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  ئائىله ۋە رامىزان

   نومۇرلۇق سوئال-26830

  : سوئال

مهن ئائىله باشلىقى، رامىزان ئېيى كېلىۋاتىدۇ، رامىزان ئېيىدا 

ئاخىرەتلىك -ئائىلهمدىكى كىشىلهرنى تهربىيىلهش ۋە ئۇالرنىڭ دۇنيا

مىيىتىدىن قانداق پايدىلىنىمهن، بۇ ئىشلىرىدا روزىنىڭ تهربىۋى ئهھ

  توغرىدا يوليورۇق بهرسهڭالر؟ 

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا خاستۇر

بۇ ئايدا روزا تۇتۇپ،  رامىزان ئېيىغا ئۇلىشىپ  مۇسۇلمان كىشىنىڭ 

تهراۋىه نامازلىرىنى ئوقۇشى بۇ ئالالھنىڭ ئاتا قىلغان بۈيۈك نېمهتلىرىدىن، 

ىلغان ياخشىلىق نهچچه ھهسسه ئارتۇق بولىدۇ، دەرىجىلهر يۇقىرى بۇ ئايدا ق

بولىدۇ، ئالالھ دوزاخ ئهھلىدىن نۇرغۇنلىرىنى ئازات قىلىدۇ، مۇسۇلمان 

كىشى بۇ ئايدا ئۆزىگه ياخشىلىق بولىدىغان ئىشالرنى قىلىشقا 

 ئىبادەت قىلىشقا ئالدىرىشى كېرەك، چۈنكى -ئادەتلىنىشى، ئالالھغا تائهت 

ن كىشىلهر كېسهللىك ياكى توغرا يول تاپالماسلىق ياكى بۇرۇن نۇرغۇ

  .ۋاپات بولۇپ كېتىش سهۋەپتىن بۇ ياخشىلىقالردىن مهھرۇم قالىدۇ

مۇسۇلمان مۇشۇ مۇبارەك ئاينى غهنىمهت بىلىپ ياخشى ئىشالرغا 

 بالىلىرىنىڭ ئىشلىرىغا كۆڭۈل بۆلىشى، ئۇالرنى -ئالدىرىشى، ئائىله 

بهتلهندۈرۈپ ۋە ياخشىلىقنى سۆيىدىغان روھ بىلهن ياخشى ئىشالرغا رىغ
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 ئانا نېمىگه -تهربىيىلىشى كېرەك، چۈنكى پهرزەنت دېگهن ئاتا 

ئادەتلهندۈرسه، قايسى كۆز قاراش بىلهن تهربىيىلىسه شۇنداق ئۆسۈپ 

بىزنىڭ ئېچىمىزدىكى ياشالر  : بىر شائىرنىڭ ئېيتقىنىدەك. يېتىلىدۇ

  .ئۆسۈپ يېتىلدىدادىسىنىڭ ئادەتلىرى بىلهن  

 ئانىالر مۇشۇ بهرىكهتلىك كۈنلهرنى غهنىمهت بىلىپ، ئۆزى ۋە -ئاتا

ئهخالقى تهرەپلىرىنى ساغالم كۆز قاراش  ئائىله ئهزالىرىنىڭ روھانى ۋە 

بىلهن توغرىغا يېتهكلهشته مۇھىم رول ئوينىشى كېرەك، بىز ئۇالرغا 

  :مۇنداق نهسىههت قىلىمىز

شى خهۋەر ئىلىپ ئۇالرنى بۇ ئايدا تولۇق روزا بالىالرنىڭ ھالىدىن ياخ  -1

  . تۇتۇشقا رىغبهتلهندۈرۈشى كېرەك

 ئىچمهكتىن -پهرزەنتلهرگه روزا تۇتۇشنىڭ پهقهت بىركۈن يېمهك   -2

توختاش ئهمهس بهلكى بۇنىڭ ماھىيىتىنىڭ ئالالھنىڭ ئهمرىگه بوي 

سۇنۇپ تهقۋالىقنى ھاسىل قىلىشنىڭ يولى ۋە بۇ مۇناسىۋەت بىلهن 

اتالىقالر كهچۈرۈم قىلىنىپ گۇناھالر مهغپىرەت قىلىنىدىغانلىقىنى خ

  .چۈشهندۈرۈش كېرەك

بىر : ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان بىر ھهدىسته

" ئامىن"كۈنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنبهرگه چىقىپ ئۈچ قېتىم 

 نېمه ئۈچۈن بۇنداق يا رەسۇلۇلالھ: دېدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن

جىبرىل ئهلهيهىساالم : دەيال؟ دەپ سورالغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

رامىزان ئېيىدا گۇناھى كهچۈرۈم قىلىنمىغان كىشىنى ئالالھ خار : "ماڭا

 - ئاتا : دېدىم، ئۇنىڭدىن كىيىن" ئامىن"،دېگهنتى، مهن !"قىلىۋەتسۇن

ىلماي جهننهتكه كىرىشتىن ئانىسى ھايات ۋاقتىدا ئۇالرنىڭ خىزمىتى ق
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" ئامىن"، دېگهنتى، مهن !"مهھرۇم بولغان كىشىنى ئالالھ خار قىلىۋەتسۇن

سىنىڭ ئىسمىڭ تىلغا ئېلىنغاندا ساڭا دۇرۇت : دېدىم، ئۇنىڭدىن كىيىن

" ئامىن"، دېگهنتى، مهن !"ئېيتمىغان كىشىنى ئالالھ خار قىلىۋەتسۇن

، ئىبنى )7444(، ئهھمهد)3545(بۇ ھهدىسنى تىرمىزىي. دېدىم، دېدى

  .قاتارلىقالر رىۋايهت قىلغان) 3510(ۋە جامىئۇل سهھىه ) 908(ھىببان

 ئهھكاملىرىنى ئۈگۈتۈش، - پهرزەنتلهرگه تاماق يېيىشنىڭ ئهدەپ - 3

تاماقنى ئۆڭ قولى بىلهن ئۆزىنىڭ ئالدىدىن ئىلىپ يېيىشكه، ئىسراپ 

ېيىشكه، ھهددىدىن زىيادە قىلماسلىققا، تاماق يېگهندە ئاۋاز چىقارماستىن ي

  .كۆپ يېيىشنىڭ بهدەنگه زىيانلىق ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈش كېرەك

 ئۇالرنى ئىپتار ۋاقتىدا دەستۇرخاندا ئۇزۇن ئولتۇرۇپ شام نامىزىغا -4

  .جامائهتتىن كىيىن قالماسلىققا ئىلهامالندۇرۇشى كېرەك

 يوقسۇل كىشىلهرنىڭ ئاچلىقتىن -ئۇالرغا كهمبهغهل   - 5

قالنغىدەك بىرنهرسه تاپالمايدىغانلىقىنى ئهسلىتىش بىلهن بىرگه سا

دۇنيانىڭ ھهرقايسى جايلىرىدا ياشاۋاتقان مۇھاجىرالر ۋە ئالالھ يولىدا 

كۆرەش قىلىۋاتقانالرنىڭ ئهھۋالىنى ئهسلىتىش ، بۇ نېمهتلهر ئۈچۈن 

  .ئالالھقا چهكسىز رەھمهت ئېيتىشنى تهۋسىيه قىلىش كېرەك

 تۇغقانالر جهم بولىدۇ، -ناسىۋىتى بىلهن يېقىن ئۇرۇق  رامىزان مۇ- 6

 تۇغقانچىلىق - مۇھهببهت كۈچىيىدۇ، بۇ ئۇرۇق -ئۇالر ئارىسىدا مېهرى 

تۇغقانالرنى -شۇڭا ئۇرۇق. مۇناسىۋىتىنى كۈچهيتىدىغان ياخشى پۇرسهت

خالىس نىيهت بىلهن يوقالشنى ئادەتلهندۈرۈش ۋە پهرزەنتلهرگه ئۈلگه 

  .بولۇش
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الرنىڭ تاماق تهييارالش، دەستۇرخان سىلىش ۋە يىغىش  ئانى-7

ئىشلىرىغا ياردەملىشىش، يېيىش مۇمكىن بولىدىغان ئاشقان تاماقالرنى 

ئوبدان ساقالپ قويۇپ، سهھهرلىك ياكى ئىپتارلىقتا يېۋىتىش ئارقىلىق 

  .ئىسراپچىلىقتىن ساقلىنىش

ىتته ئوقۇشقا  ئۇالرنى تاماقنى ئاز يهپ نامازنى جامائهت بىلهن مهسچ- 8

  .تهييارلىق قىلىشقا رىغبهتلهندۈرۈش كېرەك

 ئانىالر ئۇالرغا بۇ -كىچىدە سهھهرلىك تاماق يېگهندە ئاتا   - 9

تاماقنىڭ بهرىكىتى ئىنساننى روزا تۇتۇشقا چىدامچان قىلىدىغانلىقىنى 

  .ئهسلىتىش كېرەك

ڭ ۋىتىر نامىزىنى ئوقۇمىغانالرنى بامدات نامىزىدىن ئىلگىرى   - 10

ناماز ئوقۇشى، كېچىنىڭ ئاخىرىنى ناماز بىلهن تامامالپ ھهر بىر 

كىشىنىڭ ئالالھتىن خالىغان تىلهكلىرىنى تىلىشى ئۈچۈن ۋاقىت 

  .چىقىرىپ بېرىشى كېرەك

بامدات نامىزىنى جامائهت بىلهن ئوقۇشقا كۆڭۈل بۆلۈش كېرەك،   -11

بامدات  الپ كىچىدە قوپۇپ تاماقنى يهپال ئۇخ بىز نۇرغۇن كىشىلهرنىڭ 

نامىزىنى جامائهت بىلهن ئوقۇمايدىغانلىقىنى ئۇچراتتۇق، بۇنىڭغا ئوخشاش 

ئىشالرغا ئائىله باشلىقلىرى ياخشى كۆڭۈل بۆلۈپ، پهرزەنتلهرگه ئىجابىي 

  .ئۈلگه بولىشى الزىم

كېچىسى ئۇخلىماي "رامزاننىڭ ئاخىرىدىكى ئون كۈندە   - 12

پهيغهمبهر " ئىبادەت قىلىش  ئائىلىدىكىلهرنى ئويغىتىپ

ئهلهيهسساالمنىڭ سۈننهتلىرىدىن بولۇپ، ئائىله باشلىقلىرى بۇ پۇرسهتنى 

 - غهنىمهت بىلىپ ئالالھ رازى بولىدىغان ئىشالرنى قىلىش ۋە ئائىله 
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بالىلىرىنى ئويغىتىپ ئالالھغا يېقىنلىشىدىغان ئهمهللهرنى قىلىشقا 

  .رىغبهتلهندۈرۈش كېرەك

ى كىچىك بالىالرنىمۇ روزا تۇتۇشقا رىغبهتلهندۈرۈپ  ئائىلىدىك- 13

سهھهرلىك تاماق يېيىشكه قىزىقتۇرۇپ، ئۇالرنىڭ روزا تۇتۇش ئهھۋالىغا 

قاراپ ھهر تۈرلۈك مۇكاپاتالرنى بېرىش ئارقىلىق رىغبىتىنى ئاشۇرۇش 

  .كېرەك

پهيغهمبهر : رەبىيئى بىنتى مۇئهۋۋەز رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنداق دەيدۇ

ئهنسارالر  ئهتتىگهندە )  كۈنى-10مۇھهررەمنىڭ ( ساالم ئاشۇرا كۈنىئهلهيهىس

بۈگۈن روزا تۇتقانالر روزىسىنى « ئولتۇراقالشقان كهنتلهرگه ئادەم ئهۋەتىپ

روزا تۇتمىغانالر كۈننىڭ قالغان قىسمىدا بىرنهرسه . داۋامالشتۇرسۇن

 روزا دېدى، بىز ۋە كىچىك بالىالرمۇ كۈننىڭ قالغان قىسمىدا» يېمىسۇن

تۇتتۇق، بىز بالىالرنى مهسچىتكه ئىلىپ باراتتۇق، ئۇالر تاماق دەپ يىغالپ 

قالسا ئۇالرغا ئويۇنچۇق تۇتقۇزۇپ قوياتتۇق، ئىپتار ۋاقتى بولغاندا تاماق 

. رىۋايهت قىلغان) 1136( ، مۇسلىم)1859( بۇ ھهدىسنى بۇخارى. بېرەتتۇق

ىچىك بالىالرغا روزا تۇتۇش ك: بۇ ھهدىستىن : ئىمام نهۋەۋىي مۇنداق دەيدۇ 

 ئىبادەتكه -پهرز بولمىسىمۇ لېكىن ئۇالرنى كىچىكىدىن تائهت 

ئادەتلهندۈرۈپ تهربىيىلهش كىرەكلىكىنىڭ مۇھىم ئىكهنلىكىنى 

  .چۈشىنىۋاالاليمىز

قازى ئىياز ئۇرۋىدىن رىۋايهت قىلىنغان سۆزنى بايان قىلىپ مۇنداق 

اقىتى يهتكهن ۋاقىتتا ئۇالرغا روزا كىچىك بالىالر روزا تۇتۇشقا ت: " دەيدۇ

دېگهن سۆز بايان قىلىنغان بولۇپ، بۇ توغرا سۆز ئهمهس، " تۇتۇش پهرز بولىدۇ

ئۈچ تۈرلۈك كىشىلهردىن قهلهم « بۇ سۆز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ
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دېگهن سهھىه ھهدىسىگه » كىچىك بالىالر باالغهتكه يهتكىچه : كۆتۈرۈلگهن

  . بهت14 \8\شهرھى مۇسلىم ) " ئالالھ بىلگۈچى ( .ئاساسهن رەت قىلىنىدۇ

 ئانىالر ئۈچۈن شارائىت بولسا ئائىلىدىكىلهرنى ئىلىپ - ئاتا - 14

رامىزاندا مهككىگه بېرىپ ئۆمرە قىلىپ كهلسه، بۇ ئۇالر ئۈچۈن ۋە ئائىلىسى 

رامىزاندا قىلغان ئۆمرىنىڭ ' :ئۈچۈن ياخشى، چۈنكى سهھىه ھهدىسته

، مۇمكىن بولسا "پ بولىدىغانلىقى سۆزلهنگهنھهجگه ئوخشاش ساۋا

  .قىستاڭچىلىقتىن ساقلىنىش ئۈچۈن رامزاننىڭ ئهۋۋىلىدە بېرىش كېرەك

تهييارالش قىيىن بولغان يىمهكلىك ۋە   ئهرلهر ئايالالرنى - 15

تائامالرنى تهييار قىلىشقا بۇيرىماسلىق كېرەك، كۆپچىلىك كىشىلهر بۇ 

نى تهييار قىلىپ ئىسراپچىلىق قىلىدۇ، ئايدا ھهر تۈرلۈك يېمهكلىكلهر

تهقۋالىقنى ھاسىل قىلىشتىن ئىبارەت بولغان بۇ ئاينىڭ پهزىلىتىنى ۋە 

  .روزا تۇتۇشتىن بولغان ئالى ھېكمهتنى يوقۇتۇپ قويىدۇ

رامىزان ئېيى قۇرئان كۆپ ئوقۇلىدىغان ئاي بولۇپ، بىز ھهر   - 16

ۇشقا، ئائىله باشلىقلىرىنى قۇرئان ئوق ئائىلىدىكىلهر بىر يهرگه يىغىلىپ 

ئۇالرغا قۇرئان ئوقۇشنى ئۈگۈتۈش ۋە ئايهتلهرنىڭ مهنىسىنى چۈشهندۈرۈپ 

 - بېرىشكه تهۋسىيه قىلىمىز، شۇنىڭدەك بۇ ئايدا رامزاننىڭ ئهدەپ 

ئهھكاملىرىنى بايان قىلىنغان كىتابالرنىمۇ ئوقۇشقا تهۋسىيه قىلىمىز، 

بۇ مهزمۇندا  ېلىم ئوقۇغۇچىالر ئۈچۈن كۆپلىگهن ئالىمالر ۋە ئ ئالالھ تائاال 

  . كىتاپ يېزىشقا ئاسانلىق يارىتىپ بهردى

 ئېهسان قىلىش، خوشنىالر ۋە -پهرزەنتلهرنى خهيرى   - 17

ئېهتىياجلىق كىشىلهرنىڭ ھالىدىن خهۋەر ئىلىپ تۇرۇشقا 

  .رىغبهتلهندۈرۈش كېرەك
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پهيغهمبهر :" ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇئهنهۇ مۇنداق دېگهن

ئهلهيهىساالم كىشىلهر ئىچىدىكى ئهڭ سېخىي زات ئىدى، بولۇپمۇ رامىزاندا 

جىبرىل ئهلهيهىسساالم بىلهن ئۇچراشقاندا تېخىمۇ سېخىيلىشىپ 

كېتهتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم جىبرىل ئهلهيهىسساالم بىلهن 

رامىزاندا ھهر كېچىسى ئۇچرىشىپ قۇرئاندىن دەرس ئوقۇشاتتى، جهزمهنكى 

بهر ئهلهيهىسساالمنىڭ جىبرىل ئهلهيهىساالم بىلهن ئۇچراشقان پهيغهم

، )6(بۇخارى" . چاغدىكى سېخىيلىقى شامالدىنمۇ تېز ئىدى

  ).2308(مۇسلىم

ئائىلىدىكىلهرنى ۋاقىتنى زايا قىلىپ كېچىنى   ئانىالر - ئاتا - 18

چهكلهنگهن ئىشالر بىلهن بىهۇدە ئۆتكۈزۈشتىن توساش كېرەك، چۈنكى بۇ 

ئىنسانالردىن بولغان شهيتانالر باغالقتىن بوشىنىپ چىقىپ ئايدا 

 پۇجۇر ۋە يامان - كۈندۈزلىرىدە روزا تۇتقۇچىالرنى پىسق -رامزاننىڭ كىچه  

  .ئىشالرنى قىلىشقا ئۈندەيدۇ

رامزاندىن ئىبارەت بۇ مۇبارەك ئايدا ئائىلىدىكىلهرنىڭ دۇنيادا   - 19

ئوقۇپ، روزا تۇتۇپ ۋە ناماز ئوقۇپ  ئىبادەت قىلىپ، ئېلىم -ئالالھغا تائهت 

ئاخىرەتته ئالالھنىڭ ئهرشنىڭ ئاستىدا جهم بولۇپ  بىرلىكته ئۆتۈشنىڭ 

جهننهتته بىرلىكته ياشاشتىن ئىبارەت بۈيۈك نېمهتكه ئېرىشىشنىڭ 

  .نامايهندىسى ئىكهنلىكىنى ئهسلىتىش كېرەك 

  .ئالالھ توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلغۇچى ۋە باشلىغۇچىدۇر

 ئاينىڭ ئۇلۇغلىقى ۋە شهرىپى ھهممىگه مهلۇم، ئۇنداق بولغانىكهن، بۇ( 

بىز بۇ ئاينى ئالالھنىڭ رازىلىقىنى قازىنىدىغان ئاي قىلىپ 

بېكىتىشىمىز ۋە ئهھمىيهتلىك ئوتكۇزۇشىمىز ئۈچۈن پىالن تۈزۈشىمىز 
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ئاياللىرىمىزغىمۇ كۈندۈز ۋە كېچىدە ناماز ئادا قىلىش، .ئىنتايىن مۇھىم

تۆۋەندە . رىمنى تامامالش پۇرسهتلىرىنى يارىتىپ بېرىشىمىز الزىمقۇرئان كه

مهن سىلهرگه قۇرئاننى رامىزان ئىچىدە بىرقېتىم تامامالشنىڭ ئهڭ ئاددى 

ئۇسۇلىنى ئوتتۇرىغا قويىمهن، ئۇ بولسا سىز پهقهت ھهر نامازدىن كىيىن 

  .ئالته مىنۇتال ۋاقتىڭىزنى چىقارسىڭىز بولىدۇ

ىيىن تۆت بهت قۇرئان ئوقۇسىڭىز بۇنىڭ ئۈچۈن سىز ھهر نامازدىن ك

بهش ۋاقىت نامازدا يىگىرمه بهت قۇرئان . ئالته مىنۇت ۋاقىت كېتىدۇ

تىالۋەت قىالاليسىز؛ دېمهك، بىركۇندە بىر پارە قۇرئاننى ئىشلىرىڭىزغا 

شۇنداق .دەخلى يهتمىگهن ئاساستا تىالۋەت قىلغان بولىسىز

ىمى بىلهن ئوتتۇز كۈن رامىزاندا قۇرئان داۋامالشتۇرسىڭىز ئالالھنىڭ يارد

مۇۋەپپهق ئالالھدىن ! قېرىندىشىم. كهرىمنى پۈتۈن تاماملىيااليسىز

ھىممهت سىزدىن قېنى رامزاننىڭ بىرىنچى كۈنىدىن تارتىپ بۇ كۆرسهتمه 

  )- مۇھهررىردىن-. بىلهن رامىزانلىق ھاياتىڭىزنى باشلىۋېلىڭ

 


