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 رامىزاندىن ئىلگىرى ۋە كېيىن

 ناهايىتى شهپقهتلىك ۋە دائىمى مېهرىبان ئالالهنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

ئېيىغا ساناقلىق بىرنهچچه  رامىزان! هۆرمهتلىك قېرىنداشالر

بىز بۇ مۇبارەك ئاينى غهنىمهت بىلىپ، ئالاله تائاالنىڭ ... كۈنال قالدى 

بىزنى ئىبادەت مهۋسۇمىغا يهتكۈزگهنلىكى ئۈچۈن رەهمهت ئېيتىش 

ئاساسىدا بۇ يىلقى رامىزان ئېيىنى ئۆتكهن يىلدىكىدىن مۇكهممهلرەك 

 .ئۆتكۈزۈشكه تىرىشىشىمىز الزىم بولىدۇ

مۇبارەك ئاي بولسا بىز مۇسۇلمانالرنىڭ نهپسىمىزنى ئىبادەتكه بۇ 

ئادەتلهندۇرۇش ئۈچۈن بۈيۈك بىر پۇرسهت بولۇش بىلهن بىرگه، دىنى ۋە 

كېسىل -ئادەتلهرگه يات بولغان ئىشالردىن ئۇزۇل-مىللى ئهخالقى ئۆرپ

ههممىمىزگه مهلۇم . قول ئۈزۈشىمىز ئۈچۈن تېپىلماس بىر پۇرسهتتۇر

، ئهتراپىمىزغا قارايدىغان بولساق، بىز بىلىدىغان بولغىنىدەك

كىشىلهردىن ئۆتكهن يىلى رامىزاندا كۆرگهن ياكى بىرگه تهراۋىه 

ئوقۇغان كىشىلهردىن بىرنهچچىسىنىڭ بۇ يىل رامىزانغا 

مهن ۋە سىزمۇ بهلكىم كېلهر . يېتهلمىگهنلىكىنى كۆرۈۋاالاليمىز

ئىش . لماسلىقىمىز مۇمكىنيىللىق رامىزاندا مۇسۇلمانالر ئارىسىدا بو
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بىز چوقۇم بۇ يىلقى رامىزان  -ئالاله يهتكۈزسه-ئۇنداق بولغانىكهن، 

ئېيىنى تۆۋەندىكى ئايهتنىڭ روهىغا ئۇيغۇن، ئىسالهات ئېيى قىلىپ 

ئالاله تائاال بۇ ههقته مۇنداق . بېكىتىشىمىز ئىنتايىن زۆرۈردۇر

( ۆزگهرىتمىگىچهههرقانداق بىر قهۋم ئۆزىنىڭ ئههۋالىنى ئ« :دېگهن

يهنى ئالالهنىڭ بهرگهن نېمهتلىرىگه تۇزكورلۇق قىلىپ گۇناهالرغا 

يهنى ئالاله ( ئالاله ئۇالرنىڭ ئههۋالىنى ئۆزگهرتمهيدۇ،) چۆممىگىچه

هۆرمهتنى ئېلىپ  -ئۇالرغا بهرگهن نېمهت، خاتىرجهملىك ۋە ئىززەت 

 .ئايهت-١١رەئد سۈرىسى . »تاشلىمايدۇ

ۇش سۈپىتىمىز بىلهن مهنىۋىيىتىمىزنى ههر بىرىمىز شهخس بول

ئىساله قىلمىساق، ئائىلىمىزنى ئىساله قىلىش پۇرسىتىگه ئىگه 

بواللمايمىز، ئائىلىمىزنى ئىساله قىاللمىغانكهنمىز، جهمئىيهت 

مهنىۋى ئىسالهاتقا . ئىسالهاتىدىن ئېغىز ئىچىش يوق دېگهن گهپ

هنىڭ ئازابىدىن يۈزلىنىشىمىز بولسا، ئۆزىمىز ۋە ئائىلىمىزنى ئالال

قۇتۇلدۇرۇش ئۈچۈن قىلىنغان باشالمچى ههرىكهت بولۇپ، ئالاله ۋە 

ئالالهنىڭ رەسۇلىغا ئىتائهت قىلىش ئارقىلىق دۇنيا ۋە ئاخىرەتلىك 

ئالاله . هاياتىمىزنىڭ سائادەت ئىچىدە ئۆتۈشىگه كاپالهتلىك قىالاليمىز

اخ ئازابىغا بىزنىڭ تائاالنىڭ كاپىرالر ئۈچۈن ئالدىنئاال تهييارلىغان دوز
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دۇچار بولۇپ قالماسلىقىمىز ئۈچۈن ئاگاهالندۇرۇش بېرىپ مۇنداق 

چاقاڭالرنى ئىنسان ۋە تاشالر  -ئۆزۈڭالرنى ۋە باال ! ئى مۆمىنلهر«: دەيدۇ

يېقىلغۇ بولىدىغان، رەهىم قىلمايدىغان قاتتىق قول پهرىشتىلهر 

ئالالهنىڭ  مۇئهككهل بولغان دوزاختىن ساقالڭالر، ئۇ پهرىشتىلهر

سۈرە [» .بۇيرۇقىدىن چىقمايدۇ، نېمىگه بۇيرۇلسا شۇنى ئىجرا قىلىدۇ

 ].ئايهت-٦تههرىم 

بىز بۇ مۇبارەك رامىزان ئېيىنى تولۇق ! هۆرمهتلىك قېرىنداشالر

ياخشىلىق ۋە ئالالهقا يېقىنلىشىدىغان ئهمهللهر بىلهن ئۆتكۈزىشىمىز 

يهت بهرمهستىن رامىزان ئېيىدىكى پهزىلهتلهرگه ئههمى. كېرەك

ئۆتكۈزۈۋېتىش بولسا، مۇسۇلمان هاياتىدىكى ئهڭ چوڭ زىياندىن 

 .ئىبارەتتۇر

: ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بىر كۈنى نۇتۇق سۆزلهش ئۈچۈن مۇنبهرگه 

دە، ئۈچ قېتىم تهكرار ئامىن دېگهنلىكىنى ئاڭلىدۇق، خۇتبه -چىقتى

ئاخىرالشقاندىن كىيىن، بىز رەسۇلۇلالهتىن نېمه ئۈچۈن ئۈچ قېتىم 

مهن مۇنبهرگه : ۋىدۇق، رەسۇلۇلالهتهكرار ئامىن دېگهنلىكىنى سورى
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ئى : چىقىۋاتقىنىمدا جهبرائىل ئهلهيهىسساالم مېنىڭ يېنىمغا كېلىپ

رامىزان ئېيىغا يهتكۇزۇلۇپ، ! "مۇههممهد سهللهلالهۇ ئهلهيهى ۋەسهللهم

دەپ، ئامىن " گۇناهى كهچۈرۈم قىلىنمىغان كىشىنىڭ هالىغا ۋاي

سى ياكى ئۇ ئىككىسىنىڭ ئانى-ئاتا. "دېگىن دېدى، مهن ئامىن دېدىم

ئېهسان قىلمىغان -بىرى هايات بولغان تۇرۇقلۇق، ئۇالرغا خهيرى

. دەپ، ئامىن دېگىن دېدى، مهن ئامىن دېدىم" كىشىنىڭ هالىغا ۋاي

سېنىڭ ئىسمىڭ تىلغا ئېلىنغاندا ساڭا دۇرۇت ۋە ساالم يوللىمىغان "

 .ېدىمدەپ، ئامىن دېگىن دېدى، مهن ئامىن د" كىشىنىڭ هالىغا ۋاي

يۇقىرىقى ههدىسنىڭ مهزمۇنىغا قارايدىغان بولساق، قۇرئان ۋە 

ههدىسنىڭ روهىغا ئهگهشمهي تۇرۇپ، ئالالهنىڭ رەهمىتىنى ئۈمىد 

. قىلغاننىڭ هېچ ئههمىيىتى بولمايدىغانلىقى چۈشىنىۋاالاليمىز

ئالالهنىڭ رەهمهت ۋە مهغپىرىتى بولسا، ئالالهنىڭ دىنىغا تولۇق 

 .ۈچۈندۇرئهمهل قىلغانالر ئ

مۇسۇلمان رامىزان ئېيىنىڭ باشقا ئايالردىن پهزىلهتته پهرقلىق 

بۇ ئايدا قهدىر كېچىسى بار بولۇپ، . ئىكهنلىكىنى بىلىشى مۇهىمدۇر

ئاينىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە بوشاشماستىن، بۇ مۇبارەك كېچىنى 
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ئالاله تائاال . تىخىمۇ تىرىشىشى الزىم هاسىل قىلىش ئۈچۈن ئىبادەتكه 

مىڭ ) پهزىلهت ۋە ساۋابتا(قهدىر كېچىسى «: ههقته مۇنداق دەيدۇبۇ 

 ].ئايهت -٣قهدىر سۈرىسى [» .ئايدىن ئارتۇقتۇر

قهدىر «: ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

كېچىسىدە ئالالهنىڭ ۋەدىسىگه ئىشىنىپ، ساۋاب ئۈمىد قىلىپ 

. »ىنىدۇتۇرغان كىشىنىڭ ئىلگىرىكى گۇناهلىرى كهچۈرۈم قىل

 ].بىرلىككه كهلگهن ههدىس[

ههدىسلهردە بايان قىلىنىشچه پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم رامزاننىڭ 

ئاخىرقى ئون كۈنىدە پهرۋەردىگارىغا كۆپ دۇئا قىلىش، زىكىر ئېيتىش 

ئائىشه رەزىيهلالهۇ . ۋە مۇناجات قىلىش ئۈچۈن ئېتىكاپ قىالتتى

هلهيهىسساالم رامىزاننىڭ پهيغهمبهر ئ«: ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى

» .ئاخىرقى ئونىدا باشقا كۈنلهردىكىدىن بهكراق ئىبادەتكه بېرىلهتتى

 ].مۇسلىم رىۋايىتى[

ئېتىكاپ قىلغۇچى ئېتىكاپ جهريانىدا ئۆزىنى پهقهت ئالالهنىڭ 

ئىبادىتى ۋە زىكرىگه مهشغۇل قىلىشى، ئۇنىڭدىن باشقا بارلىق -تائهت

جۇدى ۋە چىن قهلبى بىلهن ئالالهقا ئىشالردىن قول ئۈزۈپ، پۈتۈن ۋۇ
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: ههدىسته بايان قىلىنىشىچه. يېقىنلىشىشقا تىرىشىشى الزىم

رەسۇلۇلاله رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا ئېتىكاپ قىالتتى ۋە «

رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىنىڭ تاق كېچىلىرىدە قهدىر 

دەپ مۇسۇلمانالرنى تهشهببۇس ! كېچىسىنى تېپىشقا تىرىشىڭالر

 ].بۇخارى رىۋايىتى[» .تتىقىال

ئهمهلنىڭ قوبۇل بولغانلىقىنىڭ ئاالمهتلىرى، ياخشى ئهمهلنىڭ 

بىز رامىزاندىكى . رامىزاندىن كېيىنمۇ ههرۋاقىت داۋامالشقانلىقىدۇر

ئىخالس ۋە قىزغىنلىقنى رامىزاندىن كېيىنمۇ داۋامالشتۇرۇش ئۈچۈن، 

ركۈنى قۇرئان هه. نهپله ئىبادەتلهرگه ئههمىيهت بېرىشىمىز كېرەك

كهرىم ۋە ههدىس شېرىفتىن ئاز مىقداردا بولسىمۇ ئوقۇشىمىز ۋە 

هاياتىمىزدا مهزكۇر ئايهت ۋە ههدىسنىڭ روهىنى ئهمهلىيلهشتۈرۈشكه 

ئالالهقا مۇناجات قىلىپ، لهززەتلهنگهن ۋە تائهت . تىرىشىشىمىز كېرەك

 - پۇجۇر ۋە گۇناه -ئىبادەت بىلهن نېمهتلهنگهندىن كىيىن پىسق  -

مهسىيهتكه قايتىۋالغان، ئالالهنى رامىزاندىال تونۇيدىغان كىشىلهر 

ئالالهنى ههرماكان ۋە ههرزاماندا !. نېمىدېگهن ناچار كىشىلهر هه

تونۇيدىغان كىشىلهرگه، دائىمى مېهرىبان ئالالهتىن خوش بىشارەت 

 !.بولسۇن
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ئالاله تائاال ههممىمىزنى ياخشىلىققا يېتهكلهپ، رامىزاندا ۋە 

امىزاندىن كېيىنمۇ ياخشى ئهمهللهرنى داۋامالشتۇرۇشىمىزغا ر

 .مۇيهسسهر قىلىشىنى سورايمىز


