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ىر رامىزاننى قانداق قارشى ئېلىش توغرىسىدا ب  

  قىسىم تهكلىپ ۋە اليىههلهر

ئالالھ تائاالغا ھهمدۇ سانا، شۇكۈر ۋە رەھمهتلهر ئېيتىمىز، پهيغهمبىرىمىز      

مۇھهممهد مۇستهپا سهللهلالھۇ ئهلهيهى ۋەسهللهمگه، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلىرىگه 

كى سۆزىمىزدە ۋە بارلىق توغرا يولدا ماڭغان كىشىلهر ساالم يوللىغاندىن كېيىن، بۈگۈن

مۇبارەك رامىزان ئېيىنى قانداق ئۆتكۈزۈش ھهققىدىكى بىر قىسىم تهكلىپ ۋە 

ئالالھ ھهممىمىزنىڭ ئهمهللىرىنى ئۆزىنىڭ . اليىههلهرنى سونماقچى بولىۋاتىمىز

ئالالھ تائاال ھهممىمىزنى مۇۋەپپهق . رازىلىقى ئۈچۈن خالىس قىلىپ بىرىشىنى سورايمىز

  !!ئامىن! قىلسۇن

وتتۇرىغا قويماقچى بولغان بۇ تهكلىپ، اليىههلهر مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆزلىرىنى بىز ئ

روھىي جهھهتتىن تهربىيىلهپال قالماستىن، يهنه ئۆيدە ۋە مهسجىدلهردە قانداق 

  :تهربىيىلىشىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدىغان بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكلهردىن ئىبارەت

  ::روھىي جهھهتتىن ئۆزىمىزنى تهربىيلهش       

  . بارلىق ئهمهللىرىمىزنى ئالالھ ئۈچۈن خالىس قىلىش-١      

ئالالھ تائاالنىڭ بۇ مۇبارەك ئاي ئارقىلىق بىزگه بىرىدىغان نېئمهتلىرىنى -٢      

  .ئهسكه ئېلىش

بۇ مۇبارەك ئاينىڭ دۇزاختىن يېراقلىشىش ئۈچۈن ئېلىپ بېرىلىدىغان -٣      

  .ق بىلىشكهسكىن بىر جهڭ مهيدانى ئىكهنلىكىنى ئېنى

       

  



 ٢

بۇ ئايدا ئوقۇش ئۈچۈن قۇرئان ھازىرالش ۋە ھهر قانداق ئهرزىمهس ئىشالردىن -٤

  .قهتئىي قول ئۈزۈش

بىرەر يېرىم پارچه تهپسىر كىتابى ياكى قۇرئان كهرىمنىڭ تهرجىمىسىنى -٥     

بۇخىل كىتابالر (ھازىرلىغاندىن سىرت، ھهدىس كىتابلىرىدىن تېپىپ قويۇش 

 www.munber.org /www.islamhouse.com تىن تېپىلىدۇ(.  

. ھهر بىر مۇسۇلمان ئۆزى ئۈچۈن ئىككى خىل تىالۋەت ئۇسۇلىنى تاللىشى الزىم-٦     

ھهر كۈنى قۇرئان كهرىمدىن بىر پارىنى پىكىر، تهپهككۇر يۈرگۈزۈش، ئايهتلهردىكى : بىرى

پلهپ ئهجىرگه كۆ: ئىككىنچىسى. مۆجىزە ۋە ئاالمهتلهرگه ئهستايىدىل قاراپ چىقىش

  .ئىرىشىش ئۈچۈن قۇرئان كهرىمنى ئىمكانى بار كۆپ ئوقۇشقا تىرىشىش

قۇرئان كهرىمنى ئوقۇش ئۈچۈن ئىشى بىلهن ئىمكانىيىتى ئوتتۇرىسىنى  -٧      

  .مۇۋاپىق تهڭشهشكه يارىدىمى بولىدىغان بىر جهدۋەل ھازىرالش

 -غان ياكى ھايات ياشاۋاتقان ئاتائۆزىنى دۇئاغا ئادەتلهندۈرۈش، ئۆزىنىڭ، ۋاپات بول  -٨     

 بۇرادەرلىرىنىڭ، ۋاپات بولۇپ دۇئا -ئانىسىنىڭ، بىر توققانلىرىنىڭ، يېقىن يۇرۇق، دوست

قىلغۇچىسى يوق كىشىلهرنىڭ گۇناھلىرىنىڭ مهغپىرەت قىلىنىشى ئۈچۈن ئالالھقا 

ئۆزىنىڭ ۋە پۇتۇن مىللهتنىڭ ياخشى كۈن كۆرىشى ئۈچۈن دۇئا . ئىلتىجاھ قىلىش

  .غا كۆڭۈل بۆلۈش...قاتارلىقالر.. قىلىش

مهسجىدلهردە ئولتۇرۇشقا، بولۇپمۇ بامدات ۋە ئهسىر نامازلىرىدىن كېيىن  -٩      

 سانا ۋە قۇرئان ئوقۇش، تهبلىغ ئاڭالش قاتارلىق ئىشالر بىلهن مهشغۇل بولۇپ -ھهمدۇ

  .مهسجىدلهردە ئولتۇرۇش

قىلىش قاتارلىق ئىشالرغا  ساخاۋەت -ئۆزىنى سهدىقه بىرىش، خهير-١٠      

  .كۆندۈرۈش

  

  



 ٣

ئۆزىنى ھهر زامان سالىه ئهمهل قىلىشقا ئادەتلهندۈرۈش، بۇنى پهيغهمبهر  -١١     

ئهلهيهىسساالمنىڭ تهرجىمهھالى، ساھابه ۋە تابىئىنالرنىڭ ھاياتىنى ئوقۇش ئارقىلىق 

  .ئۆزىگه ئۆرنهك يارىتىش

 پۇتۇن رامىزان بويىچه ئۆزىنى تهراۋىه، تهھهججۇد ۋە ۋىتر نامازلىرىنى كۆپ -١٢     

  .قىلىشقا ئادەتلهندۈرۈش

  :ئۆيدە قىلىدىغان ئىشالر توغرىسىدىكى تهكلىپ اليىههلهر

ئائىله ئهزالىرىغا قۇرئان كهرىم ۋە قۇرئان قويىدىغان رەھىللهرنى سېتىۋېلىپ  -١     

  .ھهدىيه قىلىش

  .يدە بىر ناماز ئوقۇش ئورنى ھازىرالش ئۆ-٢     

 ماتېرىيالالرنى - ئائىله كىشىلىرىگه دىنىي مهزمۇندىكى ھهر خىل كىتاب-٣     

  .سېتىۋېلىپ ھهدىيه قىلپ بىرىش

ئائىله كىشىلىرى بىلهن جهم بولۇپ ئولتۇرۇپ رامىزاننىڭ پهزىلىتى ۋە -٤     

  .ھۆكۈملىرى توغرىسىدا پاراڭلىشىش

 -اسلىق شهرتى ئاساسىدا ئۆيگه كېرەكلىك بولغان يېمهكئىسراپ قىلم-٥     

  .ئىچمهكلهرنى تولۇق ھازىرالش

 ۋەز نهسىههت ئاڭالش ئۈچۈن ۋاقت -رادىئوالردىن قۇرئان كهرىم ۋە باشقا دىنى ۋەز-٦     

ئۇ ئىمكانىيهت بولمىسا، دىنى مهزمۇندىكى كىتاپالرنى تور بېكهتلىرىدىن .ئاجرىتىش

  .چۇشۇرۇپ پايدىلىنىش

ئائىله ئىشلىرىنى ئىمكان بار ھهممهيلهن ئورتاق قىلىش ئارقىلىق -٧   

ئايالالرنىڭمۇ ئىبادەتتىن ئالىدىغان باشقا نهسىۋەلىرىگه كهڭ ئىمكان يارىتىپ بىرىشكه 

  .تىرىشىش

  



 ٤

 -  بۇرادەرلهر، شۇنىڭدەك يوقسۇل- يۇرۇق ۋە دوست- رامىزاندا يېقىن-٨   

ىيارەتكه قىلىشقا تىگىشلىك كىشىلهرنى ۋاقتىدا مۇساپىرالرنى ئىپتارغا چاقىرىش ۋە ز

  .زىيارەت قىلىش

ئىمكان يار بهرسه مهككىگه بېرىپ ئۆمرە قىلىشقا تىرىشىش، ھېچ بولمىغاندا -٩     

  .ئائىله ئهزالىرى ئىئتىكاف قىلىشقا ھازىرلىق كۆرۈش

 -  مهسجىدته جامائهتلهرنىڭ ئىپتار قىلىشى ئۈچۈن ئىمكان بولغاندا ھهپته-١٠   

ئون كۈندە بىرەر قېتىم يىمهكلىك ياكى ئىچىملىك چاغلىق بىر نهرسه ھازىرالشقا 

  .تىرىشىش

 بۇرادەرلهر بىلهن قۇرئان كهرىم ياكى ھهدىس - ئائىله ئهزالىرى ياكى دوست-١١   

  .شهرىف يادالش مۇسابىقىسى ئۇيۇشتۇرۇش

   مهسجىدته قىلىنىدىغان ئىشالر توغرىسىدىكى تهكلىپ اليىههلهر     

ئىمكان بار ئىمام بارلىق پهرز نامازلىرىنى مهسجىدته ئادا قىلىشقا ھېرىسمهن -١     

  .بولۇش

مهسجىدنىڭ يۇرۇتۇش ۋە تازىلىق ئىشلىرى ۋە تاھارەت ئالىدىغان جايلىرىغا -٢     

  .كۆڭۈل بۆلۈش

جامائهتلهرنى مهسجىدكه كېرەكلىك نهرسىلهرنى سېتىۋېلىش ئۈچۈن ئاشكارا -٣     

  . مۇنچه ماددىي يارىدەمگه رىغبهتلهندۈرۈش-ۇن بولسىمۇ ئانچهبولمىسا يۇشۇر

مهسجىدكه ئاۋازى ياخشى، قۇرئان كهرىمنى تولۇق تهرتىل ۋە قىرائهت بىلهن -٤     

  .ئۇقۇيدىغان قارىالرنى تهكلىپ قىلىش

ئىمامنىڭ ئىمكان بولسا مهسجىدته ئىمكان بولمىغاندا باشقا مۇناسىپ بىر -٥     

  .هپىسر ياكى ھهدىس كىتابلىرىدىن جامائهتكه ئوقۇپ بىرىشىئۇرۇندا بولسىمۇ ت

  



 ٥

ئىمكان يار بهرگهن ئهھۋالدا مهسجىدلهردە ئىپتارلىق بىرىشكه ھازىرلىق -٦     

  .كۆرۈش

تاپالىغان ئهھۋالدا مۇناسىپ، يهنى خىيانهت قىلىپ ساڭا زىيانكهشلىك قىلىش -٧     

ى كىتاب ۋە تهبلىغ لىنتىلىرىنى ئىهتىمالى بولمىغان كىشىلهرگه قۇرئان كهرىم، دىن

  .ھهدىيه قىلىش

قۇرئان كهرىمنى ئهڭ ئاز بولغاندا بىر قېتىم ئوقۇپ ياكى ئاڭالپ تامامالشقا -٨      

  .ھېرىسمهن بولۇش

ئىشهنچلىك كىشىلهرنى تهشكىللهپ زاكاتالرنى يېغىپ، ئۆزلىرى تۇرىۋاتقان -٩      

  .ارقىتىپ بىرىش غۇرىۋالىرىغا ت-مهھهللىنىڭ كهمبهغهل ۋە غېرىپ

  ھېيىت نامىزىنى ئىمكان بار چوڭ جامىئهلهردە ئوقۇشقا ئىنتىلىش-١٠      

ئالالھ تائاال ھهممىمىزنى بۇ ئىشالرنى قىلىشقا، ئهمهللىرىمىزنىڭ خالىس بولۇشىغا 

  !!! مۇيهسسهر قىلسۇن، ئامىن

  

ىك دەپ بۇ ئىشالر پهقهت ئىمكانىنىڭ يار بىرىشىچه ئورۇنداشقا تېگىشل: ئهسكهرتىش

بۇ ھهرگىزمۇ مۇشۇنداق ئىجرا قىلىنمىسا . قارىغانلىقىمىز ئۈچۈن بۇ يهردە ئېالن قىلدۇق

 .بولمايدۇ، دېگهنلىكنى كۆرسهتمهيدۇ

 


