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 مۇسۇلمانالرنىڭ رامىزاندىكى ئهھۋاللىرى

  رلۇق سوئالنومۇ-12468

  :سوئال 

رامىزان ئېيى كېرىشى مۇناسىۋىتى بىلهن مۇسۇلمانالرغا يهتكۈزىدىغان 

  قانداق مۇھىم تهۋسىيهلهر بار؟

  : جاۋاپ 

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھقا خاستۇر

رامىزان ئېيىدا «: ئالالھ تائاال رامزان ئېيى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ

 قۇرئان ئىنسانالرغا يېتهكچىدۇر، ھىدايهت قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىدى،

قىلغۇچى ۋە ھهق بىلهن ناھهقنى ئايرىغۇچى روشهن ئايهتلهردۇر، سىلهردىن 

كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن؛ كىمكى 

تۇتمىغان بولسا، (بولۇپ ) يهنى مۇساپىر(كېسهل ياكى سهپهر ئۈستىدە 

ئالالھ سىلهرگه .  باشقا كۈنلهردە تۇتسۇن)تۇتمىغان كۈنلهر ئۈچۈن

ئاغزىڭالر ئوچۇق يۈرگهن (ئاسانلىقنى خااليدۇ، تهسلىكنى خالىمايدۇ، 

سانىنى ) كۈنلهرنىڭ قازاسىنى قىلىش بىلهن رامىزان روزىسىنىڭ

تولدۇرۇشۇڭالرنى، سىلهرنى ھىدايهت قىلغانلىقىغا ئالالھنى 

» .ۈر قىلىشىڭالرنى خااليدۇ شۈك) ئۇنىڭ ئىنئاملىرىغا(ئۇلۇغلىشىڭالرنى، 

ئىبادەتنىڭ مهۋسۇمى، -بۇ مۇبارەك ئاي تائهت. ئايهت-185بهقهرە سۈرىسى

بۇ ئاي ناھايىتى ئۇلۇغ، . ياخشىلىق ۋە بهرىكهتكه تولغان بۈيۈك بىر ئايدۇر

بۇ ئايدا قىلىنغان ياخشىلىقالرغا ھهسسىلهپ . سېخىيلىققا تولغان ئايدۇر 

بۇ . يهتلهرگىمۇ ھهسسىلهپ جازا بېرىلىدۇمهسى-گۇناھ. ئهجىر بېرىلىدۇ
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ئايدا جهننهتنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىپ، دوزاخنىڭ ئىشىكلىرى ئېتىلىدۇ 

گۇناھكار بهندىلهرنىڭ ئالالھغا قىلغان سهمىمى تهۋبىسى قوبۇل . 

  .قىلىنىدۇ

بهرىكهت ۋە ياخشىلىققا تولغان بۇ مۇبارەك ئاي، ئالالھنىڭ سىلهرگه ئاتا 

سىلهرگىال خاس قىلىنغان ۋە ياخشىلىققا . ىندۇرقىلغان نېمهتلىرىد

ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن تۈرلۈك سهۋەپلهرنى نېمهت ۋە پهزىلهت قىلىپ بهرگهن 

بۇنىڭغا ئوخشىغان ئېسىل ۋاقىت، . رەببىڭالرغا كۆپ تهشهككۈر ئېيتىڭالر 

ئىبادەت قىلىش، -پهزىلهتلىك پهسىللهرنى غهنىمهت بىلىپ، تائهت

ردىن ساقلىنىش ئارقىلىق دۇنيادا پاكىزە ياشاش ھارام ئىشال-چهكلهنگهن

  .ئاخىرەتته بهختكه ئېرىشىش ئۈچۈن تىرىشىڭالر

سهمىمى راستچىل مۇسۇلماننىڭ كۆزقارىشىدا ئايالرنىڭ ھهممىسى 

ئىبادەتنىڭ پهسلى، ھاياتىنىڭ ھهممىسى ئالالھقا ئىبادەت قىلىش ئۈچۈن 

لىققا بولغان بولسىمۇ، لېكىن رامزان ئېيىدا مۇسۇلماننىڭ ياخشى

ئىرادىسى كۈچىيىدۇ، قهلبى ئىبادەتكه جۇش ئۇرىدۇ ۋ ە ئالالھ تهرەپكه 

مهرھهمىتى بىلهن روزا -ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ چهكسىز پهزلى. يۈزلىنىدۇ

ئۇالرنىڭ . تۇتقۇچى مۆمىنلهرگه بۇ ئېسىل ئايدا نهچچه ھهسسه ساۋاپ بېرىدۇ

 بۇ ئاينىڭ كۈنلىرى .ياخشى ئهمهللىرىگه ھېسابسىز مۇكاپات بېرىدۇ

ئۆتكهن كۈنلهرگه ئوخشىمايدۇ، بۇ مۇبارەك كۈنلهر ناھايىتى تىز 

ھهقىقهتهن . ئاخىرلىشىپ گوياكى بىرقانچه مىنۇتتهك ھېس قىلىنىدۇ 

بىز ئۆتكهن يىلى رامزاننى كۈتۈۋالغان ۋە كىيىن ۋىداالشقان ئىدۇق، يهنه 

الدۇق، بۇ ئۇلۇغ ئايدا ھېچ قانچه ۋاقىت ئۆتمهستىن يهنه بىر رامزاننى كۈتۈۋ

ياخشى ئهمهللهرنى قىلىشقا ئالدىرىشىمىز ۋە بۇ ئاينى ئالالھنىڭ 
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رازىلىقىغا تولدۇرۇشقا تىرىشىشىمىز، ئالالھغا ئۇچراشقاندا بىزنى بهختكه 

  .ئېرىشتۈرىدىغان ئىشالر بىلهن تاماملىشىمىز كېرەك

  رامىزان ئېيىغا قانداق تهييارلىق قىلىشىمىز كېرەك؟

ئېيىغا تهييارلىق قىلىش بولسا نهپسىنى مۇراجىئهت قىلىش، رامىزان 

شاھادەت كهلىمىلىرىنىڭ تهقهززاسىنى تولۇق روياپقا چىقارمىغانلىقى 

 قىلمىغانلىقى ياكى -ياكى پهرز ئهمهللهرنى تولۇق ئادا قىلغان

شهھۋەتلىرىگه ئهگىشىپ شهكلىك ئىشالرنى تهرك قىلمىغانلىقىغا 

  .هن بولىدۇبىل ئاساسهن ھېساب ئېلىش 

مۇسۇلمان رامزاندا ئىماننىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسىدە بولىشى ئۈچۈن 

ئىمان . ھهرىكهتلىرىنى توغرىلىشى كېرەك-تۇرۇش، ئىش-ئۆزىنىڭ يۈرۈش

. مهسىيهت بىلهن كېمىيىدۇ-ئىبادەت بىلهن زىيادە بولىدۇ، گۇناھ-تائهت

نىڭ مۇسۇلماننىڭ روياپقا چىقىرىدىغان دەسلهپكى مهجبۇرىيىتى ئۆزى

يالغۇز بىر ئالالھنىڭ بهندىسى ئىكهنلىكىنى مۇئهييهنلهشتۈرۈش بولۇپ، ئۆز 

نهپسىدە ئالالھدىن باشقا ئىبادەتكه اليىق ھېچقانداق ھهقىقى ئىبادەت 

قىلىنغۇچىنىڭ يوق ئىكهنلىكىنى بېكىتىشى، ئومۇمى ئىبادەتلهرنى 

ىگه يهتكهن ھهر بىر مۇسۇلمان ئۆز. پهقهت بىر ئالالھ ئۈچۈنال قىلىشى الزىم

پۈتۈن ئىشالر ئالالھنىڭ تهقدىر قىلىشى بىلهن بولغانلىقىغا ئىشهنچ 

  .قىلىشى كېرەك

مۇسۇلماندىن، شاھادەت كهلىمىلىرىنى ئهمهلىيلهشتۈرۈشنى بۇزىدىغان 

خوراپاتلىقنى -بارلىق ئىشالردىن چهكلىنىشى، دىندا يوق بولغان بىدئهت

 قارىشىنى نهپرەت-پهيدا قىلىشتىن ساقلىنىشى، مۇھهببهت

-يهنى مۆمىنلهرنى ياخشى كۆرۈش. مۇئهييهنلهشتۈرۈشى تهقهززا قىلىنىدۇ
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نهپرەتلىنىش، -مۇناپىقالرنى ئۆچ كۆرۈش-مۇھهببهت قىلىش، كاپىر

مۇسۇلمانالرنىڭ غهلبىسىدىن خۇرسهن بولۇش، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ۋە 

 ساھابىالرغا ئهگىشىش، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ۋە ئۇنىڭدىن

كىيىنكى توغرا يول تۇتقۇچى خهلىپىلهرنىڭ يولىدا مېڭىش، ئۇالرنىڭ 

يولىدا ماڭغانالرنى ياخشى كۆرۈش، بۇ كىشىلهرنى ئۇالر قايسى رەڭدىن ۋە 

قايسى تۇپراقتىن بولىشىدىن قهتئىي نهزەر مۇداپىئه قىلىشتىن 

  .ئىبارەتتۇر

غانلىقىغا ئىبادەتلهرنى تولۇق ئادا قىلمى-مۇسۇلمان ئۆز نهپسىدىن تائهت

يهنى بهش ۋاقىت نامازنى تولۇق . ( ئاساسهن ھېساب ئېلىشى كېرەك

- جامائهت بىلهن ئادا قىلماسلىق، ئالالھنى كۆپ ياد ئهتمهسلىك، خولۇم

تۇغقانالرنىڭ ۋە مۇسۇلمانچىلىقنىڭ ھهققىنى تولۇق -خوشنىالرنىڭ، ئۇرۇق

- رۇپئادا قىلماسلىق، ساالمنى ئاشكارا قىلماسلىق، ياخشىلىققا بۇي

يامانلىقتىن چهكلىمهسلىك، ھهقىقهتكه تهۋسىيه قىلماسلىق، 

ئىبادەت -سهۋىرچانلىققا ئۈندىمهسلىك، يامانلىقتىن ساقلىنىپ، تائهت

قىلماسلىق ۋە ئالالھنىڭ ئورۇنالشتۇرۇشىغا سهۋرچانلىق بىلهن 

بويسۇنماسلىققا ئوخشىغان ئىشالردىن ھېساب ئېلىشى تهۋسىيه 

  ).قىلىنىدۇ

مهسىيهت ئۆتكۈزگهنلىك، شهيتانى -سىنى گۇناھمۇسۇلمان نهپ

شهھۋەتلىرىگه ئهگهشكهنلىكىدىن ھېساب ئېلىپ، بۇنداق ئىشالرنى 

  . داۋامالشتۇرۇشتىن چهكلىنىشى كېرەك

كېچىك بولسۇن، كۆزنى ئالالھ قاراشتىن -مهسىيهت چوڭ -گۇناھ

مۇزىكا، -چهكلىگهن نهرسىلهرگه قاراشتىن، قۇالقنى چهكلهنگهن ناخشا
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شىكايهتلهرنى ئاڭالشتىن، پۇتنى ئالالھ رازى بولمايدىغان يولالرغا -تغهيۋە

مېڭىشتىن، قولنى ئالالھ رازى بولمايدىغان نهرسىلهرنى تۇتۇشتىن، 

نهپسىنى ئالالھ ھارام قىلغان جازانى يېيىش، پارا ئېلىش ياكى ئۇنىڭدىن 

مۈلكىنى ناھهق ئىستىمال قىلىۋېلىشقا -باشقا كىشىلهرنىڭ مال

  .ن ئىشالردىن چهكلىشى الزىمئوخشىغا

ئالالھنىڭ كېچىدە خاتالىق سادىر قىلغۇچىالرنىڭ تهۋبه قىلىۋېلىشى 

ئۈچۈن كۈندۈزى رەھمهت قولىنى ئېچىپ تۇرىدىغانلىقى، كۈندۈزدە خاتالىق 

سادىر قىلغۇچىالرنىڭ تهۋبه قىلىۋېلىشى ئۈچۈن كېچىدە رەھمهت قولىنى 

ئالالھ تائاال . كهلتۈرۈشىمىز الزىمئېچىپ تۇرىدىغانلىقىنى كۆز ئالدىمىزغا 

سىلهرگه رەھمهت قىلىنىشى ئۈچۈن، ئالالھ قا ۋە «: مۇنداق دەيدۇ

پهرۋەردىگارىڭالرنىڭ مهغپىرىتىگه ۋە . پهيغهمبهرگه ئىتائهت قىلىڭالر

 زېمىنچه كېلىدىغان -تهقۋادارالر ئۈچۈن تهييارالنغان، كهڭلىكى ئاسمان 

ر كهڭچىلىكتىمۇ، قىسىنچىلىقتىمۇ ئالالھ تهقۋادارال. جهننهتكه ئالدىراڭالر

) ئۆچ ئېلىشقا قادىر تۇرۇقلۇق(سهرپ قىلىدىغانالر، )  مال-پۇل(يولىدا 

) يامانلىق قىلغان ياكى بوزەك قىلغان(ئاچچىقىنى يۇتىدىغانالر، 

ئالالھ ياخشىلىق قىلغۇچىالرنى دوست . كىشىلهرنى كهچۈرىدىغانالردۇر

ىر گۇناھ قىلىپ قالسا ياكى ئۆزلىرىگه زۇلۇم تهقۋادارالر يامان ب. تۇتىدۇ 

قىلسا ئالالھ نى ياد ئېتىدۇ، گۇناھلىرى ئۈچۈن مهغپىرەت تهلهپ قىلىدۇ، 

قىلمىشلىرىنى گۇناھنى كهچۈرىدىغان ئالالھ تىن باشقا كىم بار؟ ئۇالر 

يهنى يۇقىرىقى خىسلهتلهرگه (ئۇالرنىڭ . بىلىپ تۇرۇپ داۋامالشتۇرمايدۇ 

مۇكاپاتى پهرۋەردىگارى تهرىپىدىن بولغان مهغپىرەت ۋە ) ئىگه كىشىلهرنىڭ

بۇ يهرلهردە ئۇالر . ئاستىدىن ئۆستهڭالر ئېقىپ تۇرىدىغان جهننهتلهردۇر
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ىشىدىغان ساۋابى ياخشى ئىش قىلغۇچىالرنىڭ ئېر. مهڭگۈ قالىدۇ

 - 136-135-134-133-132ئىمران-سۈرە ئال» ! .نېمىدېگهن ياخشى

مېنىڭ ! ئى مۇھهممهد(« : ئالالھ تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ. ئايهتلهر

ئۆزلىرىگه جىنايهت ) گۇناھالرنى قىلىۋېرىپ(«ئېيتقىنكى، ) تىلىمدىن

ئالالھ . رئالالھنىڭ رەھمىتىدىن ئۈمىدسىزلهنمهڭال! قىلغان بهندىلىرىم

جىمى گۇناھلىرىنى مهغپىرەت قىلىدۇ، ) خالىغان ئادەمنىڭ(ھهقىقهتهن 

شۈبهىسىزكى، ئالالھ ناھايىتى مهغپىرەت قىلغۇچىدۇر، ناھايىتى 

: ئالالھ تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ. ئايهت -53سۈرە زۇمهر » .مېهرىباندۇر

پ، ئاندىن كىمكى بىرەر يامانلىق ياكى ئۆزىگه بىرەر زۇلۇم قىلىپ قويۇ«

ئالالھ تىن مهغپىرەت تهلهپ قىلسا، ئۇ ئالالھ نىڭ مهغپىرەت قىلغۇچى، 

  .ئايهت -110سۈرە نىسا » .ناھايىتى مېهرىبان ئىكهنلىكىنى كۆرىدۇ 

رامزاننى كۈتۈۋېلىشىمىز ئۈچۈن ئۆز نهپسىمىزدىن مۇشۇنداق ھېساب 

ئۆمهر . ئىلىپ، ئالالھقا تهۋبه قىلىپ كهچۈرۈم تهلهپ قىلىشىمىز كېرەك

ئهقىللىق كىشى ئۆز نهپسىدىن ھېساب : "رەزىيهلالھۇئهنهۇ ئېيتقاندەك

جاھىل كىشى نهپسىنى -ئېلىپ ئاخىرەت ئۈچۈن ئهمهل قىلىدۇ، نادان

  ".ھهۋەسلىرىگه ئهگهشتۈرۈپ ئالالھنىڭ رەھمىتىنى ئارزۇ قىلىدۇ-ھاۋايى

غهنىيمهتكه -ھهقىقهتهن رامىزان ئېيى مهنىۋى ۋە روھانى پايدا

دىغان مۇبارەك ئاي بولۇپ، ماھىر تىجارەتچى پايدىسىنى كۆپهيتىش ئېرىشى

ئۈچۈن تىجارەت مهۋسۇملىرىنى چىڭ تۇتقانغا ئوخشاش، رامزاندىن ئىبارەت 

بهرىكهتلىك ئاينى كۆپ ئىبادەت قىلىش، قۇرئان تىالۋەت قىلىش، 

- ئېهسان قىلىش، پېقىر-كىشىلهرنى ئهپۇ قىلىش، باشقىالرغا خهير
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دىقه قىلىشقا ئوخشىغان ياخشى ئهمهللهرنى قىلىش مىسكىنلهرگه سه

  .ئارقىلىق پۇرسهتنى غهنىمهت بىلىشىمىز الزىم

رامىزان ئېيىدا جهننهتنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ، دوزاخنىڭ 

كىشهن سېلىنىدۇ، ھهر -ئىشىكلىرى ئېتىلىدۇ، شهيتانالرغا تاقاق

تهلهپ ياخشىلىقنى : "كېچىسى ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن بىر چاقىرغۇچى

قىلغۇچى ياخشىلىققا يۈزلهنگىن، يامانلىقنى تهلهپ قىلغۇچى يامانلىقتىن 

  ".قول ئۈزگىن دەپ نىدا قىلىدۇ

ئالالھنىڭ ياخشى بهندىلىرىدىن بولۇش ئۈچۈن ! مۇسۇلمان قېرىنداشالر

سالىهالرنىڭ -پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگه ئهگىشىپ، سهلهپ

ى گۇناھلىرىمىز كهچۈرۈم قىلىنغان، ياخشى يولىدا ماڭساق، رامىزان ئېيىن

  .ئهمهللىرىمىز قوبۇل قىلىنغان ھالهتته ئاخىرالشتۇرىمىز

بۇ . بىلىڭالركى رامىزان ئېيى ھهممه ئايالرنىڭ ياخشىسى ۋە ئهۋزىلىدۇر

ئالالھ ياراتقان : " ھهقته ئىبنى قهييۇم رەھىمۇلالھ مۇنداق دەيدۇ

هرقلىق بولغاندەك، رامىزان شهرەپته پ-نهرسىلهرنىڭ ئارىسى پهزىلهت

ئېيىمۇ باشقا ئايالردىن پهرقلىق، ئاخىرقى ئون كېچىسىمۇ باشقا 

  ).بهت-56توم -1زادۇل مىئاد ". (شهرەپته يۇقىرىدۇر-كېچىلهردىن پهزىلهت

رامىزان ئېيىنىڭ باشقا ئايالردىن بولغان ئارتۇقچىلىقى تۆت تۈرلۈك 

  :ئىشتا ئاالھىدە پهرقلىنىدۇ

بى قهدىر كېچىىسى بولۇپ بۇ كېچه يىلنىڭ باشقا  رامزاندا شه-1

بىز قۇرئاننى « :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. كېچىلىرىدىن پهزىلهتلىكتۇر

شهبى قهدرىنىڭ نېمه . ھهقىقهتهن شهبى قهدرىدە نازىل قىلدۇق 

مىڭ ئايدىن ) شهرەپ ۋە پهزىلهتته(شهبى قهدرى . ئىكهنلىكىنى بىلهمسهن؟
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ر ۋە جىبرىئىل شۇ كېچىدە پهرۋەردىگارىنىڭ ئهمرى پهرىشتىله. ئارتۇقتۇر

شۇ . بارلىق ئىش ئۈچۈن چۈشىدۇ ) زېمىنغا ئالالھ تهقدىر قىلغان(بىلهن 

قهدەر » . ئامانلىقتىن ئىبارەتتۇر-كېچه تاڭ يورۇغانغا قهدەر پۈتۈنلهي تىنچ 

بۇ كېچىدە قىلىنغان ئىبادەت باشقا مىڭ ئايدا قىلغان . سۈرىسى 

  .خشى ۋە ئهۋزەلدۇرئىبادەتتىن يا

 بۇ كېچىدە كىتابالرنىڭ ئهڭ ئالى ۋە تاكامۇلالشقىنى -2

: ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. پهيغهمبهرلهرنىڭ سهردارىغا چۈشۈرۈلدى

رامىزان ئېيىدا قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىدى، قۇرئان ئىنسانالرغا «

چى روشهن يېتهكچىدۇر، ھىدايهت قىلغۇچى ۋە ھهق بىلهن ناھهقنى ئايرىغۇ

روشهن « : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. ئايهت-158سۈرە بهقهر » ئايهتلهردۇر

بىز قۇرئاننى ھهقىقهتهن مۇبارەك كېچىدە . قۇرئان بىلهن قهسهم قىلىمهن

نازىل قىلدۇق، بىز ھهقىقهتهن ئىنسانالرنى ) يهنى شهبى قهدرى كېچىسىدە(

ېچىدە ھهر بىر ھېكمهتلىك ئۇ ك. ئاگاھالندۇرغۇچى بولدۇق) قۇرئان بىلهن(

يهنى بهندىلهرنىڭ (ئىش ) يهنى ھېكمهتنىڭ تهقهززاسى بويىچه قىلىنغان(

شۇ كېچه تهقدىر قىلىنغان . (ئايرىلىدۇ ) رىزقى، ئهجىلى ۋە باشقا ئهھۋالى

بىزنىڭ دەرگاھىمىزدىن بولغان ئىشتۇر، بىز ) ئىشالرنىڭ ھهممىسى

سۈرە دۇخان » .ئهۋەتكۈچى بولدۇق ) ئىنسانالرغا پهيغهمبهرلهرنى(ھهقىقهتهن 

ۋاسىله ئىبنى ئهسقهئ رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت . » ئايهتلهر-2-3-4-5

ئىبراھىم « : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

ئهلهيهىسساالمنىڭ سهھىپىلىرى رامزاننىڭ ئهۋۋىلىدە چۈشۈرۈلگهن، 

ۈشۈرۈلگهن، ئون ئۈچ كۈن ئۆتكهندە رامزاندىن ئالته كۈن ئۆتكهندە تهۋرات چ

ئىنجىل چۈشۈرۈلگهن، ئون سهككىز كۈن ئۆتكهندە زەبۇر چۈشۈرۈلگهن، 
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ئىمام [ » .كهرىم رامزاندىن يىگىرمه تۆت كۈن ئۆتكهندە چۈشۈرۈلگهن-قۇرئان

شهيخ ئالبانى سهھىه ھهدىسلهر . ئهھمهد ۋ ە تهبهرانى رىۋايهت قىلغان

  ].ھهدىس دەپ كۆرسهتكهن توپلىمى ناملىق ئهسىرىدە ياخشى 

دوزاخنىڭ ئىشىكلىرى . بۇ ئايدا جهننهتنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ-3

ئهبى ھۈرەيرە . كىشهن سېلىنىدۇ-شهيتانالرغا تاقاق. ئېتىلىدۇ

رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق 

رى ئېچىلىپ، رامزان ئېيى كىرگهندە جهننهتنىڭ ئىشىكلى«: دېگهن

» .كىشهن سېلىنىدۇ-دوزاخنىڭ ئىشىكلىرى ئېتىلىدۇ، شهيتانالرغا تاقاق

  ].بىرلىككه كهلگهن ھهدىس [ 

ئهبى ھۈرەيرە رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر 

رامزان ئېيى كىرگهندە رەھمهتنىڭ «: ئهلهيهىساالم مۇنداق دېگهن

شىكلىرى ئېتىلىدۇ، شهيتانالر ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ، دوزاخنىڭ ئى

  ] .نهسائىي رىۋايهت قىلغان[ » .زەنجىرلهر بىلهن باغلىنىدۇ

رامزاننىڭ ئهۋۋەلقى كېچىسىدە « : ئىبنى خۇزەيمىنىڭ رىۋايىتىدە

كىشهن سېلىنىدۇ، جىنالر قوغلىنىدۇ، دوزاخنىڭ -شهيتانالرغا تاقاق

لىرى ئىشىكلىرى ئېتىلىپ بىرىمۇ ئېچىلمايدۇ، جهننهتنىڭ ئىشىك

: ئېچىلىپ بىرىمۇ يىپىلمايدۇ، ئالالھنىڭ ئىزنى بىلهن بىر چاقىرغۇچى

ياخشىلىقنى تهلهپ قىلغۇچى ياخشىلىققا يۈزلهنگىن، گۇناھ مهسىيهتكه 

ئالالھ ھهر . يۈزلهنگۈچى يامانلىقتىن قول ئۈزگىن دەپ نىدا قىلىدۇ 

 تىرمىزى ۋ ە[ » .كېچىسى نۇرغۇن كىشىلهرنى دوزاختىن ئازات قىلىدۇ

  ].ئىبنى ماجه رىۋايهت قىلغان 
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-ھازىرقى ۋاقىتتا رامزان ئېيىدىمۇ كۆپلىگهن يامانلىق ۋە گۇناھ

تاقاقالر -مهسىيهتلهرنىڭ يۈزبىرىۋاتقانلىقىنى كۆرىمىز، شهيتانالرغا زەنجىر

: بۇنىڭ جاۋابى. سېلىنغاندىن كىيىن نېمه ئۈچۈن بۇ ئىشالر يۈزبىرىدۇ؟

 ئهدەپلىرىگه رىئايه قىلغان، شهرتلىرىنى ھهقىقهتهن بۇنداق ئىشالر روزىنىڭ

تاقاقالر -ئېسىدە تۇتقان كىشىلهردىن ئاساسهن سادىر بولمايدۇ ياكى زەنجىر

بىلهن قوغالندى بولغان بهزى شهيتانالر باغالنسىمۇ بۇنىڭ ئىچىگه ھهممه 

بۇنىڭدىن مهقسهت قىلىنىدىغىنى بۇ ئايدا يامانلىق . شهيتانالر كىرمهيدۇ

بۇنىڭدىن . قا ئايالرغا نىسبهتهن ئازالپ كېتىدۇقىلغۇچىالر باش

مهسىيهت يامانلىق -شهيتانالرنىڭ ھهممىسى باغلىنىپ ھېچقانداق گۇناھ

يۈز بهرمهيدۇ دېگهنلىك ئهمهس، بهلكى بۇنىڭ يۈزبىرىشى شهيتانالردىن 

باشقىمۇ پهسكهش كىشىلهر، ناچار ئادەتلهر ۋە ئىنسانىي شهيتانالرنىڭ 

. هسىيهت ۋە ناچار قىلمىشالر يۈز بېرىدۇم-سهۋەبلىرىدىن گۇناھ

  ).بهتكه قارالسۇن-145توم -4پهتهۇلقهدىر (

 بۇ ئايدا قىلىنىدىغان ئىبادەتلهر كۆپ بولۇپ، روزا تۇتۇش، تهراۋىه -4

نامىزى ئوقۇش، ئىپتارلىق بېرىش، ئېتىكاپ قىلىش، سهدىقه قىلىش ۋە 

باشقا ئايالردا كهرىمنى كۆپ ئوقۇش قاتارلىق بهزى ئىبادەتلهر -قۇرئان

پهرۋەردىگارىمىز بولغان ئالالھدىن ھهممهيلهننى بۇ مۇبارەك . تېپىلمايدۇ 

ئىبادەتلهرنى -ئايغا مۇۋەپپهق قىلىشنى، روزا تۇتۇش، تهراۋىه ئوقۇش، تائهت

  . قىلىش ۋە چهكلهنگهن ئىشالردىن ساقلىنىشقا ياردەم بېرىشىنى سورايمىز

  .الھغا چهكسىز ماختاشالر بولسۇنئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئال
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