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االر سان - ھەمدۇچەكسىز غا  هللا تعالىپۈتۈن ائلەمنىڭ رەببى 
ۋە  دۇرۇداالمغا سەئلەيھىسيۈملۈك پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ۆبولسۇن! س

ە ۋە بارلىق تلىرىغا  ساھابىلىرى ىائتاۋاب -ائىئلە ۇئنىڭ  !ساالمالر بولسۇن
 بولسۇن! ىتىىر پۋە مەغ ىتىرەھم كەڭ هللا نىڭمۇسۇلمانالرغا 

  تعالىهللا نى پەقەتىتىزان ېئيىنىڭ ھېكمىمەقسەتكە كەلسەك  رام
  خىىمىغان سۈپەتلەردەمەخلۇقاتالرنى وئ هللا تعالىبىلىدۇ.  ۆئزى 

 لەنخاراك تېر بى -ۋە تۈرلۈك مىجەز  وئخىىمىغان ەئھۋالالر ىئنساننى
وپال ۋە ق -ائجىز  مۇاليىم  -كەمبەغەل  كۈچلۈك  -ياراتتى. ۇئالردىن باي 

 . ھۇرۇنالرنى ۋۇجۇدقا كەلتۈردى -تېرىىچان 

 ۆئز ىئچىدىن پەيغەمبەرلەرنى ەئۋەتتى ىئنسانالرغا  هللا تعالى
ىڭ نسۈپەتتىن يۈكسەك يۇقىرى دەرىجى ە كۆتۈرىدىغان ۆئزى الرنى تۆۋەنۇئ

سىيەتلەرنىڭ مەئ -نى گۇناھ ۇئالرنىڭ ۋۇجۇدى شەرىەئتلىرىنى يولغا قويدى 
ەك ەرنىڭ يامانلىقلىرىدىن پاكلىدى  قەلبلەرنى ششەھۋەتل داغلىرىدىن ۋە

ى لىر غۇلۇقنادانلىق قاراڭ ۋە شۈبھىلەرنىڭ قاراڭغۇلۇقلىرىدىن نۇرالندۇردى 
 ۇپ بەردى.پاكىتالرنى يورۇت -دەلىل  يچاغدا  وئمۇمى قاپلىغان

  تعالىهللانىڭ پۇختا ھۆكۈملىرى  هللا تعالىۇئنىڭدىن كېيىن  
توغرا يولغا  ۋە ەئقىللەرنى ى ە ۇئيغۇنر ياراتقان تەبىئىي پىترەت تەلەپلى

ۆكۈملىرى ە نىڭ ھ لىهللا تعاڭ ھالەتتە  ەئقىللەرنىبولغان باشلىغۇچى 
ۋە  خاتالىقتىن ساقلىغۇچى بولغان ھالەتتە  تاجاۋۇز قىلماسلىقى ۈئچۈن
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ھەۋەسكە ەئگىىىپ كېتىىتىن توسقۇچى بولغان  -ھاۋاي  ى  سىلەرنىنەپ
 ھالەتتە كەلدى. 

نىڭ ھۆكۈملىرى ھەقتۇر  ۇئنىڭدىن باشقىسىنىڭ ھەممىسى هللا 
نىڭ دۇر  ۇئنىڭدىن باشقىسىنىڭ ھۆكۈملىرى توغرا يولدۇر؛ هللا ىلبات

نىڭ ھۆكۈملىرى نۇردۇر  ۇئنىڭدىن تۇر؛ هللا ھەممىسى ائزغۇنلۇق
نىڭ ھۆكۈملىرى ىنىڭ ھەممىسى زۇلمەتتۇر؛ هللا باشقىس

تۇر؛ هللا ھەممىسى ەئنسىزلىك  نىڭ  ۇئنىڭدىن باشقىسىتۇر خاتىرجەملىك 
  ۇئنىڭدىن باشقىسىنىڭ ھەممىسى نىڭ ھۆكۈملىرى شادلىقتۇر 

 . تۇر ىق ۋە تارچىلىققىيىنچىل

ََ ً  َوَمْن أَْعَرَض َعْن ذِْكرِي فَِإنَّ َلُه َمعِ ﴿ مۇنداق دەيدۇ: هللا تعالى شي
َُرُُه يَ ْوَم اْلِقشَياَم ًِ أَْعَمى  ا َوََنْ ْرتَ  ۞َضْنك  ََ ْْ ُكْن ُُ قَاَل َربِ  ِلَ َح يِِن أَْعَمى َوَق

 ﴾۞ْنَسىقَاَل َكَذِلَك أَتَ ْتَك آََيتُ َنا فَ َنِسشيتَ َها وََكَذِلَك اْلشيَ ْوَم ت ُ  ۞َبِصري ا 
كىمكى مېنىڭ زىكرىمدىن يۈز ۆئرۈيدىكەن  ۇئنىڭ ھاياتى تار )يەنى »

[. ۇئ: 421] «خاتىرجەمسىز( بولىدۇ  قىيامەت كۈنى ۇئنى بىز كور قوپۇرىمىز
ادىكى ۋاھالەنكى  )دۇنيىئ پەرۋەردى ارىم! نېمىىقا مېنى كور قوپۇردۇڭ  »

شۇنىڭدەك »[. هللا ېئيتىدۇ: 421دەيدۇ ]« چاغدا( مېنىڭ كۆزۈم كۆرەتتىغۇ؟
ساڭا )روشەن( ائيەتلىرىمىز كەلدى  سەن ۇئالرنى تەرك ەئتتىڭ  سەن 

  ①.«[421« ]بۈگۈن شۇنىڭغا وئخىاش تەرك ېئتىلىسەن

                                                           
 ائيەت. 421-421سۈرە تاھا  ①
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ۋە ھەممىنى بىلىپ تۇرغۇچى زات  ىھېكمەت بىلەن ىئش قىلغۇچ

ُغوَن َوَمْن َأْحَسُن ِمَن اَّللَِّ ُحكْ ﴿مۇنداق دەيدۇ:  ا لَِقْوٍم أََفُحْكَم اْْلَاِهِلشيَّ ًِ يَ ب ْ م 
ۇئالر جاھىلىيەت دەۋرىنىڭ ھۆكمىنى تەلەپ قىالمدۇ؟ )هللا قا( » ﴾يُوِقُنونَ 

ىم ك چىن ىئىىنىدىغان قەۋمنىڭ نەزىرىدە ھۆكۈمدە هللا تىنمۇ ائدىل

 ①.«بار

ُ َعَلى اْلُمْؤِمِنيَ ﴿يەنە مۇنداق دەيدۇ:  هللا تعالى ْْ َمنَّ اَّللَّ  ِذْذ بَ َعَ  َلَق
شيِهْم َويُ َعل ِ  ُلو َعَلشْيِهْم آََيتِِه َويُ زَكِ  ُمُهُم اْلِكَتاَب ِفشيِهْم َرُسوًل  ِمْن أَنْ ُفِسِهْم يَ ت ْ

مىنلەرگە هللا نىڭ ۇئم هللا» ﴾ُمِبيٍ  َواْلِْْكَم ًَ َوِذْن َكانُوا ِمْن قَ ْبُل َلِفي َضََللٍ 
ائيەتلىرىنى تىالۋەت قىلىدىغان  ۇئالرنى )گۇناھالردىن( پاك قىلىدىغان  
ۇئالرغا كىتابنى ۋە ھېكمەتنى )يەنى قۇرائن ۋە سۈننەتنى( ۆئگىتىدىغان  
ۆئزلىرىدىن بولغان بىر پەيغەمبەر ەئۋەتىپ  ۇئالرغا چوڭ ېئھسان قىلدى؛ 

 ②.«رۇن وئچۇق گۇمراھلىقتا ىئدىھالبۇكى  ۇئالر بۇ 

 رەببى ە ىئمان ېئيتسا  ھەربىر ەئزالىرى ۋە قەلبى بىلەن كىمكى ۆئز
تە را ھالەتۋە ائشكا يمەخپى سلىم بولسا  ىئسالم شەرىئىتى ەتە

بويسۇنسا  شۇ سەۋەبلىك ۇئ ىئنساننىڭ نەپسى ياخىىلىنىدۇ ۋە ۆئز 
ھ قىلىدۇ  ائندىن ۇئ ىئنسان ۆئزىنىڭ ەئھۋاللىرىنى ىئسال مېۋىسىنى بېرىدۇ.

ى ڭ يۇقىر ا ېئرىىىدۇ. مانا بۇ ەئھوشيارلىقنى قولغا كەلتۈرىدۇ ۋە تەقۋالىقق

                                                           
 ائيەت. -15سۈرە ماىئدە  ①
 ائيەت. -411سۈرە ائل ىئمران  ②
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ڭ كاتتا اۋەر بواللمايدىغان ەئمەت بار دەرىجىدىكى پەزىلەتتۇر  ھېچبىر نې
مدۇر. ىئنائ كىئنائم باراۋەر بواللمايدىغان ەئڭ يۈكسە نېمەتتۇر ۋە ھېچبىر

 - ىز ۋە ېئڭ ىقۇلچىلىق قىلىۋاتقان كىىىلەرنۆئزى ىال  نىڭ هللا تعالى – بۇ
 ڭكىىىلەرنىڭ قەدەملىرىنى يولدا ماڭغۇچىتوغرا  بولمىغان پەسلىك

 نى زىيادە قىلىش ۈئچۈندۇر. مۇستەھكەم بولۇشى

ولغا ھىدايەت توغرا ي تەكرار ھالدا بىزنى -تەكرار  دىن هللا تعالىھەر كۈنى بىز 

ََِْن ﴿ .نى ۋە شۇ يول ۈئستىدە مۇستەھكەم قىلىىنى سورايمىزىقىلىى اْه
َعَلشْيِهْم  ْغُضوبِ ِصرَاَط الَِّذيَن أَنْ َعْم َُ َعَلشْيِهْم َغرْيِ اْلمَ  ۞الصِ رَاَط اْلُمْسَتِقشيَم 
[. غەزىپىڭ ە 1بىزنى توغرا يولغا باشلىغىن ]»  ﴾۞َوًَل الضَّالِ يَ 

يولۇققانالرنىڭ ۋە ائزغانالرنىڭ يولىغا ەئمەس  سەن ىئنائم قىلغانالرنىڭ 

 ①.«[7يولىغا )باشلىغىن( ]

 دنىڭ ائخىرقى چىكىدۇر.مەقسە -تەلەپ بولسىمۇ  ۇئ

گە  ملسو هيلع هللا ىلصملۈك پەيغەمبىرى مۇھەممەد يۈۆئز بەندىسى  سۆ هللا تعالى

َمَّ ُْ ََاَِِف ً  َعَلشْيَك َورَ َوَلْوًَل َفْضُل اَّللَِّ ﴿ىئنائم قىلىپ مۇنداق دەيدۇ:  ََ مْْحَُتُه 
ُهْم َأْن ُيِضلُّوَك َوَما ُيِضلُّوَن ِذًلَّ أَنْ ُفَسُهْم َوَما َيُضرُّوَنَك ِمْن َشْيءٍ  َوأَنْ َزَل  ِمن ْ

ُ َعَلشْيَك اْلِكَتاَب َواْلِْْكَم ًَ َوَعلََّمَك َما َِلْ َتُكْن تَ ْعَلُم وََكاَن فَ  ِ َعَلشْيكَ ضْ اَّللَّ  لُ اَّللَّ
)ىئ مۇھەممەد!( ەئگەر ساڭا هللا نىڭ پەزلى ۋە رەھمىتى بولمىسا » ﴾َعِظشيم ا

                                                           
 ائيەت. 8-7سۈرە فاتىھە  ①
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ىئدى  ۇئالردىن بىر گۇرۇھ ائدەم چوقۇم سېنى ائزدۇرۇشنى قەستلەيتتى؛ 
ۇئالر پەقەت ۆئزلىرىنى ائزدۇرىدۇ  ساڭا قىلچە زىيان يەتكۈزەلمەيدۇ. هللا 

نازىل  ننەتنى(ساڭا كىتابنى )يەنى قۇرائننى( ۋە ھېكمەتنى )يەنى سۈ
قىلدى  ساڭا سەن بىلمى ەن نەرسىلەرنى )يەنى شەرىەئت ەئھكاملىرىنى 

 ①.«ۋە غەيب ىئىالرنى( بىلدۈردى. هللا نىڭ ساڭا پەزلى چوڭدۇر 

ِ َعَلشْيكُ ﴿يەنە مۇنداق دەيدۇ:  هللا تعالى ْم َوَما أَنْ َزَل َواذُْكُروا نِْعَم َُ اَّللَّ
ُموا َأنَّ اَّللََّ ِبُكلِ  َواْلِْْكَم ًِ يَِعُظُكْم بِِه َوات َُّقوا اَّللََّ َواْعلَ َعَلشْيُكْم ِمَن اْلِكَتاِب 

 -ەز بەرگەن نېمىتىنى ۋە سىلەرگە ۋهللا نىڭ سىلەرگە » ﴾َشْيٍء َعِلشيم  
نەسىھەت قىلىش ۈئچۈن نازىل قىلغان كىتابنى  ھېكمىتىنى )يەنى 
كىتابدىكى ەئھكامالرنى( ياد ېئتىڭالر  هللا قا تەقۋادارلىق قىلىڭالر. 

 ②.«بىلىڭالركى  هللا ھەر نەرسىنى بىل ۈچىدۇر 

 َلْو َواْعَلُموا َأنَّ ِفشيُكْم َرُسوَل اَّللَِّ ﴿يەنە مۇنداق دەيدۇ:  هللا تعالى
َمَاَن َوََي ََّنُه ِف ْم ِف َكِثرٍي ِمَن اْْلَْمِر َلَعِنتُّْم َوَلِكنَّ اَّللََّ َحبََّب ذِلشَْيكُ يُِطشيُعكُ  ُم اِْْ

ُْوَن قُ ُلوِبُكْم وََكرََّه ذِلشَْيُكُم اْلُكْفَر َواْلُفُسوَق َواْلِعْصشَياَن أُولَِئَك ُهُم الرَّ   ۞اِش
الركى  ىئچىڭالردا بىلىڭ» ﴾۞م  َحِكشيم  َفْضَل  ِمَن اَّللَِّ َونِْعَم ً  َواَّللَُّ َعِلشي

رەسۇلۇلالھ )يەنى هللا نىڭ پەيغەمبىرى( بار  ەئگەر ۇئ نۇرغۇن ىئىالردا 
سىلەرگە ىئتاەئت قىلىدىغان بولسا  چوقۇم قىيىن ەئھۋالدا قاالتتىڭالر  

                                                           
 ائيەت. -441نىسا سۈرە  ①
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -214سۈرە بەقەرە  ②
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لېكىن هللا سىلەرگە ىئماننى قىزغىن سۆي ۈزدى ۋە ۇئنى دىلىڭالردا كۆركەم 
پىسقىنى  كۇفرىنى ۋە گۇناھنى يامان كۆرسەتتى  ەئنە قىلدى  سىلەرگە 

شۇالر هللا نىڭ پەزلى ۋە نېمىتى بىلەن توغرا يولدا بولغۇچىالردۇر. هللا 

 ①.«ھەممىنى بىل ۈچىدۇر  ھېكمەت بىلەن ىئش قىلغۇچىدۇر 

نىڭ  بولسا  هللامۇئمىن  قا تەسلىم بولغۇچىدۇر؛هللا  –مۇسۇلمان 
سانالر ىڭدا ىئن  ۇئنكمەتلىك ىئكەنلىكى ەۆكۈملىرىنىڭ ھەممىسىنىڭ ھېھ

ەم ۋە بىلىىكە قادىر بواللمىغانلىرى ھ بىلىىكە قادىر بواللىغانلىرى 
نىڭ ھۆكۈملىرىنىڭ ھەممىسى رەھمەت  هللا  لىقىغا  شۇنداقالبار 

 ياخىىلىق ۋە پەزىلەتلىك ىئكەنلىكى ە خاتىرجەم بولغۇچىدۇر.

 كېتىدىغان ۈگەن سېلىنمىسا ېئزىپ ي –نەپسىلەر 
  تعالىهللا  بولغاچقا اپ  زېرىكىپ قالىدىغانراھەتلەندۈرۈلمىسە چارچ 

نىڭ ەر لىنى ۋە ھۆكۈملىرىنى نەپسىشەرىەئتلىرىنى  بۇيرۇقلىر  زىنىڭۆئ
ىتى ە ھەرخىل تەبىئىرى ە ماس كېلىدىغان ھەمدە وئخىىمىغان سۈپەتل

شۇ    ائندىنشەكىللەرگە بۆلۈپ مۇناسىپ كېلىدىغان ۋاقىتالرغا ۋە
ىڭ ۇئنىڭ ھەققىنى بەردى ۋە ۇئن  ىسى ەلەردىن ھەربىر ھەق ىئنەپسى

بەردى. ياراتقۇچى زاتنىڭ شەرىئىتى قىلىپ نېسىۋىسىنى تولۇق 
 ىياجلىرىنى ھتۈئچۈن بولۇپ  ۇئ زات نەپسىلەرنىڭ ېئ يارىتىلغۇچى بەندە

بۇل قىلىىى وقنىڭ كۈچلۈك وئرۇنلىرىنى  شۇنداقال نەپسى ڭ ائجىز ۋەۇئنى
ياخىى  ەئڭ وئرۇنلىرىنى يۇشۇرۇن بولغانۋە قېچىىى  يۇشۇرۇن بولغان

)مەخلۇقاتنى( » ﴾َأًَل يَ ْعَلُم َمْن َخَلَق َوُهَو اللَِّطشيُف اْْلَِبريُ ﴿بىل ۈچى زاتتۇر. 
                                                           

 ائيەت. 8-7سۈرە ھۇجۇرات  ①
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ياراتقان زات بىلمەمدۇ؟ ۇئ شەيئىلەرنىڭ نازۇك تەرەپلىرىنى بىل ۈچىدۇر  

  ①«.ھەممىدىن تولۇق خەۋەرداردۇر 

 ىىكلىرى ىئ پەسىلنىڭ بىر پەسىللىرىدىن رەھمەت بىز بۈگۈن مانا
. ۈتۈۋاتىمىزك شامالنى بىر شاماللىرىدىن بەرىكەت ۋە تۇرۇۋاتىمىز ۈئستىدە

 اخىىلىقالري بولۇپ  كاتتا نىڭ ەئجرى ىئبادەتلەر  - تاەئت ۋاقىتتا بۇ مانا
 رنىڭائسمانال ۆئچۈرۈلىدۇ  يامانلىقالر  قىلىنىدۇ زىيادە ھەسسىلەپ
. سېلىنىدۇ نكىىە ائسىيلىرىغا شەيتانالرنىڭ ۋە ېئچىلىدۇ ىئىىكلىرى 
 - ۇناھگنۇرغۇن  ۋە نەمدىلىدۇ جى ەرلىرى  مىسكىنلەرنىڭ - كەمبەغەل
 انىدۇ ي يەتلىرىدىنىسمەئ - گۇناھ ۆئزىنىڭ ەئھلىلىرى  مەئسىيەت
. قايتىدۇ پكەتەرە رەببى ۆئز كىىىلەر يۈرگەن قېچىپھەق يولدىن  قايمۇقۇپ

 – ۈندۈزلىرى ك ؛ياخىىسىدۇر  ەئڭ كېچىلەرنىڭ – كېچىلىرى  ۋاقىتنىڭ ۇب
 تۈگەتكىلى اناپس پەزىلەتلىرىنى ائينىڭ ۇب. ەئۋزىلىدۇر  ەئڭ كۈندۈزلەرنىڭ

 ەقۋالىققات كى بۇالقتۇر سۈپسۈزۈك  تۇرغان بۇلدۇقالپگويا  ۇئ بولمايدۇ 
 قىلغۇچى نىدا بىر ۋاقىتتا ۇب. ىئچىدۇ وئچۇمالپ ۇئنىڭدىنكىىىلەر  تەشنا
 ىئ! لىڭېئ بېىارەت خۇش قىزىققۇچى  ياخىىلىققا ىئ: »قىلىپ نىدا

 . دەيدۇ! « يېنىڭ يامانلىقتىن قىزىققۇچى  يامانلىققا

جەننەتلەرنىڭ ىئىىكلىرى ېئچىلىپ  دوزاخنىڭ  ۇ ۋاقىتتاب

َمَضاَن الَِّذي َشْهُر رَ ﴿ بۇ ۋاقىت  كىائگاھ بولۇڭالر لىرى تاقىلىدۇ. ىئىىك
ََُْْى َواْلُفْرقَانِ  ْ ى لِلنَّاِس َوبَ شيِ َناٍت ِمَن ا رامىزان ېئيىدا » ﴾أُْنزَِل ِفشيِه اْلُقْرآُن ُه

                                                           
 ائيەت. -41سۈرە مۇلك  ①
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قۇرائن نازىل بولۇشقا باشلىدى  قۇرائن ىئنسانالرغا يېتەكچىدۇر  ھىدايەت 

 ①.«قىلغۇچى ۋە ھەق بىلەن ناھەقنى ائيرىغۇچى روشەن ائيەتلەردۇر 

الَِّذيَن آَمُنوا   ََي أَي َُّها﴿: قىلىپ مۇنداق دەيدۇزاننى پەرز ىرام هللا تعالى
پەرز  زىسىرامىزان رو  ەسىلەرگمىنلەر! ۇئىئ م» ﴾ُكِتَب َعَلشْيُكُم الصِ شَيامُ 

  ②«.قىلىندى

 رغاكۈنلىرىنى ائسانالشتۇرۇپ بەردى. ۇئالزان ىۇئالرغا رام هللا تعالى
كە ۋە ۇئالرنىڭ يوللىرىغا ەئگىىىى ىلەرگەۇئالردىن ىئل ىرىكى كىى

ىڭ ۇئالرن مەت قىلىپ  ۇئالرنى قىزىقتۇردى.بىلەن رەھ يېتەكلەش
ۇسالشتۇرۇپ ۋە ھۇرۇنالشتۇرۇپ قەلبلىرى ە چاپلىىىپ  ۇئالرنى س

ََي  ﴿  تەسەللى بېرىپ مۇنداق دېدى: تاشالپ نەرسىلەرنى ۈئزۈپ قويغان
لَِّذيَن ِمْن قَ ْبِلُكْم ُم الصِ شَياُم َكَما ُكِتَب َعَلى اأَي َُّها الَِّذيَن آَمُنوا ُكِتَب َعَلشْيكُ 

ُْوَداتٍ  ۞َلَعلَُّكْم تَ ت َُّقوَن  م ا َمْع الردىن( مىنلەر! )گۇناھۇئىئ م» ﴾َأَيَّ
ساقلىنىىىڭالر ۈئچۈن  سىلەردىن ىئل ىرىكىلەرگە )يەنى ىئل ىرىكى 

ى( پەرز روزىسۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك  سىلەرگىمۇ )رامىزان 

 .③«...ىنغان روزا( ساناقلىق كۈنلەردۇر [. )بۇ پەرز قىل481قىلىندى ]

                                                           
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -481سۈرە بەقەرە  ①
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -481سۈرە بەقەرە  ②
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -481ائيەت ۋە  -481سۈرە بەقەر  ③
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ڭ بۇ كاتتا ائينى ۆئز ۈئممىتى ە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر   شۇنىڭ ۈئچۈن
ۇ ائينى ىلىپ  بى بايان قنۇتۇپ  ۇئالرغا بۇ ائينىڭ پەزىلەتلىرىنوئرنىنى تو

 ە ھېرىسمەن كۈندۈزلىرى -ۇ ائينىڭ كېچە يمەت بىلىىكە يېتەكلەپ  بغەنى
ۋە  ى ىر ل سۆز  ۆئز ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ىقتۇرۇپ ھەمدە ۇئالر ۈئچۈن بولۇشقا قىز 

پەيغەمبەر  .ىكەتلىرى بىلەن ياخىى بىر ۈئل ىنى تىكلەپ بەردىھەر  - ىئش
 نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ەئڭ ياخىىسىدۇر ھەمدە نىڭ الر يول –يولى  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص

ى أُولَِئَك الَّ ﴿نۇرالرنىڭ ەئڭ كاتتىسى ۋە ەئڭ ەئۋزىلىدۇر.  –نۇرى  َْ ِذيَن َه
ِْهْ  َت اُهمُ اق ْ َْ ُ فَِبُه  ھىدايەت ەئنە شۇالر )يەنى مەزكۇر پەيغەمبەرلەر( هللا»﴾اَّللَّ

ْْ َكاَن َلُكْم ِف ﴿ ①.«ردۇر  ۇئالرنىڭ يولىغا ەئگەشكىنقىلغان كىىىلە َلَق
 ﴾ذََكَر اَّللََّ َكِثري اَحَسَن ً  ِلَمْن َكاَن يَ ْرُجو اَّللََّ َواْلشيَ ْوَم اْْلِخَر وَ َرُسوِل اَّللَِّ ُأْسَوة  

ى كۆپ ياد ن هللا نى  ائخىرەت كۈنىنى ۈئمىد قىلغان ۋە هللا – سىلەرگە»

 ②.«رەسۇلۇلالھ ەئلۋەتتە ياخىى ۈئل ىدۇر  –ەئتكەنلەرگە 

ىڭ نھۆرمەتلىك ائينىڭ پەزىلەتلىرىنى  ۇئ ۇب ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
مۇ   كىىىلەرنى بۇ ائيغا تولىروزىسىنىڭ دەرىجىلىرىنى  نىقىيامى

قىزىقتۇرىدىغان ۋە بۇ ائيدا ەئمەللەرنى هللا ۈئچۈن خالىس قىلىىتا 
تلەرنى بايان ەپەزىل -رىىچانلىق كۆرسىتىىكە ېئلىپ بارىدىغان دەرىجە تى

 نىڭ قاتارىدىن:قىلىپ بەرگەن ھەدىسلەر 

                                                           
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -05سۈرە ەئنائم  ①
 ائيەت. -24سۈرە ەئھزاب  ②
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  ىنىدۇكىرىۋايەت قىلۇ ەئنھۇدىن رەزىيەلالھ. ەئبۇ ھۇرەيرە 4
ىمكى هللا نىڭ ۋەدىسى ە ىئىەن ەن ۋە ك: »مۇنداق دې ەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ى گۇناھلىرى ىكر ىروزىسىنى تۇتسا  ىئل  رامىزانۈئمىد قىلغان ھالدا  ساۋاب

هللا نىڭ ۋەدىسى ە كىمكى »يەنە مۇنداق دې ەن:  ①«.مەغپىرەت قىلىنىدۇ
 تەراۋىھ ھالدا رامىزان كېچىسىان ۈئمىد قىلغ ىئىەن ەن ۋە ساۋاب

يەنە  ②.«وئقۇسا  ۇئ كىىىنىڭ ىئل ىرىكى گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇ
مىد ۈئ كىمكى هللا نىڭ ۋەدىسى ە ىئىەن ەن ۋە ساۋاب»ې ەن: مۇنداق د

ھلىرى گۇنا قەدىر كېچىسى تۇرسا  ۇئنىڭ ىئل ىرىكى قىلغان ھالدا

 ③.«مەغپىرەت قىلىنىدۇ

كى  ىدۇ رىۋايەت قىلىن سەيد رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن. سەھل ىئبنى 2
  ۇئنىڭ ى بارىئىىك جەننەتنىڭ سەككىز»مۇنداق دې ەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

وزا ر رەييان دەپ ائتىلىدىغان بىر ىئىىك بولۇپ  ۇئنىڭغا پەقەت  ىئچىدە

 ④«.تۇتقانالرال كىرىدۇ

  . ەئبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى1
ائدەم بالىسىنىڭ ھەر بىر ياخىى »مۇنداق دې ەن:  ملسو هيلع هللا ىلصغەمبەر پەي

ھەسسى ىچىلىك كۆپەيتىپ  755ھەسسىدىن  45ەئمىلىنىڭ ەئجرى 
مۇنداق دەيدۇ: >لېكىن روزا ۇئنىڭ سىرتىدا  روزا  هللا تعالىبېرىلىدۇ  

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ④
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پەقەت مەن ۈئچۈن بولىدۇ  ۇئنىڭ ەئجرىنى ۆئزۈم بېرىمەن. ۇئ كىىى 
وزا ر مېنىڭ رازىلىقىمنى دەپ تامىقىنى ۋە شەھۋىتىنى تەرك قىلىدۇ. 

دىكى ى  ىئپتار قىلغان چاغبىر  تۇتقۇچى ۈئچۈن ىئككى خۇشاللىق بار:
. روزا اللىقش  ۇئ رەببى ە ۇئچراشقان چاغدىكى خۇيەنە بىرى  خۇشاللىق؛

ىدىنمۇ ىقپۇر  پارنىڭ نەزىرىدە ىئىنىڭ ائغزىنىڭ پۇرىقى هللا تۇتقۇچ

 ①«.خۇشپۇراقتۇر< 

  نىدۇكىرىۋايەت قىلى رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن . ەئبۇ ھۇرەيرە1
ائي ىر بھەقىقەتەن سىلەرگە بەرىكەتلىك »مۇنداق دې ەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

قىلدى  ۇئ  ز سىلەرگە ۇئ ائينىڭ روزىسىنى پەر  هللا تعالىكەلدى  يىتىپ 
ىكلىرى ڭ ىئىجەھەننەمنى جەننەتنىڭ ىئىىكلىرى ېئچىلىپ ائيدا 

 اخىىۇئ ائيدا مىڭ ائيدىن ي تاقىلىدۇ ۋە شەيتانالرغا كىىەن سېلىنىدۇ.
م قالسا  مەھرۇ كېچە بار. كىمكى ۇئنىڭ ياخىىلىقلىرىدىن بىر  بولغان

 ②.«ەن كۆپ ياخىىلىقتىن مەھرۇم قالغان بولىدۇھەقىقەت

ىقالرنىڭ ۇ ائيدا ياخىىلب ىك ائينىڭ پەزىلەتلىرىنى ۋەەتلۇ ھۆرمب 
ۇ ب ىقىنى بايان قىلىپ بېرىدىغان  شۇنداقالھەسسىلەپ كۆپىيىدىغانل
ر ناھايىتى مەت بىلىىكە قىزىقتۇرىدىغان ھەدىسلەيائينىڭ ۋاقىتلىرىنى غەنى

 كۆپ بولۇپ  ساناپ تۈگەتكىلى بولمايدۇ.

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 دې ەن.« سەھىھ»ەئھمەد ۋە نەساىئ رىۋايەت قىلغان. ەئلبانى  ②
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لىققا ياخىى ىئىارەت قىلىپ ۆئتكەن ھەدىسلەردە بىز يۇقىرىدا
 بار.  الرپاكىت -قىزىققۇچى ۈئچۈن يېتەرلىك دەلىل 

ۆئز قەلبى ە نەسىھەت قىلغۇچى  نەپسىنى پاكالشقا تىرىىقۇچى  
نى تەلەپ رىىدەرىجىلۋە جەننەتنىڭ ائلىي  ياخىىلىقالرغا ائلدىرىغۇچى

ېتىش تلىرى ە يۇ مەقسەببولغۇچىنىڭ ھەممىسى  قىلىىتا راستچىل
 نىۆئز نەپسى تۈرۈش بىلەن يجىددى يەڭلىرىنى ىئنتايىن  ۈئچۈن

كۆپ  قا يېقىنالشتۇرىدىغان ەئمەللەرنىارلىىى كېرەك. ائندىن هللا تەيي
ەللەر ەئم قەلبىنى تۈرلۈك ياخىى ۆئزىنى ىئسالھ قىلىىى قىلىش بىلەن 

ز نەپسىنى ۆئ بىلەن بىلەن نۇرالندۇرۇشى  گۈزەل ەئخالقالر ۋە ىئبادەتلەر
ڭ رەزىل يولىدىن ائسىيالرنىپاك مۇئمىنلەرنىڭ  ەئدەپلىك قىلىىى ھەمدە

ى ل قىلىىكونترو  نەپسىنى ۈئچۈن لىرىغا يېقىنلىىىپ قالماسلىقيول
ۇ ىئىالردا ھىممىتى ائجىز بولماسلىقى  ەئزالىرى كېرەك  شۇنداقال ب

ا قارشى ق ھەۋەسكە ەئگەشمەسلىكى ۋە هللا - بوشاڭ بولماسلىقى  ھاۋاي  ى
 خىيالالرغا جۈرەئت قىلماسلىقى كېرەك. 

كۈنلەردۇر   ساناقلىقپەقەت ائخىرلىىىىى يېقىن بولغان  بۇ كۈنلەر
 رىىىدۇ ۋەىكەن كىىى نىجاتلىققا ېئۇئنىڭدا نىجاتلىققا ېئرىبۇ كۈنلەردە 

   ۈسىنىبىزنىڭ بىرىمىز ۆئزىنىڭ كەل زىيان تارتقان كىىى زىيان تارتىدۇ. 
 ۋە تاقىتى يېتىدىغان  قادىر  ساغالم بولغان نەرسە ۈئچۈن بۈگۈن ائسان

  تاپامدۇ ياكى زېمىن ۋە تۇپراقنىڭ باغرىدا بوالمدۇھالىتىدە لۈك ھايات كۈچ
 بۇنى بىلمەيدۇ. 
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بۇ ھۆرمەتلىك ائينىڭ پەزىلەتلىرىنى بىل ەنلىكى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ى. بۇ ائيدا نۇتتوتپەزىلەتلىرىنىڭ دەرىجىلىرىنى ۈئممىتى ە ۇئنىڭ  ۈئچۈن 
زايا  ۇئنى  ايەت يوللىرىغا باشلىدىۋە مەخپىي ھالەتتە ھىد ائشكارا 

لەرنىڭ زىيان سەل قارىغان كىىى قىلىۋەتكەن ھەمدە ۇئنىڭغا
نچىلىك ى. شۇائگاھالندۇرد تارتىدىغانلىقى ۋە خار بولىدىغانلىقىدىن

پەزىلەتلىك ەئمەللەردىمۇ ھەرىكەتلەنمەي سۇسلۇق قىلىپ 
ىت  اكى ۋاقي كە سەل قارىغانلىقى ۋەتەربىيىلەش ۆئزىنى وئلتۇرۇۋېلىپ 

ى ائلدىرىغانلىقىن ائندىن ائي ۆئتۈپ كېتىىكە ائز قالغاندا كۈن ۋە
شەرەپ  ر ەئھلىنىڭالرنىڭ تاەئت ەئھلى ۋە سەۋ ۇئ ەئيىبلىدى  شۇنداقال

َتيِِن ُكْن ُُ مَ ﴿ۋە ياخىىلىققا ېئرىىكەنلىكىنى كۆرۈپ   َُفوََ ف َ ََي لشي ْ ْوَ ا َعُهْم فََ
ا كاشكى مەن )ۇئرۇشتا( ۇئالر بىلەن بىللە بولغان بولسام  چوڭ » ﴾َعِظشيم 

بىر مۇۋەپپەقىيەتكە )يەنى غەنىيمەتتىن زور نېسىۋى ە( ېئرىىكەن 

ۇشايمان پ دې ەنلىكىنى  لېكىن ۆئتۈپ كەتكەن پۇرسەتنىڭ  ①«بوالتتىم
قاپ كەتكەن نەرسىنىڭ وئرنىنى بىلەن قايتىپ كېلىىى ياكى يو

 ملسو هيلع هللا ىلصەيغەمبەر پ ىئمكانىيەتتىن تولىمۇ يىراق ىئكەنلىكىنىتولدۇرۇشنىڭ 
ە كۆپ ياخىىلىقنىڭ بارلىق ىئىىكلىرىنى چېكىىك  بىل ەنلىكى ۈئچۈن

 تىرىىچانلىق كۆرسىتەتتى.

لىرى ىئىىكلىرى ېئچىلغان ۋە سەۋەب ىنىڭ ائلدىدىكىمۇسۇلمان ۆئز 
ىىچانلىق تېر  اخىىلىقالرنى قولغا كەلتۈرۈشتەي ائسان بولغان بارلىق
چۈنكى  كىچىك ياخىىلىق چوڭىيىدۇ  چوڭ كۆرسىتىىى كېرەك. 

                                                           
 ائيەتنىڭ بىر قىسمى. -71سۈرە نىسا  ①
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 مۇسۇلماندۇ ۋە ائز ياخىىلىق كۆپىيىدۇ. ياخىىلىق كاتتا بولى
هللا نى ىنە بىر نەرسىنىمۇ تۆۋەن كۆرمەسىلىكى  ۆئزىلىقتىن كىچىككىياخى
چمەسلىكى بىر ەئمەلدىنمۇ ۋاز كەە ا يېقىنالشتۇرىدىغان كىچىككىنغ تعالى

ۋە   ىسى  يېتەكچىسىۈئل ھەرىكەتلىرىدە -ھەمدە ھەربىر سۆز  ىئش 
 ىىىى الزىم.ەئگى گە ملسو هيلع هللا ىلصبولغان پەيغەمبەر  سىمېھرىبان نەسىھەت قىلغۇچى

ْْ َجاءَُكمْ ﴿پەتلەيدۇ: سۈشۇنداق نى  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  هللا تعالى  َرُسول  ِمْن َلَق
)ىئ » ﴾َرُءوف  َرِحشيم   شْيِه َما َعِنتُّْم َحرِيص  َعَلشْيُكْم ِِبْلُمْؤِمِنيَ أَنْ ُفِسُكْم َعزِيز  َعلَ 

ىئنسانالر!( شۈبھىسىزكى  سىلەرگە ۆئزائرا ائراڭالردىن پەيغەمبەر كەلدى. 
سىلەرنىڭ كۈلپەت چېكىىىڭالر ۇئنىڭغا ېئغىر تۇيۇلىدۇ؛ ۇئ سىلەرنىڭ 

اھايىتى ائمراقتۇر  نمىنلەرگە ۇئدايەت تېپىىىڭالرغا( ھېرىستۇر  م)ھى

 ①«.كۆيۈمچاندۇر 

 -نىڭ بارلىق ەئخالقلىرىنى  مەنھىجىنى ۋە يول  ملسو هيلع هللا ىلصسىز پەيغەمبەر 
نى ۈئل ە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  نى ېئزىق چىىىڭىز بىلەن چىىلەپ يورۇقلىرى
 ىئزىدىن مېڭىڭ. ۇئنىڭ قىلىڭ ۋە 

 :يورۇقلىرىدىن -نىڭ ەئخالقى  مەنھىجى ۋە يول  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 قۇش.قۇرائننى كۆپ وئ ۋە لە نامازسەدىقىلەرنى كۆپ قىلىش  نەپ. 4

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر »رەزىيەلالھ ەئنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ىئبنى ائبباس 
جىبرىئىل  دازانرامى  بولۇپمۇىئدى.  كىىىلەر ىئچىدىكى ەئڭ سېخىي كىىى

تەتتى. لىىىپ كېيم بىلەن ۇئچراشقاندا تېخىمۇ سېخىەئلەيھىسساال

                                                           
 ائيەت. -428سۈرە تەۋبە  ①
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ېچىسى ك دا ھەررامىزانجىبرىئىل ەئلەيھىسساالم بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
ڭ جىبرىئىل نى ملسو هيلع هللا ىلصچرىىىپ قۇرائندىن دەرسلىك قىلىىاتتى. پەيغەمبەر ۇئ

مۇ تېز دىنلىقى شامالياالم بىلەن ۇئچراشقان چاغدىكى سېخىسەئلەيھىس

 ①«.ىئدى

 ېئرىىىش ىرلەرگە باراۋەرتۇتقۇچىالر ېئرىىكەن ەئج روزا  .2
ىلدۇرۇشقا ق رنى قۇدرىتىنىڭ يېتىىىچە ىئپتارۇچىالروزا تۇتق  ۈئچۈن

 جۇھەنى رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىند ىئبنى خالىد ھېرىسمەن بولۇش. زەي
 زا كىمكى رو »مۇنداق دې ەن:  ملسو هيلع هللا ىلص كى: پەيغەمبەررىۋايەت قىلىنىدۇ 

ەرسە نە  روزا تۇتقۇچىنىڭ ەئجرىدىن ھېچتۇتقۇچىغا ىئپتارلىق بەرس
وئخىاش  ەنىڭكى بەرگۈچى ە روزا تۇتقۇچى لىقىئپتار   كېمەيمەستىن

 ②.«ر بېرىلىدۇىەئج

 خالىس ۈئچۈن هللا تعالىتۇرۇشنى روزا تۇتۇش ۋە قىيامدا  .1
رىىىش ېئھسانغا ېئ -كاتتا ائتا  دا شۇ ائرقىلىقرامىزان ىش  شۇنداقالقىل

مەقسەتلەردىن ۋە رىيانىڭ كىرلىرىدىن  ىنى يامانقەلب  ۈئچۈن
 يىراقالشتۇرۇش.

ېئھسان دې ىنىمىز  يۇقىرىقى ھەدىسلەردە  -كاتتا ائتا 
 .«ىئل ىرىكى گۇناھالرنىڭ مەغپىرەت قىلىنىىىدۇر » كەل ىنىدەك 

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 دې ەن.« سەھىھ»تىرمىزى رىۋايىتى. ەئلبانى  ②
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ائخىرقى  نىڭرامىزان  بولۇپمۇ مدا تۇرۇشتاكېچىلىرى قىيا رامىزان .1
تۇرۇشتا  كېچىدە قىيامدامىڭ ائيدىن ياخىى بولغان  وئنىدا ۋە ۇئنىڭدىكى

 ر. لىق كۆرسىتىش. ائگاھ بولۇڭالركى  ۇئ بولسىمۇ قەدر كېچىسىدۇ تىرىىچان

 وئن نىڭ ائخىرقىرامىزان: »ائىئىە رەزىيەلالھۇ ەئنھا مۇنداق دەيدۇ
  ىكېچىلىرىنى ىئبادەت بىلەن ۆئتكۈزەتت ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر كۈنى كىرسە  

 يەنى ائيالىغا) بىلىنى چىڭ باغاليتتى ائىئلىسىدىكىلەرنى وئيغۇتاتتى ۋە

 ①«.نچىلىق قىلىىتىن ساقلىناتتى(يېقى

لغان  ۇئرۇش قى يولىدا دنىڭ بارلىق تۈرلىرى بىلەن هللاجىھا .1
قا الرنىڭ ەئسىرلىرىنى قۇتقۇزغان  قۇتقۇزۇشمۇجاھىد تەييارلىق قىلغان 

لىق مۇجاھىدالرغا ياخىى تىرىىقان ۋە ياردەم بەرگەن ھالەتتە  شۇنداقال
 ھاد قىلىش.باسار بولغان ھالەتتە جىبىلەن وئرۇن

 ڭ شەرەپلىك ۋە ەئڭ كاتتاھەقىقەتەن ىئسالم تارىخىدىكى ەئ
ككى ىئ –ى  بەدر جېڭى. بۇ جەڭ ېئيىدا بولغان. بىر  رامىزانىئككى جەڭ 

ىھ روشەن فەت فۇرقان كۈنىدە بولغان؛ يەنە بىرى  قوشۇن ۇئچراشقان
بۈيۈك  تھىسى بىلەن زېمىندىكى ەئڭبۇ مەككە فە فەتھىسى.مەككە  بولغان
شېرىك ۋە مۇشرىكالرنىڭ نىجىسلىرىدىن پاكالنغان ېئدى.  ماكان

ۈيۈك ب يىدا جىھاد قىلىىنىڭ ەئجرى كاتتا ۋەېئ رامىزانھەقىقەتەن 
 دۇر.زا تۇتۇشنىڭ ەئجرىمۇ ناھايىتى كاتتى  جىھاد مەيدانىدا رو بولغىنىدەك

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسىلىم رىۋايىتى. ①
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ەئبۇ سەىئد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى  
سا  هللا كۈن روزا تۇت يولىدا بىر كىمكى هللا»مۇنداق دې ەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ①.«يىراق قىلىدۇيۈز يىل دوزاختىن ۇئ بەندىنى 

ەئبۇ ۇئمامە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى  پەيغەمبەر 
نىڭ ۇئ ولىدا بىر كۈن روزا تۇتسا  هللاي كىمكى هللا»مۇنداق دې ەن:  ملسو هيلع هللا ىلص
زېمىننىڭ كەڭلىكىدە  -ائسمان  ىلەن دوزاخنىڭ ائرلىقىنىب

 ②.«ۋېتىدۇۇ يىراقالشتۇر 

دۇائنىڭ ىئجابەت  . دۇائدا تىرىىچانلىق كۆرسىتىش ھەمدە1
بولۇش سەۋەبلىرىدىن بولغان ىئخالسقا ەئھمىيەت بېرىش. دۇائ قىلغان 

قەلب بىلەن دۇائ قىلىش  دۇائدا ائۋازىنى پەس قىلىش   ۋاقىتتا  چىن
ائنى ۈئچ   دۇىئستىغپار وئقۇش گۇناھلىرىغا ىراپ قىلىش گۇناھلىرىنى ېئت

ا كۆپ يېلىنىش  دۇائدا جەزم قىلىش  غ تعالىقېتىم تەكرارالش  هللا 
شىغا ىئىەنچ قىلىش  دۇائدا چەك تىن دۇائنىڭ ىئجابەت بولۇ

ەتمەسلىك ۋە ۇئنىڭدىن باشقىالر. شۇنىڭدەك  سۈرە بەقەرەدە ائشۇرۇۋ 
ۇنداق دەيدۇ: م هللا تعالى لتۈرۈش.زا ائيەتلىرىنى ەئگەشتۈرۈپ كەكەل ەن رو 

اِع ِذَذا َدَعاِن ﴿ َّْ َوِذَذا َسَََلَك ِعَباِدي َعيِنِ  فَِإّن ِ َقرِيب  ُأِجشيُب َدْعَوَة ال
ُْونَ  مېنىڭ بەندىلىرىم سەندىن » ﴾فَ ْلشَيْسَتِجشيُبوا ِل َوْلشيُ ْؤِمُنوا ِب لََعلَُّهْم يَ ْرُش

غا مەن ھەقىقەتەن ۇئالر مەن توغرۇلۇق سورىسا )ۇئالرغا ېئيتقىنكى(  

                                                           
 دې ەن.« ھەسەن»نەساىئ رىۋايىتى. ەئلبانى  ①
 دې ەن.« سەھىھ»تىرمىزى رىۋايىتى. ەئلبانى  ②
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يېقىنمەن )يەنى ۇئالرنىڭ ەئھۋالىنى  سۆزلىرىنى بىلىپ تۇرىمەن(  ماڭا 
دۇائ قىلسا  مەن دۇائ قىلغۇچىنىڭ دۇائسىنى ىئجابەت قىلىمەن  ۇئالر 
توغرا يول تېپىش ۈئچۈن مېنىڭ دەۋىتىمنى قوبۇل قىلسۇن ۋە ماڭا ىئمان 

 ۈئمىدكى بۇ ائيەتتە  بۇ ①«.(ېئيتسۇن )يەنى ھەمىىە ىئمان بىلەن بولسۇن
 انىارەت بار ۋە بۇ ائيدا ائسممەت بىلىىكە ىئيھۆرمەتلىك ائينى غەنى

 دۇائالرنى خاس قىلىش بار.ۈئچۈن   ىئىىكلىرىنىڭ ېئچىلىىى

نىدۇكى  ىدىن رىۋايەت قىلائبدۇلالھ ىئبنى ەئمر رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ
 ىئپتار قىلغان ۋاقىتتىكى روزىدارنىڭ»ې ەن: مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ②.«دۇائسى رەت قىلىنمايدۇ

رىۋايەت قىلىنىدۇكى   رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن ەئبۇ ھۇرەيرە
 ىڭ دۇائسى قايتۇرۇلمايدۇ نىىۈئچ كى» مۇنداق دې ەن: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 ۋە روزا تۇتقۇچى ىئپتار قىلغان ۋاقىتتا قىلغان دۇائ  ىئمامۇئالر: ائدىل 

 ③.«مەزلۇمنىڭ دۇائسى

  ڭائزاب تارتىۋاتقان مۇئمىنلەرنى ىز بۈگۈن پۈتۈن يەر يۈزىدىكىب
زۈش مۇسىبەتلىرىنى كەتكۈ  ۇجاھىدالرنىڭمائزاب تارتىۋاتقان  بولۇپمۇ
ىىكە  هللا يمەت بىلغەنى دۇائنىڭ ىئجابەت بولۇش ساەئتلىرىنى ۈئچۈن 

 ھە!؟ -يېلىنىىقا ۋە كۆپ دۇائ قىلىىقا نېمىدې ەن مۇھتاج ا دۇائدا غ تعالى
ن ىئچىدە   زىياقا كۆتۈرۈپلىرىمىزنى هللا ۇ ھۆرمەتلىك ائيدا  قولبىز ب

                                                           
 ائيەت. -481سۈرە بەقەرە  ①
 ىئبنى ماجە رىۋايىتى. ②
 تىرمىزى ۋە ىئبنى ماجە رىۋايىتى. ③
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ېلىنىپ يتىن هللا   سورىغىنىدەك قىيىنچىلىقتا قالغان كىىىنىڭ
سورىىىمىز كېرەك. ائلدىدىكى ىئىىكلەر تاقالغان ائجىز ۋە كەمبەغەل 

 ىز ھەمدەۈئمىد قىلىىىمدىن  هللا تعالى  د قىلغىنىدەككىىىنىڭ ۈئمى
زۈلۈپ تىڭىرقاپ قالغان كىىىنىڭ لىش سەۋەبلىرى ۈئكې -بېرىپ 

 لىنىىىمز كېرەك. غا يې هللا تعالىلىنغىنىدەك يې

ىىىمىز ۈئل ە ېئلنىڭ بەدر كۈنىدىن ۆئزىمىزگە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر بىز 
 بەدر كۈنى  پەيغەمبەر»مۇنداق دەيدۇ:  كېرەك. ۆئمەر رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ

 نىڭ سانىساھابىلەر  ىئدى  4555نىڭ سانى ۇئالر  مۇشرىكالرغا قارىدى  ملسو هيلع هللا ىلص
 هللا  ە يۈزلەندى  ائندىن قولىنى كۆتۈرۈپقىبلى ملسو هيلع هللا ىلصىئدى. پەيغەمبەر  140
نۇسرىتىڭنى  لغانماڭا ۋەدە قى : >ىئ رەببىم غا دۇائ قىلىىقا باشلىدى تعالى

رىتىڭنى ماڭا ۋەدە قىلغان نۇس ىئ رەببىم  بەرگىن! رېائللىققا ائيالندۇرۇپ
ۇ ىن بىئ رەببىم  ەئگەر سەن ىئسالم ەئھلىد !قارغىنۋۇجۇدقا چى

بادەت قىلىدىغان ائدەم مىندا ساڭا ىئجاماەئتنى ھاالك قىلساڭ  زې
الەتتە ھ قولىنى كۆتۈرگەن  قىبلى ە يۈزلىنىپ ملسو هيلع هللا ىلصقالمايدۇ.< پەيغەمبەر 

ەتتى. شۈپ كدۇائ قىلىىنى داۋامالشتۇردى  ھەتتا تونى مۈرىسىدىن چۈ
 ىنىتونىڭ ن ملسو هيلع هللا ىلص  پەيغەمبەر كېلىپ ىيەلالھۇ ەئنھۇائندىن ەئبۇبەكرى رەز 

لىك ۇلالھ  رەببىڭ ە قىلغان دۇائيىڭ يېتەر ىئ رەسۇل»ائرتىپ:  مۈرىسى ە

 ①.دېدى «بولدى. ۇئ چوقۇم ساڭا ۋەدە قىلغان نۇسرەتنى ائتا قىلىدۇ

بىز ياشانغانالرنى  بالىالرنى  ائيالالرنى ۋە ائجىزالرنى بۇ دۇائغا 
شىمىز كېرەك. چۈنكى ۇئالرنىڭ دۇائسى فەتىھ  نۇسرەت ۋە قىزىقتۇرۇ

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصبولغان كاتتا بىر ىئىىك تۇر. پەيغەمبەر  رىزىق ىئىىكلىرىدىن
لەر ىنىسائجىزالر سەۋەبلىك رىزىقلى ىئچىڭالردىكى سىلەر پەقەت»دې ەن: 

 ①.«ۋە نۇسرەتلىنىسلەر

سۆزلەردىن  ناچار  -  سەت گەپ . يامان ەئخالقالردىن7
ىيەتلەرگە چۆكۈپ كېتىىتىن  هللا نىڭ مەئس - ىالردىن  گۇناھىئ

چۇقان  -چۇرۇڭ  سۈرەن  -لىرى ە تاجاۋۇز قىلىىتىن ۋە ۋاراڭ ھۆكۈم
 دا وئلتۇرۇشتىن يىراق تۇرۇش.ىر سورۇنلى

رىۋايەت قىلىنىدۇكى   ەئبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن
اسىز زا تۇتسا ھايسىلەرنىڭ بىرىڭالر رو »مۇنداق دې ەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

اكى ەئگەر بىرى ۇئنى تىللىسا ي ۆزلەرنى قىلمىسۇن  ۋارقىراشمىسۇن.س

 ②«.مەن< دېسۇنمەن روزىدار >ۇئرۇشماقچى بولسا  ۇئ كىىى 

دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى  ەئبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ
ە ۋ يالغان سۆز  روزىدار تۇرۇپمۇ كىمكى»مۇنداق دې ەن:  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

يېمەي نىڭ ىى  ۇئ كسۆز بىلەن ىئش قىلىىنى تەرك ەئتمەيدىكەنيالغان 

 ③.«يوق ىتىھاج نىڭ هللا تعالى ىئچمەي تۇتقان روزىسىغا -

 

 

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 بۇخارى رىۋايىتى. ③
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 خاتىمە

نى ەپسىلەر ن نى تىترىتىدىغان  قەلبلەرنى قورقىتىدىغان ۋەبەدەنلەر 
بولۇشى  نەسىھەت -بىزگە ۋەز  ڭۇ كاتتا ھەدىسنىۋەھىمى ە سالىدىغان ب

 بىز بۇ ھەدىسكە ھەر ۋاقىت نەقەدەر مۇھتاجۈئچۈن ەئسلىتىپ ۆئتىمىز. 
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق دەيدۇ: ەئبۇ ھۇرەيرە  ؟ھە! -

ىئ : »دېدى. ائندىن !«ائمىن  ائمىن  ائمىن» :مۇنبەرگە ۆئرلەپ
 «ڭغۇ؟دېدىەپ >ائمىن  ائمىن  ائمىن< رەسۇلۇلالھ  سەن مۇنبەرگە ۆئرل 

ا ېىىمغنىڭ قجىبرىئىل ەئلەيھىسساالم مې: »ملسو هيلع هللا ىلصدېيىلدى  پەيغەمبەر 
نماي ېئيىنى تاپسا  ائندىن ۇئنىڭغا مەغپىرەت قىلى رامىزانكىمكى كېلىپ: >

مىن ائ ىنى ۆئز رەھمىتىدىن يىراق قىلسۇن ۇئ كىى دوزاخقا كىرسە  هللا

 ①..«< دېدىم..ائمىن>دېدى  مەن  <دې ىن

رگۈن ۈ ۇ ائينى مۇجاھىدالر ۈئچۈن فەتىھ  سدىن ب هللا تعالىبىز 
ملىك  جەر ۈئچۈن خاتىر   قورققۇچىالقىلىنغان كىىىلەر ۈئچۈن پاناھلىق

 تسىزلەر ۈئچۈن خۇشاللىق ەئسىرلەر ۈئچۈن نىجاتلىق  بىچارە بەخ
 -د  ائجىزالر ۈئچۈن كۈچ ۈئمى - ۈئمۈدسىزلەن ۈچىلەر ۈئچۈن ائرزۇ

ە كۈچ ۋ ۈئچۈن ىئمكانىيەتكە ىئ ە بولۇش قۇۋۋەت ۋە تۇتقۇن قىلىنغانالر
الرنى ھەقىقەتەن دۇائ ېئي  ى قىلىپ بېرىىىنى سورايمىز! هللاقۇۋۋەت  -

ۋە چى دۇائالرنى ىئجابەت قىلغۇ پ تۇرغۇچى  بەندىلىرى ە يېقىن ائڭال
 ياردەم بەرگۈچى زاتتۇر.

وآله وأصحابه الطشيبي  وصلى هللا وسلم وِبرك على عبْه اْلمي
ٍْ هبْيهم ذىل يوم الْينالطاهرين   وعلى كل مهت

                                                           
 دې ەن.« سەھىھ»رىۋايەت قىلغان. ەئلبانى نى ھىببان ىئبنى خۇزەيمە ۋە ىئب ①
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