
 
 

ئۇلۇغ رامىزان ئېيى ئۈچۈن قانداق 

  تهييارلىق قىلىشىمىز الزىم

  ]ئۇيغۇرچه[ 

  كيف نستعد لقدوم شهر رمضان ؟
]باللغة األويغورية[   

مۇھهممهد سالىه ئهلمۇنهججىد   :مۇپتى  

محمد صالح المنجد:المفتي  

هيپىددىن ئهبۇ ئابدۇلئهزىزس:تهرجىمه قىلغۇچى  

سيف الدين أبو عبد العزيز: المترجم  

 

تهمكىنى. ن: تهكشۇرۇپ بىكىتكۇچى  

تمكيني. ن: المراجعة  

 

رىياد شهھرى رەبۋە رايونى دىن تهشۋىقات 
 ھهمكارلىق مهركىزى

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة 
 بمدينة الرياض

1429 – 2008 

 



 ١

  

اق تهييارلىق  ئۇلۇغ رامىز

  لىشىمىز الزىم

بۇ توغرىدا چۈشهنچه . ن ئهڭ ياخشى ئهمهللهر قايسىالر؟

سا   .بېر

ى با ان 

ان ئېيى ئۈچۈن قاند

قى

  نومۇرلۇق سوئال-٩٢٧٤٨

رامىزان ئېيى ئۈچۈن قانداق تهييارلىق قىلىمىز؟ بۇ ئېسىل : سوئال

ىلىنىدىغائايدا ق

ىلگهن بول

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھ ئۈچۈندۇر

سىز رامىزان ئېيىغا قانداق ! مۇھتهرەم قېرىندىشىم: بىرىنچى

تهييارلىق قىلىش توغرىسىدىكى بۇ سوئالنى سوراپ ياخشى قىلدىڭىز، 

ىڭ ھهقىقىتىنى چۈشىنىشتىن نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ رامىزان روزىسىن

چۈشهنچىسى ئۆزگىرىپ كهتكهن بولۇپ، خۇددى شهرئى ئىبادەت ئهمهستهك، 

ئۇالر بۇنىڭ ئۈچۈن . ئادەتكه تۇتقان پوزتسىيهدە بولىۋاتىدۇ-بهلكى ئۆرپ

شلىدى،  ق قىلىشقا تهييارل رامىز ئېيى كېلىشتىن خىلى بۇرۇنال

ىلماسلىقى ياكى باھاسىنىڭ ئۆرلهپ بهزەن يېمهكلىكنىڭ تېپ

 ھهقىقهتته ئۇالر رامىزان  كېتىشىدىن ئهنسىرەپ يىمهكلىك سېتىۋالدى،

ئېيىدا تۇتىدىغان روزىنىڭ ھهقىقىتىنى بىلمىدى، ئۇالرنىڭ قهلبى 

ئىبادەت بىلهن تهقۋالىقتىن خالى قالدى، رامىزان ئېيىنى قورساقلىرىنى 

قىسقىسى . لدۇرىدىغان ئاي قىلىۋالدىتويغۇزىدىغان ۋە كۆزلىرىنى ئارام ئا

رامىزاننى قانداق باياشات، قورسىقى ئىچىپ قالمىغان ھالدا ئوتكۇزۇشنى 
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تارلىق مۇھىم مهسىلىلهرگه سهل قارىلىپ 

كى

مۇۋاپىق 

ۋسىيهلهرنى قىلىمىز   : بول

 

س

ىلهن 

 شۇ

ىڭالر 

ئۈچ

خىلى بۇرۇنالم پىالنلىدىيۇ، ئهمما رامىزان ئايدىكى ئىبادەتلىرى ئۈچۈن 

ئاالھىدە ۋاقىت چىقىرىپ، رامىزان ئېيىنىڭ روھانى تهربىيه خاراكتىرلىق 

ىلىنىش ۋە ئۆتكۈزۈش، ئائىلىدە قانداق تهربىيه قېممىتىدىن قانداق پايد

خىزمىتى ئىلىپ بېرىش قا

  .لىندى ۋە كىلىنىۋاتىدۇ

يهنه بىرقىسىم كىشىلهر رامىزان ئېيىنىڭ روزىسىنىڭ  : ئىككىنچى 

ھهقىقىتىنى چۈشۈنۈپ شهئبان ئېيىدىن باشالپ دىققهت بىلهن تهييارلىق 

شقا باشلىدى، بهلكى بهزىلهر بۇنىڭدىنمۇ بۇرۇن تهييارلىق قىلىشقا قىلى

رامىزان ئېيى ئۈچۈن قانداق تهييارلىق قىلساق ئهڭ . باشلىدى

ىدىغانلىقى توغرىسىدا تۆۋەندىكىدەك ته

  . ـ سهمىمىيهت بىلهن تهۋبه قىلىش١

هتلىك كاتتا ئايغا تهييارلىق ھهرۋاقىت تهۋبه قىلىش پهرز، لېكىن بهرك

قىلىش ئۈچۈن ئۆزى بىلهن ئالالھنىڭ ئارىسىدىكى ۋە ئۆزى بىلهن كىشىلهر 

قىلىشقا  ئارىسىدىكى ئۇالرنىڭ ھهققىگه ئاالقىدار بولغان گۇناھالرغا تهۋبه

ىدىندۇر، چۈنكى  ئالدىراش ئهڭ اليىق بولغان ئىشنىڭ جۈملى

ئهت ئىبادەت بئۇكىشىنىڭ قهلبى تىنىچ، دىلى ساالمهت تا

رامىزان ئېيى يىتىپ كېلىدۇ غۇللىنىۋاتقان ۋاقىتتا    .بهركهتلىك

بهختكه ئېرىشىش! ئى مۆمىنلهر«:ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

  ). ئايهت- ٣١نۇر سۈرىسى .(»ۈن ھهممىڭالر ئالالھقا تهۋبه قىلىڭالر

ايهت قىلىنىدۇكى، ئهغهرئىبنى يهسار مۇزەنىي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋ

ئالالھغا تهۋبه ! ئى خااليىقالر« :پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم مۇنداق دېگهن
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ن مهغپىرەت تهلهپ قىلىڭالر، ھهقىقهتهن مهن كۈندە  قىل

يۈز 

ه

ه بهش ئاي ئالالھ دىن ئۆزلىرىنىڭ رامزاندا قىلغان 

ى ى ئىب

، رامزاندا ئالالھغا ئىتائهت 

ى قوبۇل قىل

قىل

ىرى، بۇ ئاي قۇرئان چۈشكهن ۋە 

كۆ

  ش قىلىنغان ئ

 ئالالھنىڭ پهزلى ۋە 

رەھ

  .ئايهت-٥٨يۇنىس سۈرىسى . »ياخشىدۇر )ن

ىڭالر ۋە ئالالھدى

  .»قېتىم تهۋبه قىلىمهن

  . ـ دۇئا قىلىش٢

غا بهزەن سهلهپلهرنىڭ رامىزان ئېيى كېلىشتىن ئالت ئاي بۇرۇن ئالالھ

دۇئا قىلىپ ئۆزلىرىنى رامىزانغا يهتكۈزۈشنى تهلهپ قىلغانلىقى، رامزاندىن 

كىيىن يهن

ادەتلىرىنى قوبۇل قىلىشن تهلهپ قىلىپ دۇئا قىلغانلىق بايان 

  .قىلىنغان

 -هنمۇسۇلمان پهرۋەردىگارىدىن رامىزانغا دىنىدا مۇستهھكهم، ت

ساالمهتلىكلىكى ياخشى ھالهتته يهتكۈزۈشىنى

ۋە ئىبادەتلىرىن ىدىغان ئهمهللهرنى قىلىشقا ياردەم بېرىشنى 

  .ىشنى تهلهپ قىلىپ دۇئا قىلىشى كېرەك

  .  ـ مۇشۇ كاتتا ئاينىڭ يىقىنالشقانلىغىدىن خۇرسهن بولۇش٣

ىنىڭ يىتىپ كېلىشى ئالالھنىڭ مۇسۇلمان ھهقىقهتهن رامىزان ئېي

بهندىلىرىگه ئاتا قىلغان كاتتا نېمهتلىرىنىڭ بىرى، چۈنكى رامىزان ئېيى 

شىكى تاقىلىدىغان جهننهتنىڭ ئېشىكى ئېچىلىدىغان، دوزاخنىڭ ئې

ياخشىلىق كۆپ بولىدىغان پهسىلنىڭ ب

پ تىالۋەت قىلىنىدىغان ۋە بىزنىڭ دىنىمىزدا تۇنجى قېتىم ھهقىقهت 

ايدىن ئىبارەت .ئۈچۈن كۆرە

ئۇالر« ئېيتقىنكى،« :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

 - دۇنيا ( خۇشال بولسۇن، بۇ ئۇالرنىڭ يىغقانمىتىدىن

ماللىرىدى



 ٤

ز  

 :

تۇتالماي قالغان مهن ئۆزۈمنىڭ رامزاندىن « : لىغان

روزى

اى ئا

ۇتالماي قالغان روزىالرنى نداقال رامزاندا ت

يهنه

كامالرنى 

چ

  )-م-.سىيه قىلىنىدۇ

شىلهر بىلهن بىلله ئولتۇرۇپ ئايالى ۋە بالىلىرىغا 

رام

ۇش مۇمكىن بولىدىغان بهزەن كىتابالرنى تهييار قىلىش 

ياك

پهرز قىلىنغان روزىنى تۇتۇش بىلهن ئۆ مهسئۇلىيىتىنى ئادا ٤  ـ

  .قىلىش

مهن ئائىشه ئانىمىزنىڭ مۇنداق ئهبى سهلهمه مۇنداق دېدى

دېگهنلىكىنى ئاڭ

، ١٨٤٩\بۇخارى.(»پهقهت شهئبان ئېيىدا تۇتاتتىم لىرىمنى 

  ).١١٤٦\مۇسلىم

مۇنداق ) ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن(ھاپىز ئىبنى ھهجهر 

نىمىزنىڭ شهئبان ئېيىد روزا تۇتۇشقا بولغان  : دېد بۇنىڭ ئائىشه 

ھېرىسمهنلىكى ئىپادىلىنىدۇ، شۇ

 بىر رامىزانغىچه كېچىكتۈرۈشنىڭ توغرا ئهمهس ئىكهنلىكى 

  ).١٩١\٤\پهتهۇل بارىي. (بىلىنىدۇ

 ـ رامزاننىڭ پهزىلىتىنى بىلىش ۋە روزىغا ئاالقىدار ئهھ٥

دىنىمىزدا ھهرقانداق ئىبادەتنىڭ .( ۈشىنىش ئۈچۈن تېرىشىش الزىم

همهل قىلىشىمىز تهۋماھىيىتىنى بىلىپ ئ

 ـ رامزاندا مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئىبادەتلىرىگه تهسىر يهتكۇزىدىغان ٦

  .ئامىلالرنى تېزلىكته ھهل قىلىش كېرەك

 ـ ئائىلىسىدىكى كى٧

لهرنى روزا زاننىڭ ئهھكاملىرىدىن خهۋەر بېرىش ۋە كىچىك پهرزەنت

  .تۇتۇشقا رىغبهتلهندۈرۈش

 ـ ئۆيدە ئوق٨

ى بۇ كىتابالرنى جامائهتكه ئوقۇپ بېرىش ئۈچۈن مهسچىتنىڭ ئىمامىغا 

  . سوۋغا قىلىش



 ٥

ى ر م

ن

 هيغهمبهر

ئهله

ه

هن ئهمىلىمنىڭ ھنىڭ تهرىپىگه كۆتۈرۈلىدۇ، م

روزا

شاش، چۈنكى ئۇ پهرز ئىبادەتنى جۇشقۇنلۇق بىلهن ئادا 

قىلىشقا نهپسىنى تهيياراليدۇ، رامزاندىن ئىلگىرى شهئباندا تۇتقان روزىدىمۇ 

شۇن

  

غا تهييارلىق قىلىش ئۈچۈن شهئبان ئېيىدىمۇ روزا ٩ وزىس ىزان   ـ را

پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم « : ئانىمىز مۇنداق مۇنداق دېگهنئائىشه . تۇتۇش

ئىپتار  بىرقانچه كۈن روزا تۇتاتتى بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم  

 بىرقانچه كۈن ئىپتار  قىلمايدىكه دەيتتۇق، پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم 

روزا تۇتماپتۇ دەپ قاالتتۇق، پ قىالتتى، بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم 

رامزاندىن باشقا ۋاقىتتا بىر ئاي تولۇق روزا تۇتمايتتى،  يهىساالم 

  ).١١٥٦\، مۇسلىم١٨٦٨\بۇخارى(»شهئبان ئېيىدا كۆپ روزا تۇتاتتى

: ئۇسام ئىبنى زەيىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن مۇنداق رىۋايهت قىلىنىدۇ

تقاندەك سىلىنىڭ باشقا ئايالردا شهئبان ئېيىدا روزا تۇ! مهن يا رەسۇلۇلالھ

كۆپ روزا تۇتقانلىرىنى كۆرمىدىمغۇ؟ دېسهم، پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم 

رەجهب بىلهن رامزاننىڭ ئارىلىقىدىكى بۇ ئايدىن نۇرغۇن « :مۇنداق دېدى 

كىشىلهر غاپىل قالىدۇ، بۇ ئايدا بهندىلهرنىڭ ئهمهللىرى ئالهملهرنىڭ 

پهرۋەردىگارى بولغان ئالال

، ٢٣٥٧\نهسائىي(»  تۇتقان ھالىتىمدە كۆتۈرۈلۈشىنى ياخشى كۆرىمهن

  ).ئهلبانىي ھهسهن دېگهن

ھهدىسته شهئبان ئېيىدا روزا تۇتۇشنىڭ ھېكمىتى بايان قىلىنىپ بۇ 

ئهمهللهر كۆتۈرۈلىدىغان ئاي دېيىلگهن، ھهقىقهتهن بهزەن ئالىمالر يهنه بىر 

بولۇپ بۇ روزا پهرز نامازدىن ئىلگىرى ئوقۇلىدىغان ھېكمهتنى بايان قىلغان 

سۈننهت نامازغا ئوخ

  .داق دىيىلىدۇ
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ئل 

گهن ۋاقتىدا 

دۇك

 زىرائهتتىن رائهتنى سۇغۇرۇش ئېيى، رامىزان ئېيى

ھۆ

ئالى 

   !.دەرىجىلهرگه ئېرىشىشىڭىز ئۈچۈن سىزنىڭ تهييارلىقىڭىز قانداق؟

   

 

  .  ـ قۇرئان ئوقۇش١٠

دې ېيى قارىيالر ئېيى : گهنسهلهمه ئىبنى كۇھهيى مۇنداق شهئبان 

ئهمرى ئىبنى قهيىس شهئبان ئېيى كىر. دېيىلهتتى

  .انلىرىنى تاقاپ قۇرئان ئوقۇش ئۈچۈن تهييارلىق قىالتتى

رەجهب ئېيى زىرائهت تىرىش : ئهبۇبهكرى ئهل بهلخى مۇنداق دېگهن

ئېيى، شهئبان ئېيى زى

  .سۈل ئېلىش ئېيى

رەجهب ئېيى شامالغا ئوخشاش، شهئبان ئېيى بۇلۇتقا : يهنه مۇنداق دېدى

ئوخشاش، رامىزان ئېيى يامغۇرغا ئوخشاش، كىمكى رەجهبته زىرائهت تېرىپ، 

كۆچهت تىكمىسه، شهئباندا سۇغارمىسا، رامزاندا قايسى زىرائهتنى ئورايدۇ؟ 

سىز رامزاندا ھوسۇل ئېلىشنى ئىستىسىڭىز، ھازىر رەجهب ئېيى تۈگىدى، 

ھازىر شهئباندا ھهركهت قىلىڭ، يۇقىرىقىدىكىلهر سىز بىلهن سهلهپلهرنىڭ 

بۇ بهرىكهتلىك ئايدىكى ئهھۋالى، مۇشۇ ئهمهللهرنى قىلىش بىلهن 


