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  رامىزاندىكى پهزىلهتلىك ۋاقىتالر

   

  :رامىزان ئېيى ئىبادەت ۋە قۇرئان تىالۋەت قىلىش ئېيىدۇر

ۇلمان كىشى رامىزان ئېيىنى قۇرئان تىالۋەت قىلىش، ئىبادەتلهرنى ئهڭ ياخشى مۇس

شهكىلدە ئورۇنالش ۋە دىنى بىلىملهرنى كۆپلهپ ئۆگىنىش ئۈچۈن، ئۆزلىرىگه بىر دىنى 

چۈنكى رامىزان ئېيى قۇرئان كهرىم نازىل بولۇشقا باشلىغان ۋە . مهدرىسه ھېسابلىشى الزىم

هدىر كېچىسىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان بىر ئاي بولغانلىقتىن، مىڭ ئايدىن ياخشى بولغان ق

بۇ ئاي ئىبادەتكه بېرىلىش، قۇرئان كهرىم تىالۋەت قىلىش ۋە ھهرتۈرلۈك دىنى بىلىملهرنى 

بۇ ئايدا قىلغان ياخشىلىقالرغا نهچچه ھهسسه ئارتۇق ساۋاب . تهھسىل قىلىش ئېيىدۇر

 كېچىسى ساۋابتا ۋە پهزىلهتته مىڭ چۈنكى رامىزان ئېيى ئىچىدىكى قهدىر. بېرىلىدۇ

ئايدىن ياخشى بولغان ئىكهن، بۇ ئايدا قىلىنغان بىر ياخشىلىقنىڭ مىڭ ھهسسه بولۇپ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ھهدىسىگه ئاساسهن، قۇرئان . يېزىلىشى تهبىئىيدۇر 

قۇرئان ئادەتتىكى كۈنلهردە . كهرىمدىن بىر ھهرپ ئوقۇغان كىشىگه ئون ساۋاب يېزىلىدۇ

كهرىمدىن بىر ھهرپ ئوقۇغانغا ئون ساۋاب يېزىلسا، رامىزان ئېيىدا ئوقۇلغان قۇرئان 

ساۋاب ) 10x1000= 10000(كهرىمنىڭ ھهر بىر ھهرىپىگه ئون مىڭ ھهسسه يهنى 

شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ئايدا پۈتۈن ياخشىلىقالرغا . يېزىلىشى ئېنىقتۇر

ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، . ئالدىرايتتى ۋە كۆپ قىالتتى

. پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سهقهدە قىلىشتا ئهڭ سېخى زات ئىدى« : ئۇ مۇنداق دەيدۇ

جىبرىل . بولۇپمۇ رامىزاندا جىبرىل بىلهن ئۇچراشقىنىدا تېخىمۇ سېخى بولۇپ كېتهتتى

ى، ئۇنىڭغا قۇرئان كهرىمدىن ئۇنىڭغا رامىزاننىڭ ھهر كېچىسى ئۇچرىشىپ تۇراتت

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم جىبرىل بىلهن ئۇچراشقان چاغلىرىدا، ياخشى . ئۈگىتهتتى

پهيغهمبهر ). بۇخارى رىۋايىتى(» ئىشالرنى قىلىشتا ئهڭ سېخى بولۇپ كېتهتتى 

روزا بىلهن قۇرئان كهرىم قىيامهت كۈنى مۆمىن كىشىگه « : ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

مهن ئۇنى يېيىشتىن، ئىچىشتىن ۋە جىنسىي !  ئى رەببىم-روزا دەيدۇ : ائهتچى بولىدۇشاپ

 -  قۇرئان كهرىم دەيدۇ -ھهۋەستىن مهنئى قىلدىم، مېنى ئۇنىڭغا شاپائهت قىلدۇرغىن،

 -مهن ئۇنى تاتلىق ئۇيقۇسىدىن مهھرۇم قىلدىم، مېنى ئۇنىڭغا شاپائهت قىلدۇرغىن،
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ئهھمهد (»ئان كهرىم مۆمىن كىشىگه شاپائهت قىلىدۇ شۇنداق قىلىپ روزا بىلهن قۇر

  ).رىۋايىتى

قۇرئان كهرىم ئوقۇش، ئىبادەتلهرنى ۋاقتىدا ئورۇنالش ۋە دىنىي بىلىملهرنى ئۈگىنىش 

ئهمما رامىزان ئېيىدا بۇ . ھهممه ۋاقىتتا تهلهب قىلىنىدىغان مۇھىم ئهمهللهردۇر

. ئاالھىدە جىددىي تهلهب قىلىنىدۇئهمهللهرنى تېخىمۇ كۆپ، تېخىمۇ تولۇق ئورۇنالش 

خۇددى پهيغهمبهر . چۈنكى رامىزان ئېيى ئاخىرەتلىك ئۈچۈن مولهۇسۇلنىڭ پهيتىدۇر

ئهلهيهىسساالم ئهپسۇسلىنىش بىلهن ئېيتقاندەك، مۇشۇنداق بىر ئۇلۇغ ئاينى غهنىمهت 

لغان بىلىپ، ئالالھ تائاالنىڭ رەھمىتىنى ئىزدىمىگهن، نهتىجىدە ئۇنىڭدىن مهھرۇم قا

   ! بىرسى يوقتۇر  كىشىدىنمۇ بهخىتسىزرەك 

  : تهراۋىه نامىزى           

چۈنكى پهيغهمبهر . رامىزان ئېيىدا تهراۋىه نامىزى ئوقۇش تهكىنلىك سۈننهتتۇر

تهراۋىه . ئهلهيهىسساالم رامىزان ئايلىرىدا تهراۋىه نامىزى ئوقۇشنى ھېچ تهرك ئهتمىگهن

 نامىزىدىن كېيىن، ۋىتىر نامىزىنى ئوقۇشتىن نامىزى رامىزان ئاخشاملىرى خۇپتهن

مهسچىتكه چىقالمىغان كىشىنىڭ ئۆيىدە يالغۇز . بۇرۇن جامائهت بىلهن ئوقىلىدۇ

ئۇنى تۆت رەكئهتته بىرساالم بېرىپمۇ، .  رەكئهتتۇر20تهراۋىه نامىزى . ئوقۇشىمۇ جائىزدۇر

ىزىنى كېچىنىڭ تهراۋىه نام. ئىككى رەكئهتته بىر ساالم بېرىپمۇ ئوقۇش مۇمكىن

بىر ئايلىق تهراۋىه نامىزىدا قۇرئان كهرىمنى . يېرىمىغا قهدەر كېچىكتۈرۈش ياخشىدۇر

بۇنامازنى كىشىلهرنى زېرىكتۈرۈپ قويمايدىغان . خهتمه قىلىش ئايرىم بىر سۈننهتتۇر

  .تهراۋىه نامىزىنىڭ ساۋابى كۆپتۇر. شهكىلدە يېنىك ئوقۇش ئهڭ ياخشىدۇر

  :ىلنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا تهلىم بېرىشىرامىزان ئېيىدا جىبر

ھهر رامىزان ئېيىدا جىبرىل پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا تهلىم بېرەتتى ۋە قۇرئان 

پهيغهمبهر . كهرىمنى ئۇنىڭغا ئوقۇتۇپ باشتىن ئاخىر بىر قېتىم تىڭشايتتى

ن كهرىمنى ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن ئالدىنقى رامىزاندا جىبرىل ئۇنىڭغا قۇرئا

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ . ئىككى قېتىم ئوقۇتۇپ تىڭشىغان

رەسۇلۇلالھنىڭ (پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاياللىرى بىلهن ئولتۇراتتى،« : مۇنداق دەيدۇ

ئۇنىڭ . فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها ئۇنىڭ يېنىغا تهمكىن ھالدا مېڭىپ كهلدى) قىزى
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 خوش كهپسىز -رەسۇلۇلال. خۇددى رەسۇلۇلالھنىڭ مېڭىشىغا ئوخشاپ كېتهتتىمېڭىشى 

 دەپ ئۇنى قارشى ئالدى ۋە سول يېنىغا ئولتۇرغۇزۇپ، ئۇنىڭ قولىقىغا مهخپى بىر -قىزىم،

نهرسه دىۋىدى، ھهزرىتى فاتىمه يىغالشقا باشلىدى، ئاندىن يهنه ئۇنىڭ قولىقىغا بىر نهرسه 

 مهن بۈگۈنكىدەك بىرئاندا -تىمه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن مهن فا. دىۋىدى، ئۇ كۈلدى

غهمكىنلىك بىلهن خوشاللىقنى كۆرمىگهن ئىدىم، رەسۇلۇلال سىزگه نىمه دېگهندە 

 مهن - دەپ سورىۋىدىم، ھهزرىتى فاتىمه -يىغلىدىڭىز ۋە نېمه دېگهندە كۈلدىڭىز؟

كېيىن رەسۇلۇلالھ ۋاپات .  دەپ جاۋاب بهردى-رەسۇلۇلالھنىڭ سىرىنى ئاشكارا قىلمايمهن 

 - رەسۇلۇلالھ سىزگه شۇ ۋاقىتتا نېمه دېگهن ئىدى؟-بولۇپ كهتكهندىن كېيىن، ئۇنىڭدىن،

 جىبرىل ھهر يىلى مېنى بىر قېتىم قۇرئان -دەپ سورىۋىدىم، ـ ئۇ ۋاقىتتا رەسۇلۇلال ماڭا،

كهرىمنى تامام قىلدۇراتتى، بۇيىل ئىككى قېتىم تامام قىلدۇردى، بۇنىڭدىن 

هجىلىمنىڭ يېقىنالشقانلىقىنى ھېس قىلىۋاتىمهن، ئائىلهم ئىچىدىن سىز ماڭا ئ

 -  دىۋىدى يىغلىدىم، ئاندىن ئىككىنجى قېتىم قولىقىمغا،-بىرىنچى بولۇپ يېتىشىسىز،

 دېۋىدى، بۇۋاقىتتا -!پۈتۈن مۆمىنه ئايالالرنىڭ سهردارى بولۇشقا رازى بولمامسىز؟

 6پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاپاتىدىن ). ىتىئىبنى ماجه رىۋاي(» دېدى -كۈلدۈم،

بۇ ھهدىستىن رامىزاندا . ئايدىن كېيىن ھهزرىتى فاتىمه رەزىيهلالھۇ ئهنها ۋاپات بولغان

قۇرئان كهرىمنى خهتمه قىلىشنىڭ ۋە ئۇنى ئۈگىنىشنىڭ نهقهدەر ئهۋزەل ئىكهنلىكى 

  .ئىپادىلىنىدۇ

  :رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدە ئىبادەت قىلىشنىڭ پهزىلىتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم باشقا كۈنلهرگه نىسبهتهن، رامىزان ئايلىرىدا ئىبادەتكه 

خۇسۇسهن . تهشهببۇس قىالتتى قاتتىق بېرىلهتتى ۋە باشقىالرنىمۇ شۇنداق قىلىشقا 

لىشكه ۋە قهدىر كېچىسىنى تېپىشقا رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا ئىبادەتكه قاتتىق بېرى

ئائىشه رەزىيهلالھۇ . ئۆزىمۇ بۇ كۈنلهردە ئىبادەت ئۈچۈن ئۆزىنى ئۇنۇتاتتى. بۇيرۇيتتى

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا « : ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى

ئائىشه رەزىيهلالھۇ . )مۇسلىم رىۋايىتى(»باشقا كۈنلهردىكىدىن بهك ئىبادەتكه بېرىلهتتى 

رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونى يېتىپ كېلىشى بىلهن پهيغهمبهر « : ئهنها يهنه مۇنداق دەيدۇ

ئهلهيهىسساالم ئاياللىرىدىن ئۇزاقلىشىپ، ئىبادەت بىلهنال مهشغۇل بوالتتى، كېچىلىرى 
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 بۇخارى(»ئۇخلىمايتتى، ئائىلىسىدىكىلهرنى كېچىلىرى ئىبادەت قىلىشقا ئۇيغىتاتتى 

رەسۇلۇلالھ رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئونىدا « : يهنه بىر ھهدىسته مۇنداق دېيىلگهن). رىۋايىتى

ئېتىكاپ قىالتتى ۋە رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىنىڭ تاق كېچىلىرىدە قهدىر 

بۇخارى (»دەپ مۇسۇلمانالرنى تهشهببۇس قىالتتى ! كېچىسىنى تېپىشقا تىرىشىڭالر

  ). رىۋايىتى

مهن « : ھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇئائىشه رەزىيهلال

 ئهگهر مهن قهدىر كېچىسىنىڭ بولىدىغان ۋاقتىنى بايقىسام، بۇ كېچىدە -رەسۇلۇلالدىن،

ئى ( يهنى : دەپ سورىۋىدىم، ئۇماڭا مۇنۇ دۇئانى ئۈگهتكهن-نېمه دەپ دۇئا قىلسام بولىدۇ؟

قىلدىغان ۋە ئهپۇ قىلىشنى ياقتۇرىدىغان سهن ھهقىقهتهن گۇناھالرنى ئهپۇ ! ئالالھ

  ).تىرمىزى رىۋايىتى) (ئىالھىمسهن، گۇناھلىرىمنى ئهپۇ قىلغايسهن

  :  قهدىر كېچىسىنىڭ پهزىلهتلىرى         

ئالالھ تائاال قهدىر كېچىسىنى ئۇلۇغ قىلىپ، ئۇنى رامىزاننىڭ باشقا كېچىلىرىدىن 

چۈنكى بۇ كېچه قۇرئان كهرىمنىڭ . ىئاالھىدە شهرەپلىك ۋە خهيرلىك قىلىپ بهلگىلىد

پهيغهمبهر . پارالشقا باشلىغان بىر كېچه ئىدى نۇرى تۇنجى قېتىم يهرشارىدا 

ئهلهيهىسساالم بۇ كېچىنىڭ رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىدىكى تاق كېچىلهرنىڭ 

بىرىدە بولىدىغانلىقىدىن خهۋەر بهرگهن ۋە بۇ كېچىنى تېپىش ئۈچۈن رامىزاننىڭ 

 ئونىدا ئۇخلىماي ئىبادەت قىلىشقا تهشهببۇس قىلغان ھهم ئۆزىمۇ شۇنداق ئاخىرقى

 ئىبادەتلهر پهزىلهتته ۋە ساۋابتا مىڭ -چۈنكى بۇ كېچىدە قىلىنغان ئهمهل. قىلغان

قهدىر كېچىسى « : ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە.  ئىبادەتتىن ئارتۇقتۇر-ئايلىق ئهمهل

دېمهك، ).  ئايهت-3قهدىر سۈرىسى (دەيدۇ » ئارتۇقتۇر مىڭ ئايدىن ) پهزىلهت ۋە ساۋابتا(

 يىلغا تهڭ 83قهدىر كېچىسى مىڭ ئايغا تهڭ بولغان ئىكهن، ئۇ بىر ئىنساننىڭ ئۆمرىدىن 

 يىل ھهمىشه ئىبادەت بىلهن مهشغۇل بولغان 83ئهگهر بىر ئىنسان . بولغان بولىدۇ

ئۆتكۈزگىنىمىزنىڭ ساۋابى تهقدىردىمۇ، بىرىمىزنىڭ قهدىر كېچىسىنى ئىبادەت بىلهن 

  . يىللىق ئىبادەتتىن ئهۋزەلدۇر، ئهلۋەتته83ئالالھ تائاالنىڭ دەرگاھىدا 

شۇبهېسىزكى، قۇرئان كهرىمنىڭ پارالق نۇرى ئىسانىيهتنىڭ قهلبلىرىگه نۇر 

. چېچىشقا باشلىغان بۇ كېچه، باشقا ھهرقانداق كېچىلهردىن ئۇلۇغ ۋە شهرەپلىكتۇر
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لېكىن شۇنى ياخشى بىلىش كېرەككى، . غا تهڭ بواللمايدۇھېچقانداق كېچه ئۇنىڭ

ھهرقانداق ئۇلۇغ ئاينىڭ، ھهرقانداق ئۇلۇغ كۈن ياكى كېچىنىڭ ۋە ھهرقانداق ئۇلۇغ 

سائهتنىڭ ئۇلۇغلىقى ۋە ياخشىلىقلىرى، پهقهت ئۇنىڭ ئۇلۇغلىقىنى بىلىپ، ئۇنى 

 بۇ كېچىنى قهدىرلىمهي، ئهمما. قهدىرلهپ، ئۇنىڭدىن پايدىلىنالىغان كىشىلهر ئۈچۈندۇر

ئۆزىنىڭ غهپلهت ئۇيقۇسىدا جىمىقىپ قالغان كىشىلهر ئۈچۈن بۇ كېچىنىڭ باشقا 

  .كېچىلهردىن ھېچبىر پهرقى يوقتۇر

  : قهدىر كېچىسى ئىسالم مىللىتىگه بېرىلگهن ئىمتىيازدۇر         

ه ئىمام خهتتابىي قهدىر كېچىسىنىڭ ئالالھ تائاال تهرىپىدىن ئىسالم مىللىتىگ

مهخسۇس ئاتا قىلىنغان بىر كاتتا ئىمتىياز ئىكهنلىكىگه پۈتۈن ئىسالم ئالىملىرىنىڭ 

چۈنكى ئالالھ تائاال بۇ كېچىنى قۇرئان . بىردەك ئىتتىپاقى بولغانلىقىنى بايان قىلىدۇ

قۇرئان كهرىم بولسا، ئىسالم مىللىتىنىڭ ئهڭ مۆتۈۋەر . كهرىم بىلهن شهرەپلهندۈردى

ناملىق ئهسىرىدە مۇنۇ ھهدىسنى » ئهلمۇۋتتهء« مالىك ئۆزىنىڭ ئىمام . دەستۇرىدۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا ئۆزىدىن بۇرۇن ئۆتكهن ئۇممهتلهرنىڭ « :رىۋايهت قىلىدۇ

ياشىغان ئۆمۈرلىرى كۆرسىتىلگهندىن كېيىن، ئۇ، ئۆزىنىڭ ئۇممهتلىرىنىڭ ئۆمرىنىڭ 

ى كۆرۈپ، ئۇممهتلىرىنىڭ بۇ قىسقا بۇرۇنقىالرنىڭ ئۆمرىگه نىسبهتهن قىسقا ئىكهنلىكىن

ئۆمرىدە بۇرۇنقىالرنىڭ قىلغان ياخشى ئهمهللىرىنى قىاللمايدىغانلىقىدىن ئهنسىرىگهندە، 

ئالالھ تائاال ئۇنىڭ ئۇممىتىگه مىڭ ئايدىن ياخشى بولغان قهدىر كېچىسىنى ئاتا قىلغان 

  ).دىن» ئهلمۇۋتتهئ « (»

. ئىكهنلىك ۋاقتىنى بىزگه مهلۇم قىلمىغانئالالھ تائاال بۇ كېچىنىڭ قايسى كېچىدە 

بۇ، كىشىلهر شۇ كېچىنى تېپىش مهقسىتى بىلهن رامىزان كېچىلىرىنىڭ ھهممىسىدە 

شۇنىڭدەك ئالالھ تائاال جۈمه كۈنىدىكى دۇئا ئىجابهت . ئىبادەتكه بېرىلسۇن ئۈچۈن ئىدى

لىدىغان بولىدىغان سائهتنى ۋە قۇرئان كهرىمدىكى ئۇنى ئوقۇپ نېمه تىلسه بېرى

بۇمۇ كىشىلهرنىڭ دۇئا ئىجابهت بولىدىغان سائهتنى . ئىسمۇلئهزەمنى بىزگه بىلدۈرمىگهن

ۋە ئىسمۇلئهزەمنى تېپىش ئۈچۈن ھهرۋاقىت دۇئا قىلسۇن ۋە قۇرئان كهرىم ئوقۇسۇن 

ئهگهر قهدىر كېچىسىنىڭ ۋاقتى، دۇئا ئىجابهت بولىدىغان سائهت ۋە . ئۈچۈن ئىدى

دۈرۈلگهن بولسا ئىدى، كىشىلهر قهدىر كېچىسىدىال ئىبادەت ئىسمۇلئهزەم ئېنىق بىل
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قىلىشقا، شۇ سائهتتىال دۇئا قىلىشقا، ئىسمۇلئهزەمنىال ئوقۇشقا ئۈگىنۋېلىپ، 

  . باشقىلىرىغا ئهھمىيهت بهرمىگهن بوالتتى

ئىمام ئىبنى ھهجهر قهدىر كېچىسىدە بولىدىغان ئاالمهتلهرنى بايان قىلىپ مۇنداق 

» فهتهۇلبارى«(»كېچىسىنىڭ ئهتىگىنىدە قۇياش شۇلىسىز چىقىدۇ قهدىر « : دەيدۇ

قهدىر كېچىسىدە « : ئىمام ئهھمهد رىۋايهت قىلغان بىر ھهدىسته مۇنداق دېيىلگهن  ). دىن

 سۈزۈك بولىدۇ، ھاۋا ئىسسىقمۇ ئهمهس سۇغۇقمۇ ئهمهس نورمال - تىچ، سۈپ-ئاسمان تىپ

ئىبنى   املىق تهپسىرنىڭ ئاپتورى ن» رۇھۇلبايان« ). ئهھمهد رىۋايىتى(»بولىدۇ

خۇزەيمهنىڭ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن رىۋايهت قىلغان مۇنۇ بىر ھهدىسنى بايان 

قهدىر كېچىسىدە يهر يۈزىگه تارقىلىدىغان پهرىشتىلهرنىڭ سانى ئۇششاق « : قىلىدۇ

  ).دىن» فهتهۇلبارىي«(» تاشالرنىڭ سانىدىنمۇ كۆپ بولىدۇ 

 


