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مۇبارەك رامىزان ئېيىنى قانداق قارشى  

  ئالىمىز؟

   

مهخلۇقاتالرنى يوقتىن بار قىلىپ، ئۇالرنى رىزقالندۇرغان بارلىق كائىناتنىڭ 

رەھمهتلهرنى ۋە پهرۋەردىگارى ھهق سۇبهانهھۇ ۋەتائاالغا مىڭالپ ھهمدۇ سانا، شۈكۈر ـ 

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد مۇستهپا ئهلهيهىسساالمغا دۇرۇد ۋە ساالمالرنى يوللىغاندىن 

كېيىن، يېتىپ كېلىش ئالدىدا تۇرغان مۇبارەك رامىزان ئېيىنى قانداق قارشى ئېلىش 

ھهققىدە خهلقىمىز بىلهن ئورتاقلىشايلى، دېگهن مهقسهتته تۆۋەندىكى بىر قانچه خىل 

  .ازىرالپ، بۇ يهردە ئېالن قىلدۇقنوقتىنى ھ

ساغالم كۆتىۋالغان   بۇ قىسقىغىنه يېزىلغان بىر پارچه رىساله، رامىزان ئېيىنى ساق 

ھهر بىر موسۇلمان ئهر ۋە ئايالغا قىلىنغان ھهدىيه بولۇپ، ئالالھ تائاالنىڭ بويرىغان 

قائىدە ـ ئهمهللهر ۋە ئىبادەتلىرىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ تهتبىقلىغان 

ئۇنداقتا رامىزاننى قارشى . پرىنسىپلىرى بويىچه ئادا قىلىشىغا ئىنتايىن پايدىلىق

  ئېلىشنىڭ ئهڭ ساغالم يوللىرى زادى قايسىالر؟ 

شۇ نهرسه ئىنتايىن ئايدىڭكى، ئۆزىنى مۇسۇلمان ساناپ يۈرگهن ھهر قانداق بىر 

تكه، خهير ـ ساخاۋەتكه كىشىنىڭ بۇ ئىبادەت مهۋسۇمىنى قولدىن بهرمهسلىكى، ئىبادە

ھېرىسمهن بولۇشى، ھهر قانداق بىر سالىه ئهمهل بولسا باشالمچىلىق بىلهن گويا 

. مۇسابىقىگه چۈشكهندەك بهسلىشىپ تۇرۇپ ئادا قىلىشقا تىرىشىشى تولىمۇ ئاددى ساۋات

شۇڭا مۇسۇلمان قېرىنداشالر تۆۋەندىكىلهرگه ھېرىسمهن بولۇشىڭالرنى تهۋسىيه 

  :قىلىمىز

الالھ تائاالنىڭ سىزنى ساق ـ ساالمهت ۋە ساغالم ھالهتته مۇبارەك ئاي رامىزانغا ئ-١

يهتكۈزۈشى، شۇنىڭدەك بۇ ئايدا ئىبادەتلهرنى بولۇپمۇ كۈندۈزى رۇزا توتۇپ، كېچىسى ناماز 

  قاتارلىق ئىبادەتلهر بىلهن مهشغۇل بولۇشقا مۇيهسسهر قىلىشى ئۈچۈن ھهر ناماز ۋە باشقا 
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پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ رامىزان . الردا دۇئا قىلىپ تۇرۇشمۇۋاپىق ۋاقىت

كېلىشتىن ئىلگىرى ئالالھ تائاالدىن ئۆزىنى رامىزان ئېيىغا ساق ـ ساالمهت يهتكۈزىشى 

يهنه رامىزان كىرىپ . ئۈچۈن كۆپلهپ دۇئا قىلىدىغانلىقى ھهدىسلهردە قهيت قىلىنغان

ا، ھهممه ئىىشتا ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقىغا بولغاندىن كېيىنمۇ ئۇنى تولۇق ئادا قىلىشق

بۇ ھهقته ئىمام . ئويغۇن مېڭىشقا مۇۋەپپهق قىلىشى ئۈچۈن ھهمىشه دۇئا قىلىپ تۇراتتى

  .ئهھمهد، تهبرانى، ئبنى ھېببان قاتارلىقالردىن رىۋايهت قىلىنغان ھهدسىلهر بار

 نېئمىتىگه شۇكۈر رامىزانغا ساالمهت يېتىشكهندىن كېيىن، ئالالھ تائاالنىڭ بۇ-٢

: ئىمام نهۋەۋىي ئهلئهزكار ناملىق كىتابىدا مۇنداق دەيدۇ. يهنى ھهمدۇ سانا ئېيتىش

بىلگىنكى، كىمگه ئالالھنىڭ بىرەر نىئمىتى بىرىلسه ياكى ئۇنىڭغا بىرەر نىئمهت "

يېڭىالنسا، ئۇنىڭ ئالالھ تائاالغا شۈكۈر يۈزىسىدىن سهجدە قىلىشى ياكى شۇ ئىشنىڭ 

دەرۋەقه، ئالالھ تائاالنىڭ بىر ".. ەھمهت ئوقۇشى تولىمۇ سۆيۈملۈك ئىشتۇرئهھلىگه ر

بهندىگه قىلغان ئهڭ چوڭ مهرھهمىتى ئۇنى ئۆزىنىڭ تائىتى ۋە ئىبادىتىگه مۇيهسسهر 

. رامىزانغا ساغالم يىتىشىۋېلىشنىڭ ئۆزى ئىنتايىن بۈيۈك نىئمهتتۇر. قىلىشىدۇر

ئۇ زاتنىڭ ئىسىم ۋە سۈپهتلىرىگه مۇۋاپىق بۇنىڭ ئۈچۈن ھهق سۇبهانهھۇ ۋەتائاالغا 

  .رەۋىشته شۈكۈر ۋە رەھمهتلهر ئېيتىشىمىز الزىم

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رامىزان . خوشهال بولۇش ۋە ئۇنىڭدىن پهخىرلىنىش-٣

ئېيى يىتىپ كهلگهندە، ئىنتايىن خوشال ـ خورام كهيپىياتتا ساھابىلىرىگه مۇنداق 

بۇ ئالالھ تائاال سىلهرگه . رامىزان ئېيى يىتىپ كهلدى: "ىدۇدەيدىغانلىقى رىۋايهت قىلىن

بۇ ئايدا جهننهتلهرنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىپ، . روزىنى پهرز قىلغان مۇبارەك ئاي

ساھابه ۋە تابىئىنالردىن  . ئىمام ئهھمهد رىۋايىتى.." جهھهننهمنىڭ ئىشىكى تاقىلىدۇ

.  ئىنتايىن بهك ئهھمىيهت بېرەتتىتارتىپ بارلىق سهلهپ ئالىملىرىمىز رامىزان ئېيىغا

بىر مۇسۇلمان ئىنسان . رامىزان كهلگهندە ئىنتايىن بهك خوشال بولۇشۇپ كېتهتتى

  !!!قانداقمۇ بونداق كاتتا خهير ۋە رەھمهت مهۋسۇمىدىن خوشالالنمىسۇن

رامىزاندىن ئىبارەت بۇ مۇبارەك ئايدىن قانداق پايدىلىنىش توغرىسدا پىالن، اليىهه -٤

   .تۈزۈش
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شىپ مىڭ ئهپسۇسكى، دۇنيا ئىشلىرىغا شۇ قهدەر ئىنچىگه پىالنالرنى قىلى

كېتىدىغان خېلى دىندار كىشىلهرمۇ، ئاخىرەتنىڭ ئىشىغا ئۇ قهدەر ئهھمىيهت بىرىپ 

بۇ دەل بىر قىسىم مۇسۇلمانالرنىڭ ئاخىرەت ئىشىغا دېگهندەك كۆڭۈل . كهتمهيدۇ

ئالالھ تائاالنىڭ تائىتىگه پهرۋاسىز قاراش، . بۆلمهيدىغانلىقىغا ئىنتايىن روشهن دەلىل

 بېيىتىشقا ئهھمىيهت بهرمهسلىك تولىمۇ خهتهرلىك ئۆزىنىڭ روھىي دۇنياسىنى

ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقىنى ئىزدىگهن ھهر قانداق بىر مۇسۇلمان ياخشى . ئىشالردىندۇر

بىر پىالن ياكى اليىهه تۈزۈپ، رامىزاندىن ئىبارەت بۇ مۇبارەك ئاينىڭ كېچه ۋە 

  .شى تولىمۇ مۇھىمكۈندۈزلىرىنى قانداق ئۆتكۈزۈشنىڭ جىددى تهييارلىقىنى كۆرۈ

ئالالھ تائاالدىن بۇ رىسالىنىڭ سىزنىڭ شۇنداق ياخشى پىالنالرنى تۈزىشىڭىزگه  

  .پايدىسى تېگىپ قالسا ئهجهپ ئهمهس

كېمىكى ئالالھ تائاالغا . بۇ ئايدا سالىه ئهمهللهرنى قىلىشقا قهتئىي بهل باغالش-٥

ىي بولىدۇ، ئۇنداق ئىنساننى سهمىمىي، سادىق بولىدىكهن ئالالھ تائاالمۇ ئۇنىڭغا سهمىم

شۇنىڭدەك ئۇنىڭ يوللىرىنى . ئۆزىنىڭ تائىتى ۋە سالىه ئهمهللهرگه مۇيهسسهر قىلىدۇ

ئۇالر ئالالھقا سادىق بولۇشسا : "بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئاسانالشتۇرۇپ بىرىدۇ

  .تنىڭ بىر قىسمىئايه  ـ ٢١مۇھهممهد سۈرىسى،  ـ " ئهلۋەتته ئۇالر ئۈچۈن ياخشى ئىدى

رامىزانغا مۇناسىۋەتلىك ھۆكۈم ۋە قائىدە ـ پرىنسىپالرنى بىلىشى ۋە تېخىمۇ -٦

ئالالھ تائاالنىڭ بهندىلىرىگه پهرز قىلغان . ياخشى بىلىش ئۈچۈن ھهرىكهت قىلىشى

شۇڭا ھهر قانداق بىر مۇسۇلمان رامىزان . ئىبادەتلهرنى نادانالرچه ئادا قىلىش جائىز ئهمهس

ن ئىلگىرى، ئۇنىڭ ئهھكاملىرىنى بىلىشكه ئىنتلىشى ۋە ئۇنى ياخشى كىلىشتى

ئۇنداق بولمىغاندا قىلغان ئىبادەتلىرى ۋە تۇتقان رۇزىلىرى ئالالھنىڭ . ئۆگۈنىشى الزىم

ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق . ئالالھ ھهممىدىن ئالىمدۇر. دەرگاھىدا مهقبول بولمايدۇ

ـ " سوراڭالر) يهنى بىلىدىغانالردىن(الر، ئهھلى ئىلىمدىن بىلمىسهڭ) بۇنى(ئهگهر : " دەيدۇ

  .ئهنبىيا سۈرىسى يهتتىنچى ئايهتنىڭ بىر قىسمى 

يهنه بۇ ئاينى بارلىق گۇناھ ۋە خاتالىقالردىن قول ئۈزۈش ۋە ئۆتكۈزگهن -٧

  خاتالىقالردىن سهمىمىي تهۋبه قىلىش ۋە گۇناھ ئىشالرغا تهكرار قايتمايدىغانلىقىغا 
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شۇنداق، تهۋبه ـ ئىستىغپارنى . ا ۋەدە بىرىش، ئۇ ۋەدىدە ئىزچىل سهمىمىي بولۇشئالالھق

ئى : "مۇشۇنداق پهزىلهتلىك ئايدا ئېيىتمىسا قاچان ئېيتىدۇ؟ ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

نۇر  ـ " غا تهۋبه قىلىڭالرهللا بهختكه ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن ھهممىڭالر ا! مۆمىنلهر

  . ىر قىسمىئايهتنىڭ ب  ـ ٣١سۈرىسى، 

قۇرئان ۋە ھهدسلهردىن باشقا يهنه رامىزانغا مۇناسىۋەتلىك دىنى كىتاب ـ -٨

ماتېرىيالالرنى ئوقۇش، تهبلىغ، ۋەز ـ نهسىههت قاتارلىق ئۇنئالغۇ، سىنئالغۇ لىنتىلىرىنى 

ئاڭالش ئارقىلىق ئالالھ تائاالنىڭ تائىتىگه تهييار تۇرىدىغان ساغالم روھىي شارائىت 

  . ھازىرالش

يهنى تۈۋەندىكى . ئالالھ تائاالنىڭ دىنىغا چاقىرىش ئۈچۈن پۇختا تهييارلىق قىلىش-٩

رامىزاندا باشقا دوست ـ بۇرادەرلىرىگه  ـ   : يولالر ئارقىلىق بۇ چاقىرىقنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش

ياكى باشقىالرغا يهتكۈزىدىغان بىر قىسىم ئايهت ياكى ھهدىسلهرنى، ھېچ بولمىغاندا 

ـ . ه دائىر بىرەر مهزمۇننى ئىپادىلهيدىغان تهبلىغ پىالنى تهييارالشھېكمهتلىك سۆزگ

بىلىشلىرىگه رامىزانغا مۇناسىۋەتلىك ياكى باشقا تېمىالردا بولسۇن كىتاب ـ  تونۇش ـ 

كۆڭۈل يېقىن، ئۇرۇق ـ تۇغقانالرغا . ژۇرنال، ئۇنئالغۇ، سىنئالغۇ لېنتلىرىنى تارقىتىش

ـ نامرات، كهمبهغهللهرنى ئهسكه ئېلىش . تهييارالشبېرىش ئۈچۈن رامىزانلىق ھهدىيه 

  .ئارقىلىق ئۇالرغا بىرىدىغان ئۆشرە ـ زاكاتالرنى ۋاقتىدا ۋە دەل جايىدا بىرىش

بۇ .  ـ رامىزان باشلىنىش بىلهن ھاياتىمىزدا بىر يېڭى سهھىپه ھازىرالش الزىم١٠

  :سهھىپه تۆۋەندىكىلهر ئارقىلىق ئىشقا ئاشىدۇ

  .ا سهمىمىي تهۋبه قىلىش ئالالھ تائاالغ-

ـ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇيرىغانلىرى تولۇق ئادا قىلىش، توسقانلىرىدىن 

     .پۈتۈنلهي يېنىش 

  .چاقىالرغا سىله رەھىم قىلىش تۇققان ۋە باال ـ  ـ ئاتا ـ ئانا، ئۇرۇق ـ 

ـ ئۆزى ياشاۋاتقان جهمئىيهتكه پايدىلىق ئىشالرنى قىلىپ بىرىش ئارقىلىق  

  .جهمئىيهت بىلهن بىر سهھىپه ئېچىش
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سىز ئالدىمىزدا ساناقلىقال كۈن قالغان رامىزان ! شۇنداق مۇسۇلمان قېرىندىشىم

ئېيىنى گويا ئۇسسۇز كىشى سۇغا ئىنتىلگهنگهندەك، كىسهل دۇختۇرغا ھېرىسمهن 

ئالالھ تائاال . ئېلىشقا تىرىشىشىڭىز الزىم بولغاندەك ھېرىسمهنلىك بىلهن قارشى 

  ! مىمىزنى ئۆزىنىڭ كۆرسهتمىلىرىگه ئهمهل قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلسۇن، ئامىنھهم

   

ئاخىرىدا بىز بۇ ماقالىنى ھازىرالشتا ماقالىسىدىن تولۇق دېگۈدەك پايدىالنغان  

ئالالھ ئۇنىڭغا . ئۇستاز خالىد بىن ئابدۇرراھمان ئهددۇۋەيشكه كۆپ رەھمهت ئېيتىمىز

  !!! كۆپلهپ ئهجىر ئاتا قىلسۇن

 


