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 رامىزان ئېيىنى قانداق كۈتىۋالىمىز؟

 

  نومۇرلۇق سوئال-014601    
 : وئالس    
بۇ مۇسۇلمانالرنىڭ رامىزان ئېيىنى كۈتۈۋېلىشى ئۈچۈن يولغا قويۇلغان ئايرىم ئىشالر بارمۇ؟.     

 رنى ئۈمىد قىلىمەن.ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭال
 : اۋاپج    
 .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر    

ساھابىلىرىغا ئالالھ  ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرىئۇنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، 
 ساالملىرى بولسۇن.-تائاالنىڭ رەھمەت

ئايالرنىڭ ئاڭ ياخشىسىدۇر، چۈنكى ئالالھ تائاال بۇ ئاينى ئىسالم ئاساسىنىڭ  رامىزان ئېيى    
مۇسۇلمانالر ئۈچۈن بۇ ئاينىڭ كېچىلىرىدە  .تۆتىنچىسى بولغان رامىزان روزىسىغا خاس قىلدى

ئىسالم بەش » بۇ توغرىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن: .ۇلدىقىيامدا تۇرۇش يولغا قوي
ئۈستىگە قۇرۇلغان: ئالالھ تائاالدىن باشقا ئىبادەتكە اليىق ھېچ ئىالھ يوق، مۇھەممەد ئاساسىنىڭ 

زاكات بېرىش،  نى بەرپا قىلىش،ئەلەيھىسساالم ئالالھنىڭ ئەلچىسى دەپ گۇۋاھلىق بېرىش، ناماز
بىرلىككە ]« .ا بېرىپ ھەج تاۋاپ قىلىشتىن ئىبارەتھقلالۇرامىزان روزىسىنى تۇتۇش ۋە بەيت

 . [كەلگەن ھەدىس
رامىزان ئېيىدا ئالالھ تائاالغا ئىشىنىپ، ساۋاپ » پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم يەنە مۇنداق دېگەن:    

« .كى گۇناھلىرى كەچۈرۈم قىلىنىدۇىقىلىپ قىيامدا تۇرغان كىشىنىڭ ئىلگىر دئۈمى
  [.بىرلىككە كەلگەن ھەدىس]

خۇرسەنلىك، ئالالھ تائاالنىڭ رامىزان ئېيىغا مۇسۇلمان رامىزان ئېيىنى خوشاللىق،     
بەسلىشىشكە مۇۋەپپەق  ۋە ئىبادەتتە بۇ ئاينى ياخشى ئەمەللەرنى ئادا قىلىشقا ،يەتكۈزگەنلىكىگە

 .باشقا ئايرىم كۈتۈۋېلىشنى بىلمەيمەن قارشى ئىلىشتىنقىلغانلىقىغا شۈكۈر ئېيتىش بىلەن 
الالھ تائاال تەرىپىدىن ئاتا قىلىنغان كاتتا نېمەتتۇر. ئ ىرامىزان ئېيىغا ئۇالشقانلىقمۇسۇلماننىڭ 

شۇنىڭ ئۈچۈن پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم رامىزان ئېيى يىتىپ كەلگەندە، بۇ ئاينىڭ پەزىلىتىنى، 
الرنى بايان قىلىپ بئالالھ تائاالنىڭ روزا تۇتقۇچى ۋە قىيامدا تۇرغۇچىالرغا تەييارلىغان كاتتا ساۋا

بىشارەت بېرەتتى. مۇسۇلمانالر ئۈچۈن بۇ ئاينى ئالالھ -بىالرغا خوشساھا بىرگە بېرىش بىلەن
قا ئىددىيە قىيامدا تۇرۇش ۋە بىلەن روزا تۇتۇش ەتتائاالغا ھەقىقى تەۋبە قىلىش، سەمىمىي

باز  ىبنئىپەزىلەتلىك شەيخ ئابدۇل ئەزىز ]بىلەن كۈتىۋېلىش يولغا قويۇلغان".  تەييارلىقى
 . [بەت-0توم -01ناملىق ئەسىرى  ۋە پەتىۋاالر توپلىمى" ەاقال"تۈرلۈك م رەھىمەھۇلالھنىڭ:

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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