
  روزا تۇتقۇچىدا بولۇشقا تېگىشلىق ئهخالق ۋە چۇشهنچه

  

بارلىق كائىناتنى يوقتىن بار قىلىپ، ھهممىگه مۇۋاپىق رىزق ئاتا قىلغان جانابى ھهق 

سۇبهانهھۇ ۋەتائاالنىڭ بىزگه بهرگهن بارلىق نىئمهتلىرىگه مىليۇنالرچه ھهمدىلهر بولسۇن، پهخرى 

لالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، كائىنات پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد سهلله

ساھابىلهرگه، تابىئىنالرغا ۋە تا قىيامهتكه قهدەر توغرا يولغا ئهگهشكهن سالىه كىشىلهر مىڭالرچه 

  !!!ساالم

 ساالمهت، ساغالم ھالدا يهتكۈزگىن، - ئىي ھهممىگه قادىر ئالالھ بىزنى بۇ مۇبارەك ئايغا ساق

 خالىس ۋە ھهر ۋاقىت ئىبادەت قىلىشقا مۇيهسسهر قىلغىن، بۇ ئايدا بىزنى رامىزان ئېيىدا ساڭا

ئهڭ ياخشى، سېنى ئهڭ گۈزەل شهكىلدە رازى قىلىدىغان ئىبادەتلهرنى، سالىه ئهمهللهرنى 

سهن ھهممىگه قادىرسهن، تىلهكلىرىمىزنى قورۇق !!! قىلىشقا مۇيهسسهر قىلغىن

  !!! ...قايتۇرمىغىن

دە خاتىرلهپ ئۆتكۈنىمىزدەك، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن باشالپ، ئىلگىرىكى ماقالىمىز

ساھابىلهر، تابىئىنالر، ۋە باشقا بارلىق توغرا يولدىكى كىشىلهر رامىزان ئېيىغا ئىنتايىن بهك 

. كۆڭۈل بۆلهتتى، رامىزان ئىيىنىڭ كىلىشى بىلهن تولىمۇ خوشال كهيپىياتقا چۈمىلىشهتتى

 رامىزان ئېيىغا ساغالم روھ، ساغالم بهدەن ۋە ياخشى بىر خىل كهيپىيات ئالالھ تائاالنىڭ ئۇالرنى

رامىزان يىتىپ كهلگهندە .  كۈندۈز دۇئا قىلىشاتتى- بىلهن يهتكۈزۈپ قويۇشىنى تىلهپ كېچه

كۈندۈزلىرى رۇزا تۇتۇپ، رۇزىنى بۇزىدىغان ياكى ئۇنىڭ بىرىلىدىغان ساۋابىغا نوقسان يهتكۈزىدىغان 

     شىكايهت، ھهسهت ۋە يالغانچىلىققا ئوخشاش بولمىغۇر-  تاماشا، غهيۋەت- ئويۇن ھهۋەس، -ھاۋايى

  كېچىلىرىنى ناماز ئوقۇش، قۇرئان تىالۋەت قىلىش بىلهن . ئىشالردىن يىراق تۇرىشاتتى
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ئۇرۇقالرنى سهدىقه ئىهسانلىرى بىلهن يوقالپ تۇرسا، يهنه -نامرات، كهمبهغهل، ئاجىز. ئۆتكۈزىشهتتى

ئۆزلىرىىنىڭ ئىچكى . تىن، رۇزىدارالرنى ئىپتار قىلدۇرۇشقا تولىمۇ كۆڭۈل بۆلىشهتتىبىر تهرەپ

دۇنيالىرى بىلهن كۆرەش قىلىپ، روھلىرىنى ئالالھنىڭ تائىتىگه يىتهكلىسه، ئىسالمنىڭ 

دۈشمهنلىرى بىلهن ئالالھنىڭ سۆزىنىڭ يهنى قۇرئان كهرىم ھۆكمىنىڭ، ئۇمۇمهن ئىسالم 

ھهممهيلهنگه . كه ئېرىشىشى ئۈچۈن ھهق يولىدا جىهاد قىلىشاتتىشهرىئىتىنىڭ ئۈستۈنلۈك

مهلۇم بولغىنىدەك، مۇسۇلمانالر دۈشمهنلىرى ئۈستىدىن غالىپ كهلگهن بۈيۈك بهدر غازىتى 

 توپى بىلهن -  كۈنىدە يۈز بهرگهنىدەك، كىشىلهرنىڭ ئىسالمغا توپ- ١٧رامىزان ئېيىنىڭ 

ىزى شهھرىگه ئايلىنىشغا سهۋەپ بولغان كىرىشىگه، مهككىنىڭ مۇسۇلمانالرنىڭ مهرك

  .  كۈنى يۈز بهرگهن ئىدى- ٢٠مهككىنىڭ فهتهى قىلىنىش غازىتىمۇ رامىزان ئېيىنىڭ 

شۇنداق رامىزان ئېيى بىر قىسىم كىشىلهر ئويلىغاندەك ئۇيقىنىڭ، يارىماسلىقنىڭ، 

، جىهادنىڭ  ھهرىكهتنىڭ، ئىبادەتنىڭ-ھورۇنلۇقنىڭ، لىڭتاسمىلىقنىڭ ئېيى ئهمهس، ئۇ ئىش

نېمىشقا ئۇنداق قارشى . شۇڭا ئۇنى خوشاللىق ۋە سۈيۈنچ بىلهن قارشى ئېلىشىمىز الزىم. ئېيى

ئالالھ تائاال ئۇ ئاينى ئۆزىنىڭ رۇزىدىن ئىبارەت شۇ ئۇلۇغ ئىبادىتىنى !! ئالمايدىكهنمىز؟

تېپپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئىجرا قىلىشىغا تاللىغان، يهنه شۇ ئايدا ئىنسانالرنىڭ ھېدايهت 

جهننهتنىڭ  . زۇلمهتتىن يۇرۇقلۇققا چېقىشى ئۈچۈن قۇرئان كهرىمنى نازىل قىلغان تۇرسا

دەرۋازىلىرى ئېچىلىپ، جهھهننهمنىڭ تاقىلىدىغان، شهيتانالرغا كىشهن سېلىنىدىغان، 

 مهئسىيهتلهر ئهپۇ قىلىنىدىغان بۇ مۇبارەك ئاي -ياخشىلىققا ھهسسىلهپ ئهجىر بىرىلىپ، گۇناھ

  !!!انداقمۇ خوشالالنماي تورااليمىزئۈچۈن ق

يۇقىرىقىالردىن شۇ نهرسه ئىنتايىن روشهن كۆرىنىپ تۇرۇپتۇكى، بىزنىڭ ياشلىق ۋە ساغالم 

  مهزگىلىمىزنى غهنىمهت بىلىشىمىز، ئۇنى ئالالھقا تائهت ۋە ياخشى ئىبادەت قىلىش بىلهن 

  ۇتۇپ ئالالھقا بارلىق گۇناھ، بۇ ئاينى چىڭ ت. ئۆتكۈزۈشكه قاتتىق ھېرىسمهن بولۇشىمىز الزىم
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مهسىيهتلهردىن يىراق تۇرۇشقا سهمىمىي ۋەدە بىرىش بىلهن بىرگه ئۆمۈر بۇيى ئۇنىڭ 

بۇيرۇغىنىنى قىلىپ، توسقانلىرىدىن يېنىش، ئاخىرىقى ھېسابتا غهلىبىگه ئېرىشكۈچىلهردىن 

  . بولۇشقا بهل باغلىشىمىز الزىم

. مال ۋە ئوغۇلالر پايدا يهتكۈزەلمهيدۇ) ھېچ كىشىگه(ۈنى ئۇ ك«  : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

 شۇئهرا -  » غا پاك قهلب بىلهن كهلگهن ئادەمگىال پايدا يهتكۈزۈلىدۇ) نىڭ دەرگاھىهللا ا(پهقهت  

  . ئايهتلهر- ٨٨،٨٩سۈرىسى، 

غا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئىتائهت قىلسا زور هللا كىمكى ا«  : ئالالھ تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ

  . ئايهتنىڭ بىر قىسمى-٧١ ئهھزاب سۈرىسى، - » ۇۋەپپهقىيهت قازانغان بولىدۇم

ئالالھ تائاالنىڭ بۇيرىغېنى بويىچه مهيلى رامىزان ياكى باشقا ئايالر بولسۇن ۋاجىب ۋە 

ئالالھ تائاال بۇ ھهقته . مۇستهھهب ئىشالرنى قىلىش، ھارام ۋە مهكرۇھ ئىشالردىن يىراق تۇرۇش

قهدەر پهرۋەردىگارىڭغا ) يهنى ئهجىلىڭ يهتكهنگه(ن ئۆزەڭگه ئۆلۈم كهلگهنگه سه«: مۇنداق دەيدۇ

  . ئايهت- ٩٩ ھىجىر سۈرىسى، -» ئىبادەت قىلغىن

مېنىڭ نامىزىم ،قۇربانلىقىم، ھاياتىم ۋە «ئېيتقىنكى، !) ئى مۇھهممهد(« : يهنه مۇنداق دەيدۇ

هللا ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ا) ىرىمدۇنيادا قىلغان ياخشىلىقلىرىم ۋە تائهت ئىبادەتل(ماماتىم 

غىالخالىس ئىبادەت هللا يهنى يالغۇز ا(نىڭ شېرىكى يوقتۇر، مهن مۇشۇنىڭغا هللا ا  . ئۈچۈندۇر

  . ئايهتلهر- ١٦٣، ١٦٢ ئهنئام سۈرىسى، - » بۇيرۇلدۇم، مهن مۇسۇلمانالرنىڭ ئهۋۋىلىمهن) قىلىشقا

ن ھالدا كهسكىن بىر نىيهت بىلهن قارشى بۇ مۇبارەك ئاينى ئالالھقا سهمىمىي ئىشهنگه

باشقىالرنى دوراپ، ئۇالرغا تهقلىد قىلىپ ياكى باشقىالرنىڭ ئالدىدا سهت . ئېلىشىمىز الزىم

  تۇرىدىكهن دېگهنگه ئوخشاش ئىبلىسچه قاراش بىلهن ئهمهس ھهقىقى قهلىبتىن چىققان رازىلىق 

يهنى بۇ ئاينى گۇناھتىن، . قارشى ئېلىش الزىمتۇيغۇسى ۋە ئالالھ تائاالغا بولغان چىن ئىمان بىلهن 

   سۆزدىن، ھارامغا قاراشتىن، ھارام قىلىنغان يهرگه قاراشتىن، ھارام قىلىنغان- چهكلهنگهن گهپ

  

٣  



 نهرسىنى ئاڭالشتىن، ھارام يېيىش، ھارام ئىچىشتىن ساقلىنىش بىلهن ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق 

 ئهخالقلىرىغا -يهنه رامىزاننىڭ ئهدەب . ىز الزىمجهھهننهم ئازابىدىن يىراق تۇرۇشقا تىرىشىشىم

رىئايه قىلىشىمىز كېرەك؛ مهسىلهن، سوھۇرلۇقنى كېچىكتۈرۈپ يېيىش، ئىپتارنى قوياش 

يهنه بىرسى . ۋاھاكازاالر... پاتقاننى بايقىغان ھامان قىلىش، ياخشى، سالىه ئىشالرنى كۆپ قىلىش

مهن رۇزىدار، "ش ھاقارەت قىلغاننىڭ ئورنىغا تهرىپىدىن ھاقارەت قىلىنسا، ئۇ كىشىنى ئوخشا

دېيىش ۋە يامان سۆزگه ئوخشاش يامان سۆز بىلهن "  سۆز قىلىشقا زورلىما- مېنى قااليمىقان گهپ

جاۋاب قايتۇرماستىن، رۇزىنىسىنىڭ ۋە ياخشى ئهمهللىرىنىڭ ساغالم شهكىلدە قوبۇل بولۇشى 

...  پهقهت ئالالھ تائاالنىڭ رازىلىقىنى كۆزلهش يهنه بارلىق ئهمهللهردە. ياخشى سۆز قىلىش ئۈچۈن 

  . قاتارلىق ئىشالر ھهممىدىن مۇھىم

نامىزىنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم،  ئۆزىنى مۇسۇلمان ساناپ يۈرگهن ھهر بىر كىشى تهراۋىه 

. ۋارىسلىق قىلىپ تولۇق ئوقۇشقا تىرىشىش الزىم  ۋە توغرا يولدىكى خهلىپىلهرگه  ساھابىلهر 

كېمىكى رامىزان ئېيىدا چىن ئىمان بىلهن نامازغا : هر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇپهيغهمب

 بىرلىككه كهلگهن -   . تۇرسا، ئۇنىڭ ئىلگىرىكى بارلىق گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ

  .ھهدىس

رامىزاننىڭ ئاخىرىدىكى ئون كۈننى ناماز، قۇرئان ئوقۇش، زىكىر قىلىش، دۇئا، ئىستىغفار 

. بۇنداق قىلىش سۈننهت بولۇپ، بۇ كېچىلهرنىڭ بىرى قهدر كېچىسىدۇر. زۈش الزىمبىلهن ئۆتكۈ

 ئايدىن ئارتۇق ١٠٠٠يهنه ئۇ كېچىدە ئىبادەت قىلىش شهرىپىگه مۇيهسسهر بولغان ئىنسان، 

ئۇ كېچه ئالالھ تائاالنىڭ قۇرئان كهرىمنى . ئىبادەت قىلغاننىڭ ئهجرىگه ئېرىشىدۇ، ئالالھ خالىسا

  مانا مۇشۇ كېچىدە . ن كېچىسى بولۇپ، بۇ كېچىدە پهرىشتىلهر زېمىنغا چۈشىدۇنازىل قىلغا

ئالالھنىڭ رازىلىقىنى ئىزدەپ خالىس ناماز ئۇقۇغان كىشىنىڭ ئىلگىرىكى گۇناھلىرى ئهپۇ 

بۇ خىل ئهپۇ قىلىش پهقهت رامىزاننىڭ ئاخىرىقى ئون كۈنىگه خاس بولۇپ، ھهر بىر . قىلىنىدۇ

  ىڭ تۇتۇشى، بۇ كېچىلهرنى ناماز، تهۋبه، زىكىر، دۇئا، ئىستىغفار، جهننهتنىمۇسۇلمان بۇ ۋاقتنى چ
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شۇنداق .  سوراش، دۇزاختىن پاناھلىق تىلهش قاتارلىق ئىبادەتلهر بىلهن ئۆتكۈزۇشى الزىم

 - ئىبادەتلهرنى قوبۇل قىلسا، تهۋبىلهرنى قوبۇل قىلسا، بىزنى ۋە ئاتا-قىلغاندا جانابى ئالالھ ئهمهل

ىرىمىزنى ۋە بارلىق مۇسۇلمانالرنى جهننهتكه نائىل قىلىپ، جهھهننهم ئازابىدىن يىراق ئانىل

ئهلهيهىسساالم رامىزاننىڭ ئاخىرىقى ئونى كىرگهندە بۇ  پهيغهمبهر  . قىلسا ئهجهب ئهمهس

كېچىلهرنى ئويقۇسىز ئىبادەت قىلىش بىلهن ئۆتكۈزەتتى، ئۆيىدىكلهرنى ئىبادەت قىلىشقا 

زمۇ شۇنداق قىلىشىمىز الزىم، چۈنكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهر قانداق بىر بى. ئويغۇتاتتى

  . ئىشتا بىزنىڭ بىردىن بىر ئۆلگىمىز

بۇ يهردە شۇ نهرسىنى . پهيغهمبىرىمىز رامىزاننىڭ ئاخىرىقى ئون كۈنى ئىئتىكاف قىالتتى

رىغا يېقىن ئهسكهرتىش كېرەككى، ئىئتىكاف قىلغان كىشى ئىئتىكاف مهزگىلىدە ئاياللى

  .كهلمهسلىكى الزىم

 تهپهككۇر بىلهن ئوقۇشى -رۇزىدار يهنه پۈتۈن رامىزان ۋە باشقا چاغالردا قۇرئان كهرىمنى پىكىر

. شۇ ئوقۇغېنى قېيامهت كۈنى ئالالھنىڭ دەرگاھىدا شاپائهتچى بولۇپ قالسا ئهجهپ ئهمهس. الزىم

 ئاخىرەتته خار - لغان كىشىنى دۇنيا چۈنكى، ئالالھ تائاال قۇرئان ئوقۇپ، ئۇنىڭغا ئهمهل قى

كىمكى مېنىڭ ھىدايىتىمگه «: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. قىلمايدىغانلىقىغا كاپالهت بهرگهن

  . ئايهت- ١٢٣ تاھا سۈرىسى، - » ئهگهشسه، ئۇ ئازمايدۇ ۋە ئاخىرەتته شهقى بولمايدۇ

سى ياكى تهپسىرىنى قۇرئان كهرىمنى باشقىالر بىلهن بىرلىكته ئوقۇش، ئۇنىڭ تهرجىمى

  بۇنىڭ بىلهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىمام . بىرلىكته مۇزاكىرە قىلىش تولىمۇ مۇھىم

 نى ئوقۇشنىڭ پهزىلتىمۇسلىم رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته مۇشۇنداق جامائهت سۈپىتىدە

  .بايان قىلىدۇ

 كېچىنىڭ ئۈچتىن بىرى ئالالھ تائاال.  كۈندۇز دۇئا بىلهن بولۇشى الزىم- رۇزىدار كىشى كېچه

  كېمىكى ماڭا دۇئا قىلىدىكهن ئۇنىڭ دۇئاسىنى ئىجاۋەت"قالغاندا دۇنيا ئاسمىنىغا چۈشۈپ، 
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 قىلىمهن، كېمىكى مهندىن بىر نهرسه سورايدىكهن ئۇنى بىرىمهن، كېمىكى مهندىن 

  . مۇسلىم رىۋايىتى. دەيدۇ" مهغپىرەت تهلهپ قىلىدىكهن ئۇنى مهغپىرەت قىلىمهن

ئالالھ تائاال دۇئا قىلىشقا . ىدار ۋاقتتا، بولۇپمۇ ئىپتار ۋاقتىدا قىلىنغان دۇئا ئىجابهتتۇررۇز

قوبۇل ) دۇئايىڭالرنى(ماڭا دۇئا قىلىڭالر، مهن «: پهرۋەردىگارىڭالر ئېيتىدۇ«: بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ

  .  ئايهت-٦٠غافىر سۈرىسى، »)تىلىگىنىڭالرنى بېرىمهن(قىلىمهن 

ارەك رامىزان ئايدا، ھهر بىر مۇسۇلمان بۇ قىسقىغىنه ھاياتنى دۇنيا ۋە بۇ مۇب: خۇالسه

ئاخىرەتته پايدىسى بولىدىغان ئىشالر بىلهن ئۆتكۈزۇشكه تىرىشىشى، پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىشى 

  . الزىم
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