
                         

رامىزان ئېيىنىڭ پهزىلهتلىرى             

   

   رامىزان ئېيى قۇرئان كهرىم نازىل بولغان ئايدۇر-  ١

رامىزان ئېيى بارلىق ئايالرنىڭ كاتتىسى ۋە ئهڭ شهرەپلىكىدۇر، چۈنكى ساماۋى 

ئان كهرىمنىڭ كىتابالرنىڭ ئهڭ ئاخىرقىسى ۋە ھىدايهتنىڭ بىردىن بىر مهشئىلى بولغان قۇر

ھهقىقهتهن . باشلىنىشى رامىزان ئېيىدا ئهمهلگه ئاشقان) يهنى چۈشۈشكه(نازىل بولۇشقا 

قۇرئان كهرىمنىڭ نازىل بولغانلىقى ئالالھ تائاال تهرىپىدىن ئىنسانىيهتكه بېغىشالنغان ئهڭ 

رامىزان « :ۇئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيد. بۈيۈك نېمهتنىڭ تامامالنغانلىقى ئىدى

ئېيىدا قۇرئان كهرىم نازىل بولۇشقا باشلىدى، قۇرئان كهرىم ئىنسانالرغا يېتهكچىدۇر، ھىدايهت 

  ). ئايهت- ١٨٥بهقهرە سۈرىسى (»قىلغۇچى ۋە ھهق بىلهن ناھهقنى ئايرىغۇچى روشهن ئايهتلهردۇر

ى بىلهن رامىزان ئېيى ئالالھ تائاالنىڭ كاالمى بولغان قۇرئان كهرىمنىڭ نازىل بولۇش

شهرەپلهندۈرۈلگهن ئاالھىدە بىر ئاي بولغاچقا ئۇنىڭ باشقا ئايالردىن شهرەپلىك، بهرىكهتلىك ۋە 

بهندىلهر ئهگهر » شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسىدە . ئۇلۇغ بولۇشى تهبىئىدۇر

ىڭ رامىزان ئېيىدىكى ياخشىلىقالرنى بىلسه ئىدى، مېنىڭ ئۇممىتىم يىلنىڭ ھهممه ئېيىن

  ).تهبهرانى رىۋايىتى(دىگهن«رامىزان بولۇشىنى ئارزۇ قىلغان بوالتتى

   رامىزان ئېيى قهدىر كېچىسى بىلهن شهرەپلهنگهن ئايدۇر - ٢        

 مىڭ ئايدىن خهيرلىك بولغان قهدىر كېچىسىنىڭ رامىزان ئېيىغا بهلگىلهنگهنلىكى بۇ  

ئالالھ . ئاي بولۇشىغا يېتهرلىكتۇرئاينىڭ شهرەپ ئۈستىگه شهرەپ قازانغان ئهڭ قهدىرلىك 

مىڭ ئايدىن ) شهرەپ ۋە پهزىلهتته( قهدىر كېچىسى  «: تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ

  ). ئايهت- ٣قهدىر سۈرىسى (» ئارتۇقتۇر
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   رامىزان ئېيى مۇكاپات ئېيىدۇر- ٣    

 دىگهنلىكىنى رىۋايهت پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھهدىس قۇدىسىدا ئالالھ تائاالنىڭ مۇنداق

ئىنسان ئوغلىنىڭ پۈتۈن ئهمهللىرى ئۆزى ئۈچۈن بولۇپ، پهقهت ئۇنىڭ تۇتقان « : قىلىدۇ

بۇ ). بۇخارى رىۋايىتى(» روزىسى مېنىڭ ئۈچۈندۇر، ئۇنىڭ مۇكاپاتىنى ئۆزەمال بېرىمهن

وزىغا دىگهن ئىبارە ئالالھ تائاالنىڭ ر» ئۇنىڭ تۇتقان روزىسى مېنىڭ ئۈچۈن« : ھهدىستىكى

 - بهلكى ئالالھ تائاالنىڭ نهزىرىدە روزىنىڭ قهدىر. ھاجىتى بولغانلىقىنى ئىپادىلىمهيدۇ

قىممىتىنىڭ يۇقۇرى ئىكهنلىكىنى ۋە ئۇنىڭ مۇكاپاتىنىڭ ئاالھىدە پهرقلىق ئىكهنلىكىنى 

) يهنى روزا تۇتقان ياكى تۇتمىغانلىقىنى(چۈنكى روزا تۇتقان كىشىنىڭ ئهھۋالىنى . ئىپادىلهيدۇ

پهقهت ئالالھ تائاال ئۆزىال بىلىدۇ، ئهمما روزىدىن باشقا ئىبادەتلهرنى باشقىالرمۇ كۆرىدۇ، شۇڭا 

لېكىن روزىدا . ئۈچۈنمۇ قىلىدۇ) باشقىالرغا كۆرسىتىش(بهزى كىشىلهر بۇ ئىبادەتلهرنى رىيا

االنىڭ ھهدىس يهنه بىر رىۋايهتته ئالالھ تائ. شۇڭالشقا روزا ئالالھ تائاال ئۈچۈندۇر. رىيا يوقتۇر

روزا تۇتقان كىشى يېمىكىنى،ئىچمىكىنى ۋە : قۇدسىدا مۇنداق دىگهنلىكى بايان قىلىنغان

تهرك ) يهنى مېنىڭ رازىلىقىمغا ئېرىشىش ئۈچۈن(جىنسىي ھهۋىسىنى مېنىڭ ئۈچۈن 

ئېتىدۇ، شۇڭا روزا تۇتقاننىڭ مۇكاپاتىنى بېرىش ماڭا خاستۇر، بىر ياخشىلىققا ئون ھهسسه 

  ).بۇخارى رىۋايىتى(«رىمهن ساۋاب بې

   رامىزان ئېيى مهغپىرەت ئېيىدۇر- ٤  

 ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم    

كىمكى رامىزان روزىسىنى چىن ئىمانى بىلهن، ئالالھ تائاالدىن ساۋاب « : مۇنداق دىگهن

بۇرۇن قىلغان گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ كۈتۈش مهخسىتىدە تۇتىدىكهن، ئۇنىڭ 

ئالالھ : دىگهن سۆزنىڭ مهنىسى» ئىمانى بىلهن « : بۇ ھهدىستىكى). بۇخارى رىۋايىتى(»

تائاالنىڭ روزا تۇتقان بهندىلىرىگه ئاتا قىلىدىغان ئهجىر ۋە ساۋابالر ھهققىدە قىلغان ۋەدىسىگه 

يغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه بىر ھهدىسته په. چىن ئىشهنگهن ھالدا روزا تۇتسا دىگهنلىكتۇر

بهش ۋاخ ناماز، جۈمهدىن جۈمهگىچه، رامىزاندىن رامىزانغىچه بولغان ۋاقىتالر « : مۇنداق دېگهن

مۇسلىم (» گۇناھالرنى يوققا چىقىرىدىغان ۋاقىتالردۇر، ئهگهر چوڭ گۇناھالردىن ساقلىنىلسا 

2  



  

 ئانىنى قاخشىتىش، يالغانغا -  شىرىك كهلتۈرۈش، ئاتا ئالالھ تائاالغا- چوڭ گۇناھالر). رىۋايىتى

بۇ ھهدىستىن شۇمهنا . گۇۋاھلىق بېرىش، زىناقىلىش، ھاراق ئىچىش ۋە باشقىالردۇر

چىقىدۇكى، بهش ۋاخ نامازنى ۋە جۈمه نامازلىرىنى ۋاقتىدا، دۇرۇس ئاداقىلىدىغان، رامىزان 

لىنالىسا ئۇنىڭ كىچىك گۇناھلىرى روزىسىنى تۇتىدىغان كىشى ئهگهر چوڭ گۇناھالردىن ساق

بۇ ھهدىس . يۇقۇرىدىكى ئىبادەتلهرنىڭ يۈزىسىدىن كهچۈرۈم قىلىنىپ تۇرىدۇ دېگهنلىكتۇر

ئهگهر سىلهر مهنئى قىلىنغان چوڭ « : ئالالھ تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىنى تهكىتلىمهكته

هرنى ئېسىل گۇناھالردىن ساقالنساڭالر كىچىك گۇناھلىرىڭالرنى يوققا چىقىرىمىز ۋە سىل

). ئايهت- ٣١نىسا سۈرىسى (» جهننهتكه كىرگۈزىمىز 

   رامىزان ئېيى بهرىكهت ئېيىدۇر-  ٥   

 ئهبۇ ھۇرەيرە روزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم  

بهرىكهتلىك رامىزان ئېيى سىلهرگه يېتىپ كهلدى، بۇ ئايدا ئالالھ تائاال « : مۇنداق دېگهن

سىلهرنى رەھمهت ۋە مهغپىرەت بىلهن قارشى ئالىدۇ، خاتالىقلىرىڭالرنى ئهپۇ قىلىدۇ، 

 بهسته - ىجابهت قىلىدۇ، بۇ ئايدا ئالالھ تائاال سىلهرنىڭ ياخشى ئهمهللهرگه بهسدۇئايىڭالرنى ئ

ئالدىرىشىڭالرغا نهزەرسالىدۇ، پهرىشتىلهر سىلهردىن پهخىرلىنىدۇ، بۇ ئايدىكى ئالالھ تائاالنىڭ 

ھهقىقىيي بهخىتسىز ئالالھ تائاالنىڭ يۇئايدىكى ! ئىنئاملىرىغا ئىرىشىشكه ئالدىراڭالر

  ).ئهھمهد رىۋايىتى(»دىن مهھرۇم قالغان كىشىدۇر رەھمهتلىرى

تېنى ساق . ھهقىقهتهن رامىزان ئېيى مۇسۇلمانالر ئۈچۈن مهنىۋى مول ھوسۇل ئېيىدۇر 

تۇرۇپ رامىزان روزىسىنى تۇتماي بۇ مۇبارەك ئاينىڭ بهرىكهتلىرىدىن بهھرىمهن بواللمىغان، 

  !. بهخىتسىز ئادەم بوالمدۇ؟نهتىجىدە گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىنمىغان ئادەمدىنمۇ

 ەتئىنسان مۇشۇ ئاينى غهنىم.  ئېيى رەھمهت ۋە مهغپىرەت ئېيىدۇر  مهلۇمكى رامىزان 

بىلىپ ئالالھ تائاالغا يېقىنلىشىش ئارقىلىق گۇناھالردىن پاكالنمىسا، باشقا قايسى ئايدا 

 گۇناھلىرىنى يېقىنلىشىش پۇرسىتىگه ئېرىشهلهيدۇ ۋە بۇئايدىكىچىلىك ئالالھ تائاالغا 

!.يۇيااليدۇ؟
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   رامىزان ئېيى نىجاتلىق ئېيىدۇر- ٦  

ئهبۇ سهئىد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق 

كىمكى ئالالھ تائاال يولىدا بىر كۈن روزا تۇتىدىكهن، ئالالھ تائاال بۇ كۈننىڭ « :دېگهن

بۇخارى (» ىن يهتمىش يىللىق مۇساپىگه ئۇزاقالشتۇرىدۇ يۈزىسىدىن ئۇكىشىنى دوزاخت

. سانلىرى كۆپلۈك ۋە كامالهتنى ئىپادىلهيدۇ» يهتته«ۋە » يهتمىش«ئهرەپ تىلىدا ). رىۋايىتى

توقسىنى « ۋە » توققۇزى تهل بولدى«خۇددى ئۇيغۇرتىلىدىكى توققۇز ۋە توقسان سانلىرى 

ۋە كۆپلۈكنى ئىپادىلىگهندەك، بۇھهدىستىكى دېگهن ئىبارىلهردىكىدەك كامالهتنى » تولدى 

بۇنىڭغا بىنائهت، بۇھهدىسىنىڭ مهنىسى، . كۆپلىكنى ۋە مهڭگۈلۈكنى ئىپادىلهيدۇ» يهتمىش«

. ئالالھ تائاال يولىدا بىر كۈن روزا تۇتقان كىشى دوزاختىن مهڭگۈ ئۇزاق قىلىنىدۇ دېگهنلىكتۇر

 -بىز تهرەپتىن بېرىلگهن بهخت« : كىتلىمهكتهمانا بۇ ھهدىس ئالالھ تائاالنىڭ مۇنۇ سۆزىنى ته

  ). ئايهت-١٠١ئهنبىيا سۈرىسى (» سائادەتكه تېگىشلىك بولغانالر دوزاختىن يىراق قىلىنىدۇ 

   رامىزان ئېيى شهيتانالر باغلىنىدىغان ئايدۇر-٧   

داق ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇن

رامىزان ئېيى كىرىشى بىلهن جهننهتنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ، دوزاخنىڭ « :دېگهن

شهيتانالر « بۇ ھهدىستىكى). بۇخارى رىۋايىتى(» ئىشىكلىرى تاقىلىدۇ، شهيتانالر باغلىنىدۇ 

دىگهن ئىبارە رامىزان ئېيىنىڭ شاراپىتى بىلهن شهيتانالرنىڭ ئىنسانالرنى » باغلىنىدۇ 

 ئاجىزلىشىدىغانلىقىنى ۋە كىشىلهرنىڭمۇ بۇئايدا شهيتانىي ھهۋەسلهرگه ئازدۇرۇش كۈچى

  .ئالدانمايدىغان تهقۋالىققا ھهم چىن ئىرادىگه ئېگه بولىدىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

   رامىزان ئېيى جهننهتنى قازىنىش ئېيىدۇر- ٨   

سهھل ئىبنى سائىدى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

) ئۇسسۇزلۇق ھېس قىلىنمايدىغان(جهننهتته رەييان « :ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئىسىملىك بىر ئىشىك بار بولۇپ، روزا تۇتقۇچىالر قىيامهت كۈنى بۇ ئىشىكتىن كىرىدۇ، 

روزا تۇتقانالر قېنى؟ دېيىلىدۇ : قىيامهت كۈنىدە. ئۇالردىن باشقىالر بۇ ئىشىكتىن كېرەلمهيدۇ
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ئاندىن ئۇالر بۇ . تقۇچىالر توپلىشىپ بۇ ئىشىكنىڭ ئالدىغا كېلىشىدۇۋە روزا تۇ

ئۇالر . ئۇالردىن باشقا ھېچكىم بۇ ئىشىكتىن كېرەلمهيدۇ. ئىشىكتىن جهننهتكه كىرىدۇ

  ). بۇخارى رىۋايىتى(» كىرىپ بولغاندىن كېيىن بۇئىشىك يېپىلىدۇ

ا تۇتقان كىشىلهرگه ئاخىرەتته مانا بۇ، بۇ دۇنيادا ئالالھ تائاالنىڭ ئهمرىنى تۇتۇپ روز

چۈنكى ئۇالر بۇدۇنيادا روزا تۇتۇش جهريانىدا . بېرىلىدىغان كاتتا ئىنئامالرنىڭ بىرىدۇر

ئۇسسۇزلۇق ۋە ئاچلىق دەردى چهككهنلىكى ئۈچۈن ئالالھ تائاالنىڭ ئۇالرنى ئاالھىدە پهرقلىق 

  .مۇكاپاتلىشى ئهجهپلىنهرلىك ئهمهس

  ر ئىجابهت بولىدىغان ئايدۇر رامىزان ئېيى دۇئاال-  ٩   

: ئۈچ خىل كىشىنىڭ دۇئاسى رەت قىلىنمايدۇ«: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

روزا تۇتقان كىشىنىڭ ئىپتار ۋاقتىدا قىلغان دۇئاسى، ئادالهتلىك پادىشانىڭ ۋە زۇلۇمغا 

  ).ئىبنى ماجه رىۋايىتى(» ئۇچرىغان كىشىنىڭ دۇئاسى

   قىلىنغان ئۆمرە ھهجگه تهڭدۇر رامىزان ئېيىدا- ١٠  

رامىزان ئېيىنىڭ شاراپىتى ۋە ئۇلۇغلىقىدىن بۇئايدا ئادا قىلىنغان ئۆمرە خۇددى ھهج 

  :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن. پهرزىنى ئادا قىلغانغا ئوخشاش ساۋابلىقتۇر

» لغانغا ئوخشاشتۇر ھهج قى) ساۋاب جهھهتته(رامىزان ئېيىدا ئادا قىلىنغان ئۆمرە « 

).بۇخارى رىۋايىتى(
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