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  ؟ىرامىزاندىن كېيىن نېمه قىلماقچ

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا خاستۇر ۋە ئالالھ ھهممىگه 

يىتهرلىكتۇر، ئالالھنىڭ سهرخىل بهندىسى بولغان مۇھهممهد 

  .ئهلهيهىسساالمغا رەھمهت ساالمالر بولسۇن

بىز مۇبارەك رامىزان ئېيى بىلهن !  ئهپهندىلهر-ھۆرمهتلىك خانىمالر 

، ئالالھتىن بىزنىڭ رامزاندا قىلغان ئىبادەتلىرىمىزنى قوبۇل خوشالشقاچ

  .قىلىشىنى سوراش بىلهن بىرگه بىرقانچه نۇقتىدا توختىلىپ ئۆتىمىز

  .بىز رامىزان ئېيىدىن قانداق پايدىلىنالىدۇق؟ : بىرىنچى

كۈندۈزلىرى ئىسالم نۇرى چاقنىغان، كېچىلىرى ئىمان  بىز ھازىر 

ېغىشلىغان مۇبارەك رامىزان ئېيى بىلهن پۇراقلىرى بىلهن ھۇزۇر ب

 كهرىم كۆپ تىالۋەت قىلىنىدىغان، تهقۋالىق -خوشالشتۇق، بىز قۇرئان 

كۈچىيىدىغان، سهۋرچانلىق ئاشىدىغان، نهپسىگه قارشى كۆرەش 

 مهغپىرەتلىرى زىيادە بولىدىغان -كهسكىنلىشىدىغان، ئالالھنىڭ رەھمهت 

ئازات قىلىدىغان مۇبارەك ئاي بىلهن ۋە گۇناھكارالرنى دوزاختىن ئهڭ كۆپ 

  .ۋىداالشتۇق 

يۇقىرىدا سۆزلهنگهن  بۇ يهردە دىققهت قىلىدىغان مۇھىم نۇقتا، 

ئهمهللهرنى قىلىش پهقهت رامىزان ئېيىغىال خاس ئهمهس، بهلكى ھهر كۈنى 

 -  مهغپىرىتى چۈشۈپ تۇرىدۇ، تهقۋالىق ۋە قۇرئان -ئالالھنىڭ رەھمهت

.  ئهخالقالر ھهر ۋاقىت پارالپ تۇرۇشى كېرەك كهرىم كۆرسهتكهن گۈزەل

 ساۋاپ ھهسسىلهپ ئاشىدۇ، -لېكىن رامزاندا ئېرىشىدىغان ئهجىر 

ئالالھ تائاال بۇ .  ئىبادەت كۆپ بولىدۇ -ياخشىلىق زىيادە بولىدۇ، تائهت 
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ئالالھ مهخلۇقاتىدىن خالىغىنىنى يارىتىدۇ، « :ھهقته مۇنداق دەيدۇ

  .ئايهت-67قهسهس سۈرىسى . »...هرلىككه تالاليدۇ،خالىغان ئادەمنى پهيغهمب

بىزنىڭ ئهمهلىيتىمىزدە تهقۋالىق ئىپادىلهندىمۇ؟ رامزاندىن ئىبارەت بۇ 

  .ناملىق دىپلوم بىلهن تاماملىيالىدىقمۇ؟» تهقۋادار«مهكتهپنى 

نهپسىمىزنى ھهرخىل قىيىنچىلىقالرغا بهرداشلىق بېرەلهيدىغان 

 نهپسىمىزگه قارشى قىلغان كۆرەشته -ىي قىلىپ يېتىشتۈردۈقمۇ؟ شهھۋان

 ئادەتلهرگه قارىغۇالرچه ئهگىشىش -ياكى يامان ئۆرپ  غهلبه قازاندىقمۇ؟ 

 مهغپىرەتلىرى ۋە جهننهتكه -بىزگه غالىپ كهلدىمۇ؟ ئالالھنىڭ رەھمهت 

  .نائىل بولىشىمىزغا سهۋەپ بولىدىغان ياخشى ئهمهللهرنى قىلدۇقمۇ؟؟؟

 راستچىل -ر كېلىدۇ، بۇ سوئالالر سهمىمى كۆڭۈلگه ھهرخىل سوئالال

« :جاۋاپ تهلهپ قىلىدۇ، ھهر بىر مۇسۇلمان ئۆزىگه مۇسۇلماننىڭ قهلبىدىن 

؟ دېگهن سوئالنى »مهن رامزاندىن قانداق نهتىجه ۋە مهنپهئهتكه ئېرىشتىم

  . جاۋاپ بېرىشى كېرەك قويۇپ بۇنىڭغا سهمىمىيلىك بىلهن 

ىدىغان مهكتهپ بولۇپ بۇ ئاي يىلنىڭ رامزان ئېيى ئىماننى كۈچلهندۈر

باشقا ۋاقىتلىرى ۋە ئىنسان ھاياتى ئۈچۈن ئىرادىنى كۈچلهندۇرۇپ روھىنى 

  .ئوزۇقالندۇرىدىغان تۇراققا ئوخشايدۇ

 نهسىههت قوبۇل قىلمىغان، -رامزاندىن ئىبارەت بۇ ياخشى ۋاقىتتا ۋەز 

ىنىشىدە ياخشىلىقالردىن ئىبرەت ئالمىغان ۋە ئۆزىنىڭ ھاياتلىق يۆل

  كىشىدە قاچان ئۆزگۈرۈش يۈز بېرىدۇ؟ ئۆزگىرىش ھاسىل قىلمىغان 

ھهقىقهتهن رامزان كىشىلهرنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرتىدىغان بىر 

مهكتهپ، بىز بۇ ئايدا ئۆزىمىزدىكى ئالالھنىڭ شهرىئىتىگه مۇۋاپىق 

 ئهمهللىرىمىزنى - ئهخالقىمىز، ئادەتلىرىمىز ۋە ئىش -كهلمهيدىغان ئهدەپ 
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ھهرقانداق بىر « :ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن. زگهرتىشىمىز الزىمئۆ

يهنى ئالالھنىڭ بهرگهن ( قهۋم ئۆزىنىڭ ئهھۋالىنى ئۆزگهرىتمىگىچه

ئالالھ ئۇالرنىڭ ) نېمهتلىرىگه تۇزكورلۇق قىلىپ گۇناھالرغا چۆممىگىچه

 خاتىرجهملىك يهنى ئالالھ ئۇالرغا بهرگهن نېمهت،( ئهھۋالىنى ئۆزگهرتمهيدۇ،

  .ئايهت-11رەئد سۈرىسى . » ھۆرمهتنى ئېلىپ تاشلىمايدۇ-ۋە ئىززەت 

سىلهر چىڭ ئهھدە قىلىشقاندىن كېيىن ئۆز ئهھدىسىنى : ئىككىنچى

  .بۇزغان كىشىلهردەك بولماڭالر 

  !سۆيۈملۈك قېرىندىشىم، قهدىرلىك سىڭلىم

پهتلىرىنى سىلهر رامزاندىن ھهقىقى مهنپهئهتلىنىپ، تهقۋادارالرنىڭ سۈ

ئۆزۈڭالردە مۇجهسسهملهشتۈرگهن بولساڭالر، سىلهر ھهقىقى روزا تۇتقۇچى، 

سهمىمىيلىك بىلهن كېچىلهردە ناماز ئوقۇغۇچى ۋە ئۆز نهپسىنى 

بويسۇندۇرۇشتا تىرىشچانلىق قىلغۇچى كىشىلهردىن بولىسىلهر، بۇنىڭ 

ۇنداق  تهشهككۈرلهرنى ئېيتىپ تائهبهد مۇش-ئۈچۈن ئالالھقا كۆپ رەھمهت 

  .ھالهتته بولۇشنى ئالالھدىن تهلهپ قىلىڭالر

 پارچه قىلىۋەتكهن -سىلهر پىششىق ئىگىرگهن يىپنى چۇۋۇپ پارچه 

خوتۇندەك بولماڭالر، سهن يىپنى پىششىق ئېگىرىپ رەخت توقۇپ 

ئۇنىڭدىن چىرايلىق كىيىم تىكىپ بولغاندىن كىيىن سهۋەبسىزال ئۇ 

بىر ئايالنى كۆرگهندە،  ن كىيىمنىڭ يىپىنى سۇغۇرۇپ سۆكىۋەتكه

  ! كىشىلهر بۇ ئايالغا قانداق باھا بىرەر؟ 

 ئىبادەت ۋە ياخشى -بۇ خۇددى رامزاندىن كىيىنال قىلىۋاتقان تائهت 

 -  پۇجۇر ۋە گۇناھ -ئهمهللهرنى تاشالپ، ئالالھغا ئاسىي بولۇپ پىسق 

ئالالھقا . مهسىيهتكه قايتىۋالغان كىشىلهرنىڭ مىسالىغا ئوخشايدۇ 
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 ئىبادەت بىلهن نېمهتلهنگهندىن -ۇناجات قىلىپ، لهززەتلهنگهن ۋە تائهت م

 مهسىيهتكه قايتىۋالغان، ئالالھنى - پۇجۇر ۋە گۇناھ -كىيىن پىسق 

!! رامىزاندىال تونۇيدىغان كىشىلهر نېمىدېگهن ناچار كىشىلهر ھه

كىشىلهردە چىڭ ئهھدە قىلىشقاندىن كېيىن ئۆز : قېرىندىشىم

ۇشنىڭ كۆرۈنۈشلىرى ناھايىتى كۆپ بولۇپ بۇنىڭدىن ئهھدىسىنى بۇز

  :مىسال ئۈچۈن بىر قانچىنى سۆزلهيمىز

 رامزاندا سۈننهت بولغان تهراۋىه نامىزى ئۈچۈن جامائهت بىلهن تولغان -1

پهرز نامازالر ئۈچۈن جامائهتسىز  مهسچىتلهر ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنىال 

هرىك قىلىپ تولۇق قالغانلىقىنى كۆرىمىز، بهلكى پهرز نامازنى ت

ئوقۇمىغانالر ئالالھنىڭ ھهققىدە ئهڭ بۈيۈك خاتالىق ئۆتكۈزۈش بىلهنال 

  .چهكلىنىپ قالماستىن، ئۆزىگىمۇ زۇلۇم قىلغان بولىدۇ 

 مۇزىكىالرنى -كىشىلهرنىڭ ناخشا   ھېيتنىڭ بىرىنچى كۈنىال -2

  يالىڭاچ كىيىنىپ ئهرلهر بىلهن بىرگه-ياڭرىتىپ، ئايالالرنىڭ يىرىم 

 تىياتىرالرغا، باغچىالرغا ۋە ھهرخىل ئاتالمىش كۆڭۈل ئېچىش -كىنو 

  .كېرىۋاتقانلىقىنى ئۇچرىتىمىز) دىيباالرغا( سورۇنلىرىغا 

 بىز رامزان ئېيىنى ئالالھتىن يهنه بىر رامزانغا يهتكۈزۈشنى تهلهپ -3

قىلىپ تاماملىدۇق، رامزان تامام بولىشى بىلهنال بىر قىسىم 

 ئىشرەت ئۈچۈن سىرتقى رايونالرغا ۋە - ھهرخىل ئهيشى مۇسۇلمانالرنىڭ 

ئهخالقى بۇزۇقچىلىق ۋە پاساتچىلىق بىلهن تولغان يۇرتالرغا سهپهر قىلىش 

 بهسته بىلهت سېتىۋالغانلىقىنى كۆرىمىز، بۇ ئالالھنىڭ -ئۈچۈن بهس 

نېمهتلىرىگه شۈكرى قىلغانلىق ئهمهس، رامزاندا قىلغان 

لغانلىقىنىڭ ئاالمهتلىرىدىن ئهمهس، بهلكى بۇ ئهمهللىرىمىزنىڭ قوبۇل بو
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 ئوچۇق تۇزكورلۇق قىلغانلىق ۋە -ئالالھنىڭ بهرگهن نېمهتلىرىگه ئوپ

  .شۈكرى ئېيتمىغانلىقتىن ئىبارەت

( بۇ ئهمهللىرىمىزنىڭ قوبۇل بولغانلىقىنىڭ ئاالمهتلىرىدىن ئهمهس، 

تنىڭ ، چۈنكى روزا تۇتقۇچى ھېي)بۇنداق بولۇشتىن ئالالھ ساقلىسۇن

كېلىشى بىلهن خۇرسهن بولىدۇ، ئالالھنىڭ روزىنى تولۇق تۇتۇشقا 

 تهشهككۈرلهرنى ئېيتىش بىلهن بىرگه -مۇيهسسهر قىلغىنىغا رەھمهت 

 ئالالھنىڭ قوبۇل قىلماي قىلىشىدىن ئهنسىرەپ  تۇتقان روزىسىنى 

ئىلگىرىكى ياخشى كىشىلهرمۇ رامزاندىن كىيىن ئالته ئاي دۇئا  . يىغاليدۇ 

  . قوبۇل قىلىشنى سورايتتى لىپ ئالالھتىن تۇتقان روزىسىنى قى

ئىنساننىڭ رامزاندىن : ئهمهلنىڭ قوبۇل بولغانلىقىنىڭ ئاالمهتلىرىدىن

بۇرۇنقى ھالىتىدىن رامزاندىن كىيىنكى ھالىتىنىڭ ياخشى بولىشى ۋە 

 ئىبادەتكه يۈزلىنىشىدىن ئىبارەت بولۇپ ئالالھ تائاال بۇ ھهقته -تائهت

نېمىتىمگه شۈكۈر قىلساڭالر، "ئۆز ۋاقتىدا پهرۋەردىگارىڭالر« : دەيدۇمۇنداق

يهنى ھېسسى ۋە مهنىۋىي ياخشىلىقالرنى (» ئۇنى تىخىمۇ زىيادە قىلىمهن

ئىماننىڭ ۋە ياخشى . ئايهت-7ئىبراھىم سۈرىسى ). زىيادە قىلىمهن

ڭ جۈملىسىدىندۇر، بهندە ئهمهللهرنىڭ زىيادە بولىشىمۇ بۇ نېمهتنى

 - تائهت  پهرۋەردىگارىنىڭ نېمهتلىرىگه ھهقىقى شۈكۈر ئېيتسا ئۆزىدە 

 مهسىيهتتىن يىراق بولغىنىنى -ئىبادەتنىڭ زىيادە بولغىنىنى، گۇناھ 

 - گۇناھ : " ھېس قىلىدۇ، ئىلگىركى ياخشى كىشىلهر ئېيتقاندەك

مهسىيهتنى تهرىك قىلىشمۇ نېمهتكه شۈكۈر ئېيتىشنىڭ 

  " .جۈملىسىدىندۇر



 6

) يهنى ئهجىلىڭ يهتكهنگه(سهن ئۆزۈڭگه ئۆلۈم كهلگهنگه«: ئۈچىنچى

  »قهدەر پهرۋەردىگارىڭغا ئىبادەت قىلغىن

مۇسۇلمان دىنىدا مۇستهھكهم تۇرۇپ دائىم ئالالھقا ئىتائهت قىلىشنى 

ئالالھقا . ئىبادەتكه تۈلكىلىك قىلماسلىق الزىم . داۋامالشتۇرۇشى كېرەك 

ىبادەت قىلىپ يهنه بىر ئايدا قىلمايدىغان، بىر يۇرتتا قىلىپ يهنه بىر ئاي ئ

بىر يۇرتتا قىلمايدىغان، بىر جامائهت بىلهن قىلىپ يهنه بىر جامائهت 

بىلهن قىلمايدىغان ئىشالردىن ھهزەر قىلىشى مهن مۇسۇلمان دېگهن 

  . ئىنسانغا ۋاجىپ بولىدۇ

 كۈنلهرنىڭ ۋە -ئاي رامزاننىڭ پهرۋەردىگارى باشقا ! بىلىش كېرەككى

ئالالھقا ئۇچراشقانغا قهدەر .  ئورۇنالرنىڭمۇ پهرۋەردىگارىدۇر -باشقا ۋاقىت

شهرىئهتته مۇستهھكهم تۇرۇپ ئالالھ رازى بولغان ھالهتته دۇنيا بىلهن 

ئى « :ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن. ۋىدالىشىشقا تېرىشىش الزىم 

ەك توغرا يولدا بولغىن ۋە تهۋبه ئالالھ سېنى بۇيرىغاند! مۇھهممهد

ئالالھقا « . ئايهت-112ھۇد سۈرىسى »قىلغۇچىالر بىلهن بىرگه بولغىن

 ئىبادەت بىلهن يۈزلىنىڭالر ۋە ئۇنىڭدىن مهغپىرەت -ئىمان ۋە تائهت

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق . ئايهت-6پۇسسىلهت سۈرىسى » تىلهڭالر

ئاندىن ئۇ ئىماننىڭ تهقهززاسىدا ئالالھغا ئىشهندىم دېگىن، « :دېگهن

  ).مۇسلىم(» مۇستهھكهم تۇرغىن

شهۋۋال : رامىزان روزىسى ئاخىرالشقان بولسا يهنه باشقا نهپله روزىالر بار

ئېيىدا ئالته كۈن روزا تۇتۇش، ھهر ھهپتىنىڭ دۈشهنبه ۋە پهيشهنبه 

 10 -9كۈنلىرىدە، ھهر ئاينىڭ ئوتتۇرىدا ئۆچ كۈن، مۇھهررەم ئېيىنىڭ 

  .ىرىدا، ئهرەپات كۈنىدە روزا تۇتۇشتىن ئىبارەت ل
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تهراۋىه نامىزى ئاخىرالشقان بولسا ھهر كىچىدە ئوقۇيدىغان تهھهججۈد 

ئۇالر « : تائاال ساھابىلهرنى سۈپهتلهپ مۇنداق دېگهن نامازلىرى بار، ئالالھ 

  .ئايهت -17زارىيات سۈرىسى » كېچىسى ئاز ئۇخاليتتى

ىقىلهر ئاخىرالشقان بولسا پهرز قىلىنغان سهدىقه پىتىر ۋە باشقا سهد

  .زاكاتنىڭ سهدىقىسى بار، سهدىقه قىلىشنىڭ يوللىرى ناھايىتى كۆپ

قۇرئان تىالۋەت قىلىش، مهنىلىرىنى ئويلىنىپ، تهپهككۇر قىلىش 

پهقهت رامىزانغىال خاس بولماستىن بهلكى ھهممه ۋاقىتتا شۇنداق قىلىش 

  .تهلهپ قىلىنىدۇ

مهللهرنى ھهممه ۋاقىت ۋە ئورۇنالردا قىلىش بىلهن شۇنىڭدەك ياخشى ئه

 ئىبادەتكه تىرىشچانلىق كۆرسىتىپ، ھورۇنلۇق ۋە بوشاڭلىقتىن -تائهت 

نهپله ئهمهللهرنى دائىم ئادا قىلىشقا قادىر بواللمىغان . ساقلىنىش كېرەك 

بهش ۋاقىت نامازغا ئوخشاش پهرز ئهمهللهرنى جامائهت بىلهن  تهقدىردىمۇ 

 - زايا قىلىۋېتىشى ۋە تهرىك قىلىشى توغرا ئهمهس، يېمهك  ىشنى ئادا قىل

 ھهرىكهتلهردە ئىسالم پرىنسىپى ۋە ئهخالقىغا زىت ئىشالرنى -ئىچمهك، سۆز 

  .قىلىپ سالماسلىققا تىرىشىشى ئىنتايىن زۆرۈر

! ئالالھ بىزنى ھهر ۋاقىت دىندا مۇستهھكهم تۇرۇشقا مۇۋەپپهق قىلسۇن

ز بىلهن قاچان ئۇچرىشىشىنى بىلمهيسىز، سىز ئۆلۈم پهرىشتىسىنىڭ سى

 مهسىيهت ئىشلهۋاتقان ھالهتته ئۇچرىشىپ -ئۇنىڭ بىلهن گۇناھ 

بىزنىڭ ! ئى قهلبلهرنى ئۆرۈگۈچى ئالالھ« . قىلىشتىن ساقلىنىڭ

  .» قهلبىمىزنى دىنىڭدا مۇستهھكهم قىلغىن

  .ھېيت كۈنى : تۆتىنچى

  :ھېيت كۈنىدە قىلىنىدىغان بهزى ئىشالر
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 ھېيت نامىزىغا چىقىشتىن ئىلگىرى سهدىقه پىتىرنى ئادا   -1

خورما، ئارپا، قۇرت، بۇغداي، ئۈزۈمدىن ياكى گۈرۈچتىن ۋە باشقا  بۇ، . قىلىش

بۇ ئىبادەتنى . مىقداردا بېرىلىشى كېرەك  ) 3( يېمهكلىكلهردىن ئۆچ كىلو

  كىچىك، ھۆر ۋە قۇل قاتارلىق بارلىق- ياش، چوڭ - ئايال، قىرى -ئهر

  .مۇسۇلمانالر ئادا قىلىدۇ

 ھېيت نامىزىغا بېرىشتىن ئىلگىرى بىرقانچه تال خورما يېيىش، -2

  . خورمىنى تاق يېيىش ئهۋزەل 

 - مۇسۇلمانالر بىرلىكته ناماز ئوقۇپ خۇتبه تىڭشىشى، ئايالالر -3

  . بېرىش ياخشى كۆرۈلىدۇ بالىالرنىمۇ ھېيت نامىزىغا بىرگه ئىلىپ 

ېيت نامىزىغا مېڭىپ بېرىش ياخشى، ناماز مۇمكىن بولسا ھ  -4

ئالالھ « :ئوقۇيدىغان ۋاقىتقىچىلىك ئهرلهر ئۈنلۈك ئاۋازدا تهكبىر ئېيتىدۇ 

! ئالالھتىن باشقا ئىالھ يوقتۇر، ئالالھ كاتتىدۇر! ئالالھ كاتتىدۇر! كاتتىدۇر

  .» بارلىق ماختاشالر ئالالھقا خاستۇر! ئالالھ كاتتىدۇر

ئهتىر ۋە شۇنىڭغا ( ىپ، خۇشبۇي نهرسىلهرنى ئهرلهر غۇسلى قىل- 5

ئىشلىتىش، تهكهببۇرلۇق قىلىپ ئىسراپ قىلماستىن يىڭى ) ئوخشىغان

 كىچهكلهرنى كىيىش، چىرايلىق بولىمهن دەپ ساقالنى -كىيىم 

ساقالنى . ئالماسلىق كېرەك، چۈنكى ساقال دېگهن ئهرنىڭ زىننىتىدۇر

. ئىشالردىن ھېسابلىنىدۇ) ھارام( ئېلىۋېتىش دىنىمىزدا چهكلهنگهن 

ئايالالر بولسا نامازغا ياكى سىرتالرغا چىققاندا خۇشبۇي نهرسىلهرنى 

ئىشلهتمهسلىك ۋە بهدەنلىرى ئېچىلىپ قالىدىغان كىيىملهرنى 

ئالالھقا ئىبادەت قىلىمىز دەپ خۇشبۇي نهرسىلهرنى . كىيمهسلىك كېرەك 
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يدىغان ۋە ئهرلهر بار كىيىنىپ، ناماز ئوقۇ  يالىڭاچ -ئىشلىتىپ ۋە يىرىم 

  .جايالرغا بېرىش دېگهنلىك ئالالھقا ئاسىيلىق قىلغانلىقتىن ئىبارەت

 بۇرادەرلهرنى يوقالش ئارقىلىق، قهلبدىن - تۇغقان، دوست -ئۇرۇق   - 6

 ئاداۋەت، ھهسهت ۋە يامان كۆرۈشتهك ناچار ئهخالقالرنى چىقىرىپ -ئۆچ 

  .تاشالش كېرەك

 يېسىرالرغا ياردەم بېرىش، -ايال، يىتىم  ئ- مىسكىن، تۇل - پهقىر- 7

  .كۆيۈنۈش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ كۆڭلىنى خۇرسهن قىلىش كېرەك

ئالالھ بىزنىڭ ۋە سىلهرنىڭ قىلغان ئهمهللىرىڭالرنى قوبۇل  " - 8

دېگهنگه ئوخشاش " ھېيتىڭىزغا مۇبارەك بولسۇن" ياكى " قىلسۇن 

  .ۇبارەكلهش بىرىنىڭ ھېيتنى م-سۆزلهرنى دېيىش ئارقىلىق بىر

 ھېيت كۈنىدىن كىيىن رامزاندا مهلۇم سهۋەبلهر بىلهن تۇتالماي   - 9

ئهگهر قازا روزىسى بولمىسا شهۋۋالدا . قالغان روزىالر بولسا ئۇنى تۇتۇۋېلىش

مۇسلىمدا بايان . تۇتىدىغان ئالته كۈن روزىنى تۇتۇشقا ئالدىراش كېرەك 

پ تۇتۇلغان شهۋۋال قىلىنغان ھهدىسته؛ رامىزان روزىسىغا ئۇلىنى

 بىلهن بىر يىل روزا تۇتقاننىڭ ساۋابىغا باراۋەر  ئېيىدىكى ئالته كۈن روزا 

  . بولىدۇ 

  :تۈگهنچه

ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشقا ھېرىسمهن بولۇپ ھېيت كۈنىنى ئۈمىت 

ۋە قورقۇنچنىڭ ئارىسىدا ئۆتكۈزۈش كېرەك، رامزاندا قىلغان ئهمهللهرنىڭ 

رقۇش، قوبۇل بولىشىنى ئۈمىت قىلىش، قىيامهت قوبۇل بولماسلىقىدىن قو

كۈنى ئۆزىمىزنىڭ ئالالھنىڭ ئالدىدا تۇرۇپ ھېساب بېرىدىغانلىقىمىزنى ۋە 

 بهختسىزلهر ئۇستىدىن ئادىل ھۆكۈم چىقىرىدىغانلىقىمىزنى -بهختلىك 
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ئۇنداق قىلىش ئىنساننىڭ ئىبادەت ۋە ياخشى . ئهسلىشىمىز الزىم

  .غا تۈرتكه بولغۇسىئهمهللهرنى داۋامالشتۇرۇشى

 تاماشا قىلىپ كۆڭۈل -ۋۇھهيب ئىبنى ئهلرۇد ھېيت كۈنىسىدە ئويۇن 

ئىچىۋاتقان كىشىلهرنىڭ يېنىدىن ئۆتۈپ كېتىۋېتىپ ئۇالرغا مۇنداق 

ئالالھ سىلهرنىڭ !: سىلهرنىڭ ئىشىڭالرغا ھهيران قىلىۋاتىمهن:" دېدى

ھغا شۈكۈر ئالال روزاڭالرنى قوبۇل قىلغان بولسا بۇ قىلغىنىڭالر 

 ئالالھ سىلهرنىڭ روزاڭالرنى  ئېيتقۇچىالرنىڭ قىلىقى ئهمهس، ئهگهر 

  ".قوبۇل قىلمىغان بولسا بۇ ئالالھتىن قورققۇچىالرنىڭ قىلىقى ئهمهس

 ئالالھقا -ئهگهر ھازىرقى كىشىلهرنىڭ ھېيت كۈنلىرىدە قىلىۋاتقان 

شالىرىنى  تاما- مهسىيهت ۋە ئويۇن - گۇناھ -قىلغاندەك  ئۇرۇش ئىالن 

  كۆرسه قانداق بولۇپ كېتهر؟؟؟ 

ئالالھدىن بىزنىڭ ۋە سىلهرنىڭ تۇتقان روزا، ئوقۇغان تهراۋىه نامىزى ۋە 

ھېيت كۈنىمىزنى . باشقا ئهمهللىرىمىزنى قوبۇل قىلىشىنى تىلهيمىز 

 سائادەت كۈنى قىلىپ بېرىشىنى، يهنه بىرقانچه يىلالر رامزان -بهخت 

قىلىشىنى، ئهھۋالىمىزنى بۇنىڭدىنمۇ ياخشى روزىسى تۇتۇشقا مۇۋەپپهق 

قىلىشىنى، نهپسىمىزنى ئىسالھ قىلىشىنى، ئىسالم ئۇممىتىنى 

ئىززەتلىك قىلىشىنى، ئالالھ ھوزۇرىغا سهمىمىيلىك بىلهن قايتىشقا 

  ... ئامىن . مۇيهسسهر قىلىشنى سورايمىز

  .ئهسساالمۇ ئهلهيكۇم ۋەرەھمهتۇلالھى ۋەبهرەكاتۇھۇ

   

  

  


