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﷽ 

االر سان - ھەمدۇچەكسىز غا  ھللا تعالىپۈتۈن ائلەمنىڭ رەببى 
ۋە  دۇرۇاالمغا دسيۈملۈك پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ەئلەيھىسۆبولسۇن! س

دايەتكە ىھ  ەتلىرىغا  ساھابىلىرى ىائتاۋاب -ائىئلە ۇئنىڭ  !ساالمالر بولسۇن
ىنى سۈننەتلىر  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ەئگەشكەن ۋە قىيامەت كۈنى ىچە

 ۇن!بولس ىتىىر پرەھمەت ۋە مەغھللا نىڭ  شلەرگەىتۇتۇپ ماڭغان ك

اَن َشْهُر َرَمضَ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ھللا تعالى  مەقسەتكە كەلسەك
رامىزان » ﴾الَِّذي أُْنزَِل ِفيِه اْلُقْرآُن ُهًدى لِلنَّاِس َوبَ يِ َناٍت ِمَن اْْلَُدى َواْلُفْرقَانِ 

ېئيىدا قۇرائن نازىل بولۇشقا باشلىدى  قۇرائن ىئنسانالرغا يېتەكچىدۇر  
ھىدايەت قىلغۇچى ۋە ھەق بىلەن ناھەقنى ائيرىغۇچى روشەن 

 ①«.ائيەتلەردۇر 

 . ە پەقەت بىر قانچە كۈنال قالدىىشتىېڭ چىقىپ كىننزاىرام
ساەئتلىرىنى  -قىممەتلىك ۋاقىت ڭ ىننزاىرامقانچىلىغان كىشىلەر مۇبارەك 

پ ىتىكى يوقىر ل ىىئ –بۇ ائي  ؟!ھە -قىلىۋەتتى زايە  كۈندۈزلىرىنى -ۋە كېچە 
ت  ھەربىر پۇرسە ولۇقلىۋالىدىغان ياخشىنى تىڭ وئرنىقويغان نەرسلەرن

ۋە  ىقىشىز ىق ىئبادەتلەرگە -تاەئت  نىڭ بۇ قىممەتلىك ۋاقىتالردانىمۇئم
ۈنلەردە مۇبارەك كبۇ  شۇنداقال .كۆرسىتىشى تولىمۇ زۆرۈرق ىتىرىشچانل

                                                           
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -581سۈرە بەقەرە  ①
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ە ۋ قىلىپ  ەئمەللىرىنىڭ قوبۇل بولۇشىۈئل ە نى  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 الزىم. ائلدىرىشى گەلەر ەئمەلياخشى   ۈئچۈن ېئرىشىشىرەتكە ىمەغپ

زاننىڭ رامى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر : »رەزىيەلالھۇ ەئنھا مۇنداق دەيدۇائىئشە 
  ىكۈنى كىرسە  كېچىلىرىنى ىئبادەت بىلەن ۆئتكۈزەتت ائخىرقى وئن

 يەنى ائيالىغا) بىلىنى چىڭ باغاليتتى ائىئلىسىدىكىلەرنى وئيغۇتاتتى ۋە

 ①«.يېقىنچىلىق قىلىشتىن ساقلىناتتى(

ڭ ىىنۇ كېچبنى لىرىەئھلى ڭ ۆئزىنملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  –بۇ ھەدىس 
ۇئ ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ   چۈنكى دۇر.دەلىل ىقتۇرغانلىقىغاىز قشقا ىنى تېپىلىتىپەز 

رقى وئن كۈندە بۇ ائخى  شۇنىڭ ۈئچۈن .نى بىلەتتىىتىڭ پەزىلىكېچىلەرن
 .بوالتتى بىلەن مەشغۇل رىئبادەتلە -ۋە تاەئت  ىدىن ائيرىالتتىائياللىر 

قى وئن ائخىر ڭ ىزاننىرام ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »دە: ىڭ رىۋايىتىمۇسلىمن
ق ىشچانلىر تى قارىغاندا بەكرەكتىكى ە باشقا ۋاقىت   ىئبادەتتەدەىكۈن

 .دېيىل ەن «كۆرسىتەتتى

ن رقى وئائخى وئخشاش گەملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ھەربىر مۇئمىننىڭ 
نى ىكۈنلىر  زانىرام  كۆرسىتىشى قىشچانلىتىر  ىئبادەتلەردە -تاەئت كۈندە 
ملسو هيلع هللا ىلص ۇلۇلالھ رەس. ى تولىمۇ زۆرۈرقىلماسلىق ەزاي لەرنىكەتلىك كېچىىۋە بەر 

مىد ۈئ ىمكى ھللا نىڭ ۋەدىسى ە ىئشەن ەن ۋە ساۋابك» : ەنمۇنداق دې

                                                           
 لىم رىۋايىتى.بۇخارى ۋە مۇس ①
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غپىرەت ىكى گۇناھلىرى مەر ىروزىسىنى تۇتسا  ىئل  رامىزانقىلغان ھالدا 

 ①«.قىلىنىدۇ

ىنىدۇكى  رىۋايەت قىلرەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن ەئبۇ ھۇرەيرە 
ە ھللا نىڭ ۋەدىسى ە ىئشەن ەن ۋكىمكى » :مۇنداق دې ەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

نىڭ تەراۋىھ وئقۇسا  ۇئ كىشى ھالدا رامىزان كېچىسىۈئمىد قىلغان  ساۋاب

 ②.«ىئل ىرىكى گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ

: ۇنداق دەيدۇمھللا تعالى ىدە ڭ پەزىلىتى ھەققىر كېچىسى ۋە ۇئنقەد

َلِة اْلَقْدِر  َلُة اْلَقْدرِ  ۞﴿ِإَّنَّ أَنْ زَْلَناُه ِف لَي ْ َلُة اْلَقْدِر َخي ٌْر  ۞ َوَما أَْدرَاَك َما لَي ْ لَي ْ
 بىز قۇرائننى ھەقىقەتەن شەبى قەدرىدە نازىل قىلدۇق» ﴾۞ِمْن أَْلِف َشْهرٍ 

[ شەبى قەدرى 2[. شەبى قەدرىنىڭ نېمە ىئكەنلىكىنى بىلەمسەن؟ ]5]

 ③«.[3])شەرەپ ۋە پەزىلەتتە( مىڭ ائيدىن ائرتۇقتۇر 

ۋەدىسى ە كىمكى ھللا نىڭ »: ې ەنمۇنداق دملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 
 ر كېچىسى تۇرسا  ۇئنىڭقەد ۈئمىد قىلغان ھالدا ىئشەن ەن ۋە ساۋاب

 ④.«گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ ىئل ىرىكى

 لىقبادەت ياكى مىڭ ائيىئ لىقىلي 83 –بۇ كېچىدىكى ىئبادەت 
 ھللا تعالى  دەىزان كۈنلىرى ۋە كېچىلىر ىبۇ رام ھللا تعالى .ەئۋزەل تىنبادەتىئ

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 ائيەت. 3-5سۈرە قەدر  ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ④
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. نىدۇلىسابېك كىشى ھىتلبەخ تولىمۇكىشى قىلغان مۇۋەپپەق  تاەئتكەىئ
الغان رىدىن مەھرۇم قىلدىن ۋە ساۋابىر نىڭ ەئجىزان ېئيىرامبۇ  شۇنداقال
ىقەتەن قلىدۇ. ھەوتىدىن مەھرۇم قالغان بىڭ رەھمىن ھللا تعالىكىشى 

 .ولىدۇغا دەلىل بىبارلىق سەلقەلبتە كې شىۇلوىڭ ائجىز بنتاەئتىئ
 شىپسى بوشىرادىۋە ىئ ى پىتنى ە چۈشۈپ قالغانپەقەت قەلب نىتاەئتتىئ

 قالىدۇ.  ائجىزالپ القالغان كىشى

تاەئتنى ىئ  ەتكەنچىۋىنى ېئشىكلىر قەلبى ە ياخشىلىق ىئ ھللا تعالى
ى كۆرگەن ۋە ياخش ھللا تعالىپەقەت ۇ كۈنلەرنى ب  ائسانالشتۇرۇپ بەرگەن

 ىشىك مەت بىل ەنيغەنى الرازى بولغان نەرسىلەر بىلەن ھللا تعالى
ۇئنى تۇرۇپ ۇپ نھەقنى تو؛ لىنىدۇېسابتلىكراقى ھىڭ ەئڭ بەخنسانالرنىئ
  ڭدىن يۈز ۆئرۈگەنۇئنى تۇرۇپ ونۇپياخشىلىقنى ت  ك ەئتكەنتەر 
ىن د ھللا تعالىە قىلغان ۋ ەدە ىئشالر بىلەن زايھۇىنى بى  كۈنلىر نىلىرىتىۋاق

 .بلىنىدۇساەئڭ بەختسىز كىشى ھې – يىراق بولغان كىشى

ۇسلۇق ىئبادەتلەردە س -رامىزاننىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە تاەئت 
 قىلغان مۇئمىن  قالغان كۈنلىرىدە بولسىمۇ تولۇقلىۋېلىشقا تىرىشسۇن!

ۋە  رجەملىكخاتىساقلىق   ىئنائم قىلغان ھللا تعالىمۇئمىن كىشى 
مەھرۇم  نىتاەئتتن ۋە ىئىياخشىلىقت .ىشى الزىميمەت بىلغەنى ۋاقىتنى وشب

 .ىئنساندۇر ز ىبەختستولىمۇ قالغان كىشى 

ق مۇنداىئبنى مۇنزىر ىدە تۇرۇش ھەققيامدا ىقكېچىسى  قەدر
بارلىق  كىچىك - چوڭ ائرقىلىقيامدا تۇرۇش ىق دەكېچىسى قەدر»: ې ەند

 .«ىد قىلىنىدۇشى ۈئمىنىڭ مەغپىرەت قىلىگۇناھالرن
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كۈنى  ڭ وئنىنجىزۇلھەج» ىئبنى تەيمىيەدىن شەيخۇل ىئسالم
دەپ  «؟لزەۋ سى ەئڭ ەئىقايس دىنڭ ائخىرقى وئن كۈنىىزاننىبىلەن رام

ڭ ىزاننىامر  لقى وئن كۈنىائۋۋا ڭىزۇلھەججىن» ىئبنى تەيمىيە: دا غانسورال
ېچىسى ڭ ائخىرقى وئن كىزاننىرام   شۇنداقالزەلۋ دىن ەئىوئن كۈنلقى ائۋۋا

 ①.ەنگجاۋاپ بەر دەپ  «لىدۇوزەل بۋ كېچىلىرىدىن ەئڭ وئن ىزۇلھەججىن

ھەم  مۇنىىساھابىلىر  تتى زدەينى ىئىكېچىس قەدر ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
لىتىنى ىڭ پەز ىائخىرقى وئن كېچىدە ۇئنى ۋە تزدەشكە بۇيرۇيتىئ چىنىېك شۇ

 .ىڭ ەئھلىنى وئيغۇتاتتىنىتېپىش ۈئچۈن ۆئز 

 ادەبۇئ  ھەدىستە ئكەل ەن مەرفۇ ناملىق كىتابتا «مسندال»
نى ىېچىسك قەدركىمكى » :الھۇ ەئنھۇدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنغانرەزىيەل

نىڭ ى  ۇئ كىشنى تاپساچىسىېك قەدرائندىن  ىئزدەپ قىيامدا تۇرسا 
 .«يىنكى  گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇېكى ۋە كىىئل ىر 

 ەپۇرسەتنى زاي ىدەوئن كۈنائخىرقى  نىڭزانىراممۇسۇلمانالر 
قىيامدا  كېچىلىرى   كۆرسىتىشىتاەئتتە تىرىشچانلىق ىئ  ۋەتمەسلىكىىقىل
ۈئچۈن  ىۇشلونىجات تاپقۇچىالردىن بڭ ھۇزۇرىدا ىن ھللا تعالىۋە  ۇشىتۇر 

 ىشى الزىم.مەت بىلينى غەنىىكېچىس قەدر

 يېتەرلىك ىئ قېرىنداش ۇئيقۇڭ ەئمدى   بەس

 .خۇشبۇي ھىدى نيېقىنالشتى رەب ۋەدىسى

                                                           
 بەت. -282توم  -21 «مجموع الفتوى» ①
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 قەدىر كەچنى بىدار بولۇپ الزىم تۇتۇپ 

 گۇناھالردىن پاك بولۇشنىڭ پەيتى كەلدى.

ڭ ىلەرنىىشك  ە رەھمەت قىلىپ  ھەتتاكىىبەندىلىر  زۆئ ھللا تعالى
ۋە  ۆرسىتىشىكەتنى كۆپ قىلىشتا تىرىشچانلىق ىئباد ىشى زدۇئ كېچىنى ىئ

 ىۋېلىشرۈ ۈ نى قولغا كەلتىر جڭ ەئىكەتلىك كېچىدە قىيامدا تۇرۇشنىەر ب ۇئ
 .ىلدىق يپىمەخ   قەدر كېچىسىنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنىۈئچۈن

ۋە   ىنبىل مەتيكەتلىك كېچىنى غەنىىبۇ بەر   مۇئمىن گۇناھكارىئ 
 .ۆئمۈردىن بىر پۇرسەتتۇر  – ۇئ الغىن!ۋىشىا يېقىنلغ ھللا تعالى

ېكمىتىنى ھمەخپىي قالدۇرۇلۇشىنىڭ  ڭىنىسىكېچ قەدرۆئلىماالر 
سىتىش ق كۆر شچانلىزدەشتە تىرىۇئنى ىئ»: دەيدۇىپ مۇنداق بايان قىل

غانلىقى دىىڭ قاچان بولىەئگەر ۇئ كېچىن ۈئچۈن مەخپىي قالدۇرۇلغان 
 .«والتتىە سەل قارىغان بلەر ەئجىرلەرگىكىش  دىچۇق بولغان بولسا ىئوئ

ڭ ىنممەتۈئبۇ  ھللا تعالى» :مۇنداق دەيدۇبەغەۋى رەھىمەھۇلالھ 
انلىق ىئبادەتكە تىرىشچ ىئزدەپ شنى ىتېپدە ۇئنى ىزان كېچىلىر ىرام

ەخپىي منى ىدىغانلىقىلوڭ قاچان بىىنكېچۇئ   ۈئچۈن كۆرسىتىشى

 ①«.قىلدى

 قەدرمەن سىلەرگە : »ې ەنمۇنداق دملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ھەدىستە 
 ۇنىپۇك -ن چىققان ىئدىم  پاالنى ىدىن خەۋەر بېرىش ۈئچۈچىسېك

                                                           
 بەت. -094توم -8 «تفسير البغوي» ①
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تى  لۈپ كەتۈكۆتۈر مەندىن يەنلەشتۈرۈش نى مۇەئيۇئ  جىدەللىشىپ
ياخشى ەن نىسبەتنى سىلەرگە لۈپ كەتكىۈكۆتۈر مەندىن نىڭ بەلكىم ۇئ

 ەۋ نى توققۇزىنچى  يەتتىنچىىكېچىس قەدرسىلەر  .شى مۇمكىنۇلبو
ىنچى  يى ىرمە ى ىرمە بىر زاننىڭ يىبەشىنچى كېچىلىرى ىئزدەڭالر )يەنى رام

 ①.«چىلىرى(ېيى ىرمە بەشىنچى ك ۋە ۈئچىنچى

ڭ ىۇئن گەرچەنسان ىئ» :مۇنداق دەيدۇ سەيمىنۈئ شەيخ ىئبنى
 ېئرىشىدۇ.ە  ىر ڭ ەئجىۇئن قۇمچو  ىمۇدىغانلىقىنى بىلمىسىلوقاچان ب
 ...<دادىغانلىقىنى بىل ەن ھالىلوبۇئنىڭ قاچان > ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ چۈنكى 

مىد ۈئ ھللا نىڭ ۋەدىسى ە ىئشەن ەن ۋە ساۋابكىمكى > دېمىدى  بەلكى
 ۇئىش دىغانلىقىنى بىلىبۇلڭ قاچان ىەئگەر ۇئن. دىدې ھالدا...<قىلغان 
ملسو هيلع هللا ىلص ۇلۇلالھ رەس ىئدى بولغان بولسا  ىشەرت نىڭشىۇلوڭ ھاسىل بساۋابنى
 .«والتتىەئلۋەتتە بايان قىلىپ بەرگەن بۇئنى 

غان نىرىۋايەت قىل دىنبنى كەئب رەزىيەلالھۇ ەئنھۇۇئبەي ىئ
ى مەن ۇئنىڭ قايس  بىلەن قەسەمكى ھللا»: ھەدىستە مۇنداق كەل ەن

شكە بىزنى تۈنە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بولسىمۇۇئ   كېچىدە ىئكەنلىكىنى بىلىمەن

 ②.«دۇر نىڭ دەل ۆئزىيى ىرمە يەتتىنچى كېچى ە بولغانبۇيرىغان كېچ

قاچان  ڭىنىېچىسك قەدر بنى كەئب رەزىيەلالھۇ ەئنھۇۇئبەي ىئ
 نىڭۇئ بىزگەملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ » :مۇنداق دەيدۇ ھەققىدە لىقىدىغانىلوب

                                                           
 رىۋايىتى. بۇخارى  ①
 مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 ۇياشق كېچىسى ەئتى ىنى قەدر   ھەقىقەتەنەرگەنتىنى خەۋەر بىائالم

 ①.دېدى «نۇرسىز ھالەتتە چىقىدۇ

: يدۇەدې ەن كىتابتا مۇنداق د «فتح الباري »ىئبنى ھەجەر ىز فھا
ن ڭ ائخىرقى وئىزاننىكېچىسى رام قەدر  ڭ ەئڭ كۈچلۈكراقىىسۆزن»

  ②.«ىڭ تاق كېچىلىرىدە بولىدۇنىكۈن

ەپ د «كېچىسى قەدر»ڭ ىۇئ كېچىن سەيمىنۈئ ىئبنىشەيخ 
 :مۇنداق دەيدۇقىلىپ  ڭ سەۋەبىنى بايان ىنىائتىلىش

 «چىسىكې قەدر» بولغانلىقى ۈئچۈن ېچەك شەرەپلىكەئڭ  –ۇئ  .5
 «ىشىك لىكشەرەپقەدىرلىك ىئنسان ۋە پاالنى »خۇددى  .دەپ ائتالدى
 .دېيىل ىنىدەك

قى ىدىغانلىيىلدىن قاچان بولشۇ  ىنىڭھەقىقەتەن ۇئ كېچ .2
ڭ ىنتعالى  ھللا   بۇپۈتۈلىدۇ ەئمەللىرى  ۆئلچىنىدۇ ۋە ائشۇ يىلدا قىلغان

 .مۇكەممەللىكىدىندۇر ىڭ نىتىشىيار كمىتى ۋە ېھ

 ملسو هيلع هللا ىلصۇلۇلالھ رەس .نىڭ ەئجرى بەكمۇ كاتتىدۇر بادەتۇئ كېچىدىكى ىئ .3
مىد ۈئ كىمكى ھللا نىڭ ۋەدىسى ە ىئشەن ەن ۋە ساۋاب»: مۇنداق دې ەن
ھلىرى گۇنا قەدىر كېچىسى تۇرسا  ۇئنىڭ ىئل ىرىكى قىلغان ھالدا

 ③.«مەغپىرەت قىلىنىدۇ

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 بەت. -222توم  -0« فتح الباري » ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ③
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ىيەلالھۇ رەز  شەائىئ كەلسەك   ەپەزىلىتى ڭىدۇائن بۇ كېچىدىكى
 «؟دەيمەن نېمە  نى تاپسامكېچىسى قەدر ەئگەر مەن رەسۇلۇلالھ ىئ » :ەئنھا

َو فَاْعُف نََّك َعُفوٌّ ُتُِبُّ اْلَعفْ إ اللَُّهمَّ > » :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ   دەپ سورىۋېدى
نى ىلىشق   ەئپۇزاتسەن ەئپۇ قىلغۇچىھەقىقەتەن سەن ھللا   ىئ)< َعنِ  

 ①.دېدى «ې ىند (!نى ەئپۇ قىلغىنېياخشى كۆرىسەن  م

 قەدرەئگەر مەن : »شە رەزىيەلالھۇ ەئنھا مۇنداق دې ەنائىئ
 ەتلىكنىساالمۋە  ەئپۇ قىلىشىنىتىن پەقەت ھللا كېچىسىنى تاپسام  

 ②«.سورايمەن

 رقەد ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »: مۇنداق دەيدۇرەھىمەھۇلالھ  بنى رەجەبىئ
ھللا دە ىېچىسك قەدر ىپ ەردە تىرىشەئمەلل ەۋە ائخىرقى وئن كېچىد سىكېچى
نى  ھللا تعالى چۈنكى .دىۇ سوراشقا بۇير  ەئپۇ قىلىشىنى ىنىگۇناھن ىد تعالى

ۇئالر ەئمما   گە تىرىشىپ تۇرسىمۇەئمەللەر ياخشى نۇغۇچىالر وتھەقىقىي 
 شۇنداقال  ھېس قىلمايدۇدە ياخشى ەئمەلنى ۆئزلىرىنىڭ ەئھۋالى ۋە سۆزلىرى

دىن   تعالىھللا كەمچىلىك ۆئتكۈزۈپ گۇناھ قىلغان كىشى ە وئخشاشۇئالر 
 «.قىلىشىنى سورايدۇگۇناھىنى ەئپۇ 

 قىلىش ماڭا دۇائ سىكېچى قەدر»:  ەنمۇنداق دې سەۋرى سۇفيان 
 .«تۇر يۈملۈكراقۆناماز وئقۇشتىنمۇ س

                                                           
 دې ەن.« سەھىھ»ەئھمەد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى. ەئلبانى  ①
 رىۋايەت قىلغان.ىئمام زەھەبى  ②
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  ڭنۇتماىشنى ۇئلزغا دۇائ قىىد قېرىنداشلىرىڭىسىز بۇ كۈندە مۇجاھ
تىدىن ڭ دۈشمەنلىرى ۈئسىنىمۇئمىننىڭ قورالىدۇر. ۈئممەت ۆئز   دۇائ بولسا

ى   بۇ ائخىرقى كۈندىكدۇىنتاەئت ۋە دۇائ قىلىش بىلەن غەلبە قازىىئ
  .تۇر يولىدا رىباتتا تۇرۇش ھللا –ىلى ەئۋز ڭ ەئڭ ىنلەر ەئمەل

 الىھللا تعنىڭ ېم» :مۇنداق دەيدۇ رەيرە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇۇ ەئبۇ ھ
ەجەرۇل نى ھكېچىسى قەدرمەن ۈئچۈن   ۇرۇشۇمىدا بىر كېچە رىباتتا تيول

 ①«.يۈملۈكراقتۇر سۆ ەئسۋەدنىڭ قېشىدا ۆئتكۈزگىنىمدىن

اپتا  ىرقى وئن كۈندە ېئتىكائخ يەنە  ىڭ قاتارىدىنەئۋزەل ەئمەللەرن
ھللا ى ن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ » :مۇنداق دې ەن شە رەزىيەلالھۇ ەئنھاائىئ .تۇرۇش
تا تىكاپېئ كۈنىدە زاننىڭ ائخىرقى وئنىقەدەر رام تۇرغانغاۋاپات تاپ تعالى

ېئتىكاپتا ە شۇ كۈنلەرد ائياللىرىمۇ  كېيىندىن  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ   وئلتۇراتتى

 ②.«وئلتۇرىدىغان بولدى

ن قىلىش ۈئچۈ ىئبادەت -تاەئت قا ھللا  :تۇرۇشوئلېئتىكاپتا 
 .نى الزىم تۇتۇش دې ەنلىك تۇر مەسجىد

 رەمەن ۆئلىماالردىن بىر »: مۇنداق دەيدۇ رەھىمەھۇلالھىئمام ەئھمەد 
بولۇپمۇ ائخىرقى   دەىئكەنلىكى سۈننەت نىڭتۇرۇشوئلېئتىكاپتا  نىڭكىشى

تىالپ خىئ ىئكەنلىكىدە ەئۋزەلوئن كۈنلىرىنىڭ ھەممىسىدە بۇ ەئمەلنىڭ 
 .«قىلىشقانلىقىنى  بىلمەيمەن

                                                           
 دې ەن.« سەھىھ»ەئبۇ ھاتەم ۋە ىئبنى ھىببان رىۋايەت قىلغان. ىئبنى ھىببان  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②



 

13 

 ڭ ائخىرقىنىزانىرام –پۈتۈن غېمى  نىڭلەر ىكىش سالىھكى ىىئل ىر 
زان ىرام .دىىئ بۇل قىلىشىوق نىڭ ھللا تعالى دىكى ەئمەللىرىنىكېچىلىرى

 ائۋاتلىشىپ  ائندىن تارقىلىپ –رامىزان »: تىتدەيكەلسە ۇئالر مۇنداق 
ۋە  ۇپايدا ائلىد لەرىكىش ىدىغانپايدا ائل كېتىدىغان بىر بازاردۇركى  ۇئنىڭدا

 «.ۇيان  تارتىدزىيان تارتىدىغان كىشلەر زى

مۇنداق دە ىزاننىڭ ائخىرقى كېچىلىر ىرام نىڭرەزىيەلالھۇ ەئنھۇ ەئلى
بۇل ومىلى قەئكاشكى بىل ەن بولسام  »قىلىنىدۇ: رىۋايەت  غانلىقىنىدا قىل
 ەرگەلىشمەھرۇم قالغان كىەئجىردىن ؛ كىشىلەرنى تەبرىكلەيتتۇق بولغان

 .«ەتتۇقتەزىيە بىلدۈر 

بۇل وىئ ەئمىلى ق: »مۇنداق دەيدۇ بنى مەسۇئد رەزىيەلالھۇ ەئنھۇىئ
  شىىئ ەئمىلى قايتۇرۇلغان كى !ساڭا خۇش مۇبارەك بولسۇن  كىشى بولغان

 .«!بىتىڭنى ياخشىالپ بەرسۇنڭ مۇسىنىېس ھللا

ىئل ىرىكى سالىھ »: مۇنداق دەيدۇ رەھىمەھۇلالھ بنى رەجەبىئ
زان ىنى رامىۆئزلىر  نىڭ ھللا تعالى (!ۇئالرغا رەھمەت قىلسۇن ھللا) كىشىلەر

 كېيىن ؛ ائندىنتتىائلتە ائي دۇائ قىال تىلەپ  ىنىېئيىغا يەتكۈزۈش
 . «ۇائ قىالتتىائلتە ائي د تىلەپ  نىشىۇلوبۇل بوق دىكى ەئمەللىرىنىڭزانىرام

زاننى ىرام مىسىرلىقالرغا ەئزىز رەھىمەھۇلالھبنى ائبدۇلۆئمەر ىئ
غان ۇيرۇپ خەت ياز ب نىخىرالشتۇرۇشفىتىر سەدىقىسى بىلەن ائ ار ۋەپىئستىغ
ۋە  ىئش دەبىھۇ زا تۇتقۇچى ۈئچۈنرو  – كى  فىتىر سەدىقىسى  چۈنىئدى
 ؛ۇچىدۇر ىنى  پاكلىغلىر قىلىپ سالغان گۇناھ ر تۈپەيلىسۆزلە - گەپ يامان
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 ۈپەيلىتسۆزلەر  - گەپ ياماندە ىئش ۋە بىھۇ بولسا  ار ېئيتىشپىئستىغ
 .ۋېتىدۇۈ ەرنى كۆتۈر روزىنى بىكار قىلىدىغان نەرسىل

 رامىزاندىكى ەئمەللىرىمىزنى قوبۇل قىلغىن! ھللا ىئ 

ۋە  زانىرام پەقەت رامىزاندىال ەئمەس  بەلكى مۇئمىنھەر بىر 
ە خۇداگۇي ۋ ائلدىرىشىىئتاەئتكە  ھەرقانداق ۋاقىتالردىمۇڭدىن باشقا ىۇئن

 زىم.ال ىلۇشوب بەندىلەردىن

 ىپىرىشزاندىال تىپەقەت رام كىشىلەربىر تۈركۈم » يغا:بىشرۇلھافى
ڭ ىنھللا ا زان ېئيىدىن باشقا ۋاقىتتىرام»: ۇئ ل ىنىدە يىدې «قىلىدۇىئبادەت 

 ىىشكسالىھ ! ھە -قەۋم  ەن يامان ېدىنېم مقەۋىنى تۇنۇمايدىغان ھەقق
 .دېدى «ىئبادەت قىلىدۇتىرىشىپ  بوي  ىيىل دې ەن 

  لىقىغاېئيىدىن ائيرىلغان وزا ۋە ر  ېئي  ى ىمىز قۇرائنلىر ڭ قەلبىبىزن
قۇرائن  ىن بىزكۋاتىدۇ  لېۇ لوقالغانلىقىغا غەمكىن ب ڭ كېتىپىۇئن شۇنداقال

غا ىينىمىز ز  غا ھۆججەت بولىدىغانلىقى ياكىڭ پايدىمىز ىبىلەن روزىنىڭ بىزن
 .بىلمەيمىز ھۆججەت بولىدىغانلىقىنى

ۋە قۇرائن قىيامەت كۈنى روزا » :مۇنداق دې ەنملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 
ۇئنىڭ زى كۈندۈ  مەن  ىئ رەببىم>: ېئيتىدۇاپاەئت قىلىدۇ  روزا بەندى ە ش
ىڭ نېم    ۇئ كىشى ھەققىدەلىرىنى چەكلەپ قويدۇمشەھۋەتتاائم ۋە 

ەن ۇئنى م  ىئ رەببىم>: ېئيتىدۇ. قۇرائن <بۇل قىلغىنوشاپاىئتىمنى ق
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ىڭ نې  ۇئ كىشى ھەققىدە مچەكلەپ قويدۇم ۇئخالشتىن لىرى كېچى

 ①.«ىدۇ<. شۇنىڭ بىلەن بۇ بەندە شاپاەئت قىلىنبۇل قىلغىنوشاپاىئتىمنى ق

بۇل وق نىڭ ەئمەللىرىڭالرنىىلەر ۋە س ىن بىزد ھللا تعالىائخىرىدا  
 قىلىشىنى سورايمىز. 

بارلىق اتقان ۋىڭدا ۇئرۇش قىلۇ نىڭ يولېس پۈتۈن يەر يۈزىدىكى ھللا ىئ 
 !مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىزغا نۇسرەت ائتا قىلغىن

 !اْْلَْمُد ّلِلَِِّ َربِ  اْلَعاَلِميَ و 

  

                                                           
 دې ەن.« سەھىھ»ەئھمەد ۋە ھاكىم رىۋايىتى. ەئلبانى  ①




