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  خانىمالرنىڭ رامىزاندىكى ئهڭ مۇھىم ئهمهللىرى-قىز

    

مهلۇمكى، رامىزان ئېیى پۈتۈن ئایالردىن ئۇلۇغ ۋە قىممهتلىك ھهممىگه 

رامىزان ئېیىدا قىلىنغان یاخشى ئهمهللهرگه باشقا . بولغان بىر ئایدۇر

ۋاقىتالردا قىلىنغان یاخشى ئهمهللهردىن ئهلۋەتته كۆپ ساۋاب 

رامىزان ئېیى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن،  . یېزىلىدىغانلىقىمۇ بىر ھهقىقهت

ئهگهر بۇ  لالر ئۈچۈن بىر مول ھوسۇل ۋاقتى بولۇپ، ئایالالر خۇسۇسهن ئایا

ئاینىڭ قهدرىنى بىلىپ، قىلىشقا تېگىشلىكلىرىنى ئادا قىلسا 

  :بۇ مۇنداق. ئىككى ھهسسه ئارتۇق ساۋاب قازىنىدۇ ئهرلهردىن 

ئایال كىشىمۇ خۇددى ئهر كىشىگه ئوخشاشال ئىسالم پهرزلىرىنى ۋە نهپله 

لغاننىڭ سىرتىدا، ئېرى ۋە بالىلىرى ئۈچۈن یاخشى ئىبادەتلهرنى ئادا قى

ئىبادەتلهرنى تولۇق ئادا قىلىشىغا شهرت  -خىزمهت قىلىپ، ئۇالرنىڭ تائهت 

مۇندىن باشقا جامائهتنى ئىپتارغا چاقىرىش . شارائىت ھازىرالپ بېرىدۇ

یالغۇز  ئىشلىرىدا پهقهت ئایال كىشى كۈندۈزدە روزا تۇتۇقلۇق تۇرۇپ 

ئایال كىشى ئائىلىدە ئائىله . بۇنىڭ بىلهن ساۋاب تاپىدۇ. هیدۇجاپالىق ئىشل

كېچهكلىرىنى یۇیۇپ تازىالش  -ئهزالىرىنى غىزاالندۇرۇش ۋە كىیىم 

  . ئىشلىرىنى ئۆز ئۈستىگه ئالغانلىقى تهرەپتىنمۇ یهنه ساۋاب تاپىدۇ

پ ۈتۆن ناھایىتى تىز ئۈچۈلگىنى ئهتىمال كېیى یىلدا بىر قېرامىزان ئ

 ڭئاینى ۇپ، بۇتۇت ڭتنى چىهرسۇپ ۇر  بهن كىشىلۇرغۇ، نۇتىدېك

س ھوشىنى هر ئهن كىشىلهپلىگۆك هنهت ، یهئهنپهق مۇن تولیراتلىرىدىهخ

بۇ ئاینىڭ قهدرىنى بىلگهنلهر،  .ۇتىدېپ كۈتۆئاي ئ ۇب هپىپ بولغىچېت
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پۇرسهتنى غهنىمهت بىلگهنلهر بۇ ئاینىڭ شاراپىتىدىن ھهۋز كهۋسهرلهرنى 

هلىگهندەك بولىدۇ، یهنه بىر رامىزان كهلسه ۋاقىتنى چىڭ تۇتسام ۋە بۇ ئىچ

ئهمما نۇرغۇنلىرىنىڭ ئۆمرى . ئایدىن تولۇق پایدىالنسام دەپ ئارزۇ قىلىدۇ

« چۈنكى خۇددى قهدىمكىلهر ئېیتقاندەك . ئىككىنچى رامزانغا یهتمهیدۇ

ا بۇ ئۆمۈر شۇڭ. ئۇنى قایتۇرۇپ كهلگىلى بولمایدۇ. تۇر»ئۆمۈر ئاتقان ئوق

رامزاندەك بىر . ئۆتۈپ كېتىشتىن بۇرۇن ۋاقىتتىن پایدىلىنىش كېرەك

یىلدا ئاران بىرال قېتىم كېلىدىغان یاخشى پۇرسهتنى قولدىن بهرمهسلىك 

ئهقىللىق ئایالالر قىلىدىغان ئىشلىرىنى پروگراممىالشتۇرۇپ، . كېرەك

  . ىنىدۇبىر مىنۇت ۋاقىتنىمۇ بىكارغا ئۆتكۈزمهستىن تولۇق پایدىل

تۆۋەندە ئایال مۇسۇلمان قېرىنداشالرغا رامىزان ئېیىدا قىلىشقا تېگىشلىك 

  :ئىشنى تهۋسىیه قىلىمىز 20مۇھىم ئىشالردىن 

رامىزان ئېیىدا قىلىدىغان پۈتۈن ئىبادەتلهر ۋە ئۆي ئىشلىرىنى پهقهت  -1

  .ئالالھنىڭ رازىلىقىغا ۋە مۇكاپاتىغا ئېرىشىش نىیىتى بىلهن قىلىش

  .ۋاخ نامازنى ئۆز ۋاقتىدا تولۇق ئادا قىلىش بهش - 2

  .سۈننهت ۋە نهپله ئهمهللىرىنى كۆپ قىلىش - 3

ئۇرۇقالرغا یاردەم قىلىش، یېتىمالرنىڭ  -سهدىقىنى كۆپ بېرىش، ئاجىز  - 4

  .بېشىنى سىالش

قۇرئان كهرىمنى  ئىمكان قهدەر رامىزان ئېیىدا . قۇرئاننى كۆپ ئوقۇش - 5

  .تامام قىلىش

ئىمكان قهدەر ئاخشاملىرى تاراۋىھ نامىزىغا چىقىپ، ئهرلهرنىڭ  - 6

  .ئارقىسىدا ئایرىم سهپ تۈزۈپ بۇ ئۇلۇغ ئىبادەتكه ئىشتىراك قىلىش
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  .نهسىھهتلهرنى كۆپ ئاڭالش -ۋەز  - 7

  شۇرۇئىپتارالشت تۇغقانالرنى –جامائهتنى، خوشنىالرنى ۋە ئۇرۇق  - 8

ېیىن ئانىسىنى ئاالھىدە ئىپتار ق -ئانىسىنى، قېیىن ئاتا  -ئاتا  - 9

قىلدۇرۇش ۋە ئۇالرنى یوقالپ تۇرۇش، خىزمهتلىرىنى قىلىش ۋە دۇئالىرىنى 

  .ئېلىش

الرنى ۇخىزمىتىنى یاخشى قىلىش، ئ ڭنتلىرىنىەرزهپ ۋە ڭرىنىېئ- 10

 .شۇرۇرالردا یاخشى غىزاالندۇزوھ ۋەئىپتار 

الرنى رەنجىتىش غهیۋەت، شىكایهت، گهپ توشۇش، یالغان سۆزلهش، باشقى- 11

  .قاتارلىق ئىشالردىن ۋە پۈتۈن ناچار ئهخالقالردىن یىراق تۇرۇش

ۋاقىتنى چىڭ تۇتۇپ بۇ ئایدا تېخىمۇ كۆپ یاخشىلىقالرنى قىلىپ كۆپ - 12

  .ساۋاب تېپىشقا تىرىشىش

تېلېۋىزور كۆرۈش بىلهن ۋە پایدىسىز سۆھبهتلهر بىلهن ۋاقىتنى - 13

  .ىتنى ئۆتكۈزمهسلىككۆپ ئۇخالپ ۋاق. ئىسراپ قىلماسلىق

ئىسالمىي گۈزەل ئهخالققا توغرا كهلمهیدىغان ئادەتلىرى بولسا بۇ ئایدا - 14

چۈنكى بۇ ئاي . شۇالرنى تۈزىتىش ۋە ئۆزىنى ئىسالھ قىلىشقا تىرىشىش

  .تهربىیه ئېلىش ۋە یاخشى ئادەتلهرنى یېتىلدۈرۈش ئېیىدۇر

ئوقۇپ بىلىم  بوش ۋاقىتلىرىنى قۇرئان ئوقۇش ۋە دىنى كىتابالرنى- 15

قۇرئان كهرىم مۇھهممهد  چۈنكى رامىزان ئېیى . ئېلىش بىلهن تولدۇرۇش

ئالالھ تائاال تهرىپىدىن چۈشۈشكه باشلىغان بىر مۇبارەك  ئهلهیھىسساالمغا 

پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالممۇ رامىزان ئېیىدا ئىبادەتلهرنى ئهڭ  شۇڭا . ئاي

  .كۆپ قىالتتى، سهدىقىنى ئهڭ كۆپ بېرەتتى
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رامزاندا ھهددىدىن ئارتۇق كۆپ یېمهسلىك ۋە ئائىله ئهزالىرىنىڭ - 16

چۈنكى كۆپ . ساقلىقىنى ساقالش ئىشلىرىغا ئاالھىدە ئهھمىیهت بېرىش

مۇندىن باشقا كۆپ . یېیىش ئادەمنى ئىبادەتلهردىن ھورۇنالشتۇرۇپ قویىدۇ

ا شۇڭا رامىزان ئېیىد. یېیىشنىڭ تهن ساقلىقىنى ساقالشقا زىیىنى بولىدۇ

  .ئاز یهپ، ھوشیار تۇرۇش الزىم

رامىزان كېچىلىرىدە دۇئانى كۆپ قىلىش، كېچىنىڭ ئاخىرقى دۇئا - 17

  .ئىجابهت بولىدىغان ۋاقىتنى قولدىن بهرمهسلىك

رامىزان ئېیىنى پۈتۈن گۈزەل ئهخالقالر بىلهن ئهخالقلىنىش ۋە یامان - 18

توغرا  ق ئىشلىرىنى ئادەتلهرنى تاشالش پۇرسىتى دەپ تونۇپ، بۇ ئایدا ھایاتلى

  .رەتكه سېلىشنى ئۆگىنىش

یېسىرالرنىڭ یۈزلىرىنى  -رامزاننىڭ ئاخىرقى كۈنىدە یېتىم - 19

كۈلدۈرۈش ئۈچۈن فىتىر سهدىقىسىنى تولۇق ۋە زىیادىسى بىلهن ئادا 

  . قىلىش

ئانىالرنى، ئاندىن تۇغقانالرنى زىیارەت  - روزى ھېیت كۈنىدە ئاۋۋال ئاتا  - 20

 -ڭ كۆڭۈللىرىنى شاد قىلىش، كهمبهغهللهرگه خهیر قىلىپ، ئۇالرنى

 .ئېھسان قىلىپ ئۇالرنى خوش قىلىش

یۇقىرىقىالرنى تولۇق ئورۇنلىغان ئایال كىشى ئهرلهردىن چوقۇم ئىككى  

ئىسالم تارىخىدىكى ئۈلگىلىك ئایالالر . ھهسسه ئارتۇق ساۋابقا ئېرىشىدۇ

دىلىنىش ئۈچۈن قوللىرىدىن رامىزان ئېیىدىن تولۇق پای. شۇنداق قىالتتى

بىزمۇ ئهشۇ ئۈلگىلىك مۇسۇلمان ئایالالرنى . كهلگهننى قىالتتى
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ئۆزلىرىمىزگه ئۈلگه قىلىپ، رامىزان ئېیىدىن تولۇق پایدىلىنىش ۋە 

  . مهنىۋى مول ھوسۇلغا ئېرىشىش ئۈچۈن ئىشلىشىمىز الزىم

ئۇلۇغ ئایدا  جانابى ئالالھ تائاالدىن ھهممىمىزگه ھىدایهت تىلهیمهن ۋە بۇ 

كۆپلىگهن ساۋابلىق ئىشالرنى قىلىپ، ئاخىرەتلىكىمىز ئۈچۈن ئوزۇق 

  . توپلىشىمىزغا مۇیهسسهر قىلىشىنى سورایمهن

ئالالھ تائاالدىن پۈتۈن ئىسالم ئۇممىتىنى بۇ ئۇلۇغ ئاینىڭ شاراپىتىدىن 

  . بهھرىمهن قىلىشىنى تىلهیمهن

  


