َو َما َأد َْر َاك َما لَ ْي َ َُل الْ َق ْدر
قەدر كېچىسىنىڭ نېمە ئىكەنلىكىنى بىلەمسەن؟

شەيخ ەئبۇ ۆئمەر وئسامە
(ھللا ۇئ كىشىنىڭ قەدەملىرىنى سابىت قىلسۇن!)

ىئسالم ائۋازى نەشرىياتى
2

﷽
پۈتۈن ائلەمنىڭ رەببى ھللا تعالى غا چەكسىز ھەمدۇ  -ساناالر
بولسۇن! سۆيۈملۈك پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ەئلەيھىسساالمغا دۇرۇد ۋە
ساالمالر بولسۇن! ۇئنىڭ ائىئلە  -تاۋابىائتلىرىغا ساھابىلىرى ە ھىدايەتكە
ەئگەشكەن ۋە قىيامەت كۈنى ىچە پەيغەمبەر ﷺ نىڭ سۈننەتلىرىنى
تۇتۇپ ماڭغان كىشلەرگە ھللا نىڭ رەھمەت ۋە مەغپىرىتى بولسۇن!
ضا َن
مەقسەتكە كەلسەك ھللا تعالى مۇنداق دەيدۇَ ﴿ :ش ْه ُر َرَم َ
ِ
ِ
َّاس وب يِنَ ٍ
ِِ
ات ِمن ا ْْل َدى والْ ُفرقَ ِ
ان﴾ «رامىزان
الَّذي أُنْ ِزَل فيه الْ ُق ْرآ ُن ُه ًدى للن ِ َ َ
َ ُ َ ْ

ېئيىدا قۇرائن نازىل بولۇشقا باشلىدى قۇرائن ىئنسانالرغا يېتەكچىدۇر
ھىدايەت قىلغۇچى ۋە ھەق بىلەن ناھەقنى ائيرىغۇچى روشەن
①
ائيەتلەردۇر».
رامىزاننىڭ چىقىپ كېتىشى ە پەقەت بىر قانچە كۈنال قالدى.
قانچىلىغان كىشىلەر مۇبارەك رامىزاننىڭ قىممەتلىك ۋاقىت  -ساەئتلىرىنى
ۋە كېچە  -كۈندۈزلىرىنى زايە قىلىۋەتتى  -ھە!؟ بۇ ائي – ىئل ىرىكى يوقىتىپ
قويغان نەرسلەرنىڭ وئرنىنى تولۇقلىۋالىدىغان ياخشى پۇرسەت ھەربىر
مۇئمىننىڭ بۇ قىممەتلىك ۋاقىتالردا تاەئت  -ىئبادەتلەرگە قىزىقىشى ۋە
تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى تولىمۇ زۆرۈر .شۇنداقال بۇ مۇبارەك كۈنلەردە

① سۈرە بەقەرە  -581ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
3

رەسۇلۇلالھ ﷺ نى ۈئل ە قىلىپ ەئمەللىرىنىڭ قوبۇل بولۇشى ۋە
مەغپىرەتكە ېئرىشىشى ۈئچۈن ياخشى ەئمەللەرگە ائلدىرىشى الزىم.
ائىئشە رەزىيەلالھۇ ەئنھا مۇنداق دەيدۇ« :پەيغەمبەر ﷺ رامىزاننىڭ
ائخىرقى وئن كۈنى كىرسە كېچىلىرىنى ىئبادەت بىلەن ۆئتكۈزەتتى
ائىئلىسىدىكىلەرنى وئيغۇتاتتى ۋە بىلىنى چىڭ باغاليتتى (يەنى ائيالىغا
①
يېقىنچىلىق قىلىشتىن ساقلىناتتى)».
بۇ ھەدىس – رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ ۆئز ەئھلىلىرىنى بۇ كېچىنىڭ
پەزىلىتىنى تېپىشقا قىزىقتۇرغانلىقىغا دەلىلدۇر .چۈنكى رەسۇلۇلالھ ﷺ ۇئ
كېچىلەرنىڭ پەزىلىتىنى بىلەتتى .شۇنىڭ ۈئچۈن بۇ ائخىرقى وئن كۈندە
ائياللىرىدىن ائيرىالتتى ۋە تاەئت  -ىئبادەتلەر بىلەن مەشغۇل بوالتتى.
مۇسلىمنىڭ رىۋايىتىدە« :رەسۇلۇلالھ ﷺ رامىزاننىڭ ائخىرقى وئن
كۈنىدە ىئبادەتتە باشقا ۋاقىتتىكى ە قارىغاندا بەكرەك تىرىشچانلىق
كۆرسىتەتتى» دېيىل ەن.
ھەربىر مۇئمىننىڭ رەسۇلۇلالھ ﷺ گە وئخشاش ائخىرقى وئن
كۈندە تاەئت  -ىئبادەتلەردە تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى رامىزان كۈنلىرىنى
ۋە بەرىكەتلىك كېچىلەرنى زايە قىلماسلىقى تولىمۇ زۆرۈر .رەسۇلۇلالھ ﷺ
مۇنداق دې ەن« :كىمكى ھللا نىڭ ۋەدىسى ە ىئشەن ەن ۋە ساۋاب ۈئمىد

① بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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قىلغان ھالدا رامىزان روزىسىنى تۇتسا ىئل ىرىكى گۇناھلىرى مەغپىرەت
①
قىلىنىدۇ».
ەئبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى
پەيغەمبەر ﷺ مۇنداق دې ەن« :كىمكى ھللا نىڭ ۋەدىسى ە ىئشەن ەن ۋە
ساۋاب ۈئمىد قىلغان ھالدا رامىزان كېچىسى تەراۋىھ وئقۇسا ۇئ كىشىنىڭ
②
ىئل ىرىكى گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ».
قەدر كېچىسى ۋە ۇئنىڭ پەزىلىتى ھەققىدە ھللا تعالى مۇنداق دەيدۇ:
﴿إِ ََّّن أَنْ َزلْنَاهُ ِِف لَْي لَ ِة الْ َق ْد ِر ۞ َوَما أ َْد َر َاك َما لَْي لَةُ الْ َق ْد ِر ۞ لَْي لَةُ الْ َق ْد ِر َخْي ٌر
ِمن أَلْ ِ
ف َش ْه ٍر۞﴾ «بىز قۇرائننى ھەقىقەتەن شەبى قەدرىدە نازىل قىلدۇق
ْ

[ .]5شەبى قەدرىنىڭ نېمە ىئكەنلىكىنى بىلەمسەن؟ [ ]2شەبى قەدرى
③
(شەرەپ ۋە پەزىلەتتە) مىڭ ائيدىن ائرتۇقتۇر[.»]3

رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دې ەن« :كىمكى ھللا نىڭ ۋەدىسى ە
ىئشەن ەن ۋە ساۋاب ۈئمىد قىلغان ھالدا قەدر كېچىسى تۇرسا ۇئنىڭ
④
ىئل ىرىكى گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ».
بۇ كېچىدىكى ىئبادەت –  83يىللىق ىئبادەت ياكى مىڭ ائيلىق
ىئبادەتتىن ەئۋزەل .ھللا تعالى بۇ رامىزان كۈنلىرى ۋە كېچىلىرىدە ھللا تعالى
① بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
② بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
③ سۈرە قەدر  3-5ائيەت.
④ بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ىئتاەئتكە مۇۋەپپەق قىلغان كىشى تولىمۇ بەختلىك كىشى ھېسابلىنىدۇ.
شۇنداقال بۇ رامىزان ېئيىنىڭ ەئجرىدىن ۋە ساۋابلىرىدىن مەھرۇم قالغان
كىشى ھللا تعالى نىڭ رەھمىتىدىن مەھرۇم قالغان بولىدۇ .ھەقىقەتەن
ىئتاەئتنىڭ ائجىز بولۇشى قەلبتە كېسەل بارلىقىغا دەلىل بولىدۇ.
ىئتاەئتتىن پەقەت قەلبى پىتنى ە چۈشۈپ قالغان ۋە ىئرادىسى بوشىشىپ
قالغان كىشىال ائجىزالپ قالىدۇ.
ھللا تعالى قەلبى ە ياخشىلىق ىئشىكلىرىنى ېئچىۋەتكەن ىئتاەئتنى
ائسانالشتۇرۇپ بەرگەن بۇ كۈنلەرنى پەقەت ھللا تعالى ياخشى كۆرگەن ۋە
ھللا تعالى رازى بولغان نەرسىلەر بىلەنال غەنىيمەت بىل ەن كىشى
ىئنسانالرنىڭ ەئڭ بەختلىكراقى ھېسابلىنىدۇ؛ ھەقنى تونۇپ تۇرۇپ ۇئنى
تەرك ەئتكەن ياخشىلىقنى تونۇپ تۇرۇپ ۇئنىڭدىن يۈز ۆئرۈگەن
ۋاقىتلىرىنى كۈنلىرىنى بىھۇدە ىئشالر بىلەن زايە قىلغان ۋە ھللا تعالى دىن
يىراق بولغان كىشى – ەئڭ بەختسىز كىشى ھېسابلىنىدۇ.
رامىزاننىڭ دەسلەپكى مەزگىللىرىدە تاەئت  -ىئبادەتلەردە سۇسلۇق
قىلغان مۇئمىن قالغان كۈنلىرىدە بولسىمۇ تولۇقلىۋېلىشقا تىرىشسۇن!
مۇئمىن كىشى ھللا تعالى ىئنائم قىلغان ساقلىق خاتىرجەملىك ۋە
بوش ۋاقىتنى غەنىيمەت بىلىشى الزىم .ياخشىلىقتىن ۋە ىئتاەئتتىن مەھرۇم
قالغان كىشى تولىمۇ بەختسىز ىئنساندۇر.
قەدر كېچىسى قىيامدا تۇرۇش ھەققىدە ىئبنى مۇنزىر مۇنداق
دې ەن« :قەدر كېچىسىدە قىيامدا تۇرۇش ائرقىلىق چوڭ  -كىچىك بارلىق
گۇناھالرنىڭ مەغپىرەت قىلىنىشى ۈئمىد قىلىنىدۇ».
6

شەيخۇل ىئسالم ىئبنى تەيمىيەدىن «زۇلھەججىنىڭ وئن كۈنى
بىلەن رامىزاننىڭ ائخىرقى وئن كۈنىدىن قايسىسى ەئڭ ەئۋزەل؟» دەپ
سورالغاندا ىئبنى تەيمىيە« :زۇلھەججىنىڭ ائۋۋالقى وئن كۈنى رامىزاننىڭ
ائۋۋالقى وئن كۈنىدىن ەئۋزەل شۇنداقال رامىزاننىڭ ائخىرقى وئن كېچىسى
①
زۇلھەججىنىڭ وئن كېچىلىرىدىن ەئۋزەل بولىدۇ» دەپ جاۋاپ بەرگەن.
رەسۇلۇلالھ ﷺ قەدر كېچىسىنى ىئزدەيتتى ساھابىلىرىنىمۇ ھەم
شۇ كېچىنى ىئزدەشكە بۇيرۇيتتى ۋە ائخىرقى وئن كېچىدە ۇئنىڭ پەزىلىتىنى
تېپىش ۈئچۈن ۆئزىنىڭ ەئھلىنى وئيغۇتاتتى.
«المسند» ناملىق كىتابتا كەل ەن مەرفۇئ ھەدىستە ۇئبادە
رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن مۇنداق رىۋايەت قىلىنغان« :كىمكى قەدر كېچىسىنى
ىئزدەپ قىيامدا تۇرسا ائندىن قەدر كېچىسىنى تاپسا ۇئ كىشىنىڭ
ىئل ىرىكى ۋە كېيىنكى گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ».
مۇسۇلمانالر رامىزاننىڭ ائخىرقى وئن كۈنىدە پۇرسەتنى زايە
قىلىۋەتمەسلىكى ىئتاەئتتە تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى كېچىلىرى قىيامدا
تۇرۇشى ۋە ھللا تعالى نىڭ ھۇزۇرىدا نىجات تاپقۇچىالردىن بولۇشى ۈئچۈن
قەدر كېچىسىنى غەنىيمەت بىلىشى الزىم.
بەس يېتەرلىك ىئ قېرىنداش ۇئيقۇڭ ەئمدى
يېقىنالشتى رەب ۋەدىسىن خۇشبۇي ھىدى.
① «مجموع الفتوى»  -21توم  -282بەت.
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الزىم تۇتۇپ قەدىر كەچنى بىدار بولۇپ
گۇناھالردىن پاك بولۇشنىڭ پەيتى كەلدى.
ھللا تعالى ۆئز بەندىلىرى ە رەھمەت قىلىپ ھەتتاكى كىشىلەرنىڭ
ۇئ كېچىنى ىئزدىشى ىئبادەتنى كۆپ قىلىشتا تىرىشچانلىق كۆرسىتىشى ۋە
ۇئ بەرىكەتلىك كېچىدە قىيامدا تۇرۇشنىڭ ەئجرىنى قولغا كەلتۈرۈۋېلىشى
ۈئچۈن قەدر كېچىسىنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى مەخپىي قىلدى.
ىئ گۇناھكار مۇئمىن بۇ بەرىكەتلىك كېچىنى غەنىيمەت بىل ىن ۋە
ھللا تعالى غا يېقىنلىشىۋالغىن! ۇئ – ۆئمۈردىن بىر پۇرسەتتۇر.
ۆئلىماالر قەدر كېچىسىنىڭ مەخپىي قالدۇرۇلۇشىنىڭ ھېكمىتىنى
بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ« :ۇئنى ىئزدەشتە تىرىشچانلىق كۆرسىتىش
ۈئچۈن مەخپىي قالدۇرۇلغان ەئگەر ۇئ كېچىنىڭ قاچان بولىدىغانلىقى
وئچۇق بولغان بولسا ىئدى كىشىلەر ەئجىرلەرگە سەل قارىغان بوالتتى».
بەغەۋى رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ« :ھللا تعالى بۇ ۈئممەتنىڭ
رامىزان كېچىلىرىدە ۇئنى تېپىشنى ىئزدەپ ىئبادەتكە تىرىشچانلىق
كۆرسىتىشى ۈئچۈن ۇئ كېچىنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى مەخپىي
①
قىلدى».
ھەدىستە رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دې ەن« :مەن سىلەرگە قەدر
كېچىسىدىن خەۋەر بېرىش ۈئچۈن چىققان ىئدىم پاالنى  -پۇكۇنى
① «تفسير البغوي» -8توم  -094بەت.
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جىدەللىشىپ ۇئنى مۇەئييەنلەشتۈرۈش مەندىن كۆتۈرۈلۈپ كەتتى
بەلكىم ۇئنىڭ مەندىن كۆتۈرۈلۈپ كەتكىنى سىلەرگە نىسبەتەن ياخشى
بولۇشى مۇمكىن .سىلەر قەدر كېچىسىنى توققۇزىنچى يەتتىنچى ۋە
بەشىنچى كېچىلىرى ىئزدەڭالر (يەنى رامىزاننىڭ يى ىرمە بىرىنچى يى ىرمە
①
ۈئچىنچى ۋە يى ىرمە بەشىنچى كېچىلىرى)».
شەيخ ىئبنى ۈئسەيمىن مۇنداق دەيدۇ« :ىئنسان گەرچە ۇئنىڭ
قاچان بولىدىغانلىقىنى بىلمىسىمۇ چوقۇم ۇئنىڭ ەئجرى ە ېئرىشىدۇ.
چۈنكى رەسۇلۇلالھ ﷺ <ۇئنىڭ قاچان بولىدىغانلىقىنى بىل ەن ھالدا>...
دېمىدى بەلكى <كىمكى ھللا نىڭ ۋەدىسى ە ىئشەن ەن ۋە ساۋاب ۈئمىد
قىلغان ھالدا >...دېدى .ەئگەر ۇئنىڭ قاچان بۇلىدىغانلىقىنى بىلىش ۇئ
ساۋابنىڭ ھاسىل بولۇشىنىڭ شەرتى بولغان بولسا ىئدى رەسۇلۇلالھ ﷺ
ۇئنى ەئلۋەتتە بايان قىلىپ بەرگەن بوالتتى».
ۇئبەي ىئبنى كەئب رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايەت قىلىنغان
ھەدىستە مۇنداق كەل ەن« :ھللا بىلەن قەسەمكى مەن ۇئنىڭ قايسى
كېچىدە ىئكەنلىكىنى بىلىمەن ۇئ بولسىمۇ رەسۇلۇلالھ ﷺ بىزنى تۈنەشكە
②
بۇيرىغان كېچە بولغان يى ىرمە يەتتىنچى كېچىنىڭ دەل ۆئزىدۇر».
ۇئبەي ىئبنى كەئب رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ قەدر كېچىسىنىڭ قاچان
بولىدىغانلىقى ھەققىدە مۇنداق دەيدۇ« :رەسۇلۇلالھ ﷺ بىزگە ۇئنىڭ
① بۇخارى رىۋايىتى.
② مۇسلىم رىۋايىتى.
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ائالمىتىنى خەۋەر بەرگەن ھەقىقەتەن قەدر كېچىسى ەئتى ىنى قۇياش
①
نۇرسىز ھالەتتە چىقىدۇ» دېدى.
ھافىز ىئبنى ھەجەر «فتح الباري» دې ەن كىتابتا مۇنداق دەيدۇ:
«سۆزنىڭ ەئڭ كۈچلۈكراقى قەدر كېچىسى رامىزاننىڭ ائخىرقى وئن
②
كۈنىنىڭ تاق كېچىلىرىدە بولىدۇ».
شەيخ ىئبنى ۈئسەيمىن ۇئ كېچىنىڭ «قەدر كېچىسى» دەپ
ائتىلىشىنىڭ سەۋەبىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:
 .5ۇئ – ەئڭ شەرەپلىك كېچە بولغانلىقى ۈئچۈن «قەدر كېچىسى»
دەپ ائتالدى .خۇددى «پاالنى قەدىرلىك ىئنسان ۋە شەرەپلىك كىشى»
دېيىل ىنىدەك.
 .2ھەقىقەتەن ۇئ كېچىنىڭ شۇ يىلدىن قاچان بولىدىغانلىقى
ۆئلچىنىدۇ ۋە ائشۇ يىلدا قىلغان ەئمەللىرى پۈتۈلىدۇ بۇ ھللا تعالى نىڭ
ھېكمىتى ۋە يارىتىشىنىڭ مۇكەممەللىكىدىندۇر.
 .3ۇئ كېچىدىكى ىئبادەتنىڭ ەئجرى بەكمۇ كاتتىدۇر .رەسۇلۇلالھ ﷺ
مۇنداق دې ەن« :كىمكى ھللا نىڭ ۋەدىسى ە ىئشەن ەن ۋە ساۋاب ۈئمىد
قىلغان ھالدا قەدىر كېچىسى تۇرسا ۇئنىڭ ىئل ىرىكى گۇناھلىرى
③
مەغپىرەت قىلىنىدۇ».
① مۇسلىم رىۋايىتى.
② «فتح الباري»  -0توم  -222بەت.
③ بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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بۇ كېچىدىكى دۇائنىڭ پەزىلىتى ە كەلسەك ائىئشە رەزىيەلالھۇ
ەئنھا« :ىئ رەسۇلۇلالھ ەئگەر مەن قەدر كېچىسىنى تاپسام نېمە دەيمەن؟»
ف
َّك َع ُف ٌّو ُُِت ُّ
ب الْ َع ْف َو فَ ْ
دەپ سورىۋېدى رەسۇلۇلالھ ﷺ< « :اللَّ ُه َّم إن َ
اع ُ

َع ِن> (ىئ ھللا سەن ھەقىقەتەن ەئپۇ قىلغۇچى زاتسەن ەئپۇ قىلىشنى
①
ياخشى كۆرىسەن مېنى ەئپۇ قىلغىن!) دې ىن» دېدى.

ائىئشە رەزىيەلالھۇ ەئنھا مۇنداق دې ەن« :ەئگەر مەن قەدر
كېچىسىنى تاپسام ھللا تىن پەقەت ەئپۇ قىلىشىنى ۋە ساالمەتلىكنى
②
سورايمەن».
ىئبنى رەجەب رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ« :رەسۇلۇلالھ ﷺ قەدر
كېچىسى ۋە ائخىرقى وئن كېچىدە ەئمەللەردە تىرىشىپ قەدر كېچىسىدە ھللا
تعالى دىن گۇناھىنى ەئپۇ قىلىشىنى سوراشقا بۇيرۇدى .چۈنكى ھللا تعالى نى
ھەقىقىي تونۇغۇچىالر ياخشى ەئمەللەرگە تىرىشىپ تۇرسىمۇ ەئمما ۇئالر
ۆئزلىرىنىڭ ەئھۋالى ۋە سۆزلىرىدە ياخشى ەئمەلنى ھېس قىلمايدۇ شۇنداقال
ۇئالر كەمچىلىك ۆئتكۈزۈپ گۇناھ قىلغان كىشى ە وئخشاش ھللا تعالى دىن
گۇناھىنى ەئپۇ قىلىشىنى سورايدۇ».
سۇفيان سەۋرى مۇنداق دې ەن« :قەدر كېچىسى دۇائ قىلىش ماڭا
ناماز وئقۇشتىنمۇ سۆيۈملۈكراقتۇر».

① ەئھمەد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى .ەئلبانى «سەھىھ» دې ەن.
② ىئمام زەھەبى رىۋايەت قىلغان.
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سىز بۇ كۈندە مۇجاھىد قېرىنداشلىرىڭىزغا دۇائ قىلىشنى ۇئنۇتماڭ
دۇائ بولسا مۇئمىننىڭ قورالىدۇر .ۈئممەت ۆئزىنىڭ دۈشمەنلىرى ۈئستىدىن
ىئتاەئت ۋە دۇائ قىلىش بىلەن غەلبە قازىنىدۇ بۇ ائخىرقى كۈندىكى
ەئمەللەرنىڭ ەئڭ ەئۋزىلى – ھللا يولىدا رىباتتا تۇرۇشتۇر.
ەئبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :مېنىڭ ھللا تعالى
يولىدا بىر كېچە رىباتتا تۇرۇشۇم مەن ۈئچۈن قەدر كېچىسىنى ھەجەرۇل
①
ەئسۋەدنىڭ قېشىدا ۆئتكۈزگىنىمدىن سۆيۈملۈكراقتۇر».
ەئۋزەل ەئمەللەرنىڭ قاتارىدىن يەنە ائخىرقى وئن كۈندە ېئتىكاپتا
تۇرۇش .ائىئشە رەزىيەلالھۇ ەئنھا مۇنداق دې ەن« :رەسۇلۇلالھ ﷺ نى ھللا
تعالى ۋاپات تاپتۇرغانغا قەدەر رامىزاننىڭ ائخىرقى وئن كۈنىدە ېئتىكاپتا
وئلتۇراتتى رەسۇلۇلالھ ﷺ دىن كېيىن ائياللىرىمۇ شۇ كۈنلەردە ېئتىكاپتا
②
وئلتۇرىدىغان بولدى».
ېئتىكاپتا وئلتۇرۇش :ھللا قا تاەئت  -ىئبادەت قىلىش ۈئچۈن
مەسجىدنى الزىم تۇتۇش دې ەنلىك تۇر.
ىئمام ەئھمەد رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ« :مەن ۆئلىماالردىن بىرەر
كىشىنىڭ ېئتىكاپتا وئلتۇرۇشنىڭ سۈننەت ىئكەنلىكىدە بولۇپمۇ ائخىرقى
وئن كۈنلىرىنىڭ ھەممىسىدە بۇ ەئمەلنىڭ ەئۋزەل ىئكەنلىكىدە ىئختىالپ
قىلىشقانلىقىنى بىلمەيمەن».
① ەئبۇ ھاتەم ۋە ىئبنى ھىببان رىۋايەت قىلغان .ىئبنى ھىببان «سەھىھ» دې ەن.
② بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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ىئل ىرىكى سالىھ كىشىلەرنىڭ پۈتۈن غېمى – رامىزاننىڭ ائخىرقى
كېچىلىرىدىكى ەئمەللىرىنى ھللا تعالى نىڭ قوبۇل قىلىشى ىئدى .رامىزان
كەلسە ۇئالر مۇنداق دەيتتى« :رامىزان – ائۋاتلىشىپ ائندىن تارقىلىپ
كېتىدىغان بىر بازاردۇركى ۇئنىڭدا پايدا ائلىدىغان كىشىلەر پايدا ائلىدۇ ۋە
زىيان تارتىدىغان كىشلەر زىيان تارتىدۇ».
ەئلى رەزىيەلالھۇ ەئنھۇنىڭ رامىزاننىڭ ائخىرقى كېچىلىرىدە مۇنداق
نىدا قىلغانلىقى رىۋايەت قىلىنىدۇ« :كاشكى بىل ەن بولسام ەئمىلى قوبۇل
بولغان كىشىلەرنى تەبرىكلەيتتۇق؛ ەئجىردىن مەھرۇم قالغان كىشىلەرگە
تەزىيە بىلدۈرەتتۇق».
ىئبنى مەسۇئد رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :ىئ ەئمىلى قوبۇل
بولغان كىشى ساڭا خۇش مۇبارەك بولسۇن! ىئ ەئمىلى قايتۇرۇلغان كىشى
ھللا سېنىڭ مۇسىبىتىڭنى ياخشىالپ بەرسۇن!».
ىئبنى رەجەب رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ« :ىئل ىرىكى سالىھ
كىشىلەر (ھللا ۇئالرغا رەھمەت قىلسۇن!) ھللا تعالى نىڭ ۆئزلىرىنى رامىزان
ېئيىغا يەتكۈزۈشىنى تىلەپ ائلتە ائي دۇائ قىالتتى؛ ائندىن كېيىن
رامىزاندىكى ەئمەللىرىنىڭ قوبۇل بولۇشىنى تىلەپ ائلتە ائي دۇائ قىالتتى».
ۆئمەر ىئبنى ائبدۇلەئزىز رەھىمەھۇلالھ مىسىرلىقالرغا رامىزاننى
ىئستىغپار ۋە فىتىر سەدىقىسى بىلەن ائخىرالشتۇرۇشنى بۇيرۇپ خەت يازغان
ىئدى چۈنكى فىتىر سەدىقىسى – روزا تۇتقۇچى ۈئچۈن بىھۇدە ىئش ۋە
يامان گەپ  -سۆزلەر تۈپەيلى قىلىپ سالغان گۇناھلىرىنى پاكلىغۇچىدۇر؛
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ىئستىغپار ېئيتىش بولسا بىھۇدە ىئش ۋە يامان گەپ  -سۆزلەر تۈپەيلى
روزىنى بىكار قىلىدىغان نەرسىلەرنى كۆتۈرۈۋېتىدۇ.
ىئ ھللا رامىزاندىكى ەئمەللىرىمىزنى قوبۇل قىلغىن!
ھەر بىر مۇئمىن پەقەت رامىزاندىال ەئمەس بەلكى رامىزان ۋە
ۇئنىڭدىن باشقا ھەرقانداق ۋاقىتالردىمۇ ىئتاەئتكە ائلدىرىشى ۋە خۇداگۇي
بەندىلەردىن بولۇشى الزىم.
بىشرۇلھافىيغا« :بىر تۈركۈم كىشىلەر پەقەت رامىزاندىال تىرىشىپ
ىئبادەت قىلىدۇ» دېيىل ىنىدە ۇئ« :رامىزان ېئيىدىن باشقا ۋاقىتتا ھللا نىڭ
ھەققىنى تۇنۇمايدىغان قەۋم نېمىدې ەن يامان قەۋم  -ھە! سالىھ كىشى
دې ەن يىلبوي ى تىرىشىپ ىئبادەت قىلىدۇ» دېدى.
بىزنىڭ قەلبلىرىمىز قۇرائن ېئي ى ۋە روزا ېئيىدىن ائيرىلغانلىقىغا
شۇنداقال ۇئنىڭ كېتىپ قالغانلىقىغا غەمكىن بولۇۋاتىدۇ لېكىن بىز قۇرائن
بىلەن روزىنىڭ بىزنىڭ پايدىمىزغا ھۆججەت بولىدىغانلىقى ياكى زىينىمىزغا
ھۆججەت بولىدىغانلىقىنى بىلمەيمىز.
رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دې ەن« :روزا ۋە قۇرائن قىيامەت كۈنى
بەندى ە شاپاەئت قىلىدۇ روزا ېئيتىدۇ< :ىئ رەببىم مەن كۈندۈزى ۇئنىڭ
تاائم ۋە شەھۋەتلىرىنى چەكلەپ قويدۇم ۇئ كىشى ھەققىدە مېنىڭ
شاپاىئتىمنى قوبۇل قىلغىن> .قۇرائن ېئيتىدۇ< :ىئ رەببىم مەن ۇئنى
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كېچىلىرى ۇئخالشتىن چەكلەپ قويدۇم ۇئ كىشى ھەققىدە مېنىڭ
①
شاپاىئتىمنى قوبۇل قىلغىن> .شۇنىڭ بىلەن بۇ بەندە شاپاەئت قىلىنىدۇ».
ائخىرىدا ھللا تعالى دىن بىز ۋە سىلەرنىڭ ەئمەللىرىڭالرنى قوبۇل
قىلىشىنى سورايمىز.
ىئ ھللا پۈتۈن يەر يۈزىدىكى سېنىڭ يولۇڭدا ۇئرۇش قىلىۋاتقان بارلىق
مۇجاھىد قېرىنداشلىرىمىزغا نۇسرەت ائتا قىلغىن!

ِ
اْلم ُد َِّّلِلِ ر ِ
ي!
ب الْ َعالَم َ
و َْ ْ
َ

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