ۋە بەدەننىرڭ نەپسرروزا سرەۋەبىدىن  .(1)«نەرىمېب مۈزۆئ اتىنىكاپۇم

مۇكاپراتىنى ئرۆزىگە خراى قىلىۋالغران  ئرالالھ تائراال ا،شەھۋەتلىىىنى تەرك ئېتىش بولس
مۇنررداق دەيرردۇ: روزا ئەجررىى ھەسسررىلىنىدىغان  رەجە ئىبنررى  نىڭ ئۆزىرردۇر.سررەبى

ئەمەللەرنىرڭ مۇكاپراتى ئونردىن يەترتە يرۈز ئەمەللەردىن ئايىىۋېلىنىدۇ. چۈنكى، پۈتۈن 
ھەسسىگىچە بولىدۇ، لېكىن روزىنىرڭ مۇكاپاتىنىرڭ ھەسسىلىنىشرى چەكسرىزدۇر. روزا 

 چىالرغههاۇقىلغ برەسهه تەقەپ﴿ :قاتارىدىنرردۇرىىنىڭ بسررەئالالھنىررڭ مۇنررۇ سررۆزىدىكى 
 .(10)زۇمەر ﴾ۇرىلىدېب سابسىزېھ جرىەئ ڭالرنىۇئ

نىڭ سرەبى !روزا تۇتقرۇچى قېىىندىشرىمبىرلەن ى قىلغۇچى، سەب سەبىئى روزىسىدا 
تاپشۇرۇپ ئالىسىز، ئرۇ بولسرىمۇ مىقردارىنى ئرۆلچىگىلى، ىنى تسوۋەىدۇناادىكى ئۇشبۇ 

 بېشررارەتش ۇخررسررىىىنى بىلگىلررى بولمايرردىغان ئرراخىىەتتىكى سرروۋەىدىن ئىلگىررىى 
 ۇىكىىمبرەسز ەچكىمگېھز»ئېلىشىڭىزدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالم مۇنرداق دەيردۇ: 

 .(2)«سەمەئ نەرىلگېب ھسانېئ ەكئازادىر ۋەياخشىراق 

نىڭ سررەبىقىلغررۇچىالر بىررلەن بىررىلىكتە سررىزگە ھەدىرراە قىلىنىرردىغان  سررەبى 
 :ئۇالر ،لىىىگە كەلسەكبېشارەتش ۇخدۇناادىكى 

  قىلىشرىڭىزدا، گۇناھقرا  سرەبى گەرەئىترائەتل قرا ئەۋەتركەنئالالھتە ىبىۋاسسىز
قىلىشرىڭىزدا  سەبىقىلىشىڭىزدا، ئەلەملىك تەقدىىىگە  ىسەبچۈشۈپ قالماسلىق ئۈچۈن 
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 ت،ەسهىبۇم نەلهگەك شهىغاېب)﴿ش بېشارەتكە ئېىىشتىڭىز، ئالالھ مۇنرداق دەيردۇ: ۇخ
 رگىهنەب رەۋە  شۇ(  هنەبىهل تەنهنە)ج چىالرغهاۇقىلغ برەس( ەرگەتلە مەز - زىيان

 ڭھنىهههئالال ەتهههتەبلەبىهههز ئ»: الرۇچاغهههدا، ئههه نەلهههگەك تەسهههىبۇم رەبىهههر الرغهههاۇئ
 رگاھىغهاەد ڭئالالھنىه مۇ(، چ قندىلىرىمىزەب ڭئالالھنى نىەئىگىدارچىلىقىدىمىز )ي

 ەھمىههههتىگەر ۋە غپىرىتههههىەم ڭردىگارىنىههههۋەرەپ الرۇشهههه ەنە. ئۇيههههدەد« قههههايتىمىز
سررىز بررۇ  .(157 – 155: )بەقەرە﴾رۇچىالردۇتههاپق تەھىههداي الرۇشهه ەنەئ ر،ۇردەچىلۈرىشههكېئ

زىلىقىنرى قولغرا كەلترۈرگەن ۋە ئالالھنىرڭ سرىز بىرلەن ئالالھنىڭ را ئارقىلىقىىڭىز بسە
مۇنرداق دەيردۇ:  ئالالھ تائاالبىگە ئېىىشكەن بولىسىز. ىەەل سەۋەبلىكبىللە ئىكەنلىكى 

 .(46: )ئەنفال﴾رۇبىللىد نەبىل چىالرۇقىلغ برەس نەتەقىقەئالالھ ھ !الرڭقىلى برەس﴿

  كە، ئرراخىىەتتە چانلىق بىررلەن دۇناررادا ئۈسررتۈنلۈككە ئېىىشىشررسررەبىسررىز
 ئالالھ تائراالنىجاتلىققا ئېىىشىشكە ۋەدە قىلىندىڭىز. دۇناادىكى ئۈستۈنلۈككە كەلسەك، 

 ەتلىرىمىزگەئههاي ڭقىلغههان، بىزنىهه برەسهه( ەرگەتلەلپۈ)كهه الرۇئهه﴿مۇنررداق دەيرردۇ: 
 نەبىهل مرىمىهزەئ ڭبىزنىه رنىەبىرقىسى  كىشهىل الردىنۇچاغدا، ئ نەنگەئىش نەزمەج

ئرراخىىەتتىكى نىجاتلىققررا  .(24 :)سررەجدە﴾قۇقىلههد االرۋشههېپ دىغانرسههىتىۆك يهه ل تهه غرا
 برەسه( ەرگەلتەزىهيەئ نەتهكەي ردىنە)سهىل﴿مۇنرداق دەيردۇ: تائراال كەلسەك، ئرالالھ 
 نەتەقىهههقەھ الرۇئههه كاپاتلىهههدى ،ۇم نۈگهههۈب الرنىۇئههه نەم ن،ۈچهههۈقىلغهههانلىقلىرى ئ

 .(111: )مۇئمىنۇن﴾رۇردەچىلۈرىشكېئ ەتكەقسەم
 

ئاينا قىلغىن!.  سنەبز ىڭند  بىنزگە ىېنى  ئى ائسن !ئالالھئى  
 غناقااغغ -. ق رقغنچ ۋ  غە  ساقلىغى!بىزنى ساڭا ئاسىرلىق قىلىش ى! 

بىزننننى  بىنننلە  قىلغغچىالرنىننن  ئەجنننز، سنننەبزىااننندىغا  ئغچزى
 . ئامى!!..رىزىىالندۇرغى!
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 22 

 
 دىكى شۈكرىڭىزرامازان

 

ئرۇنى تروەىا يولغرا يېتەكلىشرى  ترىنېئمى ئالالھنىڭ ئىنسانغا ئاتا قىلغران ئە  بۈيرۈك
نىرڭ نېئمەتبولۇپ، ئىنسان بىى ئۆمۈر ئالالھقرا رۇكرۇ ۋە سرەجدە قىلغران تەقردىىدىمۇ برۇ 

ھەققىنى ئۆتىاەلمەيدۇ. ئالالھقرا شرۈكۈرلەر بولسرۇنكى، بىرز ئىبرادەتلىىىمىزدە ئالالھنىرڭ 
الھقرا ھەمدۇسرانا نامرازالردا ئال نەفرلەگە شۈكۈر ئېاتااليمىز. پەرز يراكى نېئمىتى ھىدايەت

ھەمرد )فراتىھە( »ئوقۇش ۋە داۋاملىق توەىا يولغا يېتەكلەشنى سوراشنى ئۆز ئىچىگە ئالغان 
نامررازدا رۇكررۇدىن  .(6 :)فرراتىھە﴾بىزنههى تهه غرا ي لغهها باشههلىغىن﴿ :نررى ئوقررۇيمىز«سۈرىسررى
مىرز سراڭا كرۆپ، پراك، ىنى ئاڭلىدى، رەببىئېاتقان كىشىنىڭ ھەمد ئالالھ ھەمد» :كېاىن
نامراز ئالالھقرا شرۈكۈر  چۈنكى،. دۇربۇ يەنە بىى شۈكۈر ،دەيمىز «لەر بولسۇنرەك ھەمدمۇبا

 نامهاز نۈچهۈئ قىلىه  زىكىهر نهىېم﴿ئېاتىش ۋە زىكىى ئېاتىش ئۈچرۈن يولغرا قويۇلردى: 
ھەج ئىبادىتىرردە قۇربررانلىقالرنى ئالالھنىررڭ  لەرنررىبىز «قۇرئرران» .(14: )تاھررا﴾غىنۇئ قهه

 ڭزىنىهۆئ ڭرنىەسهىل ڭئالالھنىه﴿: بۇيىۇيردۇ سۇنۇشرقا الرداقان ھئېاتھىدايىتىگە شۈكۈر 
 ەرگەسههىل الرنىۇئهه ئههالالھ ن،ۈچههۈئ الرڭغلىشههىۇلۇئ نلىكىنههىەكلىگەتېي ھكاملىرىغههاەئ

روزىدا ھەم ھىدايەتكە شرۈكۈر ئېاتىشرقا  رەبىزل .(37 :)ھەج﴾ردىەب پۇرۇندۇب يسه نداقۇئاش
 رامهازان نەسهىنى قىلىه  بىهلقازا ڭرنىهەنلۈك نەرگۈيه قۇئ چه الرڭ)ئهاغزى﴿بۇيىۇلدۇق: 
قىلغانلىقىغهها ئههالالھنى  تەھىههداي رنىەسههىل الرنى،ۇڭشههۇرۇ( سههانىنى ت لدڭريزىسههىنى

 .(185 :)بەقەرە﴾ۇيهد اھال الرنىڭقىلىشهى رۈكۈئىنناملىرىغها( شه ڭنىۇ)ئ الرنى،ڭغلىشىۇلۇئ
ُِي» كەلررگەننىررڭ ئەرەبررچە لەۋزىرردە ھەج ئايىتىيررۇقىىىقى ۋە  مەزكررۇر ئررايەت  «لثُتَبوول ث

ھەمرد مەنىسرىنى ئرۆز ئىچىرگە ئالغرانلىقى ترۈپەيلى  بولرۇپ، انەھىدايەتكە بولغان شۈكۈر
سررىلەرنى »بىررلەن كەلرردى. بررۇ خررۇددى  «(الرڭەلىشررىۇلۇ)ئ َعلَوو »ئۆتۈملررۈك شررەكىلدە 
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دېگەنرردەك  «ھىرردايەت قىلغانلىقىغررا ھەمررد ئېاتقرران ھالرردا ئررالالھنى ئۇلۇەلىشررىڭالرنى
 انەگە بولغران شرۈكۈرنېئمىرتى بىرىى ئومرۇمىي ھىردايەتبۇ تەكئۇشبولىدۇ. روزىدارالرنىڭ 

 .تۇرروزىسىنى تولۇقالش رامازانخاى نېئمەتنىڭ شۈكىى بولسا بولۇپ، 

 ،. چرۈنكىدۇربىلەن شۈكۈر مۇئمىننىرڭ ھاياتىردىكى ئايىىلمراى ھەمرىاھالر سەبى
. شۈكۈر مەجبۇرىاىتىمىزنى قرانچە كرۆپ ئرادا دۇر، يېىىمى شۈكۈرسەبىئىماننىڭ يېىىمى 

لىىىنرى سراناپ نېئمەتچرۈنكى ئالالھنىرڭ بىرزگە ئاترا قىلغران  ،قىلساقمۇ ئۇ يەنىال ئراز
 الر،ڭنهى سانىسهانمىتىېن (نەرگەب ەرگە)سهىل ڭئالالھنى رەگەئ﴿ :تۈگەتكىلى بولمايدۇ

شۈكۈر ئېاتقۇچىالر قانچىلىرك كرۆپ  .(18)نەھرل: ﴾رەب اللمايسىل لىپېئ سابىنىېھ ڭنىۇئ
ۈكىىسرى ئراز بولرۇش بىرلەن بىرىگە، ئۇالرنىرڭ سرانىمۇ ئۇالرنىرڭ ش ،شۈكۈر ئېاتسرۇن

 ڭ)ئالالھنىههه ندىلىرىمهههدىنەب ڭنىهههېم﴿ دۇر:ئىنسرررانالر ئىچىررردە ناھرررايىتى ئررراز
 رۈكۈشههه ەگممىهههتىنېن﴿ .(13ئ: )سرررەبە﴾رۇدزئههها كەب چىۇقىلغههه رۈكۈشههه( ەلىهههرىگتەنمېن

 كتىئروباېخىتابنىرڭ  دېرگەن (7 :)ئىبرىاھىم﴾نەقىلىهم ەزىيهاد ۇخىمېت( نىۇ)ئ الر،ڭقىلسا
 ئههازابى ، ڭنىههېم الر،ڭ( قىلسههاتەنمېههن فرانىۇ)كهه رەگەئ﴿بولۇشررىمىز ۋە كىشررىلەردىن 

 لەردىن بولۇپ قالماسرلىقىمىزگەن كىشىاىلدې (7 :)ئىبرىاھىم﴾ۇب لىد قاتتىق ۇكمەب ،ەتتەبلەئ
شرۈكۈرنىڭ يرولىنى  ،شۇنداقال ھەقىقىي شۈكۈر ئېاتقۇچىالردىن بولۇشىمىز ئۈچرۈنھەم 

 ىىشىگە ئېھتىااجىمىز بار.ۋەھىانىڭ يورۇتۇپ بې

رەبربىگە غرا ئوەلى ئىنسران «قۇرئران كەرىرم»دا تىالۋەت قىلىدىغان رامازان لەربىز
ئاترا  تەرىپىردىن ئرالالھجانرابىي شۈكۈر ئېاتىشى ۋە تۇزكورلۇق قىلماسرلىقى ئۈچرۈن 

 «قۇرئران»لىىىنى بايان قىلىش بىلەن توشرۇپ كەتركەن. ئەگەر بىرز نېئمەتغان ىنقىل
غاندا ياكى ئاڭلىغاندا ئۇنى كۆزىتەلىسەك ۋە ئالالھنىڭ بىرزگە ئەسرلەتكەن تىالۋەت قىل

لىىىنررى ئەسلىاەلىسررەك، شررۈكۈر مەجبررۇرىاىتىمىزدىن ئررازەىنە ئررادا قىلغرران نېئمەت
 ئىككهى تىه(، بىهر ز،ۆكه ئىككهى نۈچهۈئىنسهان ئ﴿ئالالھنىرڭ:  ،بولىمىز. مەسىلەن

 يههههه لنى انيامههههه نەبىهههههل يههههه ل يا شهههههى غهههههاڭنىۇئ ؟ۇقمۇياراتمىهههههد كۇكهههههالپ
لەر نېئمەتبىلىڭكى، سۆزىنى ئويلىنىپ بېقىڭ. دېگەن  (10 – 8)بەلەد ﴾؟ۇقمۇتمىدەرسهۆك

لەر ئىچىردە ئرۈزۈپ يرۈرىمىز. كۆنرۈپ نېرئمەتۋاقىق بىزنى قورشاپ تۇرىدۇ. بىرز  ھەر
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 (1)لەرنررى ھررېس قىاللمررايمىز. مۇجاھىرردنېئمەتكەتكەنلىكىمىررز تررۈپەيلى گرراھى ئررۇ 
لىىىردىن بىرى نېئمەتبرۇ ئالالھنىرڭ ئاشركارا »: دەسىىىفەتبۇ ئايەتنىڭ  رەھىمەھۇلالھ

 (2)«بولۇپ، ئالالھ ئرۇنى شرۈكۈر ئېاتىشرىڭ ئۈچرۈن سراڭا بايران قىلىۋاتىردۇ نېئمەت
بىى كېچىسى برۇ ئرايەتنى ئوقۇۋېتىرپ يىغرالپ كەتترى. رەھىمەھۇلالھ فۇزەيل  دەيدۇ.

ھنىرڭ سراڭا سرەن ئۇخالشرتىن ئىلگىرىى ئالال»يىغىسىنىڭ سەۋەبى سورالغاندا ئرۇ: 
دېردى ۋە  «سۆزلەيدىغان تىلنى، كۆرىدىغان كۆزنى ئاتا قىلغانلىقىغا شۈكۈر ئېاتتىڭمۇ؟

 . ..باشلىدىنىڭ تۈرلىىىنى ساناشقا نېئمەتشۇنداق دېگىنىچە 

دۇنارا ئاترا  - رىۋايەت قىلىدۇكى، ئالالھ تائراال كرۆپلەپ مرال (3)دۇنااەبىدئىبنى ئ
لغان بىرى كىشرى ئالالھقرا ھەمدۇسرانا ئوقۇشرقا قىلغان، كېاىن ئۇنى ئۇنىڭدىن تارتىۋا

 باشلىدى. بايلىقى قولىدىن كەتمىگەن باشقا بىى كىشى ئۇنىڭدىن سورىدى: 

 ئۇ: رر نېمىگە ئاساسەن ئالالھقا ھەمد ۋە شۈكۈر ئېاتىسەن؟ رر 

پۈتررۈن ئىنسررانىاەت ئىلكىرردىكى نەرسررىلەرنى بېىىررپ تېگىشىشررنى تەلەپ رررر 
مررد نىررڭ ماڭررا بېررىىلگەنلىكىگە ھەنېئمەتىغان بىررى مەن قوبررۇل قىلمايررد ،ىمۇقىلسرر

 . ھېلىقى كىشى: دەپ جاۋا  بەردىرر  ،ئېاتىۋاتىمەن

 : ھەمدۇسانا ئېاتقۇچىدەپ سورىۋىدى، رر  ئۇ نېمە؟رر 

ررر  !؟دە - م، قرول ۋە پرۇتلىىىلىىىم، قرۇالقلىىىمكۆزتىلىم،  !كۆرمەيۋاتامسەن؟رر 
 .(4)دەپ جاۋا  بەردى

                                                
و) ككىريەلمەئ برىەئىبنرى ج ججااھھىىددۇۇمم ججاجەلھۇبەئ( 1) ُث وَ ُُّنُُمَا َْ ر نِ َب ثو  

ولرَينِمل ََ ن َُ /م.  103 – 21، ھ. ُدنبو
 قىر ەشراگىىتى. كاتترا ف ڭئىبنى ئابباسنى لالھۇئابد زرىتىەتابىئىن، ھ ەردەئازادگ( رر 721 – 642

 رر ت. .سسىىىەفۇم ەككەم ۋە
 بەت. - 521توم،  - 8، «ئەددۇررۇل مەنسۇر»( سۇيۇتىي: 2)
ن مەزكۇر زاتنىرڭ تولرۇق ئىسرمى ئەبرۇبەكىى ئابردۇلالھ ئىبنرى دەپ تونۇلغا« ئئىىببننىى  ئئەەببىىددددۇۇنناااا( »3)

ِروَدُِّثا نمۇھەممەد ئىبنرى ئۇبەيرد ) نِلَْو و   َرودثنِلُرَ يث نُعَْو َث ََُم ودثنبو ن َُ ِثنبو  – 823/ م.  281 – 208ھ. ،نَعْروُدن
، «ئەسسرامق»باەدادلىق مۇھەددىس، تارىىشرۇناى، پېرداگوگ، ۋائىرزدۇر. ئرۇ ئۆمىىردە ( رر 894

دىررن كررۆپ  150قاتررارلىق  «نىررڭ پەزىلەتلىررىىرامازان»ۋە « مەكائىدۇششررەيتان»، «شررۈكۈر»
 رر ت. رىسالەلەرنى يازەان ئازادگەردە زاتتۇر.

 .رەتلەب - 102 – 100 ،«رۈكۈش»: نااۇبىددە( ئىبنى ئ4)
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ئە  كاتتررا  ئۈچررۈن خرراتىىجەملىكتىن ئىبررارەت بەدەن ئىنسرران سرراەالملىق ۋە
ئرۇزۇن ئۆمرۈر  سايىسرىدەر ەلنېرئمەت ۇبشرئۇ شۇنداقالكە ئېىىشىشى مۇمكىن، نېئمەت

ئۇ ئاشرۇ خراتىىجەملىكنى ۋە ئۆمرۈرنى ئالالھقرا ئىترائەت  ،كۆرۈشىمۇ مۇمكىن. لېكىن
ەلەيھىسسراالتۇ رەسۇلۇلالھ ئقىلىش بىلەن ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق شۈكۈرنى ئادا قىلمىسا، 

م تۆۋەندىكى ھەدىستە ئېاتقاندەك ئۆزىگە زۇلۇم قىلغران جىنرايەتچى بولرۇپ الاسسۋە
 ڭنىززۇئ ئىىسززانالر ەپىىچۆ زز  ،ۇبولزز بززار تەئمېززن ڭئىككززى چززو» :ھېسررابلىنىدۇ

 .(1)«اقى ۋ بىكار ئىككىىچىسى، ىلى ؛ەساالم بىرى،. ۇيكەبىلم درىىىەق

پات ئارىردا، قىارامەت كرۈنى  كەنلىكىنىقاي دەرىجە ئىكىشىلەر بۇ بىلمەسلىكنىڭ 
 :لەرگە شۈكۈر ئېارتىش ھەققىردە سرورالغان ۋاقىتلىىىردا تونرۇپ يېتىشرىدۇنېئمەتئاشۇ 
سهههه راق  - سهههه ئال ردىنەلتەنمېههههن( نەرىلگېههههب ەرگەسههههىل نيههههاداۇئانههههدىن )د﴿

باياشرات  - لەر براينېرئمەت. بىرز پرات يېقىنردا سرورىلىدىغان (8 :)تەكاسرۇر﴾رەقىلىنىسىل
لەردۇر. نېرئمەترگىال خاى ئەمەى، بەلكى بارلىق مەخلۇقاتالر ھۇزۇر ئېلىۋاتقران كىشىلە

ىزۇنجى  نكىزكى ەب نىۈ ز تەقىيزام»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دېرگەن: 
سهههاغالم قىلىهههپ  نىڭجىسهههمى اڭسههها: لەر شزززۇ ىىەمئېزززسزززورىلىكىغان نبولزززۇ  

 (2)«؟ۇقمۇرمىدۇقاند نىڭۇقۇزلۇسسۇئ نەبىل ۇس قۇس غ ؟ۇقمۇرمىدەب

ئررازەىنە سررۆز ۋە ئررازەىنە ئەمەللەرنررى بىررزدىن قوبررۇل قىلىررپ، ئررۇنى شررۈكۈر 
 - زات نېمىردېگەن ئۇلرۇ  كەڭرىى رەھمىتىھېسابلىغان  غانلىققىلمەجبۇرىاىتىنى ئادا 

 ڭىىېئزالالھى ! سز›ئاىقانزكا،  ڭىزا»پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنرداق دېرگەن:  !ھە؟
 نەرىشززكېئ نەبىززل شززىۇيور ڭىززا ۇڭقززۇخلەبىززر مھەرباشززقا  نززكى ەم ۋە نەم
 اڭسزا ر،ۇيوق ز ڭرىكىېشز ڭىىېسز ر،ۇكڭزئمى ىېن ڭىىېسز تەقەپ ۋە تەقەپ تەئمېنبىر رەھ
ىى ئزادا قىلغزان  رىۈشز ڭنىىزۈ  ۇ ىشزى شز نەگېزد ‹نۇبولسز لەررۈ ۈشز ۋە مكەھ

 .(3)«ۇىى ئادا قىلغان بولىك رىۈش ڭچىىىې  ۇش  ىشى ي قانېئ ەچ ە  نىۇئ. ۇبولىك
                                                

 .ەدىسھ - 6412، «ۇخارىيب»( 1)
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دىسەھ - 3358، «تىىمىزىي( »2)
 . نەگېد «نەسەھ»: ياىمەلقۇ. ئىمام ئىبندىسەھ - 9750 ،«سائىيەن» ؛دىسەھ - 5075 ،«دۋۇدا ۇبەئ( »3)
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الالھقرا ئئىىالى ۋە ئۈزلۈكسىز داۋاملىشىش بىلەن يۇەۇرۇلسا، ئرۇ بىى ئەمەل ھەر
 دۋۇئهههى دا﴿ئرررالالھ مۇنرررداق دەيررردۇ:  ،بولغررران شرررۈكۈر ھېسرررابلىنىدۇ. شرررۇڭا

 ڭىهنېم !الرڭهقىلى رۈكۈشه( ەلىهرىگتەنمېن ڭچه  ۇبه ڭ! )ئالالھنىرەئائىلىسىدىكىل
. (13ئ: ەسرەب)﴾ئهاز كەب چىۇقىلغه رۈكۈشه( ەلىهرىگتەنمېن ڭ)ئالالھنىه ندىلىرىمدىنەب

 .باەلىقتۇر )ۋە ئىزچىللىققا( ئىش پەقەت نىاەتكەھەر دېمەك، 

ەن بىررل شقىلىررئېاىرردا بررارلىق ئەمەللىىىمىزنررى ئالالھقررا شررۈكۈر  رامررازانبىررز 
اىترى شرۈكۈر نى روزىمىز، قىاامىمىز ۋە باشقا ئىبرادەتلىىىمىزنىشۇڭا، ئورۇندىاااليمىز. 
ئۈچرۈن  ئېاتقۇچىالر جۈملىسىدىن بولرۇش قىلغۇچىالر ۋە شۈكۈر سەبىبىلەن قىلساق، 

 بىلەن شۈكۈرنىڭ ئارىسىنى جۇەلىغان بولىمىز. سەبى

 :تۇرئالالھقا شۈكۈر ئېاتىش ئىلىم ئەھلى ئېاتقاندەك ئىككى تۈرلۈك

ش ۋە ۋاجىپ شۈكۈر. ئۇ ئالالھ بۇيىۇەران ۋاجىرپ ئەمەللەرنرى قىلىر :سهىبىرىنچى
ان از قىلغرىنىدۇ. ۋاجىپ ئەمەللەرنى ئچەكلىگەن ئىشالردىن يېنىش ئارقىلىق ئادا قىل

 ىپ ھالرداگە ئو  تاناسرغانالرنىڭ قىلغان ئەمىلىسال قىلىپ نىياكى چەكلىگەن ئىشالر
شررۈكۈر دېررگەن »ىمۇ ئرراز بولىرردۇ. شۇڭالشررقا بەزى سررەلەفلەر: لىىرۈشررۈكقىلغرران 

شررۈكۈر ئالالھنىررڭ ». يەنە بەزىررلەر: دەيرردۇ« تۇرمەئسررىاەتلەردىن قررول ئۈزۈشرر
دا رامازانرر. دەيرردۇ« تۇرئررارقىلىق مەئسررىاەت بىررلەن شۇەۇلالنماسررلىق لىررىىنېئمەت

 نىڭ شۈكۈرلىىىدىن سانىلىدۇ.رامازانمەئسىاەتلەردىن قول ئۈزگەنلىكىمىز 

مۇستەھەپ شۈكۈر. برۇ ئىنسراننىڭ پەرزلەرنرى ئرادا قىلىرپ، ھرارام  ئىككىنچى:
ۈشرى بىرلەن ئىبرادەتلەرنى بەجرا كەلتۈر نەفرلەئىشالردىن سراقالنغىنىدىن كېراىن، 

بولىدۇ. بۇ )ئالالھنىڭ رەھمىتىگە( بۇرۇن ئېىىشرىدىغان ۋە )ئالالھقرا( يرېقىن بولغران 
كىشىلەرنىڭ دەرىجىسىدۇر. مانا بۇ دەل پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالم كرېچە نامىزىردا، 

تۇرەران )قىاامردا( ئىششرىپ كەتكەنرگە قەدەر  پرۇتلىىىئالالھنىڭ ھۇزۇرىردا تراكى 
  ۆ ز»غەمبەر ئەلەيھىسساالم سورالغىنىدا مۇنداق دەيتترى: شۈكۈردۇر. بۇ ھەقتە پەي

 (1)«؟ۇنمەبولمايم ەنكەب چىۇقىلغ رۈ ۈش
                                                

 .دىسەھ - 2819 ،«سلىمۇم» دىس؛ەھ - 1130 ،«خارىيۇب»: دىسەھ نەلىنگېك ە( بىىلىكك1)
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كرۈنلىىى ئرالالھ ئۈچرۈن )تەراۋىر  نامازلىىىردا( تۇرۇشرىمىزدا مۇشرۇ  رامرازانبىز 
 بولىمىز. جەملىگەن نىنىاەتنى ھازىىلىساق، زىكىى بىلەن شۈكۈر

مۇكاپراتالپ ۋە ھەسسرىلەپ يەنە  مۇمىزنىىلىىرۈلەرگە ئېاتقان شۈكنېئمەتبىزنىڭ 
 -قىلغران ئە  گرۈزەل پەزل ئاترا ئالالھنىرڭ بىرزگە  قىلىپ بەرگەنلىكرى نېئمەتبىى 

 ەزىيههاد ۇخىمههېت( نىۇ)ئهه الر،ڭقىلسهها رۈكۈشهه ەمىههتىمگنېن﴿ مەرھەمەتلىىىدىنرردۇر:
ىش ھەمرد ئېارترگە ەنېرئمەتل لىقبەندىسىنى دۇناا تائاال . ئالالھ(7 :)ئىبرىاھىم﴾نەقىلىم

ياكى باشقا تۈردىكى شۈكۈر قىلىشقا مۇيەسسەر قىلسا، بۇ ئالالھقا تېىىمرۇ سرۆيۈملۈك 
ئالالھ ئۆزىگە ھەمد ئېاتىلىشرىنى ياخشرى  ،. چۈنكىلىق ۋە ئە  كاتتا نېئمەتتۇربولغان

كۆرىدۇ. بەندىسرى ەىزالىنىرپ ھەمرد ئېاتسرا، ئۇسسرۇزلۇق ئىچىرپ ھەمرد ئېاتسرا 
لەرنرى ماختراش، نېئمەترىدە ەىي كىشىلەرنىڭ نەزئۇنىڭدىن رازى بولىدۇ. مەرد، سېى

دۇناادىن ئۈستۈن تۇرىدۇ. ئۇالر مەدھىاەگە  - مەدھىاە ئوقۇش ۋە شۈكۈر ئېاتىش مال
ئېىىشىش ئۈچۈن ئۆز ماللىىىنى سەرپ قىلىشىدۇ. ئالالھ تائاال ھۆرمەتلىكلەرنىرڭ ئە  

لىىىنرى نېئمەتە ئە  سېىىاسىدۇر. ئۇ ئالالھ بەنردىلىىىگرنىڭ ەسېىىالھۆرمەتلىكى، 
ئاتا قىلىدۇ، ئۇالردىن ئۆزىگە سانا ئوقۇش، زىكىى ۋە ھەمد ئېاتىشرنى تەلەپ قىلىردۇ، 
بۇالر ئرارقىلىق شرۈكۈر ئېاتقرانلىقى ترۈپەيلى ئرالالھ ئرۇالردىن رازى بولىردۇ. گەرچە 

ئۇالرنىرڭ شرۈكۈر ۋە بۇالرنىڭ ھەممىسى ئالالھنىڭ ئۇالرەا ئاتا قىلغان پەزلى بولسىمۇ 
لېكىن ئالالھ بەندىلىىىنىڭ شرۈكۈر  ،ئېھتىااجى بولمىسىمۇئۇ زاتنىڭ ئەسال ا ئېاتىشىغ

ئۇنىڭدا بەندىنىڭ ياخشىلىنىشى، نىجراتلىقى ۋە  ،ئېاتىشىنى ياخشى كۆرىدۇ. چۈنكى
ئېاتىش ۋە شۈكۈر ئېاتىش ئالالھنىڭ بەنردىلىىىگە  ۇسانا. ھەمداردۇربمۇكەممەللىكى 

بولسىمۇ، ئۇالرنى بەندىلىىىگە نىسبەت بېىىشرى  لىىىدىننېئمەتئاتا قىلغان ئە  كاتتا 
ئالالھنىڭ پەزلى قاتارىدىندۇر. ئالالھ ئۇالرنىڭ شۈكۈر ئېاتىشىغا موھتراج ئەمەى. برۇ 

دۇناررا بېىىررپ، ئانرردىن ئررۇالردىن بەزىسررىنى قەرز قىلىررپ  - خررۇددى ئۇالرەررا مررال
ۋەھرالەنكى سورىشىغا ۋە ئۇالرنىڭ قەرز بەرگەنلىكىنى ماختىشىغا ئوخشراپ كېتىردۇ. 

ئۇنىرڭ سرېىىالىقى شرۇنى  ،بارلىق نەرسە ئالالھنىڭ مۈلكى ۋە پەزلىدىنردۇر. لرېكىن
 تەقەززا قىلىدۇ.
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بىنلە  كەر ملىنر قىلغىن!! كەر مىن  ئى ئالالھ! بىزننى ئن ز 
لىنننزىڭگە شنننۈكۈر ئېر ىنننغچىالردى! قىلغىننن!! بىزننننى نېئىەي

 اماقاملىزىغند رگاھىڭدىكى ھ رمەيلىر  شۈكۈر ئېر ىغچىالرنى  
 اەيكۈزگى!!... ئامى!!
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ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 

 بەت. - 315، «بۇستانۇل ۋائىزىن»: زىيەۋج لۇئىبن( 5)
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 دىكى سېخىيلىقىڭىزرامازان

 

. ئۇ ھەم شرۇنداقال ۇرتبولۇش چۇقوقولى ئۋە  قىلىش ھەدىاەكۆپ  ئۆزگىلەرگەسېىىالىق 
ئىسرمى  «جەۋۋاد»ىن تتەسرۈپئۇلرۇ   مەزكرۇرۋە  ىردۇرئالالھنىڭ ئۇلۇ  سۈپەتلىىىدىن بىى

الھنى شرۇ ئىسرىم بىرلەن سرۈپەتلەپ تۈرلىنىپ چىقىدۇ. پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم ئرال
سزېخىيلىقىى ۋە گززۈزەل  ،دۇر (سرېىىي)جەۋۋاد ئزالالھ بەك »: ىردىدېگەن مۇنرداق

   .(1)«ناچار ئەخالقىى يامان  ۆرىكۇ ئەخالقىى ياخشى  ۆرىكۇ.

دا ھەسسىلەپ ئېشىپ كېتىدۇ. ئرۇ زات رامازانئالالھنىڭ سېىىالىقى ۋە كەرەملىكى  
ئايدا سېىىي ۋە قرولى ئوچرۇق بولۇشرىنى ياخشرى كۆرىردۇ. شۇ مۇبارەك  ىڭمۇبەندىلىىىن
پەيغەمرربەر »كەلررگەن ھەدىسررتىكىدەك ئاببرراى رەزىاەلالھررۇ ئەنھۇمررادىن ئىبنررى 

دا رامازانرسرى ئىردى. بولۇپمرۇ اسەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم ئىنسانالرنىڭ ئە  سېىى
تررى. بولررۇپ كېتەت يجىبىىررل ئەلەيھىسسرراالم بىررلەن كۆرۈشرركەندە، تېىىمررۇ سررېىى

ئېاىنىرڭ ھەر كېچىسرىدە جىبىىرل ئەلەيھىسسراالم  رامرازانپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
كى، پەيغەمربەر قىلىشرقا بولىردۇ ئوقۇشراتتى. جەزم ‹رئرانۇق›بىلەن كۆرۈشۈپ، ئۆزئرارا 

 يشررامالدىنمۇ سررېىى يىررنەمسررەللەلالھۇ ئەلەيھررى ۋەسررەللەم ياخشررىلىق قىلىشررتا 
 .  (2)«ئىدى

ئېاىرردا نەچررچە  رامررازان نىڭمرربەر ئەلەيھىسسرراالمپەيغە رەجە ئىمررام ئىبنررى 
 ‹قۇرئران كەرىرم›» :ھەسسە سرېىىي بولرۇپ كېتىشرىنى ئىرزاھالپ مۇنرداق دەيردۇ

نىرڭ رازى بولغىنىغرا ‹قۇرئران كەرىرم›پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئەخالقى ئىدى. 
                                                

 .نەگېد ،«ھى ەس». ئالبانىي: دىسەھ - 10346، «ئىمان لۇبەئۇش»: قىيەيھە( ب1)
 .دىسەھ - 2308 ،«سلىمۇم» دىس؛ەھ - 6 ،«خارىيۇب»: دىسەھ نەلىنگېك ە( بىىلىكك2)
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 ‹قۇرئرران كەرىررم› ؛لەنگىررنىگە ەەزەپلىنەتتررىپنىررڭ ەەزە‹رئررانۇق› ،رازى برروالتتى
 جىبىىرل ؛يىرىاق ترۇراتتىىقتۇرەان نەرسىگە ئالدىىايتتى، چەكلىرگەن نەرسرىدىن قىز

، سېىىالىققا ۋە گۈزەل ئەخالققرا پەزىلىتىئەلەيھىسساالم بىلەن ئۇچىاشقان ۋاقتىنىڭ 
پەيغەمربەر  ،دەرى قىلىرش بولغرانلىقى ئۈچرۈنكۆپ قىزىقتۇرەان بۇ مۇبارەك كىتابنى 

ى سرېىىالىقى ۋە پەزىلەتلىرىى ھەسسرىلەپ ئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ مۇبرارەك ئايردىك
ئېشىپ كېتەتتى. شۈبھىسىزكى كۆپلەپ ئۇچىىشىش بولسا ئاشۇ ئۇچىاشقان كىشرىدىن 

   .(1)«گۈزەل ئەخالقالرنى مىىاى قالدۇرىدۇ

مۇئمىننىرڭ نەپسرى  لرۇشوئوچرۇق ب ىسېىىالىق ۋە قرولزىكىى قىلىنغان بۇ يەردە 
 ئوچۇقلررۇق ىقررول. سررېىىالىق ۋە ىدۇنى كۆرسررىتتېىىمررۇ راھەتلىنىرردىغان سررەدىقىلەر

 ڭۋە ئاشررۇ سررەدىقىلەرگە بولغرران ئىمانىنىررڭ راسررتچىللىقىنى نىررڭمۇئمىننىررڭ پەزىلىتى
 ەدىقەسززبېررىىلگەن( )». پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم مۇنررداق دېررگەن: سررىدۇرئىپادى

دىكى ېلىررميەنررى ئررۇ سررەدىقە سرراھىبىنىڭ ئىمانىغررا ۋە ئالالھنىررڭ  .(2)«ھۆججەى ززۇر
مېلىردا ھېچبىرى كىشرى ئۈچرۈن ھەق يروق دەپ شرۇنداقال  ،دا قىلغانلىقىغاھەققىنى ئا

 . ئىسپاتتۇر -دەلىل نىغا ىقارايدىغان بېىىل مۇناپىقنىڭ زىا

ئىسمى بىلەن باەلىنىشىغا كەلسەك، فىتىى زاكىترى  رامازانئەمدى سېىىالىقنىڭ 
 ە،كېلىشرىچ دە«سرەھىھەين»نىڭ سەدىقىسرى دەپ ئىسرىملەندۈرۈلگەندۇر، رامازان

 ،لسۇن، قۇل بولسرۇنئايال بو ،ىتىىنى ئەر بولسۇنفسەدىقە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم 
بىى مۇسۇلمانغا بىى سا خورما ياكى بىى سا ئارپا بېىىشنى پەرز قىلىرپ ھەر ،ھۆر بولسۇن

يېرىىم »بەلگىلىگەن. كېاىن )مۇئاۋىاە رەزىاەلالھۇ ئەنھۇ باشچىلىقىدا( كىشىلەر ئۇنى 
   .(3)ىدىدەپ ھېسابالشقان «تە  غابۇەدايسا 

پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم ئۈچرۈن  دېاىلسە، «سەدىقە سېخىيلىققا ھۆججەت»
پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالمنىڭ  ،سررېىىالىقتا ئە  كاتتررا ھررۆججەت بررار. چررۈنكى

ھەم سرەدىقىلىىى لە فرنەسېىىالىقى ئە  كاتتا ئىدى، پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالمنىڭ 
                                                

 .تەب - 33 ،«رامازان ۇزائىفۋە»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد1)
 .دىسەھ - 223 ،«سلىمۇم( »2)
 .دىسەھ - 984 ،«سلىمۇم» دىس؛ەھ - 1511 ،«خارىيۇب»: دىسەھ نەلىنگېك ە( بىىلىكك3)
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پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالمنىڭ »م بىزگە مۇنرداق دەيردۇ: ىاقەيۇلبار ئىدى. ئىمام ئىبن
 - بەزى ۋاقىرتالردا كىراىم ،بىرلەن بېىىشبەزى ۋاقىتالردا تاماق  ،كەلسە بىىاۋھۇزۇرىغا 
تترى. پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالمنىڭ كېچە ۋاز دىننەپسرىبىرلەن ئرۆز  بېىىشك كېچە

بەزى  بەرسررە،ەا ۋسرروۋە سرروۋەاتلىىى خىلمۇخىررل ئىرردى. بەزى ۋاقىررتالردا  ئېھسرران
نىرڭ رەزىاەلالھۇ ئەنھۇ جابىى خۇددى يەنە بەزى ۋاقىتالردا، تتى.ۋاقىتالردا سەدىقە قىال

نەرسررىنى  ەرېلىپ پررۇل بىررلەن تررۆگىنى قررايتۇرۇپ بەرگەنرردەك بىررىسررېتىۋتۆگىسررىنى 
. ۋېتەتتىقىلىرنەرسىنى ۋە پۇلىنى سراتقۇچىنىڭ ئرۆزىگە ھەدىراە ئۇ سېتىۋېلىپ ئاندىن 

 ،ىەكزىارادى ،نەرسرىنى قەرز ئراالتتى، كېراىن قەرز ئالغىنىردىن ياخشرىىاقبەزىدە بىرى 
 .چوڭىاق قايتۇراتتى. بىى نەرسىنى سېتىۋاالتتى، ئۇنىڭ ھەققىنى ئاشۇرۇپ ئرادا قىالتترى

 .قرايتۇراتتى ىنىشۇ ھەدىاەگە ئۇنىڭدىن نەچچە ھەسسە ئارتۇق ،ھەدىاە قوبۇل قىالتتى
ياخشىلىق قىلىشرنىڭ پۈترۈن تۈرلىىىردە تېىىمرۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم سەدىقە ۋە 

 -مررۇاليىم ۋە ئىررنچىكە مۇئررامىلە قىالتتررى، پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالمنىڭ سررەدىقە 
ۋە  ھەرىكەتلىرىى ئەمەلىريبىلەن، ئۆزىنىڭ  )لەر( ئېھسانلىىى ئۆزى ئىگە بولغان نەرسە

قە قىلىشرقا ئۆزىنىڭ يېنىدىكى نەرسىلىىىنى چىقىىىرپ سرەدى بىلەن بوالتتى. لىىىسۆز
سرۆزى  ھەمردە ھرال ۋە ھەرىكىترىبۇيىۇيتتى ۋە ئىنسانالرنىمۇ قىزىقتۇراتتى، ئۆزىنىرڭ 

بىلەن دەۋەت قىالتتى. پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالمنى ئراچكۆز كىشرى كرۆرگەن ۋاقىتترا 
ئررۇ كىشررىنى سررەدىقە بېىىشرركە  ھەرىكىتررى -سررۆز پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالمنىڭ 
سسرراالمغا ئارىالشررقان، ھەمررىاھ بولغرران ۋە پەيغەمرربەر ئۈنرردەيتتى. پەيغەمرربەر ئەلەيھى

لىىىنى كۆرگەن كىشى ناھايىتى سرېىىي، ئەپۇچران ھەرىكەت -ئىش  ئەلەيھىسساالمنىڭ
   .(1)ۋە ئىنسانالرەا ياخشىلىق قىلىدىغان بولۇپ كېتەتتى

مال بىلەن سېىىالىق قىلىش سېىىالىقنىڭ يالغۇز بىرىال  ەشەكىللەرد خىلمۇخىل
 كىشرىنىڭسەدىقىلەردىن ھېسرابلىنىدىغان،  نەفلە خۇسۇستا. بۇ تۇرەسكۆرۈنۈشى ئەم

ئايىىسررا كۈنلىىىردە ئرۆز نەپسرىگە  رامرازانئالالھنىرڭ رازىلىقىغرا ئېىىشرىش ئۈچرۈن 
نۇرەرۇن باشرقا ئۆز ئىچىگە ئالغان  مۇنىسېىىالىقلىدىغان قىمال بىلەن  بولىۋېىىدىغان

 ق دەيدۇ: . ئىبنى رەجە  مۇندادۇربار مۇتۈرلىىى قسېىىالى
                                                

 .تەب - 232 وم،ت - 2 ،«ئادەم لۇزاد»: ياىمەلقۇئىبن( 1)
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 :بار سېىىالىقمال بىلەن سېىىالىق قىلىشتىن باشقا ئىككى تۈرلۈك »

بررۇ ئۇالرەررا نىسرربەتەن سررەدىقە  ؛ئىنسررانالرەا ياخشررىلىق قىلىررش سههى،بىرىنچى
ياخشرىلىققا  .تۇربەزىدە مال بىرلەن بولغران سرەدىقىدىنمۇ ياخشرىىاقھەتتا  .ھېسابلىنىدۇ

قىلىشرقا ت ەئىترائ قرائالالھ. ملىسرىدىندۇرشرۇالرنىڭ جۈ مۇيامانلىقتىن توسۇشر ،بۇيىۇش
بۇ خىل سېىىالىق مرال بىرلەن  تىن ئىبارەتلىىىدىن چەكلەشمەئسىاەتۋە  قىلىشدەۋەت 

پايرردىلىق نررى ۋە تۈرلررۈك «قۇرئرران كەرىررم»شررۇنداقال  ،مەنررپەئەت يەتكۈزۈشررتىن ئەۋزەل
ىغان ۋە ئۇالرەررا يېتىررد تىررلەشئىلىملەرنررى ئررۆگىتىش، مۇسررۇلمانالر ئۈچررۈن مەەپىررىەت 

. برۇ ھەقرتە كېتىردۇئەزىاەتلەرنى كەتكۈزۈش دېگەندەك ئىشالرمۇ شۇنىڭ قاتارىغا كىىىپ 
 ڭقىلىشزى مۇسسزەبەى ەزىگۈيز ڭىىڭرىىكىشزىېق›پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيردۇ: 

يولزكى  ئادىشزى   ،رۇدىقىكەسز شۇىوسز يامانلىق ى   ۇيرۇب ياخشىلىققا ر،ۇدىقىكەس
 دى ۇسزز كىكىڭزلىكىېچ ر،ۇدىقىكەسز ۇڭشزۇقوي  ى رسزىۆيزول   ەقالغزان  ىشزىگ

   .(1)‹رۇدىقىكەس ڭرىشىېب غاڭرىىكىشىېق

تەسربى ، ئىشرالر. برۇ تەكبىرى، پايدىسى قىلغۇچىغىال بولىردىغان  ئىككىنچىسى،
كە مەسرجىد ئېاتىشقا ئوخشاش زىكىىنىڭ ترۈرلىىى، شرۇنداقالتەھلىل  ۋە ئىستىغپار

 .(2)«ئوخشاش ئىشالر قابېىىش ياياق

سېىىي ئە  نىڭ ئەجىىنى ىزدىكى سېىىالىقىڭرامازان !روزىدار قېىىندىشىمئەي 
 ىزبولىردۇ. سر گە قارىتاتۈرىمۇكاپات قىلغان ئىشنىڭ  ىز.تەرىپىدىن ئالىس ىزرەببىڭ زات

روزىرردارالرەا ۋە ھرراجەتمەنلەرگە سررېىىالىق قىلىررش بىررلەن ئۇالرنىررڭ ئەجررىىگە 
 سرەللەلالھۇ ئەلەيھرى ۋەسرەللەمبەر . پەيغەمىزخشاش ئەجىىنى قولغا كەلتۈرەلەيسئو

 ڭروزىزكارنى ە ىشزىگ ۇئز ،رسزاۇ ىمكى بىزر روزىزكارنى ئىپ زار قىلك»مۇنداق دەيدۇ: 
 .(3)«ۇرىلىكېب  اپاتۇم - جىرەئ بىلەن ئەيىى مىسلىكا جرىەئ

                                                
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دىسەھ - 1956، «تىىمىزىي( »1)
 .تەب - 59 توم، -1 ،«ۋەلھىكەم ىۇلئۇلۇمجامىئ» :ئىبنى رەجە ( 2)
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دىسەھ -807، «تىىمىزىي( »3)
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نى ىىشربېەرا تامراق  )الر( ئېاىردا قىاامردا ترۇرۇش ۋە ئراچ رامرازانئۇشربۇ  مۇبادا
بىرلەن  بىرى مۇكاپرات ئاالھىردەسرەۋەبىدىن  ىڭىزسرېىىالىقۇ بر ئورۇندىاالىسىڭىز، مانا

 :رەسۇلۇلالھ بىى كۈنى. ىزمۇكاپاتلىنىس

ئىچززى، ئىچىززكى   شززىكى ې، ى ىبززار جرىالرۇھزز نكاقۇشزز ەىزز ەنىەجرررر 
 :لەرە كىىامساھاب دېگەنىدى،رر  ر،ۇرۇى  ۈنۈرۆ  شىېى

اشرتى. ەپ سوردرر ! ؟ئى ئالالھنىڭ ئەلچىسى دۇر،الر كىملەر ئۈچۈنھۇجىىئۇ رر 
 :رەسۇلۇلالھ ئەلەيھىسساالم

 رە ىشزىل چىلىزرىې  ن،ەرگەب ىامزاق قالغانغزا ئزاچ قىلغان، زۆياخشى سرر 
دەپ ررر  ،كۇرنزۈچۈئ رە ىشىل غانۇئوق ناماز نۈچۈئ رى اسى ئالالھ اىقانكاۋخالۇئ

   .(1)جاۋا  بەردى

تىلەرنىڭ ئۈچرۈن پەرىشر ىڭىزكۈن لغان ھەرقى لىقسېىىا !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 ڭىزا رەنزكىلەب». پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم مۇنرداق دېرگەن: ىزئېىىشىسدۇئاسىغا 

ئزى ئزالالھ! ›بىزرى:  ڭالرنىزۇئ ىكۇ.شزۈچ ەرىش ەئىككى پ نىۈ  رەھ زغانۇئاىق
 مزال رىزكىغانۇىولك ئزورنىىى ە ىىشزگ قىلغزان ر ەسز نۈچۈئ نەس لىىىېم
 ر ەسز نۈچزۈئ نەس ىىىلېئى ئالالھ! م›بىرى:  ەنە. يۇيكەد ‹قىلغى  ئاىا

 .(2)«ۇيكەد ‹ئەۋەىكى  تەىاالپ ە ىشىگ الغانۇۋىۇى ڭچى ،قىلماي

 

بىزگە سېخىرلىىى  بىنلە  مغئنامىلە قىلغىن!. بىزننى ئى ئالالھ! 
غننا  كىشننىلەرنى  قايارىغننا كىزگننۈزگى!. بىزنننى ىنئەپننغ قىل

 !ئامى! ...د رگاھىڭدا ق بغت ب لغا  كىشىلەردى! قىلغى!

                                                
 «نەسرەھ»: ئالبرانىي. دىرسەھ - 1984، «تىىمىزىي» ؛دىسەھ - 1337، «دەھمەئ ۇدەسنۇم( »1)

 .نەگېد
 .دىسەھ - 1010 ،«سلىمۇم» دىس؛ەھ - 1442 ،«خارىيۇب»: دىسەھ نەلىنگېك ە( بىىلىكك2)
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 كى تىرىشچانلىقىڭىزدىرامازان

 

 تىرالۋەت ئالالھنىرڭ كىترابىنى ،روزا تۇتۇش، قىاامدا ترۇرۇش رامازانشۈبھىسىزكى، 
ارى ئې سرەبى بىرلەن تىىىشرىشا تئالالھنىڭ بەندىلىىىگە ياخشرىلىق قىلىشرۋە قىلىش 

 رەشۈكرن لىقى ئۈچۈن نەپرس ۋە ئىنسرانالر بىرلەازى، جىھادنىڭ ۋە ئالالھ ردەكىنىبولغ
 ئەسرالىشرى دا بۈيرۈك ەەلىربىلەرگە ئېىىشرامازانىدۇر. مۇسۇلمانالرنىڭ ئېا مۇقىلىشنىڭ
ىرڭ رەببىنجەھەترتىن  يروھىر. روزا تۇتقرۇچى برۇ مۇبرارەك ئايردا تۇرئەمەسرتەسادۇف 

. برۇ ىشرااليدۇئۈچۈن قۇربانلىق بېىەلەيدىغان دەرىجىدە يۇقىىى مەرتىۋىلەرگە ئۇلى ىزاسر
 ىى روھتۇر. روھلىىىدىن ب -پەيز ىى ۋە لىىىدىن بىى سئەسىار - بولسا روزىنىڭ سىى

  ۋە ئە  بۈيرۈكى بولغران بەدر ەرازىتى  بىىىنچىمۇسۇلمانالرنىڭ ەەلىبىلىىىنىڭ
. برۇ (1)كۈنىدە بولغانىردى - 17ئېاىنىڭ  رامازانھىجىەتنىڭ ئىككىنچى يىلى 

 بىرلەن مەڭگرۈگەنرامى ئالالھنىرڭ مۇنرۇ سرۆزى دە «قۇرئان كەرىرم»ئۇرۇش 
ئاتهها قىلههدى،  تەسههرۇن ەددرەب ەرگەسههىل ئههالالھ﴿ ۇر:تغان ئۇرۇشررۇلقالرردۇر

ئهاز ئىهدى(.  الرڭقه رالى ۋە الرڭ)سهانى الرڭئىهدى چسهىزۈك رەسهىل كى،ۇھالب
 زىسهههىدىنۈقىلىههه  ي رۈكۈشههه ەسهههرىتىگۇن نەرگەب ەرگەسهههىل ڭنىهههئالالھ

   (123 :)ئال ئىمىان﴾!الرۇڭق رق ئالالھتىن

   11يىلررى  - 630ى )مىررالد كررۈنى - 20نىررڭ رامازانيىلررى  - 8ھىجىەتنىررڭ - 
نى ئەزىز قىلغران ۋە ئىنسرانالر مۇسۇلمان دە ئالالھ ئىسالمنى ۋە ئەھلى( كۈنى يانۋار

                                                
 ھراجىىۇم 74 باشرچىلىقىدىكى لالھۇلۇسرەر اىرداېيىلى مرارت ئ - 624زان / م. راما يىلى - 2. ھ: ەەااززىىتتىى  ددررەەبب( 1)

 ەگۆتر 700 نەبىرل نىۇقوشر ئىسرالم قانتاپ شكىلەت ئاتتىن 2 ۋە ەگۆت 70 كىشى، 305 پۇبول نسارالردىنەئ ۋە
 رر ت. .رۇشتۇرۇئ نجىۇت نەرگەب زۈي رىداۇئوتت شىىكلىىىۇم يشەرۇق كىشىلىك 1000 نەبىل ئات 100 ۋە

 
 

ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 

 بەت. - 315، «بۇستانۇل ۋائىزىن»: زىيەۋج لۇئىبن( 5)
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24 

 
 كى تىرىشچانلىقىڭىزدىرامازان

 

 تىرالۋەت ئالالھنىرڭ كىترابىنى ،روزا تۇتۇش، قىاامدا ترۇرۇش رامازانشۈبھىسىزكى، 
ارى ئې سرەبى بىرلەن تىىىشرىشا تئالالھنىڭ بەندىلىىىگە ياخشرىلىق قىلىشرۋە قىلىش 

 رەشۈكرن لىقى ئۈچۈن نەپرس ۋە ئىنسرانالر بىرلەازى، جىھادنىڭ ۋە ئالالھ ردەكىنىبولغ
 ئەسرالىشرى دا بۈيرۈك ەەلىربىلەرگە ئېىىشرامازانىدۇر. مۇسۇلمانالرنىڭ ئېا مۇقىلىشنىڭ
ىرڭ رەببىنجەھەترتىن  يروھىر. روزا تۇتقرۇچى برۇ مۇبرارەك ئايردا تۇرئەمەسرتەسادۇف 

. برۇ ىشرااليدۇئۈچۈن قۇربانلىق بېىەلەيدىغان دەرىجىدە يۇقىىى مەرتىۋىلەرگە ئۇلى ىزاسر
 ىى روھتۇر. روھلىىىدىن ب -پەيز ىى ۋە لىىىدىن بىى سئەسىار - بولسا روزىنىڭ سىى

  ۋە ئە  بۈيرۈكى بولغران بەدر ەرازىتى  بىىىنچىمۇسۇلمانالرنىڭ ەەلىبىلىىىنىڭ
. برۇ (1)كۈنىدە بولغانىردى - 17ئېاىنىڭ  رامازانھىجىەتنىڭ ئىككىنچى يىلى 

 بىرلەن مەڭگرۈگەنرامى ئالالھنىرڭ مۇنرۇ سرۆزى دە «قۇرئان كەرىرم»ئۇرۇش 
ئاتهها قىلههدى،  تەسههرۇن ەددرەب ەرگەسههىل ئههالالھ﴿ ۇر:تغان ئۇرۇشررۇلقالرردۇر

ئهاز ئىهدى(.  الرڭقه رالى ۋە الرڭ)سهانى الرڭئىهدى چسهىزۈك رەسهىل كى،ۇھالب
 زىسهههىدىنۈقىلىههه  ي رۈكۈشههه ەسهههرىتىگۇن نەرگەب ەرگەسهههىل ڭنىهههئالالھ

   (123 :)ئال ئىمىان﴾!الرۇڭق رق ئالالھتىن

   11يىلررى  - 630ى )مىررالد كررۈنى - 20نىررڭ رامازانيىلررى  - 8ھىجىەتنىررڭ - 
نى ئەزىز قىلغران ۋە ئىنسرانالر مۇسۇلمان دە ئالالھ ئىسالمنى ۋە ئەھلى( كۈنى يانۋار

                                                
 ھراجىىۇم 74 باشرچىلىقىدىكى لالھۇلۇسرەر اىرداېيىلى مرارت ئ - 624زان / م. راما يىلى - 2. ھ: ەەااززىىتتىى  ددررەەبب( 1)

 ەگۆتر 700 نەبىرل نىۇقوشر ئىسرالم قانتاپ شكىلەت ئاتتىن 2 ۋە ەگۆت 70 كىشى، 305 پۇبول نسارالردىنەئ ۋە
 رر ت. .رۇشتۇرۇئ نجىۇت نەرگەب زۈي رىداۇئوتت شىىكلىىىۇم يشەرۇق كىشىلىك 1000 نەبىل ئات 100 ۋە
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 - برۇ ەەلىربە ،(1)نبولغامەككە فەت   ،توپ بولۇپ كىىگەن - ئالالھنىڭ دىنىغا توپ
 ۋەيهاردىمى  ڭنىهئالالھ﴿ :نۇسىەت ھەققىردە نەسرى سۈرىسرى نازىرل بولغانىردى

 پۇتهه پ ب لهه - تهه پ ڭرنىەدىنىغهها كىشههىل ڭنىههئالالھ ۋە نەلههگەك لىبىسههىەغ
 ۋە يهتقىنېئ مهدەھ يهتقىن،ېئ سهبىھەت گەڭبهبىەر ،ەدڭهرگىنىۆك نلىكىنىەكىرگ

 لۇق بههه كەب بىنهههىەۋت نەتەقىهههقەھئهههالالھ تىلىگىهههن.  تەغپىهههرەم دىنڭهههنىۇئ
 (3 – 1 :ى)نەس﴾!رۇچىدۇقىلغ

  9ى يىلر - 711مىرالدى )كرۈنى  - 18نىڭ رامازانيىلى  - 92ھىجىەتنىڭ - 
ايىتى مۇسۇلمانالر ئەندەلۇسرنى فەتر  قىلغانىردى ۋە ئەندەلۇسرتا ناھرئىاۇن( 

 مەيدانغا كەلگەنىدى.ەت فخىالگۈللەنگەن بىى 

  21يىلرى  - 838مىالدى )كۈنى  - 26نىڭ رامازانيىلى  - 223ھىجىەتنىڭ - 
مۇسۇلمانالر ئەمۇرىاە شەھىىنى ئابباسرىاالر خەلىپىسرى مۇئتەسرىم ( ئاۋەۇسق

 .(2)قوماندانلىقى بىلەن فەت  قىلغانىدىنىڭ ھبىلال
                                                

يررانۋار( ھەزرىتررى رەسررۇلۇلالھ  - 4يىلررى  - 630كررۈنى )م.  - 13يىلررى رامازاننىررڭ  - 8ھىجررىىاە  (1)
رەسررۇلۇلالھنىڭ ئررۆزى ى مەدىررنە مررۇنەۋۋەرەدىن مىررڭ كىشررىلىك ئىسررالم قوشررۇنلىى 10باشررچىلىقىدىكى 

مەكركە مرۇكەررەمەگە قارشرى يولغرا تۇەۇلۇپ ئۆسكەن ۋەتىنرى، ئرۆز ئۇرۇقداشرلىىى قۇرەيشرنىڭ قولىردىكى 
يررانۋار( مەكرركەگە يېقىنالشررتى ۋە رەسررۇلۇلالھنىڭ  - 11يىلررى  - 630كررۈنى ) - 20چىقىررپ رامازاننىررڭ 

لمىغرۇچە ھرېچكىم بىرلەن ئۇرۇشماسرلىقنى تاپىلىغران رەسرۇلۇلالھ ئەمىى بىلەن تۆرتكە بۆلۈنۈپ، قارشلىق بو
سۈرىسرىنى ئوقۇەران ھالردا مەكركە مرۇكەررەمەگە كىرىدى. قالغران ئرۈچ « فەتى »قوزەىلىش بۇيىۇقى بېىىپ 

قىسىم ھېچقانداق توسالغۇسىز كىىگەن بولسىمۇ، خالىرد ئىبنرى ۋەلىرد رەزىاەلالھرۇ ئەنھرۇ باشرچىلىقىدىكى 
قىلىرپ ئىبنى ئەبۇ جەھىل باشچىلىقىدىكى كىچىرك بىرى گۇرۇپپىنىرڭ ھۇجرۇمىنى تارمرار قىسىمالر ئىكىىمە 

مەككە مۇكەررەمەگە كىىدى ۋە مەككە فەتى  قىلىندى. رەسۇلۇلالھ دەرھال ئومرۇمىي كەچرۈرۈم ئرېالن قىلىرپ 
 -بررۇت  360مررۈلككە چېقىلمىرردى. كەئبەنىررڭ ئىچررى ۋە يېقىنلىىىرردىكى  -ھررېچكىمگە ۋە ھېچبىررى مررال 

بىرىلەپ چېقىرپ تاشرالندى ۋە رەسرۇلۇلالھ  -ئايەتى ئوقۇلغان ھالردا بىرى  - 81سۈرىسى « ئىسىا»ەل ھەيك
 رر ت. پۈتۈن مۇسۇلمانالر بىلەن بىللە بەيتۇلالھنى تاۋاپ قىلدى.

كرۈنى دېراىلگەن بولرۇپ، توەىىسرى  - 26يىلرى رامازاننىرڭ  - 233ھىجرىىاە ( ئەسەرنىڭ ئەرەبچە ئەسلىدە 2)
يىلرى ئەرە  ئابباسرىي  - 838بولۇشى كېىەك، چۈنكى ئەمرۇرىاە يراكى ئرامۇرىاۇم « يىلى - 223ھىجىىاە »

يىلرى  - 833خەلىپىلىكى تەرىپىردىن فەتىر  قىلىنغران. شرۇنىڭ بىرلەن بىرىگە خەلىرپە مۇئتەسرىم بىلرالھ 
 - 5يىلرى  - 842كرۈنى،  - 18يىلرى رەبىائرۇل ئەۋەللنىرڭ  - 227خىالفەت تەختىگە ئولتۇرۇپ، ھىجىىاە 

يىلرى بولۇشرى مرۇمكىن ئەمەسرتۇر. ئەمرۇرىاە  - 233 ،انۋار كۈنى كېسەل سەۋەبىدىن ۋاپات تاپقران. شرۇڭاي
 رر ت. بۈگۈنكى تۈركىاە جۇمھۇرىاىتى ئافاون قاراھىسار ۋىاليىتى ئەمىىدا  ئىلچەسى تەۋەسىدىدۇر.
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  يىلرى  - 1260مىرالدى )كرۈنى  - 25ئېاىنىڭ  رامازانيىلى  - 658ھىجىەتنىڭ
دا مەملررۇك قومانرردان (1)«ئۇرۇشررى ئەيررن جررالۇت»مۇسررۇلمانالر  (سررېنتەبى - 9

رەھبەرلىكىردە موڭغۇلالرنىرڭ زور قوشرۇنىغا قارشرى ەەلىربە  (2)تۇزوسەيفىددىن ق
 يئىسالم ئالىمىگە ئۇرۇش ئاچقاندىن كېراىن ۋە باەردادتىكى ئابباسرى قىلغانىدى.

گرررۇمىان قىلغانررردىن كېاىنكرررى موڭغۇلالرنىرررڭ  (1258 - 750) خىالپىتىنرررى
 ھېچقانداق كۈچى قالمىغانىدى. 

  18يىلرى  - 1268مىرالدى )كرۈنى  - 4يىلى رامازاننىڭ  - 666ھىجىەتنىڭ - 
ى ناھررايىتى چررو  بىررى ەەلىرربە گە قارشرر«ئەھلررى سررەلىب»مۇسررۇلمانالر مرراي( 

  ئانتاكىاە شەھىىنى قايتۇرۇۋالغانىدى. (3)قازانغانىدى. مۇسۇلمان قوماندان بايبارى

                                                
 658ەن بولرۇپ، توەىىسرى كرۈنى دېراىلگ - 15يىلى رامازاننىڭ  - 668ھىجىىاە ( ئەسەرنىڭ ئەرەبچە ئەسلىدە 1)

سرېنتەبى كرۈنى بەھرىىاە مەملرۇك  - 3يىلرى  - 1260« ئئەەيينن  ججااللۇۇتت  ئئۇۇررۇۇششررىى»رامازاندۇر.  - 25ھىجىىاە  -
سۇلتانى سرەيفىددىن قوترۇز ۋە ئىلغرار قىسرىمنىڭ قومانردانى بايبرارى رەھبەرلىكىردىكى مەملرۇك قوشرۇنلىىى 

موڭغرۇل قوشرۇنلىىى ئارىسرىدا يرۈز بەرگەن، ئىلىرانىي  بىلەن تېگى تۈرك بولغان كەتبۇەا نويان باشرچىلىقىدىكى
خانى ھىالكۇ قوشۇنلىىى ناھايىتى ئېغىى مەەلۇبىاەتكە ئۇچىىغان، براش قومانردان كەتبۇەرا ئۆلترۈرۈلگەن، شرۇنىڭ 

 رر ت. بىلەن مىسىى ۋە سۇرىاە موڭغۇل ھاكىمىاىتىدىن ساقلىنىپ قالغان بىى مەيدان تارىىىي ئۇرۇشتۇر.
ِلوديَني و ) ققۇۇتتۇۇززسسەەييففىىددددىىنن  ( 2) تېگى تۈرك بولۇپ، خارزەمشراھالردىن جااللىرددىن مەڭگۈبەردىنىرڭ ( رر  َو ن

يىلى ئۆكتەبىىگىچە مەملرۇك سرۇلتانى بولغران. ئرۆز  - 1260يىلى نويابىىدىن  - 1259. مىالدىاە جىاەنىدۇر
  قىلىرپ ەەلربە دا بايبرارى بىرلەن بىرىگە جە«ئەيرن جرالۇت ئۇرۇشرى»ۋاقتىدا بىى قوماندان بولغان قۇترۇز 

قىلغاندىن كېاىن، تۆھپە كۆرسەتكەن قوماندان بايبارسنىڭ ھالەپنى سرۇيۇرەال قىلىرپ بېرىىش تەلىپىنرى رەت 
تروال ئراداۋەت  -قىلىپ، ئۆز يېقىنلىىىدىن باشقا بىىىگە بەرگەن. بايبارى بىلەن قۇتۇز ئوتتۇرىسىدا برۇرۇنال ئراز 

ىرپ، مىسرىىەا قرايتىش يولىردا چۈشركۈن قىلغران بىرى يەردە بار بولۇپ، بۇ ئىشتىن كېاىن بايبرارى ەەزەپلىن
ئۆكتەبىىدە سرۇلتان قۇترۇزنى ئۆلترۈرگەن ۋە ئۇنىرڭ ئورنىغرا  – 22يىلى  - 1260سۇيىقەسق بىلەن مىالدىاە 
 رر ت. مىسىىەا سۇلتان بولغان.

 سسرالىھىيەئ الھلۇبايبرارى ئىبنرى ئابرد تر ەلفۇبەئ ددىنۇكنرۇ، تولۇق ئىسمى ئەلمەلىكرۇززاھىى رI ببااييببااررىى( 3)
َا بَول  ِلوديَ َْيَو ِللواُ  ِمللوب) قردارىيۇندۇلبەئ ركىيۈتترەئ جمىريەننەئ تېگرى قىپچراقالردىن ( ررر ِلْْديودِ

يېشررىدا  14يىلررى ئەتىاپىرردا قررارا دېڭىزنىررڭ شررىمالىدا تۇەۇلغرران، تەخمىررنەن  - 1233بولررۇپ، مىالدىرراە 
بازىىىردا ئەيارۇبىي ئەمىىلىىىردىن ئرايتېكىن ئەلبۇنداقردارىي  موڭغۇلالر تەرىپىدىن ئەسى ئېلىنىپ، شامدا قرۇل

تەرىپىدىن سېتىۋېلىنغان. ئرۇزۇن ئرۆتمەي ئىسرتىدادى سرېزىلىپ، ئەيارۇبىي سرۇلتانى ئەسسرالى  ئەيارۇبىي 
تەرىپىرردىن سررېتىۋېلىنىپ، ئەسرركەرىي بارىگاھقررا ئەۋەتىلررگەن، نۇرەررۇن جەڭررلەرگە قاتنىشررىپ خىررزمەت 

ئەيرن جرالۇت »سرېنتەبىىدىكى  - 3يىلرى  - 1260ىلىككە يۈكسەلگەن. مىالدىاە كۆرسەتكەن ۋە تېزال ئەمى
دىن ەەلىربە بىرلەن قايتىۋاتقران مىسرىى بەھرىىاە مەملرۇك ھاكىمىاىتىنىرڭ سرۇلتانى سرەيفىددىن «ئۇرۇشى

 =امى بىلەن مىسىى ۋە سرۇرىاە تۇپىاقلىىىردا ھۆكرۈمقۇتۇزنى ئۆلتۈرۈپ، مىسىى تەختىگە ئولتۇرەان ۋە بايبارى ن
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دا شررۇنىڭدىكى تىىىشررچانلىق روھىنىررڭ رامازانررجىھرراد روھررى  ،شۈبھىسررىزكى
قانرداق بىرى ھەرنەپسنىڭ جىھرادى بولسرا  ،شەكسىزكى ۋە يۈكسىلىشى بىلەن يۈكسىلىدۇ

ئىلگىىى كېلىدۇ. بۇ ھەقرتە پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم مۇنرداق  مۇىنتىھادجتوەىا بولغان 
جىھزاد قىلغزان  نەبىزل پسزىەن زۆئ ەئى ائى ىك ڭئالالھىى نەگېد جاھىكۇم»دەيدۇ: 

 نەىزززكەئ ركەى نزززاھالرنىۇگ ۋە خاىزززالىقالرنى نەگېزززد ھزززاجىرۇ ىشزززى. م
ان ئالالھنىررڭ ھوقررۇقلىىىنى دەپسررەندە قىلغرر - مۇسررۇلمانالرنىڭ ھەق .(1)«رۇ ىشززىك

دۈشررمەنلىىىگە قارشررى شررەرئىي جىھرراد يولىرردا داۋاملىشىشررقا پەقەت ۋە پەقەت ئررالالھ 
رىزاسى ئۈچۈن ئۆز نەپسى بىلەن جىھراد قىلغران كىشرىلەرال قرادىى بوالاليردۇ. روزا بولسرا 
 نەپسكە قارشى جىھاد قىلىش بىلەن قۇللۇق قىلىشنىڭ يوللىىىدىن ئاساسلىق بىى يولدۇر. 

تىىىشررچانلىق  ەئىبررادەتت ۋەلەر، نەپررس بىررلەن جىھرراد قىلىررش بەزى كىشررى
: ەدىرسيوق دەپ قارايدۇ، لېكىن يرۇقىىىقى ھ مۇناسىۋەت چو ىدا سئارىكۆرسىتىشنىڭ 

مۇجاھىززك دېززگەن ئالالھىىززڭ ئى ائى ىززكە ئززۆز نەپسززى بىززلەن جىھززاد قىلغززان »
تىكى ترائەتئى .پ بېىىردۇكۆرسرىتى روشرەننى مۇناسىۋەتبۇ دېاىش ئارقىلىق  « ىشزىكۇر

روزا، كۆرۈنۈشرررتە سرررەمىمىي،  شرررۇ جۈملىررردىن ،تىىىشرررچانلىقالرنىڭ ھەممىسرررى
انرا برۇ ميۆنىلىشلىىىدە راستچىل بولغان خاى بىى شەخسرىاەتنى بارلىققرا كەلتۈرىردۇ. 

ىىقى ۋە جىھرراد كررۈنلىىى دەپ سررانالغان ئرراخ دنىررڭ، بولۇپمررۇ ئىجتىھررارامازانبولسررا 
 ىدۇر. ېۋىسى بولۇشىنى ئۈمىد قىلىدىغان نەرسبىزگە ئاتا قىلىدىغان م نىڭكۈنلىىى

تەيارارلىق ۋە تىىىشرچانلىق نىاىتىنرى بۇ كرۈنلەردە ئۇشئەي روزىدار قېىىندىشىم! 
دىكى ئىترائەتلىىىڭگە ئاشرۇ رامازانربەلكرى  .ھازىىلىغان ھالدا تىىىشچانلىق كۆرسەتكىن

ىزكى، شۈبھىسرر .نەپسرنىڭ جىھرادنى ئرارزۇ قىلىرش ئىترائىتىنى قوشالىشرىڭ مرۇمكىن
تۇرۇپ ئرۆلگەن  ئىستىمەيدە جىھاد قىلىشنى ىجىھاد قىلماي تۇرۇپ ئۆلگەن ۋە نەپس»

 .(2)«ۇئۈستىدە ئۆلگەن بولىد ىسىمۇناپىقلىق شاخچبىى كىشى 

                                                                                                                     
سۈرگەن شىجائەتلىك سۇلتان. ئىلىانىي موڭغۇللىىى ۋە ئەھلى سەلىب بىلەن كرۆپ قېرتىم ئرۇرۇش قىلغران =

 رر ت. .ئىاۇن كۈنى شامدا كېسەل بىلەن ۋاپات بولغان - 1يىلى  - 1277ۋە مىالدىاە 
 دېگەن.« سەھى ( »549، «ئەسسىلسىلەتۇسسەھىھە)»ھەدىس. ئالبانىي:  - 24004، «مۇسنەدۇ ئەھمەد( »1)
 .دىسەھ - 1910 ،«سلىمۇم( »2)
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 -تەئردىل نرى وزىر مەزكرۇردا نەپس بىلەن جىھاد قىلىشرتىن مەقسرەت رامازان 
ئرامىللىىىنى  -شرەرت ى ئرادا تراپقۇزەۇچ تاكرامۇلپەرزلىىى ۋە  -ۋاجىپ  ،ئەركانلىىى
ئادا قىلغان نامازدەك ئادا قىلىشتۇر. بۇ خىل ئرادا قىلىرش پەقەت ۋە  بىلەنپۈتۈن كۈچ 

چانلىق كۆرسىتىش بىلەنال بولىدۇ. ئىبنى سەبىپەقەت نەپس بىلەن جىھاد قىلىش ۋە 
ئېاىردا ئىككرى جىھراد  رامرازانمۇئمىن ئۈچرۈن  ،بىلگىنكى» :مۇنداق دەيدۇ رەجە 
يەنە  ؛نەپرس بىرلەن بولغران جىھراد ئرارقىلىقكۈندۈزلىىى روزا تۇتۇش  ،ىبىى باردۇر:
بىلەن بولغران جىھراد. كىمكرى برۇ )ئارقىلىق ئۇيقۇ( كېچىلىىى قىاامدا تۇرۇش  ،بىىى

 سرەبىئىككى جىھادنى بىىلەشتۈرەلىسە، ھوقۇقلىىىنى تولۇق ئادا قىاللىسا ۋە ئۇنىڭغرا 
 .(1)«قىاللىسا ھېسابسىز ئەجىىگە ئېىىشىدۇ

 ەتىشرىگېچىقىپ ك ڭئاينى بۇ نىسىەم ڭنىقىلىش جىھاد نەبىل پسەن دىكىرامازان
 چتىنۈئر ڭئاينىر ۇكىشرى بر لمانۇسرۇم .ۇلىقىردېچ ەزگۆئاندىن ك داقالغان قىنلىشىپېي

بىىىنرى  چتىنۈئراخىىقى ئر ،اقىتتراۋقىلغران  سېھر ئۆتۈپ كەتكەنلىكىنى ڭئىككىسىنى
بولسرا  ۇبرچرۈنكى،  ياخشرى. نىىغلدىىىئاقىلىشقا  تەرىكەھ نۈچۈبىلىش ئ تەنىامەە

 رەمرربەيغەپ. رۇبىىىررد چتىنۈئرر لەزەۋئ ە ئ شررۇنداقال ئرراخىىقى ئررونى ڭنىرررامازان
 قويغران پۈزۈتكرەك قولردىن رنىەئمىنلۇمر اقاتارىرد ڭتلىىىنىەننۈس ڭيھىسساالمنىەلەئ
 رسرىتىشۆك يرول ەبىلىشرك قىممىتىنرى ڭنىسرىرسىەن بار ۋە لىشقاۋېپىېت رنىەرسىلەن
 نەتىىىشرچانلىق بىرل ۋە دئىجتىھا ەسسەھۇسسىمەھ قات،ۇقاتم ننىۈئون ك ۇاشئ نۈچۈئ
 نەلرگەك نھادىنەئ ۇلالھەزىاەر ەئائىش ەد«ينەھىھەس»ئىدى.  الھىدە ئۆتكۈزۈش بارئا
 ڭنىررامازان يھىسسراالمەلەئ رەمربەيغەپ»: ۇيردەد نداقۇئرانىمىز شر ەئائىشر ،ەتتەايۋرى

 تەئىبراد چىلىىىنرىېك ۋە براەاليتتى ڭچىر ىغىنرېب ڭئىشتىنىنى ،ەئاخىىقى ئونى كىىس
 .(2)«ئويغىتاتتى ابىئاتلىىىنىۋتا - ەئائىل تتى،ەرۈتىىىلد نەبىل

                                                
 .تەب - 46 ،«رامازان ۇزائىفۋە»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد1)
 .دىسەھ - 1174 ،«سلىمۇم» دىس؛ەھ - 2024 ،«خارىيۇب»: دىسەھ نەلىنگېك ە( بىىلىكك2)
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 مۇسررلىمنىڭ رىۋايىتىرردە ئائىشررە رەزىاەلالھررۇ ئەنھررا مۇنررداق دەيرردۇ: ئىمررام
نىڭ ئاخىىقى ئونىدا باشرقا ۋاقىتترا كۆرسرەتمىگەن رامازانپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم »

 .(1)«نى كۆرسىتەتتىتىىىشچانلىقالر

الھىردە ئابرۇ  كۆرسرەتكەنا دئونىرنىڭ ئراخىىقى رامازانئەلەيھىسساالم  رەسۇلۇلالھ
ئىبرادەت  نىكېچى: جۈملىدىنئىشالرنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ،  نۇرەۇنتىىىشچانلىق بولسا 

 ،ترۇرۇش يىرىاقالردىن تاۋابىئاتلىىىنى ئويغىتىش، ئايرال - ئائىلە ۆزئ، تىىىلدۈرۈشبىلەن 
شرام بىرلەن خرۇپتەن ئارىسرىدا  ،ز ئېچىشرنى سرەھەر ۋاقرتىغىچە كېچىكترۈرۈشئېغى

تە ى. بۇ ئرالشۇ ئون كۈننى ئېتىكاپ ئىبادىتى بىلەنمۇ خاى قىالتتمۇ داقالشۇن ،يۇيۇنۇش
نىررڭ رامازانپەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالمنىڭ  ،ئېاتقانرردەك رەجە خىسررلەت ئىبنررى 

 ى ئىدى. دئاخىىقى ئونىدىكى ئىجتىھا

نىڭغرا بۇ ؛ئىبادەت بىلەن تىىىلدۈرۈش نىكېچى بىرىنچىسهى، تتىنە ىسل ەئالت ۇب
برادەت پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم كېچىلىىىنرى ئى» :ئائىشە رەزىاەلالھرۇ ئەنھانىرڭ

دېگەنلىرك  . كېچىنرى تىىىلردۈرۈشدۇردېرگەن سرۆزى دەلىلر «بىلەن تىىىلردۈرەتتى
 تۇر.تكۈزۈشكۆپ قىسمىنى ئىبادەت بىلەن ئۆ ھەممىسىنى ئەمەى، كېچىنىڭ

 :ەدىسرتەھ ؛ئويغىتىش ابىئاتلىىىنىۋتا - ەئائىل نۈچۈناماز ئ ،تەئىككىنچى  ىسل
 پەد «ئاخىىقى ئونىدا ئائىلىسرىنى ئويغىتراتتى ڭنىرامازان يھىسساالمەلەئ رەمبەيغەپ»
 يھىسسراالمەلەئ رەمربەيغەپ» ەدىسرىدەھ ڭنىۇنھەئ ۇلالھەزىاەر رەز ۇبەئ (2).نەلگەك

قىاامرردا  نەبىرل ابىئراتلىىىۋتا - ەئرائىل ەچىلىىىردېك - 27، - 25، - 23 ڭرامازاننىر
 .(3)نەلگەك پەد« چاقىىەانىدى ئاياللىىىنى ۋە ھلىنىەئ ،نىدىرەاۇت

ئرراخىىقى ئررون كررۈن بۇنىڭرردىن كۆرۈۋېلىشررقا بولىرردۇكى، پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم 
ۋابىئرراتىنى ر كېچىسررى بولررۇش ئېھتىمرراللىقى بولغرران كررېچىلەردە ئررائىلە تاقەدئىچىرردىكى 

نىرڭ ئراخىىقى رامازان»: رەھىمەھرۇلالھ يئويغىتىشتا ناھايىتى چىڭ تۇراتتى. سۇفاان سرەۋرى
                                                

 .دىسەھ - 1175 ،«سلىمۇم( »1)
 . نەگېد «ھى ەس( »16 ،«ى ۋراەت تۇالتەس)». ئالبانىي: دىسەھ - 795، «تىىمىزىي( »2)
، - 806، «تىىمىزىري» ؛دىرسەھ - 1375 ،«دۋۇدا ۇبرەئ» ؛دىرسەھ - 20910 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »3)

 ت.رر  .نەگېد «ھى ەس». ئالبانىي: دىسەھ - 1605 ،«سائىيەن» ؛دىسەھ - 1364
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 -ئرائىلە تراقەت كەلتۈرەلىسرە كېچىدە ئىبرادەت قىلىشرتىن ۋە مەن ئۈچۈن  ،ئونى كىىگەندە
 دېگەنىكەن. (1)«تۇرتاۋابىئاتلىىىمنى نامازەا ئويغىتىشتىن سۆيۈملۈك بىى ئىش يوق

زىاررادە تىىىشررچانلىق ئىبررادەتلەردە  كۈنىرردە ئرراخىىقى ئررون مازاننىررڭراگەرچە  
پەيغەمرربەر  ،بولسررىمۇ پۈتررۈن ئررۈممەت ئۈچررۈن ئاالھىرردە تەكىررتلەنگەن شكۆرسررىتى

بىرلەن تىىىشچانلىق ناھايىتى ئائىلىسى بىلەن يىلنىڭ پۈتۈن ئايلىىىدا ئۆز ئەلەيھىسساالم 
. سررەھى  رىررۋايەتتە پەيغەمرربەر ۇربىررلەن سررابىتت لەررىررۋايەت ئىبررادەت قىلىرردىغانلىقى

 ئەلرىكۈيئروەلى بىرلەن  تۇززەھىاھەزرىترى فراتىمەقىرزى ئەلەيھىسساالم بىى كېچىسرى 
نامززززاز  (قوپررررۇپ)ئىككىڭززززالر »نىررررڭ ئىشررررىكىنى قېقىررررپ: رەزىاەلالھررررۇ ئەنھۇ
 .نىدىەگېد (2)«!ئوقۇمامسىلەر؟

پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم ئىشررتىنىنىڭ بېغىنررى چىررڭ   ىسههلەت، چىنچىۈئهه
 ئائىشررەمۇئمىنلەرنىررڭ ئانىسررى ئاياللىىىرردىن ئايىىلىررپ تررۇراتتى.  يەنررى ؛برراەاليتتى

 رەسۇلۇلالھ سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسرەللەم» :دىن كەلگەن رىۋايەتتەرەزىاەلالھۇ ئەنھا
كىىگەندە ئىشتىنىنىڭ بېغىنى چىڭ باەاليتتى، كېچىلەرنى ئىبادەت  كۈن ئاخىىقى ئون

   .(3)«تاۋابىئاتلىىىنى ئويغىتاتتى -ە بىلەن تىىىلدۈرەتتى ۋە ئائىل

 ؛ۋاقررتىغىچە كېچىكتررۈرۈش سروھۇرلۇق ئېغىزنررى ئېچىشررنى  ىسهلەت: تىنچىۆته
ۋە ئەنەى رەزىاەلالھرۇ ئەنھرۇالردىن رىرۋايەت رەزىاەلالھرۇ ئەنھرا ئائىشرە رىتى ھەز

نىرڭ ئراخىىقى رامازانم ەللەسۋە ئەلەيھىسەللەلالھۇ  رەسۇلۇلالھ» :قىلىنغان ھەدىستە
ئەلىرۇدرىي  ئەبۇ سرەئىد .(4)«قىلىۋېتەتتى سوھۇرلۇق ى ئاخشاملىق تامىقىنىكېچىس

 : پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم رىۋايەت قىلغان ھەدىستە رەزىاەلالھۇ ئەنھۇ

پتراردا )ئى بولسزا، ىمزاقچىۇى روزا ال ۇئز الرڭقايسزى الر،ڭىمزاۇى روزا ال ۇئرر 
ررر  ن،ۇلىسزۇئ ەققىچۇرلۇھوسز ئېغىز ئاچمىغان بولسا ئېشىپ كەتسرە ئىككىنچرى(

 :ساھابەلەردېگەنىدى. 
                                                

 .تەب - 56 ،«رامازان ۇزائىفۋە»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد1)
 .دىسەھ - 775 ،«سلىمۇم» دىس؛ەھ - 1127 ،«خارىيۇب»: دىسەھ نەلىنگېك ە( بىىلىكك2)
 .دىسەھ - 1174 ،«سلىمۇم» دىس؛ەھ - 2024 ،«خارىيۇب»: دىسەھ نەلىنگېك ە( بىىلىكك3)
 .نەگېد «ئىفەز» ئالبانىي. دىسەھ - 5653 ،«تەسەۋئ لۇمەئجۇلمەئ»: رانىيەبە( ت4)
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 لالھشرۇندا رەسرۇلۇ دى.دېرررر ئرۇالپ تۇتىلىغرۇ؟  جانرابلىىى !لالھۇرەسرۇليا رر 
 :ئەلەيھىسساالم

 - كەمېيز رىپىزكى ەى ئزالالھ نەم ن،ەئوخشزىمايم ەرگەسزىل نەمرر 
   .(1)دېدىرر  ،نەياىىم مىىلىىى ەى نەبىل كەئىچم

ئىبنرى ئەبرى  ؛ىلەن خۇپتەن ئارىسىدا يۇيۇنرۇشناماز شام ب  ىسلەت، شىنچىەب 
پەيغەمرربەر » :ئاسررىم ئائىشررە رەزىاەلالھررۇ ئەنھررادىن رىررۋايەت قىلغرران ھەدىسررتە

دا ئرۇخاليتتى ۋە قىاامردا ترۇراتتى، ئراخىىقى ئرونى كىىگەنردە رامازانئەلەيھىسساالم 
خرۇپتەن دىن ئۇزاق تۇراتتى ۋە شام بىرلەن ىىىئايالل ،ئىشتىنىنىڭ بېغىنى چىڭ باەالپ

 .(2)«ئارىسىدا يۇيۇناتتى

دە شەكسىزكى، ئاشۇ شەرەپلىك كېچىلەر ئۈچرۈن تەيارارلىق قىلىرش بولسرا زىارا
 پاكىزلىق بىلەن بولىدۇ. 

 ان.بىز بۇ توەىىسىدا ئىلگىىى توختىلىپ بولغ .ئېتىكاپئالتىنچى خىسلەت، 

 

 ئى ئالالھ! بىزگە ي غزىلىى ا مغس ەھكە  يغرۇشنى رىزىق قىلغىن!!
قاننداب بىنز پااندىلىق ھەرنداب بىز گغناھ ى! ساغال  قېلىشنى  قاھەر

بە بىنلە  ىنغەلبىنزگە ئىشالردى! غەنىرىەت ئېلىشنى رىزىنق قىلغىن!! 
...   جەھەننەمندى! قغيغلغشننى رىزىنق قىلغىن!!ئېزىشىشننى كەجەننەي
 ئامى!!

 

 

                                                
 .ەدىسھ - 1098، «ۇسلىمم» ەدىس؛ھ - 1922، «ۇخارىيب»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 1)
 .تەب - 346 ،«ئارىفەم لۇتائىفەل»:  ەجە( ئىبنى ر2)
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25 

 
 دىكى دۇئالىرىڭىزرامازان

 

برۇ  غىنرى بولرۇپ،قىلگە ئىلتىپرات لەربىرز ىئالالھ تائاالنىڭ دۇئاالرنى ئىجابەت قىلىش
نىڭ دۇئرانى برۇ مۇبرارەك ئراي بىرلەن ئالالھ تائاال ۇبارەك ئاينىڭ كارامەتلىىىدىندۇر.مئۇشبۇ 

ئەھكراملىىى  ،نىڭ ھرېكمەتوزىرۋە  روزا .زىكىى قىلىشى دۇئانىڭ كارامىتىنىڭ قاتارىدىندۇر
 قۇلههۇت غر نەم ندىنەسهه ى نههدىلىرەب ڭنىههېم﴿ھەققىرردە ئررالالھ تائرراال مۇنررداق دەيرردۇ: 

 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 ئىلتىپرات ئۈسرتىگە ئىلتىپراتتۇر، ئۇشبۇ دۇئاالرنىڭ ئىجابەت قىلىنىشى بولسا 
 ۇئززادىىمۇد ەرىززكەزەن ڭىائاالنىززئززالالھ » :پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم بايرران قىلغانرردەك

 .(1)«رۇق يو تەئىباد غراقۇلۇئ

ئە  ئۇلرۇ  ا تائاالەرئالالھ زات سېىىي ھەقىقىي سېىىالىق ئېاىدا بۇ مۇبارەك  ىزس 
ئزالالھ ىائزاال »: ئېاتىردۇ. پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم ىزقىلىس قۇللۇقبىلەن  لەرئىبادەت
 شز ى ۇرۇقاي  قۇرۇقز نىۇئز ،ەرسزۈىۆ  قزول ئاغاۇد نكىسىەب .رۇخىيكېس ر،ۇھايالىق 
 .(2)«ۇقىلىك ھايا

تائراال ئرۆزىگە دۇئرا قىلغران كىشرىنى ياخشرى كۆرىردۇ، شرۇڭا دۇئرا قىلىشرقا  ئالالھ
پەقەت ياخشررى كررۆرگەن نەرسرىنىال بررۇيىۇق قىلىرردۇ. پەرۋەردىگررار زات . ئررۇ ەانردۇربۇيىۇ

                                                
 .نەگېد «نەسەھ»: ئالبانىي. دىسەھ - 3370 ،«تىىمىزىي» ؛دىسەھ - 8733 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »1)
 - 3865 ،«ەمرراج ئىبنررى» ؛دىررسەھ - 3556 ،«تىىمىزىرري» ؛دىررسەھ - 1488 ،«دۋۇدا ۇبررەئ( »2)

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دىسەھ
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 الرنهىڭ)تىلىگىنى نەقىلىهم لۇق به( الرنىڭئهايىۇ)د نەم !الرڭقىلى ئاۇد اڭما﴿ئېاتىدۇ: 
دۇئرانى  بىرلەنيراكى كىبىرى  كۆرىردىغاندۇئانى كىچىك بەلكى ئالالھ  .(60: )ەافىى﴾(نەرىمېب

بررۇ ھەقررتە ئررالالھ تائرراال مۇنررداق دەيرردۇ:  تەرك ئەترركەن كىشررىگە ەەزەپ قىلىرردۇ.
 ھالهدا  هار تارتىهدىغانالر باش قىلىپ چىلىقڭچ  ئىبادىتىمدىن ڭنىېم بھىسىزكى،ۈش﴿
: ۇيردەد نرداقۇم پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالم برۇ ھەقرتە .(60 :)ەرافىى﴾ۇكىرىد ەمگەننەھەج
 .(1)«ۇقىلىك  ەزەغ غاڭنىۇئالالھ ئ ،سورىمىسا ەرسە ىمكى ئالالھ ىائاالدى  بىرن»

 الرغهاۇ)ئ س رىسها قۇلهۇت غر نەم ندىنەسه نهدىلىرى 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

 نەگېرد (186)بەقەرە: ﴾(نۇب لسه نەبىهل ئىمهان ەمىشهەھ نهىە)ي نۇيتسهېئ ئىمهان اڭما ۋە
بىرلەن  وزاررەىرب ەت ۇبرقىلىنغران دۇئانىڭ ئىجابەت بولۇشىغا نائىل بولۇشقا  ئايىتىدىكى

دۇئراالر  دىكىرامازانركەلرگەن. ىدا سىااقرەىب قىلىش ەقىلىشقا تھاسىل  ادارلىقنىۋقەت
ورقرۇپ قالھتىن ئالسەھەر ۋاقىتلىىىدا  ،ئۈچۈن ئىپتاردىن ئىلگىىى ئالالھقا يالۋۇرەۇچىالر

 كېراىن كېچىلەردىكى تەھەججرۈتلەردىن ،ۋە ئۇزۇن قىاامالردىن كېاىننگۈچىلەر ىئەيم
ئەنە . براردۇر لەززەت رەببىنىڭ ئالدىدا قورقۇپ يىغلىغۇچىالر بىلەلەيدىغان ئاالھىدە بىرى

ىنرى ىكەنلىكئئۇالر رەببىگە يېقىن ئىكەنلىكلىىىنرى ۋە ئىجرابەتنىڭمۇ ئرالالھ تائراالدىن 
 ھېس قىلىدىغان كىشىلەردۇر. 

ر خشرىلىقاليا ،كۈنلىىى ئۆتكەنسېىى دۇئانى ياخشى كۆرىدىغانالر كۆپىاىردۇ رامازان
روزىنىرڭ،  ،نىڭسرەبىنىرڭ، «قۇرئران»ئېارى  رامرازاندۇ. شرۇنىڭ بىرلەن نىركۆپ قىلى

ئېاى بولىردۇ.  مۇدۇئانىڭ ،ئاچالرنى تويغۇزۇش ۋە ياخشىلىق قىلىشنىڭ ئېاى بولغىنىدەك
بۇ ئۇشردۇئاەرا قىزىقتۇرەرۇچى ئرالالھ تائاالنىرڭ »ئىبنى كەسىى مۇنرداق دەيردۇ: ئىمام 

ئىككرى خۇسۇسرتا كۆرسرەتمە  ئارىسىدا زىكىى قىلىشرىدا ملىىىئەھكا وزىنىڭر ئايەتنى
 يەنە بىرىى، ،دۇئادا تىىىشچانلىق كۆرسىتىش ئۆتكەندىن كېاىنمۇشۇ ئاي بىىى،  باردۇر:

                                                
 .نەگېد «نەسەھ»: ئالبانىي. دىسەھ - 3373، «تىىمىزىي( »1)
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روزا  نۈچرۈئ ەمېنر ،خروش. (1)«تۇرئىپتار ۋاقتىدا دۇئرادا تىىىشرچانلىق كۆرسىتىشر ھەر
 ك؟ەىېرك رسرىتىشۆك تىىىشچانلىق ئاداۇد مۇ داۋاملىقاىنېدىن كرامازان ۋە بويىچە رامازان

 نۈچررۈئۋەدە قىلىنغررانلىقى  پاكرراتۇبىررى م ئاالھىرردە ەاروزىرردار گۇيئرراۇد ،نكىۈچرر
پرۈتكەن  غراروزى ڭئالالھ تائاالنىر ا،بولس كاپاتۇم ئاالھىدە ۇ. ئۇدلىرسىتىۆتىىىشچانلىق ك

 تسرىزەابئىج ئرالىىىنىۇد ڭالرنىرۇئ نۈچۈئ تەقدىىلەش نىالرقىلغان پەلەت لىىىدىنابۋسا
 روزىزكار ،بھىسزى  ىۈش»: ۇيردەد نداقۇم يھىسساالمەلەئ رەمبەيغە. پرۇرماسلىقىدۇقايت
 .(2)«ۇبولىزك )پۇرسرىتى( ئزاۇد بىر لمايكىغانۇرۇقاي  ىسى ەئىجاب اق ىكاۋ ئىپ ار نۈچۈئ

 اتىرداقۋئىپترار  مراۇنھەئ ۇلالھرەزىاەر (3)ىمەئىبنى ئ لالۇئابد ىسىۋرا ڭدىسنىەھ مەزكۇر
   .(4)قىالتتى ئاۇد ەىلىىىنى چاقىىىپ بىىلىكتچاق -باال 

ى روزىسرىغىال خراى ئەمەى، بەلكر رامرازانروزىدارەا نىسربەتەن برۇ مۇكاپرات 
دى خرۇدردۇر. بىى روزىدار ئۈچۈن رەت قىلىنمايدىغان بىى دۇئا باۋاقىتتىكى قانداق ھەر

 پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ مۇنداق دېگىنىدەك: 

 ڭئادىزز  پادىشززاھىى :ۇقىلىىمايززك تەر ئاسززىۇد ڭ ىشززىىى كۈرلززۈى چۈئزز»
 ڭمىىززۇزلەم ئاسززى؛ۇئارىلىق ززا قىلغززان د ەچۇئىف ززار قىلغزز ڭنىززدارروز ئاسززى؛ۇد
 غزاڭنىۇ، ئ ۈرۈىزۆ  ئاس ىكى  ڭىالرنىۇلۇب ئاسىىىۇد ڭمىىۇزلەمئالالھ . ئاسىۇد

ئىززىتى  بىهلەن قەسهەمكى، بىهر مەزگىلهدىن ›: ۋە ۇئاچىك ازىلىرىىىۋرەئاسمان د
 .(5)«ۇيكەد ‹ەتتە ياردەم بېرىمەنب لسىمۇ، ساڭا ئەلكېيىن ب

                                                
 بەت. - 233توم،  - 1، «تەفسىىۇ ئىبنى كەسىى( »1)
سررەنەدى »ھەدىررس(  - 636، «ھۇززۇجاجەمىسرربا)»ھەدىررس. بۇسررايىىي:  - 1753، «ئىبنررى مرراجە( »2)

 دېگەن.« زەئىف»دېگەن. ئالبانىي: « سەھى 
و  ن) شرىيەرۇلقەئ لئراىەئىبنرى ئ ممىىەەئئىىببننىى  ئئ  للالالھھۇۇئئااببدد رراھمانۇئابد ۇبەئ( 3) نِلرُرَ يث ْث َثنِلرَعوا و ثينبرو َُنَعمر ، ھ. َعْروُدنِه ثنبرو

ئىبنرى  مرىەئاتىسرى ئھۇما ررر نەئ ۇالھلەزىاە( ر685ياكى  683 – 595/ م.  65ياكى  63ھ.  – 27 نۇرۇب
 رەمربەيغە. پەەازاتالرەرا قاتناشرقان سراھاب ۋەقىلغران  تەھىجرى ەگەدىرنەم پۇبولر لمانۇسۇم نۇرۇئاستىن ب

 ۋەئررالىملىقى  ەئىچىررد رەلە. سرراھابرەانۇقالررد زىررپېي رنىەدىسررلەھ نەئىجررازىتى بىررل ڭيھىسسرراالمنىەلەئ
 رر ت. .قىلغان زات تەايۋرى دىسەھ قىنېي ەگ 700 لغان،ۇتون نەبىل يلىقىۇتگەئىباد

 ھەدىس. - 2376، «مۇسنەدۇ تەيالىسىي( »4)
 - 1752 ،«ەمراج ئىبنرى» ؛دىرسەھ - 2526 ،«تىىمىزىري» ؛دىرسەھ - 8030 ،«دەھرمەئ ۇدەسنۇم( »5)

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دىسەھ
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 الالھئر زاتھەممىدىن يرېقىن  ،ئىجابەت قىلغۇچىرنى دۇئاالر سالىھلە شۇ بائىس،
لىرش بىرلەن دۇئرا قىتۇرۇپ نىڭ كۈندۈز ۋە كېچىلىىى قىاامدا رامازان ئەززە ۋە جەللەگە

نىرڭ دۇئرا ئالالھ ەترتەئەمەلىاى لىرىتەھەرىكبۇ ئۇشرۇالرنىرڭ ئئالالھقا يېقىنلىشاتتى. 
 نەلىهمقى لۇق به( الرنىڭئهايىۇ)د نەم !الرڭهقىلى ئهاۇد اڭهما﴿ ەا قىلغان:قىلغۇچىالر
روزا  ئالالھنىرڭشرۇنداقال  ،چاقىىىقىغرادېرگەن  (60)ەافىى: ﴾(نەرىمېب الرنىڭ)تىلىگىنى

 لۇق به ىتىمنىەۋد ڭنىېم نۈچۈئ پى ېت ي ل ت غرا الرۇئ﴿ :تۇتقۇچىالر ئۈچۈن قىلغان
 (186ەقەرە: )ب﴾ (نۇب لسه نەبىهل ئىمان ەمىشەھ نىە)ي نۇيتسېئ ئىمان اڭما ۋە نۇقىلس

 نىداسىغا ئاۋاز قوشۇش ئىدى. دېگەن 

 لەرنى خالىسانە بىى ئرۆزىگەئىبادەت -تائەت  ۋە تەكبىى -دۇئا  نىلەربىزتائاال ئالالھ 
 ۋە نرىكتىې)شه الرنهىڭدىنى ياقتۇرمىغهان تەقهدىردىمۇ كاپىرالر﴿: دۇچاقىىىقىلىشقا 

 ۇلالھ. رەسررۇل(14)ەررافىى: ﴾!الرڭههقىلى ئههاۇقهها دئالالھرىيههادىن( سههاپ قىلغههان ھالههدا 
دا تېىىمرۇ رامازانربۇ ئىبادەت  دېگەن. (1)«دۇئا ئىبادەى ۇر» :متۇ ۋەسساالئەلەيھىسساال
، شرەھۋەتلەر قرۇرۇپ، ساپلىشرىدۇدا قەلبلەر يۇمشرايدۇ، روھرالر رامازانگۈزەل بولىدۇ، 

ئالالھنىرڭ  ،بۇ بىى بەندىنىڭ ئالالھنىڭ بۇيىۇقىغا ئاۋاز قوشۇشرىا ماننەپسلەر سۇنىدۇ. 
ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجرابەت قىلىشرى ئۈچرۈن بەنردىنىڭ شرۇنىڭغا اليىرق بولۇشرىدۇر. 

تۈرلررۈك  پ،نەپسررلەرنىڭ ئاجىزلىشررى ۋەيۇمشىشررى قەلبلەرنىررڭ  ئررادەتتەدۇئرراالر 
باشرقا  ىندرامازانرغرا بۇ ھال كىشى .بولىدۇمۇستەجا  بىلەن  قۇتۇلۇشى دىنشەھۋەتلەر
 .يدۇئېىىشەلمەتولۇق بۇ دەرىجە ۋاقىتالردا 

كېلىردۇ.  ىگەبىريراردەم سروراش بىرلەن  ئرالالھتىن ائالالھقا دۇئا قىلىش دائىمر
يرراردەم سررورايمىز،  ئررالالھتىنبىررز ئالالھقررا دۇئررا قىلغران ۋاقتىمىررزدا  ،شۈبھىسرىزكى

)رەببىمىههز( سههاڭىال ﴿لەن بىرر يرراردەم سررورىغان ۋاقتىمىررزدا بىررز تىلىمىررز ئررالالھتىن
 دۇئررا قىلىمىررز. دەپ( 5)فرراتىھە: ﴾ئىبههادەت قىلىمىههز ۋە سههەندىنال يههاردەم تىلەيمىههز

: مۇنرداق دېرگەن لالھرۇ ئەنھۇماەراەرەزىا ئەلەيھىسساالم ئىبنرى ئاببراى الھۇللۇسەر
                                                

 ،«دۋۇدا ۇبررەئ» ؛دىررسەھ - 2969 ،«تىىمىزىرري» ؛دىررسەھ - 18415 ،«دەھررمەئ ۇدەسررنۇم( »1)
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دىسەھ - 3828 ،«ەماج ئىبنى» ؛دىسەھ - 1481

 
 

، ئززززالالھ ى  ڭسورىسززززا مەئززززالالھ ى  ىىلىگىزززز ، يززززارد ،ەڭىىلىسزززز»
 .(1)«سورىغى 

 ئرالالھتىن ۋە دۇئا قىلىرش پىقنى ئىپادىلەش پەقەت ياردەم سورائالالھقا موھتاجل 
 :ئرالالھ ئۆزىردىن سورىشرىمىزنى تەلەپ قىلىرپ مۇنرداق دەيردۇ .بىلەن بولىردۇ تىلەش

پەيغەمررربەر  (32)نىسرررا: ﴾(ۇرىهههدېب ئهههالالھ) الرەڭهههتىل زلىنهههىەپ ڭنىهههۇئ ئهههالالھتىن﴿
نىردۇ: ىلىت ،ئرازدا بولسرۇن ئالالھنىڭ پەزلى كرۆپتە بولسرۇن ،ندەكئېاتقائەلەيھىسساالم 

! الرڭسززورا ۇزنىمززۇى ى ززاە. ھالرڭسززورا الرنىڭىززاۇز   مەبززارلى    الردى ڭبززبىەر»
 (2)«!الرڭسورا ۇچىىىمۇبوغق نەىكە   ۈلۈزۈئ ڭالرنىڭئايىغى

ۋاقىتتا ئالالھقرا خرالىس دۇئرا قىلىرش بىرلەن  خاھلىغان !ئى روزىدار قېىىندىشىم 
پەيغەمرربەر دەرۋەقە قولغررا كەلتررۈرگەن بولىسررىز.  بىنررىىنىجاتلىققررا ئېىىشرركەن ۋە ەەل

 ۋە ئالمىغزان ەئىچىزگ زۆئز ىىنزاھۇگ لمانۇسزۇقانزكاق بىزر مرەھ»ئەلەيھىسساالم: 
 ە ىشزىگ ۇئزالالھ ئز ،قىلسزا نىئاۇبىر د قىلىىمىغان تەنىي شۈزۈئ ھىمىىەر - ەسىل
يزا ى  ،ۇقىلىزك تەئىجزاب  ېزى ئاسزىىىۇد ڭ ىشىىى ۇئ يا: ۇرىكېبىرىىى ب ڭئىشىى چۈئ
 ەىرىزكۋبارا ڭئانىزۇد ۇ ىشزىكى  شز ۇيا ئز ۋە ۇرىكۈ كچىې  ەىكەئاخىر ئاسىىىۇد ڭنىۇئ

 دېگەندۇر. (3)«ۇ ىكۈۋېرۈىۆيامانلىقىى  

ن ئۈچرۈ دانراالر -ئاقىرل  ،ەەنىامەتئۈچۈن شۇنىڭ بىلەن بىىلىكتە ئىىالسمەنلەر  
بولسرۇن ا تالردباشرقا ۋاقىرئېاىدا بولسرۇن، خراھ  رامازانپۇرسەت ھېسابلىنىدىغان، خاھ 

  :يەنى .باردۇر ىىىۋاقىتل شۇنداق دۇئادىغان نىتەلەپ قىلى ،دىغانىلىئىزد

 تەڭ كېچە ۋاقتى 

، بزار ى اقىز ۋبىزر  ەچىزكې  نەىەقىقەھ»: متۇ ۋەسسااليھىسساالەلەئ لالھۇلۇسەر
قانزكاق  يرلىكىزكى ەخ تەئزاخىر ۋە نيزاۇد ئزالالھ ى  ىشزى  لمانۇسۇبىر مقايسى

                                                
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دىسەھ - 2516 ،«تىىمىزىي» ؛دىسەھ - 2669 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »1)
 .نەگېد «نەسەھ»( دىسەھ - 2252 ،«سابى ەم لۇمىشكات)» :ئالبانىي. دىسەھ - 3963، «تىىمىزىي( »2)
 دىرس؛ەھ - 710 ،«دەفىۇمر لۇبرەدەلئەئ»: خرارىيۇب دىس؛ەھ - 11149 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »3)

 .نەگېد «ھى ەس نەسەھ» :ئالبانىي .دىسەھ - 1816 ،«كەدرەستۇلمەئ»: ھاكىم
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، ئززززالالھ ى  ڭسورىسززززا مەئززززالالھ ى  ىىلىگىزززز ، يززززارد ،ەڭىىلىسزززز»
 .(1)«سورىغى 

 ئرالالھتىن ۋە دۇئا قىلىرش پىقنى ئىپادىلەش پەقەت ياردەم سورائالالھقا موھتاجل 
 :ئرالالھ ئۆزىردىن سورىشرىمىزنى تەلەپ قىلىرپ مۇنرداق دەيردۇ .بىلەن بولىردۇ تىلەش

پەيغەمررربەر  (32)نىسرررا: ﴾(ۇرىهههدېب ئهههالالھ) الرەڭهههتىل زلىنهههىەپ ڭنىهههۇئ ئهههالالھتىن﴿
نىردۇ: ىلىت ،ئرازدا بولسرۇن ئالالھنىڭ پەزلى كرۆپتە بولسرۇن ،ندەكئېاتقائەلەيھىسساالم 

! الرڭسززورا ۇزنىمززۇى ى ززاە. ھالرڭسززورا الرنىڭىززاۇز   مەبززارلى    الردى ڭبززبىەر»
 (2)«!الرڭسورا ۇچىىىمۇبوغق نەىكە   ۈلۈزۈئ ڭالرنىڭئايىغى

ۋاقىتتا ئالالھقرا خرالىس دۇئرا قىلىرش بىرلەن  خاھلىغان !ئى روزىدار قېىىندىشىم 
پەيغەمرربەر دەرۋەقە قولغررا كەلتررۈرگەن بولىسررىز.  بىنررىىنىجاتلىققررا ئېىىشرركەن ۋە ەەل

 ۋە ئالمىغزان ەئىچىزگ زۆئز ىىنزاھۇگ لمانۇسزۇقانزكاق بىزر مرەھ»ئەلەيھىسساالم: 
 ە ىشزىگ ۇئزالالھ ئز ،قىلسزا نىئاۇبىر د قىلىىمىغان تەنىي شۈزۈئ ھىمىىەر - ەسىل
يزا ى  ،ۇقىلىزك تەئىجزاب  ېزى ئاسزىىىۇد ڭ ىشىىى ۇئ يا: ۇرىكېبىرىىى ب ڭئىشىى چۈئ
 ەىرىزكۋبارا ڭئانىزۇد ۇ ىشزىكى  شز ۇيا ئز ۋە ۇرىكۈ كچىې  ەىكەئاخىر ئاسىىىۇد ڭنىۇئ

 دېگەندۇر. (3)«ۇ ىكۈۋېرۈىۆيامانلىقىى  

ن ئۈچرۈ دانراالر -ئاقىرل  ،ەەنىامەتئۈچۈن شۇنىڭ بىلەن بىىلىكتە ئىىالسمەنلەر  
بولسرۇن ا تالردباشرقا ۋاقىرئېاىدا بولسرۇن، خراھ  رامازانپۇرسەت ھېسابلىنىدىغان، خاھ 

  :يەنى .باردۇر ىىىۋاقىتل شۇنداق دۇئادىغان نىتەلەپ قىلى ،دىغانىلىئىزد

 تەڭ كېچە ۋاقتى 

، بزار ى اقىز ۋبىزر  ەچىزكې  نەىەقىقەھ»: متۇ ۋەسسااليھىسساالەلەئ لالھۇلۇسەر
قانزكاق  يرلىكىزكى ەخ تەئزاخىر ۋە نيزاۇد ئزالالھ ى  ىشزى  لمانۇسۇبىر مقايسى

                                                
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دىسەھ - 2516 ،«تىىمىزىي» ؛دىسەھ - 2669 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »1)
 .نەگېد «نەسەھ»( دىسەھ - 2252 ،«سابى ەم لۇمىشكات)» :ئالبانىي. دىسەھ - 3963، «تىىمىزىي( »2)
 دىرس؛ەھ - 710 ،«دەفىۇمر لۇبرەدەلئەئ»: خرارىيۇب دىس؛ەھ - 11149 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »3)

 .نەگېد «ھى ەس نەسەھ» :ئالبانىي .دىسەھ - 1816 ،«كەدرەستۇلمەئ»: ھاكىم
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 نەىىلىزززگ ڭنىزززۇئئزززالالھ  ،قالسزززا لىززز ې  لۇدۇئززز اقى قزززاۋن بىزززر ئىشزززىى سزززورىغا
 .نەگېد (1)«ۇبولىك ەچىكې  ەممەھ اقى ۋ ۇئ ،ۇرىكېب رسىسىىىەن

 اقتىۋ رەھەس 

 چىسزىې  رەئزالالھ ھ»: ۇيدەد نداقۇم سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەم رەمبەيغەپ
، يقىزال تەئىجزاب نىۇئز نەم ؟ۇقىلىزك ئزاۇد اڭ ى  ما›:  ۈشۈئاسمىىىغا چ نياۇد

 نززكى ە،  ىزز  ميە ۈۋېرۈچززە  نىۇئزز نەم ؟ۇكيززەلىى تەغپىززرەم نززكى ە ىزز  م
يامزززانلىقىى  نزززكى ە ىززز  م ،يەرېزززب رى ىززز  غزززاڭنىۇئ نەم ؟ۇيزززكەىىلرى ىززز  

 .(2)«ۇيكەد ‹يە ۈۋېرۈىۆ  نىۇئ نەم ؟ۇيكەىىل  ىشىىۈۋېرۈىۆ 

 چىلىرىېك رامازان 

بىرىىچززى  ڭيىىىززېئ رامززازان»: ۇيرردەد نررداقۇم يھىسسرراالمەلەئ لالھۇلۇسررەر
 ڭدوزاخىىز ،ۇ زاى ىلىرى باغلىىىزك ڭالرنىۇئ ۋە ي انالرەش ،ەنكەلگە   ى ېي چىسىې 

. بىززر ۇچىلىززكېئ ازىلىززرىۋرەبززارلى  د ڭىىىززەنىەىاقىلىزز ، ج ازىلىززرىۋرەبززارلى  د
 چىالرنىۇىقززۇروزا ى  ،ەد‹ !لە  چى،ۈئززى ياخشززىلى  ئى دىگزز›جا ززارچى: 

روزا   ،ەد ‹!تە  يىزززراق چى،ۈدىگزززئزززى يامزززانلى  ئى ›چاقىرسزززا؛  ەىكەنزززىەج
 چىسزززززىې  رەھ ڭيىىىزززززېئ رامزززززازانئزززززالالھ . ۇقوغاليزززززك ىمىغزززززانالرنىۇى
 .(3)«ۇ ىكۋې ىشىىى ئازاد قىلى ەنچۇبىرم مكى ەنىەھەج

 چاقىرىلغان ئەسنادا زانەئ 

 زانەنامازغززا ئ»م مۇنررداق دەيرردۇ: تۇ ۋەسسرراالپەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراال
. ۇقىلىىىززك تەئىجززاب ئززاالرۇد  ،چىلىززېئ ئىشززىكلىرى ڭئاسززمانىى اقى  ززاۋ النغززانۋىو
 .(4)«ۇلمايكۇرۇقاي  ئاۇد رىسىكىكىۇئوى  ڭ بىرنىەى نەبىل زانەئ نەىەقىقەھ

                                                
 .دىسەھ - 757 ،«سلىمۇم( »1)
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دىسەھ - 10237 ،«سائىيەن» دىس؛ەھ - 7500 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »2)
 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدىسھ - 682، «تىىمىزىي»( 3)
: باەردادىي تىربەخ دىرس؛ەھ - 2220 ،«يالىسرىيەت ۇدەسرنۇم» دىرس؛ەھ - 4109 ،«ئرالەي برىەئ ۇدەسنۇم( »4)

 .ئىفەز دىەنەس. تەب - 291 توم، - 2 ،«نەنۈس ۇرھەش»: ىيەۋەەب. تەب - 147 ،توم - 4 ،«باەداد تارىىى»
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 ئارىلىقىدا كبىرەت نەبىل زانەئ 

 نەبىزل زانەئ»مۇنرداق دەيردۇ:  سەللەلالھۇ ئەلەيھرى ۋەسرەللەمپەيغەمبەر 
 .(1)«!الرڭقىلى ئاۇد ا،ۇڭش .ۇلمايكۇرۇقاي  ئاۇد رىسىكىكىۇئوى  ڭ بىرنىەى

 ەردەجدىلەنامازدىكى س 

)نەجرم: ﴾!الرڭهقىلى تەئىبهاد )ئۇنىڭغا( ۋە الرڭقىلى ەجدەئالالھقا س﴿ئالالھ تائاال: 

 قى ېيزز ەڭئ ەبززبىگەر ڭنززكىىىەب»: ئېاتىرردۇپەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم . دەيرردۇ (62
 ەجكىكەسزز ن،ۈچززۈئ ڭنىۇشزز. رۇھالى ىززك جكىكىكىەسزز ھززالى ى بولىززكىغان

 .(2)«!الرڭقىلى  ۆ  ئانىۇد

 يىنېنامازدىن ك 

 داڭهههغىېچ ب شهههىغان( تهههتىنەۋەد! دەممەھۇ)ئهههى مههه﴿ :ئەززە ۋە جەلرررلە ئرررالالھ
 (8 – 7 :ھئىنشرىىا)﴾نگىنەزلۈيه غهاڭردىگارىۋەرەپ. تىرىشهقىن قىلىشقا تەقا( ئىبادئالالھ)

بەرگىنىڭردىن سراالم  ،نامازدىن پارىب بولغىنىڭردايەنى »: ۇيدەد (3)ھھاكدەئەد دېگەن.
 .(4)«سوراشقا يۈزلەن ئالالھتىندۇئاەا يۈزلەن ۋە  ،كېاىن

 ەنىدۈك ۇمۇئەج 

بززار  ۋاقىزز بىزر  ەنىززكۈ  ەئۇمززۇج»: سررەللەلالھۇ ئەلەيھررى ۋەسررەللەمپەيغەمربەر 
 نىۇئزالالھ ئز ،ەىىلىسز ەرسزەنبىر ئالالھ ى   ۇناماز ئوق ەى ەسائ ۇئ ەنكەب  ،ۇبول
 دېگەن. (5)«ۇرىكېب

                                                
 ئىبنررى» دىررس؛ەھ - 4109 ،«ئررالەي بررىەئ ۇدەسررنۇم» دىررس؛ەھ - 12606 ،«دەھررمەئ ۇدەسررنۇم( »1)

: رەچىلۈرگررەب باھررا. تەب - 165 تروم، - 5 ،«نەنۈسرر ۇرھەشرر»: ىريەۋەەب ؛دىررسەھ - 426 ،«ەيمەزۇخر
 .نەگېد «ھى ەس»

 .دىسەھ - 482 ،«سلىمۇم( »2)
لَينِهثوَا ث نِلل وب ن) لھىاللىيەئ زاھىمۇئىبنى م ددددااھھھھااككەەئئ دەممەھۇم ۇبەئ( 3) ِث َُنُمو َِ ( ررر 723 –/ م. ؟  105 –ھ. ؟ ، اُكنبو

 رر ت. .نەلگەكىتابلىىىدا ك «نەنۈس تۆت» دىسلىىىەقىلغان ھ تەايۋ. رىسسىىەفۇم رۇشھەتابىئىن، م
 .نەسەھ دىەنە( س4)
 نەسررەھ»: ئالبررانىي. دىررسەھ - 1139 ،«ەمرراج ئىبنررى» دىررس؛ەھ - 10734 ،«دەھررمەئ ۇدەسررنۇم( »5)

 .نەگېد «ھى ەس
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 اقىتۋ يىنكىېك ئ يغانغاندىن  الپۇئ نەبىل تەتاھار 

 لمانۇسززۇقانززكاق بىززر مرەھ» :سررەللەلالھۇ ئەلەيھررى ۋەسررەللەم رەسررۇلۇلالھ
ئويغىىىز   ەچىزكېئانكى    ،قالسا خال ۇئ نەبىل تەىاھار  ەسلەئالالھىى ئ
 نىۇئززالالھ ئزز ،سورىسززا ىززىىرەئىشززلىرىكى  بىر تەئززاخىر ۋە نيززاۇد ئززالالھ ى 

 دېگەن. (1)«ۇرىكېب

 ئارىلىقىدا سىرەئ نەبىل شىنېپ نىۈك ەنبەارشچ 

پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم ئەھرزا  » جابىى رەزىاەلالھۇ ئەنھۇ مۇنرداق دەيردۇ:
دى، چارشرەنبە ىۋىرچارشەنبە كۈنلىىى دۇئا قىل ۋە سەيشەنبە ،ىدە دۈشەنبەمەسجىد

كررۈنى پېشررىن بىررلەن ئەسررىى ئارىلىقىرردا ئىجررابەت قىلىنرردى. بىررز پەيغەمرربەر 
ئەگەر بىرىەر شرۇندىن كېراىن  .سساالمنىڭ يۈزىردىكى خۇشراللىقنى كرۆردۇقئەلەيھى
 نىۈكر ەنبە)چارشر اقىرقۋ ۇئاشر ەنردۈك ۇئاش ،بولسامپ قالغۇدەك قۇيولۇ قائىشمۇھىم 

 ڭنىرئايىمۇ، دەد - ترتىمقىال ئراۇپ دۇترۇت ڭچىرنرى ئارىلىقى(  سىىەئ نەبىل شىنېپ
 .(2)«تتىمەغانلىقىنى بىلبول تەئىجاب

 اقىتالرۋ ب لغان شۇرۇئ ۋە قىلىنغانقىرىق چا قاجىھاد  

ئىككزى ۋاقىز  بزار، ئاسزمانىىڭ »پەيغەمبەر ئەلەيھىسسراالم مۇنرداق دەيردۇ: 
قانززكاق بىززر دۇئززا قىلغۇچىغززا دۇئاسززىىىڭ قاي ۇرۇلۇشززى ھەر ئىشزىكلىرى ئېچىلىززكۇ،

 ؛ يەنە بىززرى،جىھززاد چززاقىرىقى بولغززان ۋاقىزز  ،ناھززايى ى ئززاز بولىززكۇ، بىززرى
 .(3)«ولىكا دۈشمەنگە قارشى سە  بولۇ  ىۇرغان ۋاقى ئالالھىىڭ ي

 «زەمئرئىسرمى ئە»دا ىرزئى مۇسۇلمان قېىىندىشىم! ئالالھقرا دۇئرا قىلغران ۋاقتىڭ
ئرى » :نىڭبىرى كىشرى سرەللەلالھۇ ئەلەيھرى ۋەسرەللەمپەيغەمربەر  .لىڭقىبىلەن دۇئا 

                                                
 ،«ەمراج ئىبنرى» دىرس؛ەھ - 5042 ،«دۋۇدا ۇبرەئ» دىس؛ەھ - 21609 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم( »1)

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي .دىسەھ - 805 ،«سائىيەن» دىس؛ەھ - 3381
 - 14603 ،«دەھررمەئ ۇدەسررنۇم» دىررس؛ەھ - 704 ،«دەفىۇمرر لۇبررەدەلئەئ» :خررارىيۇ( ئىمررام ب2)

 .نەگېد «نەسەھ»: ئالبانىي .دىسەھ
 ،«بىرىەك لۇمرەئجۇلمەئ»: رانىريەبەت دىرس؛ەھ - 661 ،«دەفىۇمر لۇبرەدەلئەئ» خرارىيۇ( ئىمام ب3)

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي .دىسەھ - 5642
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ن باشقا ئىرالھ سەندى .مەنيەتىلسېنىڭ ئالالھ بولۇش سۈپىتىڭ بىلەن سەندىن ئالالھ! 
تۇەقرانمۇ  ،سرەن تۇەۇلغرانمۇ ئەمەى ،ھەممە ساڭا موھتراج ،يېگانىسەن -يوق يەككە 

 ئرۇدەپ دۇئرا قىلىۋاتقرانلىقىنى ئراڭالپ،  «سېنىڭ ھېچبىى تەڭدىشىڭ يوقتۇر ،ئەمەى
قىلىززكىغان  تەئىجززاب سززاقىلىى ئززاۇد رىززكىغان،ېب ەنسززەىىل نەسزز»: كىشررىگە
 (1)«ڭكىىىلىز ئزالالھ ى  نەبىزل (زەمئرئە ئىسرمى) اى ا ئىسمى  ەڭئ ڭئالالھىى
 دېگەن.

 

سن رالغا  ۋاقى  نا بېزىندىغا   دۇئنا  شىئى كەل ۈرۈ ئى ئالالھ! 
بىنلە   ىن «ز  ئنئىسنىى ئە»قىلىنغا  ۋاقى  ا ئى ابەت قىلىندىغا  

پۈينۈ   بەرگى!.پۈيۈ  س رىغا  نەرسىلىزىىىزنى   سەندى! س رااىىزكى
بىنزگە پۈينۈ  رازىلىنق بىنلە   ۋ  غىن!گغناھلىزىىىزنى مەغئىز ت قىل

 !. ئامى!..!!غىقىلئايا  نېئىەت

                                                
: ئالبررانىي. دىررسەھ - 3857 ،«ەمرراج ئىبنررى» ؛دىررسەھ - 23091 ،«دەھررمەئ ۇدەسررنۇم( »1)

 .نەگېد «ھى ەس»
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ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 

 بەت. - 315، «بۇستانۇل ۋائىزىن»: زىيەۋج لۇئىبن( 5)
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26 

 
 ڭىزپۇرسىتىئۆمۈرلۈك دىكى رامازان

  

 (ترر  ىز؟ڭئويالپ باققانمىدى ىىندىشىم،ې)ق

 مسىز؟ەبارلىقىغا ئىشىن ىزڭرسىتىۇبىى پ لىشقاۇۋېرۇقايت رنىۈمۆئ نەتكەك

بررارلىقىنى  ڭنىررچىېبولىرردىغان بىررى ك يتكىلىەپۆكرر پەسسررىلەھ رنررىەللەمەئ
 ىز؟ڭىىدمەربىل

 ەسرىزگ يھىسسراالمەلەجىبىىرل ئ ردارىەس ڭرنىەلەماالئىك ۋە رەلەماالئىكبارچە 
« ئرامىن!» ىزەراڭئالىىىۇد ڭسرىزنى ۋەقىلىردىغان  ئاۇد نۈچۈسىز ئ ىىدىغان،ېساالم ب

 مسىز؟ەبارلىقىنى بىل ڭىزنىڭاقتىۋبىى  ەئاالھىد ىىدىغانېب پەد

 بۇشرئۇ ڭتنىەرسرۇبىىپ سرىزۇپىلغېت نۈچۈئ ىزڭلىشىۇۋېيۇي ىزنىڭناھلىىىۇگ قىلغان
 ؟ۇىزدىمڭسىېئ نلىكىەرامازاندا ئىك مۇبارەك

 پەتلەپۈقىاللمايدىغان، تىل سر رەۋۋۇسەت قىلەقىممىتىنى ئ - دىىەق ەىزدڭمىىۆئ
 مسىز؟ەبارلىقىنى بىل ەچېك ەبىى ئاالھىد نداقۇبواللمايدىغان ش

 نلىكىنهىەئىك ەمېن ڭىنىچىسېك درەق﴿ .رۇچىسىدېك درەق لەد ەچېك ۇئ كى،ڭبىلى
ئالالھنىڭ رەھمىتى، بەرىكىترى شۇنداق بىى كېچىكى، ئى مۇئمىن!  (2 :درە)ق﴾ن؟ەمسهەبىل
الردىن ەاپىرل، مەەلرۇپ قىاللمىغرانالر، ەالىبالردىن قەدرىنى قىاللىغانالر، مولكىامى ىئۋە 

 ئايهدىن ڭمىه( ەتهتەزىلەپ ۋە پەرە)شه چىسهىېك درەق﴿ بولىدىغان مۇبرارەك كېچىردۇر.
 ،نەبىههل مههرىەئ ڭردىگارىنىههۋەرەپ ەچىههدېك ۇشهه جىبرىهه( ۋە رەرىشههتىلەپ. رۇقتۇئههارت
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 ڭتهها ەچېكهه ۇشهه. ۇشههىدۈچ نۈچههۈبههارلىق ئىهه  ئ)زېمىنغهها ئههالالھ تەقههدىر قىلغههان( 
 .(5 – 3 :درە)ق﴾رۇتتەئامانلىقتىن ئىبار - تىنچ (ەنلۈتۈپ رەدەق غانغاۇي ر

 نههى«قۇرئههان»بىههز ﴿ بررارەك كېچىرردۇر.نازىررل بولغرران مۇ «قۇرئرران كەرىررم»ئررۇ، 
بىهههز  ق،ۇ( نازىههه( قىلهههدەچىسهههىدېك درەق نهههىە)ي ەچىهههدېك كەبهههارۇم نەتەقىهههقەھ
 ۇئههه .قۇب لهههد چىۇرغۇ( ئاگاھالنهههدنەبىهههل «قۇرئهههان»)ئىنسهههانالرنى  نەتەقىهههقەھ
 ىه ئ( قىلىنغان ەب يىچ ززاسىەقەت ڭتنىەكمېھ نىە)ي تلىلەكمېبىر ھرەھ ەچىدېك
 .(4 – 3ن: )دۇخا﴾ۇئايرىلىد( الىۋھەئ باشقا ۋە جىلىەئ رىزقى، ڭرنىەندىلەب نىە)ي

  ،دىرن ئاسرماننىڭ ئىرززەت ئرۆيىگە بىرى (1)لەۋھۇلمەھفۇز «قۇرئان كەرىم»ئۇ
 .(2)پارچە چۈشكەن( مۇبارەك كېچىدۇر -پارچە زېمىنغا پۈتۈن چۈشكەن )كېاىن 

 ك ۇبرارەن مئۇ، ئالالھ ئۇلۇ  قىلغان ۋە ئە  ئۇلۇ  سۈپەتلەر بىرلەن سرۈپەتلىگە
 نلىكىنهههىەئىك ەمېنههه ڭىنىكېچىسههه درەق﴿: دۇر. ئرررالالھ مۇنرررداق دەيررردۇكېچىررر

لىرش ىنىڭ بىاەتئىنسرانى ترقىممى -قەدىرى يەنى ئۇ كېچىنىرڭ  (2: درە)ق﴾ن؟ەمسەبىل
لەرنىرڭ ەەيبىنرى پەقەت تقىممى -قەدىرى ڭ ىردائىىىسىنىڭ سرىىتىدىدۇر. ئرۇ كېچىن

 .بىلىدۇئەززە جەللەال ئالالھ بىلگۈچىسى يېگانە 

 الر(3)ئارماەرانئىالھىري  كرارامەت ۋەئاجايىرب ئالالھ تائاال بۇ ئرۈممەتنى  ،ئۇ 
ئرالالھ ئرۇ كېچىردە قىلىنغران ئىبرادەتنى  بىلەن خراى قىلغران مۇبرارەك كېچىردۇر.

                                                
(: ئىسالم ئېتىقادىدا جىمى مەۋجۇدات ۋە ھادىسىلەرگە ئاالقىردار ئىالھىري ئىلىرم وظُ اللَّْوُح اْلمنْ ُفن) للەەۋۋھھۇۇللممەەھھففۇۇزز( 1)

أم ) ئئااننرررراا  ككىىتترررراا  ( »4، «زۇخررىۇف»؛ 39، «رەئررد)»ۋە تەقرردىى قەيررق قىلىنغرران كىتررابتۇر. بەزى ئررايەتلەردە 
ان ئۇالرەرا ئاالقىردار دەپمۇ ئاتالغان. ئالالھ ئۇنىڭغا جىمى مەخلۇقاتالرنى ياراتماستىال كېاىرنچە بولىردىغ «(الكتمب

چو  ۋە كىچىك ئىشالرنىڭ ھەممىسرىنى پۈترۈۋەتكەن. پەيغەمربەر سرەللەلالھۇ ېەلەيھرۈ ۋەسرەللەم ھەدىسرتە: 
مىزززڭ يىززز  بزززۇرۇن  50ئزززالالھ مەخلۇقاىالرنىزززڭ ىەقزززكىرىىى ئاسزززمان ۋە زېمىىىزززى يارى ىشززز ى  »

(. مەزكرۇر 2653، «سرلىممۇ)»دېرگەن « پۈىۈۋەىكەن. ئۇ چاغكا ئالالھىىڭ ئەرشزى سزۇ ئۈسز ىكە ئىزكى
بىرلەن « لەۋھ»دېرگەن مەنىردىكى « خەت يرازەىلى بولىردىغان يايپرا  ۋە ترۈز يرۈز»ئاتالغۇ سرۆزلۈك مەنىسرى 

ئۈسرتىگە خەت / يرازۇ يېزىلغران، »دېرگەن سرۆزدىن ترۈزۈلگەن بولرۇپ، « مەھفۇز»مەنىسىدىكى « قوەدالغان»
 رر ت. ېمەكتۇر. ھەقىقىتىنى ئالالھ ئۆزى بىلۇر.د« ئۆچۈرۈلۈشتىن ۋە ئۆزگەتىلىشتىن قوەدالغان تۈز لەۋھە

 بەت. - 532توم،  - 4، «تەفسىىۇ ئىبنى كەسىى»( 2)
سوۋەا دېگەن مەنىردە. مەھمرۇد كاشرغەرىي:  –: ئوەۇزچە، يارماقان ھەم دېاىلىدۇ. ئامۇچ ئئااررممااەەاانن( 3)

 بەت. - 189، توم - 1 ، ئۈرۈمچى،1981ئۇيغۇرچە،  ،«دىۋانۇ لۇەاتىق تۈرك»
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كېچىسهى  درەق﴿: ئىلگىىىكى ئۈممەتلەر قىلغان مىڭ ئايلىق ئىبادەتتىن ئەۋزەل قىلدى
بررۇ كېچىرردىكى ، دېررمەك .(3)قەدر: ﴾رۇقتۇرتئهها ئايههدىن ڭمىهه( ەتههتەزىلەپ ۋە پەرە)شهه

 - ترائەتقىلغران ئراي  ترۆت ىلي ئۈچسەكسەن  ۈكسىزلئۈزبىى مۇسۇلماننىڭ ئىبادەت 
پۈترۈن  رىردەەنىرڭ نەزبەزى ئالىمالر شرۇنداقال ئۇشربۇ كرېچە .دۇربراراۋەر ئىبادىتىگە

 سرىزساناق - سانكۈرمىڭ ياكى نى «مىڭ»ئەرەبلەر  ،ياخشىدۇر. چۈنكى مۇدىنالرزامان
 ئۈچۈن قوللىناتتى.ئۇقۇمى زامان  بىى دېگەندەك

  ،ەرشئقورشرايدىغان،  نرىزېمىنئراۋات قىلىرپ،  يەر يرۈزىنىلەر ەمراالئىكئۇ 
بولۇپ كەلگەن ۋە ھەتترا ھمان ېمگە مۇئمىنلەردىن بولغان ئاھالىلىىى پەرش ىىىئاھالىل

ىرن يەر يرۈزىگە د(1)سرىدرەتۇل مۇنتەھرا سامادىن، ەماالئىكئە  ئۇلۇ  ۋە ئە  ئەۋزەل 
 - بىرى ،ىغانىىردېب پەد «ئامىن» ئالىىىغاۇد ڭئىنسانالرنى ەچۇئاتق  تاتاكى چۈشۈپ، 
 .(2)ىغان مۇبررارەك كېچىرردۇرىىرردېبسرراالم  ەرگەئمىنلۇتىكى مررسررجىدەم ۋە ەبىررىىگ

 مىنغههاې)ز نەبىههل مههرىەئ ڭردىگارىنىههۋەرەپ ەچىههدېك ۇشهه جىبرىهه( ۋە رەرىشههتىلەپ﴿
 غانغههاۇي ر ڭتها ەچېكه ۇشه. ۇشهىدۈچ نۈچههۈئ ئىه  قبهارلى( قىلغهان قهدىرەتئهالالھ 

 .(5 – 4 :)قەدر﴾رۇتتەئامانلىقتىن ئىبار - تىنچ (ەنلۈتۈپ رەدەق

 يھۆكمى بىرلەن شرەرئى (3)قەدەرئالالھنىڭ  مۇبارەك ھۆكۈم كېچىسىدۇركى، ئۇ 
دە ئىنسرانالرنى كېچىرئرۇ  ،ھەقىرقەتەن. دۇربىرىلىكتە چۈشركەنشۇ كېچىردە  مىھۆك

قۇرئرران »ھۆكررۈملەر بىررلەن تولغرران  يشررەرئى ۋە ۈتلەرگررۆئشررتۇرەۇچى اليېقىنئالالھقررا 
 نهى«قۇرئهان»بىهز ﴿: چۈشكەن كېچىردۇر. برۇ ھەقرتە ئرالالھ مۇنرداق دەيردۇ «كەرىم

                                                
تننهن ) ىىددررەەتتۇۇلل  ممۇۇننتتەەھھااسس( 1) دېگەن مەنىردە « تىكى سىدر )چىالن( دەرىىىكئە  ئاخىىقى چە»(: ِسْ رنُ  اْلُمننْ

چېگرىادۇر. مەزكرۇر  -قەۋەت ئاسماندا، يارالمىشالر ئالالھقا يېقىنلىشااليدىغان ئاداققى چەك  - 7بولۇپ، 
رەسرۇلۇلالھ ». برۇ ئاترالغۇ ئرايەتلەردۇر - 18 – 13سۈرىسرى « نەجرم )يۇلترۇز(»ئاتالغۇنىڭ مەنبەسرى 

دېاىشركە « ئەلەيھىسساالم مىىاج كېچىسى يېنىدا ئىالھىي سىىالرەا مۇيەسسەر بولغان دەرەخ ياكى ماقام
 رر ت. بولىدۇ. ھەقىقىتىنى ئالالھ ئۆزى بىلۇر.

 .تەب - 113 توم، - 20 ،«بىيۇرتۇق ۇفسىىەت( »2)

سىلەرنى، بولۇپمۇ مەسرئۇلىاىتى برار بەشرەرىي )ئىنسرانغا ئالالھ تائاالنىڭ شەيئى ۋە ھادى(: القن ر) ققەەددەەرر( 3)
ھەرىكەتلەرنررى ئەزەلرردە پىالنررالپ بولررۇپ ۋاقتررى كەلگەنرردە ۋۇجۇدقررا چىقىىىشررىنى  -خرراى( ئىررش 

 رر ت. بەت. - 58جىلد،  - 24ئىسالم ئانسېكلوپېدىاسى،  TDV. ئىپادىلەيدىغان دىنىي ئاتالغۇ
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 بىهههز ق،ۇقىلهههد نازىههه(( ەچىسهههىدېك درەق نهههىە)ي ەچىهههدېك كەبهههارۇم نەتەقىهههقەھ
ۋە  (3 :دۇخران)﴾.قۇب لهد چىۇرغۇئاگاھالنهد( نەبىل «قۇرئان») ئىنسانالرنى نەتەقىقەھ

ئايىىلغرران قەدەر  مۇناسررىببىررى ھېكمەتلىررك ئىررش ھەريەنە شررۇنداقال ئررۇ كېچىرردە 
 ەچىهدېك ۇئه﴿لەۋھۇلمەھفۇزدىن چۈشىدۇ. بۇ ھەقتە ئالالھ مۇنداق دەيردۇ:  ىىىھۆكۈمل

 نهىە)ي ئىه ( قىلىنغهان ەبه يىچ ززاسهىەقەت ڭتنىهەكمېھ نهىە)ي تلىهلەكمېبىر ھرەھ
 قههدىرەت ەچېكهه ۇ)شهه .ۇئايرىلىههد( الىۋھههەئ باشههقا ۋە جىلههىەئ رىزقههى، ڭرنىەنههدىلەب

بىههز  ر،ۇب لغههان ئىشههت رگههاھىمىزدىنەد ڭ( بىزنىههممىسههىەھ ڭقىلىنغههان ئىشههالرنى
 .(5 – 4)دۇخان: ﴾قۇب لد چىۈتكەۋە( ئرنىەرلەمبەيغە)ئىنسانالرغا پ نەتەقىقەھ

 ئالالھنىررڭ ئىمرران ئەھلررى ئۈچررۈن  دىن بىررىىىررىكەتلىىڭ بەرىررنكېچىۇ بشررئۇ
سرائادەت ۋە  - بەخرقدە كېچىرئالالھ ئرۇ  شىدۇر.ۈغان قەدەرلەرنى چۈشۈربولت ەرەھم
جرازا  - ئراپەت ۋە ەەزەپ - بااليى كېچە مەزكۇر لەرنىال تەقدىى قىلىدۇ.نېئمەت -رىزىق 

 ۋە مرۇئمىندە كېچىرتەقدىى قىلىنغران باشرقا كرېچىلەرگە ئوخشرىمايدۇ. شرەيتان ئرۇ 
 (ەنلۈتهۈپ رەدەق غانغهاۇي ر ڭتها ەچېكه ۇشه﴿ :تەسرىى كۆرسرىتەلمەيدۇلەرگە مۇئمىنە

 .(1) (5)قەدر: ﴾رۇتتەئىبار ئامانلىقتىن - تىنچ

 ئىنسرانالرنىڭ  كېچىنىرڭيەنە بىىى مەزكۇر  دىنكەتلىىىىبەركېچىنىڭ  ۇبشئۇ
ش ئۈچۈن تىىىشچانلىق كۆرسىتىشلىىى، بۇ ەنى ئىزدكېچىنىڭ قالغان ئونىدا شۇ رامازان

شرررۇ لىىىغرررا تارازىكەلترررۈرۈش ۋە ئەمەل تىىىشرررچانلىقنىڭ پەزىلەتلىىىنرررى قولغرررا 
 .(2)قىلىنىشىدۇر يئۈچۈن مەخپىتىش ېقتىىىشچانلىقلىىىنى 

 شرۇ كېچىنرى ئىمران ئېاتقران ۋە  يەنە بىرىى دىنكەتلىىىرىبەركېچىنىرڭ  شبۇئۇ
، زىكىرى ۋە دۇئرا بىرلەن ئۆتكرۈزگەن كىشرىنىڭ ەانتۇرتەلەپ قىلغان ھالدا قىاامدا  ساۋا 

سسرراالتۇ ۈرۈم قىلىنىشررىدۇر. بررۇ ھەقررتە پەيغەمرربەر ئەلەيھىكىچىررك گۇناھلىىىنىررڭ كەچرر
 ابۋسزا نەچى  ئىشزىىىش بىزل چىسىې  درەق ىمكى »م مۇنداق دەيدۇ: ساالسۋە
 .(3)«ۇقىلىىىك تەغپىرەم ناھلىرىۇگ نقىۇرۇب ڭنىۇئ رسا،ۇقىلى  قىيامكا ى مىكۈئ

                                                
 .تەب - 534 توم، - 4 ،«سىىەك ئىبنى ۇفسىىەت»( 1)
 .تەب - 63 ،«رامازان ۇزائىفۋە»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد2)
 .ھەدىس - 760، «مۇسلىم» ھەدىس؛ - 1901، «بۇخارىي»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 3)
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 ىسربەتەن ئىلگىىىكى ئۈممەتلەرگە ن يەنە بىىى دىنكەتلىىىىكېچىنىڭ بەر شبۇئۇ
شرىدۇر. برۇ ھەقرتە ئىمرام بېىىلى بەرىركەت گەممەتنىڭ ئرۆمىىۈئئۆمىى قىسقا بولغان بۇ 

كەلررگەن ئىشررىنىدىغان بىررى كىشررىدىن مەن »مالىررك رەھىمەھررۇلالھ مۇنررداق دەيرردۇ: 
پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ئۆزىدىن ئىلگىىىكرى ئىنسرانالرنىڭ ئرۆمىى يراكى  ،رىۋايەتتە

ئرۆز ئۈممىتىنىرڭ ئرۇ زاتقرا نەرسە كۆرسرىتىلگىنىدە، بىىيېقىن غا شۇنىڭئالالھ خاھلىغان 
ئۈممەتلەرنىرڭ قىلغران ئىلگىىىكرى ئرۇزۇن ئۆمرۈر بېرىىلگەن ۋە  گەنبىلىنئۆمىى قىسقا 
ئررالالھ . شررۇنىڭ بىررلەن، غررانھررېس قىل دىغانرردەكيقىاللمائررۈممىتى ئررۆز ئەمەللىىىنرى 

 .(1)«گەنبەركېچىسىنى  قەدرمىڭ ئايدىنمۇ ئەۋزەل بولغان پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا 

 شرۇ كرېچىگە نائىرل بولغران ۋە يەنە بىرىى  دىنكەتلىىىرىكېچىنىرڭ بەر شبۇئۇ
مۇۋەپپەق قىلىنغان كىشىنىڭ شۇ كېچىدىن مەھىۇم قالغۇچىالرنىڭ ئارىسرىدىن چىقىرپ 

 ئۇالشزقان رەسزىل»تىشىدۇر. بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنرداق دەيردۇ: ېك
. رۇياخشزىك ۇئايزكىىم ڭمىز ەچې ز ۇئز  ،ۇبولز بزار ەچې ز بىزر نەىەىققەئايكا ھ بۇشئۇ

 قالغزان مۇھزرەم ياخشزىلىق ى  نۈىزۈپ قالسزا، مۇھزرەم چىزكى ې  ۇش  ىمكى
 نۈىزۈقالسزا، پ مۇھزرەم چىزكى ې  ۇ ىمكزى شز»يەنە بىى رىرۋايەتتە: . (2)«ۇىزكبول

 تەقەياخشزززلىقىكى  پ ڭىىزززچىې  ۇئززز. ۇقالغزززان بولىزززك مۇھزززرەياخشزززىلىق ى  م
 دەپ كەلگەن. (3)«ۇقالىك مۇھرەميوق  ىشىال  ىسىۋسىېخشىلىق ى  نيا

 نىرڭ رامازانئۇ كېچىنىرڭ كۈنردۈزى يەنە بىىى  دىنكەتلىىىىكېچىنىڭ بەر شبۇئۇ
 كېچىسرىنىڭ كېچىئۇ »: (4)يدۇر. بۇ ھەقتە شەئبىبولۇشى پۈتۈن كۈندۈزلىىىدىن ئەۋزەل

                                                
 بەت. - 64، «ۋەزائىفۇ رامازان»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد1)
« سررەھى »ھەدىررس. ئالبررانىي:  - 2106، «نەسررائىي»ھەدىررس؛  - 7148، «مۇسررنەدۇ ئەھررمەد( »2)

 دېگەن.
 دېگەن.« ھەسەن سەھى »ھەدىس. ئالبانىي:  -1644، «ئىبنى ماجە( »3)
نَعْرودَينِل  وعر ث ن) ئئببىىييەەششششررەەئئ بردەئىبنرى ئ راھىالەئامىى ئىبنى شر مىەئ ۇبە( ئ4) َرَانبَو ِث َُنَيو َِ ُ نبو  – 21، ھ. َعوامث

قرازى. ئىمرام  قىر ،ەف ددىس،ەھۇمر لىركەفۇك .لىىىدىنڭچو ڭرنىەتابىئىنل( رر 723 – 641/ م.  104
 زىزەلئۇئىبنررى ئابررد رەمۆئرر ەلىررپەبىررىى. خ سررتازلىىىدىنۇئ ڭئىمامالرنىرر پۆقاتررارلىق كرر ەنىررفەھ ۇبررەئ
 لچرىەئ ەگەىرزانتىاۋ نىۇئر لىكەلمۇئابرد ەلىرپەخ ىيەۋمۇئرالىم. ئر نەنگەيىنلەت پۇقازى بول رىپىدىنەت

 رر ت. .نەتكەۋەقىلىپ ئ
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ئرۇ كېچىنىرڭ كۈندۈزىردە »: رەھىمەھرۇلالھ ي. ئىمرام شرافىئىدەيردۇ« كۈندۈزىدەكتۇر
تىىىشرررچانلىق كۆرسرررىتىش كېچىسرررىدە تىىىشرررچانلىق كۆرسرررەتكەنگە ئوخشررراش 

 .(1)دەيدۇ« مۇستەھەپتۇر

 ە يۈزىرد كرۆكدە ھاۋا بوشلۇقى ۋە كېچىئۇ بىىى  ئاالمەتلىىىدىنكېچىنىڭ  شبۇئۇ
 لۇلالھرەسرۇ. ئۇبەي ئىبنى كەئب رەزىاەلالھۇ ئەنھرۇ دۇركائىنات ئاالمەتلىىىلىدىغان كۆرۈ

 ەى ەھززال رسززى ۇن ۋەئززاق  ڭياشززىىۇق ەنززكەىىگەئ»منىڭ: سررەالستۇ ۋەئەلەيھىسسرراال
دېگەنلىكىنررى  (2)«رۇئاالمى ىززك ڭبولغانلىقىىزز چىسززىې  درەق ەچې زز ۇشززچىقىشززى 

 .رىۋايەت قىلىدۇ

 شرۇ كرېچە ئۈچرۈن ئىجرابەت يەنە بىرىى  دىنكەتلىىىرىكېچىنىڭ بەر شبۇئۇ
: ق دەيردۇمۇندادۇر. ئائىشە رەزىاەلالھۇ ئەنھا ىبولۇش قىلىنىدىغان مەخسۇى دۇئانىڭ

 مەن پەيغەمبەر سەللەلالھۇ ئەلەيھى ۋەسەللەمدىن:»

 دەپ ررركېچىسرىنى تاپسرام نرېمە دەيرمەن؟  قەدررەسرۇلى!  ھنىڭئالالئى  رر 
 :ئۇ زات جاۋابەن ،مغانىدىسورى

 قىلىشزىى ۇپزەئ ن،ەزاىسز ملى ەرە  چىۈرگۈچە  نە! سئالالھئى › رر 
 .(3)«دېدىرر  ،دەپ دۇئا قىلىڭ ‹!رگى ۈچە  ىىېم ن،ەىسرۆ  ياخشى

 

 ئنننىقىلغنننغچى ئنننالالھ! راۋا ھننناجى ىنى  ىەنلەرھننناجەيئنننى 
 قەدربىننزگە غننغچى ئننالالھ! قىل االدۇرغغچىالرنىنن  دۇئاسننىنى ئى ننابەت

قەدر كېچىسنىنى  )بىنز قىلغىن!  نېسنى ب لغشنى گە ھازىز ىسكېچى
نى مغكاپنايلىزىىىز -ەجىنز دىكى ئكېچىئغ يېئىشىا مغۋ پئەب قىلغى!(. 

. ك ينۈرۈۋ يكى!ھەسسىلە  بەرگى!. بىزدى! پۈينۈ  گغنناھلىزىىىزنى 
بىزننى   سە  ئەپغ قىلغغچىسنە . ئەپنغنى ااخشنى ك رىسنە  !ئالالھ ئى

 ئامى!! ..ئەپغ قىلغى!.
                                                

 بەت. - 69، «رامازانۋەزائىفۇ »: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد1)
 .دىسەھ - 762 ،«سلىمۇم»( 2)
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دىسەھ - 3850 ،«ەماج ئىبنى» ؛دىسەھ - 3513، «تىىمىزىي»( 3)



223
 

 

 

 27 

 
 دىكى ئۆمرە ئىبادىتىڭىزرامازان

 

ولىدا پرۇل يالالھ ام، زاكات، ئروزا، ناماز، كېچىلىك قىا نىڭ ئۇشبۇ ئاينىئالالھ تائاال
ۋە  قىلىش، شرۈكۈر ئېارتىش، زىكىرى سەبىخەجلەش، ئىنسانالرەا ياخشىلىق قىلىش، 

ن لەر ئۈچرۈتىالۋىتى، ھەتتا ھەج ئىبادەتلىىىگە ئوخشاش، كۆپلىگەن ئىبادەت «قۇرئان»
 دۇر.ئاجايىباتلىىىدىنرامازان ئېاىنىڭ  بىى پەسىل قىلىشى

 پ،ۇبولر ايىىغرانئ شۈلرۈئ بىرى مرۇنۈچۈئ ئىبرادىتى جەيردا ھبۇ ئۇلۇ  ئا الئالالھ تائا
ئېاىردا كىچىرك ھەج )ئرۆمىە( بىرلەن بەيترۇلالھنى تراۋاپ قىلىرش شرەرىئەت  رامازان

سرالى  بىرى  بەسلىشرىلىدىغانبىرى ئىبرادەت ۋە  قۇيوللرن ەرەىرب قىلىنغراتەرىپىدىن ت
ئەنسرارالردىن  ،تەئەمەلدۇر. پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن كەلگەن سەھى  بىى رىرۋايەت

قىلردى.  نادامەتقويغانلىقىدىن  قاچۇرۇپبىى ئايال پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا ھەجنى 
 ،ڭقىلىزز ەمرۆئزز رىزز ېب كەنززەلگە  رامززازان» :غرراپەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم ئررۇ ئايال

 نەم» :يەنە بىى رىرۋايەتتە دېدى. «رۇدرۋەبارا ەجگەھ ەمرۆكىكى ئرامازانچۈنكى 
 دېدى. (1)«رۇردۋەبارا غاقىلغان جەھبىللە  نەبىل

ئسرى ئىجما ڭتنىەممۈئ ەبارچ، ۇبولسىم جەھەتتە ھەجگە باراۋەر ساۋا بۇ ئۆمىە 
دا ئۆمىە قىلىشرنىڭ رامازانبۇ ھەدىس  ،ئورنىنى ئااللمايدۇ. لېكىن ڭجنىەھ رزەپ نەبىل

مىە ئرۆ»شۇنداق دەيدۇ:  (2)يساۋابىنىڭ كاتتىلىقىنى كۆرسىتىپ بېىىدۇ. ئىبنۇل ئەرەبى
                                                

 .دىسەھ - 1256 ،«سلىمۇم»( 1)
و َينلۇسرىي )ئەبۇبەكىى مۇھەممەد ئىبنى ئابدۇلالھ ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلئەندە ئئىىببننۇۇلل  ئئەەررەەببىىيي( 2) نأَبُو نَببر َُنِلَعوَ َث ث ِبرو

ََْرَدلُ ث  ن ِثنِ َُنَعْردثن « قرازى ئەبرۇبەكىى ئىبنرۇل ئەرەبىري»( رر 1148 – 1076/ م.  543 – 468ھ. ، ََُم ُدنب
ئەلئاۋاسررىم »، «ئەھكررامۇل قۇرئرران»دەپ تونۇلغرران. مررالىكىي مەزھىبىرردىكى مۇجتەھىررد ئررالىمالردىن. 

 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلىىى مەشھۇردۇر.« ەدۇل ئەقسائەم»ۋە « مىنەلقەۋاسىم
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دۇر. ىررنېئمىتھەققىرردە كەلررگەن بررۇ ھەدىررس سررەھىھدۇر، ئررۇ ئالالھنىررڭ فەزل ۋە 
شررى بىررلەن ھەجنىررڭ سرراۋابىغا ۇنىررڭ ئۇنىڭغررا قوشۇلرامازانئررۆمىە  ،شۈبھىسررىزكى

دا رامازانرر»رەھمەتررۇلالھ ئەلەيرر  مۇنررداق دەيرردۇ:  يجەۋزىرر لئىبنررۇ .(1)«يېتەلەيرردۇ
بىرلەن زىارادە  بولۇشرى ڭ خرالىسەتنىرنىاۋە زۇرى ۇھئەمەللەرنىڭ ساۋابى قەلبنىڭ 

ئىبنرى  .(2)«بىلەنمرۇ زىارادە بولىردۇ بولۇشرى پىنىڭ زىاادەىبولغاندەك، ۋاقىتنىڭ شەر
 ،رەھمەتررۇلالھى ئەلەيرر  دىنىمىررزدا كەڭررىى بولغرران نەرسررىنى تارايتىررپ (3)ھەجەر
دېرگەن  «خراى ئىردىئاشرۇ ئايالغرا »دىكى ئۆمىە ئۈچۈن بولغان بۇ پەزىرلەت رامازان

بۇ پەزىلەتنىرڭ پۈترۈن ئرۈممەتكە ئومرۇمىي »پ مۇنداق دەيدۇ: بېىىددىاە كىشىگە رە
دا ئررۆمىە قىلىشررتىن ئىبررارەت پەيغەمرربەر رامازانرر .(4)«ئىكەنلىكررى كۈچلۈكتررۇر

ئېاىردىكى ياخشرىلىققا ئالردىىاش  رامرازان يھىسساالمدىن كەلگەن بۇ كۆرسەتمەئەلە
 كەلدى. ەىدۈپىتس بەسلىشىشيوللۇق بولغان  خۇسۇسىدا

 تەسررەۋۋۇر ەي روزىرردار قېىىندىشررىم! ئەي ئررۆمىە قىلغررۇچى قېىىندىشررىم! ئ
پەيغەمرربەر  ،لىىىنى ئىجررىا قىلىۋاتقانررداشرروئارھەجنىررڭ كىچىررك ئاشررۇ  ىزسرر قىلىررڭ،

 ئرۇ زاتقراھەجىردە  نىڭپەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم !سىزا نىڭ ھۇزۇرىدئەلەيھىسساالم
 !غرانلىقىڭىزنى تەسرەۋۋۇر قىلىرڭگە ئېىىشىپ، ەالىبالردىن بولئەجىى نىڭبولغانھەمىاھ 

، ۋاتقرانىبىرلەن بىرىلىكتە تراۋاپ قىل پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم كەئبىدەنى ىزڭىئۆز ىزس
كەينىدە نامراز رەسۇلۇلالھنىڭ ئارقىسىدىن سەئاى قىلىۋاتقان، مەرۋەدە ئۇ زاتنىڭ  -سافا 

ۋە  ەرانلىقىڭىزنىرتۇپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمغا يرېقىن يەردە  دە(5)مەمۇلتەزئوقۇۋاتقان، 
                                                

 .تەب - 604 توم، - 3 ،«بارىي لۇتھەف»ئىبنى ھەجەر: ( 1)
  .ەنبەم قىىىقىۇيئىبنى ھەجەر: ( 2)
َثن) النىيەسرقەلئەئ ررەەججەەئئىىببننىى  ھھ لىەئىبنى ئ دەھمەئ زلەلفۇبەئ ددىنۇشىھاب ھھااففىىزز( 3) نبو َُنَعلثو  ث َوُدنبو َثنَأْحر نِلود ثير ُِ وَاا يث

 ۋە قىر ەكاتترا شرافىئىي ف ناى،ۇدىسشرەئاتاقلىق ھ( رر 1449 – 1371/ م.  852 – 773ھ. ، َج َينِلَع َراِث نَِن
 ۋە «ەكرررامىن لۇرەرۇددەئ» ،«ھزىررربەتتۇھزىبەت» ،«رامەم لۇەرررۇلۇب» ،«يبرررارى لۇتھرررەف»ترررارىىچى. 

 ت.رر  .للىفىەئۇم ڭرنىەرلەسەئ تلىكەقىمم نەپلىگۆقاتارلىق ك «بىىەھ لۇلىىسەتتەئ»
 .تەب - 605 توم، - 3 ،«بارىي لۇتھەف»ئىبنى ھەجەر: ( 4)
ننمنمُ ) ممەەززەەللتتۇۇممرررر( 5) مەسررجىدۇل ھەرەمرردە  پ،ۇبولرر ەنىرردەم نەگېررجرراي دقىلىنىرردىغان  دۇئررا چاپلىشررىپ(: اْلُمْلتنن

جايغررا  ۇبررتۇر. گرراھدۇئا لىرردىغانېك زەگ تۆترر ئارىلىقىرردىكى ڭئىشررىكىنى ڭبىنىررەئك نەبىررل دۋەسررەئ ۇلرەجەھ
 رر ت. .رۇبتەھەستۇقىلىش م ئاۇچاپالپ د اىپېئىككى ئالقىنىنى ي ۋەئىككى بىلىكىنى  زىنى،ۈي يدىسىنى،ەم
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 قىلىرپ خىاالنى ىزڭنلىكىەئىچك نىپېق - نىپېق يىدىنۈس مەمزەز قوللىىىدىن كەبارۇم
 !سىۇغقىل ەئىگ ەىگتىساالھىا ئىچىش يىدىنۈس رەسەۋك سىزنى الرۇب .ڭقىېب

 ىرڭتەسرەۋۋۇرنى كرۆپلەپ قىل برۇئۆمىە قىلغۇچى قېىىندىشرىم!  ئەي روزىدار .
ىرلەن بقىلىرش  ئرۆمىە ادرامازانرسرىز  .رمۇ؟ شرۇنداق..مۇكاپرات برا ئارتۇقۇنىڭدىنمۇ ب

، المرايق پالكەلترۈرۈپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم بىلەن ھەج قىلىشنىڭ سراۋابىنى قولغرا 
ىرڭ لالھ تائاالنئرائەۋۋەال ئۆمىە قىلىرش بىرلەن  اۋاقىتالردباشقا  خاھ ئېاىدا، رامازانخاھ 

 . ىزبولىسبەيتىگە )ئۆيىگە( كەلگەن مېھمىنى 

مېھمران بولرۇپ ئرۇ زاتنىرڭ ئرۆيىگە نىڭ مۇبارەك ئېاىردا تائاالەا ئالالھ تائاال ئالالھ
پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم  ،دۇ؟ شۈبھىسرىزكىىركۈترۈپ تۇر ەنرېم نىكەلگەن كىشرى
. رۇ  زەمۆبىزر ئ نەلزگە  نۈچزۈئزالالھ ئ چىالرۇقىلغ ەمرۆئ ۋە جەھ»مۇنداق دەيدۇ: 

قىلسزززا، ئزززالالھ   ەلەى تەغپىزززرە. مۇقىلىزززك تەقىلسزززا، ئزززالالھ ئىجزززاب ئزززاۇد الرۇئززز
   .(1)«ۇقىلىك تەغپىرەم

دەرىجىرلەر يەترتە يرۈز ھەسسرىگە  ىنقىردۇنىڭ ئۇلۇەلئېاى رامازان سۈپىتىدەزامان 
ە مەدىررنيرراكى  مررۇكەررەمە مەكرركە سررۈپىتىدەقەدەر ھەسسررىلىنىدىغان بولسررا، ماكرران 

 ەسررۇلۇلالھرھەسسررىلىنىپ كېتىرردۇ.  -قىرردىن نامررازالر ھەسسررە ۇئۇلۇەلنىررڭ مۇنەۋۋەرە
 ڭمىىزەرەھ سزجىكىەناماز م تە ئەربىر  لغانۇئوق ەسجىكىمكەم ڭىىېم»دەيدۇ: 

. رۇلزكەزەۋنامزازدى  ئ تە زئەر ڭمىز لغزانۇئوق ەردەلكسجىەسىرىىكىكى باشقا م
 لغزانۇئوق ەردەلسزجىكەمباشقا  ناماز تە ئەربىر  لغانۇئوق ەمكەرەھ سجىكىەم
قاتمۇقرات، زامران ۋە ماكانردىكى برۇ ا، شۇڭ .(2)«رۇلزكەزەۋنامازدى  ئ تە ئەر ڭزمىۈي

  ىڭ!بىل ەەنىامەتپەزىلەتلەرنى  ھەسسىمۇھەسسە

. دۇرئىگىر زىلەتركەپەە قىلىش ئاالھىدئۆمىە دا ۋە باشقا ۋاقىتالردا كۆپ ئېاى رامازان
تىن شرىپ قېلىشر، كەمبەەەللى مالالرنى كرۆپ سرانىما - پ قىلىنغان پۇلسەر بۇ يولدا

                                                
 .نەگېد «يىىھىەلىغ نەسەھ»: ئالبانىي. دىسەھ - 2892 ،«ەئىبنى ماج»( 1)
. ئالبررانىي: دىررسەھ - 1406 ،«ەئىبنررى مرراج» ؛دىررسەھ - 14735 ،«دەھررمەئ ۇدەسررنۇم»( 2)

 .نەگېد «ھى ەس»
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 جەھ»: ممەد مۇسرتافا سرەللەلالھۇ ئەلەيھرى ۋەسرەللەممۇھە دەرھەقىقەت،  !قورقما
)يەنرى ھەج بىرلەن  ئىككىسزى ۇبز نكىۈچ !الرڭقىلى ئارقاۇئارقىم نىەمرۆئ نەبىل

 ۋە نۇئزال  ر،ۈمزۆى كۈرۆ ز ددىۇخز رنىەىلەئسزىيەم ز ناھۇگ نامراىلىقىى،ئۆمىە( 
 ڭجىىزەھ بولغزان لۇقبزەم. ۇقىلىزك يزوق كەقىلغانزك يزوق داىلىرىىزى ڭرنىەشلۈمۈ 
 دېگەن. (1)«رۇى ەنىەج ىالەقەپ  اپاىىۇم

ئىبرادەت سررۈپىتىدە دا، ىررزبەيترۇلالھنى زىاررارەت قىلغران ۋاقتىڭرامرازان ئېاىرردا 
بىرى  ئاالھىردە، تاۋاپ بولسا گەپ قىلىش جائىز بولغران ڭقىلىتاۋاپ كۆپ بەيتۇلالھنى 

ەر بەمررپەيغدەرۋەقە، . ىرردۇتۇرۈپ تۆكۈلرر گۇنرراھ بىررى دەقەدەمررنامررازدۇر، تاۋاپتررا ھەر 
 ا ۋىزا  ى ېزق ەىز ەي لالھىىۇي زەب ۇ ىمكزى بز»ئەلەيھىسساالم مۇنرداق دېرگەن: 

 ەجىززرگەئ كەئززازات قىلغانززك لۇبىززر قزز ،سززاۇنامززاز ئوق تە ززئەرئىككززى  ۋەقىلسززا 
  ،ۈرۈچزۆئ نزاھىىۇگئالالھ ىائزاال بىزر  نەبىل دىمىەبىر قرەھ. ئالغان ۇرشىكېئ
 .(2)«ۇيازىك ياخشىلى  بىر

 ئوخشراش گەبەزى ئرادەملەر دېگەنلىرك «تۇرۇسرتەھەپئرۆمىە قىلىرش مكرۆپ »
 ىلىرشنرداق قبۇ. ەمەىئ لىركدېگەن «كۈن بىى ئۆمىە قىلسا  بولىردۇ ھەر»رامازاندا 

نىڭ ەلەرسراھابئرۆتكەن كېاىن  ئۇ زاتتىنپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىگە ۋە 
 يولىغا خىالپ ئىشتۇر.

دۇر. كۇپايىر قاقىلىشرئرۆمىە ىش ھەدىستە كەلگەندەك تاۋاپنى كۆپ قىل قىئەۋۋەل
لالھرۇ ئەنھۇمرا ئېاتقانردەك: ەتاۋاپنىڭ ئۆزى نامرازدۇر. ئىبنرى ئاببراى رەزىا ،چۈنكى

تاۋاپترا گەپ قىلىشرقا  ،بەيتۇلالھنى تاۋاپ قىلىش ناماز ئوقۇشقا ئوخشرايدۇ. لرېكىن»
بولىدۇ، شۇڭا تاۋاپ قىلغاندا خەيىىلىك سرۆز بولسرا قىلىڭرالر، بولمىسرا بىھرۇدە سرۆز 

 .(3)«!قىلماڭالر
                                                

 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دىسەھ - 2630 ،«سائىيەن» ؛دىسەھ - 810، «تىىمىزىي»( 1)
 - 6380 ،«مىئلجاۇھىھەسر)»: ئالبرانىي. نەگېرد «نەسەھ» (دىسەھ - 959، «سۈنەن»): تىىمىزىي( 2)

 .نەگېد «ھى ەس»( دىسەھ
 «ھى ەسرر»( دىررسەھ - 1102 ،«لىررلەە لۇائررۋئىى)»: ئالبررانىي. دىررسەھ - 960، «تىىمىزىرري»( 3)

 .نەگېد
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 - ھېچقانرداق بىرى دەلىرل نىڭئرۆمىە قىلىشرئاترايىن  چسىېك - 27نىڭ رامازان
نامراز، دۇئرا ۋە ئالالھقرا  ئىشرىمىز مۇناسىبئە  قىلىدىغان  ۇ كېچەبيوقتۇر.  ئاساسى

دە كېچىركېچىسرىنىڭ پەزىلىترى شرۇ  قەدرمىزدۇر. بولۇشرى يالۋۇرۇش بىلەن مەشغۇل
ۇ بشرۇئ مۇبادا خااليىق. ىدۇئادا تاپبىلەن تۇرۇش  داىاامق ئۆمىە قىلىش ئەمەى، بەلكى

، ئىردى سرابولتىپ ئۆمىە قىلىش بىلەن مەشرغۇل ېئىبادەتنى تەرك ئ ەكېچىسىد قەدر
 ۋەگە ئىچىرردىن ھەرەمرر ىمەسررجىدشررۇ مۇبررارەك كېچىرردە ئررۆمىە قىلىررش ئۈچررۈن 

 .ي قاالتتىىدىن ئىنسانالر سىغماتېشىدىن كەلگەنلەرنىڭ كۆپلۈك
 

! سە  بىزدى! ق بغت قىلغى!! سە  ھەمىىننى ئناڭلىغغچى ئى ئالالھ
ۋ  ھەمىىنى بىلگۈچىسە   ھەجىىىزنىن  قائىندىلىزىنى بىلندۈرگى!  

 ى ق بنغت ىيەۋبىىىزنى ق بغت قىلغى!  چۈنكى سنە  يەۋبىننى ناھناا
 ئامى!! ..بانسە .ى ى مېاىزىىسە   ناھااقىلغغچ
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ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 
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28 

 
 دىكى تەۋبىڭىزرامازان

 

بۇ ئايردا ئۇشرلەردىن بىرىى بدەپ ئاتىلىشرىدىكى سرەۋە« رامازان»روزا ئېاىنىڭ 
ئەرەبرچە كەلىمىسرى « رامرازان»چرۈنكى، . كېتىدىغانلىقىدىندۇرگۇناھالرنىڭ كۆيۈپ 

 «كەترمەككۆيرۈپ »بولرۇپ، ئىسىمداش شەكلى ئىلىنىڭ ېپ« رامادا( / رَمَضَ )رامازا»
 :چىقىردۇ، مەنىسرى سرۆزى تۈرلىنىرپ« رَمَضَرا » پېئىلردىن برۇ مەنىدىدۇر.دېگەن 

رەھمەترۇلالھى قۇرترۇبىي  . ئىمرامدېمەكترۇر «كۆيدۈرۈلگەن نەرسىنىڭ قالدۇقلىىى»
گۇناھالرنى سرالى  ئەمەلرلەر بىرلەن  چۈنكى بۇ ئاي ،دەپ ئاتالدى ‹رامازان›»ئەلەي : 

 .(1)دەيدۇ «كۆيدۈرۈۋېتىدۇ

اتقران ۋە . ئىمران ئېبولغران ارىېئ شۇترۇت روزا ئراي ۇب بولغاچقا قچىلىقۇئارت ۇشۇم
ۋېتىرردۇ، ۈتەلەپ قىلغرران ھررالەتتە روزا تۇتۇشررنىڭ ئررۆزىال گۇنرراھالرنى كۆيدۈر سرراۋا 
كا رامازانز ىمكزى »: مسراالئەلەيھىسسراالتۇ ۋەس رەسرۇلۇلالھۋېتىدۇ. بۇ ھەقتە ۈئۆچۈر

 نقىۇرۇبززز ڭنىزززۇسزززا، ئىۇا ىروزقىلىززز   مىزززكۈئ ابۋسزززا نەچىززز  ئىشزززىىىش بىزززل
ئېاىردا  رامرازانشرى ۈگۇناھالرنىرڭ كۆي ەن.دېرگ (2)«ۇقىلىىىزك تەغپىزرەم ناھلىرىۇگ

قىاامدا تۇرۇش بىلەن تېىىمۇ زىارادە  داھالقىلغان ساۋا  ئۈمىد  ھەقىقىي ئىشەنگەن ۋە
چىز  ئىشزىىىش  رامازانزكا  ىمكزى»پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم:  چرۈنكى،بولىدۇ. 
 تەغپىزرەم نزاھلىرىۇگ نقىۇرۇب ڭنىۇئ رسا،ۇقىلى  قىيامكا ى مىكۈئ ابۋسا نەبىل

رۈم ۈ)كەچركۆيۈشرى  ترۈگەلگۇناھالرنىرڭ تەكىتلەش كېىەككرى،  .نەگېد (3)«ۇقىلىىىزك
                                                

 .تەب - 291 توم، - 2 ،«بىيۇرتۇق ۇفسىىەت»( 1)
 .ھەدىس - 760، «مۇسلىم» ھەدىس؛ - 38، «بۇخارىي»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 2)
 .ھەدىس - 759، «مۇسلىم» ھەدىس؛ - 37، «بۇخارىي»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 3)

 
 

ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 
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پەيغەمرربەر  نىكېچىسررىدە قىاامرردا تۇرۇشررنىڭ مررۇھىملىقى قەدرنىشررى( ئۈچررۈن ىقىل
 چىسزىې  درەق ىمكزى »: مۇبارەك كۆرسەتمىلىىى بىلەن ئۇرەۇلىغان ئەلەيھىسساالم

 نقىۇرۇبزز ڭنىززۇئ رسززا،ۇكا ىقىلىزز  قىيامزز مىززكۈئ ابۋسززا نەچىزز  ئىشززىىىش بىززل
 .(1)«ۇقىلىىىك تەغپىرەم ناھلىرىۇگ

 قەدرۋە  ىلىىروزىسرى، قىارام نىرڭرامازان ىلىكتېگىشيەردە دىققەت قىلىشقا  بۇ
كېچىسىنىڭ قىاامى چو  گۇناھالردىن باشقا ئىلگىرىى قىلغران كىچىرك گۇناھالرنىرڭ 

 ەنزكەب»ق دەيردۇ: قىلىنىشى ئۈچۈندۇر. پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم مۇنرداكەچۈرۈم 
 ،ەنامزاز نامزازدى  نامزازغىچ اقىز ۋ شەساقالنغانال بولسا، ب ناھالردى ۇگ ڭچو
بىززر  رامززازان ،ەنززامى ىغىچ ۇمززۇئەجبىززر  ەنەي دى ۇئەمززۇجنززامى ى بىززر  ۇمززۇئەج

 نزززززاھالرنىۇبولغزززززان ئزززززارىلىق ىكى گ ەغىچرامزززززازانبىزززززر  ەنەكى  يرامازانززززز
 .(2)«ۇ ىكۈۋېرۈچۆئ

 ،ىردۇۈپ كېتۆيوزا تۇتۇش ۋە قىاامدا تۇرۇش بىلەن گۇناھالر كدا ررامازانمادامىكى، 
تەۋبە  ئههى مههۇئمىنلەر ئالالھقهها سههەمىمى ﴿ :ئررالالھ تائاالنىررڭ بەنرردەبىررى ئەلبەتررتە 
ۋە ەمىمىي پۈتۈن گۇناھلىىىدىن سر ،قىغا ئاۋاز قوشۇپۇبۇيى دېگەن (8)تەھىىم: ﴾!قىلىڭالر
غران ويقىرپ ى ۋە كېراىن قىلكىچىرك، ئىلگىرى - بىلەن چو  تەۋبە قىلىشھەقىقىي 

ئۈچررۈن، گۇنرراھالرنى  كەچررۈرۈم قىلىنىشررىپۈتررۈن گۇناھلىىىنىررڭ ھەممىسررىنىڭ 
ر بولسرا روياپقا چىقىرىىش، برانى بۇ مۇمكىن.يتەلىشى ۆپەنى كىىىللەمەئكۆيدۈرگۈچى 

ئىگىسررىگە قررايتۇرۇپ بېررىىش بىررلەن بىررىلىكتە ھررازىىقى  نررىباشررقىالرنىڭ ھەققى
ۋە  شكەچمىشرتە قىلغران گۇناھلىىىغرا پۇشرايمان قىلىر گۇناھلىىىدىن تەۋبە قىلىش،

 كەلگۈسىدە ئۇ گۇناھالرنى قىلماسلىققا بەل باەالش بىلەن بولىدۇ.

 بۇ ئايەتنىڭ تەپسرىىى ھەققىردە مۇنرداق دەيردۇ: رەھىمەھۇلالھقۇرتۇبىي  ئىمام
سررېغىلغان( ›)/ سررەمىمىي تەۋبە( بەجررايىكى  ِلْْوو ردەپتررۇرلەركىم، ئەننەسررۇھ )»

ن گۇناھقرا ىتەۋبىدىن كېرامۇمكىن بولمىغاندەك،  ۇرۇشنىغا قايتىيۋاننىڭ يېلسۈتنى ھا
                                                

 .ھەدىس - 760، «لىممۇس» ھەدىس؛ - 1901، «بۇخارىي»: ەدىسھ ېلىنگەنك ەبىىلىكك( 1)
 ھەدىس. - 233، «مۇسلىم»( 2)
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 ‹دېمەكترۇر سرەمىمىي ،راسرتچىل: ئەننەسرۇھ›: (1)قەترادە. ‹ي قايتماسرلىقتۇرقەتئى
ئىلگىرىى ياخشرى كرۆرگەن شرۇ گۇنراھىنى  :ئەننەسرۇھ›. ھەسەن بەسرىىي: دېگەن

ن ۋاقىتتررا مەەپىررىەت قرراتتىق يامرران كۆرۈشررتۇر ۋە شررۇ گۇنرراھىنى ئەسررلىگەئەمرردى 
تەۋبە قوبرۇل قىلىنغران بىرى  سرەمىمىي› :(2)جرۇبەيى. سەئد ئىبنى دېگەن ‹تۇرتىلەش

 :تەۋبىدۇر. تەۋبىدە ئۈچ شەرت تېپىلمىسا قوبۇل قىلىنمايدۇ

  ؛قوبۇل قىلىنماسلىقتىن قورقۇش .1

 ؛قوبۇل قىلىنىشنى ئۈمىد قىلىش .2

 .(3)«دېگەن ‹ئىبادەتكە ئاشىق )ھېىىسمەن( بولۇش -تائەت  .3

  ئىسررتىغفار ئېاررتىش بىررلەن مۇھرراپىزەت قىلىنىرردۇ. كررۆپ سررەمىمىي تەۋبە
 نەئززالالھ بىززل»: ۋە ئىسررتىغفارنى كررۆپ ئېاترراتتىئەلەيھىسسرراالم پەيغەمرربەر 

 ۋە نەقىلىزم ەبەۋى ئالالھقزا كەپرۆ   ىمكى ېق 70 ەنكۈ  بىر نەم ،مكىەسەق
نررى زايە بولررۇپ ئەمەللەر - ئىسررتغفار تررائەت دەيتتررى. (4)«نەميززەلىى تەغپىززرەم
سررالى  ئررۇ ، شررۇنىڭ ئۈچررۈن اليرردۇولۇقت نىكلەرۈكلررۈكەمتۋە  تىشررتىن قوەدايرردۇېك

 ىردىكىكېچئەمەللەرنىڭ ھەممىسىنى تاماملىغۇچى قىلىپ بەلگىلەنردى. نامراز، ھەج، 
 ،تەسربى  -ئەگەر مەجلىرس زىكىرى  .ئىستىغفار بىلەن تاماملىنىدۇ لەرقىاام ۋە مەجلىس

 -ئويرۇن  مۇبرادا. ۇرمۆھۈرد اڭائمىسالى ئىستىغفار  ،سابول مەجلىسىئالالھنى ئەسلەش 
 . تۇرارەتەففبىى كئاڭا ئىستىغفار  سا،بولتاماشا سورۇنى 

                                                
و ثا ن) سرىىيەلبەئ سىيۇدەسسەئ ەئىبنى دىئام ەەتتااددەەقق تتا ەلىۇبەئ( 1) ْر نِلَْ و   َُنُّثَعاَموَ نِل  ُدير ث ُُنبو  – 61، ھ. يَوتَواَُّ

 مراەئ ەمراۇ. تناىۇبشرەسەن ۋە ناىۇتىلش قى ،ەف سسىى،ەفۇتابىئىن، كاتتا م( رر 736 – 680/ م.  118
 رر ت. .دىئى

ن) فىيۇلكرەئ الىبىيۋلرەئئىبنى ھىشام  ييىىەەببۇۇئئىىببننىى  جج  ئئىىددەەسس دەممەھۇم ۇبەئ( 2) َ وا َي ُث َثن َرثنبو َْو َُ ن َُ َ وعثَرُدنبو
 فسررىىەت ۋە دىررسەتررابىئىن. ھ ەردەئررازادگ( رررر 714 – 665/ م.  95 – 46، ھ. ِلُبوو ر ث ن ِلووَ ِلث ث ن

قارشررى  ەررا«مىانلىقىۈكررۆھ رەىالەۋمۇئرر»كاتتررا زات.  لغررانۇتون نەبىررل تلىىىەايۋرىرر ققىرردىكىەھ
 رر ت. .قىلىنغان ھىدەش رىپىدىنەت ججاجەزالىم ھ نۈچۈقاتناشقانلىقى ئ غاڭقوزەىال

 بەت. - 168توم،  - 28، «تەفسىىۇ قۇرتۇبىي»( 3)
 .دىسەھ - 6307 ،«خارىيۇب»( 4)
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 .بتۇرئە  مۇناسرىروزىسىنىڭ ئىستىغفار بىرلەن تاماملىنىشرى  رامازانشۇنىڭدەك 
ە نى سرەدىقە ۋرامرازانەرگە لشەھەر - ئۆمەر ئىبنى ئابدۇلئەزىز شەھەرئۆز زامانىسىدا 

 .ەانئىستىغفار بىلەن تامامالشقا بۇيىۇپ مەكتۇپ ياز

، گەپ چەپىتىى سەدىقىسرى روزا تۇتقۇچىالرەرا نىسربەتەن ئرارتۇق ،شۈبھىسىزكى
 ۋە سرۆز -گەپ  چەئرارتۇقبولسرا ئاشرۇ لىغۇچىدۇر، ئىستىغفار ىسۆزلەردىن تاز بىمەنە
 .(1)تولۇقاليدۇنى ىىىكەمل وزىنىڭر بائىس نۇقسان يەتكەنلەر ھەرىكەت -ئىش بىھۇدە 

نى ئەنھاۇ لالھەرەزىادىكى تېمىالردا پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ ئائىشە ىىىيۇق
دېرمەك، . ىزىكىى قىلىنردبۇيىىغانلىقى  كەلەشىت پۇئەكېچىسى ئالالھ تائاالدىن  قەدر
 نىڭ ئۆزى ئىستىغفاردۇر.تىلەش پۇئە

بىرگە سرتچىل تەۋ، راىزڭىبولسرئەي روزىدار قېىىندىشىم! ئەگەر ئاينىڭ بېشىدا 
ىىلىىىنرى كگۇناھالرنىرڭ گەردىنىڭىرزدىن ، ىڭىزبولس. ئەگەر ئاينىڭ ئاخىىىدا  ئالدىىا

 تەەنىرامەتەۋبىنرى  سرەمىمىي غرۇچىقىلۋە مەئسىاەتنىڭ ئىزلىىىنى يوق  يۇيغۇچى
چۇرۇپ قرا نىبىى قىسمى ئۆتۈپ كەتكەن بولسىمۇ، قېلىرپ قرالغىنى. ئاينىڭ بەزىىڭبىل

  !سەمىمىي تەۋبىدىن مەشغۇل قىلىپ قويمىسۇننى ىزس رھەلەكچىلىكلە، قويما 

 مۇتىپېقىلىۋقىسمىنى زايە  ىىبئاينىڭ ئۇشبۇ رەھمەتۇلالھى ئەلەي   رەجە ئىبنى 
كىشرىنى ئەيىرپلەپ مۇنرداق دەيردۇ:  قارىغران غا يەنە داۋاملىرق سرەلقىسمىقالغان 

غران كۈنلىىىردە دائىرم پۇرسرەتلەر براردۇر. برۇ ئاينىرڭ قالھەرئېاىردا  رامازان بۇئۇش»
ئالالھنىڭ كىتابى تېىىمۇ كرۆپ تىرالۋەت . ئېتىلۇر بەخش زۇرۇئۈچۈن ھر يالۇئىبادەتگ
شرۇ  ئىدى، تاەنىڭ ئۈستىگە چۈشۈرۈلگەن بولسا  كىتا. ئەگەر بۇ ۇرتىڭشىل پ،قىلىنى

بىزدە نە شۇنداق تۇرۇقلۇق  بولۇپ كەتكەنلىكىنى كۆرگەن بوالتتىڭ. ەپار - ەپارتاەنىڭ 
گۇنراھالردىن  ىمىز ئۈچرۈنپايردنە ئرۆز يراش تۆكىردىغان كرۆز، نە ، بقەلدىغان ىقورق

ىن تتەقررۋالىق بررار، بەلكررى قىاامرردا تررۇرۇش ىرردەشرراپائەت ئۈمىدنە قوەرردالغان روزا، 
كەتركەن، پ نىرلىىدۆۋغا ئوخشاش گۇناھالر تاەدەك زېمىن ەبخارا ندۇقتاشال، يوقسۇل

قۇرئران »ۋائەجە ، برار.  اللەربقەلرھەقىقەتنى كۆرەلمەيردىغان ۋە ئاڭلىاالمايردىغان 
                                                

 .تەب - 79 ،«رامازان ۇزائىفۋە»: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد1)
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گويرا  بقەلربرۇ ھالبۇكى  ،تىالۋەت قىلىندى تەكىار - قانچە قېتىمالپ تەكىار «كەرىم
بىزنىرڭ ھرالىمىز لرېكىن  ،ئايلىىى ئۆتتى رامازان ىلىغانقانچ؟! ھە - تاشتىنمۇ قاتتىق

ئالالھنىررڭ  ،نەدەبىررز  !؟ەمەسررمۇئشررەقاۋەت ئەھلىنىررڭ ھررالى يەنىررال بەئەينررى 
تىرالۋەت  ەرئرايەتل ،بىرز نەدەنەدە؟  مقەۋقىنى ئاڭلىغان ۋاقىتتا ئراۋاز قوشرقان ىچاقىى
 (1)«تىتررىەپ كەترركەن ۋە ئالالھقررا تەۋبە قىلغرران قەۋم نەدە؟لىررىى بقەل غانررداقىلىن

ىل تەۋبە ئراينى راسرتچ برۇ ،دىن كېاىن گۇناھالرەا قايتماسلىق ئۈچۈنرامازانبەرھەق، 
 بىلەن ئاخىىالشتۇرايلى!

ئە  ئراخىىقى ئارزۇسرى ئرالالھ تائاالنىرڭ »مۇنداق دەيردۇ:  (2)نى مۇئازيەھاا ئىب
قەلبررى  تررۇرۇپ، تەلەپ قىلىررپ ىتىنررىبولمىغرران، تىلررى بىررلەن مەەپىى سررىپۇئە

قايتىشرقا قرا يازۇق ،ئېاىردىن كېراىن مەئسرىاەتكە رامرازانۋە  مەئسىاەتكە باەالنغان
النمايدۇ. برۇ ھېسرابەران شرۇ گۇناھقرا قايتقران كىشرى ئرالالھنى تونۇ ،ئىىادە باەالپ

 .(3)«كىشىنىڭ روزىسى رەت قىلىنىدۇ. قوبۇل ئىشىكلىىى بۇ كىشىنىڭ يۈزىگە تاقاقتۇر

دىن رامازانر ھالرداروزىسرىنى تۇتقران  رامرازانمكى ىك»مۇنداق دەيدۇ:  (4)كەئب
كېاىن ئالالھ تائاالەا ئاسىالىق قىلىشنى ئويلىسا، ئۇ كىشىنىڭ روزىسى رەت قىلىنىدۇ. 

ئرالالھ تائاالەرا ئاسرىالىق  مرۇدىن كېاىنرامازانركۆڭلىردە ھالردا وزا تۇتقران رمكى ىك
راقسرىز جەنرنەتكە وس -سرىز ۋە سروئال ھېساب ،بولسرا نىراەت قىلغرانقىلماسلىقنى 
   .(5)«كىىىپ كېتىدۇ

                                                
 بەت. - 51، «رامازانۋەزائىفۇ »: ەلئاسىمىيئ نۇرراھما( ئابد1)
ِثا ن) ررازىرريەئ ئئررررااززۇۇئئىىببننررررىى  مم  ھھااررررااەەيي رىارراەكەز ۇبررەئ( 2) ََينِلوو ِ  َُنُمَعووا ( رررر 872 –/ م. ؟  258 –، ھ. ؟ َْرووَبنبوو

 ر،ۇشرھەم نەبىرل زلىىىۆسر تلىركەكمېھ بلىغچرى،ەزاھىد، ت ي،ۇتگەئىباد پ،ۇبول الىىىدىنۋشېپ فەۋۋۇسەت
 رر ت. .رۇللىفىدەئۇم ڭرنىەرلەسەقاتارلىق ئ «فەۋۋۇسەتتۇاھىىەۋج» ۋە ۋە «نرىدىۇم لۇكىتاب»

 بەت. - 80، «رامازانۋەزائىفۇ »: ەلئاسىمىيئ ۇرراھمان( ئابد3)
نِلَََمواِث نئەلھىماەرىي ئەلاەمانىي ) تتىىئئئئىىببننىى  مماا ككەەئئببئەبۇ ئىسھاق ( 4) وََثا  نِنثمر نَمواتثاَي َُ  – 72ھ. برۇرۇن ، َْيعروُ نبو

دەپ تونۇلغان كاتترا ئرالىم. ئەسرلىدە يەھرۇدىي بولرۇپ، « كەئبۇل ئەھبار»( رر 652 – 551. / م 32ھ. 
پەيغەمرربەر ئەلەيھىسسرراالم ۋاپاتىرردىن كېرراىن ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىى خىالپىتىرردە مۇسررۇلمان بولغرران ۋە 

ەت قىلغران يەمەندىن خەلىفە ئۆمەر زامانىدا مەدىنىگە كېلىپ ساھابەلەردىن ئىلىم ئالغان. ترابىئىن. رىرۋاي
 رر ت. ھەدىسلىىى سەھىھتۇر.

 بەت. - 81، «رامازانۋەزائىفۇ »( ئابدۇرراھمان ئەلئاسىمىي: 5)
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 .كېلىردۇ ېلىپئيېنىدا  نىئاچقۇچلىىى نىڭتەمەەپىى - پۇئە رامازان ،شۈبھىسىزكى
ەنگەن مەەپىرىەت قىلغرۇچى ئالالھقرا يرۈزل ،ۇرۇپ ئالسرائۇ ئاچقۇچالرنى تاپش كىمكى
 بۇزەرۇچى ئەھدىنى شۇنداقالئۇ ئالدانغۇچىدۇر  ،ئۇنىڭدىن يۈز ئۆرىسە كىمكىبولىدۇ. 

لغرانلىقى كەچۈرۈم رەھمەتلىىىدىن مەھرىۇم قائىالھىي  مەەپىىەت ئېاىدا بېىىلگەن ۋە
 ئۈچۈن ئۆز نەپسى ھەققىدە بوشاڭلىق قىلغۇچىدۇر. 

 تەغپىزرەم نزاھلىرىۇ ىرىز  گ يىغزاېئ رامزازان» :ئەلەيھىسساالم ھرەسۇلۇلال
 رەسررۇلۇلالھبررۇ . دېررگەن (1)«سززۈرىۈلگەيىوپىغززا  رنىۇبزز ڭقىلىىمىغززان  ىشززىىى

 مەي،بىل ەەنىامەتپۇرسەتلەرنى  ئۇشبۇ قولغا كەلتۈرۈلگۈسىئېاىدا  رامازان تامانىدىن
ئېاىغرا  رامرازانالالھ تائراال ئ ،بەددۇئادۇر. شۈبھىسىزكى بىىبوشاڭلىق قىلغان كىشىگە 

شررەيتانالر زەنجىررىلەنگەن، كىشررى بەندىسررىگە پۇرسررەت ئاتررا قىلرردى.  ئۇالشررقان
بىررلەن  ئررۆزىنى تررارتىشتىن ھەۋەسرر -ھرراۋايى شررەھۋەت ئرروتلىىى روزا تۇتررۇش ۋە 

مەركەزلەشركەن، مىاىتىگە ىھراكنىڭ ىشوھ - ئەقىل مادار - ەن، پۈتۈن كۈچۈرۈلگئۆچ
برۇ ئايردىن  ئۇلىشرىپ ترۇرۇپ،بۇ ئايغرا ئۇشرزۈر قالمىغران بىرى ئرۆھېچئاسىي ئۈچۈن 

سرى مەەپىرىەت ۋە ىئوتتۇر ،بېشى رەھرمەت !؟تەلىسۇنېكتەۋبىسىز چىقىپ قانداقمۇ 
بولغران بىرى  مۇشرەررەپئايغا مۇبارەك بۇ ئۇشبولغان  دىاەتئاخىىى جەھەننەمدىن ئازا

 ؟! ربەندە ئۈچۈن قايسى ئۆزۈر باردۇ

 - ، ترائەتبرادەت ئېاىرداىئ تە برادەتكە ىئ - ەتبىى كېچىسى مىڭ ئرايلىق ترائ
 ئىبادەتسىز ئۆتكەن كىشى ئۈچۈن قايسى ئۆزۈر باردۇر؟!

ڭنى ئرۆزۈ ،يۈزلەن! ئەي يامانلىقنى ئىزدىگرۈچى ،ئەي ياخشىلىقنى ئىزدىگۈچى»
 دېاىلىدىغان بىى ئايدا قايسى ئۆزۈر باردۇر؟! «!يىب

 -كرۆرۈنمەى كىشرەن  ،گۇنراھ ئېغىىتولغان  كەەەپلەت ۋەتۇمان  ،شۈبھىسىزكى بۇ
ۇۋالغۇسرررىز رلەر كەلترررۈرۈپ چىقارەررران تولدۇۋە ئورۇنسرررىز ھەلەكچىلىكررر زەنجىرررى

 !زىاادە كۆپ قىلىشتۇرئارماننى  -ئارزۇ ئاقىۋىتى خەيىسىز  ۋەكېچىكتۈرۈش 
                                                

ھەدىرس. سرەنەدى  - 5922، «مۇسرنەدۇ ئەبرى يەئرال»ھەدىرس؛  - 1888، «ئىبنى خرۇزەيمە»( 1)
 ھەسەن.
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ىزااىڭغنا مغۋاپىنق ر ئن زۈڭبىزنى سنادمەت قىلغىن!!  !ئالالھ ىئ
  ى!ا ئاسنىرلىىغنڭزايى ەرنىلشەكىلد  يەۋبىىىزنى ق بغت قىلغى!! بىز

ۋ   لغىنن!! بىننزلەرگە ئەھننداللىزىىىزنى ااخشننىال  بېزىنندىغا قى ئننغزاب
سنەمىىىي ئ مۈرلىزىىىزنى ئەڭ گۈز ت شنەكىلد  ئاخىزدشن غرىدىغا  

 ئامى!! ...!بىز يەۋبىنى ئايا قىلغى!
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ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 
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 بىلەن ۋىدالىشىشىڭىز رامازان

 

 - ەنردلەرنىرڭ قەلربىگە پمۇئمىننردە، كەلگەتىرپ ېي گەئاخىىقى كۈنلىىى رامازان
 شمىبرولئۆمىىمىزنىرڭ بىرى پارچىسرى خۇددى كوترا نەسىھەت ئۇالشتۇرەان بولىدۇ. 

اقىتترا . ئاشۇ ۋىدۇپاتال ئىنتىھا تاپقالغان ئۆمىىمىزمۇ  ،دەكئاخىىالشقانتېزال بۇ ئاي ئۇش
 ىۋە قىلغرران پۇشررايمىن نررادامەت چېكىرردۇ ەربەزىررل ،بەزى كىشررىلەر خۇشررال بولسررا

نىررڭ ئۆمىىنىررڭ ئاخىىىرردا يرراكى ئېاى رامررازانمۇبررارەك  ،ڭامەنررپەئەت قىلمايرردۇ. شررۇ
 ئرالالھ خۇشال بولغان كىشرى )ياخشى ئەمەل ۋە تەۋبە قىلىش ئارقىلىق( ئىنتىھاسىدا

 بولىدۇ.بە قىلغان ىئىبارەت مۇكاپات بىلەن ەەللىقىدىن ىزار

. ئەگەر ايدۇئوخشر گەۈرئاخىىالشرقان ئۆمرخۇددى  رامازانبىز بىلەن ۋىداالشقان 
، سرامەجبرۇرىاەتلىىىنى ئرادا قىلىرپ بىل ەەنىرامەتۋاقىتنرى ئېاىردا  رامرازانكىشى 
 -تررائەت بررار كررۈچى بىررلەن ھررۆرمىتىگە رىئررايە قىلسررا ۋە  -نىررڭ ھەققررى رامازان

 مۇناسرىبىرپ، بە قىلىربۇنداق كىشرى ەەل سا،ىىشىتە ككەلتۈرۈشئىبادەتلەرنى بەجا 
دىرن (1). ئەبۇ جەئرفەر مرۇھەممەد ئىبنرى ئەلرىبولىدۇن گەمۇكاپاتالرنى قولغا كەلتۈر

 ىزىېى ىمكزى »كەلگەن بىى ھەدىستە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيردۇ: 
لىزرى قىيامزكا چىې  ، ۇىزۇى روزا زلىرىۈنكۈ،  الشساۇئغا يىېئ رامازانساق ھالكا 

 نەىزلب تەجامائ ،ھارامكى  ساقال  قالسا زالىرىىىەئ نۈىۈپ ۋە زۆ،   ۇرۇى
                                                

ئەلئەلەۋىري  ئىبنى ھۈسەين ئىبنرى ئەلرى ئىبنرى ئەبرى تالىرب ئئىىببننىى  ئئەەللىىممۇۇھھەەممممەەدد  ( ئەبۇ جەئفەر 1)
ْثث  ن) ئەلھاشررىمىي َووا نِلرَعلَوو ثا نِهر ن َالثوو َي َثنأََث نبوو وو  ث

َثنَعلث ثنبوو َثنُِنَ وونر نبوو وو  ث
َُنَعلث ووُدنبوو  – 677/ م.  114 – 57ھ. ،نَم 

ئاتىسى ھەزرىترى ھۈسرەيننىڭ ئروەلى ئەلىردۇر.  قىزى فاتىمە،ئانىسى ھەزرىتى ھەسەننىڭ ( رر 733
ەپ نام ئالغان كاتتا ئالىم ۋە زاھىد. كۆپ ھەدىس رىرۋايەت قىلغران. )ئىلىمنى تىتىۋەتكۈچى( د «باقىى»

شىئەلەرنىڭ بىى پىىقىسرى برولمىش ئىمام ئەبۇ ھەنىفە، ئەۋزائىي ۋە زۇھىىاالر ئۇنىڭدىن تەلىم ئالغان. 
  رر ت. ئىمام دەپ قارالغان زات. - 5ئېتىقادىدا  رافىزىاالر

 
 

ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 
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 وزار ىشزى  نزكاقۇب ،بارسزا رۇبالك ەگەئۇمۇج ناماز  ،ۇرۇامالش ۋدا شىىۇناماز ئوق
 ەگچىسزىې  درەق ۋە نەرگۈل زەقولغزا   ە ىلكەبىزر شز لەممە ۇمز جرىىىەئ  ۇىۇى

 نەرىشزززكېئ  اپاىىغززاۇم ڭئالالھىىزز نەبىززل ڭنىۇشزز ،ۇشززقا ىىرىشززقاننائىزز  بول
 .(1)«ۇبولىك

ۋە  نۈشئېىىشركەنلىكىگە سرۆيۈا غرئېاى رامازانيارىشىدىغىنى بۇنداق كىشىلەرگە 
ۇ شرئۆتكرۈزگەن  بىرلەنتىش ېرتەرك ئرنى ىشرالئچەكلەنگەن  گە بېىىلىپ،ئىبادەتلەر

زىمرۇ برۇ ھەمرد ۋە شرۈكۈرنىڭ ئۆ. تۇرئالالھقرا ھەمرد ئېاتىشرئۈچۈن كۈنلىىى  ۈرئۆم
ا ۇلۇشرقىىتىگە ئېىىشرىش ۋە جەھەننەمردىن قۇتمەەپىرئالالھنىڭ تائەتتۇر، شۇنداقال 
اامىغرا روزىسرىنى تۇترۇش ۋە كېچىلىرك قى رامازانقانداق ئىش ھەرۋەسىلە بولىدىغان 

ە شرقا ۋتىېائاخىىالشرتۇرەان كىشرىنى تەكبىرى ئ ئېاىنرى رامازانئالالھ  ،باەلىق بولۇپ
 قۇچهئ  الرڭئهاغزى)﴿: ېاتىشقا بۇيىىدى. بۇ ھەقتە ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇشۈكۈر ئ

سهههانىنى  (ڭريزىسهههىنى رامهههازان نەى قىلىههه  بىهههلقازاسهههىن ڭرنىهههەنلۈك نەرگۈيههه
 نى،الرڭغلىشههىۇلۇقىلغانلىقىغهها ئههالالھنى ئ تەھىههداي رنىەسههىل الرنى،ۇڭشههۇرۇت لد
 .(185 :)بەقەرە﴾ۇيد اھال الرنىڭقىلىشى رۈكۈئىنناملىرىغا( ش ڭنىۇ)ئ

ا، ىلغانلىقىغرقروزا تۇتۇشقا، قىاامردا تۇرۇشرقا مرۇۋەپپەق ئېاىدا  رامازانئالالھنىڭ 
ىەت ى مەەپىرنلىكىرگە ۋە ئرۇالرنەبادەتلەرنى ئادا قىلىشتا بەندىلىىىگە يراردەم بەرگئى

 ۋاقىررق ھەرقىلىررپ جەھەننەمرردىن ئررازات قىلغانلىقىغررا شررۈكۈر ئېاررتىش ئررۇ زاتنررى 
 لالھتىنئراىىشىش ۋە ىئەسلەش، ئىبادەتلەرنى مۇكەممەل بىى شەكىلدە ئادا قىلىشقا ت

 . ي رەۋىشتە قورقۇش بىلەن بولىدۇىھەقىق

ئىبرادەت  -ترائەت بەنردىلەرنى ئايدا  مەزكۇر ،اىنى تامامالپېئ رامازان شۇنداقال
ۋە ھېارق تەنتەنىسرى قىلىشرتىن  سرۆيۈنۈش ئۈچرۈنقىلىشقا مۇۋەپپەق قىلغرانلىقى 

مۇسرۇلمانالرنىڭ راھمران تائاالنىرڭ براردۇر. برۇ بولسرا ھەم ئىبارەت باشقا بىى شۈكۈر 
قۇرئران » قوبرۇل قىلمايردىغاننى ۋە بۇرمىالشر شتىرەئرۆزگھەرقانداق ئىبادەتلىىىنى 

 تەھىهداي رنىەسىل﴿: . ئىمام قۇرتۇبىيىتىدۇرنېئمئىالھىي قىلغان  مۇۋاپىقگە «كەرىم
                                                

 ھەدىس. - 21، «ىىنىڭ پەزىلەتلىرامازان»ئىبنى ئەبىددۇناا: ( 1)
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دېرگەن ئايەتنىرڭ تەپسرىىىدە  (185)بەقەرە: ﴾الرنىۇڭشهۇغلۇلۇئ ئالالھنى قىلغانلىقىغا
روزىنررى  ئررالالھ سررىلەرنى ناسرراراالرنىڭ ئۇالرەررا چۈشررۈرۈلگەن»مۇنررداق دەيرردۇ: 

 .(1)«زىپ كەتكەن يولىدىن توەىا يولغا ھىدايەت قىلدىېئۆزگەرتىپ ئ

 داھالرتەلەپ قىلغران  سراۋا ېاتقان ۋە روزىسىنى ئىمان ئ رامازانى كىشى ئەگەر بى
برۇ  ،دە قىاامردا تۇرسراكېچىسرى قەدرئىبرادەتلەرنى قىلسرا ۋە  نەفرلەلىىى كېچىتۇتسا، 

 ھەدىسرتەىەت قىلىنىشرى مەەپىرھلىىىنىرڭ كىشىنىڭ ئىلگىىى ئۆتكۈزگەن كىچىك گۇنا
بولمايردىغان بىرى مۇكاپراتتۇر. كىچىرك گۇنراھالر  ساناپۋەدە قىلىندى. بۇ بولسا كىچىك 

ىى چو  گۇناھالرەا ئايلىنىدۇ. بۇ ھەقتە پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم مۇنرداق ېكۆپەيگەنس
 اھالرنزۇ ىچىز  گ ،نكىۈچز. الرڭساقلىىى دى ناھالرۇگ ىچى  سانالغان »: دېگەن

پەيغەمررربەر  .(2)«ۇ ىزززكېۋھزززاالك قىلى نىۇئززز ئزززاخىرى  بىزززر ئىىسزززانكا ىوپلىىىززز
 نكى،ۈچزز .ڭسززاقلىىى نززاھالردى ۇ ىچىزز  گ»ئەلەيھىسسرراالم ئائىشررە ئانىمىزەررا: 

 دېگەن. (3)«بار رەرىش ىلەپ چىە  ىۇرغۈخاىىرل مۇالرنىۇئ

قىلىشرى  پۇئە تەۋبە قىلىشى ۋە ئالالھنىڭھەقىقىي چو  گۇناھالر ئىنساننىڭ  ،كىنېل
كۈزگەنلىكىردىن نىڭ ئراخىىلىىىنى ئىبرادەت بىرلەن ئۆترامازانىەت قىلىنىدۇ. مەەپىبىلەنال 

يەنرى  ،لىك كىشىلەرگە ئرالالھ ئىنئرام قىلغران مۇكاپاتنىرڭبەختېىىشكەن بۈيۈك مۇكاپاتقا ئ
. بررۇ ئرازاد قىلىررش چررو  مانررا مۇشرۇنىڭداجەھەننەمردىن ئررازاد قىلىنىشرنىڭ پەزىلىتررى 

ا ىشرقھېاق تەنتەنىسى قىلنائىل بولغان كىشى بولسا  ئاڭانىمۇ ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. گۇناھالر
. برۇ ئرازاد قىلىرنىش ۋە ۇرئورۇنلۇقتر تسراۇمراتەم تمەھىۇم قالغان كىشرى بولسرا  تۇر،اليىق
لىىىردىن ھېكمەتىەت قىلىنىش بولسا ئىسرالمدىكى ئىككرى ھېاتنىرڭ ئە  بۈيرۈك مەەپى
ئاخىىالشرقان  رامرازان ،شۈبھىسرىزكى»ە  مۇنداق دەيدۇ: ئىبنى رەجئىمام لىنىدۇ. ھېساب

ئرۇ كۈنردە روزا تۇتقرانالردىن چرو  گۇنراھ  ،كۈن ئۈممەت ئۈچرۈن بىرى ھېاتترۇر. چرۈنكى
ئۆتكۈزگەنلەر جەھەننەمدىن ئازاد قىلىنىدۇ. شۇنىڭدەك ئۇ كۈندە گۇناھكرارالر ياخشرىالرەا 

ا ئوخشرايدۇ. ئەياامىغر ارقلىنىدىغان قۇربران ھېھېسراب. برۇ كرۈن چرو  ھېارق تىلىدۇېق
                                                

 .تەب - 187 توم، - 1 ،«بىيۇرتۇق ۇفسىىەت»( 1)
 .نەگېد «يىىھىەلىغ ھى ەس»: ئالبانىي. دىسەھ - 3818 ،«دەھمەئ ۇدەسنۇم»( 2)
 .نەگېد «ھى ەس»: ئالبانىي. دىسەھ -4243 ،«ەئىبنى ماج»( 3)
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قانرداق ھەرئرۇ كۈنردە باشرقا  ،قۇربان ھېاترتىن ئىلگىرىى ئەرەفە كرۈنى براركى ،چۈنكى
ئىككررى كۈنرردە ۇ ئررجەھەننەمرردىن ئررازاد قىلىنىرردۇ.  كۈندىكىرردەك كررۆپ كىشررى

  كۈنىدۇر. ھېاققىلىنغان كىشى ئۈچۈن بۇ كۈنلەر مۇبارەك  داجەھەننەمدىن ئاز

ەيغەمربەر پىن رىۋايەت قىلىنغان بىرى ھەدىسرتە ئەنھۇمادرەزىاەلالھۇ  ئىبنى ئابباى
 ئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ: 

ىسزان . ئىۇرىزكۇيزول بويلىرىزكا ى  ۈشزۈچ ەزىگۈي رەي رەماالئىكىل ەنىكۈ  ي ېھ»
  :ازداۋبىر ئا لىيااليكىغانڭئا قاىالرۇخلەجىىكى  باشقا م ۋە

ىترى كەڭرىى بولغران ىمەەپىلىرىى مرول ۋە نېئمەت !مرۇھەممەدئرۈممەتى  ىئر رر
 .دەيكۇ رر !لىڭالرېكرەببىڭالرنىڭ رەھمىتىگە 

  :ەرگەماالئىكىل ىائاال ئالالھ اقى  اۋ نەلگە  گاهقاي ېھ الرۇئ

  ەد ررر ؟ىهدۇرمېن كاپهاتىۇم اقىتتهاۋ قىلغان ئادا زىپىسىنىۋە زۆئ تچىە ىزمرر 
  :رەماالئىكىل. ۇسورايك

. ۇرىزكېب ا ۋجزا  ەد ررر، مىرزىدۇر ئەي رەببىئېلىشرئىش ھەققىنرى تولرۇق رر 
  :ئالالھ ئانكى 

 تقهانۇت ڭنهدىلىرىمنىەب غپىرىتىمنهىەم ۋە ىهزارئهۆز  نەم ،الركىۇڭب له اھۇۋگهرر 
 ەتتەقىلىنغهههان ھهههال تەرغپىهههەمقىلهههدى .  كاپهههاتىۇم ڭنامازلىرىنىههه غهههانۇئ ق ۋە اريز

 .«ۇيكەد رر ،الرڭقايتى

 (ەئ› :ىائززاالئززالالھ »: ۇكېلىرردمۇنررداق  قوشررۇمچەرىۋايىتىرردە  (1)بەيھەقىرريئىمررام 
 ۋە نيهههاۇد نۈگهههۈب ،مكىەسهههەق نەبىهههل مۇقهههۇغلۇلۇئ ۋەئىهههززىتى  ئهههۆز  !نهههدىلىرى ەب

                                                
ىەۋجىىدىي ئەلىۇراسرانىي ئەبۇبەكىى ئەھرمەد ئىبنرى ھۈسرەين ئىبنرى ئەلرى ئىبنرى مۇسرا ئەلىۇسر ئئىىمماامم (1)

َورَارثوو  ن) ئئەەللببەەييھھەەققىىرررريي َْو َث ُّا نِْلُ ََِ وواِث نِل ووَ ير َثنُم رَ وو نِْلُ ر نبوو َثنَعلثوو  ث ثنبوو َُنِنَُ وونر َووُدنبوو  – 994/ م.  458 – 384ھ. ، َأْحر
، «شرۇئەبۇل ئىمران»، «ئەسسرۈنەنۇل كرۇبىا»كاتتا مۇھەددىس، شرافىئىي فەقىر . ئەسرەرلىىى: ( رر 1066

 رر ت. ۋە باشقىالر.« مەناقىبۇل ئىمام شافىئىي»، «ئەلبەئسۇ ۋەننۇشۇر»، «سۈنەنمەئىىفەتۇس»
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‹ نەمرىېهههب ەرگەسهههىل نىۇئههه الرەڭىسهههلىمىنهههى تېن نهههدىنەم نۈچهههۈئ الرڭتلىكىەئههها ىر
 .(1)«دەيكۇ

.  اىنىررڭ ئەجىىلىىىنررى زايە قىلىررۋەتمەېئ رامررازانئەي روزىرردار قېىىندىشررىم! 
اىردىن ېئ رامرازان.  پ قويمرابېىىررسىتى بولغران برۇ ئراينى قولردىن نىڭ پۇىزئۆمىىڭ

ئۆمۈر بويى روزا تۇتقرانالر ن روزا تۇتۇش ئارقىلىق ئالتە كۈ ا ھەمئېاىدكېاىنكى شەۋۋال 
 :. برۇ ھەقرتە پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم مۇنرداق دەيردۇىڭېىىشربەختكە ئقاتارىدا 

 روزا  ۇقوشز نۈ ز ەئال  لكااەۋۋش  ۇىۇى )تولۇق(روزىسىىى  رامازان  ىمكى»
 .(2)«ۇلىىىكسابېھ ىقانۇروزا ى تەايۋرۈمۆئ ،ىساۇى

ل زا بىى يىرئالتە كۈن قوشۇپ تۇتقان رو ئېاىدىنغا شەۋۋال روزىسى رامازان ك،ەمېد
قىلىق ئرار شۇتۇت روزا نۈك ەئالت اىداېئ الەۋۋش ەرىقىدەت ۇشۇم. رۇردۋەابار تقانغاۇروزا ت

 بەخرقغران . يۇقىىىردا بايران قىلىنسرىزبولى نەزگۈتكۆئ پۇتۇت اروز ىزنىڭمىىۆئ نۈتۈپ
ل لىشرى بىرلەن خۇشراېھېاق كۈنىنىڭ ك بولمىشىەت كۈنى مەەپىبولسا رەھمەت ۋە 

ان ارى بولغرېئىتائەت ئ ،. ئەمماتۇرتېگىشلىكاىنى ئۇزاتقان كىشىگە ېئ رامازانھالەتتە 
يغران كەتكرۈزۈپ قواىنى كەتكرۈزۈپ قويغران كىشرى بولسرا زايە قىلغران ۋە ېئ رامازان

ۇبرارەك م ،شرىۈقايغۇەرا چۆك -ەەم ئۇنىرڭ . غرايبوللىش ەېمىدە ېۋۇپۇرسەتنى قايتۇر
 غاي!ولبتەۋبىسى نلىقىنىڭ اي ۋىداالشقاكۈتۈۋالمياخشى ئاينى 

ئرۆز اىنرى ېئ رامازانئالالھ تائاال »مۇنداق دەيدۇ: رەھىمەھۇلالھ ھەسەن بەسىىي 
بىقىلىشررىدىغان بىررى ئرراي قىلرردى. بەزى رازىلىقىنررى قولغررا كەلتررۈرۈش ئۈچررۈن مۇسا
لىرپ ېكەينىردە ق ەربەزىرليەنە  ،بە قىلسراىركىشىلەر مۇسابىقىدە ئالدىغا ئۆترۈپ ەەل

مەەلۇپ بولىدۇ. ياخشى ئەمەللەرنى قىلغۇچىالر پايدا ئالىدىغان ۋە يامان ئەمەللەرنرى 
ىشرىگە دىغان كئوينراپ يۈرىر -دە كۈلرۈپ لەركرۈن شبۇقىلغۇچىالر زىاان تارتىدىغان ئۇ

 .(3)«لىنىمەنئەجەب

                                                
 .ئىفەز دىەنەس .دىسەھ - 3421 ،«ئىمان لۇبەئۇش»: قىيەيھەب( 1)
 .دىسەھ - 1164 ،«سلىمۇم»( 2)
 .تەب - 74 ،«رامازان ۇزائىفۋە»( ئابدۇرراھمان ئەلئاسىمىي: 3)
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اىنىررڭ ئاخىىىرردا ئەمەللىررىى ئالالھنىررڭ دەرگاھىرردا قوبررۇل قىلىنىررپ ېئ رامررازان
بولغران گە اليىرق مەھرىۇم قېلىرپ تەزىراە ئۇندىن كىشى كىم؟ق تەبىىكلىنىشكە اليى

مۇبرارەك  ىزگەسر !كىشى كىرم؟ ئەي ئەمەللىرىى قوبرۇل قىلىنغران مۇبرارەك ئىنسران
 ئرالالھ !للەرنى قىلىشرتىن مەھرىۇم قالغران قېىىندىشرىمئەي ياخشى ئەمە !بولسۇن

 ئامىن! ،نى تولۇقالپ بەرسۇنىزنۇقسانلىىىڭنىڭ ىزس

 ھەرگىزمرۇش ۇقايغۇراىنىڭ ئۆتۈپ كەتكەنلىكى ئۈچۈن ېئ رامازان !ئەي قېىىندىشىم
كېلىرپ  زىاران تارتىشرتىن سرەۋەبلىكلىش ېقرمەھرىۇم  دىننىڭ نېئمەتلىىىئېاى رامازان

 مىشبرولارى ېبە قىلغۇچىالر بولسا رەھرمەت ئىەەل. ئەمەى بىىبىلەن  چنۇقورقچىققان 
دىن ساناقلىق كۈنلىىىنى كەتكۈزۈپ قويغرانلىقى ئۈچرۈن قايغۇرىردۇ. برۇ ترۈردىكى رامازان

بۇ ترۈر قرايغۇرۇش كەتكرۈزۈپ  ،. چۈنكىلىدۇېكئېلىپ  قايغۇرۇش كىشىگە ئارزۇ ۋە ئۈمىد
ئىشرتىااقنى پەيردا  قارىترائالالھنىڭ رازىلىقىغرا پۇشايماننى ۋە قارىتا قويغان ئەمەللەرگە 

ئىبرادەتلەرنى  -ئۈچرۈن الزىرم برولغىنى قانچىلىرك ترائەت  مۇئمىنقىق اۋ ھەرقىلىدۇ. 
 رىهدىغانېب ەدىقەسه﴿مۇنرداق دەيردۇ: تائراال قورقۇشرتۇر. ئرالالھ  ئالالھتىنقىلسۇن 

 قايتىههههپ( نۈچههههۈئ رى ېههههب سههههابې)ھ رگاھىغههههاەد ڭردىگارىنىههههۋەرەپ ممههههاەئ
 يا شههى الرۇشهه ەنەئ. رەكىشههىل رىههدىغانۇت پۇق رقهه دىللىههرى ىدىغانلىقىههدىنبار

 ئالدىههدا( ڭ)باشههقىالرنى ئىشههالرنى يا شههى ر،ۇچىالردۇئالههدىرىغ قىلىشههقا ئىشههالرنى
   .(61 - 60 :)مۇئمىنۇن﴾رۇچىالردۇتىرىشق قىلىشقا

 

قىلغىن!. شنغ  نېسنى ئاالىزىنى يەكنزار  رامازا بىزگە ئى ئالالھ! 
نېسى  قىلغىن!. د رگاھىڭندا راز، قىلىاقنى ا ئى ائەت ئااالردا ساڭ
ئى ائەيلىنر يېخىىغ كن   بىزلەرنى   ىىز ئۈچۈ ب لغشى قىلىنغغچىالردى!

نامازلىزىىىزنى  روزىلىزىىىزنى ۋ  ئ قغغنا  بىزنى  . اىلالرغا ئغدش غرغى!
 ئامى!! ... !لىزىىىزنى ق بغت قىلغى!«قغرئا »
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 30 

 
 تىڭىزدىن كېيىنكى ھايارامازان

 

ت مەەپىررىە ىزگۇنرراھلىىىڭئررى قېىىندىشررىم! ئۇشرربۇ مۇبررارەك رامررازان ئېاىرردىن 
 كەڭرىى بىرى رەھرمەت ۋە مرۇكەممەل بىرىھەقىرقەتەن  ىزچىقىشرىڭ داھالقىلىنغان 
ا ىن گۇناھقربىلەن ۋىداالشرقاندىن كېرا رامازان  !لەرنى قوەدانېئمەتتۇر. ئاشۇ نېئمەت
  !ۋەتمەۇندۇرلەرنى ەەزەپكە ئايالنېئمەتئۇ  پ،قايتى

لرۈككە ىلىنغران كىشرى! ھۆرق دئازائەي ياراتقۇچىسى تەرىپىدىن جەھەننەمدىن »
ئرۆز  ىزسرئەجەبرا، ! ىنىڭغا قايتىشتىن سراقلگۇناھالرنىڭ قۇللۇقى ،ىنكېا ئېىىشكەندىن

 ىزنىسريەنە  ىزيراراتقۇچىڭ مۇئىلگىىلەۋاتسرىڭىز سرېىىجەھەننەمبىرلەن  ىزخاھىشىڭ
بىررلەن جەھەنررنەم ھاڭىغررا  ىزئىىتىاررارىڭ ئررۆز ىزسرر !ئۇنىڭرردىن ئۇزاقالشررتۇرامدۇ؟

گەرچە ئالالھنىررڭ  !ئۇنىڭرردىن قۇتقۇزامرردۇ؟ ىزنىسرر ىررزرەببىڭ ،مۇىزڭسەكىەۋاتسررى
ئۇنىڭردىن  مرۇرەھمىتى ياخشىلىق قىلغۇچىالرەىال بولسىمۇ، ئەمما يامان ئىش قىلغۇچى

زالىرم  ،ۇر ئۈچرۈنال بولسرىمەلائۈمىد ئۈزمىسۇن. گەرچە مەەپىرىەت قىلىرنىش مرۇتتەقى
 .(1)«تۇرئەمەس مۇتلەق يىىاقشۇ مەەپىىەت قىلىنىشتىن ھەرگىزمۇ 

 ۇتىپمېي پايانىغا رسلىرىمىزەد ققىدىكىەھ «لىرىانەم ۋەريھى  ڭنىريزى»
 !رۇئا ىرقىسىد ەڭئ ڭرسلىرىمىزنىەب لسا د رسەد ۇبشۇئ. قالدى

 نەبىررل ڭنىررۇئئوخشرراش، ا ەررىزڭىنىلغاۈۋتۈك نەبىررل تەتررائ نررىاىېئ رامررازان 
 ڭرنىرەنلۈك نكى،ۈچر. ىشرىڭىدالۋ كەدچىرۇالغۈۋتۈك نەبىرل تەنى ترائالرئاي كىاىنېك
ئوخشراش،  ەرگىنىمىزگۈنردەللۈگ اىنىېئ رامازانبىز  ر،ۇنلىىىدۈك ڭئالالھنى ممىسىەھ

                                                
 .تەب - 77 ،«رامازان ۇفزائىۋە»( ئابدۇرراھمان ئەلئاسىمىي: 1)
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دا ئررالالھنى رامازانرر ينررىەئەب. ھترراجمىزوم ەشرركۈرۈندەللۈگ ۇرنىمررەنلۈقالغرران ك
 مىز. لىقھتىااجېئ ەالشقاۇلۇئ ئالالھنى ۇىمردەنلۈك باشقا ئوخشاش ەلىغىنىمىزەاۇلۇئ

 ىلىىىنرى. كېچىڭىزھرالەتتە ترۇتتئۈمىد قىلغران نى ئىمان ئېاتقان ۋە ساۋا  وزىر ،
ەت بىرلەن الەتتە ئىبرادھرئۈمىد قىلغران  ساۋا كېچسىنى ئىمان ئېاتقان ۋە  قەدر بولۇپمۇ

ىمران ۋە بۇ ئئۇشر. (ئەلبەترتە ،قىلىسرىزمۇشرۇنداق  نىڭ ئويىمىزچىمرۇبىز) ىڭىزتىىىلدۈرد
 تۇر.ىتترا شرەرتبولسا، ھەرقانداق بىى ئىبادەتتە ۋە ھەرقانرداق بىرى ۋاق ئۈمىد قىلىش ساۋا 

 ھالهدا قىلغهان تىقهادېئ دىنغها قەھ قىلغهان،  هالىس ئالالھقها تنىەئىبهاد تەقەپ الرۇئ﴿
 كههاتنىزا قىلىشههقا، ئههادا نامههازنى. لههدىۇيرۇب قىلىشههقا تەئىبههاد ئههالالھقىال( زۇ)يههالغ

  غراتهه( زاكههاتالر نامههاز، ئىخههالس ت،ەئىبههاد نههىە)ي الرۇشهه ەنەئ(، لههدىۇيرۇ)ب ەىشههكرېب
سراۋا  ە ۋنرى ئىمران ئېاتقران ىزروزىلىىىڭ نەفرلەدىن كېاىنكرى رامازان .(5)بەياىرنە: ﴾رۇدىند
ېاتقران ۋە ئئىمران  ەانردىمۇتۇردىن كېراىن قىاامردا رامازانر. ۇ قىلغان ھالەتتە تۇتر ئۈمىد

، ۇيىۇپ، ياخشرىلىققا برىز. ئىلىرم تەلەپ قىلىشرىڭۇ ھرالەتتە ترۇرقىلغران ساۋا  ئۈمىرد 
، ىزڭلىشررىى، ئررالالھ تائرراالدىن مۇكاپررات تىزقىلىشررىڭ سررەبى، ىزڭىتوسۇشرريامررانلىقتىن 
 زىرئەمەللىىىڭ ۋە پۈترۈن ياخشرى ىزپ قىلىشىڭمال سەر -الالھ يولىدا پۇل ، ئىزجىھادلىىىڭ

ا ئىىالسرنىڭ بولس تىلەش ساۋا . ايغىنقىل ھالەتتەئۈمىد قىلغان  ساۋا ئىمان ئېاتقان ۋە 
 زدۇر. پەر ۋاقىق ھەربولسا ئۈمىد قىلىش  ساۋا ئىبادەتلەرنىڭ روھىدۇر. ۋە  جەۋھىىىدۇر

 ىزگەسرربررۇ ئالالھنىررڭ  ىزڭىروزا تۇتقرران بولسرر بررويى رامررازانپۈتررۈن  ئەگەر 
ى ئېھسررانخاتىىجەملىررك ۋە سرراەالملىق ئاتررا قىلىشررى بىررلەن بولغرران پەزل ۋە 

 مرۇكېاىنئۇنىڭردىن  ىزەبىدىندۇر. تولۇق بىى ئراي روزا تۇتۇشرقا قرادىى بواللىشرىڭسەۋ
ەا دەلىلردۇر. مۇسرتەھەپ سرانىلىدىغان ىزروزىالرنى داۋامالشرتۇرااليدىغانلىقىڭ نەفلە

ز ئىبرادەتلەر پەر نەفرلە ،شۈبھىسرىزكى. (1)ۇ روزىنرى كرۆپلەپ تۇتر نەفرلەۋاقىتالردا 
 ،نررى ئۈسررتۈن قىلىرردۇىزدەرىجىلىىىڭ .قاليرردۇتولۇ نۇقسررانالرنىئىبررادەتلەردىكى 
 نەفرلە. ىرڭياخشىلىق قىلبىى ئەگەشتۈرۈپال  قابىى يامانلىق .ۋېتىدۇۈخاتالىقالرنى ئۆچۈر

                                                
 ەئرالت اىرداېئ الەۋۋش نى،ۈك ەفەرەئ نى،ۈك راۇئاش ،نۈك چۈئ ارىدۇئوتت ڭئاينى رەھ ،ەنبەيشەپ ،ەنبەشۈد( 1)

 تقانغراۇت روزا نلىىىۈكر ەنبەكشرەي ،ەنبەشر نۈچۈئ قىلىش ئىش قارشى ناساراالرەا - دىيۇھەي ۋە نۈك
 رر ت. .ئوخشاش
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بەجرا كەلترۈرگەن زلەرنرى يرول تۇتقران ۋە پەرئوتترۇرا  نى ياخشى كرۆرۈپ،ئىبادەتلەر
ۋە بۇ رۈلگەن ياخشى كۆ ،ئالدىىىغۇچى لەرگەئىبادەت نەفلەدەرىجىسىدىن رنىڭ كىشىلە
ھەدىرس قۇدسرىادا  ىلىڭ!يۈكسدەرىجىسىگە  ۈستۈنلۈككە ئېىىشكەنلەرنىڭئئارقىلىق 
 نىۇئه نەم ،ەرسهۋەشىقىنلىېي اڭما نەبىل رەتلەئىباد ەفلەن املىقۋدا مەندەب»ئالالھ: 
 دەيدۇ. (1)«نەقالىم پۈرۆك يا شى

  بىررى  دىن قوەدايرردىغانىزدۈشررمەنلىىىڭخررۇددى ئېاىرردا  رامررازانئۇشرربۇ روزا
. پەيغەمرربەر ىسرىزئىچىددىن ئىبرارەت مۇسرتەھكەم قورەاننىررڭ ىررروز ىزسر دۇر،قالقانر

 بىزر ئوخشزاش قالقىىىغزا شز ىكىۇرۇئ ڭالرنىزڭبىرىقايسزى روزا »ئەلەيھىسساالمنىڭ: 
دېگىنىدەك مۇسرتەھكەم بىرى قورەران  (3)«رۇقالقانك تۇزمەروزا م» ياكى (2)«رۇقالقانك

تەرەپرتىن ئىنسرانالر ۋە جىرنالردىن ترۆت داۋاملىق  ىزس. الغان ئىدىڭىزقوەدتەرىپىدىن 
دە ىرز، ئىچىڭىز تەرىپىردىنشەيتانلىىىڭ ئېھتىمال ۋىدىسىز.قورشا نىڭبولغان دۈشمەنلەر

پىردىن ىدىن بولغران دۈشرمەنلەر تەرخاھىشىڭىز - ھەۋەى ۋە نەپس - ھاۋايى مەۋجۇد
لرۈك قورەراننى ىبارەت كۈچدىن ئرامازانپ قالغان كۈنلىىىدە لى. يىلنىڭ قېىزقورشالغۇچىس

  !؟سىزدىن خاتىىجەم بوالالمىزئۈچۈن دۈشمەنلىىىڭ ىڭىزئۆز ،ىڭىزتاشالپ كېتىپ قالس
 برۇ ىزنامازنى خۇشۇ بىلەن، رۇكۇ ۋە سەجدىنى جامائەت بىلەن ئرادا قىلردىڭ .

 اڭهما( زۇ)يهالغ﴿ ىردى.ناماز بولسا ئرالالھ تائراالنى ئەسرلەش ئۈچرۈن يولغرا قويۇلغان
 مىغرانبولز روزا پەر (14 :تاھرا)﴾ئ قىغىن ناماز نۈچۈئ شەسلەئ نىېم غىن،قىل تەئىباد

ۇش ۋە ، يىل بويى ئىسالمنىڭ ئاساسرى دەپ سرانىلىدىغان نامرازنى ئوقردەكۈنھەربىى 
نامهاز ﴿ !مۇ؟ىزتولۇق ئادا قىلىرش بىرلەن، ئرالالھنى ئەسرلىگەن ھرالەتتە قااللىردىڭ

   .(103: )نىسا﴾قىلىندى رزەپ)ھالدا(  نەنگەلگىلەب اقتىۋ ەرگەئمىنلۇم

 نرامىزىنى ىرتاراۋ ،بويىچە ئىمام قانچىلىرك ئرۇزۇن ئوقرۇپ كەتسرۇن رامازان  
 ىزگە بىرىسنىڭ بارلىقى بىلەن ىزتىڭىرچىلىك قىاامنى ئۇزۇن قىلىشقا قۇدكې ىزئوقۇشىڭ

دىن رامازانر.  ھۆججەتتۇر. يىلنىڭ قالغان ۋاقىتلىىىدا بۇ كېچىلىك قىاامغا سەل قارىمرا
                                                

 .دىسەھ - 6502 ،«خارىيۇب»( 1)
 ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدىسھ - 2230، «ەسائىين( »2)
 .ېگەند «ەھى س»ئالبانىي:  .ەدىسھ - 614، «تىىمىزىي( »3)
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. ئررۇ ىررڭلېئنى ىزڭنېسررىۋىگە تېگىشررلىك ىزڭىئررۇ كېچىلىررك قىاامرردىن ئررۆز كېاىنمررۇ
يىلنىرڭ قالغران  .(1)«رۇرىپىكەشز ڭئمىىىىزۇم» كېچىلىك قىاام ھەدىستە كەلگەنردەك

 .  ئۈچۈن بوشاڭلىق قىلما ىزشەرىپىڭ ىمۇۋاقىتلىىىد

ئەممرا  ،ىزنى بىى قېتىم ياكى ئۇنىڭدىنمۇ ئازراق خەتمە قىلردىڭ«قۇرئان كەرىم»
نرى «رىرمقۇرئران كە». برۇ ىڭدا بىى قېتىمدىنمۇ كۆپىەك خەتمە قىلىشقا تىىىشمازانرا

 ،ۈنكىئىنسراپلىق مۇئرامىلە قىلىشرتۇر. چر قارىترا ىزگەنەپسىڭ قارشىتىشكە ېتەرك ئ
ردىن ئىشرال ھاكرازاۋە بىىقىسىم ھەلەكچىلىكنى تامام قىلىش ئۈچۈن «قۇرئان كەرىم»
دىرن «قۇرئران كەرىرم»مەشرغۇل قىلىرپ  سرىزنى ىمرۇكۈنلەرد. قالغران چىسىزكېۋاز 

 مۇ؟ىزۋاز كېچىشكە ئىىادە باەلىدىڭ نەرسىلەردىن يىىاقالشتۇرەان

ن ، ئررۇالر بىررلەىزنررى قوەدىرردىڭىزۋە قەلبىڭ ىررزڭىچە ئەقلىنىررڭ يېتىشررىزڭىكۈچ
. ىزڭىترۇتتىدىن روزا ەەشلىى - ھەۋەسلەرنىڭ ەەلدى - ىتېىىلەرنى شىلىۋەتكۈچى ھاۋاي

. ىزىڭن قوەدىردئېاىدا ھارامالردى رامازاننى ىزقەلبىڭ شۇنداقال نىىزڭىكۆز ،نىىزقۇلىقىڭ
 كېلىشرى يراكى ھېاتنىرڭ شى كۈننىڭ پېتىشرىۇئۇ ئەزاالرنىڭ ھارامدىن روزا تۇت ،لېكىن

 ى بولسراقەلبنىرڭ ھارامردىن ساقلىنىشر ،كۆزنىڭ ،بىلەن چەكلىنىپ قالمايدۇ. قۇالقنىڭ
 ەشهمەگەئ ەگەڭرسهەن يهدىغانەبىلم﴿ :ئىتىدۇرىشرەر مرۇئالالھنىڭ قالغان كۈنلەردىكى

(، ەمېهد لىهدى ڭئا لىمىغهاننىڭئا م،ۈردۆكه ننىەرمىگۆبىلدى ، كه ننىەبىلمىگ نىە)ي
شهلىرى قىلمى ڭ( نىهزالىرىەئ ۈزگەس نىەدى( )ي ز،ۆك الق،ۇ( قنىۈك تە)ئىنسان قىيام

 .(36)ئىسىا: ﴾ۇدس راق قىلىنى - س ئال نەتەقىقەھ ەستىدۈئ

ڭ قېلىرپ نىرىزڭىئۆمى ئەممرا، ىزتارتىلمايسرال سروراققا ۈنئۈچر ىكۈنلىى رامازان ىزس
 . ىزتارتىلىسكۈنلىىىدىنمۇ سوراققا  ،ئاي ،قالغان يىل

تىللىغران يراكى ھاقرارەت نى ىزس، ىزدا ئىسالم ئەخالقى بىلەن ئەخالقالندىڭرامازان
 .ىڭىزبولردەرا ئىرگە ىزمۇبارەك ئايردا تىلىڭدېدىڭىز،  (2)«مەن روزىدار»قىلغان كىشىگە 

                                                
ئالبررانىي: . ېررگەند «ەھى سرر»: ەھەبىرري. زەدىررسھ - 7921، «ەلمۇسررتەدرەكئ»( ھرراكىم: 1)

 .ېگەند «ەسەنھ»( 1903 ،«ەسسىلسىلەتۇسسەھىھەئ)»
 .قىسمى بىى ڭسنىدىەئىلگىىى بايان قىلىنغان ھ( 2)
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 نداقۇشرر ىز.ڭدىىررئوخشرراش قىلم ىزنىڭنىۈكرر تمىغررانۇت نەبىررل ىزڭنىۈكرر تقررانۇروزا ت
ئەخالقنىرڭ  مرۇكۈنلەردى باشرقاۋېلىشرنىڭ ۇتىلىنرى تۇت نداقۇش گەىزس وزار ن،ەبولغانىك
ۋە  (1)نررىئىكەنلىكىئەخررالق  نىڭىدا ئە  ئېغىررى نەرسررتارازىرر ،نررىئىكەنلىكى ئاساسررى
 - ئرۇرۇق !؟ىدىمۇمتەئۆگنىڭ دەلىلى ئىكەنلىكى ىمۇكەممەللىك نىڭنىڭ ئىمانىرەلمۇئمىن

 - بىلەن بولغان سرىلە ىزاتلىىىڭىئتاۋاب - ئائىلەۋە  قۇلۇم -ا قوشن ،قېىىنداش -قان  ،قانەتۇ
گە چىقىىىرپ «دىئۆلر»دىن كېراىن ئرۇالرنى رامازانر. ىڭىزدا تىىىلردۈردرامازانرەھىمنى 

قالغران ۋە ەزىلەتلىرك ئايردا پمەزكرۇر ! روزا غرۇچى بولمرا رەھىمنى ئرۈزۈپ قوي -سىلە 
رەھىم قىلىش بىرلەن  - سىلە بىىاۋالرەارەھىمنىڭ داۋاملىششى ئۈچۈن  - كۈنلەردە سىلە

سېىىالىقنى ئۆگىتىشى بىلەن سرېىىي  ىزگەسئېاىنىڭ  رامازاننى تىىىلدۈرىدۇ. ىزقەلبىڭ
ىگە ھېچقانرداق نەرسر ىرزدائىم ھايات تۇرىردىغان رەببىڭ ،، لېكىن ئۆلمەيدىغانىڭىزبولد
بەنرردىلىىىگە نىررڭ مىزرەببىھتىارراجى چۈشررمەيدىغان ئە  بۈيررۈك سررېىىي زاتتررۇر. ېئ

 گرۈزەل ئەخرالقنى ياخشى كۆرىدىغان شنىمۇئامىلە قىلى ىزگەس ۋە كەرەملىك ،سېىىالىق
لىرىى بىرلەن نېئمەتجەنرنەت  ىزبىلەن رەببىڭ ىز. بۇنداق قىلىشىڭىڭقىلبىلەن مۇئامىلە 

 قارشرى سرىزنى غراەننەمنىڭ يالقۇنالپ تۇرەان ئوتلىىىسېىىالىق قىلىشى ۋە جەھ ىزگەس
 قېلىشى مۇمكىن. ئېلىپ  شەپقىتىگە - رەھىمئۆز 

دىن مازانررا بەرگەن گەىڭىزئرۆزق. ۇكرۆرد دا ئاكتىپ ۋە ھايرالىقرامازاننى ىزسبىز 
برۇ  كى،ئەجەپ ئەمەسر .ۇ ترۇر ىرزدەڭىۋەد دائىىشقا ۇھايالىق ۋە ئاكتىپ بول مۇكېاىن

ى قوبررۇل قىلىررپ قېلىشررى مررۇمكىن ۋە شررۇ ۋەدەڭنررنررى ىزڭىتەۋبھ ۋەدە بىررلەن ئررالال
اتقررا ىقىررگە ۋە قىاررامەت كررۈنى مۇكاپپئەمەلررگە ئاشررۇرەان ۋاقتىڭرردا ئالالھنىررڭ تەۋ

كىمكهههى ئەھهههدىنى ﴿ ىنىڭ:سررراقلمرررۇمكىن، ۋەدىنرررى بۇزۇشرررتىن  ىزشىشرررىڭىىېئ
 .(10: )فەت ﴾بۇزىدىكەن، ئەھدىنى بۇزغانلىقىنىڭ زىيىنى ئۇنىڭ ئۆزىگە ب لىدۇ

! اقلىنىڭسرۋەدىنى بۇزۇش بىلەن مۇناپىقلىقتىكى بىى خىسلەتنى قىلىپ سېلىشتىن 
قۇرئران »بىىسرى ئەھردىنى بۇزۇشرتۇر، برۇ  ،برار بولرۇپ ئراالمىتى ترۆرتمۇناپىقلىقنىڭ 

 :يامانىاقى ۋە ئە  قەبىھىردۇر ھەممىدىنقىلىنغان تۈرلەرنىڭ  ىىزىكدە مۇناپىقالر «كەرىم
 قسهى ەت رنهىەل(تەنىيمەغ ۋە) ەدىقەسه ڭنىېسه زىسهىەب ڭالرنىهۇئ!( دەممەھۇ)ئى م﴿

                                                
 .نەگېد «ھى ەس نەسەھ». دىسەھ - 1925، «تىىمىزىي»( 1)
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 ۋە زىۆ)سهه ەرگەمههبەيغەپ زىلىههرىەب ڭالرنىههۇئ﴿ .(58 :)تەۋبە﴾ۇيههدەيىپلەئ نىڭقىلىشههى
 ڭرسىسهىنىەن لىغانڭئا»( رنىەمبەيغە)پ ۋە ۇزىدۈتكەي تەزىيەئ( ئارقىلىق رىكىتىەھ
 ەبىهزگ ئهالالھ رەگەئ»: رەزىهلەب ئىچىدىكى ڭالرنىۇئ. ۇيدەد «ۇئىشىنىد ەممىسىگەھ
 ق،ۇتتهەرېب ەدىقەسه ەتهتەبلەئ( قىلسا ەڭك رىزقىمىزنى نىە)ي قىلسا ئاتا زلىدىنەپ زۆئ
 زۆئه الرغهاۇئ ئهالالھ. قىلهدى ەھهدەئ ئالالھقها پەد «قۇب التته يا شهىالردىن ەتتەبلەئ
 ھهدىنىەئ نهىە)ي قىلىشتى خللىقېب چاغدا،( قىلغان با( نىە)ي قىلغان ئاتا زلىدىنەپ
 الرۇئه( شهتىۈرۆئ زۈيه قىلىشتىن تەئىتائ ەمبىرىگەيغەپ ڭئالالھنى ۋە قائالالھ پ،ۇزۇب

 ەھدىسهههىگەئ نەرگەب ئالالھقههها( پەد بههه لىمىز يا شهههىالردىن قىلىمىهههز، ەدىقە)سههه
 يالغهانچىلىقلىرى( قىلىشهتىكى اەۋد نىھسانىېئ)ئىمانىنى،  قىلغانلىقلىرى،  ىالپلىق

 ب لىهدىغان القهاتۇم ئالالھقها( ب لهدى؟ ەمېنه ىتىۋئاقى ڭشنىۇزۇب دىنىۋە ۇ)ش نۈچۈئ
( تارتىههپ)يىلتىههز  دىللىرىههدا ڭناپىقلىقنىههۇم رەدەق ەگ( نىۈكهه تەقىيههام نههىە)ي نۈكهه
 .(77 – 75)تەۋبە ﴾قىلدى ىتىۋئاقى( ڭ)ئىشىنى ڭالرنىۇئ ئالالھ شىنىۇرۇت

ئىبررادەتلەرنى  -تررائەت  ىمۇت مەزگىلىنىررڭ ئرراخىىقى ۋاقىتلىىىرردئىبررادە - تررائەت
. چوقرۇمكى پەيغەمربەر ئەلەيھىسسراالم كېچىردىن ېىىرڭالالھقرا ۋەدە بداۋامالشتۇرۇشقا ئ

ئىبرادەتنى داۋامالشتۇرۇشرقا  - ترائەت قاچرانھەريەنى ئىلگىىى ۋە كۈندۈزنىڭ ئەۋۋىلىدە 
دېررگەن  «)ئىسررتىغفارنىڭ خوجىسررى( ل ئىسررتىغفارۇداىسررەي»ئالالھقررا ۋەدە بېىىررپ، 
 نكى ەسز ن،ەسز بزبى ەر ڭىىزېم نەسزئزى ئزالالھ! »ى: تردۇئاسىدا مۇنرداق دەيت

 ڭمىىزۈچۈ . نەمۇڭلزۇق ڭىىېسز نەم ،ڭياراى ىز ىزىېم نەسز. رۇيوق ز ئىالھ باشقا
 يامانلىقىزكى  ڭناھلىرىمىىزۇگ قىلغزان. نەكىمڭرمانىەپ ز ھكىەئ ڭىىېس ە ىشىچېي

  ىزززرا ېئ ىزززىڭىلىرىەئمېن قىلغزززان ئاىزززا اڭزززما ن،ەيزززمەىىل پانزززاھ غىىى ىسززز اڭسزززا
 تەغپىزززرەم نزززاھلىرىمىىۇگ ڭىىزززېم ن،ەىلىزززمق  ىزززرا ېئ ۇنزززاھىمىىمۇگ ن،ەقىلىزززم

 .(1)«ۇيكەلمەرۈچە  ناھالرنىۇگ چكى ېھ باشقا نكى ەس قىلغى ،

 
 

                                                
 .دىسەھ - 6306 ،«خارىيۇب»( 1)

 
 

قسنانالردى! پاك غرسنە   سناڭا غن - ئى ئالالھ! سە  پۈيۈ  ئەاىن 
قىغننا غنىنن  ا قلھھەمدۇسننانادر ب لسننغ   سننەندى! باشننىا ھېچبىننز ئىال

ۋ  سنناڭا يەۋبە ز ىىننالەىگغۋاھلىننق بېزىىىننز  سننەندى! مەغئىننز ت ي
 ئامى!! ..قىلىىىز.
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قسنانالردى! پاك غرسنە   سناڭا غن - ئى ئالالھ! سە  پۈيۈ  ئەاىن 
قىغننا غنىنن  ا قلھھەمدۇسننانادر ب لسننغ   سننەندى! باشننىا ھېچبىننز ئىال

ۋ  سنناڭا يەۋبە ز ىىننالەىگغۋاھلىننق بېزىىىننز  سننەندى! مەغئىننز ت ي
 ئامى!! ..قىلىىىز.
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ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 

 بەت. - 315، «بۇستانۇل ۋائىزىن»: زىيەۋج لۇئىبن( 5)
 

 

 
 تۈگەنچە
 )ساجىاەدىن(

 
 -كىتررابىمىز پايانىغررا يەترركەن ئۇشرربۇ دەمررلەردە ئررۆتكەن ئۇلررۇەالر، ئابررا 

خەيىلىرك ۋە بىىدىنبىرى تروەىا كىترا  برولمىش ئەجدادلىىىمىز كىترابالر ئىچرىە ئە  
ك ئوقۇش بىرلەن نى خەتمە قىلغاندا ئوقۇپ كەلگەن دۇئادىن بىى بۆلۈ«قۇرئان كەرىم»

بىلمەي  -ئۇشبۇ ئەسەرنى تەرجىمە قىلىش، تەھىىىلەش ۋە ئوقۇش جەريانىدا بىلىپ 
 خاتالىىىمىزەا بىىئاز بولسىمۇ دالدا بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز:  -سادىى قىلغان سەھۋ 

ال سرەندىن مەدەت، ئرالالھ! سرېنى مەدھىاەلەيمىرز. پەقەترئەپۇ قىلغرۇچى ئى 
ئمەتلەر نېرر مىز. بررارلىق ياخشررى ئىشررالر ۋەسرروراي ىەتمەەپىرر - ھىرردايەت ۋە ئەپررۇ

سراڭا ئرى رەببىمىرز! شراھىد برولغىنكى، سرەندىن.  مۇمۇكاپات سەندىن، ئىمتىھان ۋە
 جۇدامىز. -ئاسىالىق قىلغۇچىالردىن بىزلەر ئادا 

ئۇالرنىررڭ زېمىننىررڭ ۋە  -ئاسررمان ئررى ئۆزلۈكىرردىن ئاشرركارا بولغررۇچى ئررالالھ! 
زېمىننرى ۋە  - ئاسرمانشرۇنداقال  دۇرسرەن،رنىڭ نۇرىالقاتبارلىق مەخلۇ ئارىسىدىكى

  .سەندۇربىلەن تۇتۇپ تۇرەۇچى ڭمەخلۇقاتنى ئۆز قۇدرىتى كۈللى

 .لەيمىرزەسرېنى مەدھىائى مەۋجۇدلۇقى شەكسىز، ئەزەلدىنال مەۋجرۇد ئرالالھ! 
سررەن بىررلەن تررۇر، ۋەدە  ھەق تررۇر،مىررڭ ھەقالسررېنىڭ كا ۇرسررەن!تھەق ،چررۈنكى

 تۇر!ھەم ھەقئۇچىىشىشىمىزمۇ 

ئىكەنلىكىرررگە،  دنىرررڭ ھەقىرررقەتەن مەۋجرررۇبرررارچە مەلەكلىىىڭسرررېنىڭ 
منىڭ ھەق الپەيغەمبەرلىىىڭنىرررڭ ھەق ئىكەنلىكىرررگە، مرررۇھەممەد ئەلەيھىسسرررا

قىاامەتنىرررڭ بولۇشرررىنىڭ شەكسرررىز ھەق  الپەيغەمررربەر ئىكەنلىكىرررگە، شرررۇنداق
دىكرررى جەسرررەتلەرنى تىىىلررردۈرۈپ ھېسرررا  لەرئىكەنلىكىرررگە، سرررېنىڭ قەبى

 !ھىملالئالىدىغانلىقىڭغا چىن قەلبىمىزدىن ئىشىنىمىز ئا
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ۋە ئىىالسرقا زىرق كېلىردىغان ئىشرالرنى مەقسرەت شنى سىتىكۆر خااليىققا»دەيدۇ: 
 .(1)«، بىى ئالالھنىال مەقسەت قىلىشتۇريقىلما

ئىبادىتىڭىز ۋە ئىتائىتىڭىزنى قوەداشقا، ئۇالرنى رىاا،  !ئەي روزىدار قېىىندىشىم
 اكزورۇقۇشرتىن پر ئېتىبرارىنى جەلرپ قىلىشرقاقرقەت ىدۋە كىشىلەرنىڭ نىش ماختى

ئررالالھ رازىلىقررى »مۇنررداق دەيرردۇ:  (2)ئىبنررى خۇسررەيمبىیئ رەتۇتۇشررقا تىىىشررىڭ. 
 .(3)«قانداق ئىش يوقىلىشقا مەھكۇمدۇرھەرمەقسەت قىلىنمىغان 

سەن كۈنردۈزنى ئراچلىق ۋە  !ئەي مىسكىن»مۇنداق دەيدۇ:  (4)جەۋزىي ۇلئىبن
بىرلەن ئۆتكرۈزگىنىڭگە قراراپال  رەىلسەجد -رۇكۇ ئۇسسۇزلۇق بىلەن، كېچىنى ئۇزۇن 

چۆچۈرىنى خام ساناپسەن. سرەن قانچىلىرك  !ئۆزۈڭنى روزا تۇتقۇچى ھېسابالمسەن؟
بە ىرئېاىردا ەەل رامازانقانچىلىك ئەيمەندىڭ؟ ئۆزۈڭنى  ئالالھتىنكەمتەر بواللىدىڭ؟ 

سەن نىاىتىڭنى خرالىس، قەلبىڭنرى  !ماالشقا ئالدىىىقازانغۇچى روزىدارالردىن ھېساب
ئرارزۇ قىلمايردىغان ھالغرا ئۇالرنى ئەمەللەردىن ساقلىنىدىغان ۋە  پۈچەككىز قىلىپ، پا

 .(5)«كەنلەر قاتارىدىن بواللمايسەنئېىىشكەلمىگۈچە ھەرگىزمۇ نىجاتلىققا 
 

                                                
 بەت. - 78توم،  - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»( نەۋەۋىي: 1)
َثا ن) فىيۇلكەئ رىيەۋسسەئىبنى ئائىز ئ ييممەەسسۇۇئئىىببننىى  خخ  ببىىییئئەەرر زىدەي ۇبەئ( 2) ٍو و ر َثنَعا ثو َينأَبُو نيَ ثيروَدنِل نبو ٍَوَرلث َُنُر ، ِل  بثَرُانب

 ۇلالھرەزىاەر دۇسرئەئىبنرى م زرىترىە، ھكاتتا تابىئىن( رر تاپقان اپاتۋ نۇرۇيىلدىن ب - 685/ م.  65ھ. 
تىلرالردا داسرتان بولغران  نەبىل يلىقىۇتگەئىباد ۋە ادارلىقىۋقە. تددىسىەھۇم ەفۇك ۋەشاگىىتى  ڭنىۇنھەئ

 رر ت. .زات
 بەت. - 259توم،  - 4، «ئسىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»( زەھەبىي: 3)
َُنىبنى ئەلرى ئىبنرى مرۇھەممەد ئەلباەردادىي )جامالۇددىن ئابدۇرراھمان ئ ئئىىببننۇۇلل  ججەەۋۋززىىيي( ئەبۇلفەرەج 4) ِبرو

َثن نَاَووواُ نِلووود ثير ِثا ث َثنِجلَووو ر ِروووَدُِّثا نَعْروووُدنِلووو  ْحرَ َْو َُنَعلثووو  َينِل نەسرررەبى ( ررررر 1201 – 1116/ م.  597 – 510ھ.  ،بووو
ھەزرىتررى ئەبررۇبەكىىگە تۇتىشررىدۇ. ئاترراقلىق مررۇھەددىس، تررارىىچى، فەقىرر ، ھەنبەلىرري مەزھە  

سرەيدۇل »ۋە « تەلبىسۇ ئىربلىس )شرەيتاننىڭ ئازدۇرۇشرى(»)تەفسىى(، « زادۇل مەسىى» ئالىملىىىدىن.
 رر ت. قاتارلىق ئەسەرلەرنىڭ مۇئەللىفى.« پىكىى مەھسۇللىىى(-خاتىى )ئوي 

 بەت. - 315، «بۇستانۇل ۋائىزىن»: زىيەۋج لۇئىبن( 5)
 

 

 
 تۈگەنچە
 )ساجىاەدىن(

 
 -كىتررابىمىز پايانىغررا يەترركەن ئۇشرربۇ دەمررلەردە ئررۆتكەن ئۇلررۇەالر، ئابررا 

خەيىلىرك ۋە بىىدىنبىرى تروەىا كىترا  برولمىش ئەجدادلىىىمىز كىترابالر ئىچرىە ئە  
ك ئوقۇش بىرلەن نى خەتمە قىلغاندا ئوقۇپ كەلگەن دۇئادىن بىى بۆلۈ«قۇرئان كەرىم»

بىلمەي  -ئۇشبۇ ئەسەرنى تەرجىمە قىلىش، تەھىىىلەش ۋە ئوقۇش جەريانىدا بىلىپ 
 خاتالىىىمىزەا بىىئاز بولسىمۇ دالدا بولۇشىنى ئۈمىد قىلىمىز:  -سادىى قىلغان سەھۋ 

ال سرەندىن مەدەت، ئرالالھ! سرېنى مەدھىاەلەيمىرز. پەقەترئەپۇ قىلغرۇچى ئى 
ئمەتلەر نېرر مىز. بررارلىق ياخشررى ئىشررالر ۋەسرروراي ىەتمەەپىرر - ھىرردايەت ۋە ئەپررۇ

سراڭا ئرى رەببىمىرز! شراھىد برولغىنكى، سرەندىن.  مۇمۇكاپات سەندىن، ئىمتىھان ۋە
 جۇدامىز. -ئاسىالىق قىلغۇچىالردىن بىزلەر ئادا 

ئۇالرنىررڭ زېمىننىررڭ ۋە  -ئاسررمان ئررى ئۆزلۈكىرردىن ئاشرركارا بولغررۇچى ئررالالھ! 
زېمىننرى ۋە  - ئاسرمانشرۇنداقال  دۇرسرەن،رنىڭ نۇرىالقاتبارلىق مەخلۇ ئارىسىدىكى

  .سەندۇربىلەن تۇتۇپ تۇرەۇچى ڭمەخلۇقاتنى ئۆز قۇدرىتى كۈللى

 .لەيمىرزەسرېنى مەدھىائى مەۋجۇدلۇقى شەكسىز، ئەزەلدىنال مەۋجرۇد ئرالالھ! 
سررەن بىررلەن تررۇر، ۋەدە  ھەق تررۇر،مىررڭ ھەقالسررېنىڭ كا ۇرسررەن!تھەق ،چررۈنكى

 تۇر!ھەم ھەقئۇچىىشىشىمىزمۇ 

ئىكەنلىكىرررگە،  دنىرررڭ ھەقىرررقەتەن مەۋجرررۇبرررارچە مەلەكلىىىڭسرررېنىڭ 
منىڭ ھەق الپەيغەمبەرلىىىڭنىرررڭ ھەق ئىكەنلىكىرررگە، مرررۇھەممەد ئەلەيھىسسرررا

قىاامەتنىرررڭ بولۇشرررىنىڭ شەكسرررىز ھەق  الپەيغەمررربەر ئىكەنلىكىرررگە، شرررۇنداق
دىكرررى جەسرررەتلەرنى تىىىلررردۈرۈپ ھېسرررا  لەرئىكەنلىكىرررگە، سرررېنىڭ قەبى

 !ھىملالئالىدىغانلىقىڭغا چىن قەلبىمىزدىن ئىشىنىمىز ئا
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ررر  تىرڭىە بەرگەن ئىسرالمدىن ئىبرارەت نېئمبىرزلەرگئى كۆپ بەرگۈچى ئالالھ! 
برارچە نېئمەتلىىىرڭ ئۈچرۈن  ...چرارۋا -مرال  ۋە چاقا -ىمىز، باال «قۇرئان»ئىمانىمىز، 

بىزنرى ئىتتىپراق  .ىڭدىنىمىزنرى ەالىرب قىلرد .ساڭا ھېسابسىز مەدھىاەلەر ئوقرۇيمىز
سرەن بەرگەن نەرسرىلەرگە . قىلدىڭ. بىز سورىمىغان نەرسىلەرنىمۇ بىزگە ئاتا قىلردىڭ

 .كۆپ مىننەتدارلىق بىلدۈرىمىز

بىررز سررەندىن جەننەتنررى ۋە جەنررنەتكە  !ئررالالھ چىۈنگررۈيۆكئەي چەكسررىز 
خرتىن نى تىلەيمىز ۋە دوزاقىلىشىڭمۇيەسسەر  سۆز ۋە ئەمەللەرگەشتۇرىدىغان اليېقىن

 .ھەرىكەتتىن پاناھ تىلەيمىز - سۆزۋە دوزاخقا ئېلىپ بارىدىغان 

سەن يېتەكلىگەن كىشىلەر قاتارىردا بىزلەرنىمرۇ  ئى مۇھاپىزەت قىلغۇچى ئالالھ!
سررەن بەختلىررك قىلغرران كىشررىلەر قاتارىرردا بىزنىمررۇ بەختلىررك  .يېتەكلىگەيسررەن

 .ىزلەرنىمۇ ھىمايە قىلغايسەنئۆزۈ  ھىمايەڭگە ئالغان كىشىلەر قاتارىدا ب .قىلغايسەن
يامران قىسرمەتلەردىن بىزنرى  .ايسرەنرسرىلەرنى بەرىكەتلىرك قىلغبىزگە بەرگەن نە
 .تۇرسېنىڭ ئۈستۈڭدە ھۆكۈمىان يوق .دۇرسەنسەن مۇتلەق ھۆكۈمىان .ساقلىغايسەن

سرەن ھەممىردىن بۈيرۈك،  .لمايردۇالرنى ھرېچكىم ئەزىرز قىالسەن خار قىلغران
سررەن پررۈتكەن قىسررمەتلەر ئۈچررۈن . ەردىگارىمىزسررەنھەممىرردىن ئۈسررتۈن پەرۋ

  .سېنىڭ ئىلتىپاتلىىىڭغا تەشەككۈر ئېاتىمىز .رەا ھەقلىقسەنالئالقىش

خاترالىقلىىىمىزدىن  - برارلىق گۇنراھ! گۇناھالرنى كەچۈرۈم قىلغۇچى ئالالھەي ئ
سررەندىن باشررقا  ز.سرراڭا تەۋبە قىلىمىرر .سررېنىڭ ئالدىڭرردا كەچررۈرۈم سررورايمىز

 .تۇريوق ىمىز، سەندىن ئۆزگە نىجاتكارىزگارىمپاناھ

 نشررەپقىتىڭدى -بىزنررى مېھىررى  !ئرراخىىەتتە كۆيۈنگررۈچى ئررالالھ -دۇنارا ئەي 
 !ردىن ئەيلىگەيسەنالبولغۇچى ددا دوزاختىن ئازارامازان ئۇلۇ مەھىۇم قىلمىغايسەن، 

بروۋىلىىىمىزنى، قېىىنداشرلىىىمىزنى،  - بىزنىرڭ ئاترا !كەچۈرگرۈچى ئرالالھ ەيئ
  !ئاياللىىىمىزنى ۋە بارلىق مۇسۇلمان قېىىنداشلىىىمىزنى كەچۈرگەيسەنىىىمىزنى، لئەر
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ررر  تىرڭىە بەرگەن ئىسرالمدىن ئىبرارەت نېئمبىرزلەرگئى كۆپ بەرگۈچى ئالالھ! 
برارچە نېئمەتلىىىرڭ ئۈچرۈن  ...چرارۋا -مرال  ۋە چاقا -ىمىز، باال «قۇرئان»ئىمانىمىز، 

بىزنرى ئىتتىپراق  .ىڭدىنىمىزنرى ەالىرب قىلرد .ساڭا ھېسابسىز مەدھىاەلەر ئوقرۇيمىز
سرەن بەرگەن نەرسرىلەرگە . قىلدىڭ. بىز سورىمىغان نەرسىلەرنىمۇ بىزگە ئاتا قىلردىڭ

 .كۆپ مىننەتدارلىق بىلدۈرىمىز

بىررز سررەندىن جەننەتنررى ۋە جەنررنەتكە  !ئررالالھ چىۈنگررۈيۆكئەي چەكسررىز 
خرتىن نى تىلەيمىز ۋە دوزاقىلىشىڭمۇيەسسەر  سۆز ۋە ئەمەللەرگەشتۇرىدىغان اليېقىن

 .ھەرىكەتتىن پاناھ تىلەيمىز - سۆزۋە دوزاخقا ئېلىپ بارىدىغان 

سەن يېتەكلىگەن كىشىلەر قاتارىردا بىزلەرنىمرۇ  ئى مۇھاپىزەت قىلغۇچى ئالالھ!
سررەن بەختلىررك قىلغرران كىشررىلەر قاتارىرردا بىزنىمررۇ بەختلىررك  .يېتەكلىگەيسررەن

 .ىزلەرنىمۇ ھىمايە قىلغايسەنئۆزۈ  ھىمايەڭگە ئالغان كىشىلەر قاتارىدا ب .قىلغايسەن
يامران قىسرمەتلەردىن بىزنرى  .ايسرەنرسرىلەرنى بەرىكەتلىرك قىلغبىزگە بەرگەن نە
 .تۇرسېنىڭ ئۈستۈڭدە ھۆكۈمىان يوق .دۇرسەنسەن مۇتلەق ھۆكۈمىان .ساقلىغايسەن

سرەن ھەممىردىن بۈيرۈك،  .لمايردۇالرنى ھرېچكىم ئەزىرز قىالسەن خار قىلغران
سررەن پررۈتكەن قىسررمەتلەر ئۈچررۈن . ەردىگارىمىزسررەنھەممىرردىن ئۈسررتۈن پەرۋ

  .سېنىڭ ئىلتىپاتلىىىڭغا تەشەككۈر ئېاتىمىز .رەا ھەقلىقسەنالئالقىش

خاترالىقلىىىمىزدىن  - برارلىق گۇنراھ! گۇناھالرنى كەچۈرۈم قىلغۇچى ئالالھەي ئ
سررەندىن باشررقا  ز.سرراڭا تەۋبە قىلىمىرر .سررېنىڭ ئالدىڭرردا كەچررۈرۈم سررورايمىز

 .تۇريوق ىمىز، سەندىن ئۆزگە نىجاتكارىزگارىمپاناھ

 نشررەپقىتىڭدى -بىزنررى مېھىررى  !ئرراخىىەتتە كۆيۈنگررۈچى ئررالالھ -دۇنارا ئەي 
 !ردىن ئەيلىگەيسەنالبولغۇچى ددا دوزاختىن ئازارامازان ئۇلۇ مەھىۇم قىلمىغايسەن، 

بروۋىلىىىمىزنى، قېىىنداشرلىىىمىزنى،  - بىزنىرڭ ئاترا !كەچۈرگرۈچى ئرالالھ ەيئ
  !ئاياللىىىمىزنى ۋە بارلىق مۇسۇلمان قېىىنداشلىىىمىزنى كەچۈرگەيسەنىىىمىزنى، لئەر

 
 

قىلىشنى ياخشرى كۆرىسرەن، بىزنرى  پۇسەن ئە !كەچۈرۈم قىلغۇچى ئالالھئەي  
 .قىلغايسەن پۇئە

بررارلىق ئىشررلىىىمىزنىڭ ئرراقىۋىتىنى  !ھەممىنررى بىلىررپ تۇرەررۇچى ئررالالھئەي 
  !نقىدىن ساقلىغايسەىرلائاخىىەتنىڭ خ - ياخشى قىلغايسەن، بىزنى دۇناا

بىزلەرگە ، ھالىمىزنى ساڭا ئېاتىمىز ئالالھ! ئەي دائىم شەپقەت قىلىپ تۇرەۇچى
 !پ قويمىغايسەنالنتمۇ ئۆز ھالىمىزەا تاشۇكېس - ئۆزۈ  ئىگە بولغايسەن، مىنۇت

رنىرڭ البىزنرى زالىم .ل قىلردۇقۈئرۆزۈڭگە تەۋەككر !ئەي ۋەكىل بولغۇچى ئالالھ
 !سىدىن ساقلىغايسەنپىتنى

منى، الئىسرر !ئررالالھ ئوقررۇبەت يەتكۈزگررۈچى -دۈشررمەنلىىىگە ئررازا  ئەي 
رنى لەنى ھەمدە مۇشرىىكئەھلى ۇرفۋە كۇ الرنىتۇزكور !رنى ئەزىز قىلغايسەنالمۇسۇلمان

يرۇرتىمىزنى ۋە  !ك قىلغايسرەنالقىلغايسرەن، دىرن دۈشرمەنلىىىنى ھرا زەبۇن - خار
  !خاتىىجەم قىلغايسەن - تىنچ بارلىق مۇسۇلمان يۇرتلىىىنى

 .بىزلەرنرى يرۇرتلىىىمىزدا ئەمىرن قىلغايسرەن !خاتىىجەم قىلغۇچى ئرالالھئەي 
 !ھ قىلغايسەنالمەنسەپدارلىىىمىزنى ئىس -يېتەكچى پىشۋالىىىمىزنى ۋە ئەمەل 

 !بارلىق مەخلۇقاتنى ئىدارە قىلىپ تۇرەۇچى، بارلىققرا كەلتۈرگرۈچى ئرالالھئەي 
  !رەا مۇۋەپپەق قىلغايسەنالەن ئۆزۈ  رازى بولىدىغان ئىشرنى سالمۇسۇلمان

رنى، لالئايرا لىمەمۇسرۇلمان ئەرلەرنرى، مۇسر !بارلىق نۇقساندىن پاك ئالالھئەي 
رنى ئۆزئارا كۆيۈمچان الئۇ .رنى مەەپىىەت قىلغايسەنلالئايا ەمۇئمىن ئەرلەرنى، مۇئمىن

ردىن يىرىاق السىزلىك، بۇزۇقچىلىقمەخپىي ئىپپەت - ۋە توەىا يولدا قىلغايسەن، ئاشكارا
 !قىلغايسەن

سرۈپەتلىىىڭنى تىلغرا  - شرەۋكەتلىك ئىسرمى - سېنىڭ شانۇ !ئالالھئالىي ئەي 
پۇچقاقلىىىرردىكى  - دۇناانىررڭ ھەربىررى بۇلررۇ  .ئېلىررپ تررۇرۇپ سررەندىن تىلەيمىررز

 !رنىڭ ئەھۋالىنى ياخشىلىغايسەنالمۇسۇلمان
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رەرا دىارانەت، الئايال لىمەمۇسر !الھكۈچ قۇۋۋەتتە يۈكسەك، قۇدرەتلىرك ئرالئەي 
رنىرڭ ئەھرۋالىنى ياخشىلىغايسرەن، الئۇ .ق ئاترا قىلغايسرەنالھىدايەت، گۈزەل ئەخر

 !رنىڭ ئائىلىسىنى بەختلىك قىلغايسەنالئۇ

 !مۇسۇلمان ياشلىىىغا ئىنسا  بەرگەيسەن !ئالالھھىدايەت قىلغۇچى ئەي 

رنىرڭ قەلبىنرى الدالئەۋ مۇسرۇلمان !ئرالالھئۆزلۈكىدىن ئاشركارا بولغرۇچى ئەي 
رنىڭ دىننرى تروەىا چۈشرىنىپ، سراپ ئېتىقراد التقايسەن، ئۇۇم نۇرى بىلەن يورالئىس

 !بىلەن ئۆسۈشىنى نېسىپ قىلغايسەن

مۇسۇلمان يېرتەكچىلەرگە ئىنسراپ بەرگەيسرەن،  !ئالالھشاھالرنىڭ شاھى ئەي 
بىزلەرنىڭمۇ ئېزىپ رنىڭ ئېزىشى بىلەن الپ قويمىغايسەن، ئۇالرنى ئازەۇنلۇقتا تاشالئۇ

 !!ڭا سىغىنىپ پاناھ تىلەيمىز... ئامىن!كېتىشىمىزدىن سا

 

 

 ساجىيە ئىسالم تەتقىقات مەركىزى
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 كىتابتا پايدىلىنىلغان ئەسەرلەر

 

 «فەننەسۇلمەئ» ئىبنى ھەمام سەنئانىي رراززاقۇئابد
، «مىئلجاۇھىھەسرر»، «ەئىبنررى مرراج ەھىھۇسرر»، «ىرر ۋراەت تۇالتەسرر» ئالبانىي

 «ەسسىلسىلەتۇسسەھىھەئ»، «سابى ەم لۇاتمىشك»
 «مىسباھۇززۇجاجە»  بۇسايىىي

 «نەنۈس ۇرھەش» توم، - 4، «ەەەۋىيب ەفسىىۇت»  ەەەۋىيب
 «ئىمان لۇبەئۇش» قىيەيھەب

 «ئەسسۈنەن»  تىىمىزىي
 «تەسەۋئ لۇمەئجۇلمەئ» ،«بىىەك لۇمەئجۇلمەئ» رانىيەبەت

 توم - 29 ،«رىيەبەت ەفسىىۇت»  تەبەرىي
   «باەداد ۇتارىى» باەدادىي تىبەخ

 «ۈنەنس»  دارىمىي
 توم - 2، «دارەقۇتنىيدسۈنەنۇ» دارەقۇتنىي

   «ەدسنۇمئەل» يالىسىي ەتداۋۇد  ۇبەئ
 «ئەلمۇستەدرەك»؛ توم - 4، ئ«سىاەرۇ ئەئالمىن نۇبەال»  زەھەبىي
 توم - 1، «فى ئۇلۇمىل قۇرئان لئىتقانەئ»؛ توم - 8، «ئەددۇررۇل مەنسۇر»  سۇيۇتىي

 توم - 23، «ەفسىىتئەت» ەخىۇررازىيف
 توم - 2، «ۋەتتەرھىب ئەتتەرەىب»  ۇنزىىىيم

شرىنجا  خەلرق نەشرىىااتى،  تروم، I« دىۋانۇ لۇەاتىق ترۈرك» مەھمۇد كاشغەرىي
 يىل - 1981
   «ئەسسۇنەنۇلكۇبىا»  نەسائىي
 توم - 2، «مۇسلىم ىشەرھۇ سەھىھ»  نەۋەۋىي
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 «ئىزىناۋ لۇستانۇب»           زىيەۋج لۇئىبن
؛ تررروم - 2 ،«ئرررادەم لۇزاد»؛ «ھىجرررىەتەين تەرىقرررۇل»          ۇلقەياىمئىبن

 «سابىىىن ىۇتەددۇئ»؛ توم - 1 ،«سسالىكىنۇدارىجەم»؛ «ائىدەۋف»
 «ئەسسەھى »          ئىبنى خۇزەيمە 
 «مەئارىف لەتائىفۇل»توم؛  -1 ،«ۋەلھىكەم ۇلئۇلۇمىجامىئ»           ئىبنى رەجە 
 توم. - 1، «ئىبنى ساالھ ۇسائىلەم ۋە ەتاۋاف»           ئىبنى ساالھ

 «فسىىەت»           سىىەك ئىبنى
 «ئەسسۈنەن»            ەماج ئىبنى

 «ئەسسەھى »           ئىبنى ھىببان 
 «بارىي لۇتھەف»           ئىبنى ھەجەر

 «فەننەسۇلمەئ»ە        يبەش بىەئىبنى ئ
 «ننىڭ پەزىلەتلىىىرامازا»          ئىبنى ئەبىددۇناا

 «رۈكۈش»           نااۇبىددەئىبنى ئ
 «ەماج ىئىبن»            ئىىاقىي
 «دەفىۇم لۇبەدەلئەئ»، «ئەلجامىئۇسسەھى »           خارىيۇبئىمام 
 «ئەلجامىئۇسسەھى »           سلىمۇمئىمام 

 ئۇيغۇرچە نەشىى ،«قائىدىلىىى -قارىاالرنىڭ ئەدە  »           ئىمام نەۋەۋىي
 «ۇدەسنۇمئەل»          ئىمام ئەھمەد

 «بىيۇرتۇق ۇفسىىەت»           قۇرتۇبىي
  «ەلمۇستەدرەكئ»            ھاكىم

 «ئەسسۈنەن»           دۋۇدا ۇبەئ
 توم - 3 ،ئ«ھىلاەتۇل ئەۋلىاا»          ئەبۇ نۇئەيم

 توم - 1 ،«تلىىىەزىلەپ ڭرئاننىۇق»            يدەبۇئ ۇبەئ
 «ەدسنۇمئەل»           يەئال  ۇبەئ
 «مۇختەسەر مىنھاجۇل قاسىدىن»           قدىسىيەلمەئ






