
 
 

 بىسمىلالھىررهھمانىررهھىم

 ناھايىتى شهپقهتلىك ۋه مىھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

 

 رامىزان يازمىلىرى

 

 مۇستافا ئىسالمئوغلى

 
 چۈشهن نهشىرىيات

 

 

 .قالىلىرىنىڭ تالالنمىسىدىن تهشكىل تاپقانبۇ كىتاپ يازغۇچىنىڭ ما
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 ئىمان ئهڭ بۈيۈك ئىمكاندۇر

 

 كىرىش سۆز

 

  مۇمكىن ئهمهس دهمسهن؟

 .بۇنداق دېسهڭ قانداق بولىدۇ دوستۇم؟ ياراشمايدۇ ساڭا

نېمىشقا خۇددى الله يوقتهك گهپ قىلىسهن؟ بىلهمسهن، الله يوقتهك گهپ قىلىش 

 .گۇناھتۇر

الله بار ) ھهر نهرسىگه قادىر.(ئىمان بولسا ئىمكان بار. ارالله بار، اللهغا ئىمان ب

 !تۇرۇپ مۇمكىن ئهمهس دېيىشكه قانداقمۇ تىلىڭ بارىدۇ؟

 ! ياكى بولمىسا سهن قىلغان ئىشلىرىڭغا ياردهمسىز كىرىشىۋاتىسهن؟

، الله نىڭ ئىلتىپاتى )الله نىڭ نامى بىلهن (  مهن بۇ ئىشنى  بىسمىلالھ دېيىش 

 .ن دېگهنلىكتۇربىلهن قىلىمه

   دېيىش  بىسمىلالھ  ئىشقا  بۇ   مهن )   كىرىشىمهن  بىلهن  نامى  نىڭ ) الله

 .  دېگهنلىكتۇر

 .  اللهتىن ياردهم سورايمهن دېگهنلىكتۇر    مهن بۇ ئىشتابىسمىلالھ دېيىش 

اللهغا تاپشۇرىمهن ) الله نىڭ نامى بىلهن (  مهن بۇ ئىشنى  بىسمىلالھ دېيىش 



 كىن دېگىنىڭ نېمىكىن دوستۇم؟مۇم   .دېگهنلىكتۇر

 ئىدى، ) دۇنياسىدىن مال(ئهگهر ئىمكانى بولغانالر تېخىمۇ كۆپ  سهرىپ قىلسا

 بوالتتى  بايالر  ئهڭ  بهرگهنلهر  كۆپ  ئهڭ  يولىدا  الله  باقساڭ .  قاراپ ئهتىراپىڭغا

قالغىنى شۇكى، ئىنسان بولۇش، بىر ... ئهھۋالنىڭ بۇنداق ئهمهسلىكىنى كۆرىسهن

 بو  دېگهنلىكتۇرئىمكانى  لۇش  بىر .  ساالمهتلىك  ئىمكانىيهتتۇر،  باھاسىز ئهقىل

 ...ئىمكاندۇر، ئىمان بولسا مىڭ ئىمكاندۇر

   ئىمكان  چهكسىز  الله  يهنه، )   پهيغهمبىرىمىز )ساھىبى  ئىمكاندۇر،  قۇرئان دۇر،

  )   ۋهسسهللهم  ئهلهيھى  سهللهلالھۇ  تۇتۇش )  روزا  ئىمكاندۇر،  ناماز ئىمكاندۇر،

 ۇرئىمكانىيهتت  مهسىلهن، ...  قانچىلىك پايدىالندىڭ؟  ئىمكانىيهتلهردىن  بۇ پۈتۈن

 الله نى بارلىق ئىمكانىيهتنىڭ ساھىبى دهپ چۈشىنىپ باقتىڭمۇ؟

 بولغان مهدهنىيهتنىڭ كهلگۈسىنى   تهۋه  ياشاۋاتقان زېمىنىڭ،  ئائىلهڭ، باللىرىڭ،

 مۇشۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئويالشقان ۋاق  بوپتۇ،  نىڭ ئويالشقان ۋاقتىڭدا،  الله ىتتا

 نىمۇ ئويالپ باقتىڭمۇ؟) رهھمىتى ۋه مهرھهمىتى ( 

. ھىجىرهت نىيهت قىلىنغان بولسا، سهۋرىنىڭ ئېتهكلىرىده يۈرمه، چوقىسىغا چىق

 نىدالىرى   رهب  يا  قىل  كۇپايه  ماڭا  سهن  تۈگدى،  كۈچۈم  يهنى چوقىسىغا،

 . كۆتۈرۈلگهن پهللىگه چىق

ۈتۈن ئىمكانالرنى تۈگهتكهن بولساڭ، يېڭى ئهگهر مهككىنىڭ ھهققىنى بهرگهن ۋه پ

 باس  قهدهم  قاراپ  يوللىرىغا  مهدىنىنىڭ  ئۈچۈن  قىلىش  پهيدا . ئىمكانالرنى

   رهببىڭ  قورقما،  لېكىن  مۇمكىن،  بولىشى  كۆپ  الله(دۈشمهنلىرىڭ بۈيۈكتۇر، )

 بۈيۈكتۇر  ھهممىدىن  ياردىمى .  پهرۋهردىگارنىڭ  بولغان  بۈيۈك  ئهڭ پهقهت

مهككىگه ( ئۇ يهر دهل سهۋرنىڭ . تۈگىگهن يهرده يېتىپ كېلىدۇبهندىسىنىڭ كۈچى 

 .چوقىسىدۇر) يېقىن بىر تاغ ئىسمى 



 .قېنى تىرىش ۋه ياماش، يۇقىرىغا، تېخىمۇ يۇقىرىغا، ئهڭ يۈكسهك نوقتىغا

 نېمه بار سهۋر چوققىسىدا؟

 .الله ۋهده قىلغان ياردهم بار

 نېمىشقا الله ۋهده قىلغان ياردىمى ئۇ يهرده؟

 بهندىنىڭ تاقىتى تۈگىگهن جاي، شۇنىڭ ئۈچۈنچ  ۈنكى ئۇ يهر ئىالھى ياردهم، .

   بولىدۇبهندىنىڭ  يېرىده  دېگهن  رهب،  يا  بېرهلمىدىم   بهرداشلىق بۇ .

 ئادىتى  ئۆزگهرمهس  نىڭ  الله  بۇ  سۈننهتۇلالھدۇر،  سۈننهتۇلالھ . پاراسهتلىك،

الله نىڭ بىرلىك . ئالدىمغا كهلسۇن دهپ ساقالش ئهمهس، ئۇنىڭغا ماسلىشىشتۇر

ھهرىكىتىنىڭ سىرىنى يېشىشتۇر، ئىالھى ھهرىكهتنىڭ سىرىغا چۈكۈپ، نېمه قىلىش 

 ..كېرهك بولسا شۇنى قىلىشتۇر

 ئهمسه، قانداق بولىدۇ بۇ ئىش؟

 :بۇ فورمۇالنى ئۇنۇتما. ئاسان دوستۇم، بهك ئاسان

ئوخشاش نهرسه بۇرۇنقىالر نېمه بىلهن نىجاتلىققا ئېرىشكهن بولسا، كېيىنكىلهرمۇ 

 تاپىدۇ  نىجات  بىلهن  ئۆزگۈرىدۇ، .  ماكان  ئۆزگۈرىدۇ،  زامان  ئۆزگۈرىدۇ، پهيىت

پهقهت ئادهت ئۆزگهرمهيدۇ، ئهڭ ئهقهللىي . ئىمكان ئۆزگۈرىدۇ، ئورگان ئۆزگۈرىدۇ

 . ئاجىزلىقلىرى ۋه ياكى پهزىلهتلىرى بىلهن ئىنسان ئۆزگهرمهيدۇ

   ئىنسان  قىممىتىنى(دوستۇم،  ئىنساننىڭ  ي)  چىڭ(ادىدا  ھېچ )  كېرهك، تۇتۇشى

بولمىسا كۇلۇب تۇتقانالردهك ھاياجان ۋه سۆيگۈ بىلهن؛ ھېچ بولمىسا، شىشقال 

 گۇناھالرغا   گېلىگىچه  بولمىسا  ھېچ  بىلهن؛  ئارزۇ  ۋه  ئۈمۈد ئاتقانالردهك

 .پاتقانالردهك جاساره ۋه جۈرهت بىلهن چىڭ تۇتىشى كېرهك

قىلىش، تۈگهشكهن ئىنساننى قايتا يۆلهش ئىنساننى ئهتىۋارالش ۋه ئۇنى ئىسالھ 

 كېرهك  بېقىش، .  قېقىش  تېپىپ  ئىشىكنى  ئېچىلغان  قهلبىگه  ئۈچۈن بۇنىڭ



   دهپ  ئۈزۈپ(ئېچىلمايدۇ  ئۈمۈد  ھهتتا )  ھهپتىلهپ  كۈنلهپ،  كهچمهسلىك؛، ۋاز

ئىشىك ئېچىلسا ئهگهر، كهبىگه كىرگهندهك تولۇپ تاشقان . ئايالپ ساقالش كېرهك

 !ۆيگۈنىڭ يۈكسهك پهللىسىده كىرىش كېرهكھاياجان بىلهن، س

قهلبكه، قهلبلهرگه تۇتاشقان يولالرنىڭ خهرىته، كومپاسلىرىنىڭ ئورۇنىنى ۋهھيى، 

 الزىم  ئېلىشى  قۇرئان  بىلهن .  ئۇرۇق  قۇرالردىكىلهرنى،  ئايهتلهرگه قۇرالردىكى

   بىلهن  بۇلبۇل  ئهۋالتنى،  بىلهن  ئانا  تىرناقنى،  گۆش بىلهن  تۇپىراقنى،  قىزى( ) ل

قىلىشقا تېگىشلىك ئهسلى ئىش، . گۈلنى ئۇچراشتۇرغاندهك ئۇچىراشتۇرۇش زۆرۈر

 :ئاكىف نىڭ دېگىنىدهك   خۇددى قۇرئان شائىرى. ھهرىكهت، يول بۇدۇر

 

 الله غا يۆلهن، ئۇنىڭغا سېغىن ھېكمهتكه رام بول،

 .يول بولسا مۇشۇ يول، بىلمىدىم باشقا چىقار يول

 ۋپىقىڭگه ئۇلىشارسهن،الله غا يۆلهن، غايهڭگه، ته

 .قۇرئانغا ئېسىلمىساڭ ئهگهر بهخىتسز بوالرسهن

 

   دوستۇم،  تۇتقىن  روزا )   تۇتساق  روزا  روزا )  چۈنكى  بولىسهن،  تۇتقان ئۆزۈڭنى

 ئۆزىنى قىممهتكه ئىگه قىلغانلىقتۇر( تۇتۇش ئۆزىنى تۇتۇشتۇر  ). 

 ئۆمۈرۈڭنى )   ھاياتىڭنى (   رامىزان  ھاياتى  دوستۇم،  قىل بولغاننىڭ رامىزان

 .ئاخىرهتىلىكى بايرام بولىدۇ

  

 رامىزان يازمىلىرى 

 

 باتۇر قاراخانلې تهھرىرى



 

 

 

 

 

 رامىزانغا كىرىۋاتىمىز   بۆلۈم2.

 

 رامىزان ئىنسانىيهتكه بېرىلگهن ئىالھى بىر قهرىزدۇر

 

 .سىز رامىزاندىن نېمىنى كۈتكهن بولسىڭىز، ئۇنىڭغا ئېرىشىسىز

   رامىزاننى »   ئوزۇقلىنىش /   ئېيى  غىزالىنىش  ئوزۇقلىنىدۇ»  قارايدىغانالر . دهپ

 تۈرۈملهر، رامىزاننىڭ ئۇالرغا ئېلىپ كېلىدىغىنى قىزىرىپ پىشقان نانالر، تاتلىق

بۇنداق قارايدىغانالر، رامىزاندىن سهمىرىپ . گۆش گىردىلهر، گۆشلهردىن ئىبارهتتۇر

 چىقىدۇ .  ايدىغانالر ئورۇقالش كۆزى بىلهن قار» پهرھىز تۇتۇش ئېيى « رامىزانغا

رامىزاننىڭ ئۇالرغا ئېلىپ كېلىدىغىنى تېخىمۇ يېنىك . ئۈچۈن پهرھىز تۇتقان بولىدۇ

 .ۋۇجۇت، تېخىمۇ ئىنچىكلىگهن بىر بهدهندۇر

 

 كۆڭۈل   ئاستىدىكى  سايىۋهنلهر  قارايدىغانالر،  بىلهن  كۆزى  مهشرهپ رامىزانغا

 دۇمباق، داقا . ھۇزۇرلىنىدۇئېچىش يهرلىرىده ئوينىۋالغانغا ئوخشاش رامىزاندىن 

 تاماشا بىلهن كۈتىۋېلىشقان رامىزاندىن ئاخىرىدا ئۇالرغا  سۇناي، ئۇسۇل ناغرا 

 .قالدىغىنى ھۇزۇر ۋه ھاالۋهتتۇر

 



 قۇرئان ۋهھىينى بىزگه ھهدىيه قىلغان ئىالھى قهرىز دهپ قارايدىغانالر  رامىزانغا

 چىقىشنىڭ تېپىلماس بىر پۇرسىتى بولۇپ   »سۈپهتلىك ئىنسان « بولسا، رامىزاننى 

 ئهتىۋاراليدۇ  دهپ  ۋه .  تهرهتخانا  ياتاقخانا،  ئاشخانا،  يهنى  ئىنسان، سۈپهتلىك

باھاسى ئهمهس، قىممىتى . ئىشخانىغىال باغلىنىپ قېلىشقا رازى بولمىغان ئىنساندۇر

 ...بولغان ئىنساندۇر

 

 ئهقلىنىڭ خا    ئوڭشايدىغان،  يهرلىرىنى  يېرىنى يۈرىكىنىڭ بۇزۇلغان راپ بولغان

   ئۆتمۈ  دۇنياسىنىڭ  ئىچكى  يهرلىرىنى تۈزهيدىغان،  كهتكهن  بولۇپ  تۈشۈك

ئېتىدىغان، ئېڭىنىڭ بۇزۇلغان يهرلىرىنى رېمىنۇت قىلىدىغان، ئىرادىسىنىڭ يوقاپ 

 يهرلىرىنى   بوپقالغان  كهمتۈك  شهخسىيىتىنىڭ  تاپىدىغان،  قىسمىنى كهتكهن

 .رامىزانبىر پۇرسهتتۇر ... تولۇقاليدىغان

 

ئۆزىنى ئۇنتۇيدۇ، . »ئۇنۇتقاق مهخلۇق « ، يهنى »نىسيان « يهنى . ئىنسان بۇ  

 ھهددىدىن   ۋه  ئۇنتۇيدۇ  قىممىتىنى  ئۇنتۇيدۇ،  ئورنىنى  ئۇنتۇيدۇ، مهسئۇلىيىتىنى

 .ئاشىدۇ

 

شۇڭالشقا ئىنساننىڭمۇ بىر يىللىق . ئىسلىشىدۇ، تاتلىشىدۇ، كىرلىنىدۇ، شورلىشىدۇ

 ئىھت  ىياجى بارتهكشۈرۈشكه  تويغۇزۇلمىسا، .  ئېچىرقاپ كهتكهن روھالر بولۇپمۇ،

 باشلىنىدۇ  ئۆلۈملهر  مهنىۋىي  خهۋهر .  ئىكهنلىكىنى  ئاچ  قورسىقىنىڭ ئىنسانغا

 قىلىدىغانالر ئېنزىمالردۇر ئاشقازىنىنىڭ بوش قالغانلىقىنىڭ خهۋىرى بۇ ئېنزىمالر .

 يهتكۈزىلىدۇ  مىڭىگه  ئارقىلىق  قالغانلى.  ئاچ  كېيىن ئىنسانالر  بىلگهندىن قىنى

 .يهيدىغان نهرسه ئىزدهشكه كىرىشىدۇ



 

پهقهت ئىنسان، روھىنىڭ ئاچلىقىدىن، قورساق ئاچلىقچىلىدهك قوالي خهۋهردار   

كۆپىنچىسى روھىنىڭ ئاچلىقىدىن، . چۈنكى روھنىڭ ئېنزىملىرى يوقتۇر. بواللمايدۇ

 .ۇپ قېلىشى مۇمكىنمهنىۋى ئۆلۈمىده سهكراتقا چۈشكهن ھالىتىدىمۇ بىخهۋهر بول

 

گويا ) ئىلىمسىز، ئهقىلسىز، پاراسهتسىزلىكته( « : قۇرئاننىڭ بىر تهبىرى باردۇر  

   قويۇلغان  يۆلهپ  تامغا  قالغان(ئۇالر  چىرىپ (   ياغاچالردۇر «  مۇنافىقۇن (

 .ئايهت4  تېشى    )  بوش،  ئىچى  بىلهن  سهۋهپلهر  باشقا  ئوخشىغان نىفاققا

 ك  قىممهتلىك ھالغا  ئوخشاش ئىچىدىن چىرىپ ئىچىدىنمۇ  تېرهككه ېلىپ قالغان،

 ئاتالغۇنى  بۇ  قۇرئان  قوللىنىدۇ  ئۈچۈن  تىپلىرى  ئىنسان  كهتكهن كىيىۋالغان .

  كىيىملىرى ئۆزلىرىدىن قىممهتلىك تىپتىكىلهر، ئىچىنى سېتىپ سىرتىغا يىگۈزۈپ

 . كىيگۈزگهن ئاتالمىش ئىنسانالردۇر ئۇالر

ۇق بوپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئالىدىغان ئىالھى دهل رامىزان، ئىنسان ئىچىنىڭ قۇر

 تۈرىدۇر  بىر  پهقهتال  تهدبىرلهردىن  دۇنياسىنى .  تاشقى  مۇددهت  بىر ئىنسانالرغا

 قىلىدۇ  تهربىيه  قويۇشىنى  كهينىگه  دۇنياسنىنىڭ  ئىچكى  كۈتۈنۈشنىڭ، . روھى

 .بهدهنىي كۈتۈنۈشتىن مۇھىم ئىكهنلىكىنى ئۆگۈتىدۇ

ن، ئىنساننىڭ ئىگه بولغانلىرىنىڭ ئهسلىده ئالالھنىڭ ئىجتىمائيى جهھهتتىن رامىزا

. ئۇنىڭغا ئىمتىھان ئۈچۈن ئامانهت قىلىپ بهرگهن بايلىق ئىكهنلىكىنى ئهسلىتىدۇ

 ئۆتهلىگهنلهردۇر  سىناقتىن  بۇ  بىلگهنلهر،  ھهمبهھىرلىنىشنى  رامىزانغا . كۆڭلىنى

 .ئاچقانالر، قولىنى ۋه ئىشىكىنىمۇ يوقسۇلالرغا ئاچىدۇ

 ئىالھى دېمهكك  بېرىلگهن  ئىنسانالرغا  بىلهن  تهرهپلىرى  بۇ  پۈتۈن  رامىزان، ى

 .قهرىزدۇر



 خهجلهپ     قىلىپ  ئىسراپ  سورۇپ،  سورىغاندهك  خامان  كىملهردۇر  قهرىزنى بۇ

 مهنىۋى   ئاشۇرۇرىدىغان  ھهسسىلهپ  ئېلىپ  ئۇنى  كىملهردۇر  يهنه تۈگهتسه،

 .ىنى ئۇنىڭ بىلهن بېيىتىدۇيوقسۇلالشقان ئىچ دۇنياس. سهرمايه قىلىپ پايدىلىنىدۇ

تۇيغۇ ۋه . كىملىكىنى ۋه كىشىلىكىنى تهرهققىي قىلدۇرىدۇ، تېخىمۇ مهزمۇت تۇرىدۇ

 كۆتۈرىدۇ  يۇقىرى  دهرىجىسىنى  چۈشهنچه  رامىزاننى .  ھهر مۇسۇلمانالر،

 بىلىشى   دهپ  زامانى  سهپهرۋهرلىك  بىر  ئۈچۈن  تېڭىش  يارىسىنى جامائىتىنىڭ

ڭاچالرنىڭ ياردىمىگىال ئهمهس، ئوخشاش ۋاقىتتا دىن ئاچ ۋه يالى  پهقهت. كېرهك

 ئۈچۈن   قىلىش  ياردهم  كهتكهنلهرگىمۇ  نامراتلىشىپ  جهھهتتىنمۇ  ئىمان ۋه

 .ئالدىرىشى كېرهك

 ئاقىۋهتلهرنى   قورقۇنچلۇق  بهكرهك  يوقسۇللۇقتىنمۇ  ماددى  يوقسۇللۇقى، ئىتىقاد

 .ئېلىپ كېلىدۇ

 تهشكىالتالردىن ھهقسىز    ردهملهر ئااللىشىڭىز مۇمكىنيا) مۇت(خهلقئارا پهقهت .

 خهلقئارالىق   بىر  قايسى  بولسىڭىز،  بولغان  دۇچار  يوقسۇللۇقىغا  ئىمان  ۋه دىن

 ئورگاننىڭ ئىشىكىنى قاقىسىز؟

ئېتىقاد نامراتلىقىنى پهقهت ۋه پهقهت، ئىمان، ئهخالق ۋه پهزىلهت بايلىقى بىلهنال 

 .ىڭ مهنبهسىدۇردهل بۇ رامىزان، شۇ بايلىقالرن. يهڭگىلى بولىدۇ

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 رامىزانغا كىرىۋاتىمىز     بۆلۈم2.

 

 ېقىنشىپ كېلىۋاتقان رامىزان ي    بىر ئاڭ تۇرغۇزۇش پۇرسىتى

 

 

 

 ئۈستىمىزده      كىرلىرى  ئاينىڭ  بىر  ئون  قول.  كىر،  كىرىگه بۇ  پۇتنىڭ

 .ئوخشىمايدۇ

 ئۇالرنى يۇيساڭ كېتىدۇ  ئهقىلنىڭ، .  زېھىن،  يۈرهك،  كىر،  بۇ  ئېلىۋاتقان  تىلغا بىز

 .ھهممىدىن بهك تهسهۋۋۇردا پهيدا بولغان كىرىدۇر

 ئېڭىمىز      ئهڭ چۈشهنچىمىزنىڭ،  دهۋرىمىزنىڭ  كېتىشى،  كىرلشىپ نىڭ

 كېسهللىكىدۇر  بىر  ۋهھىمىلىك  بۇ .  ئىنسان،  بىر  كىرلهنگهن  يۈرىكى  ۋه ئېڭى

سۆز، چۈشهنچه، . مهينهتچىلىكنى قولى تهگكهن ھهرنهرسىگه يۇقتۇرۇپ ئۈلگۈرىدۇ



 كىرلهشتۈرىدۇ  تۇيغۇالرنى  زېھنىدىكى .  ئوقۇسا،  قۇرئان  بىلهن  زېھىن كىرلهشكهن

 مۇمكىنمهينهتچىل  يۇقتۇرۋېتىشى  ئۇنىڭغىمۇ  ىكنى  تهمىنى .  قىلسا، ئىبادهت

 تېتىيالمايدۇ  قاچىغا .  پاسكىنا  ئهڭ  تاماقنى  ياخشى  ئهڭ  دۇنيادىكى  خۇددى بۇ

 .سېلىشقا ئوخشايدۇ

 بىرهر        كىرلهنگهن  بۇلغۇنىشى،  تۇيغۇنىڭ  ۋه  قهلىپ  ئهقىل،  ۋه ئىدراك

» سۇدا ھهممه نهرسه پاكلنىدۇ « غا بۇنىڭ. ئورگانىمىزدهك ئاسانلىقچه پاكالنمايدۇ

بۇ باشقا جىسمانىي كىرلىنىشكه قارىغاندا مىڭ ھهسسه ئېغىر . دهپ ئېيتالمايسىز

بۇلغىنىش مهنىۋىي بولغاندا، ئۇنىڭدىن قۇتۇلۇشنىڭ يولى ۋه ئهپچىل . بۇلغىنىشتۇر

 . چارىسىمۇ مهنىۋىي بولشى كېرهك

       پاكالش  ئىنساننى  ئىبادهتلهر  بۇ  ئالالھ شۇڭالشقا،  ياراتقان  ئۇنى ئۈچۈن،

 بهلگىلهنگهن  تهرىپىدىن  ئاجىزلىقلىرىنى .  ئۇنىڭ  ياراتقان،  ئىنساننى  ئۇ چۈنكى،

قۇرئان . ھهممىدىن ياخشى بىلىدۇ، ئىنساننى ئىنساننىڭ ئۆزىدىنمۇ ئوبدان بىلىدۇ

  ئۇ ياراتقانلىرىنى بىلمهي قاالرمۇ؟: ئېيتقاندهك

 ئ      بىلگهچكه،  ئوبدان  ئىنساننى  داتلىشىشتىن ئۇ  ۋه  كىر  مهنىۋىي ۇنى

ۋهھىي، . پاكاليدىغان رېتسىپنىمۇ، ئۇنى ياراتقۇچى ئهڭ ياخشى شهكىلده يازىدۇ

 .بۇ رېتىسپالردىن تهشكىل تاپقان بىر ئىالھىي شىپاخانىدۇر

ئۇالر ياراتقۇچى ئهمهلگه ئاشۇرماقچى . ئىبادهتلهرنىڭ ئۆزى مهقسهت ئهمهس    

ھهر ئىبادهتنىڭ سهۋهبى، . ايىلهر ئۈچۈن بىر ۋاسته غ بولغان ئۇلۇغۋار مهقسهت 

پهقهت بۇ سهۋهپ، غايه ۋه ھېكمهت بهزىده ئۇ ئىبادهتكه . غايىسى ۋه ھېكمىتى بار

بۇيرىغان ئايهتلهرده ناھايىتى روشهن قىلىپ پۈتۈلگهن بولسا؛ يهنه بهزىده چوڭقۇر 

 چىقارغ  يهكۈن  بۇيىنچه  ئۇسۇلى  چۈشۈنۈش  بىرلهشتۈرۈپ  ۋه اندىال تهپهككۈر

 .ئاندىن ئايان بولىدۇ



روزا تۇتۇشنى بۇيرىغان ئايهتنىڭ . روزا ئىبادىتىنىڭ مهقسىدى بىرىنچى تۈرگه تهۋه

روزا سىزدىن بۇرۇنقىالرغا پهرىز ! ئهي ئىمان ئېيتقۇچىالر: ئۆزىده مۇنداق دېيىلگهن

وزا بۇ ئىالھىي تهلىماتنىڭ ئارقىسىدىن، ر. »!قىلىنغاندهك، سىلهرگىمۇ پهرز قىلىندى

 ھالدا   رۇشهن  مهقسىدى  بولغان  ئاشۇرماقچى  ئهمهلگه  ئىنساندا ئىبادىتىنىڭ

  :  مۇنداق بايان قىلىنغان

 ...تهقۋالىققا ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن!  ئۈمىت قىلىمىزكىلهئهللهكۇم تهتتهقۇن  »

» 

دېيىلگهن تهقۋالىققا » مهسئۇلىيهت ئېڭى « شۇنداق، روزىنىڭ مهقسىدى، ئىنساندا 

 .شتۇرئىگه قىلى

 كىمگه قارىتا مهسئۇلىيهت ئېڭى؟   

چۈنكى . ئالدى بىلهن ئىنساننىڭ ئۆزمهۋجۇتلىقىغا نىسبهتهن مهسئۇلىيهت ئېڭى   

  ئىنسان، مهخلۇقاتنىڭ تاجى، ئالالھنىڭ شاھ ئهسىرى سۈپىتىده مهلۇم بىر غايه 

 مهقسهت ئۈچۈن يارىتىلغان  ئالالھ سىزدىن سورايدۇ.  بىز سىلهرنى مهقسهت :

 يىسىز ياراتتىڭ دهپ ئويالمسىلهر؟غا

 ۋه      ئىزدىشى  سورىشى،  غايىسىنى  مهۋجۇتلىقىنىڭ  ئۆز  ئىنساننىڭ شۇڭا،

 .مانا بۇ ئىنساننىڭ ئۆزىگه بولغان مهسئۇلىيىتى. تېپىۋېلىش مهجبۇرىيىتى بار

 بولغان      ئالالھقا  كېيىن،  ئاڭقىرغاندىن  مهسئۇلىيتىنى  بولغان  ئۆزىگه ئىنسان

 .دهپ ئاتايمىز» تهقۋا « مانا بۇنى بىز . ۇ ئاڭقىرااليدۇمهسئۇلىيىتىنىم

مېڭىگه يهرلهشكهندىن كېيىن، ئىنسان باشقا ئىنسانالرغا، ) ئاڭ(بۇ چۈشهنچه    

 .تهبىئهتكه ۋه شهيئىلهرگه بولغان مهسئۇلىيىتىنىمۇ ئىدراك قىالاليدۇ

 د     ئىچكى  ئىنساننىڭ ئۆز  تۇتۇش،  روزا  ئېلىپ ئېيتقاندا،  مهنىدىن ۇنياسىغا بۇ

 قىلىش دېگهنلىك بولىدۇ  بولغان مهسئۇلىيىتىنى ئادا ئورۇقالپ كهتكهن روھنىڭ .



 ئاي بويىنچه بهدهنگه 11چۈنكى . ئوزۇقلىنىشى ئۈچۈن روھنى تويغۇزۇش كېرهك

 ئىدى  قويغان  قايرىپ  بىرچهتكه  ئاڭنى  ۋه  ئهقىل  روھ،  مهبلهغ، . سېلىنغان

.  گۆشى ۋه سۆڭىكى ئهمهس، ئهلۋهتتهئهمىلىيهتته ئىنساننى ئىنسان قىلغان ئۇنىڭ

 ۋه   ئوزۇقلىنىشى  كۈچلهندۈرۈلىشى،  قىممهتلهرنىڭ  قىلغان  ئىنسان ئىنساننى

 . يۈكسىلىشىگه سهل قاراشقا بولمايدىغان مۇھىم نوقتا

 تهرهپلىرىنى       ئهتكهن  بهخش  سۈپهت  ئىنسانلىق  ئۆزىگه ئىنسان،

 قالغان كۆڭلى ئ  زۇلمهتته  ئهقلى ئوزۇقالندۇرغان ۋاقىتتا،  قوياش چىقىدۇ، الىمىدا

 ئالىمى  ئىدراك  كۆڭۈل   يورۇيدۇ،  كۆرۈشكه،  كۆزى  كۆڭۈل  كۆرمىگهن  يورۇشقا،

 .قۇلىغى ئىشتىشكه، كۆڭۈل بۇرنى ھىدالشقا باشاليدۇ

بۇ مهنىۋىي تهرهققىيات، ئىنسان ئېڭىنى يۇقىرى كۆتۈرىدۇ ۋه ئىنسان ئىبادىتى     

 .تنى ئاكتىپ ھالغا كهلتۈرىدۇئارقىلىق رهببى بىلهن بولغان مۇناسىۋى

       ئۇبۇدىيهت  تهرىپىگه  خاس  ئىنسانغا  مۇناسىۋهتنىڭ  بۇ  بولۇش( ) بهنده

 .بولىدۇ) رهبلىك(ئالالھ قا خاس بولغان تهرىپى رۇبۇبىييهت . جايالشقان بولىدۇ

 ئىنساندىن يۈكسهلگىنى دۇئا بولسا،

 .ئالالھ تىن چۈشكىنى ئىجابهت بولىدۇ

   سۇئال بولسا،ئىنساندىن ئۆرلىگىنى

 .ئالالھ تىن چۈشكىنى جاۋاب بولىدۇ

        يۈكسىلىش  بىر  ھهر  تاپالىغان  جايىنى  دهل »   مىراج . بولىدۇ»

چۈشۈش، نازىل ( نۇزۇل « بۇنىڭ ئالالھ تهرىپىدىن بېرىلگهن مۇكاپاتى   تهبىئىيكى،

   )بولۇش  ئالىدۇ»  يهر  دا  مهۋجۇتلىقى .  بالىلىرىنىڭ  ئادهم  ۋهھىي،  بۇ مانا

 ئىنسانغا ھهقق  نىڭ  ئالالھ  ۋه  جاۋابى  بهرگهن  نىڭ  ئالالھ  سۇئاللىرىغا ىدىكى

 .ھىدايىتىنى چۈشۈرگهنلىكىنىڭ بىر نهتىجىسى



ئهڭ ئاخىرقى ۋهھىي، مهككىده ھىرا غارىدا بىر رامىزان كېچىسى نازىل بۇلۇشقا     

 «بىز مۇئمىنلهر ۋهھىينىڭ توغۇلغان ئېيى بولغان شۇ رامىزاننى . باشلىغان ئىدى

بولغان ۋهھىينىڭ » سۆزلهر سۇلتانى« چۈنكى ئۇ، . دهپ بىلدۇق» ئايالر سۇلتانى

 .ئادهم بالىلىرىنىڭ زۇلمهت باسقان قاراڭغۇ ئۇپۇقىنى يورۇتقان مۇبارهك ئاي

 شهۋكىتىنى ۋهھىيدىن رامىزان ئهسلىده قۇرئان ئېيى ۋه بۇ ئاي پۈتۈن شانۇ      

 .ئالغان ئىدى

 بىله      قۇرئان  رامىزان،  ئىچقۇيۇن  پۈتۈنلىشىپ  گىرهلىشىپ،  تاشقۇيۇن ن

 بولىدىغان ئاي بولىشى كېرهك  تىلىمىزدىال ئهمهس، .  ۋه قۇرئان پهقهت قولىمىزدا

 . يۈرىكىمىزده، ئهقلىمىزده، ھهممىدىن بهكرهك ھاياتىمىزدا ئورۇن ئېلىشى كېرهك

 ئهقلىم     تهسهۋۋۇرىمىز،  ئۈچۈن،  ئېلىشى  ئورۇن  ھاياتىمىزدا  ۋه قۇرئاننىڭ ىز

 كېرهك  قىلىپ  بهرپا  يېڭىدىن  بىلهن  قۇرئان  كىشىلىكىمىزنى  ئۇلۇغ . ئهسلىدىال

 تىرىشىدىغان   ئۈچۈن  قىلىۋېتىش  ئۇلۇغۋار  يهنىمۇ  كهرىمنى،  قۇرئانى بولغان

ساددىلىقنى تاشالپ، قۇرئاننىڭ بىزنى ئۇلۇغۋار قىلىشى ئۈچۈن تېگىشلىك ئىشنى 

 بول  رامىزاندا  بۇ  بولمىسا،  ھېچ  قىلىشىمىز،  سىمۇ  رهببىم«  ئهي  ماڭا ! مهن،

 بىرنهرسه   ئوقۇپ  ئېچىپ  ھازىرغىچه  بىشارىتىڭنى  خوش ئهۋهتكهن

 تىلهيمهن  قىلىشىڭنى  ئهپۇ  سېنىڭ  ئۈچۈن،  !چۈشهنمىگهنلىكىم  قۇرئان » دهپ،

بۇنى . ۋهھىيسى ئارقىلىق ۋهيران بولغان ئىچ دۇنيارمىزنى بهرپا قىلىشىمىز كېرهك

ۋهھىينىڭ نۇرىغا مۇھتاج بولغان باشقا ئىنسانالر پهقهت ئۆزىمىز ئۈچۈنال ئهمهس، 

ۋه تۇپراقالردا، پهرىشان ۋه سولغان ئىماننىڭ كهلگۈسى ئۈچۈن بولسىمۇ تۇتۇش 

 .قىلىشىمىز كېرهك

 

 باتۇر قاراخانلې تهھرىرى



 

 

 

 

 

 رامىزانغا كىرىۋاتىمىز     بۆلۈم2.

 

 

 شهخسىيىتىمىز ۋه جهمىيىتىمىزنى شهكىللهندۈرگۈچى رامىزان

 

 بىلىمهن  دهپ  بىرى  ئامىلالردىن  شهكىللهندۈرگۈچى  مهدهنىيىتىمىزنى . رامىزان

 ھايا  روزىسىنىڭ  توپلۇمرامىزان  ۋه  (تنىڭ  جهمىئىيىتى  قىل )ئىنسانالر نىڭ

 تومۇرلىرىغىچه سىڭىپ كېتىدىغان بىر خىسلىتى بار  كۈندىلىك ھاياتىمىزنىڭ . ئۇ

 ئايالندۇرىدۇ  ئوربىتىسىدا  ھاياتنى  بولۇپ،  جايالشقان  مهركىزىگه .   –يهپ

 تهرتىپكه   مهزگىل  بىر  ئىھتىياجىمىزنى  بهشهرى  نۇرمال  ئهڭ  ئىبارهت ئىچىشتىن

ناھايىتى    لغان رامىزان، ھاياتىمىزنىڭ باشقا ساھهلىرىگىمۇ تهسىر كۆرسىتىشىسا



 .نۇرمال ئهھۋال

 چوڭقۇر     شۇنچه  ئىزى  قالدۇرغان  جهمىيىتىده  مۇسۇلمان  ئاينىڭ  مۇبارهك بۇ

 قىلىدىغان   مۇئامىله  سوغۇق  قارايدىغان،  يىراقتىن  دىنغا  توپلۇمدىكى بولۇپ،

   بولسۇن،  كۆپ  ياكى  ئاز  قېلىشىتىن كىشىلهرمۇ  كىرىپ  دائىرىسگه  تهسىر ئۇنىڭ

 ئۆزىنى تارتالمايدۇ  بىر شهكىلده . رامىزان ھهر ساھهدىكى كىشىلهرنىڭ ھاياتىغا

 كىرىدۇ  بهزىلهرگه ئاشقازىنىدىن كىرىدۇ.  بهزىلهرگه تومۇرلىرىدىن كىرسه، نېمىال .

ېس دهپ ئۈزىنى ھ» ! مهن كهلدىم« بولمىسۇن ئىنسانالرنىڭ ھاياتىغا كىرىدۇ ۋه 

 .قىلدۇرىدۇ

 بولىدۇ  بىئارام  تولىمۇ  تهسىرىدىن  چوڭقۇر  بۇ  ئۇنىڭ  ساھىپلىرى . كۇپرى

   پهيغهمبىرىمىز »   سېلىنىدۇ  كىشهن  شهيتانالرغا  رامىزاندا  دهيدۇ» دېمهككى، .

. باغالنغانلىقىدىن بىئارام بولىدۇ   شهيتان بىلهن شېرىك ئىش قىلغانالر داھىسىنىڭ

.  پهرىشتىلهرنىڭ ئىشلىرى ئاسان بولىدۇ، ئهلۋهتتهشهيتانالر باغالنغان بىر يهرده

 مۇشۇ   سهۋهپمۇ  ئاساسى  قىلغان  بهرىكهتلىك  ئۈچۈن  ھهركىم  رامىزاننى بهلكىم،

 .بولسا كېرهك

رامىزان پهقهتال مهدهنىيىتىمىزنى شهكىللهندۈرگۈچى بىر ئامىل بولۇپال قالماستىن، 

 بىر  ئامىلالردىن  قىلغۇچى  بهرپا  شهخسىيىتىنى  بولۇپ ھېسابلىنىدۇمۇسۇلمان . ى

 قىلدۇرۇشى،   جارى  دهرىجىده  قانچىلىك  رولىنى  جهھهتتىكى  بۇ رامىزاننىڭ

 .شهخىسنىڭ رامىزان بىلهن قۇرغان مۇناسىۋىتىنىڭ چوڭقۇرلىقىغا باغلىق

 

 

 كىشىلىك   رامىزاننىڭ  نىسبهتهن،  قىلغانالرغا  مۇناسىۋهت  يۈزهكى  بىلهن رامىزان

   ئهلبهتته  رولى  قىلغۇچىلىك  بولىدۇبهرپا  قالغان  قىسمىدا  پوست  يهنى . يۈزهكى



 .رامىزاننىڭ تهسىرى، كىشىنىڭ پوستىنى تېشىپ شهخسىيىتىگه يېتىپ بارالمايدۇ

ئىبادهتلهر بهندىنىڭ ئالالھ . بۇنى بۇرۇن مهكتۇپقا ئوخشىتىپ يېشىپ بهرگهنىدىم

 ئىبادهتلهرنى قولىنىڭ ئۇچىدىال. غا ئوخشايدۇ)ساالم خهت(قا ئهۋهتكهن مهكتۇب 

   روھىنى  ئىبادهتنىڭ  خۇددى  قىلغانالر،  ئادا  تولۇق /  ماھىيىتىنى ئهسلى

 ئهھمىيهت   كىرىشىگه  سىڭىپ  دۇنياسىغا  مهنىۋىي  ئىبادهتنىڭ  ۋه چۈشهنمىگهن

بۇ . بهرمىگهن، ئالالھ قا ئىچىده مهكتۇپ يوق كونۋېرىت ئهۋهتكهنلهرگه ئوخشايدۇ

 ياخشى  يوقتىن  ئهلۋهتته  بولمى.  ئهستايىدىل  بۇ  ئىپادىسىئهمما  بىر . غانلىقنىڭ

 كونۋېرتنىڭ   دهيلى،  تاپشۇرۋالدىڭىز  خهت  ساالم  بىرىدىن  قىلغان ياخشىلىق

 ئىچىده ساالم خهت يوق، قۇرۇق بولسا، بۇنى قانداق چۈشىنىسىز؟

 قۇرغانالر،   مۇناسىۋهت  نېگىزىدىن  بهلكى  ئهمهس،  يۈزهي  بىلهن ئىبادهتلهر

يۈزهكى شهكىلده    رامىزان بىلهن. دۇكونۋېرتنىڭ ئىچىنى تولدۇردى دېگهنلىك بولى

 رامىزاننىڭ   مۇناسىۋهت قۇرۇش،  بهلكى ماھىيىتىنى چۈشهنگهن ئاساستا ئهمهس،

مهۋجۇت بولۇش سهۋهبى بولغان ۋهھىي بىلهن جان تومۇرىدىن ئاالقه قۇرۇش بىلهن 

 .چۈنكى رامىزان قۇرئان دۇنياغا كهلگهن ئاي. مۇمكىن بولىدۇ

 

 ئاينىڭ ر  تاسادىبىي قۇرئان توغۇلغان  تۇتۇش بىلهن تهبرىكلىنىشى ھهرگىزمۇ وزا

روزا، روھنىڭ غىزاالندۇرۇلىشى ئۈچۈن بهدهننىڭ ئاچ قويۇلىشى بولۇپ، بۇ . ئهمهس

تهپهككۇر دۇنياسىنى ئهقىل يۈرگۈزىدىغان قهلىپكه مهملىكىتىگه باشالش ئۈچۈن، 

 ھېس  دېگهنلىكتۇرشهھۋانى  قۇتقۇزۇش  تهسىرىدىن  تۇيغۇالرنىڭ ي مهنىۋى.

 ماددىي ئىنسان   چىقىرىش ئۈچۈن،  ئالدىغا  ئىنساننى  تهرهپكه )بهشهر(  ئارقا نى

 .ئېلىش كېرهك

 بۇنىڭ   ۋه  شهخسىيهتنى  ئهقىل،  تهسهۋۋۇر،  بىلىپ،  دهپ  ئېيى  قۇرئان رامىزاننى



 بىلهن يۈزهكى   رامىزان  قىلىش؛  بىلهن يېڭىدىن بهرپا  ھاياتنى قۇرئان نهتىجىسىده

چۈنكى ۋهھىي، ھايات بهرپا . قۇرۇش دېگهنلىك بولىدۇئهمهس، نېگىزىدىن ئاالقىده 

 الھىيه  بىر  ئىالھى  قىلغۇچى  ئېيتساق، .  ھالدا  تۇتقان  نهزهرده  ئوخشىتىشىنى بۇ

 مهكتۇپ  بىر  ئهۋهتكهن  ئىنسانىيهتكه  ئالالھ  قۇرئان  ئىككى .  بالىلىرىنىڭ ئادهم

 . سائادىتىنىڭ فورمىالسى بۇ مهكتۇپقا پۈتۈلگهن دۇنيالىق بهخت 

لالھ تىن ئۆزىگه كهلگهن مهكتۇپقا يۈزهكى مۇئامىله قىلغانالر بىلهن، چىن دىلى ئا  

 ئىنسانىيهتكه   ئالالھ  ئېيتساق،  باشقىچه  بوالمدۇ؟  ئوخشاش  قىلغان مۇئامىله

 ئىچ  بىلهن،  ئوقۇغانالر  ھالدا  يۈزهكى  مهكتۇپنى  چۈشۈنۈپ ئهۋهتكهن ئىچىدىن

 ئوخشاش بوالمدۇ؟ ۋهياكى ساالمخهتنى ڭ پهقهت كونۋېرتىغىال قاراپ، ئوقۇغانالر

ئىچىدىكى مهكتۇپقا، يهنى مهكتۇپتا نېمه دېيىلگهنلىكىگه قىزىقمايدىغان كىشىنىڭ 

 ۋهھىيگه بولغان ئىخالسى قانچىلىك بوالر؟

 قىلغۇچى ئىالھى : بۇالردىن شۇ خۇالسىگه كېلىمىز ئهگهر ئىنساننىڭ ھايات بهرپا

 يۈزه  ئاالقىسىنى  بىلهن  ۋهھىي  بولغان  يۈزهكى الھىيه  ئىبادهتلىرىمۇ  بولسا، كى

 قىلىدۇ  داۋام  شهكىلده  ۋهھىينىڭ .  بولغان  مهكتۇپ  كهلگهن  تىن  ئالالھ يهنى

 ئهۋهتىلگهن مهكتۇپ بولغان ئىبادهتلهرنىمۇ ئىچى   ئالالھ قا كونۋېرتىغىال قاراش،

 . قۇرۇق شهكىلده ئادا قىلغانلىق بولىدۇ

لىپ، ئۇنىڭ مهۋجۇتلۇق سهۋهبى رامىزاننى پۇرسهت بى: قىلىدىغان ئىشىمىز ئېنىق

   ئىچقۇيۇن  يۈرهكتىن  چىن  بىلهن  ۋهھىي  زىچ –بولغان  ھالدا  بولغان  تاشقۇيۇن

 .مۇناسىۋهت قۇرۇش

 

 ھهر   تاپشۇرۇش ئۈچۈن،  ئۆزىڭىزنى  كۈچىگه  بهخش ئهتكۈچى  ھايات ۋهھىينىڭ

 يۈرگۈزىدىغان   ئهقىل  ئورنىنى،  بهدهننىڭ  تۇرىدىغان  ئورۇندا  ئالدىنقى زامان



 .ه، ئىرادىگه ۋه روھقا بېرىشقهلىبك

 

 ئايالندۇرۇش ئىكهنلىكىنى ئۇنۇتماسلىق . رامىزاننىڭ مهقسىدىنىڭ بۇنى رىئاللىققا

بولۇپمۇ، رامىزانغا زاۋاللىققا يۈز تۇتىۋاتقان قاۋاقخانا ناخشىچى سهتهڭلهرنىڭ كۆز 

 ).كۆڭۈل ئىچىش پۇرسىتى دهپ قارىماسلىق الزىم ( ئهينىكىدىن قارىماسلىق الزىم 

   يهردىن  ئۇ  قارىغانالر،  بىلهن  كۆزى  سهتهڭلهرنىڭ  ناخشىچى  رامىزانغا باراڭ «

 ئالهملهرنى كۆرگهن بولىدۇ» ئاستى   يولالش ئۈچۈن يازغان ساالم .  ئالالھقا بۇ،

 . خېتىمىزنى، ناخشىچى سهتهڭنىڭ كىندىكىگه قىسىپ قويغاندهكالم بىر ئىش

 ش    مهدهنىيىتىنى  ئىسالم  ۋه  شهخسىيهت  ئامىل مۇسۇلمان هكىللهندۈرگۈچى

بولغان رامىزاننىڭ ھايات بهخش ئهتكۈچى رولىنى قايتىدىن تىرىلدۈرۈش، ئۇنىڭ 

 چىقىدۇ  قۇرئان ئېيى ئىكهنلىكىنى ئهستىن چىقارماسلىق بىلهن ۋۇجۇتقا ۋهيران .

بولغان مۇسۇلمانچه ئېڭىمىز يېڭىدىن بهرپا قىلىنىپ ۋه قايتىدىن شهكىللهنمىسه، 

ئۇقۇمالر . سمانى جوغراپىيىمىز قايتىدىن بىنا ۋه بهرپا بولمايدۇۋهيران قىلىنغان جى

 . ئهمىلى ھهرىكهتلهرمۇ توغرا بولمايدۇ  توغرا مهنىسىگه ئىگه بواللمىسا،

 

 

 رامىزان يازمىلىرى

 باتۇر قاراخانلې تهھرىرى

 

 

 

 



 

 

 

 

  رامىزان مهشرهپ ئهمهس

 

 

 

 

 رامىزان مهشرهپ ئهمهس

 

 

 دىن ئىنسان ئۈچۈندۇر     ئىنسانالرنىڭ .  ئهمهس،  ئالالھقا ئىبادهتلهردىكى پايدا

 ئۈچۈن  پايدىسى  ئېھ.  دىنغا  ئىنساننىڭ  ئىھتىياجىمىزنى چۈنكى  بار، تىياجلىق

 .قاندۇرغان ئالالھتۇر

 ئىنسان مۇناسىۋىتىده، ئىبادهت ئىنساندىن ئالالھقا يېتىپ بارىدىغان بىر ئالالھ 

ئىزۇتسۇ نىڭ دهل ئېنىقلىمىسى . نىڭ دهل ئۆزى» تهقۋا « مانا بۇ . تۈر ئىدراكتۇر

 ئالىمالرمۇ توغرا ۋه ئهسهد ھهم فهزلۇررهھمانغا ئوخشاش ئهسرىمىزدىكى مهشھۇر

 .دېگهن سۆزى ناھايىتى ئورۇنلۇق»  مهسئۇلىيهت ئېڭى تهقۋا   « دهپ قارىغان 



ئۇلۇغۋار بولۇش ۋه يۈكسىلىش « نىڭ، يهنى »روزا « ھهر مىراج بىر . بۇ بىر مىراج  

 ئهسىرىدۇر»  نىڭ  ئىنسانلىق .  چۈشهنچىسى،  ئىنساننىڭ  ئارقىلىق ئىبادهتلهر

 يۈك  سىلىدۇدۇنياسىنىڭ ئۇپۇقىغا  مۇكاپاتسىز .  يۈكسىلىشنى ئالالھ ھهرگىزمۇ بۇ

بىلهن ئالالھ قا يۈزلهنگهن بهندىگه، ئالالھ مۇ رۇبۇبىييتى  ئۇبۇدىييهت . قويمايدۇ

   يۈزلىنىپ  بىلهن  رهھمىتى  «ۋه  نۇزۇل  » )چۈشۈش ( )   چۈشۈرىدۇ ) رهھمىتىنى

 .بولىدۇ

. نىڭ قوبۇل قىلىشىدۇرئالالھ تهرىپىدىن ئهمهلگه ئاشۇرۇلغان ھهر نۇزۇل، ئالالھ 

 شهكلىده   ۋهھىي  پهيغهمبهرلهرده  چۈشۈشى،  ئىنسانىيهتكه  رهھمىتىنىڭ ئۇنىڭ

 . نامايهن بولماقتا

بارلىق ۋهھىيلهرنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسى بولغان قۇرئان ۋهھىي، دهل مۇشۇنداق 

مېھمان «كهلىمىسى ئهرهپچىده، » نۇزۇل « . بىر ئىالھى رهھمهتنىڭ سهمهرىسىدۇر

. دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ» ىگه سېلىنغان تۈرلىرى مول بولغان داستىخان شهرىپ

 نېمه   بولىشىنىڭ  نازىل  ۋهھىينىڭ  تۇتىۋالساق،  ئوبدان  ئىسىمىزده  مهنانى بۇ

 .ئىكهنلىگىنى تېخىمۇ ياخشى چۈشىنهلهيمىز

ئۈستىده ئهڭ (» مائىده«شۇنداق، ۋهھىي ئالالھتىن ئىنسانالرغا چۈشۈرۈلگهن بىر 

 ، يهنى ساماۋى داستخاندۇر) بولغان داستىخانمول غىزا بۇ داستىخان ئىنسانغا .

 سۇنىدۇ  غىزاالر  قىلدۇرىدىغان  تهرهققى  تهرىپىنى  ئىنسانىي  باشقا . ئىنساننىڭ

 تهرىپىنى   ئىنسانى  ئهمهس،  تهرىپىنى  ھايۋانى  بولغان  ئورتاق  بىلهن جانلىقالر

 .ئوزۇقالندۇرىدۇ

 ئى    بىر  ئهتكۈچى  بهخش  ھايات  الھىيهۋهھىي،  الھىي  تۇنجى .  خۇددى ۋهھىي

خىتاپ قىلىنغۇچىسى بولغان سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ تهسهۋۋۇرىنى، ئهقلىنى 

 تۆۋهن   ئهڭ  بولۇشنىڭ  ئىنسان  ئوخشاش،  قىلغانغا  بهرپا  كىشىلىكىنى ۋه



مهسئۇلىيىتىنى ھېس قىلىپ، چۈشهنچىسىنى يۈقىرى كۆتۈرگهن كىشىدا، مىسلىسىز 

 كىشىلى  ۋه  ئهقىل  قىلىدۇبىر  بهرپا  ك  بولۇش .  مهۋجۇت  يهريۈزىدىكى ئىنسان

 چۈشهنچه بىلهنال ئهمهلگه غايىسىنى، پهقهت ۋه پهقهت ۋهھىي بهرپا قىلغان ئاڭ 

بۇ ئاڭغا ئىگه بولۇش ئۈچۈن، ئىنسان ئالدى بىلهن ئۆزىنىڭ مهۋجۇت . ئاشۇرااليدۇ

 . كېرهكبولۇش مهنىسى ۋه مهقسىدى توغرۇلۇق سهمىمى بىر شهكىلدهئويلىنىشى

    مهقسهت  ئىنسان ئىنساننىڭ  ئۆمرى  ئوتتۇرىچه  مۇمكىنمۇ؟  بولىشى  غايىسى

 ھهسهل   ھهرىسىنىڭمۇ،  ھهسهل  كهلمهيدىغان  توغرا  پىرسهنتىگه  بىر ئۆمرىنىڭ

   بولىدۇ  غايىسى  بىر  ئىبارهت  چىقىرىشتىن  كائىناتتىكى –ئىشلهپ  پۈتكۈل  يۇ،

 ئىنسا  بولغان  ئهسىرى  شاھ  ئىچىده  غايىسى مهخلۇقاتالرنىڭ  ھېچقانداق ننىڭ

 بولماسمۇ؟

 باشقا   ۋه  ئىراده  ئهقىل،  فىترهت،  تۇرغان  ئايرىپ  جانلىقالردىن  باشقا ئۆزىنى

 دۇنيا   قويىۋېتىلىدىغانلىقىنى،  مهيلىگه  ئۆز  ئهۋالدى  ئىنسان  بىلهن ئىقتىدارلىرى

 تاشقى   ۋه  ئىچكى  بۇنچه  بېرىلگهن  ئوينايدىغانلىقىنى،  خالىغانچه باغچىسىدا

 چېچىپ، ۋهيران قىلسا  خاھىشى بۇيىنچه بۇزۇپ –تلىرىنى ئۆز نهفسى ئىمكانىيه

 بولىدىغانلىقىنى ئويالۋاتامدۇ؟

   غايىسى،  يارىتلىش  ئىنساننىڭ  بىر «  اليىق  مهقسىدىگه  بولۇش  بار  يۈزىده يهر

   ھايات  قىلىش»  بهرپا  ئىنساننىڭ .  بولغان  ئۇستىسى  قۇرۇلۇشنىڭ  بۇ ۋهھىي

 ، چىرتىيوژى)مىسى ئىشلىتىش كۆرسهت(قولالنمىسى  ئىنسان ئۆزنىڭ مهۋجۇتلۇق .

 ئالدى   ۋه ئهڭ يۇقىرى سهۋىيهده ئهمهلگه ئاشۇرۇماقچى بولسا، غايىسىنى توغرا

 .بىلهن ئۆزىنى ۋهھىينىڭ بهرپا قىلىشى ئۈچۈن ۋهھىيگه تاپشۇرۇشى كېرهك

 ئۇنداق بولمىسىچۇ؟  

 يوق  ئىنسان  كۈنىمىزدىكىدهك  بۈگۈنكى  دهل  بولمىغاندا،   بولىدۇئۇنداق ئۇنىڭ .



 ئالىدۇ  كىشىلهر  نىقاپلىق  ۋه  پهدازلىق  كىرىۋالغان  قىياپىتىگه  ئىنسان . ئورنىنى

   چىقارغان  كهلتۈرۈپ  ئۆز  ھهممىسىنى  كىرسىزلهرنىڭ  ئىقتىسادى  ۋه « سىياسى

   كىرزىسى  ئادهم  ئېغىرلىشىدۇ»  بهتتهر  تېخىمۇ  يالغان، .  ئورنىنى رىئاللىقنىڭ

 بىب  ئوبراز،  يېرىنى  ئهمگهكنىڭ ھهقىقهتنىڭ  باھا،  ئورنىنى  قاراشنىڭ  قىممهت اھا

ئورنىنى سىموۋۇل، ئادالهتنىڭ ئورنىنى بىخهتهرلىك تهشۋىشى، دۆلهتنىڭ ئورنىنى 

 .دىۋه، مىللهتنىڭ ئورنىنى جانىۋارالشقان سىياسهتپهرهسلهر ئالىدۇ

 يوق  يولىمىز  چىقىش  بىر  باشقا  تىرىلدۈرۈشتىن  چاقىرىقىنى . پهيغهمبهرلهرنىڭ

 پ  ئهمهلگه بارچه  غايىسىنى  يارىتىلىش  ئىنساننىڭ  چاقىرىقى، هيغهمبهرلهرنىڭ

 ئىدى  چاقىرىقى  ئاشۇرۇش  ئىنساننىڭ .  ئهسلىده  ئۆرۈش،  يۈز  چاقىرىقتىن بۇ

 ئهخالقسىزلىق ئىدى  دۇنياۋىي  ۋه  ئهڭ چوڭ زۇلۇم  قىلىدىغان  ئىنسانىيهتكه بۇ .

 .رىغىمۇ دهل ئىدىچاقىرىقنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسى بولغان قۇرئان كهرىمنىڭ چاقى

 

بۇ . رامىزان، دهل مۇشۇ چاقىرىقنىڭ ساھىپى بولغان ۋهھىينىڭ توغۇلغان ئېيىدۇر

 چاقىرىقىنڭ   ۋهھىي  ئهسلىده  تهبرىكلىنىشى،  بىلهن  روزى  مهزگىلنىڭ توغۇلغان

چۈنكى روزا، ئىنساننىڭ . روھى بىلهن مۇكهممهل شهكىلده ماسلىشىشچانلىققا ئىگه

توختا « قىي قىلدۇرۇش ئۈچۈن، ئۇنىڭ ھايۋانى تهرىپىگه ئىنسانىي تهرىپىنى تهرهق

   دېگهنلكتۇر»  ھىسياتلىرىنى .  ئىچكى  بېيىتىپ،  روھىنى ئىنساننىڭ

 .تېزگىنلىگهنلىكتۇر

بۇ مهقسهتنىڭ ئهمىللىشىشى، يهريۈزىده مهۋجۇت بولۇش مهقسىتىگه ئۇيغۇن بىر 

   يهنى  ئىنساننىڭ،  يارىتىلغان  ئۈچۈن  قىلىش  بهرپا  ھاياتنى  ئۇ«  ستا نىڭ »

شۇڭا، رامىزان ھهم روزا ئىبادىتى ئارقىلىق، نهفىس ۋه . تهربىيهلىنىشى دېگهنلىكتۇر

 تهربىيهسىگه   ئهقىل  ۋه  تهسهۋۋۇر  بىر  ئارقىلىق  ۋهھىي  ھهم  تهربىيهسىگه؛ روھ



 .مانا بۇ شهكىلده، غايىسنى ئهمهلگه ئاشۇرغان بولىدۇ. ئايلىنىشى كېرهك

 ئىنسان   ئهۋهتكهن بىر  ئالالھ مۇنئىبادهتلهر،  ئىنساننىڭ ئالالھ قا اسىۋىتىده،

 ئوخشايدۇ  مهكتۇبىغا  دېگهن .  باردى  يېتىپ  ئادرىسقا  كانۋېرت  بوش ئىچى

تهقدىردىمۇ، مهكتۇبنى تاپشۇرۋالغۇچى ئهستايىدىللىق بىلهن مۇئامىله قىلغۇدهك 

 . بىر مهكتۇب بولمايدۇ

 بوش بىر كونۋېرتقا مانا مۇشۇنداق ئىچى بوش ئىبادهتلهر، يۇقىرىدىكىدهك ئىچى

 ئوخشايدۇ  ۋه .  قارىلىدۇ  دهپ  سهمىمىيهتسىزلىك  بىر  بولمىغاندا  ھېچ بۇ،

رامىزاننى، قېنىدا مىكروپالر بولغان . مهقسىتىنى ھېچقاچان ئهمهلگه ئاشۇرالمايدۇ

   مهزگىلىده،  سهلتهنهتىنىڭ ئاخىرىقى  ئوسمانلى  تۇتقان  يۈز تېرهكلهر « زاۋالىققا

 ئېچىش  كۆڭۈل  ئارىسىدىكى  شهكلى  »  ئۆزگهرگهن  كۈنىمىزدىكى  ئۇنىڭ بىلهن،

 قىلغان بىر ياخشىلىق » ناخشا كېچىلىرى « بولغان   رامىزانغا بىلهن تهبرىكلهش،

 مهشرهپ   ئۈستىده  جهسىتى  ئۆلتۈرۈپ،  روھىنى  ئۇنىڭ  بهلكى ئهمهس،

 .ئۆتكۈزگهندهك بىر ئىش

 بايال  كهتكهن  سېمىرىپ  تۇلۇمدهك  رامىزاننى  چۈشهنچه،  يۇقۇرىدىكى « رنىڭ

دهپ » ئۆزىنى ياخشى كۈتۈش ئېيى«، يوقسۇل ۋه ۋىجىكلهرنىڭ »ئۇرۇقالش ئېيى

 . چۈشىنىۋېلىشىدىنمۇ خهتهرلىك

   ھهردائىم  ئۈچۈن  نېمه »   قىلىشى  بهرپا  قۇرئاننىڭ  ئهمدى »  يۈرگىنىمىز دهپ

   مهسىله،  بۇ  چۈنكى  بولدىمۇ؟  چۈشۈنۈشلۈك »   موسۇلمان  مهن  ۋه » دېگهن

   زهررىچىلىق  بهرپا ئىخالسىدا  ۋهھىينىڭ  ئىسالمىنى،  كىشىلهرنىڭ  بولمىغان شهك

 . قىلمىغانلىقىدىن كېلىپ چىقماقتا

 بىلهن   ئالدى  قىلىڭ،  قىلسىڭىز  پائالىيهتنى  قايسى  قهتئىينهزهر،  بولىشىدىن نېمه

 تاپشۇرۇپ،   قولىغا  ۋهھىينىڭ  كىشىلىكىڭىزنى  ۋه  ئهقلىڭىز تهسهۋۋۇرىڭىز،



   خهرىتىسى  يول  توغرا  بىر  سىزدۇرۇڭئۆزىڭىزگه  ئاساس .  بىلهن  قولى ۋهھىينىڭ

دېگهن يهردىن » قارا « دىنغا، دۇنياغا، ئىنسانغا، نهرسىلهرگه ئالالھ . سالدۇرۇڭ

مۇسۇلمانلىقىڭىزنىڭمۇ ... قارىشىڭىز پهقهت ۋه پهقهت بۇنىڭ بىلهن مۇناسىۋهتلىك 

 ...ئالالھ ھوزۇرىدا دىققهتكه شايان بولىشىمۇ دهل بۇنىڭغا باغلىق

 خالىسىڭىز ئونىڭدى ن كېيىنمۇ؟ ئۇنىڭدىن كېيىن خالىسىڭىز سىياسهتچى بولۇڭ،

 ئىقتىسادچى ...   پۇتبولچى  خالىسىڭىز  بولۇڭ،  سهنهتچى  خالىسىڭىز ۋهياكى ...

 .خالىسىڭىز ھاكىم ياكى پېرىزىدېنت بولۇڭ

 

  

 

 رامىزان يازمىلىرى

 باتۇر قاراخانلې تهھرىرى

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 



 

 

 اتىمىزرامىزانغا كىرىۋ     بۆلۈم2.

错误！

 

 

 

 كهلدى يهنه گۈل مهۋسۈمى



 

 

سېنىڭ ئهسلى ھىدىڭ بۇ ! ئاجايىپ ئىش، گۈل پۇرايسىنا: تۇپراققا دېدىكى   ئاشق

 ق ئېرىشتىڭ؟ئهمهس، سهن بۇ پۇراققا قاندا

ئۇ خوشپۇراق مهندىن ئهمهس، . بىر گۈلنىڭ تۇپرىقى   مهن: دېدىكى  تۇپراق

گۈل تۇپرىقى بولغانلىقىم ئۈچۈن، ئۇنىڭ خۇش پۇرىقى ماڭا . گۈلدىن كهلدى

 .شۇڭالشقا گۈل پۇرايمهن. سىڭدى

 

زىمىستاننى بېشىدىن ئۆتكۈزگهن بۇ گۈلىستاننى   يېقىنقى بىر ئهسىردىن كۆپرهك  

ھالىغا كهلتۈرۈپ سېسىتقانالرغا قارشى، يهنه » ) ھاجهتخانا ( فىستان كهنه«

كىشىنى ئۆزىگه مهھلىيا قىلىدىغان كوڭۈللهرگه ھوزۇر گۈل . رامىزان كېلىۋاتىدۇ

قاغجىراپ كهتكهن يۈرهكلىرىمىزگه رهھمهت،    قۇرۇپ . پۇرىقى بىلهن كېلىۋاتىدۇ

 . لىۋاتىدۇبهرىكهت، ئىھسان، مۇھهببهت ۋه ھىدايهت ئېلىپ كې

ئېسىڭىزدىمۇ؟ بۇ گۈلىستاننى كهنهفىستانغا ئايالندۇرغانالر گۈلگه ۋه گۈلنى 

ئهسلىتىدىغان ھهر قانداق نهرسىگه قارشى ئهڭ ئاخىرقى شىددهتلىك ھۇجۇمىنى 

ئىشىكنى چىقىپ بېسىپ كىرىشكهن ئىدى   .بىر رامىزان ئېيىدا باشلىغان ئىدى

بۇ . ه كامېرالىرىنى ئۇالرغا بهللىگهنىدىبىرىلىرىنىڭ ئۆيىگه ۋه مىلتىقلىرىنى ۋ

ئىچىدىن نهپرهت ئۇرغۇپ تۇرغان گهندهكۆلچىكىگه    –قهدىمى گۈلىستاننى ئىچ 

 . ئايالندۇرۇۋهتمهكچى بولغانىدى

 

قارا يۈزلىرى بىلهن  قارا باسقان يۈرهكلىرى، قارا ئهقلى، قاپقارا ۋىجدانلىرى ۋه قاپ

تكه ئايالندۇرۇش ئۈچۈن سهپهرۋهرلىك چۈشلىرىمىزنى ۋه خىياللىرىمىزنى زۇلمه



بۇ گۈزهل . مىڭ يىل سۈرىدىغان ئۇرۇش ئېالن قىلىشقانىدى. بولغانىدى

قا ) قهدىمقى مۇسۇلمان ئىسپانىيه(گۈلىستانىمىزنى ئهندۇلۇس 

 .ئايالندۇرۋېتىدىغانلىقىنى جار سېلىشقانىدى

ئۇ شۇم . ئىدىبىر رامىزاندا كېلىشلىرى، خۇددى رامىزاننى نىشانغا ئالغاندهكال 

ئۇرۇش، رامىزانغا ۋه رامىزاننىڭ ئىگىسىگه قارشى ئېلىپ بېرىلغان ئۇرۇشتهك 

رامىزان ئېلىپ كهلگهن روھنى كىرىستقا مىخالش ئۈچۈن بىرىلىرى . بىلىنگهنتى ماڭا

بارماقلىرىنى كۆزۈمىزگه چهللهپ، بىر .  جهھلى بىلهن ھهپىلىشىۋاتاتتى–جان 

دېگهنلىرىده ئىچىمىزدىكى » !سهنمۇ!... نھهي سه«گېستاپوچى باشلىقىدهك 

بارلىق ئۆچمهنلىكلىرىنى، گۇيا بىزگه ئهمهس، بهلكى . رامىزانغا سېغىناتتۇق

 .غا قاراتقانىدى» رامىزان« ئىچىمىزدىكى 

 ..ئۇ قارا كۈنلهرده، ئۇالر ئۈچۈن رامىزان ئىدۇق؛ ھازىرمۇ ھهم ئهشۇنداق

رامىزاننى بهرسهك، باشقا جانىمىزدهك سۆيگهن، ئاسىرىغان ئىچىمىزدىكى 

ھهتتا بهزىلىرىمىز، . ھېچقانداق نهرسه تهلهپ قىلىشمايدۇ، دهپ ئويلىغانىدۇق

يالماۋۇزنىڭ ئالدىغا بالىسىنى تاشالپ بهرسه، ئۆزى قۇتۇلۇپ قالىدىغانلىقىنى 

ئويلىغان ئهقىلسىز ئاتىالردهك، ئىچىدىكى رامىزاننى ئۇ ئالۋاستىالرنىڭ ئالدىغا 

ئهسلىده ئۇالرنىڭ كۆزى پهقهت ئىچىمىزدىكى رامىزاندا . نىدىتاشالپ بېرىشكه

 تاراج قىلىشقا ئۇالر، ئهسلىده پهرده ئارقىسىدا بوالڭچىلىق، تاالن. ئهمهس ئىكهن

 .قىالتتىكهن   ئوخشاش باشقا ئىشالرنىمۇ

 

قورققان ئىدىم، بۇ لهنهتىلهر يۈزىدىن ئۇشبۇ مهزلۇم تۇپراقلىرىمىزغا يهنه رامىزان 

بوينى پۈكۈك، كۆڭلى . ئهمما ئۇ رهنجىپ قالمىدى، يهنه كهلدى. ۇ دهپكهلمهسم

ھهر كهلگىنىده، . يېرىم، كۆزلىرىده ياش ئهگىگهن بولسىمۇ يهنىال كهلدى



تۈلكىمىز، سهپهرده يولداش، ئېغىر كۈنده قېرىنداش، قېينچىلىقتا  ئوزۇق

ىلىكتىكى قهھهتچ. دوستىمىزغا ئوخشاش، ئۆزى بىلهن بىرگه ئۈمىت ئېلىپ كهلدى

ئىككىسى . ئىچىمىزدىكى رامىزاننى ئۇنىڭ بىلهن باقتۇق. ناندهك بۆلۈشتۇق ئۇنى

بهلكىم سىزمۇ . ئۇچراشقىنىدا، سامانلىق باغ، زىندان گۈلىستانغا ئايلىناتتى

 .بېشىڭىزدىن ئۆتكۈزگهنسىز بۇ كۈنلهرنى

شهتتۇق دىيى» ! ئاي ماڭااليمىز11مۇشۇنىڭ بىلهن يهنه « ھهر رامىزاندىن كېيىن، 

ئۇ ۋاقىتالردا پهقهت بىزنىڭ روزىنى تۇتمايۋاتقانلىقىمىزنى، روزىنىڭمۇ . ۋه ماڭاتتۇق

مهھكهم، بېشى تىك، قۇۋۋهت بىلهن ۋه شهرهپلىك    بىزنى تۇتىۋاتقانلىقىنى 

 . تۇتىۋاتقانلىقىنى ھېس قىالتتۇق... ھالدا

هشرىپى ئهنه شۇ ۋاقىتتا، رامىزاننىڭ ئورۇقلىۋېلىش ياكى سهمىرىۋېلىش م

ھهتتا رامىزاننى ئهشۇنداق تونۇشتۇرغانالرنىڭ بىزگه . ئهمهسلىكىنى بىلگهنىدۇق

رامىزاننىڭ ئېچىرقاپ كهتكهن . بىلىپ يهتكهنىدۇق   قانچىلىك يامانلىق قىلغانلىقىنى

روھالرنى تويدۇرۇپ، تويغان ۋه تويغانسېرى ئازغۇنلۇققا مۇپتىال بولغان 

هربىيه قىلىش دېگهن مهناغا كېلىدىغانلىقى ئىچىمىزدىكى ھايۋاننى ئاچ قويۇپ ت

روھنىڭ ئهكسىگه قاراپ بوزۇلغان ئىنسانى مۇۋازىنىتىمىزنى . شۇنى بىلگهنىدۇق

 .دهرھال تهڭشىۋاالتتۇق

بۇ كۆرۈنۈش، بىزنىڭ رامىزانغا ئهمهس، ئهكسىچه رامىزاننىڭ بىزگه ئېكرام 

 .ئمهت بهخش ئېتىدۇرامىزان ئهلۋهتته مول نې. قىلغانلىقىنىڭ نامايهندىسى ئىدى

چۈنكى ئۇ بىر ساماۋى داستىخان بولغان ۋهھىينىڭ، ئىنسانالرنىڭ زۇلمهت باسقان 

ئۇ، قۇرئان ۋهھىينىڭ توغۇلغان  .ئۇپۇقىنى يۇرۇتقان ئهشۇ ئاينى تهمسىل قىلىدۇ

رامىزان جىمى : بۇنىڭ مهنىسى ناھايىتى ئوچۇق. ئېيى بولغانلىقى ئۈچۈن قۇتلىنىدۇ

 .سلىكى، ھېكمىتىنى ۋهھىيدىن ئالىدۇبهرىكىتى، مۇقهدده



 

 

. ئۇنداق بولغاندا، ۋهھىيسىز بىر رامىزاننى تهسهۋۋۇر قىلىش مۇمكىن ئهمهس  

رامىزاننىڭ سهۋهبى بولغان ۋهھىيدىن يۈز ئۆرۈگهن ھالدا قانداقمۇ بىر رامىزاننى 

، رامىزاننىڭ ھېكمىتى بولغان قۇرئان بىلهن تونۇشماي تۇرۇپ! ئېھيا قىلىش مۇمكىن؟

رامىزاننىڭ پهيزىنى قانداقمۇ سۈرگىلى بولسۇن؟ رامىزاننىڭ ئهسلى مهقسىتى بولغان 

 خهۋهر بىلهن بىر گهۋده بولۇش تىرىشچانلىقىمىز، ئۇنىڭ سىماسى  ئىالھى خوش

 .بولغان رامىزاننى چۈشىنىپ يېتىشىمىزنى تېخىمۇ ئاسانالشتۇرىدۇ

ئۇنىڭغا جان ! ىك ئېالن قىاليلىئۇنداقتا، قېنى ھهممىمىز بىرلىكته بىر سهپهرۋهرل  

جهھلى بىلهن قارشى تۇرۇۋاتقان روھى قارا كىشىلهرگه قارشى، قۇرئان بىلهن     –

تاشقۇيۇن بولۇپ، قۇرئان بىلهن تېخىمۇ سهمىمىي مۇناسىۋهت      ئىچقۇيۇن 

شۇنى ئېنىق كۆرىسىزكى، . ئورنۇتۇش ئۈچۈن بىر پۇرسهت دهپ بىلهيلى رامىزاننى

قىنالشسىڭىز، ئۇ سىزگه تېخىمۇ كۆپ پىچىلدايدۇ، ئۇمۇ سىزگه قۇرئانغا قانچه يې

ئىككى    خۇددى ئورۇق بىلهن تۇپراق، بارماق بىلهن تىرناققا ئوخشاش. يېقىنلىشىدۇ

 بىردىن جۇدا قىلماقچى  ئىككىسىنى بىر.  بىرىگه زىچ كىرىشىپ كېتىدۇ–ئايهت بىر 

 .بولغانالر، مانا بۇ ۋاقىتتا پهرىشان بولىدۇ

ان بىلهن تونۇشۇپ، ئۇنىڭ ۋهسىلىسى بولغان ۋهھىي بىلهن تونۇشماسلىق رامىز  

پهقهت ھهرنهرسىنىڭ بىر سهۋهبى بولغاندهك،     .بوالمدۇ؟ بولمايدۇ،ئهلۋهتته

ئېنىق قىلىپ ئېيىتقاندا، قۇرئاننىڭ ۋهسىلىسى بىلهن . ۋهھىينىڭمۇ بىر سهۋهبى بار

قۇرئاننىڭ ۋهسىلىسىنى . هستونۇشماي تۇرۇپ، قۇرئان بىلهن تونۇشۇش مۇمكىن ئهم

سۆيگۈنىڭ يهنه بىر ئىسمى بولغان مۇھهممهد / ئۇ بولسىمۇ مۇھهببهت : بىلدىغانسىز

 .ئهلهيھىسساالم



مېھمان بولىشى، ئۇنىڭ تونۇشۇپ     بۇ رامىزان، پهيغهمبهرمۇ كۆڭۈل سارىيىڭىزغا

 .چىقىشى كېرهك

دهپ بىردىن » رىمىزمانا بۇ پهيغهمبى« شۇنداق، بىلىمهن، ئهتراپىمىزدا يۈرگهن 

سوراپ سورىشىڭىز » قايسى پهيغهمبهر بىلهن؟«غا قاراپ، ) پوترېت(كۆپرهك ئوبراز 

  :يهنى. مۇمكىن

» خهۋهرچى«ۋه » پوچتىكهش«پهرىشتىلهشتۈرۈلگهن پهيغهمبهر تهسهۋۋۇرىمۇ؟ 

سهۋىيهسىگه چۈشۈرۈپ قويۇلغان پهيغهمبهر تهسهۋۋۇرىمۇ؟ ۋهياكىقۇرئاننىڭ 

 مۇ؟پهيغهمبىرى بىلهن

قۇرئان تونۇشتۇرغان پهيغهمبهر بىلهن تونۇشۇپ  ئهلۋهتته بىزگه: جاۋابى ئېنىق

 !چىقىش كېرهك

 قاراخانلې تهھرىرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 پۇرسهت/ ئىمكان     رامىزان بىر

 مۇئمىنلهر  ئى )  !   گۇناھالردىن (   ساقلىنىشىڭالر  ئالدىدىكى / ئالالھ

   ئىلگىرىكىلهرگه  سىلهردىن  ئۈچۈن،  قىلىشىڭالر  ھېس  مهسئۇلىيىتىڭالرنى يهنى (

 ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرگه (   سىلهرگىمۇ  قىلىنغاندهك،  پهرز  روزا ) امىزان روزىسى ر(

 2:183( پهرز قىلىندى ). 

 

 ئىدى  مۇبارهك  ئهسلىدىنال  رامىزان  شۇنداق  دهيمهن، .   مۇبارهك « رامىزانىڭىز

  !«بولسۇن

 

«    ئېيى  رامىزان  ئهي  كهلدىڭ  خوش  كېلىدۇ»  خوش  دائىما  رامىزان . دهيمهن،

 ئهڭ   بهرىكىتىدىن  ئۇنىڭ  ئىشى،  بولغان  تېگىشلىگى  قىلىشقا  كىشىنىڭ لېكن،

 خۇرام ھالدا كۈتىۋېلىش، ئۇنى  ۇقۇرى سهۋىيهده پايدىلىش بولۇپ، ئۇنى خوشل ي

 .خوش قىلىش ۋه خوش ھالدا ئۇزۇتۇشتۇر

 



 بار  ھهقىقهت  بىر  بولىدىغان  ساقىت  نهزرىمىزدىن  دائىم  ئۆزىال . ئىبادهتلهرنىڭ

 ئهمهس  مهقسهت  غايىنى .  بىر  دهرىجىدىكى  يۈكسهك  ئىبادهت  ھهر ئهكسىچه،

ئۇ مهقسهت نهزهردىن ساقىت بولغاندا، ئىبادهت . ۇشنىڭ ۋاسىتىسىئهمهلگه ئاشۇر

 بولمايدۇ ۋه مهقىسىتىنى چۈشهنگىلى بولمايدۇ  ئىبادىتىنىڭ مهقسىدى، . ئادا روزا

 ئوپ  ئايهتته  يۇقۇرىدىكى  قىلغان  پهرىز  ئىبادهتنى  قىلىنغان بۇ  بايان ئوچۇق

 ... بولۇپ، مهسئۇلىيهت ئېڭى تۇرغۇزۇش

   

 بىله  ئالدى  باشلىنىدۇبۇ،  بىلهن  تونۇشى  ئۆزىنى  ئىنساننىڭ  ن  تۇنۇشى . ئۆزىنى

 كېرهك  قارىتىشى  ئۆزىگه  دىققىتىنى  ئىنسان  ئۈچۈن  تارتىش .  ئۆزۈگه دىققىتىنى

ساقاللىرىغىچه، بهدهن ئېغىرلىغى ۋه بوي مهقسهت، گۆشىدىن سۆڭىكىگىچه، چاچ

   دېگهنلىك  بېرىشى  ئېتىبار  تېنىگه  ۋه  ئاشقازىنىغا  ئهمهسئۇزۇنلىقىغا، چۈنكى .

 .تهرهپلىرى ئهمهس» ئىنسان قىلغان « بۇالر، ئىنساننى 

   

 ئۇنداقتا، ئۇ نېمه؟

   

   ۋهھىي  ئهلۋهتته، »   قهلب  تۇيغۇغا، »  دۇنياغا،  ئىچكى  ئاتىغان دهپ

 يۈزلىنشتۇر  قهلبىگه  يۈرگۈزىدىغان  ئهقىل  چۈشهنچىمىزگه،  ئېتىبارىنى ! دىققهت

ئۆزىنى، يهنى ئالالھ . ى تونۇشقا باشاليدۇئىچكى دۇنياغا قارتقان ئىنسان، ئۆزىن

  ئالدىدىكى ئاجىزلىقى ۋه مۇھتاجلىقىنى، دۇنيا مهئىشهتلىرى ئالدىدىكى شانۇ 

 .شهرهپ ۋه ئۈستۈنلىكنى تونۇشقا باشاليدۇ

 

   ئىنسان،  كهلتۈرگهن  قولغا  نهتىجىنى  بۇ »   تۇرغۇزغان  ئېڭىنى » مهسئۇلىيهت



 .ئىنسان بولىدۇ

   ئۈچ بويۇتلۇق  نىشلىكيۆلى(بۇ  ئاڭدۇر)  قارىتا .  باشقىالرغا  ۋه  ئۆزىگه ئالالھ قا،

يالىڭاچالرغا قارىتا مهسئۇلىيىتى بارلىقىنى، يوقسۇلالرغا، ئاچ. شهكىللهنگهن ئاڭ

   ئىگه  مهسئۇلىيىتى يېتىملهرگه،  قارىتا  قالغانالرغا  قېيىنچىلىقتا چاقىسىزالرغا،

 .بارلىقىنى، ھهر ئىنسان روزا ئارقىلىق ئۆگىنىدۇ

 

 سېمىرىۋېلىش، ر  ئورۇقالرنىڭ  ئۇنى  ئايالندۇرىۋالغانالر،  مهشرهپكه امىزاننى

 قانداقمۇ   مهقسهتنى  بۇ  دهپ قارىغانالر،  ئورۇقلىۋېلىش ئېيى سېمىزالرنىڭ يېمهي

 ئهمهلگه ئاشۇرالسۇن؟

قاراشقا ئىگه بولغانالرغا نىسبهتهن، رامىزان دېگهنده تۇنجى بولۇپ بۇ خىل كۆز

تېرهكلهر « ىكى غهرىپچه ناخشىچى سهتهڭلهر ئىجراسىدىكىئهقلىگه ، ئىستانبۇلد

 . سى كېلىدۇ»ئارىسى تاماششا 

 

   ئىستانبۇلنىڭ  دهپ  تىرىلدىرىمىز  ئوسمانلىنى »   ئىسالمبول )   مول » )ئىسالم

   ئىستانبۇلنىڭ  ئهكسىچه  ئهمهس،  پېررا«تهرىپىنى «  )   قاۋاقخانا تهرىپىنى )

 . غىنىشقا ئوخشايدۇتىرىلدۈرۈشكه تىرىشىش، سول تهرىپىدىن ئوي

 

) ياتلىشىش(» فىرانسىزلىشىش « پهقهت ئۇنچىلىكال ئهمهس، ھهتتا ئۆز ئېتىقادىغا 

 .  ئىشرهتنى دىننىڭ پارچىسى دهپ قالغانلىق بولىدۇ–بولۇپ، ھهتتا ئهيشى 

» ئىسالمبول«ئىستانبۇلنىڭ . ئىفتار چېدىرلىرىنى قۇرۇش نېمه دېگهن ياخشى ئىش

 .مانا مۇشۇنداق ۋه بۇنىڭغا ئوخشاش پائالىيهتلهردۇرتهرىپىنى ئهسلىتىدىغان 

 



 ئويالپ،   كىشىلهرنىال  كېلىدىغان  پهقهت چېدىرغا  نېمىشقا خهلق ھۆكۈمهتلىرىمىز

دهل ئىفتار ۋاقتىدا قاتناش قىستاڭچىلىقىدا قالغانالرنى ئويلىمايدىغاندۇ؟ ئۇالرغا 

 ئاچقىدهك  ئېغز  پهقهت  بولمىسىمۇ،  ئالىي  بهك  قىلغۇده(  ئىفتار  ك  خورما، ) بىر

 تاماق   بىر  ئاددى  تاپقان  تهركىپ  توقاچتىن  بىر  كىچىك  سۇ،  قۇتا  بىر كىچىك

 .تىزىملىكى يېتهرلىك بوالتتى

 

ئهگهر ئۆرنهك تهلهپ قىلىدىغان بولسا، بىر قانچه يىلدىن بېرى بۇ ئىشنى ۋهتهن 

لسىمۇ ھهتتا ياردهم قى. كوچىسىدا قىلىپ كېلىۋاتقان ئهقهبه ۋهقفىدىن ئالسا بولىدۇ

 بولىدۇ  ماشىنىنىڭ .  قىسىتىلىپ قالغان كىشىلهرنىڭ،  قاتناشتا  ۋاقتىدا دهل ئىفتار

دېرىزىسىدىن سۇنۇلغان ئىفتارلىق ئېكراملىرىنى ئالغان ۋاقىتتا كۆزلىرىنىڭ قانداق 

 بىلىۋاالاليسىز  قاراپال  بىر  كهتكهنلىكىنى  نۇرلىنىپ  بولۇپ .  سىز  ئورنىدا ئۇالرنىڭ

  زلىرىڭىزىدىن نۇرچاقنىماسمۇ؟قالسىڭىز، سىزنىڭمۇ كۆ

 

. ئهلۋهتته، قارنمىزغا قىلىنغان ئېكرام، رامىزاننىڭ ئهڭ كىچىك تهرهپلىرىدىن بىرى

 رامىزاننىڭ  بار  ھهدىيهسى  چوڭ  باشقا  بۇنىڭدىن  قهلبىمىزگه .  ۋه ئهقلىمىزگه

 ھهدىيه  سۇنۇلغان  كىشىلهرنى .  بولۇپ،  قىلىش  ھهدىيه  قۇرئان  كىشىلهرگه ئۇ،

تىخنىغا ئولتۇرغۇزۇپ، ئۇالرنىڭ ئېچىرقاپ كهتكهن يۈرهكلىرىنى ۋه ۋهھىينىڭ داس

 .مېڭىسىنى قۇرئان بىلهن تويغۇزۇش

   

 ئېيتساق،  قىلىپ  پۇرسهت   قىسقىچه  بىر  رامىزان  پاكاليدىغان؛ . كىرلهنگهنلهرنى

 يېقىلغانالرنى ئورنىدىن دهس   ئۇپراپ كهتكهنلهرنى ئوڭشايدىغان؛ بۇزۇلغانالرنى،

   گهۋده تۇرغۇزىدىغان؛  بىر  يىغىپ  كهتكهنلهرنى  چېچلىپ  تانىسىدهك تهسبھ



 .قىلىدىغان؛ يۈتتۈرۈپ قويغاننى تېپىۋېلىشنىڭ ئهڭ ياخشى پۇرسىتى

 

 قاراخانلې تهھرىرى

 رامىزانغا كىرىۋاتىمىز     بۆلۈم2.

 

 شۇنداقتىمۇ يهنه خوش كهلدىڭ

 …رامىزان، ئالالھ بېكىتكهن كۈنتهرتىپتىن بىرى

بويىنچه ئۇششاق ياكى كۈندىلىك مهسلىلهر بىلهن مهشغۇل مۆمىنلهردىن بىر ئاي  

بولماستىن، ئالالھنىڭ بهلگىلهپ بهرگهن كۈنتهرتىپكه ئهھمىيهت بېرىشنى تهلهپ 

 .قىلىدۇ

 

 .رامىزان، بىر ئىچكى دۇنيانى بهرپا قىلىش سهپهرۋهرلىكىدۇر

 سهپه  ئاتلىنىدىغان  دۇنياسىغا  ئىچكى  قارىغان  سهل  دائىما  ئىنسان ر رامىزان،

 . ئۈچۈن ئهڭ مۇۋاپىق بىر پهيت

 .رامىزان، نهفسنى تهربىيه، روھنى پاكالش ۋه شهيتاننى قوغالش مهزگىلىدۇر

ماددىغا بهشىنجى بىر تهرهپنى قوشۇش ) تۆت تهرهپلىك(رامىزان، تۆت بويۇتلۇق 

 .ئۈچۈن ئىنسانغا بېرىلگهن بىر پۇرسهتتۇر

 بۆلى  كۆڭۈل  باشقىالرغا  بهكىرهك  ئۆزىدىن  ئىنسان بىراۋنىڭ  دۇنيادا،  بۇ ۋاتقان

 قاراشنى ئۇنتۇپ قالىدۇ  ئۆزىگه .  ئۆزىنى قويۇپ باشقىالرىنى قۇتقۇزىۋېلىش  بىراۋ

 .ئۈچۈن غهيرهت قىلىۋاتقان ۋاقتىدا، ئىنسان يهنىال ئۆزىنى ئۇنتۇپ قالىدۇ

رامىزان، بىر يىل بويىنچه ئوتنى ئۆچۈرىمىز دهپ كهينىدىن قوغالپ، ھهتتا ئوتنى 

 ق  ئۆزى  دهپباشتا  ئۆچۈرىمهن  ئوت  ئاندىن  ئوت    ويىۋېتىپ، ھهپىلىشۋاتقان،



 .ئۆچۈرگۈچىنىڭ ئۆزىگه تۇتاشقان ئوتنى ئۆچۈرىدىغان مهزگىلى بۇ

 بويىنچه   يىل  بىر  قىستاڭچىلىقىدا  قااليمىقان  ۋه  ئالدىراش  ھاياتنىڭ رامىزان،

 خاتالىقلىرىنى   ئوڭشاش،  ۋه  تۈزىتىش  تهكشۈرۈپ  ئۆزىنى  ئىنساننىڭ يۈرگهن

 .اش ۋه ئۆزگهرتىپ ئهسلىگه قايتىش ئۈچۈن ئهڭ مۇۋاپىق ۋاقىتبايق

   قىلغان  ۋهيران  قىممهتلهرنى  بولمايدىغان  ۋهيران  /سېكۇالر«  اليىقچى دىننى (

 تاشالش   چىقىرىپ  سىرىتىغا  ھاياتنىڭ  )ئىجتىمائىي  مهنتىقنىڭ » مهنتىق  بۇ ۋه

، »هنىۋىي بايرام ئهنئ« شىفاسى تېپىلغۇسىز تهزگاھلىرىدىن بىرى بولسا رامىزاننى 

» گۆش بايرىمى « ، قۇربان ھېيتىمىزنى بولسا »كهمپىت بايرىمى « روزا ھېيتىنى 

 .دهپ بىزگه تونۇشتۇرىۋاتىدۇ

 ھاياتىنىڭ  كۈندىلىك  بىر  روزىنى  ئۈچۈن  ئالغانالر  تهرتىپىگه  ئىشلىرى مۇھىم

رلۇق سوھۇ« ۋه » ئىفتار نېنى « رهھمهت ۋه مهغفىرهت يامغۇرى بولغان رامىزاننى 

   ئاۋازى  دۇمباق  ماھىيىتىدىن »  ئهسلى  قىلىۋېتىش،  قۇربان ئهدهبىياتىغا

 ئهمهس  نهرسه  باشقا  يىراقالشتۇرۇشتىن  بېرىلىپ .  دۇنياغا  ئهسلىده رامىزاننى

   ئىشق  ئۇنىڭغا  ۋه  يۈزلىنىشى  دىنغا  يېڭىدىن  ھاياتىمىزنىڭ،  كهتكهن ئالالھ (

 ئۈچۈن تې)ئىشقى   تهرىپىنى قوشىۋېلىشىمىز  غهنىمهت دهپ نىڭ بىر  بىر پىلغۇسىز

 .قاراش كېرهك

 ...مانا بۇ دهل ئۆزىمىز بىلهن تۇنۇشۇشنىڭ پهيتى

********************    

 .ئىسالم ئۈممىتى ياشىغان جايالردا قان ۋه كۆز يېشى توختىماي ئېقىۋاتىدۇ

 .مۇسۇلمانالر خهلقئارا ۋه يهرلىك كۇپۇر ئهھلىنىڭ قىسقاچلىرىدا

 ئايلىنىپ دۇنياۋى ۋه يهرلىك ك ۇپۇر ئهھلىلىرى، ھهممىسى بىرلىشىپ بىر مۇشتقا

 .ئىسالمغا ۋه ئۇنىڭ ئۈنۋېرسال قىممهتلىرىگه ھۇجۇم قىلىشماقتا



 پارچه بولۇپ كهتكهن بولۇپ، ھهر بىر پارچىنىڭ بېشىغا –ئىسالم ئۈممىتى پارچه 

 داۋام   زۇلمى  ھاكىمىيهتلهرنىڭ  دېكتاتۇر  ۋه  دۆلهتلهر  مىللهتچى  بولغان باال

 .ىلىۋاتىدۇق

 .تهپهككۇرالر پالهچ

 .ئىلم كور

 .ھىكمهت يوقالغان

 .ئوغرىالر مهمۇر

 .ئۆلىماالرنىڭ نۇمۇسسىز كىشىلهرچىلىكمۇ يۈرىكى يوق

 .مۇشۇنداق بىر زاماندا كهلدىڭ ئهي رامىزان

 .خوش كهلدىڭ، لېكىن خوش ھالهتته تاپالمىدىڭ

 : خوش تاپالمىدىڭ، چۈنكى

 .ئىسالمغا ئىسالم دۈشمهن

 .ۇلماننىڭ مۇسۇلمانغا تاقىتى يوقمۇس

 كېپىنهك گاالستۇكلۇق موللىالر،

 رىياكار ھاجىالر،

   قىلغۇچى(فېمىنىست  تهشهببۇس  ھوقوقىنى  ئايالالر  غهربچه  بار ) ھهدىلىرىمىز

 .بۈگۈن

 .ئىمانالرغا ئىللهت، مۆمىنملهرگه زىللهت ھهمراھ بولدى

 .ولمۇشقا تاش ئېتىۋاتىدۇقا چىقىۋاتقاندا، بهزىلهر د)مىنىبۇس(بهزىلهر دولمۇش

 بواللماي   بۆلۈشۈپ  جهسىدىنى  قىلىۋاتقانالر،  تاماشا  تۇنجۇقىشىنى بالىسىنىڭ

 .ئاۋاره

 .بولغانالر بار» موسۇلمان« شهپقهتنى بىلمهي مېھرى / سۆيگۈ 



 ...بىلهرمهنلهر، شهكىلۋازالر

مېڭىلهر يىراقتىن باشقۇرۇلىدىغان «دىن كېيىن، » يىراقتىن باشقۇرۇلىدىغان بومبا»

 .مهيدانغا كهلدى» 

يانتۇ قارىغانالر، خاتالىقنى قانداق قارىغانلىقىدىن ئهمهس، قارىغان نهرسىلىرىدىن 

 .ئىزدهيدۇ

 باي  ئۆزىدىن  كارامىتى  زاتالر  ئهپهندىلهر،  غۇجامالر، »   ئاتالش  قهدهم » بهش

 .چىقماقچى بولىۋاتىدۇ» ئالهم بوشلۇغى« ئۈچۈن ھهلهبنى ياراتماي، ئهمدى 

  ***********************************    

 چاڭقاپ   لهۋلىرى  كۆڭۈل  ئايالنغان  چۆلگه  پهسلىده  قۇرغاق  شۇ  يۈزىنىڭ يهر

 .يېرىلىپ كهتتى

 ئهي رهھمهت ئېيى،

 ئهي رامىزان،

 .بىزنىڭ مۇشۇ ھالىمىزدىمۇ يهنىال خوش كهلدىڭ

 (قاراخانلې تهھرىرى)

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 خوش كهلدىڭ، ئهمما خوش ھالهتته تاپمىدىڭ

 !ئهي رامىزان

 !باغرىدا ساقلىغان ئاي» مىڭ ئايدىنمۇ ئارتۇق بىر خهيىرلىك كېچىنى « ئهي 

 !ئهي قۇرئان توغۇلغان ئاي، ئايالرنىڭ ئىچىده بهكراق گۈل پۇرايدىغان ئاي

ئهي ۋهھىنىڭ ھايات بهخش ئهتكۈچى ھاۋاسىنى ھاياتقا، مۇھهممهدنى ئهبهدىي 

مهۋجۇتلۇق مهنىسى ئالالھ تىن يىراقالشقانسېرى مهنىسىنى يوقاتقان    سۆيگۈگه،

 رهھمهت،  ئادهملىك،  قويغان  يوقۇتۇپ  ئنسان  دهۋرگه،  ى  خهيىر    بهرىكهت،

 !  ئېھسان، ھىدايهت ۋه شهپقهتنى قايتىدىن ئىنسانغا ئېلىپ كهلگهن ئاي

 !خوش كهلدىڭ

. ئهسىردىن بۇيان ھهر يىلىقىدهك، مىڭلهرچه ئۈمىتنى باغرىڭدا ئېلىپ كهلدىڭ 14

 كهلدىڭ  بىلهن  نېيىتى  تېپىش  دهرمان  چۈشلۈق  ئارمانغا  قېتىمقىدهك، . ھهر

الدا تاپقانلىرىڭىنى تېخىمۇ خوش قىلىش ئۈچۈن، ناخوش ھهممىدىن بهك، خوش ھ

 !ھالدا تاپقانلىرىڭنىمۇ تهكرار خوش قىلىش ئۈچۈن كهلدىڭ

 خوش ھالهتته   ۋه  كېلىشىڭ  خوش  سانسىزلىغان  ئۆتمۈشته  بهلكىم  بىلىدۇ، كىم

 ! تاپقانلىرىڭ بولغاندۇ



 كۆزى ئۆت  يۈرىكى پاك،  يۈزى ئاق،  سېخىي،  پىشانىسى ئوچۇق، كۈر، بېشى تىك،

 . سۆزى قۇۋۋهتلىك، ئۆزى دۇرۇست مۆئمىنلىرىڭ كۈتىۋالغانىدى سېنى

 .سهن خوش كهلگهن، ئۇالرنىمۇ خوش ھالدا تاپقان ئىدىڭ

 ھهممىدىن مۇھىمى تۇرمۇشلىرىدا   ۋه  كۆڭۈللىرىده  دىللىرىده،  قوللىرىدا، قۇرئان

 ئىدى  كۈنىنى .  توغۇلغان  ئاندىن  ئۆلتۈرۈپ،  قۇرئاننى  بىلهن  ئالدى ئۇالر

 هبرىكلىمهيتتىت  دهپ .  ئهھدى  يىللىق  بىر  قىلىغان  بىلهن  ۋهھىي  رامىزاننى، ھهر

 .بىلهتتى

 ئۇستاز     قىلىدىغان  بهرپا  خاراكتېرىنى  ۋه  ئهقلى  تهسهۋۋۇرى،  ئۇالرنىڭ قۇرئان

 ئىدى  بورمىالنغان .  بولغان،  ۋهيران  يىقىلغان،  ھاياتنىڭ  ھاياتنى،  بولسا ئۇالر

 ...ىرى ئىدىيهرلىرىنى بىرمۇ بىر ئوڭشىغۇچىل

 

 ئاقىدىغانلىقىنى   ئېقىندا  ھاياتنىڭ قايسى  نهسىللهر،  تاپقان  خوش ھالهتته سهن

 بهلگىلهيتتى  ئۆزلىرى .   ئهخلهت  ئېقىندا  بهرگهن  بهلگىلهپ  چاۋاغا –باشقىالر

 .ئوخشاش ئاقمايتتى

 ...ئۇالر ھاياتنىڭ قۇلى ئهمهس، خوجايىنى ئىدى

 ...ىدىئۇالر ماللىرىنىڭ قۇلى ئهمهس، خوجايىنى ئ

 ئىدى  ئانىسى  ئهمهس،  بالىسى  ۋهزىيىتىنىڭ  ئۇالر،  ئۇالرنى .  شارائىتالر چۈنكى

 .ئهمهس، بهلكى شارائىتنى ئۇالر يارىتاتتى

 1422    رامىزاننىڭ  خوش 1يىلى  بۇرۇنقىدهك  كهلدىڭ،  يهنه  سهن كۈنى،

  يىلالردىن بېرى، ھهتتا يۈز يىلالردىن بېرى ھېچ10ئهمما شۇنى بىلىمهن، . كهلدىڭ

 . خوش تاپالمىغىنىڭغا ئوخشاش بۇ قېتىممۇ ھېچ خوش تاپالمىدىڭ

كىم بىلىدۇ، بۇ خوش تاپالمىغان ئون يىلالردا، يۈز يىلالردا نهقهدهر قورقۇنۇچلۇق   



ھالهتته تاپتىڭ مۆئمىنلىرىڭنى؟ كىم بىلىدۇ، نېمه دهرتلهرگه، مۇسىبهتلهرگه، ئوت 

   يهزىدىلىكلهر  قويۇشالرغا،  ئوت  ئهلهيھىسساالمنىڭ (ئاپهتلىرىگه، ھۈسهيىن

   قاتىلى  بولدۇڭ؟ )  شاھىت  چاكىنىلىقالرغا  كۇفرىلىقالرغا،  توڭگۈزلۇقالرغا، گه،

 قانچىلىغان يارىالر ۋه يارىالنغان يۈرهكلهرنى كۆردۈڭ؟

  لېكىن، ئهي رامازان، بۈگۈنكىگه ئوخشايدىغاننى كۆرۈپ باقتىڭمۇ؟  

شۇنداق پهرىشان، چېچىلىپ كهتكهن، بىر يېرىم مىليارت نوپۇسلۇق بىر ئائىلىنى مۇ

 ئقتىدارسىز،   ئىرادىسىز،  ئۈمىتسىز،  بولغان،  بىزار  قورققان،  قالغان، ۋهيرانچىلىقتا

 ھالدا كۆرگهنمىدىڭ؟   پاراسهتسىز  جانسىز، ئهقىل

 رامىزان  ئهي  شاھىت !  قانغا  ئاققان  بولۇپ  دهريا  دىيارىدىن  ئىسالم ئهھلى

 قهده  بۇ  مۆمىنلهرنىڭ  بولغانمىدىڭ؟  ئۇرۇپ  ئىتتىرىلگهن،  ئېزىلگهن،  ر

 سوقۇلغان، خورالنغانلىقىنى ئهسلىيهلهمسهن؟

 مۇئمىنلىرىڭگه    قارا،  خاراپ، !  يۇرتلىرى  خاراپ،  ئائىلىلىرى  خاراپ، كۆڭۈللىرى

 بولدى  خاراپ  ئېڭى  ۋه  ئهقلى  بهك  ھهممىدىن  ۋه .  يۈزى  كۈتىۋالغىدهك سېنى

 .ماجالى قالمىدى

زامان ئېقىنىنىڭ ! ۆز دهۋرىنىڭ ئىگىسى ئهمهس ئىدىئهمدى سېنىڭ مۆمىنلىرىڭ ئ  

 چاۋاغا ئۇالر ئېقىۋاتقان ئېقىنالردىكى ئهخلهت. يۈنىلىشىنى ئۇالر بهلگىليهلمهيدۇ

   ئوڭ  ئېقىۋاتىدۇئايلىنىپ،  ئۇرۇلۇپ   سولغا  تهمسىل .  سهن  ۋه  ساڭا بهزىلهر،

 .تهدهپ بىلمهك» پاراسهت « قىلىۋاتقان قىممهتلهرگه خىيانهت قىلىشنى 

بىر زامانالر كۇپپارالرنىڭ ئاچلىرىنى تويغازغانالر، ئهمدى بولسا كاپىالرنىڭ نېنىغا   

 .مۇھتاج بولۇپ قالدى

 يارىسىنى     ئۆز  ئهمدىلىكته  تاڭغانالر،  يارىسىنى  باشقىالرنىڭ  زامانالر، بىر

 .تاڭغىدهك دهرمانى يوق



 ئېلىپ بارغانالر، مانا  يۇتۇمالپ باشقا قىتئهلهرگه بىر زامانالر ئىماننى يۇتۇم   

 .بۈگۈن يۈرهكلىرىنىڭ ئىشغال قىلىنىشىنى توسۇشقا ئاجىز

 

 بهجا     يۈكسىلىشنى  بىلهن  قۇرئان  بولغان  سهۋهبىڭ  مهۋجۇدىيهت سېنىڭ

 بولغان   ئولۇغ  ئهسلىدىنال  ئۈچۈن،  يوشۇرۇش  ئهيىپلىرىنى  بۇ كهلتۈرهلمىگهنلهر،

كۆرۈدىڭمۇ ئهي .  ھهلهكچىلىكىدهقۇرئاننى ئولۇغالشتۇرۇپ، ئۇنىڭغا پارا بېرىشنىڭ

 رامىزان  قۇرئان !  ئهمما  مۇبارهكلىشىدۇ،  ئاينى  توغۇلغان  قۇرئان مۇسۇلمانالر

 ...ھاياتىدا، قوللىرىدا، ئۆيلىرىده، كوچىالردا، تۇپراقلىرىدا يوق

 رامىزان     ئهي  ۋه !  مهغلۇبىيهت  بۇ  ۋه  تۆكۈلۈش  بۇ  قىرىلىش،  بۇ  ئېزىلىش، بۇ

 !لغۇنىۋاتقاندا، دهل ۋاقتىدا كهلدىڭگاڭگىراشلىق ئىچىده تو

 ئايان  ھهممىگه  تاپالمىغانلىقىڭ  ھالهتته  خوش  ئهمما  كهلدىڭ،  خوش لېكىن، .

 تاپالمىغانالرنى خوش قىلىش  سېنىڭ كېلىش مهقسهتلىرىڭدىن بىرى، خوش ھالدا

 ئهمهسمۇ؟

 ئېلىپ كهلگهن جهننهت خوش     ھىدلىرى بىلهن تۇپراقلىرىمىزنى قېنى ئهمسه،

 يوقاتقىنقاپلى  پۇراقالرنى  بهدبۇي  بۇ  غان  بىر .  يۈرهكلىرىمىزده  ئايالنغان چۆلگه

 چىققىن  بولۇپ  شامىلى  رهھمهت  تهگسۇن، .  سۇ  لهۋلىرىمىزگه  يېرىلغان چاڭقاپ

 !چۆللهر كۆلگه ئايالنسۇن

 يىلتىزىدىن     ئاداۋهتلهرنى  ۋه  دۈشمهنلىك  نهپرهتلهرنى،  ئارىسىدىكى مۇئمىنلهر

 .غا ئىمان قېرىنداشلىق ئۇرقىنى چاچقىنقومۇرۇپ تاشالپ، ئورنى

 

      يىتىم قالغان ئهھلى ئىسالم ئالىمىده قاناۋاتقان –كۈنىمىزده ئىگه  چاقىسىز،

   ئاڭ  بىر  بولغۇدهك  مهلھهم  كهليارىالرغا  ئېلىپ   چۈشهنچه ئاچالرنى !



 بىر   كىيىندۈرىدىغان  يېلىڭالرنى  قاندۇرىدىغان،  ئۇسسۇزالرنى تويغۇزىدىغان،

 ۋه  كهلشهپقهت  ئېلىپ  يامغۇرى   مهرھهمهت  ھۇرۇنلۇقنى !  ئىززهتكه، خارلىقنى

 !غهيرهتكه، يوقسۇللۇقنى بايلىققا ئايالندۇرىدىغان بىر روھ بهر

 بهرپا     قايتىدىن  بىزنى  بىرگه،  بىلهن  سېنىڭ  قۇرئان،  جىسىمالشتۈرغان ئۆزىمىز

 تۇرسۇن  ئۈچۈن  قىلىش  شهخسىيهتچى!  بولغان  مهھسۇلى  دهۋرىمىزنىڭ  بىزلهر

 بواليلى  كىشىلهردىن  مۇئمىن  قىلغان  بهرپا  قۇرئان  ئهمهس، . كىشىلهرىدىن

ئىنساننىڭ مهۋجۇتلۇق غايىسىگه ماس كېلىدىغان ھاياتنى قايتىدىن بهرپا قىلىش 

 . ئۈچۈن غهيرهت قىاليلى

 قايتىدىن  يهتكۈزهيلى   ئىماننى،  كۆۈلدىن كۆڭۈلگه  بهخت گۈلى قىلىپ، شۇنداق .

دوسلىرىڭ، ئولتۇرغانچه ! ىلى كهلگهنلهر بىزده تىرىلسۇنبولسۇنكى، بىزنى ئۆلتۈرگ

   بىر  كۆكهرتىدىغان  يېرىنى »   بىرهر »خىزىر  تۇغىدىغان  ئىمان  ھىدايىتى ،

 !بولسۇن» مهھدى«

 

دهيدىغانالرنىڭ ئهڭ بېشىدا سهن بار، ئهي » ! ئامىن« بىلىمهن، بۇ دۇئايىمغا   

 ! رامىزان

 !وش كهلدىڭقۇرئاننىڭمۇ قولىدىن يېتىلهپ كهلدىڭ، خ

 

 ئارزۇ   نهقهدهر  بولۇشنى  ئارىسىدا  تاپقانلىرىڭ  ھالدا  خوش  بىلسهڭ،  بىر ئاھ

 !قىالتتىم

 

 باتۇر قاراخانلې تهھرىرى

 



 بۆلۈم رامىزان شاھىتىم بولسۇنكى3.

错误！

 

 

 !رامىزان شاھىت بولسۇن

 

 يارىتىلىش   ئۆزگىچه  قىلغان  ئىگه  مهنىگه  يارىتىلىشنى  پۈتۈن  ۋاقىت، . مهخلۇق/

 قهسهم   كۆپ  ئهڭ  ئۈستىده  تىلىملىرى  ئوخشىمىغان  ۋاقىتنىڭ  قۇرئان، شۇڭا



 . قىلىدۇ

ىڭ مهنىسىنى بىلدۈرىدىغان ۋاقىتقا نىسبهتهن ئىنسانن» ھايات«ئىنسان ئۈچۈن   

 بۇنچه كۆپ قهسهم قىلىدۇ   ۋاقىت ئۈستىده دىققهت قىلىشىنى تهكىتلهش ئۈچۈن،

 قۇرئان  بىلىنىپ .  ئانچه  قهدىرى  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  ئىگه  تارتماي جاپا

 . كهتمهيدىغان ۋاقىتقا دىققىتىمىزنى بۇرايدۇ

     بولغان مهنىسى  مۇھىم  قهسهملهرنىڭ بۇنىڭدىنمۇ  بۇ  زاماننى شاھىت ئهمما

. دېگهنلىك بولىدۇ» زامان شاھىت بولۇپ تىلغا كهلسۇن «، »ۋهلئهسىر  « .قىلىش

 ئۇنۇتما  شاھىتىڭ،  سېنىڭ  ۋاقىت  ئىنسان،  مهھكۇم  ۋاقىتقا  ئهي  تىلغا . ساباھ

 چۈش   كېلىدۇ،  تىلغا  كۈندۈز  كېلىدۇ،  تىلغا  كېچه  كېلىدۇ،  ئاخشام تىلغا كېلىدۇ،

دۇ، ئاي تىلغا كېلىدۇ ۋه رامىزان تىلغا كېلىدۇ، شهپهق تىلغا كېلىدۇ، كۈن تىلغا كېلى

 .تىلغا كېلىپ گۇۋاھلىق بېرىدۇ

 ۋاقىت شاھىت بولۇپ تىلغا كهلسه، نېمه ده؟  

     ئۈچۈن  « بهزىلهر  تۇتمىدىم  ئۇنى  مهن  لېكىن  تۇتتى،  مېنى  رهببىم » ئۇ ئهي

ئهي رهببىم دهپ » ! ئۇ مېنى تۇتتى، مهنمۇ ئۇنى تۇتتۇم« بهزىلهر ئۈچۈن . دهيدۇ

ئۇ مېنى تۇتمىدى، مهنمۇ ئۇنى تۇتمىدىم « يهنه باشقىلىرى ئۈچۈن . ىدۇشاھىت بول

 دهيدۇ»   نېمىلهرنى .  توغرۇلۇق رهببىگه  تهۋه؟ رامىزان بىز  بۇالردىن قايسىغا بىز

 دهيدۇ؟

 قويىدۇ    ئورۇنغا  ئالدىنقى  ۋهھىي  تىلملىرىنى  بهزى  ۋاقىتنىڭ  ئىچىده . بۇالرنىڭ

مىڭ ئايدىنمۇ خهيىرلىكتۇر « رئانغا كۆره قۇ. ئهڭ ئالدىدا قهدىر كېچىسى كېلىدۇ

قهدىر كېچىسى بولسا، بۇ مۇبارهك بولىشىنى، قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىغان . »

بۇ كېچىنىڭ رامىزان ئېيى ئىچىدىكى كېچىلهردىن بىرى . كېچه بولغانلىقىدىن ئالىدۇ

 .ئىكهنلىكىنى، يهنه قۇرئان بهرگهن باياندىن بىلىمىز



 رامىزا   تهبرىكلىنىشى؛ ئۇنداقتا،  توغۇلغانلىغىنىڭ  قۇرئان  مهنادا،  بىر  روزىسى، ن

 . قۇرئان ئېيى« رامىزان بۇ سهۋهپتىن  » 

     كۈن  قايسى  قۇرئاننىڭ  پهقهت  كېچىنى /  بولغان  نامهلۇم  توغۇلغانلىقى كېچه

قوينىدا ساقلىغانلىقى ئۈچۈن، ھهممه كۈنىنى روزا تۇتۇش بىلهن ئۆتكۈزگهن رامىزان 

 ۇنداقتا، رامىزاننىڭ سهۋهبى ۋه ھېكمىتى بولغان قۇرئانمۇ كهلدىمۇ؟يهنه كهلدى؛ ئ

 كېرهك    سورىشى  ئۆزىدىن  سۇئالنى  بۇ  مۇئمىن،  ھهر  قىلغان  ئىدراك . رامىزاننى

 قاراپ چىقىشى كېرهك  ئىكهنلىكىگه  ئىگه  قۇرئاننىڭ قانچىلىك ئورۇنغا . ھاياتىدا

ئۆزى » بالىالر « ز نۇرى توغۇلغان كۈنىنى كاتتا ھهشهمهت بىلهن كۈتۈۋالغان كۆ

 كېرهك  بېقىشى  سوراپ  بېرىدىغانلىقىنى  دىرهك  نېمىدىن  ئۈچۈن  بىر . قۇرئانسىز

 كۈنىنى   توغۇلغان  ئۆلتۈرۈپ،  بالىنى  گويا  تۇتۇشنىڭ؛  روزىسى رامىزان

 .تهبرىكلىگهندهك بىر ئىش ئىكهنلىكىنى بىلىپ يېتىشى كېرهك

 

 چۆلگه ئايالنغان يۈرهكلىرىمىزگه، كهلگهنده، ئاشىقسىزلىقتىن» ! ئهي رامىزان   »

 دېيىشىمىز كېرهك  قۇرئاننىڭ رهھمهت بۇلۇتلىرىنىمۇ ئېلىپ كهلگىن، ئۇخالۋاتقان .

سېغىنمىغان، . ئىدراكلىرىمىز، قۇرئاننىڭ شىپالىق ساپ ھاۋاسى بىلهن ئويغانسۇن

ئېچىشمىغان، يىغلىمىغان، كۆيمىگهن يۈرىكىمىز سېغىنسۇن، ئېچىشسۇن، يىغلىسۇن 

 ك  ۆيسۇنۋه  سهپىرىده، .  چىقىدىغان  قاراپ  دۇنياسىغا  ئىچىكى  ئىنسان، ھهمده

 قهلب دۇنياسىنىڭ ئهڭ يۇقىرى چوققىسىغا  كۆڭۈل گىرۋهكلىرىگه چىڭ يېپىشىپ،

 .چىقسۇن

 ۋه     ئايلىنىشىنىڭ  مهشرهپكه  رامىزاننىڭ  ئۈچۈن،  ئايلىنىشى  رىئاللىققا بۇالرنىڭ

 ئا»ئورۇقالش ئېيى«  ئۆزگهرتىۋېتىلىشىنىڭ  كېرهكغا  ئېلىشىمىز  لدىنى رامىزاننى .

   ھېيتىنىمۇ  روزا  ئايالندۇرغانالر،  مهشرهپكه »   بايرىمى غا »كهمپۈت



 ئايالندۇرۇۋېتىدۇ .   رامىزان  روھى « ھالبۇكى،  كىچىگلهپ،  جهھهتتىن جىسمانىي

 . توغرۇلۇق تهلىم بېرىلگهن بىر زامان تىلىمى» جهھهتتىن يۈكسىلىش 

     دۇنيانىڭ  روھى  بىر  ئوزۇقلىنىش مهزگىلىرامىزان  ئىنساننىڭ .  ئايدا  بۇ شۇڭا،

 دۇنياغا   ۋه  خۇمارى  شهھۋىتى،  تۇيغۇلىرى،  ئىچكى  نهفسى،  تهرىپى، ھايۋانىي

 .بېرىلىپ كېتىش خىرسى ئارقىغا ئېلىنىپ، ئىنسانىي تهرىپى ئالدىغا چىقىرىلىدۇ

ن قهلىب روزا، ئىنسا. رامىزان يىلدا بىر قېتىم روھى دۇنيانى پهرۋىش قىلىدىغان ئاي

. دۇنياسىغا قاراپ يولغا چىقىدىغان سهپهرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇشنىڭ بىر ۋاستىسى

 يهنى ئىنساننىڭ ئۆز ئۆزىگه قىلىنغان سهپهر  قهلىبكه،  بۇ سهپهرنى داۋام . ئهگهر،

قىلىشقا بهل باغلىسا، ئۇ يهرده ئۇچرىشىدىغىنى يهنه ئۆزى بولىدۇ؛ ئهڭ تهبىئىي، 

  . ۆز شهخسىيىتى بىلهن ئۇچرىشىدۇنىقاپسىز، يېلىڭ ھالىدىكى ئ

 تۇنۇشۇپ   بىلىشىدۇ،  ئۇچرىشىدۇ،  بىلهن  ئۆزى  ئاخىرىدا،  سهپهرنىڭ  بۇ ئىنسان،

 ئهپلىشىدۇ» مهن « چىقىدۇ ۋه ئىچكى ۋه تاشقى دۇنيادىكى  » سىلم « يهنى .

ئۆزى بىلهن . قا ئېرىشىدۇ) نىجاتلىق ( ، تهسلىمىيهت ۋه ساالمهتكه )تېنىچلىق ( 

 چىقىشااليدۇچىقىشالىغان  بىلهنمۇ  ھهقىقهت  شۈبھىسىز،   كىشى،  بىلهن . ئۆزى

   چىقىشالمىغان )   ياتالشقان  فىترىتىگه  ھهقىقهت )  تارتىپ،  تىن  ئالالھ كىشى،

 .بىلهن، تهبىئهت بىلهن، ئىنسانىيهت بىلهن جىدهللىشىپ تۇرىدۇ

تا ۋه ياشاۋاتقان بۇ كۈنلهرده، شۇ خهتهرلىك ۋه تېيىلغاق زاماندا، ھهممىمىز ساخ  

 قويىۋاتىمىز  يوقۇتۇپ  ئۆزىمىزنى  ئاستىدا  يامغۇرى  تهرتىپ  كۈن  سۈنىئىي مانا .

 .پۇرسهت يېتىپ كهلدى

 .ھهتتا رامىزان شاھىتىمىز. توغرا ۋه ئىالھىي كۈنتهرتىپ! رامىزان

 مېنى تۇتتى »  ئۇ  مهن ئۇنى، دېيىشنى كىم ئارزۇ » !رامىزان شاھىت بولسۇنكى،

  قىلمايدۇ دهيسىز؟



 اخانلې تهھرىرىباتۇر قار

错误！

 

 بۆلۈم رامىزان شاھىتىم بولسۇنكى3.

 

 ئايالر سۇلتانى كهلدى، كۆڭۈل سارىيىم خاراپ

 

 . ئۇ ئايدا نازىل بولۇشقا باشلىشىرامىزاننى ئايالر سۇلتانى قىلغان، ۋهھىينىڭ



   رامىزاننى قۇرئان ئېيى دهپ بىلىپ تهسهۋۋۇر، ئهقىل، شهخسىيهتنى ۋه ئهڭ  

ئاخىرىدا ھاياتنى قۇرئان بىلهن يېڭىدىن بهرپا قىلىش، رامىزان بىلهن يۈزهكى 

 ئىنساننى چۈنكى، ۋهھىي. ئهمهس، ماھىيهت جهھهتتىن ئاالقه قۇرغانلىق بولىدۇ

.  مهقسىتىگه يۈزلهندۈرۈش مهقسهت قىلىنغان ئىالھىي الھىيهيارىتىلىش

يۇقىرىدىكى ئوخشىتىشنى نهزهرده تۇتساق، قۇرئان ئالالھ تهرىپىدىن 

بۇ مهكتۇپتا ئادهم بالىلىرىنىڭ ئىككى . ئىنسانىيهتكه ئهۋهتىلگهن بىر مهكتۇپ

 . سائادىتىنىڭ فورمىالسى يېزىلغاندۇنيالىق بهخىت 

ن مهكتۇپقا يۈزهكى مۇئامىله قىلغان كىشى بىلهن چىن ئالالھ تىن كهلگه  

قىلغان كىشى تهڭ بوالمدۇ؟ ياكى، ئالالھ ئىنسانىيهتكه   دىلىدىن مۇئامىله 

ئهۋهتكهن مهكتۇبنى يۈزىدىن ئوقۇغان كىشى بىلهن تېگىدىن، مهنىسىنى چۈشۈنۈپ 

ال ئوقۇغان كىشى ئوخشاش بوالمدۇ؟ ۋهياكى ۋهھىينىڭ كونۋېرتىغا قاراش بىلهن

كۇپايىلىنىپ، ئىچىدىكى مهزمۇن بىلهن كارى بولمىغان كىشىنىڭ ۋهھىيگه تۇتقان 

 مۇئامىلىسى سىزچه قايسى تۈرگه كىرىدىغاندۇ؟

خۇالسه قىلساق، ئىنساننى مهقسىتىگه ماس ھالدا بهرپا قىلغۇچى ئىالھى الھىيه   

بولغان ۋهھىي بىلهن يۈزهكى شهكىلده مۇناسىۋهت قۇرغان بولسا، ئۇنىڭ 

ىبادهتلهر بىلهن بولغان مۇناسىۋىتىمۇ يۈزهكى ھالدا بولىدۇ، ماھىيىتىگه ئ

بۇ خۇددى ئالالھ تىن كهلگهن مهكتۇبنىڭ كونۋېرتىغىال ئهھمىيهت . يېتهلمهيدۇ

بهرگهن كىشىنىڭ مۇئامىلىسىگه ئوخشاش بولۇپ، ئالالھ قا ئهۋهتىلگهن جاۋاپ 

 .دۇخهتكه ئوخشايدىغان ئىبادهتلىرىنىڭمۇ ئىچى بوش بولى   

 ئۇنداقتا قانداق قىلىمىز؟

رامىزاننى بىر پۇرسهت دهپ قاراپ، ئۇنىڭ . قىلىدىغان ئىش ناھايىتى ئېنىق

مهۋجۇت بولۇش سهۋهبى بولغان ۋهھىي بىلهن پۈتۈن ۋۇجۇدىمىز بىلهن مۇناسىۋهت 



ۋهھىينىڭ يېتهكلىشىگه ئۆزىمىزنى تاپشۇرۇش ئۈچۈن، بهدهن . الزىم قۇرۇشىمىز

ئورنىنى بوشۇتۇپ بېرىشى؛ روزىنىڭ   ن قهلىپ، ئىراده ۋه روھقا ئهقىل يۈگۈزىدىغا

مهقسىتىنىڭ دهل بۇالرنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئىكهنلىكىنى ئۇنۇتماسلىق 

 .كېرهك

مۇسۇلمان كىشىلىك خاراكتېرىنى ۋه ئىسالم مهدهنىيىتىنىڭ قۇرغۇچى   

رىلدۈرۈش، ئۇنىڭ ئامىللىرىدىن بىرى بولغان رامىزاننىڭ، بۇ خىل رولىنى قايتا تى

ۋهيران قىلىنغان . قۇرئان ئېيى ئىكهنلىكىنى ئۇنۇتماسلىق بىلهن ئهمهلگه ئاشىدۇ

مۇسۇلمانچه دۇنيا قارىشىمىز قايتىدىن بهرپا قىلىنمىغىچه، گۇمران قىلىنغان 

ئۇقۇمالر توغرا مهنىگه . بهشهرى جۇغراپىيىمىزنى قايتىدىن قۇرۇپ چىقالمايمىز 

 .ىرىمىزمۇ توغرا بولمايدۇئىگه بواللمىسا، ئهمهلل   

 .ئهگهر رامىزان كېلىپ ۋهھىي كهلمىسه، رامىزاننىڭ روھىنى ئۆلتۈرگهن بولىمىز  

چۈنكى ۋهھىي، ئايالر سۇلتانى مېھمان بولىدىغان قهلىب . سهۋهبى ئېنىق  

سارىيىمىزنى مۇستهھكهملهيدىغان، ئۇ يهرنى ئوڭشايدىغان ۋه ئهسلىگه 

مىزگه بۇ ئۇستىنىڭ قولى تهگمىسه، قهلب سارىيىمىزدا قهلبى. كهلتۈرىدىغان ئۇستا

 سۇلتاننى كۈتۈۋېلىش قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن؟

ياكى بوش . سۇلتان كېلىدۇ، خوش كېلىدۇ، لېكىن بىزنى خوش تاپالمايدۇ  

بۇ رامىزاندىن ئىبارهت تېپىلغۇسىز بىر پۇرسهتنى . تاپىدۇ، ياكى ناخوش تاپىدۇ

ئويالپ باقتىڭىزمۇ؟ ئالالھ بىز . قا نهرسه ئهمهسقولدىن بېرىپ قويۇشتىن باش

بايلىقنى بهرسه، قهدىرىگه يهتمهي / ئىنسانالرغا رامىزاندىن ئىبارهت نېمهتنى 

 . شاپىال خهجلهپ تۈگىتىۋېتىمىزھاپىال   ئۇنى 

بۇ نوقتىدا، ئۆلۈك ئىبادهت ۋه تىرىك ئىبادهت دهپ ئىبادهتنى ئايرىشقا توغرا   

 .كېلىدۇ



ئۇ ئىنساننى مىندۈرۈپ . ادهتلهر مهقسىدىنى ئهمهلگه ئاشۇرالمايدۇئۆلۈك ئىب  

) ئىسرا كېچىسى پهيغهمبىرىمىز مىنگهن تۇلپار (ئالالھ قا يېقىنالشتۇرىدىغان بۇراق 

. ئهمهس، ئهكسىچه ئىنساننىڭ ئۆشنىسىگه ئارتىلغان بىر يۈك بولۇپ قالىدۇ

. ڭدىن ھۇزۇر ئااللمايدۇئىبادهتنىڭ مهقسىدى ئهمهلگه ئاشمىغاندا، ئىنسان ئۇنى

بېشىدىن چۆرۈپ تاشلىۋېتىشى . ئۇنىڭ تهمى يۈرهك دىماقلىرىغا يېتىپ بارمايدۇ

 .كېرهك بولغان بىر نهرسىدهك تۇيغۇ بېرىدۇ   

ئايالر سۇلتانىنى، بالدرۇرراق قۇتۇلۇش زۆرۈر بولغان بىر نهرسه سۈپىتىده   

نى بىلهمسىز؟ بۇنداق بىر مۇئامىله قىلىشنىڭ، قانداق خهتهرگه باشاليدىغانلىقى

ئۇ . ساراي ئىگىسىدىن ئىالھى مېھمان قانداقمۇ رازى بولسۇن؟ رامىزانمۇ بولمايدۇ

 .كېتىدۇ  يۈرهكته مهڭگۈلۈك بىر لهززهت قالدۇرماستىن چىقىپ 

ئهگهر سۇلتانغا اليىق بىر كۈتۈۋېلىنسا، ئۆي . ئۇنىڭ ئهكسىنى ئويالپ بېقىڭ  

 قىلسا، بۇ ئېزىز مېھمانمۇ ئۆي ئىگىسىنى ئۇنىڭ رازى/ خوشال  ئىگىسى مېھماننى 

ئۇنىڭ كۆڭلىنى ئالىدۇ، ئېلىپ كهلگهن چهكسىز بهرىكهتتىن . يارىشا خوشال قىلىدۇ

ئۇ بهرىكهت بىلهن چۆلگه ئايالنغان يۈرهكلهر كۆلگه . تېگىشلىك ھهققىنى بېرىدۇ

. شىغا كېلىدۇئۇ بهرىكهت بىلهن، ئېچىرقاپ جان تالىشىۋاتقان روھالر ھۇ. ئايلىنىدۇ

ئۇ بهرىكهت بىلهن، ئىمان قولىمىز، پۇتىمىز، كۆزىمىز، قۇلىقىمىز ۋه تىلىمىزغا 

 .كېلىدۇ

 

 قاراخانلې تهھرىرى

 

 

 



 

 

 
错误！

 ن شاھىتىم بولسۇنكىبۆلۈم رامىزا3.

 «!كۇپرىغا قارشى رۇزامنى بۇزسام، كاپارىتىم جهھهننهم بولسۇن»

     ئىگه  كۆپ،  ئهڭ  يېتىمى  دۇنيانىڭ  قول،  بىر  ئۇزانغان  سامادىن   گويا

 سۈرتۈپ،   ياشلىرىنى  كۆز  سىالپ،  بېشىنى  ئائىلىنىڭ  توال  ئهڭ چاقىسىزلىرى

 ...يارىلىرىنى تېڭىۋاتقاندهك



     ئىقلىمى  دىماقلىرىڭىزغا رامىزان  ھاۋا  كهلگهن  ئېلىپ  تۇپراقالرغا شۇ

 ئۇرۇلۇۋاتامدۇ؟

 شهيتانالر     بولسىمۇ  ئاي  بىر  ئهلده،  بۇ  قۇيۇۋېتىلگهن  ئىتالر  باغلىنىپ تاشالر

 .باغىلىنىپ پهرىشتىلهر ئهركىن ھهرىكهت قىلىدۇ

 قانچلىغان     قېقىلىدىغان  ئىشىكى  رامىزانغا  رامىزاندىن  بهلكىم  بىلىدۇ، كىم

 سانسىز غېرى  كۆرىدىغان  تاماق  تويغۇدهك  رامىزاندا  ھهر  قوسقى پالرغا؛

 . پاناھ بولىدۇ رامىزان– چاقىسىزالرغا باش –مىسكىنلهرگه؛ باش پاناھى يوق ئىگه 

 قانچىلىك     كىشىنىڭ ئىسمى بولغان بولسا،  رامىزان بىر  ئهگهر ئېيتىپ بېقىڭچۇ،

مۇھهببهتلهر / ر ۋه سۆيگۈلهر دۇئا ئالغان ۋه ياخشى كۆرۈلگهن بوالتتى؟ بۇ دۇئاال

 پۇرسهت،   مانا  ئۇنداقتا،  يهتمهسمىدى؟  جهننهت دهرۋازىلىرىنى ئېچىشقا ئۇنىڭغا

 بولۇش   رامىزان  ئاخىرهتكه  پۈتۈنلىشىپ  ئايلىنىپ  گهۋدىگه  بىر  بىلهن رامىزان

 .سىزنىڭ ئىلكىڭىزده

 

قىلغانالر  پاكىز بىر سهۋدانى، ئىچىده بىر بوۋاقنى باققاندهك ئاسراپ چوڭ پاك 

 چوڭقۇر  تولىمۇ  مهنىسى  ئىپادىلهيدىغان  رامىزاننىڭ  ئۈچۈن،  رامىزاننىڭ . ئۇالر

كۆپچىلىككه بولغان تهسىرىگه قارايدۇ، ئالالھ نىڭ قهلىبلهرنى تهسهررۇپ قىلغۇچى 

 .كۈچىنى كۆرىدۇ ۋه ھاياتى بهدىلىگه يهنه بىر قېتىم قهسهم ئىچىشىدۇ

 

 كهتم    ئۆتۈپ  مودىسىنىڭ  قالمايدىغانلىقىنى مۇھهببهتنىڭ  مودىدىن ىگهنلىكىنى،

 ئاشىدۇ  جاسارىتى  ئېيتىشقا  قىلىپ.  خىتاپ  ئاشىقالرغا  ساداقهتمهن : بارلىق

 .دهيدۇ! سهۋدايىڭىز، ھىجرانىڭىز ۋه ئىشقىڭىز مۇبارهك بولسۇن

 مۇنداق      مىسرالىرىدا  ئۆلمهس  ئۆزنىڭ  ئهپهندىم،  ئاۋنى يېڭىشهھهرلىك



 :دېمىگهنمىدى

  ئى جاھ ئهتمهغه گهلدىك،–ئى دهۋلهت  –سانما تالهب 

 .بىز ئالهمه بىر يار ئىچىن ئاھ ئهتمهغه كهلدىك

 

 : يهشمىسى

  تهخت ئۈچۈن كهلدۇق،–قالمىغىن ئويالپ تاج 

 بىز ئالهمگه بىر يار ئۈچۈن ئۇھ تارتقىلى كهلدۇق،  

 !ئهي ئۇستازىم، بىز ئالهمگه بىر يار ئۈچۈن ئۇھ تارتقىلى كهلدۇق، ئهيۋالالھ  

ئۈچۈن كهلدۇق دهپ ئويالپ قالغانالر كۈچنىڭ، » ساھىب بولۇش « بۇ ئالهمگه    

 ئۆمۈر   بىر  ئارقىسىدا  ساماننىڭ  ساپنىڭ،  سېرىقنىڭ،  ئايالنىڭ، پۇلنىڭ،

. ئۈچۈن كهلگهنلىكىمىزنى ئۇنۇتۇپ قالمايلى» شاھىت بولۇش « بىز . چېپىۋهرسۇن

ن ئۇھ تارتقىلى كهلمىدۇقمۇ؟ شۇنداق ئهمهسمۇ؟ بىز دۇنياغا ئالهمگه بىر يار ئۈچۈ

! ئۇھ تارتىۋاتقان ۋاقتىمىزدا كۆرگهنلهر، بىزنى شىكايهتچى دهپ ئويالپ قالمىسۇن

 بۇ  سهۋهبى  بىردىنبىر  بولىشىمىزنىڭ  مهۋجۇت  بىزنىڭ  دهپ .  تارتىۋاتىدۇ جاپا

   كهيپ  قالغانالر،  قالغانالرمۇ ئويالپ  چۈشۈنۈپ  دهپ  سۈرىۋاتىدۇ  ساپا

 ئالهمگه بىر يار ئۈچۈن ئۇھ تارتقىلى كهلگهنلىكىنى بىلىپ بۇ. خاتالىشىپ قالىدۇ

 ھېلىقى  بولغان،  بىرى  مۇنداق    يهتكهنلهردىن  ئهفهندىم  ئهسهد ئهربىللى

 :دېمىگهنمىدى

  ئى راھ ئهدهرهم،–گۆرهن سانېر كى سهفادان سهما 

 . ئى ياره ئاھ ئهدهرهم– دۆنهر باقارام كۇي –دۆنهر 

 

 :يهشمىسى



 ى كهيپتىن سامانى قىلدىم ئۆزۈمگه ھهمراھ،كۆرگهنلهر دهيدۇك  

 .پىقىراپ پىقىراپ قارايمهن ئىشقىمنى يارغا داد ئهيلهيمهن

 دوستۇم      ئهي  دهپ ئويالمسهن؟ !  ئويناۋاتىدۇ  ئۇسۇل  پىقىراۋاتقانالرنى سهن

 خاتالىشىپ قالىسهن  قارايدۇ.  ئىشنىڭ كهيپىگه  بهزىلىرى  ئۈچۈن .  يار  بىر ئهمما

 . تارتىپ پىقىرايدۇ» ئۇھ « ر يولىغا قاراپ ئۇھ تارتقانالر، يا

بهزىلهرنىڭ بوسۇغىسىغىچه ! ئىسىت. بهزى بهدبهخىتلهرگه رامىزان ھېچ كهلمىدى  

 ئىشىكنىمۇ   كېيىن،  كۆرگهندىن  مهنزىرىسىنى  ئىچىنىڭ  ئۆي  دېرىزىدىن كهلدى،

 كهتتى  قايتىپ  قويماستىن  قېقىپ  لېكىن .  قاقتى،  ئىشىكىنى بهزىلىرىنىڭ

 ىقى ئۈچۈن رامىزاندىن ئايرىلىپ قالدىئاچمىغانل بهزىلىرىنىڭ يۈرهك خانىسىگه .

 قىلدى  پۇشايمان  مىڭ  سالغىنىغا  كىرىپ  كىردى،  رامىزاندىن .  ئۇيهرنى چۈنكى

كېتىدىغان كۈنىنى تۆت . ئىبارهت بىر ساماۋى مېھمانغا اليىق تهييار قىلىمىغانىدى

 كۆز بىلهن كۈتىدۇ  بهزىلىرىگه بىر كهلدى پىر كهلدى. كهلدى ۋه ھېچ كهتكۈسى .

 كهتمىدى  قالدى،  بولۇپ  ئهمما    .كهلمهيدىغان  كهلگهنىدى،  ئۈچۈن  ئايلىق بىر

 ھۆرمهت كۆردى، شۇنداق قىزغىن كۈتىۋېلىندى –كهلگهن يېرىده شۇ قهدهر ئىززهت 

ۋه ياقتۇرۇپ قالدىكى، ئۆي ئىگىسى مېھماندىن، مېھمان ئۆي ئىگىسى ئايرىلىشقا 

 .كۆزى قىيمىدى

 رامىزان مانا    ھاياتى  بولدى،  مۇبارهك  رامىزىنى  كىشىلهرنىڭ  ئاخىرىدىكى  بۇ

. گۇناھ روزىسىنى ھېچ بوزۇپ قويمىدى. شاھىت بولدى ۋه شاھىت تۇتتى. بولدى

 نىيهت قىلىدى   داۋاملىشىدىغان روزىغا  تاقابىل تۇرۇش ئۈچۈن بىر ئۆمۈر ھارامغا

زسام، كهپارىتىم جهھهننهم كۇپرى ۋه شېرىككه قارشى تۇتقان روزامنى بو« . ئۇالر

 .دېيىشتىلهر» !بولسۇن

پهقهت روزا تۇتۇش بىلهنال قالمىدى، . ئۇالر روزىنى تۇتتى، روزىمۇ ئۇالرنى تۇتتى   



 تۇتتى  ئۆزلىرىنىمۇ  دوغا .  كىشىلىكىنى  قويمىدى،  يۈتتۈرۈپ  ئۆزلىرىنى يهنى

تىك تۇتتى، ئۇالر روزىنىڭ بېشىنى .  ھۆرمىتىدىن ۋاز كهچمىدى–تىكمىدى، ئىززهت 

 .روزىمۇ ئۇالرنىڭ بېشىنى تىك تۇتتى

 

 بۆلۈم رامىزان شاھىتىم بولسۇنكى3.

 

 رامىزان بىلهن كهيپى قاچقان شهيتانالر

 



 

 روزىسىن  سىڭىپ رامىزان  تومۇرلىرىغىچه  قىل  ئاممىنىڭ  ۋه  ھاياتىمىزنىڭ ىڭ

كۈندىلىك ھاياتنىڭ مهركىزىدىن ئورۇن ئالىدۇ . كېتىدىغان بىر خىل تهبىئىتى بار

 ئىچىشقا ئوخشاش ئهڭ تهبىئىي ۋه ۋاز –يهپ . ۋه ئۇنى ئوربېتىسىدا ئايالندۇرىدۇ

اننىڭ، ھاياتىمىزنىڭ كهچكىلى بولمايدىغان ئادىتىمىزنى تهرتىپكه سالىدىغان رامىز

 .باشقا ساھهلىرىگىمۇ تهسىر كۆرسىتىشى ناھايىتى نۇرمال

بۇ مۇبارهك ئاينىڭ مۇسۇلمان جهمىئىيىتىده قالدۇرغان تهسىرى شۇنداق چوڭقۇر   

 كۆپ   ياكى  ئاز  كىشىلهرمۇ  تۇرىدىغان  يىراق  دىندىن  جهمىئىيهتتىكى بولۇپ،

 ئۇچرايدۇ  تهسىرىگه  ئۇنىڭ  بولسۇن،  جهم.  تۈرلۈك رامىزان  ھهر ىئىيهتتىكى

بهزى . چۈشهنچىدىكى كىشىلهرنىڭ ھاياتىغا بهلگىلىك شهكىلده تهسىر كۆرسىتىدۇ

 يهنه بهزى كىشىلهرگه ئاشقازىنىدىن كىرىدۇ ۋه  « كىشىلهرگه تومۇرىدىن كىرسه،

 .دهپ ئۆزىنى ھېس قىلدۇرىدۇ» ! مهن كهلدىم

     چوڭقۇر  ئۇنىڭ بۇ  پېتىپ قالغانالر،  پاتقىقىغا  قاتتىق بىئارام كۇپۇر تهسىرىدىن

 بولىدۇ .   پهيغهمبىرىمىز »   باغلىنىدۇ  شهيتانالر  رامىزاندا  دېگهنىدى» دېمهك، .

شهيتان بىلهن بىرلىكته ئىش قىلغانالر، يولباشچىلىرىنىڭ كىشهنلىنىشىدىن بىئارام 

 بولىدۇ  ئاسانلىشىدۇ.  ئىشى  پهرىشتىلهرنىڭ  جايالردا  كىشهنلهنگهن . شهيتانالر

هممهيلهن ئۈچۈن بهرىكهتلىك قىلغان ئهڭ ئاساسلىق سهۋهپمۇ مۇشۇ رامىزاننى ھ

 .بولسا كېرهك

رامىزان پهقهت مهدهنىيىتمىزنىڭ پهربا قىلغۇچى ئامىلى بولۇپال قالماستىن، يهنه   

 مۇسۇلمان شهخسىيىتىمىزنىمۇ شهكىللهندۈرگۈچى ئامىللىرىدىن بىرى رامىزاننىڭ .

 ئ  كىشىنىڭ  قىلدۇرىشى،  جارى  رولىنى  قىلىشىغا بۇ  مۇئامىله  قانداق ۇنىڭغا

  .مۇناسىۋهتلىك



 بهخش     ھايات  رامىزاننىڭ  قۇرغانالرغا  مۇناسىۋهت  يۈزهكى  بىلهن رامىزان

رامىزاننىڭ تهسىرى، كىشىنىڭ جىلتىدىن ئۆتۈپ . ئهتكۈچى رولىمۇ يۈزهكى بولىدۇ

 .كىشىلىكىگه تهسىر قىاللىشى ناتايىن

ئىبادهتلهر بىلهن . هن ساالم خهتكه ئوخشايدۇئىبادهتلهر بهنده ئالالھ قا ئهۋهتك  

 ۋه   سىڭىپ كىرهلمىگهن  ئۇالرنىڭ روھىغا  بولغانالر،خۇددى  مۇناسىۋهتته يۈزهكى

 قهلب   يۈرگۈزىدىغان  ئهقىل  ئۈچۈن  كىرىشى  سىڭىپ  روھىغا  ئۆز ئىبادهتلهرنىڭ

 ئوخشايدۇ  ئهۋهتكۈچىگه  كونۋېرت  بوش  ئىچى  قا  ئالالھ  ئاچمىغان، . ئىشكىنى

لېكىن يهنه بىر تهرهپتىن بۇ سهمىمىيهتسىزلىكنى . ، بۇمۇ يوقتىن ياخشىئهلۋهتته

 ئىپادىلهيدۇ  ئالدىڭىز .  تاپشۇرۇپ  ساالمخهت  بىرىدىن  قىلغان  ياخشىلىق سىز

 دهيلى؛ كونۋېرتنىڭ ئىچى قۇرۇق، خهت بولمىسا نېمه دهپ چۈشىنىسىز؟

 ئورناتق    مۇناسىۋهت  نېگىزىدىن  ئهمهس،  يۈزهكى  بىلهن انالر، ئىبادهتلهر

رامىزان بىلهن يۈزهكى . كونۋېرتىنى ئىچى بوش ھالدا ئهۋهتمىدى دېگهنلىك بولىدۇ

ئهمهس، نېگىزىدىن مۇناسىۋهت ئورنۇتۇش، رامىزاننىڭ مهۋجۇتلۇق سهۋهبى بولغان 

چۈنكى . ۋهھىي بىلهن چىن يۈرهكتىن مۇناسىۋهت قۇرۇش بىلهن ئهمهلگه ئاشىدۇ

  .ىكلىنىدۇرامىزاندا قۇرئان توغۇلغان ئاي تهبر

 بىلهن تهبرىكلىنىشى تاسادىپىيلىق ئهمهس    قۇرئان توغۇلغان ئاينىڭ روزا روزا، .

 ئىبارهت  قويۇلىشىدىن  ئاچ  بهدهننىڭ  ئۈچۈن،  غىزالىنىشى  روھنىڭ .    ئاڭ

تۇيغۇلىرىمىزنى ئهقىل يۈرگۈزىدىغان قهلبىمىزنىڭ ئىلكىگه قويۇپ بېرىش ئۈچۈن، 

 ئاسارىت  تۇيغۇالرنىڭ  ئىچ     ىدىنشهھۋانىي  كېرهك/  قۇتۇلدۇرۇش . تهسىردىن

   ئىنساننى  ماددىي  چىقىرىپ،  ئالدىغا  ئىنساننى  مهنىۋىي )   بهشهر ئارقىغا )

 .ئېلىشىمىز كېرهك

    ۋه    كىشىلىكىمىز  ئهقىل،  تهسهۋۋۇر،  بىلىپ،  دهپ  ئېيى  قۇرئان رامىزاننى



 رامىزان بىلهن يۈز هكى ھاياتىمىزنى قۇرئان بىلهن يېڭىدىن تىرىلدۈرۈش ئۈچۈن،

 ئورنۇتۇش كېرهك  مۇناسىۋهت  نېگىزىدىن  ئهمهس، .   ۋهھىي  ئىنساننى –چۈنكى،

 الھىيه  ئىالھىي  تهربىيهلهيدىغان  شهكىلده  ئۇيغۇن  مهقسىتىگه  يارىتىلىش بۇ .

 مهكتۇپ  بىر  ئهۋهتكهن  ئىنسانىيهتكه  ئالالھ  قۇرئان  ئېيتقاندا،  نوقتىدىن بۇ .

 بهخىت  دۇنيالىق  ئىككى  ئىنسانىيهتنىڭ  فورمىالسى   مهكتۇپتا،  سائادىتىنىڭ

  .پۈتۈلگهن

    ئورناتقانالر    مۇناسىۋهت  يۈزهكى  بىلهن  مهكتۇپ  كهلگهن  تىن بىلهن   ئالالھ

 ئالالھ   ياكى  بوالمدۇ؟  ئوخشاش  ئورناتقانالر  مۇناسىۋهت  يۈرهكتىن چىن

 نېگىزىدىن   بىلهن  كىشى  ئوقۇغان  يۈزهكى  مهكتۇپنى  ئهۋهتكهن ئىنسانىيهتكه

 بارا  كىشى  بىلهنال ئوقۇغان  كونۋېرتى  پهقهت  ۋهھىينىڭ  ۋهياكى  بوالمدۇ؟ ۋهر

كۇپايىلىنىپ، ئۇنىڭ ئىچىدىكى مهكتۇپ بىلهن كارى بولمىغان كىشىنىڭ ۋهھىيگه 

 بولغان مۇئامىلىسى قانچىلىك سهمىمىي بولىدۇ؟

خۇالسه كاالم، ئهگهر ئىنسان ئىالھىي الھىيه بولغان ۋهھىي بىلهن مۇناسىۋىتىنى   

 يۈزهكى بولۇپ يۈزهكى قىلغان   بىلهن بولغان مۇناسىۋهتلىرىمۇ  ئىبادهتلهر بولسا،

يهنى ئالالھ تىن كهلگهن مهكتۇپ بولغان ۋهھىينىڭ پهقهت كونۋېرتىغىال . قالىدۇ

قارىغان؛ ئالالھ قا يوللىغان جاۋاپ خېتى بولغان ئىبادهتلهرنىڭ ئىچىنىمۇ قۇرۇق 

 .قويغان بولىدۇ

 ئېنىق    كېرهكلىكى  قىلىش  قانداق  مهۋجۇت ر:  ئۇنىڭ  بىلىپ  پۇرسهت امىزاننى

ۋهھىينىڭ . بولۇش سهۋهبى بولغان ۋهھىي بىلهن پۈتۈن ۋۇجۇد بىلهن ئاالقه قۇرۇش

 ئورۇندا   ئالدىنقى  دائىم  ئۈچۈن،  ئېلىش  نهپهس  ھاۋاسىدىن تىرىلدۈرگۈچى

 ئارقىسىغا   روھنىڭ  ۋه  ئىراده  قهلىپ،  يۈرگۈزىدىغان  ئهقىل  بهدهننى تۇرىدىغان

 كېرهك  ئاشۇرۇش .ئېلىش  ئهمهلگه  بۇنى  ئهسلىده  مهقسىتىنىڭ  روزىنىڭ



 .ئىكهنلىكىنى ئۇنتۇپ قالماسلىق كېرهك

 بىئارام     تههپتارلىرى  شهيتاننىڭ  كېيىن،  كىشهنلهنگهندىن  شهيتانالر رامىزاندا

 بولىدۇ .   دۆلهت )   ئىچىده  مائارىپ، )ھاكىمىيهت  ئهمهلدارالر،  سىياسهت، ،

 ت  ئاممىۋىي  بولۇپمۇ  ۋه  شهيتان ئىقتىساد  كهتكهن  سىڭىپ  ئارىسىغا اراتقۇالر

 قاچىدۇ  كهيپى  تهرهپتارلىرىنىڭ  رامىزانغا .  دهپ  باغلىدى  شهيتان  بولغان پىرى

 سانجىيدۇ  نهشتىرىنى .   ئوچۇق  بهزىلىرى  دۈشمهنلىكنى  قىلسا،  بۇ  ئاشكاره

 قىلىدۇ  مهخپى  بهزىلىرى  بهزىلىرى .  بولسا،  باياناتچىسى  شهيتاننىڭ بهزىلىرى

 بهزلىرى شهيتاننىڭ  دهسمىيچىسى،  بهزىلىرى  ئادۇكاتى،  بهزىلىرى  ئهسكىرى،

 .قورۇقچىسى بولىدۇ

    قاچۇرىدۇ    كهيپىنى  شهيتانالرنىڭ  رامىزان  يىغىنچاقلىغاندا،  بولسا . ئۇ

 ئايرىغىچىدۇر  مۆجىزىۋى بىر  مۇناپىقنىڭ مۇناپىقلىقىنى : كاپىرنىڭ گۇمراھلىقىنى،

 .ۋه مۆمىننىڭ ئىمانىنى كۈچهيتىدۇ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 قۇرئان ئېيى رامىزان   بۆلۈم4.

 
 

 ! قۇرئاننى ئېلىپ كهلگهن رامىزاننى قۇرئان بىلهن كۈتىۋال ئهي تالىب 

 

رىمىزنىڭ ئهتراپىغا ئوالشقان بىر توپ مۇسۇلمان خهندهكته، سۆيۈملۈك پهيغهمبى

 كوالۋاتاتتى  خهندهك  ھالهتته  قورساق  ئاچ  تاشالر .  قورام  ئورهكلهردىن بهزى

 چىقاتتى  خهندهكنىڭ .  ئۇ  بىردهم  پهيغهمبىرىمىز  رهھمهت سۆيۈملۈك ئالهملهرگه



 يهنه   كهچۈرسه،  كۆزدىن  ئىشالرنى  بېرىپ  يېنىغا  خهندهكنىڭ  بۇ  بىردهم يېنىغا،

 .ياردهملىشهتتى   هزىده بازغاننى قولىغا ئېلىپ قورام تاشالرنى پارچىالشقاب

قوبۇل قىلىنىدىغان دۇئانىڭ .  كۈندۈز داۋام قىلماقتا ئىدىخهندهك كوالش كېچه 

سهۋهبى قوشۇپ قىلىنغان دۇئا ئىكهنلىكىنى سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىز ئهڭ ياخشى 

 بىلهتتى  سهھنه.  بىر  شۇنداق  يهنه .   بازغان قاپقارا  ئۇرۇلغان  تاشالرغا گىرانت

 ئوت   بۇ  بهزىده  چىقارسا،  ئۇچقۇنلىرىنى  ئوت  كىچىك  بهزىده زهربىسىدىن

 يورىتاتتى  يۈزىنى  ساھابىلهرنىڭ  كوالۋاتقان  خهندهك  نۇرىدا  ئاي . ئۇچقۇنلىرى

 بۇ   بولمىغان  ئوزۇقلىقى  تويغۇزغىدهك  قورسىقىنى  پهيغهمبىرىمىز، سۆيۈملۈك

 ئادهتته  كىش   كىشلهرگه  خۇش  كهلمهيدىغان  ئىشهنگۈسى  بىشارهتلهرنى –ىنىڭ

 :بېرهتتى

 !بۇ ئۇچقۇننىڭ يورۇقلىقىدا يهمهننىڭ بۇرچلىرىنى كۆرىۋاتىمهن 

 ئوت   كۈچلۈك  تېخىمۇ  قېتىمقىدىن  ئالدىنقى  ۋه  ئۇرۇلدى  بازغان  بىر  يهنه تاشقا

 :ئۇچقۇن چىقتى

 !نبۇنىڭ يورۇقىدا كىسرانىڭ مهدائىن سارايلىرىنى كۆرىۋاتىمه 

 بازغان   قولىدىكى  پهيغهمبىرىمىزنىڭ  سۆيۈملۈك  قالغان  يېقىنالپ ئاتمىشقا

 : ئۈچىنچى قېتىم گرانىت تاشقا ئۇرۇلدى ۋه يهنه ئوت ئۇچقۇنلىرنى چاچىرىدى

 !بۇ ئۇچقۇن نۇرىدا سۈرىيه تهرهپنىڭ يورۇقلۇققا چىققانلىقىنى كۆرىۋاتىمهن 

هتلىرىدىن بىرىگه قوماندانلىق ئىنسانلىق شاھىت بولغان ئهڭ بۈيۈك ئىمان ھهرىك

 لوقما   بىر  ئالدىنقى كۈندىن باشالپال ئاغزىغا قىلىۋاتقان مۇبارهك پهيغهمبهرنىڭ،

   خوش  بۇ  مۆئمىنلهرنىڭ،  بىلىدىغان  ئهمهلگه كىرمىگهنلىنى  بىشارهتلهرنىڭ

 ئىدى  يوق  گۇمانى  زهررىچىلىك  ئېشىشىدا  ئىمكان .  چوڭ  ئهڭ  ئىماننىڭ ئۇالر

 بىله  ئايالندۇراتتىئىكهنلىكىنى  ئېنىرگىيهگه  بۇنى  ۋه  تتى  بىر .  يهرده  ئۇ ئهگهر



   خوش  بۇ  بولسا،  بولغان  سىتراتىگىيچى  ھهرگىزمۇ   بىشارهتلهرنى ئهقىلگه «

 . دهپ قارىمىغان بوالتتى» ئۇيغۇن 

 خهۋهرلىرى، ھهتتا ئاشۇ كۈندىن –بىراق سۆيۈملۈك پهيغهمبىرىمىزنىڭ بۇ خوش 

 ئۇ20  ئۆتمهستىنال  يىل  ئاشتى نهچچه  ئهمهلگه  ھالدا  ئاشقان  نىڭدىن تارىخ .

 ئۇنىڭدىن   نهرسىنىڭ  ھېچقانداق  بولىدىغانلىقىنى،  ئۈستۈن  ھامىنى ھهقنىڭ

 .ئۈستۈن بولمايدىغانلىقىغا يهنه بىر قېتىم شاھىد بولدى

 !سهن ئهمهس، تاغالر سىلكىنسۇن

 .ھهزرىتى ئهلىنىڭ قوشۇنىغا قىلغان خىتابى ئىدى بۇ

اغالر سىلكىنسۇن، ئهمما سهن تهۋرىنىپ قالما، تىك تۇر، شۇنداق، سهن ئهمهس ت

 ئهگهر يىقىلساڭ

 

 :مۇنداق بىر بىسمىلالھ ده

 

» ) گۇناھ بار يهرده ئاپهت بولۇر ( ئالالھ قا ئاسىي بولغان يهرده تۇپان بولىدۇ  »

 رهھمانىر   بىسمىلالھىر  ۋه  بول  نۇھتهك  ماڭغۇزغان  كېمه  قۇرۇقلۇقتا دهپ

) هپقهتلىك ۋه مېھرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن ناھايىتى ش(    رهھىم

 . دېگىن

 كىرگهن   بىلهن  بىسمىلالھ  كۆڭلىگه  بىلقىسنىڭ  خانىشى  قۇدرهتلىك جهنۇبنىڭ

 .ھهزرىتى سۇاليماندهك بىسمىلالھ دېگىن

 سۆيۈملۈك   كهلگهن  تار  ئۆزىگه  ئالهمنىڭ  قىلىنغان  رهھمهت  قايتىشىدا، تائىف

 مۇھهمم  پهيغهمبىرىمىز  ئهلهيھىسساالمدهك  هد  ئىلال «  قۇۋۋهته  ۋهال  ھهۋله ال

 .دېگىن» ) ئالالھنىڭ ياردىمى بولمىسا قولىمىزدىن ھېچ ئىش كهلمهيدۇ ! ( بىلالھ



ھهسبىيالالھ « ئىمان گۈلخانىدا سىنالغان ھهزرىتى ئىبراھىم ئهلهيھىسساالمدهك 

 .دېگىن» ) ئالالھ نېمىدېگهن ياخشى ھامى ( ۋه نېمهلۋهكىل 

 ۋهز  ئۈچۈن  كهتكهنلىكى  تاشالپ  ىپىسىنى »   تۇغۇلۇش  يېڭىدىن  مهھكۇم » قا

ال ئىالھه « قىلىنىپ، تهۋبىسى قوبۇل قىلىنغان ھهزرىتى يۇنۇس ئهلهيھىسساالمدهك 

 سۇبھانهكه  زالىمىين   ئىلال ئهنته  ئىننى كۇنتۇم مىنهز )   سهندىن ! پهرۋهردىگارىم،

مچىلىكلهردىن پاكتۇرسهن، مهن باشقا ھېچ مهبۇد، بهرھهق يوقتۇر، سهن جىمى كه

 .دېگىن» ) ھهقىقهتهن ئۆز نهپسىمگه زۇلۇم قىلغۇچىالردىن بولدۇم 

 ئىمان،   ئىنسانالرغا  قايىت ۋه  ئورنۇڭغا  ئۆز ۋهزىپهڭنى تاشالپ كهتكهن بولساڭ،

سېنىڭ قولۇڭغا موھتاج ئىگه . ئهركىنلىك، ئادالهت ۋه ئىشهنچ يهتكۈزۈشكه تىرىش

ىڭ مېھرىڭگه موھتاج غېرىپ كۆڭۈللهر، سېنىڭ بىر تامچه  چاقىسىز قولالر، سېن

 .سۈيۈڭگه موھتاج قۇرۇپ قاالي دېگهن گۈللهر بار، بۇنى ئۇنۇتما

 قىل  قىلساڭ  نېمه  ئاندىن  بېغىشال،  سۆيگۈڭنى  ئاۋال  سۆيگۈڭنى .  ئاۋال ئهڭ

 بېغىشال  ئېسىڭدىن .  ئىكهنلىكىنى  مهركىزى  كۈچ  ئېنىرگىيه  يادرو يۈرىكىڭنىڭ

 چىقارما  قىلئ.  مۇھاپىزهت  ئىشغالدىن  تۈرلۈك  ھهر  يهرنى  ۇ  بىر . ئىچىڭنىڭ

 يهرلىرىڭ بولسۇن  بىر  كىرىپ كهتمهيدىغان  سۇ  زهخمهت كۆرمىگهن، . يهرلىرىده

 ئالىدىغان جاي ئۇ يهردۇر  ئۆزهڭنى دالدىغا  ھايات دېڭىزىده بوران چىقىسا، ئۇ .

 ئىماننىڭ ۋه ئىنكارنىڭ ماكانى، سۆيگۈنىڭ ۋه نهپرهتنىڭ پ  بهدهن يهر ايتهختى،

 . مهملىكىتىنىڭ ئاستانىسى

 !ئهقىل ئىشلىتىدىغان قهلبىڭنى كۈچلهندۈر

 قانداق قىلىپ؟

 !ئهلۋتته قۇرئان ئارقىلىق

****************** 



 

 ئاي       تۇغۇلغان  قۇرئان  رامىزان  يېقىنالشماقتا،  ئېيى  قۇرئان  بىر . پۈتۈن

قۇرئان تۇغۇلغان . بارهكلهيمىزرامىزاننى قۇرئان تۇغۇلغان ئاي دهپ روزا بىلهن مۇ

 ئۆز    كۈننىڭ  كۈننى  ئۇ  ئۈچۈن،  بىلمىگهنلىكىمىز  ئېنىق  ئىكهنلىكىنى  كۈن قايسى

 . ئىچىگه ئالغان بىر ئاينى مۇبارهكلهيمىز

 

 ئىدى  كهلگهن  يىلالردىمۇ  ئىلگىرىكى  كهلدى،  يهنه  رامازان  بىلهن .  قۇرئان ئهمما

 كېلهمدۇ ياكى قۇرئانسىزمۇ؟

 .نىڭ ھهل قىلغۇچ نوقتىسىمانا بۇ ئىش    

ھهزرىتى پهيغهمبهر ھېساب كۈنىده ئۆزىگه ئىشهنگهنلهردىن ئالالھقا بىر ئىش     

 توغۇرلۇق شىكايهت قىلىدۇ، ئۇنىڭ قايسى ئىش ئىكهنلىكىنى بىلهمسىز ؟

ئى پهرۋهردىگارىم، شۈبھىسىزكى مېنىڭ قهۋمىم بۇ قۇرئاننى « : پهيغهمبهر ئېيتتى

 ئايهت30سۈره فۇرقان ( » ى تاشالندۇق قىلىپ قويد ). 

 

 رېتسىپ   بىر  تىۋىپتىن  داۋااليدىغان  كېسهلنى  ئۇ  كېسهلگه،  بىر  يوق شىپاسى

 قىاليلى  تهسهۋۋۇر  دهپ  ئالدىڭىز  تهييارالپ .  ئۇنى  كېيىن،  ئالغاندىن رېتسىپنى

 ئاخشاملىرى   ئهتىگهن  يادلىۋېلىپ  ياكى  ئىچهمسىز؟  سۈيىنى  قۇيۇپ پىيالىغا

 قويا  قىلىپ  تامغا تىالۋهت  يازدۇرۇپ  قىلىپ  خهتلىك  ئالتۇن  ئۇنى  ياكى مسىز؟

 قىلىپ   كىرىشتۈرۈپ ناخشا  مۇزىكىغا  ئهڭ گۈزهل  ئۇنى  ياكى ئېسىپ قويامسىز؟

ئېيتامسىز؟ ئهگهر بۇالرنىڭ ھهممىسىنى قىلسىڭىزمۇ دهردىڭىزگه دهرمان بولمسا، 

 دوختۇردىن رهنجىمسىز ياكى رېتسىپتىنمۇ؟

ئۇرۇش پىالنى ھازىرلىدى دهپ    دا، باش قوماندان بىرسىز ھازىر جهڭ مهيدانى     



 قىاليلى  تهسهۋۋۇر  قىلغاندهك .  مۇئامىله  رېتسىپقا  كىشى  يۇقىردىكى  پىالنىغا بۇ

 قالسىڭىز   يېڭىلىپ  ئهگهر  قىالالمسىز؟  غهلبه  جهڭده  قىلسىڭىز، مۇئامىله

ق بىلهن مهسئۇلىيهتنى باش قوماندانغا ئارتىپ قويامسىز؟ بۇنداق قىلسىڭىز ئادىللى

 مۇئامىله قىلغان بوالمسىز؟

 دهپ       ئالدىڭىز  مهكتۇپ  بىر  سۆيگۈنىڭىزدىن  كۆرىدىغان  ياخشى شۇنداق

بۇ مهكتۇبنى ئاچماي، ئوقۇماي قانچىلىك مۇددهت چىدااليسىز؟ . تهسهۋۋۇر قىاليلى

 كۈن؟ بىر   بىر  ھهپته؟ ياق،  بىر  ئاي؟ ياق،  بىر  يىل؟ ياق،  بىر  ئۆمۈر؟ ياق، بىر

 ئۇزۇن،شۇنداق ئهمهسمۇ؟كۈنمۇ بهك 

 كۈنمۇ       بىر  ئۈچۈن،  كۆرمهسلىك  ئېچىپ  مهكتۇبنى  كهلگهن سۆيگۈنىڭىزدىن

سهبىر قىاللمايسىزيۇ، رهببىڭىزدىن كهلگهن مهكتۇبنى شۇنچه ئۇزۇن ۋاقىت ئۆتكهن 

 بولسىمۇ، تېخىچه ئېچىپ باقمىغان بولسىڭىز، رهببىڭىز رهنجىپ قالماسمۇ؟

 ن      ئون  نامازدا  كۈنى  سۈرىسىنىڭ ھهر  فاتىھه  ئوقۇيدىغان  قېتىم هچچه

 مهنىسىدىن ھازىرغىچه خهۋهرسىز بولسىڭىز، قۇرئان رهنجىپ قالماسمۇ؟

 بۆلۈپ        كۆڭۈل  ساڭا  پهرۋهردىگارى  ئالهملهرنىڭ  بولغان  مهنبهسى رهھمهت

رهببىم « چۈشۈرگهن يول كۆرسهتكۈچنى، سهن ئىنسان بالىسى تۆۋهنچىلىك بىلهن 

 دهۋات  نېمه  ماڭا  بولىۋاتىدۇ؟  دېمهكچى  نېمه  ئويالنمىساڭ، » ىدۇ؟ دهپ تېخىچه

 ئىقتىسادى  سىياسى،  روھى،  ھېسسى،  ھهممه ...شهخسى،  ھاياتنىڭ ئومۇمهن

قهيهردىن ۋه ) ئىجتىمائىي مهسىلىلهرگه ( ساھهلىرىگه چېتىلىدىغان كېسهللهرگه 

   تۇرۇپمۇ،  بولۇپ  ئىگه  دورىخانىسىغا  قۇرئان  تاپااليسهن؟  داۋا  بىر قانداق مىڭ

تۈرلۈك كېسهللىك ئىچىده تولغانغان بىر بىمارنىڭ، ئۆسۈملۈك ئادهمدهك ھاياتقا 

 مهھكۇم بولۇپ قېلىشى، ئهسلىده نېمىنىڭ جازاسىدۇر؟

 !قۇرئاننى ئېلىپ كهلگهن ئاينى قۇرئان بىلهن كۈتىۋال! سهن ئهي تالىب     



 

 قۇرئان ئېيى رامىزان   بۆلۈم4.

 ئايالر سۇلتانى بولمايتتى، ىگهن بولساسۆزلهر سۇلتانىنى ئېلىپ كهلم

 

 .بۇ كىر قول ياكى پۇتنىڭ كىرىغا ئوخشىمايدۇ. ئون بىر ئاينىڭ كىرى ئۈستىمىزده

 كېتىدۇ  چىقىپ  يۇيىۋهتسىڭىز  ئۇالرنى  ئهمما.  يۈرهك،  كىر  بۇ  زېھىن، ئهقىلنىڭ ،

 .بولۇپمۇ تهسهۋۋۇرنىڭ كىرى، كىرى

 دال  ئۆزىنى  دهۋرىمىزده  كىرلىنىشى  بىر چۈشهنچىنىڭ  بولمايدىغان  ئالغىلى دىغا

 كېسهللىك  ئىنسان.  كىرلهنگهن  قهلبى  ۋه  چۈشهنچىسى  تهگكهن ،  قولى  كىرنى بۇ

 يۇقتۇرىدۇ  شهكىلده  بىر  نهرسىگه  ھهر  سۆز.  چۈشهنچه،  كىرلىتىدۇ، . تۇيغۇنى

 ئوقۇسا  قۇرئان  بىلهن  زېھىن  كىرلهنگهن  ئۇنىڭغىمۇ ،  مهينهتچىلىكنى زېھىندىكى

 . يۇقتۇرىدۇ

بۇ خۇددى دۇنيانىڭ ئهڭ لهززهتلىك . ئۇنىڭدىن بىر زوق ئااللمايدۇ، قىلسائىبادهت 

 . ئۇنى يېگىلى بولمىغاندهك بىر ئىش، غىزاسى مهينه بىر قاچىغا سېلىنسا

 ئهقىل  ۋه  چۈشهنچه  پاكالش،  كىرىنى  تۇيغۇ  قهلب ۋه  ئورگاننى ،  بىر كىرلهنگهن

 ئاسان  ئۇنداق     .ئهمهس  پاكلىغاندهك  چىقىپ  يۇيىۋهتسهڭ » «  كېتىدۇ

 دېيهلمهيسىز  قارىغاندا.  ئالدىنقىسىغا  بۇ  كىر،  چىقمايدىغان  ئاسان بۇلغىنىش .

 . ئۇنىڭدىن پاكلىنىشنىڭ يولىمۇ مهنىۋىي بولىشى كېرهك، مهنىۋىي بولغاندا

ئالالھ . ئالالھ تهرىپىدىن بهلگىلهنگهن پاكلىنىش يوللىرى، بۇ نوقتىدىن ئىبادهتلهر

 بهلگىلهنگهن  تهرىپىدىن  چۈنكى.  ياراتقۇچى،  ئىنساننى  ئاجىزلىقىنى ، ئۇنىڭ

 ھهممىدىن  بىلىدۇ،  ئوبدان  ئۆزىدىنمۇ  ئىنساننىڭ  ھهتتا  قۇرئان . خۇددى

 . ؟« ياراتقۇچى يارىتىلغاننى بىلمهمدۇ: ئېيتقاندهك » 



ئىنساننى مهنىۋىي كىر ۋه داتالردىن پاكاليدىغان رېتسىپنىمۇ ئهڭ ياخشى ، شۇڭا

 شهكىلده ئۇ يازىدۇ  ۋهھىي.  ب، ۇ رېتسىپالردىن تهركىپ تاپقان ئىالھى شىپا مانا

 . غهزىنىسى

 مۇددىئانى بىلدۈرمهيدۇ  بىر  ئالدىغا  ئۆز  ئىبادهتلهر  ئاشۇرماقچى .  ئهمهلگه ئۇالر

 . خاالس، بولغان ئۇلۇغۋار غايىنىڭ بىرهر ۋاستىسى

بۇ غايه ، لېكىن. ھهر ئىبادهتنىڭ غايىسى ۋه ھېكمىتى بار. روزىمۇ شۇالردىن بىرى

 ئاشكاره – بهزىده ئىبادهتنى پهرز قىلغان ئىالھىي بۇيرۇقتا ئوچۇق ،ۋه ھېكمهتنى

 بىرىگه كىرىشتۈرۈپ ئوقۇش –بهزىده چوڭقۇر تهپهككۇر ۋه بىر . ھالدا تاپااليسىز

 . ئۇسلۇبى بىلهن ۋهھىينى ئوقۇش نهتىجىسىده ئاندىن تاپااليسىز

 مهقسىتى  ئىبادىتىنىڭ  روزا  كىرىدۇ،  تۈرگه  بىرىنچى  په.  تۇتۇشنى  قىلغان روزا رز

 ئايهت مۇنداق باشلىنىدۇ  « ئى مۇئمىنلهر:  پهرز !  روزا سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرگه

 قىلىنغاندهك ،   سىلهرگىمۇ )   روزىسى  رامىزان («   قىلىندى  پهرز  ئىالھىي . بۇ

 ئهمهلگه   ئىنسانالردا  ئارقىلىق  ئىبادىتى  روزا  ئارقىسىدىنال تهلىماتنىڭ

« لهئهللهكۇم تهتتهقۇن : يان قىلىنىدۇئاشۇرۇلماقچى بولغان غايه ئوچۇق ھالدا با

 .   مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىغا ئىگه بولىشىڭالر ئۈچۈن– » 

 شۇنداق ، «   تۇيغۇسىنى  مهسئۇلىيهت »   مهقسىتى  روزىسىنىڭ رامىزان

 .  ئۇنى ھهر دائىم جانلىق تۇتۇش، شهكىللهندۈرۈش

 ؟كىمگه قارىتا مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى

 بىلهن  ئالدى  بول،  مهۋجۇت  مهسئۇلىيهت ئىنساننىڭ  قارىتا  تۇرۇشىغا ۇپ

 تۇيغۇسى  چۈنكى...  تاجى،  مهخلۇقاتالرنىڭ  ئىنسان  ئهسهرى ،  شاھ  نىڭ ئالالھ

 . بولۇش سۈپىتى بىلهن مهلۇم مهقسهت ئۈچۈن يارىتىلىغان

بۇ ھهقته ئىزدىنىشى ۋه ئۇنى تېپىشى ، ئۆز مهۋجۇتلۇق غايىسىنى سوراش، شۇڭا



 . ن مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىئىنساننىڭ ئۆزىگه بولغا   مانا بۇ. كېرهك

ئالالھ ئالدىدىكى ، ئىنسان ئۆزىگه بولغان مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىنى تونۇپ يهتسه

 يېتىدۇ  تونۇپ  مهسئۇلىيتىنىمۇ  »لىق .  تهقۋا »   بىلهن  ئىپادىسى  قۇرئان  بۇ مانا

 . بولىدۇ

تهبىئهت دۇنياسىغا ، ئىنسان باشقا ئىنسانالرغا، ئىنساندا مانا بۇ ئاڭ يېتىلگهنده

 . يئىلهرگه بولغان مهسئۇلىيىتىنى تونۇپ يېتىدۇۋه شه

روزا تۇتۇش ئىنساننىڭ ئۆز ئىچكى دۇنياسىغا بولغان ، بۇ مهنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا

 ئىپادىلهيدۇ  قىلىشىنى  ئادا  مهسئۇلىيتىنى  روھنىڭ .  كهتكهن ئاجىزالپ

 تويغۇزۇلىشى  روھنىڭ  ئۈچۈن  كۈچهيتىلىشى  چۈنكى...  بويىنچه ،  ئاي  بىر ئون

 مهبلهغبهدهنگ  تۈرلۈك  ھهر  سېلىنغان  ه  روھ،  ئىككىنجى ،  ئىدراكنى  ۋه ئهقىل

ئىنساننى ئىنسان ، ھالبۇكى. ئورۇنغا چۈشۈرۈپ قويغانلىقتىن ئۇالر ئاجىزلىغانىدى

   ئۇنىڭ گۆشى  ئامىل  ئهمهس–قىلغان   سۆڭىكى  بولغانىكهن.  بۇنداق ئىنساننى ،

 كۈچهيتىلىشى  ئامىلنىڭ  قىلغان  ئىنسان  غىزاالندۇ،  ئۈستۈن ئۇالرنىڭ  ۋه رلىشى

 . قىلىنىشى كېرهك

قاراڭغۇلۇقتا قالغان ، ئۆزىنى ئىنسان قىلغان تهرهپلىرىنى غىزاالندۇرغاندا، ئىنسان

، ئىدراكى يورۇيدۇ ۋه كۆرمهس بولۇپ قالغان قهلب كۆزى كۆرۈشكه، ئهقلى، كۆڭلى

 . قهلب بۇرنى ھىدالشقا باشاليدۇ، قهلب قۇلىقى ئاڭالشقا

ئىنسان ئېڭى يۇقىرى كۆتۈرۈلىدۇ ۋه ئىنسان ، يىسىدهبۇ مهنىۋىي ئىلگىرىلهش سا

 ھالغا   ئاكتىپ  مۇناسىۋهتنى  ئارىسىدىكى  بىلهن  رهببى  ئارقىلىق ئىبادىتى

 .كهلتۈرىدۇ

 ئۇبۇدىييهت   ئۆرلهيدىغىنى  رهببىنىڭ دهرگاھىغا  ئىنساندىن  مۇناسىۋهتته  بۇ مانا

 .بولىدۇ) بهندىلىك ( 



 . بولىدۇ) رهبلىك ( چۈشكىنى رۇبۇبىييهت بۇنىڭغا قارىتا ئالالھ تىن جاۋاپ بولۇپ 

بۇنىڭغا ئالالھ . ئادرىسىغا توغرا يېتىپ بارغان ھهر ئۆرلهش بىر « مىراج » بولىدۇ

ئادهم بالىلىرىنىڭ ، ۋهھىي. تهرىپىدىن بېرىلگهن جاۋاپ بولسا « نۇزۇل » بولىدۇ

 ئىنساننى   نىڭ  ئالالھ  ۋه  جاۋاپ  بىر  بهرگهن  ئالالھ  سۇئاللىرىغا مهۋجۇتلۇق

 . ئېتىۋارغا ئالغانلىقىنىڭ بىر ئىپادىسى

 ۋهھىي  ئاخىرقى  نازىل ،  كېچىده  بىر  ئېيىدىكى  رامىزان  غارىدا  ھىرا مهككىده

 باشلىغان  بولۇشقا  ۋهھىينىڭ تۇغۇلغان ئېيى بولغان رامىزاننى « .  مۇئمىنلهر بىز

 بىلىمىز  دهپ «   سۇلتانى  ئايالر  چۈنكى.  بولغان ، «   سۇلتانى  سۆزلهر »  ئۇ

، بۇنىڭدىن. ئادهم بالىلىرىنىڭ زۇلمهت باسقان ئۇپۇقىنى يورۇتقان ئېيىۋهھىينىڭ 

 بولسا  كهلمىگهن  ئېلىپ  سۇلتانىنى  سۆزلهر  رامىزان  ئهگهر  سۇلتانى ، ئايالر

 . بواللمايدىغانلىقىنى بىلهلهيمىز

 بۇ ئاي ئۆزىنىڭ مۇبارهك بولىشىنى ۋهھىيدىن   قۇرئان ئېيى ۋه رامىزان ئهسلىده

 ئالماقتا  ئارقىل.  بولسا بۇ  مۇنداق  بىشارهت  بولغان  دېيىلمهكچى  ئىنسانغا ىق

 :كېرهك

نازىل بولغان ؛ ۋهھىي نازىل بولغان ئاينى مانا مۇشۇنداق مۇبارهك قىلغان بولسا

   ئايدىن  مىڭ  كېچىنى  ئۆمۈردىن/    بىر )   ئاي  83مىڭ  كېلىدۇ  توغرا مۇ ) يىلغا

 بولسا  قىلغان  ئارتۇق  بالىسى؛  ئادهم  ئهي  سې،  قۇرئان  قهلبىڭگهئهگهر ، نىڭ

 ھاياتىڭغا  ئۆيۈڭگه،  بولسا،  نازىل  مهملىكىتىڭگه  ۋه  شهھىرىڭگه سېنىڭ ،

  ؟بۇنى ئويالپ باقتىڭمۇ، قىممىتىڭنى قانچه ھهسسه ئاشۇرىدۇ

قۇرئان پهقهت . رامىزان قۇرئان بىلهن بىر گهۋدىگه ئايلىنىدىغان ئاي بولىشى كېرهك

 ئهمهس  تىلىمىزدا  ۋه  قولىمىزدا  قهلبىمىزده،  لىمىزدهئهق،  مۇھىم ، ھهممىدىن

 . ھاياتىمىزدا ئورۇن ئېلىشى كېرهك



ئهزهلدىن ئۇلۇغ بولغان قۇرئاننى ، قۇرئاننىڭ ھاياتىمىزدىن ئورۇن ئېلىشى ئۈچۈن

ئۆزىمىزنى ... ) مۇقاۋىلهش ، ئالتۇن ھهرهپلهر بىلهن يېزىش( ئۇلۇغ قىلىمىز دهپ 

 تاشالپ  ئهھمهقلىنى  قىلىشتهك  ئاۋاره ،   بىزنى  قىلىش قۇرئاننىڭ ئۈستۈن

 قىلىشىمىز الزىم  تهقهززاسىنى ئادا  پهقهت بولمىغاندا.  « ئى رهببىم، ! بۇ رامىزاندا

 ئوقۇپ  ئېچىپ  مهكتۇبىڭنى  ئهۋهتكهن  ماڭا  بۈگۈنگىچه  مهن چۈشۈنۈپ ،

، قۇرئان ۋهھىي بىلهن، » دهپ! باقمىغانلىقىم ئۈچۈن سهندىن مهغپىرهت تىلهيمهن

 . تىدىن بىنا قىلىشىمىز الزىمخاراپ بولغان ئىچكى دۇنيامىزنى قاي

 ئهمهس  ئۈچۈنال  ئۆزىمىز  پهقهت  بۇنى  باشقا ،  بولغان  مۇھتاج  نۇرىغا ۋهھىي

 ئۈچۈن   كېلهچىكى  پارالق  ئىماننىڭ  بولغان  پهرىشان  زېمىنالردا  بۇ  ۋه ئىنسانالر

 . قىلىشىمىز كېرهك

 !ناخوش بولغان بىزلهرنىمۇ خوش قىل، خوش كهلدىڭ رامىزان

 

 نلېئۆزلهشتۈرگۈچى قاراخا
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 قۇرئاننى يۈزدىن ئهمهس، يۈرىكىدىن ئوقۇش

 

 

 

 يهنه ( رامىزاننىڭ ئۇلۇغلىقىدىن ھهر مهھهللىده قۇرئان مۇقابىلىسى  بىر ئوقۇسا،

 قاراپ ئاڭالپ بېرىش   كىتاپقا  بىرسى  باشاليدۇ)  تىالۋىتى .  قۇرئان  تهرهپنى ھهر

. شۇنداق شهيتانالركى، توپ توپى بىلهن باغلىنىدۇ. اغلىنىدۇقاپاليدۇ، شهيتانالر ب

 كۆرۈنمهيدىغان  كۆرۈنىدىغان،  تاقىۋالغانالر، ...  گاالستۇك  سىياقىدىكى ئىنسان

ھهر ... تاراتقۇالردىكى، گېزىتالردىكى، پۇقرا سىياقىدىكى، رهسمىي ئورگانالردىكى

 .خىل شهيتانالر باغلىنىدۇ

 

 يې  ئوقۇشنى  قۇرئان  خهلقىمىز  ئۆگىنىشنى  ڭىدىن »   ئوقۇش  يۈزىدىن «  « ياكى

. بۇ چىرايلىق ۋه دهل جايىدا ئېيتىلغان سۆز. دهپ ئاتايدۇ» يۈزىگه قاراپ ئوقۇش 

 ئۈچۈن   پهرقلهندۈرۈش  ئوقۇشتىن  يادا  ئاتالغۇسى،  ئوقۇش  يۈزىدىن قۇرئاننى

ه شۇنداقتىمۇ يۈزىگ. دېمىسىمۇ يادا ئوقۇش، قاراپ ئوقۇشتىن ئهۋزهل. ئىشلىتىلىدۇ

ئهسلىده ھېچ ئوقۇمىغانالردىنمۇ تۆۋهن . قاراپ ئوقۇش، ھېچ ئوقۇمىغاندىن ياخشى

) ئهزىيهت يهتكۈزگهنلهر ( قۇرئاننىڭ جېنىنى ئوقۇغانالر « ئۇالر . تۇرىدىغانالر بار

ئالالھ . »قۇرئانغا قارشى ئىسيان قىلغۇچىالر « ئهڭ رهزىل كىشىلهر دهل مۇشۇ . »



 .ىدا ساقلىغايئۇالرنىڭ شهررىدىن ئۆز پاناھ

 

» يۈزىدىن ئوقۇش « بۇ ئاتالغۇنى ئىشلهتكۈچىلهرنىڭ كۆپىنچىسى بىلمىسىمۇ، بۇ 

 ئىپادىلىنىشى،   ئاددىي  ئهڭ  ئوقۇشنىڭ  تۇرۇپ  چۈشهنمهي  مهنىسىنى ئۇقۇمى،

دېسهك، » يۈزىدىن ئوقۇش «  قۇر ئوقۇشنى –چۈشهنمهستىن ۋه قۇرمۇ . ئهسلىده

 دهيمىز؟  نېمه  ئوقۇشنى  يادا  ئوقۇش ئۇنداقتا  چۈشۈنۈپ  تهكتىدىن  تېگى  ئۇ

» ئوقۇ « قۇرئان ۋهھىينىڭ تۇنجى ئهمرى بولغان . ئهمهس، يۈزهكى ئوقۇش بولىدۇ

ئوقۇغىن، چۈشهنمىسهڭمۇ « بىرسى سىزگه . بىۋاسته ئهسلهشنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

   بولمايدۇ  » ھېچنىمه  ئۇنىڭ چىرايغا  « دېسه،  ساقمۇ؟  مهنىده » سهن دېگهن

 هن قارىمامسىز؟ھهيرانلىق بىل

 

ئوچۇق قىلىپ « ئۇنداقتا، مۇنداق بىر ئىشقا ئالالھ بۇيرۇمدۇ ئىنساننى؟ قۇرئاننى 

ئهرهپ تىلىدا نازىل ! قىلغانلىقىنى ئالالھ بايان قىلىۋاتىدۇ»    ئهرهپ تىلىدا نازىل

 نازىل   تىلدا  بىر  ئىشلىتىۋاتقان  ئىنسانالر  دهپ  چۈشهنسۇن  ئوڭاي بولىشى،

 ئىپاد  ىلهيدۇقىلغانلىقىنى .   پات  –قۇرئاننى   پات »   مۇبىن  ھهم (  ئوچۇق ھهم

سۈپىتى بىلهن چۈشهندۈرۈگۈچى » ) چۈشۈنۈشلۈك، ھهم ئوچۇق بايان قىلغۇچى 

... دېگۈچى ئالالھ» قۇرئان ھهققىده چوڭقۇر تهپهككۇر قىلمامدۇ؟ « ... ئالالھ تۇر

 پات –پات .. .ھهدىيه قىلغۇچى ئالالھ» ...تهپهككۇر قىلغۇچى قهۋمگه « قۇرئاننى 

دهپ » ھهقىقهتهن ئازغىنىسىدىن باشقىسى قۇرئان ئۈستىده تهپهككۇر قىلمايدۇ « 

 ئالالھ  ئاگاھالندۇرىدۇ ...   سۈرىسى  – 100يۇنۇس   ئايهتته پىكىر «

 ...دېگۈچىمۇ ئالالھ» يۈرگۈزمهيدىغانالرنى ئالالھ ئازاپقا گىرىپتار قىلىدۇ 

 



يۈزىگه قاراپ كۈلۈپ قويۇش « دىكى يۈزىدىن ئوقۇش ئاتالغۇسى ماڭا تۈركچىمىز

 ئىدىيۇمىنى ئهسلىتىدۇ»   ياخشى نهرسىلهرنى ئويالپ قويمايدىغان . ھهققىڭىزده

 بۇنى  ماڭا « بىرسى، سىز بىلهن يېقىن ئهمهس بىرسى سىزگه تهبهسسۇم قىلسا،

« بولغانالر، يۈرهكتىن بولمىغانالر بولۇپ، » يۈزىدىن « . دهپ ئاتايسىز» كۈلدى 

: كهلىمىسى» يۈزهكى « ئىپادىسىنىڭ ئورنىغا ئىشلىتىلگهن » ) ۈزهكى ي( ساتھى 

 سورۇلۇپ   شامالدا  دېسىڭىز  قازاي  تىگىدىن  ئهگهر  بولمىغان، چوڭقۇر

 . كېتىدىغاندهك مهنىسىنى ئىپادىلهيدۇ

 

 ئوخشايدۇ  قاراپ كۈلۈشكه  قۇرئانغا  قۇرئاننى يۈزىدىن ئوقۇشمۇ،  بىلهن . قۇرئان

 چوڭ  مۇناسىۋىتىنى  بولغان  مۇئمىنلهر،  بولغان  قۇرالشتۇرماقچى »  » مۇقابىله

 قىزالر –ئويالپ بېقىڭ، خانىم . ھهرىكىتىنى يۈزهكى ئوقۇش بىلهنال بولدى قىلمايدۇ

 رامىزان مۇقابىله ئوقۇيدۇ  ھهر  بهزىلىرى .  ئىشنى ئون يىلدىن بۇيان، بهزىلىرى بۇ

چه يىلدىن بۇيان بۇن.  يىلدىن بۇيان داۋامالشتۇرۇپ كېلىۋاتىدۇ40 ھهتتا 30، 20

 ئۇنى تېگىدىن چۈشۈنۈپ ئوقۇشقا » يۈزىدىن ئوقۇغان « قۇرئاننى  بۇ خانىمالر،

 قاراپ   قۇرئانغا  دائىم  يهنى،  رهنجىمهسمۇ؟  ئۇالردىن  قۇرئان  بولسا، ئىنتىلمىگهن

يىراقتىن تونۇشقان ... كۈلۈپ قويۇپ، بىر قېتىم ئىچىگه، يۈرىكىگه قاراپ كۈلمىسه

 ئۇنىڭ بىلهن يېقىن مۇناسىۋهت قۇرئان بىلهن مۇناسىۋ ىتىنى چوڭقۇرالشتۇرمىسا،

 ...يۈرهكتىن تونۇشۇشنى سىناپ باقمىسا... ئورناتمىسا

 

يۈرىكىدىن « ، ھهتتا »تېگىدىن ئوقۇش « قۇرئاننى چۈشىنىشكه تىرىشىش، ئۇنى 

   ئوقۇش  بولىدۇ»  تىرىشقانلىق  قا  مهناالر .  قهلبىگه  كهلىمىلهرنىڭ ئالالھ

 يهرلهشتۈرگهن  مۇئمىن كه.  مهناالر،  قىلىنغان  نازىل  قهلبىگه لىمىلهرنىڭ



 كېرهك  بولىشى  نازىل  قهلبىگه  ئىنسانالرنىڭمۇ  يۈزهكى .  قۇرئاننى  ئۈچۈن، بۇنىڭ

 شهرت  ئوقۇش  ئىچىدىن  قىلمايدۇ،  كۇپايه  ئوقۇش  كۈلۈپ .  قاراپ قۇرئانغا

 قويىدۇ  كۈلۈپ  قۇرئانمۇ  قويغۇچىغا،  چىقىرىپ.  يۈرىكىدىن  تهبهسسۇم   قۇرئانغا

 .قىلغان كىشىگه، قۇرئانمۇ يۈرىكىدىن تهبهسسۇم قىلىدۇ

 

 قىلىدۇ  ئۈمىت  چۈشىنىلىشىنى  ئۆزىنىڭ  سۆزلىگۈچى  ئېچىپ  ئېغىزىنى گۈلنىڭ .

. پورهكلهپ ئېچىلىشى، بۇلبۇلنىڭ سايرىشى، قوزىالرنىڭ مهرىشىمۇ بىر مهنىگه ئىگه

ڭ ئۆز ئالدىغا بىر كائىناتتىكى ھهر نهرسىنى. مهلۇم مهنىنى ئىپادىلهيدۇ بۇالر   يهنى

ئۇنداقتا ئىالھىي ئاۋازنىڭ مهنىسى بولماسمۇ؟ ئالالھ ئهھمىيهتسىز . مهنىسى بار

 خالىي  بولۇشتىن  مهشغۇل  بىلهن  ئىشالر  ئهمهس، .  كىتابى  تىالۋهت  بىر ۋهھىي

   بىر  بهلكى »   كىتابى  »ھايات  بولغان.  نازىل  ھاياتقا  سهۋهپتىن  بۇ ئۇنى .

 ئىپ  ئۆز  يهنى  ئۈچۈن،  خىتاپ ئۆزگهرتىش  ئېيتقاندا،  ئېلىپ  بىلهن ادىسى

 .نازىل بولغان» قاراڭغۇلۇقتىن يورۇقلۇققا چىقىرىش ئۈچۈن « قىلىنغۇچىلىرىنى 

 

« ئويالپ بېقىڭ، . قۇرئاننىڭ نۇرى ئۇنى چۈشهنگهن بىر ئهقىل ۋه قهلىبكه چۈشىدۇ

دېيىش نېمىدىگهن ئهھمهقلىق؟ ساھابه » مهن چۈشهنمهيمهن، لېكىن ياشايمهن 

الر ئون ئايهتنى ئېلىپ، ياخشى چۈشۈنۈپ، ھاياتىغا تهدبىقالپ، ئاندىن يهنه كىرام

 بىرىمىزگه ساھابىالرنىڭ قۇرئانغا تۇتقان بۇ –بىز بىر . ئون ئايهت ئۆگىنهتتىكهن

سهمىمىي مۇئامىلىسىنى بايان قىلىشنىڭ ئورنىغا، پاالنچىنىڭ بىر كېچىده قۇرئاننى 

 ئا  قىلغانلىقىدهك  خهتىم  قېتىم  ئاڭلىتىمىزقانچه  ھېكايىلهرنى  يوق  ساسى بۇ .

   تهسهۋۋۇرىمىزمۇ  قۇرئان  تهدبىقالش « سهۋهپتىن،  ھاياتىمىزغا » چۈشۈنۈش ۋه

   بهكرهك،  بولۇشتىن  تهسهۋۋۇر  تۇرىدىغان  ئورۇندا  ئاساسى « چۈشهنچىسى



 .  ئاساس قىلىنغان بىر تهسهۋۋۇر بولۇپ چىقماقتا» ئاپتۇماتىك قايتىالش 

 

 دهمسىز  نېمه،  ئاياننهتىجه  ھهممىگه  نهتىجه  ؟  كۆپ .  ئهڭ  دۇنيادا قۇرئان

 تهدبىقالنغان   ھاياتقا  ئاز  ئهڭ  ۋه  چۈشۈنۈلگهن  ئاز  ئهڭ  لېكىن ئوقۇلىدىغان،

 .كىتابى بولماقتا

 

 دهپ   پۇرسىتى  بىر  كىرىشنىڭ  ئېلىپ  ھاياتقا  قۇرئاننى  مۇقابىلىلىرىنى، رامىزان

 ئون مىڭلىغان ئۆيدىن يۈكسهلگهن   .بىلهيلى  ئالدى مىڭلىغان،  قۇرئان تىالۋهتى،

 نىشان   كىرىش  ئېلىپ  ھاياتىمىزغا  ئاندىن  قىلىنغان،  مهقسهت  چۈشۈنۈش بىلهن

 ئايالنسۇن  قىرائهتكه  قىلىنغان  ئۆيدىن پهقهت قۇرئان .  ئون مىڭلىغان مىڭلىغان،

مانا بۇ . سادالىرىال ئهمهس، ئۇنىڭ بىلهن بىرلىكته قۇرئانى بىر ھايات يۈكسهلسۇن

كېلىدۇ . كېلىدۇ ۋه ھېچ كهتمهيدۇ.  ھهقىقىي مهنىسى بىلهن كېلىدۇۋاقىتتا رامىزان

 كېلىدۇ  ئېلىپ  ھاۋاسىنى  بهخش ئهتكۈچى  قۇرئاننىڭ ھايات  ۋه ئېلىپ كېلىدۇ، .

ئوخشاش كهزدۈرۈپ    بهدىنىنى خۇددى ئۆلۈك قهلبىنى ئېلىپ يۈرگهن بىر تاۋۇتقا

 .يۈرگهن تىرىك جىنازىلهرگه يېڭىدىن ھايات بېغىشاليدۇ

 

 

 زلهشتۈرگۈچى قاراخانلېئۆ

 رامىزان يازمىلىرىدىن

 

 قۇرئان ئېيى رامىزان   بۆلۈم.4

 رامىزان قۇرئان ۋه پاكلىنىش ئېيى



 

بۇ . ۋاقىت، يارىتىلغان جىمى مهۋجۇدىيهتنى مهنىگه ئىگه قىلغان مهخلۇق

. زامان تىلىملىرى ئۈستىده ئهڭ كۆپ قهسهم قىلىدۇ/ سهۋهپتىن قۇرئان، ۋاقىت 

 شهپهق ۋاقتى بىلهن قهسهمكى؛ –بھى بىلهن قهسهمكى؛ ۋهششهفاق  سۈ–ۋهلفهجىر 

 كۈندۈز بىلهن قهسهمكى؛ – چاشگاھ ۋاقتى بىلهن قهسهمكى؛ ۋهننهھار –ۋهددۇھا 

 – قاراڭغۇلۇقى ئالهمنى قاپلىغان كېچه بىلهن قهسهمكى؛ ۋهلئهسىر –ۋهللهيلى 

 ...ئهسىر ۋاقتى بىلهن قهسهمكى/ زامان 

 قهسهم قىلىشنىڭ سهۋهبى، ئىنسان ۋاقىت ئۈستىده بۇنچىال

مهنىسىنى ئىپادىلهيدىغان ۋاقىتقا، تهر تۆكمهي ئىگه بولغانلىقى  ھايات ئۈچۈن

ئۈچۈن قىممىتى نهزهردىن ساقىت بولغان ۋاقىتقا ئىنساننىڭ دىققىتىنى بۇراش 

 .مهقسهت قىلىنغان

 بىرسى قهدىر بۇالردىن. ۋاقىتنىڭ بهزى تىلىملىرىنى ۋهھىي ئالدىنقى ئورۇنغا قويىدۇ

قهدىر . »مىڭ ئايدىن ئارتۇق « كېچىسى بولۇپ، قۇرئان تىلى بىلهن ئېيتقاندا 

كېچىسىنىڭ بۇنداق مۇبارهك بولىشى، قۇرئاننىڭ بۇ كېچىده نازىل بولۇشقا 

بۇ كېچىنىڭ رامىزان ئېيى ئىچىدىكى بىر كېچه . باشلىغانلىقىدىن بولغان

   .يمىزئىكهنلىكىنى بىز قۇرئان بايانىدىن بىلهله

بۇ مهنىدىن ئېلىپ ئېيتقاندا، رامىزان روزىسى، قۇرئاننىڭ تۇغۇلىشىنى مۇبارهكلهش 

 .بولۇپ، رامىزان بۇ جهھهتتىن قۇرئان ئېيىدۇر

قۇرئاننىڭ قايسى كېچىده تۇغۇلغانلىقى ئېنىق بايان قىلىنمىغان، لېكىن مۇشۇ 

 مۇبارهكلهپ ئاينىڭ ئىچىده ئىكهنلىكى مهلۇم بولغانلىقى ئۈچۈن، روزا تۇتۇپ

ئۇنداقتا، رامىزاننىڭ سهۋهبى ھېكمىتى بولغان . كهلگهن رامىزان يهنه يېتىپ كهلدى

 قۇرئانمۇ بىرگه كهلدىمۇ؟



. رامىزاننى ئىدراك قىلغان ھهر مۇئمىن بۇ سۇئالنى ئۆزىدىن سورىشى كېرهك

تۇغۇلغان . ھاياتىدا قۇرئاننىڭ قانچىلىك ئورۇن ئالغانلىقىغا قاراپ بېقىشى كېرهك

پهرزهنتىنىڭ ئۆزى ئۈچۈن نېمىدىن دىرهك » كۆز نۇرى « كۈنىنى تهبرىكلىگهن 

قۇرئانسىز روزا تۇتۇشنىڭ، خۇددى بالىنى . بېرىدىغانلىقىنى سوراپ بېقىشى الزىم

ئۆلتۈرۈپ ئاندىن تۇغۇلغان كۈنىنى خاتىرلهشكه ئوخشايدىغانلىقىنى ئويالپ 

 ...يېتىشى الزىم

ىكتىن قاغجىراپ چۆلگه ئايالنغان مۇھهببهتسىزل» ! ئهي رامىزان »

بىھۇش ياتقان . يۈرهكلىرىمىزگه قۇرئاننىڭ رهھمهت بۇلۇتلىرىنى ئېلىپ كهل

سېغىنىشتىن يوقسۇل، . ئىدراكىمىز قۇرئاننىڭ ساپ ھاۋاسى بىلهن ئويغانسۇن

ئازاپالنمايدىغان، كۆز يېشى تۆكمهيدىغان ، ئېچىشمايدىغان يۈرىكىمىز 

 ھېس قىلسۇن، كۆز يېشى تۆكسۇن، ئېچىشسۇن ۋه /سېىغىنسۇن، ئازاپالنسۇن 

ئىنسان ئىچكى دۇنياسىغا قاراپ ئاتالنغان سهپىرىده، كۆڭۈل بالداقلىرىغا 

 .ئېسىلىپ ئهڭ يۇقىرى پهللىگه ئۆرلىسۈن، دېيىشى كېرهك ئىنسان

« بۇالرنىڭ ھهممىسىنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن رامىزاننىڭ مهشرهپ ياكى 

رامىزاننى . نىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشى كېرهكغا ئايلى»ئورۇقالش ئېيى

غا ئايالندۇرۇپ »كهمپۈت بايرىمى « مهشرهپكه ئايالندۇرغانالر، روزا ھېيىتنى 

ھالبۇكى، رامىزان ۋۇجۇت ئاجىزالپ، روھىي جهھهتتىن كۈچلىنىش تهلىمى . قويىدۇ

 .بېرىلگهن بىر ۋاقىت تىلىمى

ايدا ئىنساننىڭ ھايۋانى تهرىپى، رامىزان، روھنىڭ ئوزۇقلىنىشى بولۇپ، بۇ ئ

 تۇيغۇلىرى، شهھۋىتى، ھهۋىسى –ئازدۇرغۇچى شهخسىيهتچىلىكى، ئىچكى ھېس 

ۋه دۇنياغا بېرىلىپ كېتىشى خىرسى تورمۇزلىنىپ، ئارقىغا ئېلىنىدۇ؛ ئىنسانىي 

 .تهرىپى ئالدىغا چىقىرىلىدۇ



ئىچكى / گه رامىزان بىر يىللىق روھىي كۈتۈنۈش بولۇپ، روزا ئىنساندا يۈرىكى

يۈرىكىگه يهنى ئىنساننىڭ . دۇنياسىغا قاراپ چىقىدىغان سهپهرنىڭ بىر ۋاستىسى

ئهگهر سهپىرىنى داۋامالشتۇرۇشتىن يالتايمىسا، ... ئۆزىگه قىلغان سهپىرى

سهپهرنىڭ ئاخىرىدا يهنه ئۆزىنى، ئهڭ تهبىئىي، نىقاپسىز، ساپ ھالدىكى ئۆزىنى 

   .تاپىدۇ

ىرىدا ئۆزى بىلهن ئۇچرىشىدۇ، ئۆزى بىلهن بىر گهۋده ئىنسان بۇ سهپهرنىڭ ئاخ

) تىنچلىق ( يهنى سىلىم . بولىدۇ، تونۇشىدۇ ۋه ئۆزى بىلهن ئهپلىشىدۇ

ئۆزى بىلهن ئهپ ئۆتهلىگهن كىشى، . تهسلىمىيهت ۋه ساالمهتكه ئېرىشىدۇ

ئۆزى بىلهن دائىم غهۋغالىشىپ    .شۈبىھسىزكى ھهقىقهت بىلهن ئهپ ئۆتىدۇ

ىشى، ئالالھ تىن تارتىپ ھهقىقهت، تهبىئهت ۋه باشقا ئىنسانالر بىلهن تۇرىدىغان ك

 . ماجرا ئىچىده بولىدۇ–جىدهل 

بېشىمىزدىن ئۆتكۈزىۋاتقان شۇ تېيىلغاق مهزگىلده، ھهممىمىز يالغان ۋه 

مانا . ئويدۇرۇلغان كۈنتهرتىپ يامغۇرى ئاستىدا ئۆزىمىزنى يوقۇتۇپ قويىۋاتىمىز

 ...رامىزان ئهڭ ئىشهنچلىك ۋه ئىالھىي كۈنتهرتىپ. ىپۇرسهت ئالدىڭىزغا كهلد

. راستىنى ئېيتساق، روزىنى بىز تۇتمايۋاتىمىز، ئهسلىده روزا بىزنى تۇتىۋاتىدۇ

 .بىزنى قهددى قامىتى رۇس ۋه جانلىق، بېشىنى تىك كۆتۈرگهن ھالدا تۇتىۋاتىدۇ

ڭ رامىزانلىرى روزىنىڭ بېشىنى تىك تۇتقان ۋه بېشنى روزا بىلهن تىك تۇتقانالرنى

 ...مۇبارهك بولسۇن

 

 ئۆزلهشتۈرگۈچى قاراخانلې

 

 قۇرئان ئېيى رامىزان   بۆلۈم4.

 



 1قۇرئان ۋه رامىزان 

 

 زامان  ۋاقىت ۋه ئىنساننى ياراتقان، ۋهھىينى نازىل قىلغان، زامان ۋه ئىنساننى /

 .ۋهھىي بىلهن شهرهپلهندۈرگۈچىنىڭ ئىسىمى بىلهن باشاليمهن

 

 ئ  خۇددى  تىلسىمزامانمۇ  بىر  ئوخشاش  ىنسانغا  ئىچىگه .  تىلسىمىنىڭ زامان

 بىلىدۇ  ئالالھ  پهقهت  يوشۇرۇنغانلىقىنى  نېمىلهرنىڭ  ۋاقتىنى .  كهتكهن ئۆتۈپ

خاتىرىلهپ ماڭغۇچى، كهلگۈسى ئۈچۈن خىيالالر سۈرۈپ، پىالن قىلغۇچى يىگانه 

 .مهخلۇق ئىنسان

 

 ...زامان، ئىنسان ۋه ۋهھىي

 

 .شاھىتلىق« ا بۇ ئۈچى بىرلهشكهن نوقت » 

 

 –ۋهلفهجىر . ئالالھ زامان ۋه ئۇنى تهشكىل قىلغۇچى تىلىمالر بىلهن قهسهم قىلىدۇ

 – شهپهق ۋاقتى بىلهن قهسهمكى؛ ۋهددۇھا –سۈبھى بىلهن قهسهمكى؛ ۋهششهفاق 

 – كۈندۈز بىلهن قهسهمكى؛ ۋهللهيلى –چاشگاھ ۋاقتى بىلهن قهسهمكى؛ ۋهننهھار 

ئهسىر /  زامان –پلىغان كېچه بىلهن قهسهمكى؛ ۋهلئهسىر قاراڭغۇلۇقى ئالهمنى قا

ۋهھىي بولغان بۇ قهسهملهر، ۋاقتنىڭ ئىنسانغا شاھىت ... ۋاقتى بىلهن قهسهمكى

 قىلغان  مهقسهت  ئهسكهرتىشنى  ئىكهنلىكىنى  ئىنسانغا .  نوقتىدىن،  بىر  يهنه بۇ

 مهق  ئهسكهرتىشنى  پايدىلىنىشنى  ئوبدان  ۋه  توغرا  ئۈنۈملۈك، سهت ۋاقىتنى

 قىلماقتا  نېمىتىنى .  ۋاقىت  قىلىنغان  ئىھسان  ئۆزىگه  ئىنسان  بولغاندا، ئهكسىچه



 شاھىت قىلىدۇ  ئۆزىنىڭ زىيىنىغا  بولىدۇ.  زىيان  خىل  ئىككى  بۇ  بىرىنچىسى، . بۇ

ئىككىنجىسى، زايا قىلىش ئارقىلىق ۋاقىتنى زىيىنىغا . ۋاقىت ئامانىتىنى زايا قىلىش

 .شاھىت قىلىش

 

 ئىنسانغ  قىلغانۋاقىتنى  شاھىت  ئۆزىگه  ئىنساننى  ئالالھ،  قىلغان  شاھىت . ا

ئالالھ . كهلىمهئى شاھادهت، بۇ شاھىتلىقنىڭ ئهڭ ئىخچام ۋه مهنىلىك ئىپادىسى

چۈنكى . قا شاھىت بولۇشقا چاقىرىلىش بىر شهرهپ، ھهمده شهرهپنىڭ ئهڭ چوڭى

 گۇۋاھ  بۈيۈك  ئهڭ  ۋه  چوڭى  ئهڭ  گۇۋاھلىقنىڭ  بولۇش،  شاھىت  قا لىق ئالالھ

 بولىدۇ  ئهڭ ئۇلۇغقا شاھىت .  ئهڭ بۈيۈك شهرهپكه نائىل / گۇۋاھچى بولغانلىق،

زاتى بىلهن قائىم، ئهۋۋلى ۋه ئاخىرى بولمىغان، مۇتلهق تىرىك . بولغانلىق بولىدۇ

ۋه ئهبهدىي مهۋجۇت بولۇپ تۇرغۇچى ئالالھ ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئىنساننىڭ ئۇنىڭغا 

ئۇ ئىنساننى ئۆزىگه . بىر پايدا يهتكۈزمهيدۇشاھىت بولىشى ئۇنىڭغا ھېچقانداق 

 ئاتا  شاھىت قىلىش ئارقىلىق ئىنساننى شهرهپلىك قىلىشنى خالىغان ۋه ئىنسانغا

شۇنداق ئهمهسمۇ، . قىلغان ئهقىل ۋه ئىراده ئارقىلىق ئىنساننىڭ ئۇپۇقىنى ئاچقان

 ئىگىسى  مهرتىۋىسىنىڭ  تاكامۇل  يهنى  مهئارىج،  زۇل  ئالالھ )70:3  ئۇ  ).

 پۇرسهتلهر ئى  ۋه  ئىمكان  ئۇنىڭغا  ئۈچۈن،  يۈكسىلىشى  مهرتىۋىگه  بۇ نساننىڭمۇ

 .بهرگهن

 

ئالالھ بهخش ئهتكهن بۇ يۈكسىلىش ۋه يۇقىرى كۆتۈرلۈش ئىمكانلىرىنىڭ ئىچىده 

 چىلىقىدۇ  كۆزىمىزگه  ۋهھىي  باشتا  ئهڭ  ئىنسانغا .  ۋه  ۋاقىت  خۇددى ۋهھىمۇ

 شاھىت  ئوخشاش  ۋهھ.  ئۈچۈن،  بولغانلىقى  كهرىم، شاھىت  مهجىد،  ئۆزىنى ىي

« بۇ سۈپهتلهرنىڭ ھهممىسى . گه ئوخشاش سۈپهتلهر بىلهن تونۇشتۇرىدۇ... ئهزىز 



ئىالھىي كاالم ئىنسانغا نازىل بولغان . شهكىلده ئىشلىتىلىدۇ) گۇۋاھچى ( » فائىل 

   ماڭغان  ئېلىپ  اليىقىدا  كاالمنى  ئىالھىي  بۇ  ئىنساندىن  ماڭمىغانلىقى –ۋه

ىي نازىل قىلىنغان ئىنساننىڭ ئۆزىگه قىلغان مۇئامىلىسى ھهققىده ۋهھ. سورىلىدۇ

 بېرىدۇ  گۇۋاھلىق .  »   قۇرئان  جانلىق «   پهيغهمبهرنىڭ  بولغان »  » شاھىت

  )   شاھىدهن  بېرىش )  گۇۋاھلىق  ۋهھىينىڭ  ئهۋهتىلىشىنى،  سۈپىتىده بولۇش

 . نوقتىسىدىن چۈشهنسهك بولىدۇ

 

 ئىنسان  ۋاقىت،  كۆرگىنىمىزدهك  بولۇش شۇنداق،  شاھىت  ئۈچى  ھهر  ۋهھىي  ۋه

 كېسىشىدۇ  نوقتىسىدا  شاھىت، .  ئىنسانغا  ۋهھىي  ۋه  ۋاقىت  ئۈچىدىن  بۇ لېكىن،

شۇڭا . مانا بۇ ئىنساننى مۇستهسنا قىلغان ئامىل. ئىنسان ئالالھ قا شاھىت بولىدۇ

 يارىتىلغان  ئۈچۈن  ئالالھ  ئىنسان  ئۈچۈن،  ئىنسان  ۋهھىي  ۋه  ۋاقىت ئىالھىي .

 مانا  بولىدۇتهرتىپ   مۇشۇنداق  باغلىنىپ .  ئۇنىڭغا  ۋه  بولۇش  مهھكۇم ۋاقىتقا

 بولىدۇ  بۇزغانلىق  تهرتىپنى  قېلىش بۇ .   ئهھۋالدا  « بۇ  ئۈچۈن  ئىنسان » ۋاقىت

   بولۇشتىن »   ئۈچۈن  ۋاقىت  ئىنسان  قالىدۇ»  ئايلىنىپ  گه  ئىالھىي .  بۇ مانا

 .تهرتىپنى، مهخلۇقات دهرىجه تىزىملىكىنى بۇزغانلىق بولىدۇ

 

 مۇمكىنم  بولىشى  پهيدا  سۇئال  بىر  ۇنداق  ۋهھىينىڭ « :  ۋاقىت ۋه  تهرتىپته بۇ

 .ئورنى قهيهر؟ » 

 

بۇ جاۋاپقا ئېرىشىش ئۈچۈن، رامىزان . رامىزان مانا بۇ سۇئالنىڭ جاۋابىنى بېرىدۇ

ئېيىنىڭ ئۆزى قىممىتىنى قهيهردىن ئالغانلىقىنى بايان قىلغان شۇ ئايهتنى ئهسلهش 

 :زۆرۈر



 

، بۇ )ھىدايهت ( شۇنداق بىر ئايدۇركى، ئىنسانالرغا يېتهكچى بولغان رامىزان  »

   كهلگهن  ئېلىپ  دهلىللىرىنى  رۇشهن  يېتهكچىلىكنىڭ )   بهييىنات  ھهقنى ) ۋه

   ئايرىغان  باتىلدىن )   فۇرقان  بولۇشقا )  نازىل  ئايدا  بۇ  مانا  قۇرئان بولغان

مىزان روزىسى تۇتسۇن؛ سىلهردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا، را. باشلىدى

تۇتمىغان بولسا، ( بولۇپ ) يهنى مۇساپىر ( كىمكى كېسهل ياكى سهپهر ئۈستىده 

 ئۈچۈن   تۇتمىغان كۈنلهر  تۇتسۇن)  كۈنلهرده  باشقا  ئاسانلىقنى . ئالالھ سىلهرگه

   تهسلىكنى خالىمايدۇ،  خااليدۇ،  ئوچۇق يۈرگهن كۈنلهرنىڭ قازاسىنى ( ئاغزىڭالر

 رامىز  روزىسىنىڭ قىلىش بىلهن  ان  سىلهرنى ھىدايهت )  تولدۇرشۇڭالرنى، سانىنى

   ئولۇغلىشىڭالرنى،  نى  ئالالھ  قىلغانلىقىغا )   ئىنئاملىرىغا  ئۇنىڭ شۈكۈر )

 2:185( » قىلىشىڭالرنى خااليدۇ  ). 

 

بۇ ئايهت، رامىزان ئېيىنى ئاالھىده قىلغان سهۋهپنى روشهن ۋه ئېنىق قىلىپ بايان 

 قىلىدۇ  قۇرئا.  سهۋهپ  بۇ بۇ  بولۇپ،  باشلىنىشى  بولۇشقا  نازىل  ئايدا  بۇ ننىڭ

 تهستىقاليدۇ  ئايىتى  بىرىنچى  سۈرىسىنىڭ  قهدىر  ھهقىقهتنى  قۇرئان . رامىزان

 ئاي  تۇغۇلغان  رامىزان .  كېچىسى،  قهدرى  بولغان  كۈنى  تۇغۇلغان  ۋهھىي قۇرئان

ن  ئايىتى بىله– 185بۇ ھهقىقهت بهقهره سۈرىسىنىڭ . ئېيى ئىچىدىكى بىر كېچه

 روشهن – ئايىتىنى يان – 1قهدىر سۈرىسىنىڭ   يانغا قويۇپ ئوقۇغان ۋاقتىمىزدا

 ئوتتۇرىغا چىقىدۇ بۇ، ئهگهر قۇرئان نازىل بولغان قهدىر كېچىسى رامىزان . ھالدا

 ۋه   مۇبارهك  بۇنداق  ئېيىمۇ  رامىزان  بولسا،  بولمىغان  كېچه  بىر  ئىچىدىكى ئېيى

 بولى  دېگهنلىك  بولمايتتى،  دۇبهرىكهتلىك  ۋه .  مۇبارهك  بۇنداق رامىزاننىڭ

 تۇتقانلىقىدىن   قوينىدا  ئۆز  كېچىنى  بولغان  نازىل  ۋهھىي  بولىشى، بهرىكهتلىك



 .  بولغان

 

 :بۇ ئۇلۇغلىق ۋه بهرىكهتنىڭ چوڭلىقىنى قهدىر سۈرىسى مۇنداق بايان قىلىدۇ

 

 نازىل قىلدۇق »  قۇرئاننى ھهقىقهتهن شهبى قهدرىده  بىز  شهبى قهدرىنىڭ نېمه.

   قهدرى  شهبى  بىلهمسهن؟  ئىكهنلىكىنى )   پهزىلهتته  ۋه  شهرهپ  ئايدىن ) مىڭ

ۋهھىي بىلهن شۇ كېچىده پهرۋهردىگارىڭنىڭ / پهرىشتىلهر ۋه جىبرىئىل . ئارتۇقتۇر

   ئهمرى بىلهن، )   قىلغان  ئالالھ تهقدىر  زېمىنغا  تىل )  ساھهسىگه ھاياتنىڭ ھهر

 كېلىدۇ   )ۇالسنى ئېلىپ فورم( بىلهن ئىپادىلىگۈسىز بىر سائادهتنىڭ  بۇ ئهھۋال .

   داۋاملىشىدۇ  ئاتقىچه  تاڭ /   تىنچ  پۈتۈنلهي  قهدهر  يورۇغانغا  تاڭ  كېچه  –شۇ

 .  ئامانلىقتىن ئىبارهتتۇر » 

 

 باشلىغان   نازىل بولۇشقا نازىل بولغان كېچىنى بىر ئۆمۈرگه تهڭ قىلغان ۋهھىي،

   ئاينىمۇ »   سۇلتانى  ئايالر  قىلغان» .   رامىزان  سۆزله«  سۇلتانىنى  ر ئېلىپ »

   بولسا،  كهلمىگهن »   سۇلتانى  ئايالر  بواللمايتتى»  خىتاپ .  سۈره بۇ

 قىلىدۇ  تهلهپ  قىلىشنى  ئېتىراپ  ۋه  بىلىشىنى  شۇنى  قىلىنغۇچىسىدىن :  نازىل «

 نازىل   مېنىڭ ھاياتىمغا  ئهگهر  تهڭ قىلغان ۋهھىي،  ئۆمۈرگه  بىر بولغان كېچىنى

 ت  كۈنۈمنى بىر ئۆمۈرگه  ھهر  هڭ قىلىدۇبولسا،  ۋهھىي نازىل بولغان بىر . ئىچىگه

  !«.ئۆمۈرنىڭ مۇكاپاتى پهقهت جهننهت بولىشى مۇمكىن

 

 ۋهھىي  ۋاقىت ئهمهس،  بهرىكهتنىڭ سهۋهبى  ۋه  ئۇلۇغلىق  دېمهككى، ۋهھىينىڭ .

   يهنى  ھىدايهت،  سهۋهبى »   »يېتهكچىلىك  جىمى .  سهۋهبى، ھىدايهتنىڭ



ياقىلىغان « بهييىنات، . ۋه فۇرقان بولۇشۋهھىيلهرنىڭ مهقسىتى بولغان بهييىنات 

   دهلىل  روشهن  بولغان  يېتهرلىك  ئۈچۈن  ئىسپاتالش  ھهقىقهتنى مهنىسىنى »

 بىلدۈرىدۇ .   توغرىنى خاتادىن، « فۇرقان،  ھهقنى باتىلدىن، ياخشىنى ياماندىن،

   قابىلىيهت  ۋه  ئاالھىدىلىك  ئايرىيدىغان  زۇلۇمدىن  ئادالهتنى  بىلدۈرىدۇ» . نى

 قىلغان بهقهره سۈرىسى رامىزان   بۇ – 185روزىسىنى پهرز  قۇرئان مانا  ئايهتته،

 تونۇشتۇرۇلىدۇ  بىلهن  سۈپهت  ئىككى  قىلنىمىغان.  بايان  بىكاردىن  بۇ چۈنكى، .

   يېتهكچىلىك  قىلىنغۇچىسىغا  خىتاپ  ۋهھىي )   ھىدايهت  بۇ ) قىلىش مهقسىتىنى،

رنىڭ بىرىنچىسى بولغان بۇال. ئىككى ئاالھىدىلىك سايىسىده ئهمهلگه ئاشۇرااليدۇ

 ھهقىقهت؛   سۇنغان  قىلىنغۇچىسىغا  خىتاپ  ۋه  بولغان  قۇرئاندا بهييىنات

ئىككىنجىسى بولغان فۇرقان، خىتاپ قىلىنغۇچىسىدا بهرپا قىلغان بىر قابىلىيهتنى 

 كۆرسىتىدۇ  فۇرقان .  ئهقىل  ۋه  تهسهۋۋۇر  بىر  قىلغان  بهرپا  قۇرئان پهقهت

 بولىدۇ  ئىگه  ئاالھىدىلىكىگه  ھاياتقا، ب.  بىلهن  ئهقىل  ۋه  تهسهۋۋۇر  بىر ۇنداق

كائىناتقا نهزهر سالغان كۆز، ئهلۋهتته بهييىنات دااللهت قىلغان ھهقىقهتنى توغرا 

 . يېتىدۇ ۋه جايىدا كۆرىدۇ ۋه چۈشۈنۈپ

 

قۇرئان : بۇالردىن كېيىن سوراشقا تېگىشلىك ئهڭ مۇھىم سۇئال بۇ بولسا كېرهك

 نېم  ئاينىڭ ئىھياسى  قۇرئان تۇغۇلغان  ياكى  قىلىپ بهلگىلهنگهن؟  روزا  ئۈچۈن ه

 تۇغۇلغان ئاي نېمه ئۈچۈن روزا تۇتۇش ئارقىلىق مۇبارهكلىنىدۇ؟

 

 ھاياتقا   ۋه  چۈشۈنۈش  ئۇنى  ۋهھىينىڭ،  جاۋابى  سۇئالنىڭ  ئالغۇچى  جان بۇ

 .تهدبىقالشنىڭ ئاچقۇچى

 



  لغان مهنىسىنى بىلدۈرىدىغان رۇزه سۆزىنىڭ تۈركچىسى بو» كۈن « پارىسچىدا

» تۇتۇش « ساۋم . ئورۇچ كهلىمىسى قۇرئاندا ساۋم كهلىمىسى بىلهن ئىپادىلىنىدۇ

   ۋه »   ئېتىش  تهرك  بىلدۈرىدۇ»  مهنىسىنى .   يىلتىزى  كهلىمىنىڭ »   –يېمهك

ئىچمهكتىن قېلىش، ئېغىزى يېپىق بولۇش، ئىچىگه قوشۇمچه بىر نهرسه ئالماسلىق 

   بىلدۈرىدۇ»  مهنىسىنى .   ئهكبهر  (ئىشتىقاقى  ئىسمى  لوغهت   ئهرهپچه (  « ده

مهنىسىنى بىلدۈرىدىغان ئىالھى سۈپهت » مۇتلهق پۈتۈن، كهمتۈكسىز ۋه تولۇق 

 سامهد؛ قىممىتى مۇقىم بولغانلىقى ئۈچۈن ئالتۇن مهنىسىنى بىلدۈرىدىغان –ئهس 

ئېغىزى ئېتىك   سامىت؛ پۈتۈن ۋه گىگانىت قايا مهنىسىنى بىلدۈرىدىغان سامهد؛

 ئۈ  بولغانلىقى  كۈچ  ۋه  سۇمم  بىلدۈرىدىغان  مهنىسىنى  قىلىش  سۈكۈت  –چۈن

 .قۇۋۋهت جهلىپ مهركىزى مهنىسىدىكى سامد بىلهن تۇققان سۆزدۇر ساۋم

 

نامازنى . دهيمىز» تۇتۇش ) روزا ( ئورۇچ « بولۇپ، تىلىمىزدا » تۇتۇش « ساۋم، 

« شاھاتى ، كهلىمهئى »بېرىمىز « ، زاكاتنى »ئالىمىز « ، تهھهرهتنى »قىلىمىز « 

» تۇتۇش « تىلىمىزدىكى . »تۇتىمىز « ، روزىنى »بارىمىز « ، ھهجگه »كهلتۈرىمىز 

» روزا تۇتۇش « روزا مهنىسىدىكى ساۋمنىڭ دهل ئىپادىسى بولۇش سهۋهبىدىن، 

 .  بولسا كېرهك» تۇتۇشنى تۇتۇش « نىڭ تىلىمىزدىكى ئىپادىسى 

 

روزا تهرهپته تۇرۇش بولۇپ، / ۇش روزا تۇتۇش، ئالدى بىلهن روزىنىڭ تهرىپىنى تۇت

 .دېگهنلىك بولىدۇ» ! مهن روزا تهرهپتارى، مهن روزا تهرهپته تۇرىمهن« 

 

 پىشكهللىكلهرنىڭ   كهلگهن  بېشىمىزغا  بولۇپ،  تۇتۇش  ئۆزىنى  تۇتۇش روزا

گۇناھالرنىڭ سهۋهبى ئاچچىقىنى . كۆپىنچىسى ئۆزىمىزنى تۇتالمىغانلىقتىن كېلىدۇ



 نهپسىن  تىلىنى باسالماسلىق،  تىزگىنلىيهلمهسلىك،  شهھۋىتىنى  يىغالماسلىق، ى

 چىقىدۇ  كېلىپ  سهۋهپلهردىن  ئوخشاش  يىغالماسلىققا  قانچىلىك .  روزىنى كىشى

 كىشىنى شۇنچىلىك تۇتىدۇ  روزىمۇ  تۇتسا، كىمكى روزىنىڭ بېشىنى تىك تۇتسا، .

 تۇتىدۇ  تىك  بېشىنى  ئۇنىڭ  روزىمۇ  بولۇشتىن .  قۇل  ئىنسانغا  كىشىنى روزا

 ئهقىل بولىدۇق  بهندىنى قۇل قىلىشتىن ساقاليدىغان بىر  وغدايدىغان قالقان، بۇ .

ئاچ قويۇلغان . بولىدۇ» غىزالىنىش « ئهمهس، » ئاچ قېلىش « مهنىسى بىلهن روزا، 

   تهرىپىنىڭ  جىسمىي  ئىنساننىڭ  بۇ  بولۇپ،  ۋۇجۇت »   ئىككىنجى ئورۇندا »

 ئهسكهرتىدۇ  تۇرىدىغانلىقىنى .   ئورۇندا  ئهقىل بىرىنچى  تهرىپى، تۇرىدىغان

 ئالىدىغان،   نهسىھهت  ئهسلهيدىغان،  قىلىدىغان،  تهپهككۇر ئىشلىتىدىغان،

 .ئىشىنىدىغان، قىممهت يارىتىدىغان، ياخشىنى ياماندىن ئايرىيدىغان تهرىپىدۇر

 

 ئۆتكۈزۈشنىڭ   قويۇپ  ئاچ  بهدهننى  رامىزاننى،  بولغان  ئاي  تۇغۇلغان قۇرئان

 بو  ئايان  يهرده  بۇ  لماقتاسهۋهبى  روھى .  ۋه  ئهقلى  مۇئمىننىڭ  سهۋهپ، بۇ

پهرىشتىلىرىنى غىدىقالپ ۋه تهشۋىق قىلىش ئارقىلىق ئۇنى چۈشۈنۈش ۋه ئىدراك 

 ئاشۇرۇماقتا  قابىلىيىتىنى  قىلىش  مۇناسىۋىتى .  بولغان  بىلهن  قۇرئان بۇنىڭ

بۇ ئارقىلىق ۋهھىينى تېخىمۇ ياخشى چۈشۈنۈشكه ياردهم قىلىش : ناھايىتى روشهن

 بو  ۋهھىينى  بۇ  مانا  لۇپ، »   »ئوقۇش  ئۇنى .  مهقسهت،  ئوقۇشتىن چۈنكى،

 چۈشۈنۈش  دېگهنلىك .  ئوقۇلمىدى  بولسا،  بولغان  چۈشىنىكسىز  نهرسه بىر

» چۈشهن « ئهمرىدىن ئايرىم ھالدا » ئوقۇ « ئىالھى ئهمر، » ئىقرا «    .بولىدۇ

 ئهمهس  مۇھتاج  ئهمرىگه  ئالىدۇ.  ئىچىگه  ئۆز  چۈشۈنۈشنى  ئوقۇپ لهق ئه.

   مهقسهتنىڭ  ئوقۇشتىن  ئايهتلىرىدىن  بولغان  نازىل  دهسلهپ « سۈرىسىنىڭ

 ئۆگىنىش   –بىلىش /  »  تهلىم  – 4ئىكهنلىكىنى  كۆرىۋالغىلى – 5 ۋه  ئايهتتىن



 بولىدۇ  مۇززهممىلدىكى قۇرئاننى. تهرتىل    تۇنجى نازىل بولغان ئىككىنجى سۈره

 بولىدۇ  مۇشۇنداق  ئىجراسى  ئهمرىنىڭ  ئوقۇش  بىلهن  مهقسهت . چۈشۈنۈشتىكى

 تهدبىلىقالش  ھاياتقا  ئۆزلهشتۈرگىلى، .  نهرسىنى  چۈشهنمىگهن چۈنكى،

 .تهدبىقلىغىلى بولمايدۇ

 

 ئېيى  قۇرئان  رامىزان  شۇڭا  ئۈچۈن .  كهلگهنلىكى  ئېلىپ  قۇرئاننى  بىزگه رامىزان

 بولىدۇ  رامىزان  ۋه .  چۈشهنگهن  ئوقۇغان،  قانچىلىك  قۇرئاننى رامىزانلىرىمىز

 مۇبارهك ھاياتىمىز  شۇنچىلىك  بولساق،  ياشاتقان  ھاياتىمىزده  تهدبىقلىغان، غا

 . بولىدۇ

 

 قويۇشقا   خاسالشتۇرۇپ  رامىزانغىال  پهقهت  مۇناسىۋهتنى  بولغان  بىلهن قۇرئان

ئهمهس، » نازىل بولغان «  قۇرئان –چۈنكى، رامىزان ۋهھىي . بولمايدۇ، ئهلۋهتته

 »   باشلىغان  بولۇشقا  ئاي» نازىل  ب.  قهدىر قۇرئان  بولغان  كېچىسى  رامىزان ىر

 يېڭىدىن   ھاياتىنى  نهسىلنىڭ  بىر  ۋه  باشلىغان  بولۇشقا  نازىل كېچىسىده

 كهچۈرگهن  باشتىن  جهرياننى  بىر  ئۇزۇن  شهكىللهندۈرىدىغان  تهسىر . ۋهھىينىڭ

ھهرقانداق زامان . كۈچىنى نازىل بولغان يىلالرغا مهھكۇم قىلىپ قويغىلى بولمايدۇ

 ناز  ماكاندا،  نازىل ۋه  قهلبىگه  ئايالنىڭ  ۋه  ئهر  ساناقسىز  كۈنىده  بولغان ىل

 .بولۇشنى داۋامالشتۇرىدۇ

 

 قىلغان   بهرپا  ئۆزىنى  بىلهن  ۋهھىي  زېمىندا  بولۇپ،  الھىيه  بىر  ئىالھى ۋهھىي

 قىلىدۇ  مهقسهت  قىلىشنى  بهرپا  ھايات  يېڭى  ئارقىلىق  ئىنسانالر رامىزاننىڭ .

قهت بىر ئايغا مهھكۇم قىلىپ قويماسلىق تهسىرىنىمۇ خۇددى ۋهھىيگه ئوخشاش په



 كېرهك  خىتاپ قىلىنغۇچىسىنىڭ پۈتۈن .  ئېقلىمىنى،  مهنا  ئېلىپ كهلگهن رامىزان،

 .ھاياتىغا يېيش ۋه ئۇنىڭ ئۆمرىنى رامىزان قىلىشنى مهقسهت قىلىدۇ

 

/ ئۆمرى رامىزان بولغۇچىنىڭ ئاخىرىتى بايرام : شۇ ھهقىقهتنى ئۇنۇتماسلىق كېرهك

مانا مۇشۇنداق كىشىده، رامىزان . ئۇ ھېيىت جهننهتنىڭ دهل ئۆزى. ىدۇھېيىت بول

 :تۆۋهندىكى سۆزنى ئېيتقىدهك ئاڭ پهيدا قىلىدۇ

 

 جهھهننهم   كاپارىتىم  بۇزسام،  روزامنى  قارشى  زۇلۇمغا  ۋه  شېرىككه كۇپۇرغا،

 !بولسۇن

 

 

 ئۆزلهشتۈرگۈچى قاراخانلې

 

 

 

 

 

 

 

 2قۇرئان ۋه رامىزان 

 

 ئايىتى، يهنه – 185 ئېيى ھهققىده توختالغان بهقهره سۈرىسى قۇرئاندا رامىزان



 قىلىدۇ  بايان  ئامىلالرنى  مۇھىم  بولغان  مۇناسىۋهتلىك  زىچ  بىرىگه  بىر بۇنىڭغا .

 :ئاساسهن

 

 .رامىزاننىڭ سهۋهبى قۇرئان1 .

 

 يېتهكچى 2 .  پۈتۈن ئىنسانالرغا  يهنى رهھبهرلىك، قۇرئاننىڭ سهۋهبى ھىدايهت،

 .بولۇش

 

 » بهييىنات « ايهتنىڭ سهۋهبى ھىد3 .  « ۋه  »فۇرقان ھىدايهت پهقهت بۇالر .

 .ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشىدۇ

 

    بهييىنات  روشهن  «  يېتهرلىك  ئىسپاتالشقا  نهزهرىيىنى  ياقىلىغان ھهقىقهتنى،

ھهقنى باتىلدىن، توغرىنى خاتادىن،  « فۇرقان . مهنىسىنى بىلدۈرىدۇ» دهلىللهر 

   ئاالھىدىلىكى ئادالهتنى زۇلۇمدىن، » ياخشىنى ياماندىن ئايرىش قابىلىيىتى ۋه

 .دېگهن مهنىنى بىلدۈرىدۇ

 

 ئهمهلىيلىشىدۇ  ئارقىلىق  فۇرقان  ۋه  بهييىنات  پهقهت  يېتهكچىلىكى، . قۇرئاننىڭ

 خىتاپ   ۋه  بولغان  ئۆزىده  قۇرئاننىڭ  بهييىنات،  بولغان  بىرىنچىسى بۇالرنىڭ

 بولغان  ئىككىنجىسى  سۇنغان؛  بهرپا قىلىنغۇچىغا  قىلىنغۇچىدا  خىتاپ  فۇرقان،

 قابىلىيهت  ۋه  ئاالھىدىلىك  بىر  قىلغان  بىر .  شهكىللهندۈرگهن  قۇرئان پهقهت

 ئۆز   ھهقىقهتنى  بهييىنات دهاللهت قىلغان  بولغاندىال،  كۆزى  ئهقىل  ۋه تهسهۋۋۇر

 .جايىدا ۋه توغرا شهكىلده كۆرگىلى ھهمده چۈشهنگىلى بولىدۇ



 

 قۇر  شهرتى،  بىرىنچى  مۇئامىله بۇنىڭ  سۈپىتىده  ئۇستاز  بىر  تهربىيلىگۈچى ئانغا

ئهپسۇس، رىئاللىقتا بۇنىڭ دهل ئهكسىچه بولىۋاتىدۇ، قۇرئانغا بىر شهيئى . قىلىش

مۇنداق ئۈچ باسقۇچ بىلهن، تهربىيىلىگۈچى    ۋهھىي. سۈپتىده مۇئامىله قىلىنماقتا

 :گه ئايلىنىپ قالغان»مۇقهددهس نهرسه « بىر ئۇستاز بولۇشتىن 

 

   باسقۇچ  ئهڭ    بىرىنچى  ۋهھىينىڭ  تاپقان  تهركىپ  مهقسهتتىن  ۋه  مهنا لهبىز،

 ۋهھىي » مهقسهت « مۇھىم تهرىپى بولغان   نهزهردىن ساقىت قىلىنىپ، قىسمى،

 قىلىپ قويۇلغان  مهھكۇم  مهناغا  ۋه  لهبىز  مهنانىڭ سهۋهبى .  ۋه  لهبىز ھالبۇكى،

ھىي ۋهھىيده مۇراد قىلىنغان مهقسهت چهتكه قېقىلغانلىقتىن، ئىال. مهقسهت ئىدى

 قېيىنالشتى  چۈشىنىش  مهقسهتنى  تۇرۇپ .  تايىنىپ  مهنىگه  ۋه  لهبىز پهقهت

 كهلتۈرۈپ   مهسىلىلىرىنى  چۈشهنچه  تۈركۈم  بىر  تىرىشچانلىقلىرى، چۈشۈنۈش

 چىقاردى  تهربىيلىگۈچى ئۇستاز . مهقسىتى نهزهردىن ساقىت قىلىنغان ۋهھىينىڭ،

 ته  قىلىنىشى  خالىي  ئىدىبولۇشتىن  نهتىجه  بىر  بىئىي  تهربىيلهش . چۈنكى،

 .ۋهھىينىڭ مهقسىتى بىلهن بىۋاسته مۇناسىۋهتلىك ئىدى

 

   باسقۇچ  چۈشۈنۈش –ئىككىنجى  ۋهھىينى  قىلىنغان  مهھكۇم  مهنىگه  ۋه  لهبىز

   پۇتىدىن  ئىككىنجى  ۋهھىينى  قېتىم  بۇ  تاشالپ، –ھهرىكىتى،  ئايرىپ  مهنىدىن

 ق  مهركهزلهشتۈرۈپ  لهبىزگه  ويدىپهقهت  جهرياننىڭ .  كۆرسىتىلگهن  يۇقىرىدا بۇ

 تهبىئىي نهتىجىسى ئىدى  توسالغۇ .  مهنانىڭ ئۆزىنى يېشىپ بېرىشىگه  نهتىجه بۇ

 بولدى  دىئالوگ .  بىلهن  ۋهھىي  قىلىنغۇچىلىرى  خىتاپ  ۋهھىينىڭ  بىلهن شۇنىڭ

نىڭ ئورنىغا، ئۇنى »ئوقۇش « قۇرۇش، ئۇنى ئىدىئولوگىيلىك بىر تهسهۋۋۇر بىلهن 



بۇ ئهسلىده مهنانىڭ يوقلىقىدىن . قىلش بىلهن كۇپايىلهندى» تىالۋهت « ت پهقه

 .شهكىللهنگهن بوشلۇقنى لهبىز بىلهن تولدۇرۇش ئىدى

 

   باسقۇچ  قۇرئانمۇ –ئۈچىنچى  قىلىنغانلىقتىن،  مهھكۇم  لهبىزگه  پهقهت  ۋهھىي

   پهقهت »   مۇسھاب )   كىتاپ (   قويۇلدى»  چۈشۈرۈپ  ھالىغا  ئهمدى . ۋهھىي

چۈنكى، ئۇ خىتاپ قىلىنغۇچىلىرىنى ئهمهس، . ىگۈچى ئۇستاز ئهمهس ئىدىتهربىيل

   ئۇنى  قىلىنغۇچىلىرى  خىتاپ »   ۋهھىي    .»ئۇلۇغالشتۇرىۋاتاتتى ھالبۇكى،

 ئهمهس،   ئۇلۇغلىنىشقا  تهرىپىدىن  ئىنسانالر  ئۇنىڭ  ۋه  ئىدى  ئۇلۇغ ئهسلىدىنال

 ئىدى  بار  ئىھتىياجى  تهدبىقلىشىغا  ھاياتىغا  ۋه  چۈشۈنۈشكه  شهيئىگه . ۋهھىينى

ئايالندۇرۇپ قويغان خىتاپ قىلىنغۇچىلىرى، ئۇنى شهيئىگه ئايالندۇرۇپ قويۇشنىڭ 

   بهدىلىنى »   ئۇلۇغالش  ماڭدى»  قاراپ  يولىغا  تۆلهش  ئارقىلىق  خۇددى . بۇ

   ۋهھىينىڭ »   مايالش  ئىدى»ئېغىزىنى  ئىش  بىر  تهك  خىتاپ .  ئهمدى ئۇ

 نهرسىلهر  يېڭىدىن بىر نهرسىلهرنى قىلىنغۇچىلىرىنىڭ ھاياتىدىن بىر نى يوقۇتۇپ،

بهرپا قىلمايتتى؛ خىتاپ قىلىنغۇچىلىرىمۇ ۋهھىينى كۈچىنىڭ يېتىشىچه ئېگىز جايغا 

 .ئېلىپ قوياتتى

 

قۇرئان ئوقۇش ۋه « شۇنى ئهسكهرتىپ قويۇش زۆرۈركى، كېيىنكى مهزگىللهردىكى 

 قىلىنغا» چۈشۈنۈش   بايان  يۇقىرىدا  ئهپسۇسكى،  جهرياننى تىرىشچانلىقلىرى، ن

 ئۆرىيهلمىدى  تهتۈرسىگه  كهلدى.  زامانىۋىي شهكلى مهيدانغا  ھهتتا،  بۇ . چۈنكى،

 قۇرئان   زىياده،  بولىشىدىن  تهربىيلىگۈچى  ۋهھىي  ئۇلىدا، تىرىشچانلىقالرنىڭ

 ئاشۇرۇش،   بىلىمىنى  ساھهدىكى  مهلۇم  ئۆزىنىڭ  بولۇش،  ئىگه مهدهنىيىتىگه

نهتىجىده، زامانىۋىي . يهر ئالماقتا ئىدىمېڭىسىنى ۋه زېھنىنى ئىشلىتىش ئارزۇسى 



 يهنى ۋهھىينى شهيئىگه   ئوخشاش نوقتىدا،  بىلهن كىالسىك تهسهۋۋۇر تهسهۋۋۇر

 .ئايالندۇرۇپ قويۇش نوقتىسىدا ئۇچراشقانىدى

 

 ۋهھىينىڭ يۆنىلىشى    گرادۇس ئۆزگىرىپ كهتكهنىدى180بۇ جهرياندا ئهسلىده .

كېيىن . هر يۈزىگه چۈشكهن خىتاپ ئىدىتهربىيلىگۈچى بولغان ۋهھىي، ئهرشتىن ي

شهيئىگه ئايالندۇرۇپ قويۇلغان ۋهھىي تۆۋهندىن يۇقىرىغا روھ ئېلىپ ماڭغان بىر 

 .ئايالندۇرۇپ قويۇلدى   گه»ئۇچار گىلهم « 

 

 قىسقىچه   بۇرۇلۇش،  تارىخىي  بۇ  كهلگهن  مهيدانغا  چۈشهنچىسىده قۇرئان

 :تۆۋهندىكىدهك شهكىلده مهيدانغا كهلدى

 

. تهقلىد قىلىنىشقا باشالندى» قېزىپ چىقىرىلمىغانلىقتىن « ھاياتنىڭ ئىچىده مهنا 

بۇ . شۇنىڭ بىلهن تهقلىد تهربىيلىگۈچى ئاالھىدىلىكىنى يوقۇتۇپ قويۇشقا باشلىدى

 :نوقتىدىن باشالپ تهقلىد قىلغۇچىالرنى كىملىكىگه قاراپ ئىككىگه ئايرىش كېرهك

 

 ...ئايالندۇرۇششهيئىگه / بىرىنچىسى، ھېسنى جىسمغا 

 

 ...شهيئىگه ئايالندۇرۇش/ ئىككىنجىسى، ئهقىلنى جىسمغا 

 

   جىسمغا  ھېسنى /   ئايالندۇرۇش  مهلۇم–شهيئىگه   ھهممىمىزگه مهنا .

غايىۋىالشقان شهكىل، . بولمىغاندىكىن، مهجبۇرىي ھالدا شهكىل ئۇلۇغالشتۇرۇلىدۇ

 ئايلىنىدۇ  خاسلىققا  ھالقىپ  بولۇشتىن  مۇۋاپىق  ئهقىلگه  ئايالنغان خ. اسلىققا



مۇقهددهس بىر شهكىل چۈشهنگىلى بولمايدىغان شهكىلده بايان قىلىنىدۇ ۋه ئۇنى 

 .ياشاش، ھاياتقا تهدبىقالش مۇمكىن بولمايدىغان ھالغا كېلىدۇ

 

 بىزگه مهلۇم بولغاندىن زىياده، بىزنىڭ –شهيئىگه ئايالندۇرۇش / ئهقىلنى جىسمغا 

 بىر  قىلىنغان  تهجرىبه  زىت نهسلىمىزده  خاسلىقنىڭ  بولۇپ،  تۈرى  چۈشهنچه

بولۇپ، » ئهقىلچى « ئهمهس، ئهكسىچه » ئهقىلگه مۇۋاپىق « چۈنكى، ئۇ . ئهمهس

 ئۇرۇنغان  بويسۇندۇرۇشقا  ئهقلىگه  ھهممىنى .   جىسمغا  ھېسنى  بۇ شهيئىگه /

 ئىدى  قۇتۇپى  بىر  يهنه  بىنۇرماللىقنىڭ  بولۇپ،  تهتۈرى  دهل . ئايالندۇرۇشنىڭ

 ئايالندۇرالماسلىقئهسلى ئاجىزلىق . ى، ۋهھىينى كىشىنى تهربىيلىگۈچى ئۇستازغا

   جىسمغا  ھېسنى  خۇددى  شهكلى  چۈشهنچه  ئۇنىڭ  چۈنكى، شهيئىگه /

 شهيئىگه   ۋهھىينى  خاتالىقى  چۈشهنچىنىڭمۇ  بۇ  بولۇپ،  خاتا ئايالندۇرۇشتهك

ھېسسى « ئارىسىدا پهقهت بىر پهرق بار بولۇپ، يهنى . ئايالندۇرۇپ قويۇش ئىدى

 .بولىشى ئىدى» ئهقىلچى «  ئهمهس »

ۋهھىينى جىسىمغا ئايالندۇرۇپ قويۇش ھېكايىسى، يولۇچىنىڭ يېتهكچىسىز قېلىش 

ھېكايىسى بولۇپ، بۇ ھېكايه بىر يازما بىلهن چۈشهندۈرگىلى بولمايدىغان ئۇزۇن 

 . ھېكايه

 

 ئۆزلهشتۈرگۈچى قاراخانلې

 3قۇرائن ۋە رامىزان 

 

بۇ قهدىمىي تهۋسىيه پۈتۈن » !ىل بولغاندهك ئوقۇقۇرئاننى خۇددى ساڭا ناز »

 .قۇرئان ئوقۇش قولالنمىلىرىنىڭ بىرىنچى نومۇرلۇق يېتهكچىسى بولىشى كېرهك



 بۇنى سۆزلهش ئاسان، ئهمما ئۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش قىيىن؟  

ئهمهلگه (تهخمىن قىلغىنىڭىزدهك بۇ قىيىن ئىشالنىڭ قىيىنى، ئهمما ئىمكانسىز 

 .همهسئ) ئاشمايدىغان

 

. بولىشىڭ كېرهك» سهن « بۇنى ئهمهلگه ئاشۇرۇش ئۈچۈن ئالدى بىلهن مهيداندا 

مهۋجۇت . »مهن « يهنى ئۆزىڭىزنىڭ نېمه ئىش قىلىۋاتقانلىقىنى بىلىدىغان 

بۇ ئىداراكنى ۋۇجۇتقا چىقىرىش ئۈچۈن . »مهن«ئىكهنلىكىنى بىلىپ يهتكهن 

بۇ تولغاق بىلهن ئۆزىنى دۇنياغا مانا . »مهن «    مهۋجۇتلۇق تولغىقى يىگهن بىر

 .بولىشى كېرهك» مهن « كهلتۈرگهن 

 

نىڭ بىر ھهقىقهت »مهن «    بولغان بولسا، ھهر بىر» مهن «    سهھنىده بىر  

تىلغا ئالغان ۋاقىتتا دىلنى كۆيدۈرىدىغان، يهنى يۈرهككه ئوت . مهسىلىسى بولىدۇ

 .تۇتاشتۇرىدىغان بىر مهسىلىسى بولىدۇ

 

قىقهت بىر يهرگه كهلگهن جايدا، بىر سهپهردىن سۆز قىلىنىدۇ دېگهن مهن ۋه ھه  

« ... ئىنساننىڭ ئۈزىنى يۈدۈپ ماڭغان سهپهر... يهنى تۈگىمهس بىر سهپهر. گهپ

... گه تۇتىشىدىغان سهپهر»مهن «    باشلىنىپ يهنه ئاخىرقى مهنزىلى   دىن»مهن 

ڭ ھهممىسى ماڭغان مېڭىش بىلهن يهتكىلى بولمايدىغان، ئهمما بارغانالرنى

يولۇچى يول بولغان، يول يولۇچى بولغان بىر ئۆزگىچه سهپهر ... سهپهردىن

 .ھهققىده سۆز قىلىنىدۇ، دېگهن گهپ

 ۋهھىي: خهرىته  

 پهيغهمبهر: يولباشلىغۇچى



 ئهقىل: كومپاس

 ئىبادهت:  تۈلۈكئوزۇق 

 دۇنيا ۋه بارلىق دۇنيالىقالر: ئۇالغ

ختا ماگىنىت مهيدانلىرىنىڭ تهسىرىدىن ياخشى يولۇچىنىڭ ئهقىل كومپىسى، سا

نىشاندىن . نىشاندا بىر ئېزىش بولمىسۇن/ قوغىدىلىشى كېرهككى، ئىستىقامهتته 

بىر مىللى مېتىرلىق ئېغىش ھهر قهدهمده چوڭېيىپ، ئاخىرىدا كىلومېتىرالرچه 

 .ئېغىشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ

ان ھهر قهدىمى، ئۇنى نىشانىغا نىشاندىن ئادىشىپ قالغان بىر يولۇچىنىڭ، باسق  

بۇ خۇددى نادان بىلىمسىزنىڭ    .يهتكۈزۈشنىڭ ئورنىغا نىشاندىن يىراقالشتۇرىدۇ

ئۇنىڭ دىندارلىقى كۈچهيگهنسىرى ئازغۇنلىقىمۇ ئېشىپ . دىندارلىقىغا ئوخشايدۇ

، »ئىستىقبالى قىبله« مۇشۇ سهۋهپتىن، ھهر نامازنىڭ پهرزى بولغان . بارىدۇ

 .نىشانىنى كۆزدىن كهچۈرۈشنى بىلدۈرىدۇئهسلىده بىر 

 

ئۇنداقتا، ئهقىل كومپىسى ماگېنىت تۇزاقالردىن ۋه ساختا ئېزىتقۇالردىن قانداق   

 قوغدىنىشى كېرهك؟

 

. رامىزان بىزگه سۇنغان ئىمكانلىرىغا مۇراجىئهت قىلىشىمىز كېرهك  مانا بۇ نوقتىدا،

غان مهقسهتكه، يهنى ۋهھىيگه بولۇپمۇ، رامىزاننى بىزگه بىر ئىمكان قىلىپ سۇن

قۇرئاننى بىر تاپىدىغان تهڭرىچاق ھالىتىدىن . مۇراجىئهت قىلىشىمىز كېرهك

ئىنشا قىلىدىغان بىرىنچى نومۇرلۇق ئامىل دهپ / چىقىرىپ، ھاياتىمىزنى بهرپا 

 .بىلىشىمىز كېرهك

 



ى ۋهھىي، ئىنساننى يارىتىلىش مهقسىتىگه يارىشا تهربىيهلهيدىغان بىر ئىالھ  

ۋهھىي بۇ الھىيهنى، تهسهۋۋۇرى، ئهقلى ۋه شهخسىيىتىنى ئۆز قولى بىلهن . الھىيه

تۈنۈگۈن بۇنى بىر قېتىم تهكرار . بهرپا قىلغان ئىنسانالر ئارقىلىق ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ

ئېغىزلىرى بىلهن ئالالھنىڭ . تۈنۈگۈن قىلغان ئىشىنى بۈگۈنمۇ قىلىدۇ. قىلدى

بۇ ئىالھىي . شىدىن قهتئىينهزهر بۇنى يهنه قىلىدۇنۇرىنى ئۆچۈرۈدىغانالرنىڭ بولى

 .بىر ئامانهت بولغان ۋهھىيگه بولغان ساداقهتنىڭ تهقهززاسى

 

يارىتىلىش مهقسىتىگه ئۇيغۇن بىر ھاياتنى بهرپا قىلىشقا مهسئۇل بولغان   

ئىنسان، مهلۇم بولغان تارىخ ئىچىده ئۆزىگه بېرىلگهن بۇ ئامانهتكه ھهردائىم 

يارىتىلىش مهقسىتىگه ئۇيغۇن بىر ھاياتنى بهرپا قىلىش . مىدىسادىق بوالل

مهسئۇلىيىتىنى ئادا قىلىش جهھهتتىكى ھهر پهرۋاسىزلىق ۋه مهغلۇبىيهت، ئىنسان 

جىمى پهيغهمبهرلهر ۋه ئۇالرغا كهلگهن . ئوغلىغا ئېغىر كۈلپهت ئېلىپ كهلدى

قان ياكى قهستهن ئىالھى چاقىرىقالرنىڭ ئاخىرىقى مهقسىدى، ئىنسانالرغا ئۇنۇت

ئامانهتكه خىيانهت مهنىسىنى . تهرك قىلغان بۇ مهسئۇلىيىتىنى ئهسلىتىش ئىدى

بىلدۈرىدىغان ھهرتمهسئۇلىيهتسىزلىك، ئىجدىمائي، سىياسىي ۋه ئىقتىسادىي 

ساھهلهرده ئېغىشنى چوڭقۇرالشتۇرۇپ، ئاگاھالندۇرغۇچىالرنىڭ سۆزىگه قۇالق 

 .ۆزىنى ھاالكهتكه مهھكۇم قىالتتىسالماي جاھىللىق قىلغان قهۋملهر ئ

 

ئىنسان ئارىسىدىكى دىيالۇگى مهنىسىنى بىلدۈرىدىغان بارلىق ئىالھى    ئالالھ   

ۋهھىيلهرنىڭ ئهڭ يۇقىرى پهللىسىنى تهمسىل قىلغان قۇرئان ۋهھىي، 

. رهھبهرلىكنىڭ كىشىلهردىن پىرىنسىپالرغا ئۆتكهنلىكىنىڭ خهۋهرچىسى ئىدى

گه كهلگهن ئهڭ ئاخىرقى ۋهھىي » هرلهر تۈگهنچىسىپهيغهمب« قۇرئاننىڭ 



شۇنىڭ بىلهن بىرگه بۇ، زامانىۋى دهۋرلهرنىڭ . بولىشىنىڭمۇ مهنىسى بۇ ئىدى

قايسى يۆنىلىشكه قاراپ تهرهققىي قىلىدىغانلىقىنى خهۋهر قىلغان ئىالھى بىر 

بى ئىنسانىيهتنىڭ كهلگۈسىدىكى تهرهققىيات يۆنىلىشلىرىنىڭ ئىجا. بىشارهت ئىدى

 بېرىشى جهھهتتىنمۇ ناھايىتى چوڭقۇر مهنىگه ۋه سهلبىي تهرهپلىرىنى كۆرسىتىپ

ئالالھ نىڭ ھاياتىمىزغا ھهمىشه مۇداخىل بولىدىغانلىقى . ئىگه ئىدى

غا ئىمان ئېيتقان ئىكهنمىز، زامانىۋىي ھاياتنىڭمۇ ئالالھ )ئارىلىشىدىغانلىقى ( 

قۇرئان . نىڭ ئارلىشىشىدىن مۇستهسنا ئهمهسلىكىگه قهلبىمىز ئىشىنىشى كېرهك

 .تكهن ئىمان بۇنى تهقهززا قىلىدۇكۆرسه

 

زامانىۋىي ھايات مانا بۇ چۈشهنچه بىلهن ئوقۇلغان ۋاقىتتا، ئىنسانىيهت   

تارىخنىڭ ئهڭ بۈيۈك تهلهيسىزلىگى بولغاندهك، ئهڭ چوڭ پۇرسىتىمۇ بولۇش 

ئىنسانىيهت، تارىخىنىڭ ھېچبىر دهۋرىده . مۇمكىنچىلىقىنىمۇ كۆرسىتىپ بېرىدۇ

ردىكىدهك ئومۇمىييۈزلۈك بىر ئېزىشنىڭ قۇربانىغا زامانىۋىي دهۋرله

لېكىن بۇ، ئىنسانىيهت ئائىلىسىگه تارىخنىڭ ھېچبىر دهۋرىده . ئايالنمىغانىدى

خىيالىغىمۇ كهلتۈرگىلى بولمايدىغان دۇنياۋى بىر يۈزلىنىشنى بهلگىلهش 

 .ئىمكانىنىمۇ سونۇپ باقمىغان ئىدى

 

بارلىق رامىزانالرنىڭ ئۆزىنى . ىقتۇربۇ ئىمكاندىن پايدىلىنىش ئىمانغا باغل  

 .كۈچلهندۈرۈش ئۈچۈن بهلگىلهنگهن ئىمانغا مۇناسىۋهتلىك

 

بۇ ئىمكاندىن پايدىلىنىش جهھهتتىن، ھهر مۇئمىن رامىزان بىلهن بولغان   

  .مۇناسىۋىتىنى قايتىدىن كۆزدىن كهچۈرۈشى كېرهك



 

قىلىش ئۈمىدىمۇ بار رامىزان مهۋجۇتال بولىدىكهن، ۋهھىينىڭ ھاياتنى بهرپا   

 .تۇرىدۇ   بولۇپ

 

 ئۆزلهشتۈرگۈچى alnoor024 

 قاراخانلې تهھرىرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4قۇرئان ۋه رامىزان 

پهيغهمبهر ئهلهيھىسساالمنىڭ رامىزان توغرىسىدىكى ھهدىسلىرىنى بىرلهشتۈرگهن 

رامىزان، : ئاساستا ئوقۇيدىغان بولساق، مۇنداق ئاجايىپ بىر نهتىجىگه ئېرىشىمىز

تهسىر قىلىش دائىرىسى مهلۇم بىر ماكان ۋهياكى مهلۇم بىر ئىنسانالر جهمىئىيتى 



 .بىلهنال چهكلىنىپ قالمايدىغان ئالهمشۇمۇل بىر ئىمكان

   پهيغهمبهرنىڭ  ھهزرىتى »   ئىمكان  بىر  ئالهمشۇمۇل  ۋه »  تهسهۋۋۇر ھالىتىده

قسىتىگه ماس تهقدىم قىلغان رامىزاننى، يهر يۈزىنىڭ ھهممه يېرىده يارىتىلىش مه

 تۇرسۇن،   ئۇياقتا  ئايالندۇرۇش  سهپهرۋهرلىكىگه  تهربىيلىنىش  يېڭىدىن ھالدا

 تۇپراقلىرىمىزدا  ئۆز  ۋه  ئىنسانلىرىمىز  ئۆز  يېڭىدىن    يۈرىكىمىز، بولسىمۇ

 .تهربىيلىنىش سهپهرۋهرلىكىگه ئايالندۇرالمايۋاتىمىز

 ھه    قارشى  رامىزانغا  تهرىپىدىن  ئهجنهبىيلهر  ۋهتىنىمىزدىكى  يىلى « ر

   ئۇرۇش  پىسخىلوگىيىلىك  قىلىنىۋاتقان »  ئىجرا  قوللىنىلىپ تاكتىكىلىرى

سۈيىقهستلهر، رامىزان ئۆز ئىچىده ساقلىغان تهڭدىشى يوق يۇشۇرۇن ئىمكانالرنى 

 .نىڭ بىلىپ يهتكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ» ئهجنهبىيلهر « بهكراق    »يهرلىكلهردىن « 

 بۇ نېمنى ئىپادىلهيدۇ؟

   يۇشۇرۇنغان ئىمكانالرنى ناھايىتى ئاز » هرنىڭ يهرلىكل« بۇ رامىزاننىڭ ئىچىگه

 . ساندىكى كىشىلهرنىڭ پايدىلىنىۋاتقانلىقىنىڭ بىشارىتى

 قالمايدۇ    چهكلىنىپ  بىلهن  تهرهپ  دىنىي  ۋه  ئهقىدىۋىي  پهقهت  ئىمكانالر . بۇ

 ئىمكانىيهتلهرنىم  ئىقتىسادىي  ۋه  ئىجتىمائىي  كهلگهن  ئېلىپ  رامىزان ۇ بۇالرغا

رامىزان ئېلىپ كهلگهن ئىمكانالرنى، پهقهتال يارىدار ئىمانالرنىڭ . قوشسىڭىز بولىدۇ

ۋه خارابىگه ئايالنغان يۈرهكلهرنىڭ ئۆزىنى ئهسلىگه كهلتۈرۈشى ئۈچۈن ئهمهس، 

 سىياسىي   ۋه  ئىقتسادىي  ئىجتىمائىي،  بولغان  مۇپتىال  گۇمراھلىققا ئهخالقىي

 .ۈن پايدىلىنىشى مۇمكىنتۈزۈملهرنىڭ ئۆزىنى ئوڭشىۋېلىشى ئۈچ

 چىقىۋاتقان     ئىتىلىپ  شارقىراپ  شهرت،  بولمايدىغان  بولسا  كهم  ئۈچۈن بۇنىڭ

رامىزان بۇلىقىنى، قۇرئان شهكىللهندۈرگهن ئېقىنغا يۈزلهندۈرۈپ ئۇنى ئېنىرگىيىگه 

چۈنكى رامىزاندىكى يۇشۇرۇن ئىمكانالردىن، قۇرئانسىز ھالدا تولۇق . ئايالندۇرۇش



 . ى بولمايدۇپايدىالنغىل

       ئالالھ  ئىنسانغا –ۋهھىي،  تىن  ئالالھ  دىيالوگىنىڭ  ئارىسىدىكى  ئىنسان

 .يۈزلهنگهن قىسمىنى كۆرسىتىدۇ

 قىلىپ ئېيتقاندا    مۇنداقچه  ئايالنغان :  تهسلىمىيهتنىڭ ھاياتقا  ئالالھقا ئىسالم،

مهتلىكنى ، ئاخىرهتته ساال)تىنىچلىق ( بۇ تهسلىمىيهت، بۇ دۇنيادا سىلىم . شهكلى

  )   بهخىتنى  مهڭگۈلۈك  ئىنسان )  ئۇ،  بولۇپ،  تهسلىمىيهت  بىر  كېلىدىغان ئېلىپ

 يهنى »مهسئۇلىيهت ئېڭى « ئېڭىنىڭ ئهڭ تاۋالنغان ھالىتىنى ئىپادىلهيدىغان  ،

مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىنىڭ ئهڭ تۆۋهن چېكى . تهقۋا زېمىنىدا قهد كۆتۈرۈپ تۇرىدۇ

   يۇقىرى  ئهڭ  شهيئىلهرگه؛  مهسئۇلىيهت ئىنساننىڭ  بولغان  قا  ئالالھ پهللىسى

 .تۇيغۇسىنى كۆرسىتىدۇ

 ئهمىلىيلهشتۈرگهن       ھالدا  ئىنسانىي  ئىنساننىڭ ئىنساندا مهسئۇلىيهت ئېڭى،

 ھهرىكىتىدۇر  تهربىيلهش  نېگىزلىك  ئهڭ  نىشانى، .  ھهرىكىتىنىڭ  تهربىيلىنىش بۇ

 بولىدۇ  قاراپ  يۇقىرىغا  تۆۋهندىن  بىلهن  ئالدى  ئىنساند.  قا يهنى  ئالالھ ىن

بۇ سهپهرنىڭ ئهڭ ئاخىرقى بېكىتى ئالالھ قا بولغان . تۇتاشقان بىر ئاڭ سهپىرى

ئهنه شۇ نوقتىدا تهربىيلىنىش ھهرىكىتى يۇقۇرىدىن . مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى بولىدۇ

 تاماملىنىدۇ  سهپهر  بۇ  بويالپ  يولنى  يۆزلهنگهن  ئىنسانغا  تىن  ئالالھ . تۆۋهنگه،

 ...ڭى مىراج ۋه نۇزۇلتهربىيلىنىش سهپىرى، يې

       ئىنسان  قۇرئاننىڭ  چۈشۈش،  ۋه  ئۆرلهش  مۇناسىۋىتىنى بۇ  ئالالھ

» زىكىر « چۈشهندۈرگهنده ئهڭ كۆپ تىلغا ئالىدىغان ئۇقۇمالردىن بىرى بولغان 

 كۆرسىتىدۇ  ھهقىقىتىنى  نىڭمۇ  ياد « .  سىلهرنى  مهنمۇ  ئېتىڭالر،  ياد  مېنى قېنى،

 لىشلىك ئهسلهش بۇ قوش يۆنى) 2:152(» ئېتهي   بىر قوش يۆنىلىشلىك / زىكىر،

 .مىسلىسىز تهربىيلىنىش سهپىرىدىن ئىبارهت



 .تۆۋهندىن يۇقۇرىغا ئۆرلىگهن دۇئا

 .يۇقۇرىدىن تۆۋهنگه ئاققان ئىجابهت

 .ئىنساندىن ئالالھ قا يۈكسهلگىنى ئۇبۇدىيهت

 .ئالالھ تىن ئىنسانغا لهيلهپ چۈشكىنى رۇبۇبىيهت

 . يۈكسهلگىنى سۇئالئىنساندىن ئالالھ قا

 .ئالالھ تىن ئىنسانغا چۈشكىنى جاۋاپ

 .ئىنساندىن ئالالھ قا ئۆرلىگىنى ئاڭ

 .ئالالھ تىن ئىنسانغا نازىل بولغىنى ۋهھىي

 .ئۆرلىگىنى كۆپلۈك ئىنساندىن ئالالھ قا

 .بىرلىكتۇر/ ئالالھ تىن ئىنسانغا چۈشكىنى بولسا ۋهھدهت 

 ۋهھىي ئىنسان ئۈچۈن يارىتىلى  ماس تهربىيلىنىش ئۈچۈن دېمهك، ش مهقىسىتىگه

 الھىيه  بىر  ئىالھىي  بېرىلگهن .   ماڭىدىغان  ئىنسان، /  بولغان  ئايهت جانلىق

بۇ . ئىنساننىڭ ئهتراپىنى ئوراپ تۇرغان تهبىئهتمۇ بىر ئىالھى تهربىيىنىڭ مهھسۇلى

 ھايات   ۋهھىينىڭ يېتهكچىلىكىده،  ئىنسان،  بولغان ئىالھىي الھىيهنىڭ ئوبىيكتى

 بولىدۇبىن  مېمارى  اسىنىڭ  تهبىئهتتىن .  بېرىلگهن  بويسۇندۇرۇپ  ئۆزىگه بۇنى

 .پايدىلىنىپ ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ

 

 .ئىنسان ئىالھىي خىتاپنىڭ ئهسهرى، ھاياتنى شهكىللهندۈرگۈچى

 بېرىلگهن    ئىنسانغا  مهسئۇلىيىتى  ئېلىش  ۋهھىينى  بىلهن .  ئىنسان ئالالھ

 ئ  تارىخى  بالىلىرىنىڭ  ئادهم  سۆزلهشتى،  تهركىپ الالھ  دىيالۇگىدىن  ئىنسان

 .ئىنسان ئالالھ نىڭ بهندىسى، يهر يۈزىنىڭ ئىگىسى قىلىنغان. تاپقان

 بولغان     رهھمهت  ئالهملهرگه  تىن،  ئالالھ  بولغان  رهببى  ئالهملهرنىڭ رامىزان،



   ئالهملهرگه  پۈتۈن  ئارقىلىق،  ئهلهيھىسساالم  مۇھهممهد  ھهزىتى ئىنسانىيهتكه /

 ۋهھىين  بهرپا كهلگهن  قايتىدىن  ۋه  كهلتۈرۈش  ئهسلىگه  دۇنيامىزنى  ئىچكى ىڭ

 مهۋسۈمى ئهمهسمۇ؟

 

 024ئۆزلهشتۈرگۈچى   alnoor 

 قاراخانلې تهھرىرى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 روزا تۇتۇش ئۆزىنى تۇتقانلىق   :بهشىنچى بۆلۈم

 

 !ئهي رامىزان، كهل بىزنى تۇت

 قهبرىستانل  رۇھالر  ئۆلگهن  ئاچلىقتىن  شهھهرلهر،  ئوخشايدۇزامانىۋىي . ىقىغا



 ئايلىنىدۇ  تاۋۇتىغا  رۇھالر  ئۆلگهن  ۋۇجۇتالر  كېلىشكهن .   ئۈچۈن  بۇالر « قۇرئان

   ئۇستىخان  كېيندۈرۈلگهن  ئىشلىتىدۇ»  ئىپادىسىنى  باشالپ، .  ۋاقىتتىن بۇ

   ئىنساننىڭ »   ئىنسان «   ئېلىنىپ،  ئارقىغا  تهرىپى »   بهشهر  رۇھ ( ئىالھىي

 .پى ئالدىغا چىققان بولىدۇتهرى» ) پۈلىنىشتىن بۇرۇنقى ھالىتى 

 

چۈنكى، ئۆلۈم دېگهن . رۇھالر ئۆلمهيدۇ. بىر ئوخشىتىش» ئۆلۈم « رۇھ ئۈچۈن، 

 خاالس  ئۆزگهرتىش،  شهكىل  نهرسه،  يېتىپ .  بهلكى  ئهمهس،  يوقۇلۇش ئۆلۈم

 خۇددى   .بېرىش  قىلىش،  سۆز  ھهققىده  ئۆلۈمى  رۇھنىڭ  قارىغاندا،  نوقتىدىن بۇ

 جا  قويغان  يوقۇتۇپ  مېيىتقا رۇھىنى  ھاياتنىڭ  ئوخشاش،  بهدهنگه  بىر نسىز

 توختالغانلىق   ھهققىده  يۆتكىلىشى  رۇھنىڭ  چىقارغان  كهلتۈرۈپ ئايلىنىشىنى

 بولىدۇ .   ئهمهس،  يۆتكىلىشتىن  پهقهت »   ئۆلتۈرۋېلىش  ئۆزىنى ھهققىده »

 .توختالغانلىق بولىدۇ

 

 ئهلۋه  رۇھنى ئاچ ۋه سۇسىز قالدۇرۇش، تته ئۆزىنى ئاچلىقتىن ئۆلگىدهك ھالدا،

 بولىدۇ  ئۆلتۈرۋالغانلىق  مازارغا .  جهسهتنى  نهتىجىسى  ئۆلىۋېلىشنىڭ جىسمى

. كۆمۈش؛ مهنىۋىي ئۆلىۋېلىشنىڭ نهتىجىسى رۇھنى ۋۇجۇتقا دهپنه قىلىش بولىدۇ

   ياتاق  ئاشخانا،  ۋۇجۇتنىڭ  بىر  بولغان  مازار  رۇھقا  ۋه /  ئىشخانا قونالغۇ،

 باشقا  قاتىراشتىن  ئارىسىدا  يوقتهھهرهتخانا  ئىش  بىر   قىلىدىغان  بىر . بۇنداق

   دۇنيادا  بىر  ئوخشاش  چۈشهنچىسى،  ھهققىدىكى  ھايات  كىشىنىڭ زېمىندا /

بۇنداق بىر . ياشاۋاتقان باشقا جانلىقالردىمۇ بولىدىغان تهبىئىي ھاياتتىن ئىبارهت

 ھاياتنىڭ مهنىسى بولمايدۇ  بىلهن چهكلىنىپ قالغان.  ئۇ دۇنيا  چۈنكى، ۋۇجۇت .

 رۇھنىڭ جىنازىسى، پهقهت يهنه بىر يۈزى بولمىغان بىر تهرهپلىمه پانىي تاۋۇتىدا



بولمىسا، بىر ئىنسان . دۇنيالىق ھايات چۈشهنچىسى بىلهن مازارغا ئېلىپ مېڭىلىدۇ

 ۋۇجۇدىنى رۇھىنىڭ مازارى قىلىشقا قانداقمۇ رازى بولىدۇ دهيسىز؟

 

ېتىلدۈرۈش ئارقىلىق، بۇ پهقهت رۇھىي ئاچلىقنى بىلىپ يېتىدىغان ئۆزلىك ئېڭىنى ي

 بولىدۇ  ئالغىلى  ئالدىنى  ئاقىۋهتنىڭ  قورقۇنچلىق  قويمىغانالر .  يوقۇتۇپ ئۆزىنى

 بىلىدۇ  چاڭقايدىغانلىقىنى  ئېچىرقايدىغانلىقىنى،  رۇھلىرىنىڭمۇ قوساقنىڭ .

ئاچقانلىقىنى ئېنزمالر مېڭىگه خهۋهر قىلىدۇ ۋه كىشىنى ئاگاھالندۇرۇپ، غىزالىنىش 

. » ئهلچى  رهسۇل « يهنى ئىنزمالر بىر خىل ئىچ . ه ئۆتكۈزىدۇئۈچۈن ھهرىكهتك

 .ئۇالر بولمىسا، ئىنسان قوسقىنىڭ ئاچقانلىقىدىن خهۋهردار بواللمايدۇ

 

ئالالھ نىڭ رهسۇللىرى بولماي تۇرۇپ، ئىنسان رۇھىنىڭ ئېچىرقاپ كهتكهنلىكىدىن 

 بواللمايدۇ  خهۋهردار  رۇھ ئىنزمى رولىنى .  جهھهتته،  بىر  ئىنسانغا ئۇالر ئويناپ،

 رۇھنىڭ   ئىنساننى  بىلدۈرۈپ،  كهتكهنلىكىنى  چاڭقاپ  ۋه  ئېچىرقاپ رۇھنىڭ

ئىنساننى، رۇھنى ياراتقان ۋه ئۇنى ئۆز ئىلكىده تۇتقۇچى . غىزاسىغا يۈزلهندۈرىدۇ

   تهييارلىغان  ئالالھ »   دوستىخان  قىلىدۇ»ساماۋىي  تهكلىپ  غا  دوستىخان . بۇ

 .ۋهھىيدىن باشقا نهرسه ئهمهس

 

ئادهم بالىلىرى، نېمىنى يېسه ئۆزىگه ھايات بهخش ئېتىدىغانلىقىنى، نېمىنى يېسه 

 ئۆگىنىدۇ  قاراپ  دوستىخانغا  ئۇ  قالىدىغانلىقىنى  ئايرىلىپ . ھاياتىدىن

ئۇ دوستىخانغا . مهۋجۇدىيهت، ھايات ۋه ئۆزىنى ئۇ دوستىخان ئارقىلىق ئوقۇيدۇ

رۇھ . ىده بىلىمگه ئىگه بولىدۇقاراپ، ئۇ دوستىخاننىڭ ساھىبخانى ۋه ئۆزى ھهقق

 چۈشۈنۈش   ۋه  ئىدراك  ئاڭ،  ئىراده،  ئهقىل،  بولغان  شهكىللىرى  ئۇنىڭ ۋه



 پهرۋىش   ئاسراپ  قانداق  قىلىدىغانلىقىنى،  چوڭ  بېقىپ  قانداق قابىلىيىتىنى

 .قىلىدىغانلىقىنى ئۇ دوستىخاندىن ئۆگىنىدۇ

 

ىينىڭ، ئۆزىده نازىل رامىزان ساماۋىي دوستىخانالرنىڭ تاجى بولغان قۇرئان ۋهھ

ۋهھىي تۇغۇلغان ئاينىڭ روزا . بولۇشقا باشلىغانلىقى ئۈچۈن ئايالر سۇلتانى بولدى

تۇتۇش ئارقىلىق مۇبارهكلهشنىڭ ھېكمىتى، رۇھالرنىڭ ئېچىرقايدىغانلىقى، ھهتتا 

 .ئاچلىقتىن ئۆلىدىغانلىقىنى ھېس قىلدۇرۇش ئىدى

 

 ئ  ھاياتنىڭ،  ئۆزىنىڭ مېيىتقا رۇھنىڭ ئاچلىقىنى ھېس قىلغۇچى،  ھهتتا ىنساننىڭ،

 .ئايلىنىپ قېلىشىغا رازى بولمايدۇ

 

بۇ ئىزدىنىش . ئىنسان ئاچ رۇھىنى تويغۇزۇش ئۈچۈن ئىشهنچلىك مهنبه ئىزدهيدۇ

 ئېلىپ كېلىدۇ  قهلىب ئىشكىنىڭ ئالدىغا  يۆزلهندۈرۈپ، . ئۇنى ئىچكى دۇنياسىغا

 مۇشۇ  دهل  مهسىله  پۈتۈن  ئام.  جىمى  ھايات،  ئىنساننى زامانىۋىي  بىلهن ىللىرى

 الھىيهلهنگهن  ئۈچۈن  يىراقالشتۇرۇش  ئۆزىدىن  جهلىپ .  قىلغۇچى  مهھلىيا ئۇ

 قىلىدۇ  مهقسهت  ئۇنتۇلدۇرۇشنى  ئۆزىنى  ئىنسانغا  بىلهن  قىالرلىقى ئۆزىنى .

ئۆزىنى تۇتالمىغان كىشىنىڭ ئۆزىنى . ئۇنۇتقان ئىنسانالر ئۆزىنى تۇتالماي قالىدۇ

 .يوقۇتۇپ قويىشى مۇقهررهر

 

 بولىدۇ  تۇتقانلىق  ئۆزىنى  سهۋهپتىن  بۇ  تۇتۇش  روزا  زىيان .  بىر  قانداق ئىنسان

 بولماقتا  تۇتالمىغانلىقىتىن  ئۆزىنى  ھهممىسى  بولسا،  چىقارغان  كهلتۈرۈپ ئۇ .

 ھاۋايى   نهپىس،  قول،  ئاچچىقىنىڭ جازاسىنى –تىزگىنلىيهلمىگهن تىل،  ھهۋهس،



ئۆزىنى تۇتىۋالغۇچىنى . ۇرغانلىق بولىدۇئۆزىنى تۇتىۋېلىش ئۆزى تهرهپته ت. تارتىدۇ

 مهلۇم  تۇرىدىغانلىقى  تىزگىنلهپ  نىڭمۇ  ئالالھ  كىشىنى، .  باشقۇرالمىغان ئۆزىنى

 يۈزلهنگهن   ئۆزىگه  تىزگىنلهش ئۈچۈن  ئۆزىنى  تىزگىنلىسۇن؟  ئۈچۈن ئالالھ نېمه

 تومۇرىدىنمۇ   جان  ئۆزىگه  زات،  ئۇچرىتىدىغان  تۇنجى  دۇنياسىدا  ئىچكى كىشى،

بۇنى بىلىپ يهتكهن ۋاقىتتا، فىترىتىدىكى بهنده بولۇش .  بولغان ئالالھ تۇريېقىن

 بولىدۇ  تاپقان  ئادىرىسىنى  ھهقىقىي  ئىھتىياجىنىڭ  ۋه .  بهندىگه  ئىنساننى بۇ

 .نهپسىگه قۇل بولۇشتىن ساقالپ قالىدۇ

 

 پاناھگاھى  ئاخىرىقى  ئهڭ  ۋه  تۇنجى  ئىنسانىيهتنىڭ  ئىسالم  شۇڭا، چۈنكى .

ئىنساننىڭ تىرىك . ل قىلىپ يېتىشتۈرۈپ چىقىش كۈچى ئىسالمدا بارئىنسانى كامى

كاپىرالر خالىمىغان . مېيىتقا ئايلىنىپ قېلىشىنىڭ ئالدىنى پهقهت ئىسالم ئاالاليدۇ

ئىسالم مهۋجۇت بولغان    .تهقدىردىمۇ، بۇ بىر كۆز يۈمغىلى بولمايدىغان ھهقىقهت

ھاياتنى ئىچىدىن . جۇت بولىدۇمۇددهتچه، ھاياتقا بولغان ئۈمىد ھهر دائىم مهۋ

 .مۇداپىئه قىلىدىغانالر مهۋجۇت بولۇپ تۇرىدۇ

 

 قىلغان   تېرورىست  مۇسۇلمانالرنى  ۋه  قىلغان  ئېالن  جهڭ  دۇنياغا مۇسۇلمان

 قىلىشماقتا  سۆز  قۇتقۇزۇش ھهققىده  رۇھىنى  ئىسالمنىڭ  كۈچلهر،  جاھانگىر بۇ .

 يۈزسىزلىك  ئېلهشتۈرىدىغان  كۆڭلىنى  كىشىنىڭ  تاجاۋۇز ئىنسا.  رۇھىغا نالرنىڭ

 يوق  ئېچىش ھهققى  ئېغىز  قۇتقۇزۇشتىن  ئىسالمنىڭ رۇھىنى  قىلغانالرنىڭ، ئۇالر .

قۇتقۇزماقچى . ئىنساننى تىرىك مېيىتقا ئايالندۇرۇپ قويغان ئهنئهنىنىڭ ۋارىسلىرى

ئالالھ رىزالىقى . بولغان بولسا، ئالدى بىلهن ئۆزىنىڭ رۇھىنى قۇتقۇزۇشى كېرهك

تۇتقان بىر مۇسۇلمان مهۋجۇت بولغان مۇددهتچه، ئىسالمنىڭ رۇھى ئۈچۈن روزا 



 .ياشايدۇ، ئۆلمهيدۇ

 

 !ئهي رامىزان، كهل بىزنى تۇت

 

 ئۆزلهشتۈرگۈچى قاراخانلې

 دىن ئېلىندى» رامىزان يازمىلىرى « مۇستافا ئىسالمئوغلى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رۇزا تۇتۇش ئۈزهڭنى تۇتۇشتۇر: بۆلۈم5.

 گىنلهشتۇرروزا تۇتۇش ئۆزىنى تىز

 ئۈچۈن  ئۆزىمىز  قايغۇمىز  دهيسىز؟ ئۆزى بىلهن . ئۆزىنى بىلمىگهن نېمىنى بىلىدۇ

ئهپ ئۆتهلمىگهن كىشى باشقىالر بىلهن قانداقمۇ ئهپ ئۆتسۇن؟ ئۆزىنى يوقۇتۇپ 



 قويغان كىشى نېمىگه ئېرىشىدۇ؟

   « تۈركچىمىزدىكى  ئورۇچ )   روزا  تهبىر» تۇتۇش )  ياخشى  دېگهن  نېمه دائىم .

 تهبىرنىياقت  بۇ  ۇرىمهن .  »   تهبىر  ئهمهس»  سهۋهپسىز  ئاتىشىم  دهپ چۈنكى، .

) ئۇبۇر ( كېچىك « روزىغا مۇناسىۋهتلىك تهپهككۇر ۋه زېھىن ھهرىكىتىمىزده بىرهر 

 .رولىنى ئوينايدۇ بۇ ئىپاده» كۆرۈك « ، بىرهر »

« بۇ سۆزنىڭ ئۇدۇلىغا لوغهتلهرده . »ساۋم « نىڭ ئهرهپچه ئاتىلىشى » روزا  »

   ئىمساك  يهرلهشتۈرۈلگهن»     .سۆزى  باشقا  ئۇنىڭدىن »   تىزگىنلهش » تۇتۇش،

 .دېگهن مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ

 جاۋاپ بېرىش قېيىن  قېتىمدا  بىر  تۆۋهندىكى سۇئالغا  ئېيتقاندا،  مۇنداقچه روزا :

 بىزنى تۇتامدۇ ياكى بىز روزىنى تۇتامدۇق؟

 قىلىمىز  بىز روزىنى تۇتقانلىقىمىزنى داۋا  لۇم جهھهتتىن توغرابۇ مه.  بۇ، ... ئهمما

 قىسمىنى ئىپادىلهيدۇ  بىر  ھهقىقهتنىڭ ناھايىتى ئاز  بولغان.  ئهسلىده توغرا بىز :

 .روزىنى، روزا بىزنى تۇتسۇن دهپ تۇتىمىز

 دائىرىده   كهڭ  ۋه  كۆپ  دېگهن  نېمه  مۇناسىۋهتلىك  بىلهن  تۇتۇش تىلىمىزدا

 :ئىپادىلهر بار

 ...تۇتتۇم بۇ ئادهمنى

 كۆزۈمگه سىغمىدى( ۈم تۇتمىدى ئۇنى كۆز )... 

 قامالشمىدى( بۇ ئىش تۇتمىدى  )... 

 ...يىغالمىدىم/ دېمىگهن بولسام بوالپتىكهن، تىلىمنى تۇتالمىدىم 

 ...ئۆزهمنى تۇتالماي قالدىم، بىر ساراڭلىق قىلدىم

قوبۇل قىلىش، . كۆرگىنىڭىزدهك ھهممىسىده تۇتۇش ئىجابىي تۈس مهنىسىگه ئىگه

ش، سۆيۈش، ئۈلپهت پهيدا قىلىش، ئىگه بولۇش، باشقۇرۇش، تىزگىنلهش، ئىگه بولۇ



 .ئۆزىنى بىلىش دېگهن مهنىلهرنى بىلدۈرىدۇ

 مهنىسى  ئاخىرىقى  ئهڭ  بولۇپمۇ  تۇتىۋېلىش « .  بىر » ئۆزىنى  قىيىن ھهقىقهتهن

 ئىش  كهلگهن مۇسىبهت . . دىن كېلىدۇ»ئۆزىنى تۇتالماي قالغانلىقى « ئىنسانغا

   مهھسۇلىگۇناھالرنىڭ  تىزگىنلىيهلمىگهنلىكىنىڭ  ئۆزىنى  ھهممىسى  قهبىھ . ئهڭ

 بېرىدۇ  يۈز  قالغاندا  تۇتالماي  ئۆزىنى  جىنايهتلهر  يىغالمىغان .  تىلىنى ئىنسان

 –قولىنى تىزگىنلىيهلمىگهن ۋاقىتتا، ئۇرۇپ . ۋاقىتتا، رهنجىتىدۇ ۋه رهنجىپ قالىدۇ

ۇپ قويىدۇ، ئۆزىگه ئۇۋال قىلىدۇ، ئۆزىنى تۇتالمىغان ۋاقىتتا، ئۆزىنى يوقۇت. چاقىدۇ

 ...ئۆزىنى يوقۇتۇپ قويىدۇ

 ئۇنىڭغا   تىزگىنلىگۈچى ئهمهس،  ئايلىنىپ قالىدۇ،  ئويۇنچاققا ئۆزىنى تۇتالمىغان

 قالىدۇ  بولۇپ  مهھكۇم  بولىدۇ.  قۇل  بواللمايدۇ،  ئىگه  كۆرسهتكۈچى . تهسىر

 بولىدۇ  ئۇچۇرغۇچى  تهسىرگه  ئهمهس،  ئ.  ئۈستىده  ئۇلىقىنىڭ همهس، ھايات

 مېنىۋالغان بولىدۇ  ھايات ئۇلىقى ئۇنىڭ ئۈستىگه  ئهكسىچه  نهپسىنى –ھاۋايى .

 ئهسىر بولىدۇ  ئۇنىڭغا  تىزگىنلهشنىڭ ئورنىغا،  مۇئامىله قىلمايدۇ. . ئاڭلىق ھالدا

   ئاڭ  يوشۇرۇن  زېھنىنى  چۈنكى )   چۈشهنچه  خاتا  كهتكهن  ئورناپ ) مېڭىگه

. وشۇرۇن ئاڭنى تىزگىنلىشى كېرهك ئىدىھالبۇكى، زېھىن ي. تىزگىنلىۋالغان بولىدۇ

 چهۋهنداز   ئات بىلهن چهۋهندازنىڭ ئورنى ئالمىشىپ قالغان؛ ئهكسىچه بولغاندا،

 .ئاتنىڭ ئۈستىده ئهمهس، چهۋهنداز ئاتنى يۈدىۋالغاندهك بولۇپ قالىدۇ

روزا بىزنى مانا بۇ قېيىن ئىشقا . ئۆزىنى تۇتىۋېلىش ئىنسان قىالاليدىغان قېيىن ئىش

 قىلىدۇتهكل  ئۆزىمىزنى    .ىپ  بىزگه  ئهسلىده  روزا،  ئويلىغان  دهپ  تۇتۇق ئۆزىنى

 تۇتۇشنى ئۆگىتىدۇ  شهھۋىتىمىزنى تىزگىنلهشنى –يېمهك .  ئىچمهك تۇيغۇمىزنى،

 .ئۆگىتىدۇ

 چىقىپ   يولدىن  قىلىپ  قانداق  كىشىلهرنىڭ  تىزگىنلىيهلمىگهن  تۇيغۇلىرىنى بۇ



نسىرى يىغىدىغان بولۇپ كهتكهنلىكىنى،  ھاالل دېمهي يىغقا–كهتكهنلىكىنى، ھارام 

   كۆرىۋاتىمىز–سىرىپ  ماڭىدىغانلىقىنى   سۈپۈرۈپ .   تۇيغۇسىنى –يهپ  ئىچىش

 بىلىمىز  قىلىشتىن قورقىدىغانلىقىنى  تىزگىنلىيهلمىگهن كىشىنىڭ ئاچ  قالغان . ئاچ

 بولۇپ   گىرىپتار  ئهندىشىسىگه  قىلىش  ئاچ  لېكىن  ئاسان،  تويغۇزۇش كىشىنى

 .پۈتۈن دۇنيانى يىگۈزسىڭىزمۇ تويغۇزالمايسىز، بۇنىمۇ بىلىمىزقالغانالرغا 

 تۇتۇش نهپسىنى تىزگىنلهش بولۇپ، ئۇالرنى تىزگىنلهپ تۇرۇشتۇر  روزا يوشۇرۇن .

 يوشۇرۇن ئاڭنى دائىم تىزگىنلهپ تۇرۇش  ئاڭ زېھىننى تىزگىنلىمهسلىكى ئۈچۈن،

 كېرهك  زېھىننى ئازدۇرغۇچى نهپسىنىڭ قۇ. لى بولۇپ قىلىشتىن بۇنداق بولغاندا،

 .ساقالپ قالغىلى بولىدۇ

 ھېس   ئالدى –ئىچكى  قىلىشنىڭ  ئهسىر  ئاڭنى  ئۇالرنىڭ  تىزگىنلهنسه،  تۇيغۇالر

 بولىدۇ  ياردىمى  كۈچلىنىشىگه  ئىرادىنىڭ  ھهم  ئاڭ  ھهم  بۇنىڭ  ئېلىنسا، ئاڭ .

بۇ مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىنى بهرپا . خاراكتېر كۈچلىنىدۇ/ كۈچلهنسه، شهخسىيهت 

 كۈچهيتىشنىڭ يولىقىلىش  ئۇنى  نىڭ ۋه  قىلغان .  پهرز  روزىنى  سهۋهپتىن  بۇ مانا

 قىلىدۇ  بايان  مۇنداق  ئايهتته :   ئىگه «  تۇيغۇسىغا  مهسئۇلىيهت  ئارقىلىق بۇ

 ئۈچۈن  بولىشىڭالر ...«   چۈشهندۈرۈپ .  مهقسىتىنى  روزىنى  قىسمى  بۇ ئايهتنىڭ

 .بېرىدۇ

   ئىراده ۋه شهخسىيهت سهۋىيىسى، ئۇ ئىگه بولغان مهسئۇلىيهت ئىنساننىڭ ئاڭ،

، »ياخشىلىق « بۇ تۇيغۇ ئاساسىدا ئادا قىلىنغان ھهر . تۇيغۇسى بىلهن ئۆلچىنىدۇ

 .  مانا بۇ پهزىلهتنىڭ ئۆزى. پهزىلهتلىك ئىش دهپ سۈپهتلىنىدۇ

كىشى روزىنى قانچىلىك . مانا بۇ سهۋهپتىن روزا تۇتۇش ئۆزىنى تۇتقانلىق بولىدۇ

كىمكى روزىنىڭ بېشىنى تىك تۇتسا، . ۇنىڭغا اليىق تۇتىدۇتۇتسا، روزىمۇ كىشىنى ش

روزىمۇ ئۇنىڭ بېشىنى تىك تۇتىدۇ ۋه بهندىگه قۇل بولۇشتىن ساقاليدىغان قالقان، 



 .بهندىگه قۇل بولۇشتىن ساقاليدىغان بىر ئهقىلگه ئايلىنىدۇ

 روزىنىڭ   ئۇالر  قالغانالر،  ئويالپ  دهپ  بهردى  مهنا  زىياده  ھهددىدىن روزىغا

سلىسىز بىر پۈتۈن گهۋدىنىڭ تهڭدىشى يوق بىر پارچىسى ئىكهنلىكىنى ئهسلىشى مى

بىر پارچه، ئۆز رولىنى ئۆزى ئائىت بولغان ئهڭ بىر پۈتۈن گهۋده ئىچىده . كېرهك

ئىسالم بىر پۈتۈن ھايات شهكلى بولۇپ، روزا، ناماز، زاكات ۋه . جارى قىلدۇرىدۇ

 گهۋدىنىڭ  پۈتۈن  بىر  بۇ  ئىبادهتلهر  پارچىسىباشقا   بىرهر  ئىنساننىڭ . خۇددى

ھۇجهيرىلىرىگه ئوخشاش، دىننى تهشكىل قىلغان ئامىلالرمۇ ئۆز ئىچىده پاراللىل 

 ۋه يانتۇ مۇناسىۋهتكه ئىگه بولىدۇ  بۇ سهۋهپتىن ئائىت بولغان بىر .  مانا روزىغا

روزا ئۆزىنىڭ ھهقىقىي قىممىتىگه پهقهت بۇ . پۈتۈن گهۋده ئىچىدىن قاراش كېرهك

 .ىلده ئىگه بوالاليدۇشهك

ئۆزىنى . »ئۆزىڭىزنى تۇتىۋېلىڭ « لېكىن ئالدى بىلهن . ئۆزىڭىزنى ياخشى ئاسراڭ

 قارىيالمايدۇ  ياخشى  ئۆزىگه  تۇتالمىغان،  روزىنى .  تۇتالمىغان ئۆزىنى

 .   تۇتالمايدۇ

 

 ئۆزلهشتۈرگۈچى قاراخانلې

 

 رۇزا تۇتۇش ئۈزهڭنى تۇتۇشتۇر: بۆلۈم5.

 تۇتۇش، روزا ئارقىلىق قهددىنى تىك تۇتۇشتۇرروزىنىڭ بېشىنى تىك 

 

 ۋه   ھىدايىتى  ئىنايىتى،  بهرىكىتى،  قارشى  تۇرغانالرغا  قارشى  ئۇنىڭغا رامىزان،

 .مۇھهببىتى بىلهن يهنه كهلدى

 



 ئااللىدى  ھهسسه  بىر  چۇشلۇق  ئۆزىگه  ئۇنىڭدىن  كىم  ھهر  يوقسۇلالرنىڭ . ئۇ

 يېتىملهرن  ئوماچ،  قاچا  بىر  ئىسسىق  قول داستىخىنىدا  سىاليدىغان  بېشىنى ىڭ

 بولدى  مىسكىن .  يامغۇرى،  رهھمهت  پاكاليدىغان  كوچىالرنى  ئاققان گۇناھ

قاقىدىغان ھهق   گۇناھكارالر. كۆڭۈللهرگه خۇشاللىق ئاتا قىلىدىغان ئۈمىد بولدى

 .دهرۋازىسى بولدى

 

 .مۆئمىنلهر روزىنىڭ پېشىنى ئالالھ قا بهرگهن ۋهدىسىنى چىڭ تۇتقاندهك تۇتتى  

 

 قولىنى     پهيغهمبهرنىڭ  سۆيۈملۈك  ئۈچۈن  قىلىش  بهيئهت  ساھابىلهر ئهقهبهده،

 .تۇتقاندهك چىڭ تۇتتى

 رامىزاننى  بىلدى  دهپ  پۇرسىتى  بىر  يېڭىالشنىڭ  ئهھدىسىنى  بهرگهن  قا . ئالالھ

 . تۈگىمهسى دهپ بىلدىرامىزان پۇرسىتىنى غهنىمهتلهرنىڭ ئهڭ پۈتمهس

 ئاشقازانلىرىغ    پهقهت  تۇتقۇزمىدىروزىنى  ا  قوللىرى، .  قۇالقلىرى، كۆزلىرى،

 .ئاياقلىرى، تىللىرى، ئېغىزلىرى، كۆڭۈللىرى، ئهقىللىرىمۇ روزا تۇتتى

 .روزىدا شهيتانالرغا كىشهن سېلىنىدۇ: ھهزرىتى پهيغهمبهر مۇنداق دېگهن ئىدى

 كۆردى    باغلىنىدىغانلىقىنى  قانداق  شهيتانالرنىڭ  رامىزاندا  ۋه . كۆرۈندىغان

 كۆر  شهيتانالرنىڭ  ۈنمهيدىغان  ئاممىۋى ...  ۋه  كوللىكتىپ شهخسى،

 ...شهيتانالرنىڭ

روزا بىلهن . رامىزاننىڭ مۇئمىننى قانداق ھۆرلۈككه ئېرىشتۈرىدىغانلىقىنى كۆردى  

 ئۇنىڭ ئهگكىلى   چىققاندا،  بۇ ئىمتىھاندىن يۈزى ئاق ھالدا سىنالغان ئىرادىنىڭ،

 . رادىگه ئايلىنىدىغانلىقىنى بىلىپ يهتتىبولمايدىغان پوالتتهك تاۋالنغان ئى

يهنه بهزىلهرنىڭ نېمه ئۈچۈن رامىزاندىن بىسمىلالدىن قاچقان شهيتاندهك بىئارام 



 روزىدىن   چىۋىندهك،  ئالغان  پۇرىقى  گهنده  ئۈچۈن  نېمه بولغانلىقىنى؛

 .قاچقانلىقىنىمۇ بىلىپ يهتتى

 

ېقىندىن پاكىز بولغان ئېقىنغا روزا ئارقىلىق ئىنسانىيهت ئارىسدا ئاققان ئىككى ئ  

 كىردى  ئهسلىدى.  قېتىم  بىر  يهنه  كارۋىنىنى  ئىنسانىيهت  بولغان  ئائىت . ئۆزى

 تارىخ ئىنسانىيهت  ئىنسانىيهتنىڭ ئۆزگهرمهس قىممهتلىرىگه مهنسۇپ بولۇشنىڭ،

 .بىلهن تهڭ تۇش بولۇشنىڭ پهخرىگه ئىگه بولدى

     قۇرئان  ئهمهسمۇ؟  شۇنداق  ئ«  روزىسى  پهرز رامىزان  ئۇممهتلهرگه ىلگىرىكى

 قىلىندى   پهرز  ئىنسانىيهت » قىلىنغاندهك سىلهرگىمۇ  روزا  بۇ،  ئهمهسمۇ؟ دهيدۇ

بىلهن تهڭ دېمهتلىك ۋهھىي ئهنئهنىسىنىڭ ئۆزگهرمهس بىر قانۇنىيىتى دېگهنلىك 

 ئهمهسمۇ؟

شۇڭا روزىدار ھهر مۇئمىن، تۇنجى ئىنساندىن . ھهئه، شۇنداق دېگهنلىك بولىدۇ  

 ئهلۋهتتهبۈگۈ  قوشۇلغان بىر يولۇچى،  نگىچه ئۆتكهن ئىنسانىيهت كارۋىنىغا روزا .

 .شۇڭا بىر ئامانهت

 ...   خۇددى ئۇنى بىر تۇغ، بىر بايراق دهپ تهسهۋۋۇر قىلىڭ

ھهر بىر مۇئمىن، بۇ ئامانهتكه ساداقهت كۆرسىتىپ، ئۇنىڭ بېشىنى تىك تۇتۇشى 

روزىنى ئهسلى رۇھىغا ئۇيغۇن ھالدا روزىنىڭ بېشىنى تىك تۇتالمىغانالر، . كېرهك

 بولىدۇ  تۇتالمىغان  قۇرئان .  رامىزاننىڭ  ئالالھ،  ئۇلۇغ  قىلغان  پهرز روزىنى

 :تۇغۇلغانلىقىنىڭ تهنتهنىسى ئېيتماقتا

 بولغان،  »  يېتهكچى  ئۈچۈن  ئىنسانىيهت  ئايدۇركى،  بىر  شۇنداق رامىزان

ىلهن ھهقىقهتنىڭ ئوپ يولباشلىغۇچى ۋه ھهقنى باتىلدىن ئايرىش ئاالھىدىلىكى ب

 بولۇشقا   نازىل  ئايدا  بۇ  مانا  قۇرئان  ئالغان  ئىچىگه  ئۆز  دهلىللهرنى  ئۇچۇق



 . باشلىدى » 

 تۇتۇش  ئۇنداقتا،    ئۇنىڭ تهلىماتلىرىنى  تۇتۇش،  تۇتۇش دېگهنلىك قۇرئاننى روزا

 دېگهنلىك بولىدۇ بولۇپمۇ قۇرئاننى ھاياتنىڭ ئىچىده، كۈنتهرتىپنىڭ ئهڭ يۇقىرى .

 .لىسىده تۇتۇش دېگهنلىك بولىدۇپهل

قۇرئان كۆرسهتكهن تۇرمۇش ئۇسۇلىنى تۇتماستىن روزىنىڭ بېشىنى قانداقمۇ تىك   

 تۇتقىلى بولسۇن؟

 .ئۇ شۇنداق قۇرئانكى، رامىزان ئۇ نازىل بولغانلىقى ئۈچۈن مۇبارهك بولغان  

     قارىغاندا  ۋاقىتالرغا  باشقا  بۈگۈن  تۇتۇشقا،  تىك  بېشىنى بهكمۇ مۇئمىنلهر

 مۇھتاج  ھالدا .  ئىگىلگهن  قهددى  پۈكۈلگهن،  بوينى  ئۇالرنى  بهزىلهر چۈنكى

 خااليدۇ  بهكمۇ  كۆرۈشنى  دۈشكهلهيدۇ.  ۋه  ئىتتىرىدۇ  مېنىدۇ،  گهدىنىگه . شۇڭا،

 .مانا پۇرسهت، مانا رامىزان

 !رامىزاننىڭ بېشىنى تىك تۇتقانالر  

 تىك    بېشىڭىزنى  روزىمۇ  بولمىسۇن،  شۈبھىڭىز  رۇس قىلچىلىك  قهددىڭىزنى ،

 .تۇتىدۇ

 

   024alnoorئۆزلهشتۈرگۈچى

 قاراخانلې تهھرىرى

 

 رۇزا تۇتۇش ئۈزهڭنى تۇتۇشتۇر: بۆلۈم5.

 

 روزىنىڭ بېشىنى تىك تۇتۇڭ، روزىمۇ بېشىڭىزنى تىك تۇتسۇن

 



ماددىسىدا مۇنداق » ) روزا ( ئورۇچ «    شهمسهددىن شامىنىڭ قامۇسى تۈركىنىڭ

ل ` ر ۋه `  رۇزه سۆزىدىن كهلگهن بولۇپ، تۈركلهرنىڭ پارىسچه« : مهلۇمات بار

بىلهن باشالنغان سۆزلىرى بولمىغاچقا، بۇنداق سۆزلهرنىڭ بېشىغا دائىم كهلىمىنىڭ 

سوزۇق تاۋۇشىغا ماس ھالدا بىر تاۋۇش قوشۇلىدۇ، بۇ شۇنىڭ بىلهن ئورۇچ بولغان 

 «.رۇسنى ئۇرۇس، رامىزاننى ئېرامىزان دهپ ئاتىغىنىدهك(  )  

 ئاساسهن، ئ  مهلۇماتقا  يۇقىرىدىكى  مۇناسىۋهتلىك  يىلتىزغا  سۆزىنىڭ ورۇچ

 ئارقىلىق   ئىبادهتنىڭ ئىسالم  بۇ  ئىكهنلىكىنى،  روزىنىڭ يوق  تۈركلهرده قهدىمكى

 .باشتا پارسالرغا، ئاندىن بىزگه يېتىپ كهلگهنلىكىنى ئېيتااليمىز

 ساۋم  ئاتىلىشى  قۇرئاندىكى  روزىنىڭ  تىلى .  ئهرهپ  بۈيۈك ساۋم

تهرك ئېتىش ۋه بهرداشلىق « ئانسكىلوپېدىيسىده بېرىلگهن مهلۇماتقا قارىغاندا، 

   سهبىر  ئالغان  تۈسىنى  بېرىش  بىلدۈرىدۇ»  مهنىسىنى  يىلتىز .  سۆزىنىڭ ساۋم

 روزىنىڭ   » تاشالش « ۋه » تۇتۇش « مهنىسىگه ئاساسهن،  –تىن ئىبارهت بىر

 بى  ئالغان  ئىچىگه  ئۆز  مهنىسىنى  ئىككى  زىت  ئىكهنلىكىنى بىرىگه  ئىبادهت ر

 بىلهلهيمىز  ھالغا .  ئاكتىپ  ھاياتىدا  ئىنسان  مهنىنى  بۇ  مهقسىتىمۇ، روزىنىڭ

تاشالش زۆرۈر « ۋه » تۇتۇشقا تېگىشلىك بولغانالرنى تۇتۇش « يهنى . كهلتۈرۈش

 .تاشالش» بولغان ۋه تهرك قىلىش پايدىلىق بولغانالرنى 

تىنىڭ بۇ پهرزنىڭ سهۋهبىنى بايان قىلىپ رامىزان روزىسىنى پهرز قىلغان قۇرئان ئايى

: مۇنداق ئاخىرلىشىشى، يۇقىرىدا تىلغا ئېلىنغان نهتىجه بىلهن ئوخشاشلىققا ئىگه

  ...«.قوغدىشىڭالر ئۈچۈن/  ئۆزهڭالرنى ساقلىشىڭالر –لهئهللهكۇم تهتتهقۇن « 

   پهقهت  نهتىجىده، »   قالىدۇ  قوغدىلىپ  ساقلىغانالر  »ئۆزىنى  ئېتىشنى . تهرك

 بېرهلهيدۇب  بهرداشلىق  ىلگهنلهر  نهرسىلهرنى .  ياخشى  ۋه  كهتمهيدىغان يوقاپ

 تاشالش   نهرسىلهرنى  خاراكتېرلىك  يامان  ۋه  ئۆتكۈنچى  ئۈچۈن،  تۇرۇش تۇتۇپ



 شهرت  تاشلىۋېتهلهيدىغان .  سانى،  نهرسىڭىزنىڭ  تۇرااليدىغان  تۇتۇپ بهزىده

 .نهرسىڭىزنىڭ سانى بىلهن ئوڭ تاناسىپ بولىدۇ

يهنى تاشلىۋهتمهي ئېرىشمهكچى بولۇش، . ق چۈشهندۈرۈشكىمۇ بولىدۇبۇنى مۇندا

 ئوخشايدۇ  كهلتۈرۈشكه  قولغا  تۆلىمهي  بهدهل  خۇددى  نهرسىڭىز . تۇتقان

   قىلىپ  نامايهنده  سىزده  ۋاز –مهقسىتىنى،  نېمىلهردىن  سىزنىڭ  قىاللماسلىقى،

الھ قورققان ساقلىنىشىڭىز، پهقهت ئال. كېچهلىشىڭىز بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولىدۇ

 .ھالدا ئۆزىڭىزنى تارتقانلىقىڭىزنىڭ بىر مۇكاپاتى بولىدۇ

ھهقىقهتنىڭ بىزده قانچىلىك ئىز قالدۇرغانلىقىنى ۋه / بىز ئهقىده قىلغان قىممهت 

 سۇئالنى سوراپ بېقىشىمىز   بۇ  ئۆزىمىزدىن  بىلىش ئۈچۈن،  ئىكهنلىكىنى ھهقىقىي

 :كېرهك

 فېۋرالدا تۈركىيه – 28 يىلى – 1997(  فېۋرال ۋهقهسى بولسا – 28مىڭ قېتىم 

 چهكلهش  كۈچىيىشىنى  پائالىيهتلهرنىڭ  دىنى  يىغىندا  بىخهتهرلىك قارار    دۆلهت

   كهيپىياتنى )قىلىنغان  مهنىۋىي  بىر  قالدۇرغان  مىللهتته  بۇ  رامىزان  بىر ،

 يوقۇتاالمدۇ؟

   قىممهت  قالدۇرغان  ئىز  ئۆچمهس  كىشى  قانچه  ئورنىغا / ھهقىقهتنىڭ

 ئاتالمىش سهر خىلالر دۆلهت كۈچىنى سهپهرۋهر قىلىپ، دهسسهتم هكچى بولغان،

شهكىللهندۈرۈشكه ئۇرۇنغان يالغان ۋه سۈنىئىي قىممهتلهر ئۈچۈن، ئهقىدىسىدىن 

 ۋاز كېچىدۇ؟

 ئىچمىكىدىن؟ ھهۋسىدىن، نهپسىدىن؟ قايسىدىن –جېنىدىن؟ مېلىدىن؟ يېمهك 

 ۋاز كېچهر؟

مىڭ يىل داۋام قىلسىمۇ ئۇنىڭغا قارشى جهڭ «  قاراشالر بىلهن –ئىسالمى قىممهت 

جار سالغانالر كۆرمىگهن ياكى كۆرۈشنى خالىمىغان ۋه يۈزىگه » قىلىدىغانلىقىنى 



 بۇ  زهرده بىلهن ئۇرۇلغان تهستهكتهك تۇيۇلغان ھهقىقهت مانا ئۇالر جهڭ ئېالن .

 قىلىدى  ۋهكىللىك  قىممهتلىرىگه  ئۆزگهرمهس  تارىخىنىڭ  ئىنسانىيهت غان قىلغان،

ھايات مىزانى بولغان ئىسالمنىڭ، بۈگۈنگىچه سوزۇلغان مىڭ يىلدىن بۇيان كۇپۇر 

ۋه شېرىك، تۇغيان ۋه ئىسيان، شهيتان ۋه ئهگهشكۈچىلىرىنىڭ ھهر خىل ۋه ھهر 

 قالغان   ئۇنتۇپ  كهلگهنلىكىنى  يېتىپ  كۈنىمىزگه  قارىماي،  بولىشىغا تۈرلۈك

 . ئوخشىايدۇ

 كۈنتهرتىپ  ئىالھىي  بىر  رامىزان  زۇلمهتنىڭ .  كۈنتهرتىپلهرنىڭ،  يالغان  پۈتۈن ئۇ

ئهپسۇسكى، بۇ نۇرنىڭ كۆڭۈللهرگه . قاپ ئوتتۇرىغا چۈشكهن يالقۇندهك چۈشتى

نۇر، كۆزلهرگه شادلىق، پۇتقا دهرمان، يۈرهكلهرگه پهرمان بولغان نۇرىدىن، قهلىب 

مىدىن بهك ھهم. كۆزى كور، قۇلىقى گاس، ئېغىزى تۇتۇلغانالر يهنه پايدىلىنالمايدۇ

 .ئۇالرغا ئېچىنىش الزىم

 ئاي  قويۇلغان  ئاچ  ۋۇجۇت  ئۈچۈن  غىزالىنىشى  رۇھنىڭ  رامىزان  ئاينىڭ 11.

. يۈرهكته قالدۇرغان كىر، داتالرنى تازىالش ئۈچۈن، يۈرهكنىڭ كۈتىنىشى مهزگىلى

   ئېسىلىپ،  ۋاخنىلىرىغا  يۈرهكنىڭ »   ئارزۇ »ئۆز  ئۆرلهشنى  يۇقىرى  قاراپ گه

 . تېپىلغۇسىز بىر پۇرسهت رامىزانقىلغانالر ئۈچۈن

ئۈمىتلهر كۆچمهن قۇشالردهك ئۇچۇپ كهتكهن، كېلهچهك باھارى غىيابىي ئۆلۈمگه 

 ئوقتا   ئاتقان  نىيهتلهر  قارا  يارنىڭ خۇش پۇرقى  يۈزلۈك  گۈل  قىلىنغان، مهھكۇم

 ئۆلىۋېلىش   يۇنۇسالردهك  سهۋداالر  باسقان  قىراۋ  كهتكهن،  بولۇپ ئۆتمۈتۆشۈك

 قىرغاققا ئاتقان، خىيانهت بورانلىرى بىغۇبار قهلىپلهرنى خارماندهك ئۈچۈن ئۆزىنى

 ۋه   زامان  بىر  ئهستۈرگهن  تېرور  ھوۋلىغانالر  قارشى  قوياشقا  تاشلىغان، سورۇپ

 .  ماكاندا، رامىزان پهقهت بىر ئهمهس، مىڭ ئىمكانغا ئايلىنىدۇ

ى نادانالرچه گه ئايالندۇرۇش، بۇ ئىمكانن» ئىچىش مهرىكىسى –يهپ « رامىزاننى 



 بولىدۇ  قىلغانلىق  ئىسراپ  روزىنى .  ئايالندۇرۋالغانالر  مهشرهپكه رامىزاننى

 ئايالندۇرىدۇ  ئادهتكه  ئىبادهتنى  ئورۇقالشقا،  ئادهتكه . ئىبادهتنى

   شۈبھىسىزكى  خاتالىقى  ئىككىنجى ئادهتنى « ئايالندۇرىۋالغانالرنىڭ ئۆتكۈزگهن

 .كه ئايالندۇرۇش بولىدۇ»ئىبادهت 

 بىر ئىجتىما  مهسلىلهرنىڭ  بۇ  بولغانالر،  بىئارام  بۆھراندىن  ۋه  گۇمراھلىقتىن ئىي

 ئېلىشنى   ئورۇن  ئىچىدىن  قىلىش چارىسىنىڭ  ھهل  ئورنىغا،  بولۇشنىڭ پارچىسى

 ئالدى بىلهن ئۆزى تونۇشىدىغان،   ئوخشاش،  خۇددى رهسۇلۇلالھقا  قىلسا، ئارزۇ

 كېرهك  قىلىشى  ھىجرهت  مۇھىتقا  بىر  بىلىشىدىغان  بىر رامىز.  مۇشۇنداق ان

 .ھىجرهتنى ئارزۇ قىلغانالر ئۈچۈن تېپىلغۇسىز بىر ھىرا بولىدۇ

 بىر   كهلتۈرىدىغان  دۇنياغا  قايتىدىن  يۇغۇرۇپ،  يېڭىدىن  كىملىكىنى ئۆز

 ياخشى   ئهڭ  رامىزانال  پهقهت  مېۋىسىگه،  يۈزلۈك  گۈل  تولغىقىنىڭ مهۋجۇدىيهت

 .تۇغۇت ئانىسى بوالاليدۇ

تۈگهپ قالمايدۇ، ئهسلى قىلىشقا تېگىشلىك ئىش روزىنىڭ روزا تۇتۇش بىلهنال ئىش 

بېشىنى تىك تۇتۇش بولۇپ، بۇ مهملىكهتته ھارام يهپ ئۆزىنى بوداۋاتقان ھارامزاده 

ۋه ھاراملىقالرغا قارشى، ھااللنىڭ، ھهقنىڭ، ئادالهتنىڭ جان پىدا ھىمايىچىلىرى 

 .بولۇش ئارقىلىق روزىنىڭ بېشىنى تىك تۇتقىلى بولىدۇ

هملىكهتنى بۇالڭچىالرنىڭ چاڭگىلىدىن قۇتقۇزۇپ، ئۇۋالچىلىققا ئۇچرىغانالرغا بۇ م

تاپشۇرۇشنى، روزىنى پۈتۈنلهشتۈرىدىغان بىر تهرىپى دهپ ئىشهنگهن ۋاقتىمىزدا، 

 .روزىنىڭ بېشى تىك تۇتۇلغان بولىدۇ

 نېنىڭىزنى   ۋه  داستىخېنىڭىزنى  ئاچقاندهك،  باشقىالرغا يۈرىكىڭىزنى

   كهمبهغهللهرگه،  –يېتىم  ئۆي  كىرىم – يېسىرالرغا،  ۋه  ئىشسىز چاقسىزالرغا،

 روزىنىڭ بېشىنى تىك تۇتقان بولىسىز  مهنبهسى يوقالرغا ئاچقان ۋاقتىڭىزدا ھهر .



 نېمهتلهر ئۈچۈن –كۈنى سوھۇر ۋه ئىپتاردا يېيشنى خىيال قىلغان خىلمۇخىل نازۇ 

 ئاتالنغا  كۆرىشىگه  ھۆرلۈك  ۋه  ئىمان  خىراجهتنى،  كۆڭۈل كېتىدىغان ن

 بولغان   رازى  داستىخانغا  بىر  غورىگۈل  ئايرىپ،  ئاھالىسىگه جۇغراپىيمىزنىڭ

 .ۋاقتىمىزدا روزىنىڭ بېشىنى تىك تۇتقان بولىمىز

 زۇلۇمغا   مهزلۇمالرنى،  بولغان بارلىق كىشىلهرنى،  زار  نانغا  بۇردا  بىر  يۈزىده يهر

 داستىخېنىم  كۆڭۈل  ئۇالرنى  بېسىپ،  باغرىمىزغا  كۈتىۋالغان ئۇچرىغانالرنى ىزدا

 تىك   بېشىنى  روزىنىڭ  ئۇنتۇيالىساق،  ئاچقانلىمىزنى  قوسقىمىزنىڭ ۋاقتىمىزدا،

 .تۇتقان بولىمىز

سىز روزىنىڭ بېشىنى تىك تۇتسىڭىز، ئهلۋهتته، روزىمۇ سىزنىڭ بېشىڭىزنى تىك، 

 .قهددىڭىزنى رۇس تۇتىدۇ

 ت  تىك  بىلهن  روزا  بېشىنى  ۋه  تۇتقانالرنىڭ  تىك  بېشىنى ۇتقانالرنىڭ روزىنىڭ

 .رامىزىنى بهرىكهتلىك بولسۇن

 ئۆزلهشتۈرگۈچى قاراخانلې

 

 

 

 

 :بهشىنجى باب

 

 روزا روھنىڭ غىزالىنىشى

 

بۇنىڭ سهۋهبى، بهلكىم بۇ ئېتىقادالرغا . روزا كۆپ ئىالھلىق دىنالردىمۇ ئۇچرايدۇ



 يىلتىزى   ئېتىقادالرنىڭ  بۇ  ياكى  بولىشى  كىرگهن  دىنالردىن  ئىالھىي قهدىمكى

 ۋىي دىن بولىشى مۇمكىنساما  تۇتىالتتى.  روزا  قهدىمكى مىسىردا  ئۇالردىن . روزا

 يۇنانالرغا ئۆتكهن  بولۇپمۇ ئايالالرغا شهرت ئىدى   قهدىمكى يۇنانىستاندا،. . روزا

 بىلىمىز  بارلىقىنى  ئادىتىنىڭ  تۇتۇش  روزا  رىمدىمۇ  روزا .  ئېتىقادلىرىدا ھىندى

قىسقىسى، روزا ئىنسانالرغا . يهر ئالماقتاھازىرمۇ ئهڭ چوڭ ئىبادهتلهر قاتارىدىن 

روزا تۇتقان بىر مۇئمىن، ئىنسانىيهت . بېرىلگهن ئىالھىي قهرز بولۇپ ھېسابلىنىدۇ

« بۇ كارۋاننىڭ ئالهمشۇمۇل ئىسمى . بىلهن تهڭتۇش بىر كارۋانغا قوشۇلغان بولىدۇ

ن بۇ بۈيۈك روزا ئارقىلىق ھهر مۇئمى. »ئىنسانىيهت بىلهن تهڭتۇش ئىمان ئائىلىسى 

 .ئائىلىگه مهنسۇپ بولغانلىقىنى جاكارلىماقتا

   بۇرۇن  بولۇشتىن  نازىل  ئايهت  بۇ  قېتىم  تۇنجى  روزا  تارىخىدا  ئۈممهتنىڭ « بۇ

   روزىسى  ئاشۇره  تۇتۇلغان»  شهكلىده  رهسۇلۇلالھنىڭ .  ۋه  ھهدىس  ھهقته، بۇ

 بار  رىۋايهتلهر  نۇرغۇن  مهنبهلهرده  مۇناسىۋهتلىك  ھاياتىغا   بىرىبۇالردىن. : »

 تۇتقانلىقىنى   روزا  كۈنى  ئاشۇرا  يهھۇدىيالرنىڭ  كهلگهنده  مهدىنىگه رهسۇلۇلالھ

 بۇنىڭ سهۋهبى نېمه؟ دهپ سورىدى: كۆردى ۋه ئۇالردىن بۇ ئالالھ بهنى : ئۇالر.

 قۇتقۇزغان   يامانلىقىدىن  ئهتراپىدىكىلهرنىڭ  ئۇنىڭ  ۋه  پىرئهۋىن ئىسرائىلنى

   بۇ كۈننى روزا  مۇسا  مۇبارهك كۈن،   دېدىتۇتۇپ ئۆتكۈزهتتى، شۇنىڭ بىلهن .

بىز مۇساغا سىلهردىن بهكرهك يېقىن، دېدى ۋه بىزنى روزا تۇتۇشقا : رهسۇلۇلالھ

 بۇيرىدى   م(  بۇخارى، .   ساۋم 52ئهنسا  سىيام 69،  مۇسلىم،  127/19؛ ؛ 125،

بۇنىڭغا ئوخشاش رىۋايهتلهردىن ... ). 48؛ تىرمىزى، ساۋم 63ئهبۇ داۋۇد، ساۋم 

 پهرز شۇنى   ئىبادهتلهرگه ئوخشاش تهدرىجىي ھالدا  باشقا  روزىمۇ بىلهلهيمىزكى،

بۇ ساھابىلهردىن مۇئاز بىن جهبهلگه ئائىت بولۇپ، ئهھمهت . قىلىنغان بىر ئىبادهت

 مۇئاز   قارىغاندا،  رىۋايهتكه  قىلغان  نهقىل  باشقىالر  ۋه  داۋۇد  ئهبۇ  ھهنبهل، بىن



 دېگهن  مۇنداق  رهزىيهلالھۇئهنھۇ :   ھالداناماز«  تهدرىجى  روزا ئاخىرىقى     ۋه

 كىردى  ئاي    ...شهكلىگه  ھهر  كېيىن،  قىلغاندىن  ھىجرهت  مهدىنىگه رهسۇلۇلالھ

كېيىن .  كۈنىدىمۇ روزا تۇتاتتى– 10ئۈچ كۈن روزا تۇتاتتى ۋه مۇھهررهم ئېيىنىڭ 

 بۇيرىدى  تۇتۇشقا  روزا  بويىچه  رامىزان  پۈتۈن  ئالالھ  يېتىپ .  قۇربىتى لېكىن،

 بىر تۇرۇپمۇ  ئۈچۈن  فىدىيهىسى  روزىنىڭ  كۈنلۈك  بىر  كىشى،  بىر  تۇتمىغان  روزا

 قىلىنغانىدى  رۇخسهت  بۇنىڭغا  بوالتتى،  تويغۇزاسا  مىسكىننى  ئهھۋال .  بۇ كېيىن

 ئۆزرىسى بولغان كىشىلهرگه خاس قىلىندى،   باشقا  ئۈستىدىكى ۋه پهقهت سهپهر

 قىلىندى   تۇتۇش پهرز  روزا  » ئۆزرىسى بولمىغانالرغا  –ه ئ( ، 1 دۇررۇل مهنسۇر،

427  ). 

پهرز قىلىندى « لهبزى، ) كۇتىبه ( » يېزىلدى «  ئايهتتىكى » يېزىلدى  » ...

. لېكىن بۇ ئىككىسى ئارىسىدا پهرق بولسا كېرهك. مهنىسىده ئېلىنغان» ) فۇرىدا ( 

. شهكىلده دېيىلهتتى» پهرز قىلىندى « ئهگهر شۇنداق دېيىلمهكچى بولغان بولسا 

» يېزىلدى « . ، فارادا سۆزىدىن تۈرلهنگهن كهلىمىلهر قۇرئاندا ئىشلىتىلگهنچۈنكى

پېئىلى روزىنىڭ ئىنساننىڭ ۋه ئىنسانىيهتنىڭ دهۋر چهكلىمىسىگه ئۇچرىمايدىغان 

 بىلدۈرىدۇ  قىلىنغانلىقىنى  ئىبادىتى  ئېتىقاد .  ۋه  شهرىئهت  باشقا بۇنى

 ئىسپاتلىماقتا  ئائىت مهلۇماتالر  سىستېمىلىرىغا ۇ ئايهت ئىسالم ھۆكۈملىرىنىڭ ب.

 بارلىق   ۋه  ئهسكهرتمهكته  ئۇچرىمايدىغانلىقىنى  چهكلىمىسىگه  ماكان  ۋه زامان

ساماۋىي شهرىئهتلهرنىڭ ئورتاق نوقتىلىرىدىن بىرىنىڭ روزا ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا 

 .روزا ئىنسانىيهتكه بېرىلگهن بىر ئىالھىي قهرز. قويماقتا

 تهقۋا »  ئارقىلىق  بۇ  بهلكىم   بولىسىلهر  ئاساسىي »  روزىنىڭ  جۈمله  بۇ

 قىلماقتا  بايان  مهقىسىتىنى  نوقتىغا .  ئۈچ  تۆۋهندىكى  سهۋهبىنى  ئهمىرنىڭ بۇ

 :يىغىنچاقالشقا بولىدۇ



 قۇرئاننىڭ 1 .  ئهۋهتكهن  قىلىپ  مهشئهل  ۋه  يېتهكچى  بىر  ئىنسانىيهتكه ئالالھ

 تهبرىكلهش  تۇغۇلغانلىقىنى  ئاساسال.  گۇۋاھلىقىغا  تۇنجى قۇرئاننىڭ  بۇ نغاندا،

 يىل بۇرۇن، بىر رامىزان ئېيىدا كېلىشكه 13خهۋهر مهككىده ھىجرهتتىن تهخمىنهن 

 باشلىغان  اليىق بىر .  ئېلىپ كهلگهنلىكى ئۈچۈن مۇبارهكلهشكه  قۇرئاننى رامىزان

قۇرئاننىڭ قولىدىن يۆتىلهپ كهلگهن . يهنى قۇرئان ئېيى ئىدى. ئاي بولغان ئىدى

روزا، قۇرئاننى . هر روزا ئارقىلىق بىر شۈكۈر ئېيىغا ئايالندۇردىرامىزاننى، مۇئمىنل

 بولۇپ   ئېيتىشى  رهھمهت  بىلهن  تۆۋهنچىلىك  بهندىنىڭ  قا  ئالالھ ئهۋهتكهن

 كۈنىنى    .ھېسابلىنىدۇ  تۇغۇلغان  قۇرئاننىڭ  مۇسۇلمان،  ھهر  تۇتقان  روزا بۇ،

 ئىدى  دېگهنلىك  مۇبارهكلهۋاتىدۇ  قۇرئانن.  ئارقىلىق  تۇتۇش  تۇغۇلغان روزا ىڭ

: كۈنىنى مۇبارهكلىگهن ھهر مۇئمىن، ئۆزىدىن بۇ سۇئالنى سوراپ بېقىشى كېرهك

 ئارقىلىق   تهدبىقالش  ھاياتىمىزغا  قۇرئاننى  تهبرىكلهۋاتقان  كۈنىنى تۇغۇلغان

تىرىلدۈرهلمىگهن بولساق، بىزنىڭ بۇ ئهھۋالىمىز، كۆز ئالدىمىزدا جان ئۈزىۋاتقان 

  يوق؟–برىكلهۋاتقان كىشىگه ئوخشاپ قاالمدۇ بالىنىڭ تۇغۇلغان كۈنىنى ته

 نهپىس 2 .  بولغان  كۈچلۈك  تهسىرى  ئۈچۈن،  بولۇش  كىشى  بىر  اليىق قۇرئانغا

 بېرىش  ئېلىپ  پاكلىنىش  رۇھىي  ۋه  تهربىيسى  ئۈستىده .  ئىنسان  روزا بۇ

روزا بهندهننىڭ ئاچ قويۇلىشىدىن زىياده    .ئهمهلىيلهشتۈرۈلگهن ئوپراتىسيه ئىدى

 غى  رۇھىغا روھنىڭ  بولغانالرنىڭ  ئاجىز  بهدىنىدىن  رۇھى  بولۇپ، زاالندۇرۇلىشى

بۇ ئهھۋال ھارۋاكهشنىڭ ئاتنى . جىسمانىي ۋه بهشهرىي ئارزۇالر ھۆكۈمران بولىدۇ

روزا قهلىبكه قاراپ    .ھارۋىغا چىقىرىپ، ئۆزى ئاتنىڭ ئورنىدا چاپقاندهك بىر ئىش

هپرهتنىڭ، ئىمان ۋه ئىنكارنىڭ، ئاتالنغان مۈشكۈل بىر سهپهر بولۇپ، سۆيگۈ ۋه ن

 ئىدى  مهنزىل  يۈرهككه  بولغان  مهركىزى  قوبۇلنىڭ  ياكى  رهت  سهپهرده . بۇ

بهلكىم بۇ « مانا بۇ    .ئىنساننىڭ ئهڭ چوڭ مۇۋهپپهقىيىتى ئۆزىنى تونۇش بولىدۇ



بۇنى شهرھىيلىسهك، . جۈملىسىنىڭ تېگىده ياتقان مهنا» ئارقىلىق تهقۋا بولىسىلهر 

ساندىكى مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىنى ئاشۇرۇشى، ئۇنى پهرۋهردىگارىغا، روزىنىڭ ئىن

 مهسئۇلىيهتچانلىق   تېخىمۇ  قارىتا  شهيئىلهرگه  ۋه  تهبىئهتكه  ئىنسانالرغا، ئۆزىگه،

 .بىلهن مۇئامىله قىلىشقا تۈرۈتكه بولىدۇ

 خوجايىن دهپ ئايرىماستىن، ھهر – گاداي، ئىشچى – كهمبهغهل، باي –باي 3 .

لىق ۋه ئۇسسۇزلۇقنىڭ تهمىنى تېتىقۇزۇش ئارقىلىق، جهمىئىيهتتىكى ئىنسانغا ئاچ

 شىرىك    ئاچ  مۇئمىنلهرنى  بارلىق  دهردىگه  ئۇيقۇسىزالرنىڭ  ئۇسسۇزالرنىڭ، ۋه

قىلىش ۋه ئۇالرغا بۇ ئاچچىق ھهقىقهتنى ئهمهلىي بېشىدىن ئۆتكۈزۈش ئارقىلىق، 

 ق  ئىگه  ئىمكانىيىتىگه  چۈشۈنۈش  تېگىدىن  دهردىنى  مهقسهت ئۇالرنىڭ ىلىشنى

 قىلىدۇ  سهۋهبى.  ئىجتىمائىي  روزىنىڭ  بۇ  روزىنىڭمۇ .  ئوخشاش  ئىبادهتكه ھهر

بۇ قاناتالرنىڭ بىرى كىشىدىن ئالالھ قا، يهنه بىرى كىشىدىن . ئىككى قانىتى بار

بۇ ئىككى قاناتتىن بىرى كهم ياكى سۇنۇق بولۇپ قالسا، . جهمىئىيهتكه سوزۇلىدۇ

 بارا  يېتىپ  مهنزىلىگه  لمايدۇروزا  كىشىدىن .  سهۋهبى،  ئىجتىمائىي روزىنىڭ

 ئارقىلىق ئايهتته   بۇ  تۇتاشقان قانىتى بىلهن مۇناسىۋهتلىك بولۇپ، جهمىئىيهتكه

نى كۆرسىتىدىغان تهقۋالىق دائىرىسگه، »مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى « يهر ئالغان ۋه 

 قا  جهمىئىيهتكه رىتا پهقهت ئالالھ ئالدىدىكى مهسئۇلىيهت تۇيغۇسىنىال ئهمهس،

 .  مهسئۇلىيهتنىمۇ كىرگۈزىدۇ

سىلهردىن كىمكى كېسهل ... ساناقلىق كۈنلهرده«  ئايهتته – 184بهقهره سۈرىسى 

يهنى ( ، تۇتمىغان كۈنلهرنى )روزا تۇتمىغان بولسا ( ياكى سهپهر ئۈستىده بولۇپ 

قېرىلىق ياكى ئاجىزلىق تۈپهيلىدىن ( باشقا كۈنلهرده تۇتسۇن، روزىنى ) قازاسىنى 

 مۇشهققهت بىلهن  (   تۇتمىسا،  ئاران تۇتىدىغان كىشىلهر  كۈنلۈكى ئۈچۈن ( بىر )

 مىسكىن تويغۇدهك تاماق فىدىيه بېرىشى الزىم بهلگىلهنگهن ( كىمكى فىدىيىنى .



   مىقداردىن  روزا )  بىلسهڭالر،  ئهگهر  ياخشىدۇر،  ئۈچۈن  ئۆزى  بۇ  بهرسه، ئارتۇق

   ئۈچۈن  سىلهر  تۇتۇش  يۈرۈشتى(  ئوچۇق  ئېغىزى  بېرىشتىن  فىدىيه  ۋه ) ن

 .ياخشىدۇر » 

 

بۇ جۈملىنى ئالدىنقى ئايهتنىڭ داۋامى شهكلىده ياكى » ... ساناقلىق كۈنلهرده »

بۇ جۈمله . ئىككى ئايهت ئارىسىدىكى بىر ئارا جۈمله شهكلىده ئوقۇشقىمۇ بولىدۇ

 روزا   پهرز  بولۇپ،  مۇناسىۋهتلىك  بىلهن  ئايهت  ئالدىنقى  جهھهتتىن مهزمۇن

كۈنلهرنى كۆرسىتىدىغانلىقىنى » بهلگىلىك، چهكلىك ۋه ساناقلىق « تىنىڭ ئىبادى

 قىلىدۇ  بايان .   تهرىپى،  بولغان  نامهلۇم  كۈنلهر«  ساناقلىق  تهشكىل »... نى

 كۈن   ئون  يىلى  ھهر  بويىچه،  كالېندارى  قهمهرىيه  ئېيىنىڭ  رامىزان قىلغۇچى

   كۆرسهت33سۈرۈلۈپ  ئايلىنىدىغانلىقىنى  قېتىم  بىر  مهكته يىلدا .  ، 29بهزىده

   بولىدۇ30بهزىده   كۈن  ئارتۇق .  بىردىن  ئىھتىمالنىڭ  ئېنىقسىزلىق، ئىبارىدىكى

 .ئىكهنلىكىنى كۆرسىتىدۇ

 

، )روزا تۇتمىغان بولسا ( سىلهردىن كىمكى كېسهل ياكى سهپهر ئۈستىده بولۇپ  »

   كۈنلهرنى  تۇتمىغان )   قازاسىنى  يهنى (   تۇتسۇن،  كۈنلهرده  ...باشقا ى ئايىت»

ۋه بۇنىڭغا ( ساناقلىق كۈنلهرده روزا ئىبادىتىده كېسهل ۋه سهپهر ئۈستىدىكىلهر 

   كىشىلهر  بار  ئۆزرىسى  ئوخشاش  رۇخسهت )  قىلىپ  كهڭچىللىك ئۈچۈن

 ئىپادىلهيدۇ  قىلىنغانلىقىنى  بۇ .  رۇخسهت،  بېرىلگهن  ئۈچۈن  ئاغرىقالر  ۋه كېسهل

 بىرنهرس  ساۋابىدىن  روزا  قىلغۇچىنىڭ  ئهمهل ىنى رۇخسهتكه

 بىلدۈرىدۇ  كېمهيتىۋهتمهيدىغانلىقىنى  تۇتمىغان .  روزا  ھالدا  ئۆزۈرسىز رامىزاندا

 جاۋاپ   ئاساسهن  ئايهتكه  بۇ  سۇئالغا  دېگهن  بولىدۇ؟  نېمه  جازاسى كىشىنىڭ



 .بېرىلىشى كېرهك

 

 ئىشنى قىلغان   پهرزنى تهرك قىلغانلىقى ئۈچۈن ھارام  بىر بۇنداق قىلغان كىشى،

ي بىر ئهمىرنى ئۆزۈرسىز ھالدا تهرك قىلىش ھارام بولۇپ، چۈنكى، ئىالھى. بولىدۇ

 بولىدۇ  گۇناھكار  سهۋهپتىن  بۇ  ۋه .  قىلىشى  تهۋبه  يۈرهكتىن  كىشى چىن بۇنداق

 .تهرك قىلغان پهرز ئىبادىتىنىڭ قازاسىنى قىلىپ تولۇقلىشى كېرهك

 

ىدۇر، رامىزان ئېيىدا قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىدى، قۇرئان ئىنسانالغا يېتهكچ »

 ئايهتلهردۇر  روشهن  ئايرىغۇچى  ناھهقنى  بىلهن  ھهق  ۋه  قىلغۇچىدۇر . ھىدايهت

 كىمكى   تۇتسۇن؛  روزىسى  رامىزان  بولسا  ھازىر  ئېيىدا  رامىزان  كىمكى سىلهردىن

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

 ئۈچۈن   تۇتمىغان كۈنلهر  تۇتسۇ)  كۈنلهرده  نباشقا  ئاسانلىقنى . ئالالھ سىلهرگه

   خااليدۇ،  رامىزان (  قىلىش بىلهن  كۈنلهرنىڭ قازاسىنى  يۈرگهن  ئوچۇق ئاغزىڭالر

 روزىسنىڭ   ئالالھ نى )  سىلهرنى ھىدايهت قىلغانلىقىغا سانىنى تولدۇرشۇڭالرنى،

سۈره ( » شۈكۈر قىلىشىڭالرنى خااليدۇ ) ئۇنىڭ ئىنئاملىرىغا ( ئۇلۇغلىشىڭالرنى، 

  ئايهت– 185ه بهقهر ). 

 

 ئېيى »  رامىزان ...«   نهرسىلهر .  مۇقهددهس  ئالدىغا  ئۆز  ماكان  ۋه زامان

 ئالىدۇ  .ئهمهس  ياراتقۇچىسىدىن  مۇقهددهسلىكىنى   شهيئىلهر  بىر .  نىڭ ئالالھ

ئۇ، ئۆزى . ئۇنىڭ مۇقهددهس بولىشى، ئۆزىدىن كېلىپ چىقماقتا. ئىسمى قۇددۇس

هت بېرىلگهن ئۇنىڭدىن غهيرى ھهر قانداق مۇقهددهس بولۇپ، مۇقهددهسلىك نىسب

 كېرهك  ئېلىشى  تىن  ئالالھ  مۇقهددهسلىكىنى  نهرسه،  قىلمىغان .  مۇقهددهس ئۇ



   مۇقهددهس  نهرسىلهرنى  بولىدۇ/  بىدىئهت  قىلىش  ئۇلۇغ  ئۇلۇغلىقىنى . رامىزان

 .قۇرئان ئېيى بولغانلىقىدىن ئالىدۇ

 

امىزان روزىسى تۇتسۇن؛ كىمكى سىلهردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا ر »

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

   ئۈچۈن  كۈنلهر  تۇتمىغان (   تۇتسۇن  كۈنلهرده  »باشقا  سهپهر .  ياكى كېسهللىك

بۇ . ئۈستىده بولۇش روزا ئهمىرىنىڭ ئادا قىلىنىشىدا مۇستهسنالىق رولىنى ئوينايدۇ

 ئىنساننى  شهكلى، ئايهتته  تۈرى،  كېسهللىكنىڭ  كۆرسهتكهن  قىلىپ  ئۆزۈرلىك

بىر كېسهلنىڭ روزا تۇتماسلىققا سهۋهپ بولۇش . خاراكتېرى ئېنىق كۆرسىتىلمىگهن

–   بولۇشتىن  مهسىلىسى  فېقھ  پهقهت  مهسىله    بولماسلىقى  بىر  ئهخالقىي زىياده

   ئهدهب  پهرۋهردىگارىغا  ئىنسان  بۇ  –بولۇپ،  بىلهن   ئهخالقلىق )  تارتقان تهپ

   ھالدا  مهسىله)  قىلىدىغان  ھهل  ئارقىلىق  قىلىش  مۇئامىله  ئۈستىدىكى . سهپهر

كىشىگه كهلسهك، رهسۇلۇلالھ روزىنى تهرك قىلىش ئۈچۈن، قانچىلىك بىر مۇساپه 

بۇ سهۋهپتىن ساھابىلهر . بولىشى كېرهكلىكى ھهققىده ئېنىق بىر ئۆلچهم قويمىغان

 ئوخشى  ھهققىده  مهسىله  بۇ  بولغانئارىسىدا،  تهدبىقالشالر  مىغان  بولغان . ئېنىق

 توغرا   ۋاقتىغا  رامىزان  كۈنلىرى  فهتھى  مهككىنىڭ  ۋه  غازىتى  بهدىر شۇكى،

 روزىسىنى   ۋاقىتتا  بۇ  ساھابىلهر  يېنىدىكى  ئۇنىڭ  ۋه  رهسۇلۇلالھ كهلگهنلىكتىن،

دهپ » سهپهرده روزا تۇتۇش ئهۋزهلمۇ؟ « ھهتتا، رهسۇلۇلالھتىن . كېچىكتۇرگهن

 يهمهن شىۋىسى بىلهن سورىغ  يهمهنلىك كىشىگه،  تۇتۇش « ان بىر  روزا سهپهرده

   ئهمهس  ئهۋزهل «   بهرگهن  جاۋاپ  دهپ )   سىيام  3:77بۇخارى، ،53 – 

   نۇمۇر  ئۈستىدىكى   ).  سهپهر  قىلغانلىرىمىز،  بايان  كېسهللىك ھهققىده يۇقىرىدا

تماسلىققا يهنى، كىشى سهپىرىنىڭ روزا تۇ. كىشى ئۈچۈنمۇ ئوخشاش كۈچكه ئىگه



   بولۇپ  قارىتا –سهۋهپ  ئۆزىگه  ۋه  قا  ئالالھ  بىلهن  ئالدى  بولمايدىغانلىقىنى،

 ( ئهخالق بىلهن مۇئامىله قىلىپ  . بهلگىلىشى كېرهك) ئالالھ تىن قورققان ھالدا

سهۋهپنىڭ بهلگىلىنىشىده، ھهممىدىن بهك روزىغا نىسبهتهن سهپهرنىڭ مۇشكىالتى 

   ئۆزىنى  كىشىده  ئېغىرلىقى،  بولىدۇۋه  دېسهكمۇ  كېرهك،  قىلدۇرۇشى . ھېس

كېسهللىك ۋه سهپهر روزا تۇتماسلىق سهۋهبى بولىشىدا ۋهزىيهت، دهۋر شارائىتى، 

مۇھىت ۋه ئىمكانالرنىڭ نهزهردىن ساقىت قىلىنماسلىقى نوقتىسىدا، ساھابىلهردىن 

نھۇ ئهنهس رهزىيهلالھۇئه. ئهنهس رهزىيهلالھۇئهنھۇ بىزگه ياخشى ئۆرنهك بوالاليدۇ

بۇ ئايهت نازىل بولغان ۋاقىتتا، بىز سهپهرگه ئاچ قوساق ھالدا « : مۇنداق دېگهن

لېكىن، بۈگۈن قوسقىمىز . چىقاتتۇق، تاماق يېگهن ۋاقتىمىزدا قوسقىمىز تويمايتتى

توق ھالدا سهپهرگه چىقىمىز، يېگهن ۋاقتىمىزدىمۇ قوسقىمىز تويغىدهك يېيهلهيمىز 

«   ئه .  قىلغان  بايان  روزا بۇالرنى  سهپهرده  چاكىرىنى  رهزىيهلالھۇئهنھۇ نهس

 . تۇتۇشقا بۇيرىغان

 

 تهكلىپ  »  يهتمهيدىغان ئىشقا  قۇربىتىڭالر  ئاسانلىقنى خااليدۇ، ئالالھ سىلهرگه

 »قىلمايدۇ   ئالالھ نىڭ بهندىلىرىگه بولغان .  ئىبادهتلهر مهقسىتىنىڭ، بۇ جۈمله،

 بايان قىلىنغان   .قتاشهپقىتى ۋه مهرھهمىتى ئىكهنلىكىنى بايان قىلما  ئايهتته  بۇ

   ھهقىقهتنى »   ئۇسلۇبۇلالھ  بولىدۇ»  ئاتىساق  دهپ  ئهمهلگه .  مۇددىئانى بۇ،

ئاشۇرغاندا، بۇنى ئىمكان بار ئهڭ ئاسان ۋه قوالي بولغان شهكىلده ئادا قىلىشنى 

 تهقهززا  .كۆرسىتىدۇ  بولۇشنى  ئوڭاي  قىلغاندا  ئادا  ئۇنى  كۈلپىتى،  تهكلىپنىڭ

 قىلىدۇ  الزىمل.  قىلماسلىق  سۈيئېستىمال  ھالقىماسلىق،  كۆرسهتمىدىن . ېكىن

 بىرىگه   بهلكى  ئهمهس،  شهكىلده  زىت  بىرىگه  سهۋهپلهر  ۋه  پرىنسىپ قۇرئاندا

 سائادىتى ئۈچۈن –ئىنساننىڭ بهخت . بېقىنغان ئامىلالر سۈپىتىده بايان قىلىنىدۇ



 بېرىلىدۇ  تهلىماتالر  قويۇلىدۇ،  تۈزۈملهر  بهلگىلىمىلهر،  بۇالر . شۇنداقتىمۇ

 ئىنساننىڭ   « بهلگىلهنگهن ۋاقىتتا . لىقى نهزهردىن ساقىت قىلىنمايدۇ» ئىنسان

   ئاشۇرۇش  ئهمهلگه  ئىنساننى  يهنى »   بولمايدىغان  مۇمكىن  ئهمهس، » ئىشقا

ئىنساندىن . بولغان ئىشقا تهكلىپ قىلىدۇ» مۇۋاپىق « ۋه » مۇمكىن « ئهكسىچه 

 :ه ئۇلۇغالشتهلهپ قىلىنغان پهقهت شۈكۈر ۋ

 

«    ئۇلۇغلىشىڭالرنى،  نى  ئالالھ  قىلغانلىقىغا  ھىدايهت  سىلهرنى ئۇنىڭ (

 .شۈكۈر قىلىشىڭالرنى خااليدۇ) ئىنئاملىرىغا  » 

 

 اليىق   شهنىگه  بۈيۈكلىكىنى  نىڭ  ئالالھ  ئۈچۈن  ئۇلۇغالش  ۋه  قىلىش شۈكۈر

ان يولى، بۇنىڭ مۇمكىن بولىدىغان ۋه ئهڭ ئاسان بولغ. شهكىلده تهقدىرلهش الزىم

بهندىنىڭ ئالالھ ئالدىدا ئۆزىنىڭ ئاجىز ۋه ئالالھ قا مۇھتاج ئىكهنلىكىنى ئىتىراپ 

 ياخشى   ئهڭ  قىلىشىنىڭ  ئېتىراپ  ئاجىزلىقىنى  بهندىنىڭ  بولۇپ، قېلىشى

 نازىل بولۇشقا باشلىغان كېچىنى مىڭ ئايدىن ئهۋزهل   .»دۇئا  «   نامايهندىسى

 ئالغ قىلغان،  ئىچىگه  كېچىنى ئۆز  بهرىكهت  ئۇ  بارلىق ئۇلۇغلىق ۋه ان رامىزانغا،

 :خوش بىشارهت  ئاتا قىلغان قۇرئان، ۋهھىي ئېلىپ كهلگهن 

 

، مهن )ئۇالرغا ئېيتقىنكى( مېنىڭ بهندىلىرىم سهندىن مهن توغرۇلۇق سورىسا  »

 يېقىنمهن   ھهقىقهتهن ئۇالرغا  ماڭا )يهنى ئۇالرنىڭ ئهھۋالىنى بىلىپ تۇرىمهن ( ،

ن دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن، ئۇالر توغرا يول دۇئا قىلسا، مه

 ئىمان ئېيتسۇن   تېپىش ئۈچۈن مېنىڭ دهۋىتىمنى قوبۇل قىلسۇن ۋه ماڭا يهنى (

  ئايهت– 186بهقهره سۈرىسى ( » ) ھهمىشه ئىمان بىلهن بولسۇن  ). 



 

 ئال  خىتاپ  خوش بىشارهتلىك  قىلىدىغان  تهسىر  يىلىكىگىچه  ئىنساننىڭ دىدا، بۇ

 ۋه   بۈيۈك  مۇشۇنداق  مۇمكىنمۇ؟  تىترىمهسلىكى  خوشاللىقتىن  قهلبى كىشىنىڭ

 پهقهت ئىالھىي   بايان قىلىش،  ئاممىباپ تىلدا  ئاددىي ۋه ئهبهدىي ھهقىقهتنى بۇ

 .   كاالمغا خاس بىر ئاالھىدىلىك بولسا كېرهك

 

، مهن )ئۇالرغا ئېيتقىنكى( مېنىڭ بهندىلىرىم سهندىن مهن توغرۇلۇق سورىسا  »

   يېقىنمهن  ئۇالرغا  ھهقىقهتهن )   تۇرىمهن  بىلىپ  ئهھۋالىنى  ئۇالرنىڭ  يهنى ( « .

 ئۇنىڭ   قىزىقىشنى  سوراش،  سۇئال  ھهققىده  ئالالھ  سوراش،  سۇئال  تىن ئالالھ

بىر كىشىنىڭ قىزىقىشى ۋه كۆڭلى نېمىده بولسا، ئۇنىڭ دهردىمۇ شۇ . مايىل قىلىدۇ

. شۇنىڭدا بولىدۇ» ئهسيادى / پىكرى « ولسا، بىر كىشىنىڭ دهردى نېمه ب  . بولىدۇ

 ئالالھ   غېمىنىڭ  كىشى  يهنى  قارىتىش،  قا  ئالالھ  بۆلۈشنى  كۆڭۈل  ۋه قىزىقىش

ئۇنتۇپ قالغان بىر » زىكىر « . بولىشى، مۇنداقچه ئېيتساق ئۇ بىر زىكىر بولىدۇ

 ھهقىقهتنىڭ ئۈستىدىكى چاڭنى   بىر  باسقان  ئۈستىنى توپا ھهقىقهتنى ئهسلهش،

بۇنىڭ ئهڭ . لىۋېتىش، كۆڭۈل دېرىزىسىنىڭ پهردىسىنى قايرىش دېگهنلىك بولىدۇئې

 :ياخشى ئىپادىسى دۇئا

 

دۇئا، . »ماڭا دۇئا قىلسا، مهن دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابهت قىلىمهن  »

 ئهمهل  بىر  قىلىدىغان  تونۇغانالر  ئۆزىنى  ئۆزىنىڭ .  بىلىدىغانالر  ئۆزىنى چۈنكى،

 ھهددىنى بىلگهنلهر، ئالالھ نىڭ چهك  .دۇ، ھهددىدىن ئاشمايدۇئاجىزلىقىنى بىلى

.  چېگراغا مهھكۇم ئهمهسلىكىنى، چهكسىز قۇدرهت ئىگىسى ئىكهنلىكىنى بىلىدۇ–

 ئۆزىگه يېتهرلىك –دۇئا، ئىنساننىڭ ئۆز . دۇئا، مانا بۇ تونۇشنىڭ تىلدىكى ئىقرارى



 ر  بولۇپ،  قىلىشى  ئىتراپ  ئالدىدا  ئالالھ  ئىپادىسى ئهمهسلىكىنى هسۇلۇلالھنىڭ

 يىلىكى  مېغىزى،  ئىبادهتنىڭ  دۇئا  ئېيتقاندا،  بىلهن .   ناماز« مهنىسىنى »

   مهنىسى  بىر  يهنه  ساالتنىڭ  بىلدۈرىدىغان »   »دۇئا  دۇئانىڭ .  ناماز يهنى،

 شهكلى  ئايالنغان  ھهرىكهتكه  فاتىھه .  بولغان  سۆزى  كىرىش  قۇرئاننىڭ شۇڭا

 اسىسۈرىسى، مۇكهممهل بىر ھىدايهت دۇئ  بهنده ئالالھ قا .  باغاق بولۇپ، دۇئا

 باغاق  ئهۋهتكهن بىر  بايان قىلىنماقتا.  روشهن ھالدا  يهرده شۇ  بۇ  بهنده : ئهگهر

 ئىجابهت   ئالالھ بهندىنىڭ باغىقىغا  ئهۋهتسه،  مۇناسىپ ھالدا باغاقنى قائىدىگه

 . قىلىدۇ

 

  

 

 سىلهرگ »  قىلىش  يېقىنچىلىق  ئاياللىرىڭالرغا  كېچىلىرىده  قىلىندى، روزا  ھاالل ه

يهنى ئۇالر سىلهرگه ئارىلىشىپ ياشايدۇ ۋه كىيىم (ئۇالر سىلهر ئۈچۈن كىيىمدۇر 

 يېپىشىدۇ  يېپىشقاندهك  )بهدهنگه  كىيىمسىلهر  ئۈچۈن  ئۇالر  سىلهرمۇ يهنى (،

 يېپىشقاندهك   بهدهنگه  كىيىم  ۋه  ياشايسىلهر  ئارىلىشىپ  ئۇالرغا سىلهرمۇ

 يېپىشىسىلهر  ا).  ئۆهللا  ئۆزۈڭالرنىڭ  ئالدىغانلىقىڭالرنى  روزا (زۈڭالرنى يهنى

 قىلغىنىڭالرنى  يېقىنچىلىق  كېچىسى  بىلدى)  ا.  قىلدى، هللا  قوبۇل تهۋبهڭالرنى

يېقىنچىلىق قىلىڭالر، ) يهنى ئاياللىرىڭالرغا(ئهمدى ئۇالرغا . سىلهرنى ئهپۇ قىلدى

 هللا ا  نهرسىنى  قىلغان  تهقدىر  پهرزهنتنى(سىلهرگه  يهنى  تاكى )  قىلىڭالر، تهلهپ

   يىپىدىن ئايرىلغانغا  يهنى تاڭ يورۇغانغا(تاڭنىڭ ئاق يىپى قارا  يهڭالر، ) قهدهر

 ئېتىكاپتا   مهسجىدته  سىلهر  تۇتۇڭالر،  روزا  كىرگىچه  كهچ  ئاندىن ئىچىڭالر،

   چېغىڭالردا  بولسۇن(ئولتۇرغان  كېچه  بولسۇن  يېقىنچىلىق )كۈندۈز  ئۇالرغا ،



 ا  شۇالر  ئهنه  قىلماڭالر،  چېگرىالهللا  بهلگىلىگهن  قىلغان (ردۇر  مهنئى يهنى

 يېقىنالشماڭالر)ئىشالردۇر  ئۇنىڭغا ،  .   ئىشالردىن(كىشىلهرنىڭ  قىلىنغان ) ھارام

 ا  ئۈچۈن،  بولىشى  ئىگه  تۇيغۇسىغا  مهسئۇلىيهت  ساقلىنىشلىرى، ئايهتلىرىنى هللا

  ئايهت– 187بهقهره سۈرىسى ( » ئۇالرغا مۇشۇنداق بايان قىلىدۇ  ). 

 

 كىيى »  ئۈچۈن  سىلهر  ئۇالر  كىيىمسىلهر  ئۈچۈن  ئۇالر  سىلهرمۇ ،   »مدۇر كىيىم .

ئۇ ئهيىپ ۋه كهمچىلىكىنى يوشۇرۇپ، ئىنساننى باشقا . ئىنساننى چىرايلىق قىلىدۇ

 بىرىنى – ئايالمۇ بىر –ئهر . جانلىقالردىن ئايرىپ تۇرىدىغان بىر شهرهپ لىباسى

   بىر  تۈگۈتۈپ يېپىشى،  ئهيىپلىرىنى  شهر–گۈزهللهشتۈرۈشى، هپ لىباسى  بىرىگه

 كېرهك  بولىشى .   ئايهت ئهر  –بۇ  پۈتۈن – ئايالنىڭ بىر  بىر  تولۇقلىغان  بىرىنى

گهۋدىنىڭ ئىككى پارچىسى ئىكهنلىكىنىڭ ۋهھىي تىلىدىكى ئىپادىسى بولۇپ، ئهر 

 بهرمهكته–  يورۇتۇپ  تهبىئىيتىنى  مۇناسىۋهتنىڭ  ئارىسىدىكى   ئايال .   –ئهر

   بىر  قىلىشى–ئايالنىڭ  ھىمايه   بىرىنى  بىر  بېغىشلىشى – ۋه  ھوزۇر  بىرىگه

 لېكىن،  مۇمكىنمۇ؟  ئىپادىلهش  ياخشى  بۇنىڭدىنمۇ  ئوخشىتىش   كېرهكلىكىنى

 بار  ھهقىقهت  بىر  چوڭقۇر  تېخىمۇ  ئىپادىلىگهن .   ئهر  ئايالنىڭ ئارىسىدا –يهنى،

 – ئۈلپهت ۋه مېھرى –يۈرهكلىرىگه يىپىنچا قىلغۇدهك دهرىجىده ئۆز ئارا ئۈنسى 

  شهكىللىنىشىمۇھهببهتنىڭ  ئهكسىچه .  زهيىپلهتمهيدۇ،  كۈچىنى  روزىنىڭ بۇ

 ئاشۇرىدۇ .   قاراپ ئائىله بويىچه سهپهرگه –ئهر  ئايال بىپايان قهلىب دۇنياسىغا

 ئاتلىنىدۇ  ۋه .  ئىكهنلىكىنى  تهقهززاسى  بىر  فىترىتىنىڭ  ئىنسان  ئارزۇنىڭ جىنسى

   نېمهت  بىر  ئهتكهن  بهخش  ئالالھ  قاندۇرۇشنىڭ  يولدىن  بىلىش ھاالل دهپ

   قىلىنغان  بايان  ئايهتته  كېرهكلىكىنى، »   ئۇالرغا  ئاياللىرىڭالرغا(ئهمدى ) يهنى

 . ئىپادىسىدىن بىلهلهيمىز» يېقىنچىلىق قىلىڭالر 



 

 ا »  هللا  ئالدىغانلىقىڭالرنى  ئۆزۈڭالرنى  كېچىسى (ئۆزۈڭالرنىڭ  روزا يهنى

نى بىزدىن پهرقلىق ئهبۇ مۇسلىم ئهل ئىسفاھا. »بىلدى ) يېقىنچىلىق قىلغىنىڭالرنى

مهنىسىنى بىلدۈرىدىغان » ئازايتىش، كېمهيتىش « ھالدا، تاھتانۇنه كهلىمىسىنىڭ 

   ئىپادىنىڭ  بۇ  قىلىپ،  بايان  تۈرلهنگهنلىكىنى  سۆزدىن  بىر  ھهقته «  بۇ ئالالھ،

سىلهرگه رۇخسهت قىلمىسىمۇ، كۆڭۈل خوشلىقىڭالرنى ئازايتىشنى ئىختىيارى ھالدا 

 قىلىدىغانلىقى  قوبۇل  بىلدى  ڭالرنى  قهيت »  بىلدۈرىدىغانلىقىنى  مهنىنى دېگهن

 رازى( قىلغان  ). 

 

 ا »  هللا  ئالدىغانلىقىڭالرنى  ئۆزۈڭالرنى  كېچىسى (ئۆزۈڭالرنىڭ  روزا يهنى

 قىلغىنىڭالرنى  يېقىنچىلىق (   »بىلدى  دهسلهپته .  بولغىنىدهك،  مهلۇم  ئايهتتىن بۇ

 تهسىر  ئهنئهنىسىنىڭ  يهھۇدىي  مهدىنىدىكى  روزا مۇئمىنلهر  سهۋهبىدىن، ى

   يېمهك  قالغان–كېچىلىرىده  ئويالپ  دهپ  چهكلهنگهن  جىمانى  ۋه .  ئىچمهك

يهھۇدىيالر . چۈنكى، يهھۇدىيلىقتا روزا تۇتقان بىرىنىڭ بۇالرنى قىلىشى ھارام ئىدى

 خۇددى   كېچىنىمۇ  تۇتقان  روزا  ئاچاتتى،  ئېغىزىنى  ئىپتارغا  ئىپتاردىن پهقهت

بهنى ئىسرائىل شهرىئىتىدىكى بۇ بهلگىلىمىنىڭ، . ىكۈندۈزگه ئوخشاش ئۆتكۈزهتت

: بۇ ئۈممهت ئۈستىدىن بىكار قىلىنىش سهۋهبى شۈ جۈملىلهر بىلهن بايان قىلىنىدۇ

يهنى روزا كېچىسى يېقىنچىلىق (ئۆزۈڭالرنىڭ ئۆزۈڭالرنى ئالدىغانلىقىڭالرنى هللا ا« 

 قىلغىنىڭالرنى  بىلدى)  ا.  ئهللا  سىلهرنى  قىلدى،  قوبۇل  قىلدى، تهۋبهڭالرنى هپۇ

 .     ئۈستۈڭالردىكى بۇ يۈكنى ئېلىپ تاشلىدى » 

 

قهدهر ) يهنى تاڭ يورۇغانغا(تاكى تاڭنىڭ ئاق يىپى قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا  »



   تۇتۇڭالر،  روزا  كىرگىچه  كهچ  ئاندىن  ئىچىڭالر،  »...يهڭالر،  تىلغا .  يهرده بۇ

   لهبزى  ئىباره  ئېلىنغان  ئايرىلغ«  يىپتىن  قارا  يىپ  ئاق  قهدهر  انغا شهكلىده »

   بولۇپ، »   يىپ  ئاق  يورۇشنى،»  تاڭ   بىلهن »    يىپ  قارا  كېچه » ئارقىلىق

رهسۇلۇلالھ بۇنى . قاراڭغۇلىقىنىڭ كۆزده تۇتۇلغانلىقىدا ھېچقانداق بىر شۈبھه يوق

 :تهپسىر قىلىپ مۇنداق دېگهن

 

«    شۇنداق  ئۇپۇقنىڭ  ياكى  ئاۋازى  ئهزان  بىاللنىڭ  مهيلى  شهكلىده(  ) تىك

 قويمىسۇن  توختۇتۇپ  يېيىشتىن  سوھۇر  سىلهرنى  بولسۇن،  يورۇقى . يېيىلغان

؛ 17بۇخارى، ساۋم، ( »  ئىچىڭالر يېيلغىچه يهپ ) ئېنىغا ( يورۇقلۇق مۇنداق 

   سىيام،  39مۇسلىم، رهسۇلۇلالھ روزىنىڭ باشلىنىشى ۋاقتى بولغان فهجىرنى  ).

.  رهزىيالالھۇئهنھۇ نهقىل قىلغانچۈشهندۈرگهن باشقا بىر ھهدىسىنى ئىبنى مهسئۇد

 ۋاقتىنى،   ئاقارغان  قاراپ  ئېنىغا  تاڭنىڭ  يېقىن  ئېتىشقا  تاڭ  ھهدىسته، مهزكۇر

 چۈشهندۈرگهن  دهپ  ۋاقتى  باشلىنىش  روزىنىڭ  بۇ  .  رهسۇلۇلالھنىڭ ساھابىلهر

 تاغالر،   يورۇتىشى،  پۈتۈنلهي  قاراڭغۇلىقىنى  تاڭ  يورۇقلۇقنىڭ چۈشهندۈرۈشىنى،

ئهبۇ . يولالرنى ئېنىق پهرق قىلىغلى بولىدىغان ۋاقىت دهپ چۈشهنگهنجىلغىالر ۋه 

 كېيىن،   ئوقۇپ بولغاندىن  رهزىيهلالھۇئهنھۇنىڭ بامدات نامىزىنى  ئهلى  ۋه بهكىر

 .سوھۇر يېگهنلىكى ھهققىده نهقىللهر بار

 

 بۇ –ئهل   مهنار ساھىبى بۇ ھهقتىكى بارلىق نهقىللهرنى بايان قىلغاندىن كېيىن،

 :ۆۋهندىكى ئادىل ۋه مۆتىدىل بولغان قارىشىنى ئوتتۇرىغا قويغانھهقته ت

 

 مۇناسىۋهتلىك  »  بىلهن  ئىجتىھاد  باشلىنىش ۋاقتى  روزىنىڭ  شۇ،  ئۆزى سۆزنىڭ



 بۇ   ئىجتىھادالر  كۆرگهن  قوبۇل  ھهممىسى  ئېقىمالرنىڭ  فېقىھ  مهۋجۇت بولۇپ،

 تهقدى  ۋه  قىلغان  مۇئامىله  بىلهن  ئىھتىياتچانلىق  ئهڭ  شايان مهسىلىده رگه

 قاراشالردۇر  كالېندارالردا .  ۋه  تاراتقۇ  خۇتبىلهرده،  ۋه  ھالقىلىرىدا دهرس

كۆرسىتىلگهن ئىمساك ۋاقتىنىڭ، روزىغا باشالش ۋه بامدات نامىزىنىڭ يېقىنلىشىپ 

 بىلدۈرىدىغانلىقىنى   مهقسىتىنى  بىلدۈرۈش  كىشىلهرگه قالغانلىقىنى

 كېرهك  چۈشهندۈرۈش  جامائهتچىلىككه  مه.  قالغان بۇنىڭ  كهچ  سوھۇرغا قسىتى

كىشىلهرنى، سوھۇر سۈننىتىنى ئادا قىلىش ئۈچۈن ئويغۇتۇش ۋه نامازغا تهييارلىق 

بامدات ناماز ۋاقتى چىقىپ كېتىشكه بىر مىنۇت . قىلىشىغا شارائىت يارىتىپ بېرىش

 مۇۋاپىق بولىدۇ  يىگۈچىنىڭ روزىسى روزىغا  سوھۇر  قالغان ۋاقىتتا،  ۋاقىت . يهنه،

 كه  چىقىپ  يهپ  قاراپ  دهپ  ۋاقتى –تمىدى  كېيىن  روزىسى،  كىشىنىڭ  ئىچكهن

 بولىدۇ  توغرا  تهقدىردىمۇ  بولغان  مهلۇم  كهتكهنلىكى  ئۆتۈپ  جىنسى . لېكىن،

 بامدات   بولىدۇكى،  زۆرۈر  بولۇش  ئىھتىياتچان  تېخىمۇ  مهسىلىسىده مۇناسىۋهت

 184 جىلد، – 2 مهنار –ئهل ( » نامىزى ۋاقتىدا ئادا قىلىنسۇن  ). 

 

«    چېغىڭالردا  ئولتۇرغان  ئېتىكاپتا  مهسجىدته  كېچه (سىلهر  بولسۇن كۈندۈز

 )بولسۇن  قىلماڭالر،  يېقىنچىلىق  ئۇالرغا ،...«  .   –ئېتىكاپ  ئۆز «  كىشىنىڭ

   ئۆمرىدىن »شهخسىيىتى  قىلىش ئۈچۈن،  بىنا  دۇنياسىنى  ئىچكى  بايقاش ۋه نى

كى مهسجىدكه ئوخشاش بىر قىسقا بىر زامان تىلىمىنى ئالالھ قا ئاتاپ، مهسجىد يا

 كۆرسىتىدۇ  ئۆتكۈزۈشىنى  ماكاندا  باشتىن .  قايتىدىن  ھىرانى  ئېتىكاپ، ھهر

ئۆتكۈزۈش بولۇپ، قهلىب دۇنياسىغا قاراپ ئاتالنغان بۇ يالغۇز كىشىلىك سهپهرده، 

 بهندهننى خوشال قىلىدىغان نهرسىلهرگه ئورۇن يوق رهسۇلۇلالھ مهدىنىده ھېچ .

 باقمىغان  قىلىپ  بولغان .تهرك  ئىبادهت  بىر  قىلغان  قازا  ئېتىكاپنى  يىلنىڭ  بىر



 ھېسابلىنىدۇ  بولۇپ  ھهرىكىتى  تازالش  ۋه  پاكلىنىش  رۇھىي  بىر . ئېتىكاپ،

رهسۇلۇلالھ پهيغهمبهرلىكتىن بۇرۇن چىقىش قېيىن بولغان ھىرانىڭ تىك قايالىرىغا 

 يىلى چىقاتتى  ھهر  بايقاش ئۈچۈن  ئوڭشاش ۋه  دۇنياسىنى  ئىچكى تتىن ھىجره.

رامىزان ئېيىنىڭ ئاخىرىقى ئون كۈنىده، . كېيىن بۇ ئىبادهتنى مهسجىدته ئۆتكۈزدى

 ئادىتىنى ئۆمرىنىڭ   بۇ  ئاتالنغان رهسۇلۇلالھ،  قاراپ سهپهرگه ئىچكى دۇنياسىغا

 قىلىپ   سۈننهت  بىر  ئهگهشكۈچىلهرگه  ئۆزىگه  ۋه  داۋامالشتۇرغان ئاخىرىغىچه

 .قالدۇرغان

 

 ا »  شۇالر  بهلگىلىهللا ئهنه  يهنى مهنئى قىلغان ئىشالردۇر(گهن چېگرىالردۇر (« .

 ئالالھ بهلگىلىگهن چېگراالر بار  بهنده سانىچىلىك . چېگراالرنى بهنده بهلگىلىسه،

 چېگرا – چهك  بىر.  چېگرىنىڭ يوقلىقىنى ئىپادىلهيدۇ–بۇ چهك . چهكلىك بولىدۇ

   چهك  ھېچقانداق  بولمايدۇ–بولمىسا،   چېگرا  بهلگىلىگهن.  چېگراالرنى ئالالھ

   تۇرسۇن،  كهلتۈرۈپ سالماڭ»يېقىنلىشىش « ئېشىش ئۇياقتا  نى ئهقلىڭىزگه بۇ .

سهۋهپتىن ئايهتته بۇ چېگراالرنىڭ دهپسهنده قىلىنماسلىقى ئهمهس، بۇ چېگراالرغا 

 بايان  .يېقىنالشماسلىق تهلهپ قىلىنماقتا  ئايهتنىڭ ئاخىرىدا  بۇالرنىڭ مهقسىتى

 .يغۇسىغا ئىگه بولۇشمهسئۇلىيهت تۇ: قىلىماقتا

 

«    ئىشالردىن(كىشىلهرنىڭ  قىلىنغان  ھارام  مهسئۇلىيهت ) ساقلىنىشلىرى،

ئايهتلىرىنى ئۇالرغا مۇشۇنداق بايان قىلىدۇ هللا تۇيغۇسىغا ئىگه بولىشى ئۈچۈن، ا

«   مۇشۇنداق .  بۆلۈمى  ئايهت  مۇناسىۋهتلىك  بىلهن  روزا  سۈرىسىدىكى بهقهره

يهت بىلهن تهڭ دىمهتلىك بىر بهندىلىك ۋهزىپىسى روزىنىڭ ئىنسانى. ئاخىرىلىشىدۇ

 ئايهتتىمۇ – 183ئىكهنلىكىنى بايان قىلغان بۆلۈمنىڭ، دهسلهپكى ئايىتى بولغان 



شهكلىده چۈشۈنۈشىمىز زۆرۈر بولغان » مهسئۇلىيهت تۇيغۇسى « ھهقىقىي مهنىده 

 ۋاسته مهقسهت ئهمهس، بىرهر بۇنىڭدىن ، ئىبادهتلهرنىڭ. تهقۋانى كۆرسهتكهنىدى

 ئىكهنلىكىنى يهكۈنلهپ چىقىشقا بولىدۇ تهقۋا، ھهم ئىبادهتلهرنىڭ سهۋهبى ھهم .

 . نهتىجىسى، ھهم سهۋهبى ھهم غايىسىدۇر

 

 ئۆزلهشتۈرگۈچى قاراخانلې

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رۇزىنىڭ كۈچى   بۆلۈم6.

 

 

 روزا تۇتۇشنىڭ كۈچى

 



ىقى، رامىزان روزا تۇتىدىغان قهۋمنىڭ روزا تۇتۇشتا قانداق چىڭ تۇرىدىغانل  

ئىبادهتلىرىنىڭ قانداق قىلىپ ئهڭ مۇمكىن بولمايدۇ دهپ قارالغان يهرلهرگىچه 

قهلبى كور، قۇلىقى پاڭ، تىلى گهپكه   يېتىپ بارغانلىقىنى بىلهمسىز؟

كهلمهيدىغانالردىن باشقىالر بۇنى كۆرۈپ تۇرىۋاتىدۇ، ئاڭاليدۇ، رامىزان ۋه روزا 

پهقهت ئۆزى ئۈچۈنال توپلىغان نهرسىلىرى ۋه . تۇتىدىغان قهۋمنى تىلغا ئالىدۇ

 ساپا سۈرۈپ يۈرگهن ئاز بىر  دىندىن يىراقالشقان دىنسىزالر يۇرتلىرىدا كهيىپ 

قىسىم ئاغۇنالردىن باشقا، ھهممه ئادهم رامىزان ئېيىدا بىر نهرسىلهرگه 

 ئېرىشىشنىڭ كويىدا بولىدۇ . 

بۇ . ىرنهرسىلهرگه ئېرىشهلهيدۇرامىزاندا ھهر بىر جامائهت ئۆزى بىلمىگهن ھالدا ب

شۇ كىشىنىڭ ئىمانى، بىلىمى، چۈشهنچىلىرى، غهيرهت شىجائىتى ۋه نىيىتىگه 

ئهڭ تهقۋا ئىنسانالردىن . باغلىق بىر ئىش بولۇپ، كىشىگه قاراپ ئوخشىمايدۇ

مۇنداقال . رامىزاندا جامائهت بىلهن تهڭ دهرىجىده ئىبادهتلهرگه قىزغىن بولغان

گه »تۈگمىنى«غان كشىلهرگىچه ھهممه ئادهم رامىزاننىڭ مۇبارهك ئىبادهتكه قېتىل

رامىزان قىزغىنلىقى كۈچهيگهنچه جامائهت شۇنچه كۈچهيگهندهك . سۇ توشۇيدۇ

. چۈنكى رامىزان جامائهتنىڭ چوڭقۇر قاتالملىرىغا ۋهكىللىك قىلىدۇ. بولىدۇ

نىڭ چوڭقۇر كه ئايالندۇرىدۇ ۋه مىللهت» يىلتىزى كۈچلۈك مىللهت « مىللهتنى 

 .قاتلىمى كۈچهيگهنسىرى بهزىلهر گۇمان ۋه ۋهسۋهسىگه چۈشىدۇ

    كويالرغا، شۇ ئېنىقكى، ئۇ بهزىلهر رامىزان ئېيىنىڭ ئۆيلهرگه، كوچا   

. شهھهرلهرگه ۋه پۈتۈن ۋهتهنگه ئېلىپ كهلگهن ئىالھى پۇرىقىنى ياقتۇرمايدۇ

 ئۇالرنىڭ دوستلىرىنى بىئارام باغلىنىپ قېلىشى،) ئالالھ تهرىپىندىن(شهيتانالرنىڭ 

 شۇ بىئارامچىلىقىنى ئۇالرنىڭ يازغانلىرىدىن، قىلغان سۆزلىرىدىن، ئىش . قىلىدۇ

 .ھهرىكهتلىرىدىن، سۈكۈتلىرىدىنمۇ كۆرىۋالغىلى بولىدۇ



بۇ كىشىلهر ئۈمىتسىز ئازغانالر، يىلالردىن بېرى بۇالرنى بۇ ۋهتهندىن يوق قىلىش 

ك رامىزان ئېيىدا تېخىمۇ ئازغۇن ۋه گۇمراھ بىر خىياللىرى ھهر يىل مۇباره

. بىراق رامىزاندىن بۇالر قېچىپ قۇتۇاللمايدۇ. شهكىلده قايتىپ كېلىدۇ

خۇددى شائىر . ئاچچىقالنسىمۇ، زارلىسمۇ ئۇالرنىڭ قاچالىشى مۇمكىن ئهمهس

رهڭگىنى . »!بىر شامكى تهڭرى ياققان، پۈۋلهپ ئۆچۈرۈلمهس« : ئېيتقاندهك

كلىنى بۇزىدۇ، لېكىن ئالالھ ياراتقاننى ھېچقاچان بۇزۇشقا ئىمكانىڭىز بۇزىدۇ، شه

 !يوقتۇر

مۇشۇ يېقىندا ئاڭلىغان بىر ھىكايه بار ئىدى، بهلكىم خهلقنىڭ روھى يىلتىزىدىن 

 .يىراقلىشىپ كهتكهن ئهخمهقلهرگه بىر دهرس بوپ قالغۇسى

ېفۇن كهلدى، خاكان خاكان ئاقبايراق بىلهن پاراڭلىشىۋاتاتتۇق تۇيۇقسىز بىر تېل

قارشى . ماڭا ئۆزرىخاھلىق ئېيتىپ قارشى تهرهپ بىلهن سۆزلىشىشكه باشلىدى

ھېلىقى بىز دىسكىدىن ئاۋازىنى ئاڭلىغان ئۇستازىمىز بارغۇ، مهن ھازىر « تهرهپكه 

دېۋىدى،ئۇ تېلېفۇندىكى مهن تونىمىغان ئادهمدىن بىر ساالم » شۇنىڭ يېنىدا 

تېلېفۇننى قويغاندىن كېيىن خاكان ماڭا سۆزلهپ ئالدىم، ئهسلى ۋهقهلىكنى 

 يىلدهك 15ئىسىمده قېلىشىچه،. ئوخشاش بىر قاماقخانىدا ياتقان ئىكهن. بهردى

كېسىلگهن تېلېفۇندىكى قارشى تهرهپ تېخى يېقىندا جازا مۇددىتى تۈگهپ قويۇپ 

 .بېرىلىپتىمىش

   تۈرمه كامىرلىرىنى مۆھتىرهم خاكاننىڭ تۈرمه كۈنلىرىنى بىلىدىغانالر ئۇنىڭ  

ئۇ يهرده بىرىنچى ماددىسى . ھهقىقى بىر مهدرىسكه ئايالندۇرغانلىقىنىمۇ بىلىدۇ

قۇرئان تهپسىرى بىلهن ئېلىپ بېرىلىدىغان مۇنتىزىم بولغان مائارىپ شهكىللهنگهن 

دهل شۇ مهزگىللهرده، كامىرغا كىرگهنده سوۋغا قىلىنغان بىزنىڭ تهپسىر . ئىدى

ئۇ كامىردا قاچان تهپسىر ئاڭالش . اشتىن ئاخىرىغىچه كۆرۈپتۇسىن فىلىمىمىزنى ب



بىز بىلهن ھېچ «ئۈچۈن قۇالقلىقىنى تاقىسا، تېىلفۇندا ماڭا ساالم يوللىغان بۇ زات 

خاكاننىڭ . دهپ ئهيىپلهيدىكهن » كارىڭ يوق، ئۈنئالغۇ لىنتىسى ئاڭاليسهن 

ن ئىكهن، ئۇ كىشى يهنه ئېيتىشىچه بىر كۈنى يهنه ئۈنئالغۇدا تهپسىر ئاڭالۋاتقا

ئهيىپلهپتۇ، شۇنىڭ بىلهن قۇالقلىقىنى چىقىرىپ ئۇنىڭ قۇلىقىغا تاقاپتۇ ۋه مۇشۇنى 

 .دهپتۇ» ئاڭالۋاتىمهن 

شۇنىڭدىن باشالپ ئۇمۇ تهپسىر ئاڭالشقا ھىرىسمهن بولۇپ قاپتۇ، بۇ دهل مۇشۇ 

هنه بىر يۈز بهرگهن شۇ ۋهقه سهۋهبىدىن بۇ كىشىگه ي. ئادهمنىڭ ھىكايىسى ئىدى

جازاغا ئىتىراز بىلدۈرگهندىن كېيىن، . يېرىم يىل قاماق جازاسى ھۈكۈم قىلىنىپتۇ

 يىللىق 15جازا قارارى ئۇنىڭغا قارشى ھالهتكه ئۆتۈپ، بىر يېرىم يىللىق جازادىن 

 يىللىق 15ئىتىرازدىن كېيىن . جازاغا ئۇزارتىلىپ ھاياتىنى قاراڭغۇالشتۇرۇپتۇ

ن كۈنى بىر قهندىل كۈنىگه توغرا كهلگهن بولۇپ، بىر جازانىڭ ئۈستىگه يۈكلهنگه

مهزگىلدىن بۇيان ھاراق شاراپتىن مېھرىنى ئۈزۈپ تهۋبه قىلغان بۇ ئادهم، بۇ 

زۇلمهتلىك جازا قارارىنىڭ قايغۇسىدا ئهنقهرهدىكى مهيخانىالردىن ھارامغا يهر 

قهندىل كۈنى مۇناسىۋىتى بىلهن « نهگه بارسا شۇ يهرده . ئىزدهپتۇ

ئاخىرى كوچىنىڭ پىنھان بىر يېرىدىن چىراقلىرى . دهپ يېزىلغانىكهن   »قالدىتا

تېپىپتۇ، ئۆزىدىن باشقا ھېچكىم يوقكهن، يېنىدا    خىره يانغان بىر ئوچۇق مهيخانا

ھاراق ئىچىدىغانلىقىنى ئېيتىپتۇ، . شۇ يهردىكى ھهمرا بولغۇچى خېنىمالر بار ئىكهن

خىزمهتكارالر بېشى ئۇنىڭدىن . هلتۈرۈلۈپتۇبىر ھايال ئۆتكهندىن كېيىن ھاراق ك

ئۇنداقتا سهن غهيرى « . دهپتۇ» ياق    «: بۇ ئادهم» سهن ئالهۋىمۇ؟« :سوراپتۇ

جاۋابىنى بهرگهنده، بۇ » ياق « دهپ سوراپتۇ، بۇ ئادهم يهنه » مۇسۇلمانمۇ؟

بۈگۈن قهندىل كۈنى ئىكهنلىكىنى بىلمهمسهن، نېمىشقا ھاراق « خىزمهتچى ئۇنى 

لېكىن، سىلهرمۇ بۇ « ئۇمۇ ئۆزىنى ئاقالپ . دهپ ئهيىپلهپ كېتىپتۇ» ىسهن؟ئىچ



ئهگهر سهن « دېگهن ئىكهن، خىزمهتكارنىڭ » يهرده ھاراق سېتىۋېتىپسىلهرغۇ ؟

بۇ ھىكايىنىڭ . دېگهن جاۋابىنى ئاپتۇ» ئىچكىلى كهلمىسهڭ بىزمۇ ساتمايتتۇق 

ھاراقنىڭ پۇلىنى تۆلىۋىتىپ ئاخىرىدا بۇ بىزنىڭ ئادهم شۇنداق قىلىپ ئۇ يهرده 

 .ھاراقنى ئىچهلمهي ئۇ يهردىن ئۇچقاندهك چىقىپ كهتكهنلىكىنى قهيت قىلىدۇ

ھىكايىمىز بىزگه بۇ    .شۇنداق، سىلهرگه دهپ بهرمهكچى بولغان ھىكايهم مۇشۇ شۇ

ۋهتهنده كىشىلهرنى مهست قىلىپ، گۇناھقا كۆندۈرۈپ ئۇالرنى ئىسالمدىن 

بۇ رامىزان . ىلغانالرنىڭ خاتاالشقانلىقىنى چۈشهندۈرىدۇيىراقالشتۇرۇشنى خىيال ق

 ئېيىغىمۇ ئوخشاش مهنىده كېلىدۇ . 

ئۇالر قولىدىن كېلىشچه قارشىلىق ۋه جاھىللىق بىلهن ئىسالمغا ئۆچمهنلىك 

 .قىلسىمۇ، بۇ ۋهتهننى،بۇ تۇپراقالرنى ئىسالمدىن يىراقالشتۇرىۋېتهلمهيدۇ

 

 

 قۇتبىددىن يهرجىمىسى،

 انلې تهھرىرىباتۇر قاراخ

 

 

 رۇزنىڭ كۈچى   بۆلۈم6.

 

  روزا ۋه ئىنفاق

 روزا  بىلىدىغان  بىز  بولۇش بولۇپ،  بهھرىمان  تۇتۇش «  تهڭ سۆزىنىڭ » روزا

.  تهرك قىلىش ۋه تۇتۇش–نىڭ ئىككى تۈپ مهنىسى» كېچىش « مهنىداش سۆزى 

 لېكىن   ئىتىب» تهرك قىلىش « تۇتۇشنىڭ مهنىسىنى بىلىمىز، ار دېگهن مهنىسىگه



 .قىلمايمىز

 جهھهتتىن تۇتۇش   تۇتۇش بىر  روزا  توغرا،  بهرداشلىق (  چىداش، يهنى ساقالش،

 بېرىش  بولىدۇ)  دېگهنلىك  قىلىش  تهرك  جهھهتتىن  بىر  يهنه  بولسا،  روھى . بۇ

   نهپس  تۇتۇۋېلىپ،  ئۆزىنى  مهنىۋىيهتنى جهھهتتىن  ئېتىش؛  تهرك  خاھىشىنى

 دېگهنلىك  قىلىش  تهرك  ماددىيهتنى  تۇتۇپ  تۇتۇپ .  بولغاننى  مهڭگۈلۈك بۇ

تهڭ بهھىرلىنىشمۇ ماھىيهتته تهرك . ،ئۆتكۈنچى بولغاندىن ۋازكېچىش دېگهنلىكتۇر

 ئېتىش )   سۇنۇش  باشقىالرغا  كېچىپ  ۋاز  نهپسىدىن  ئۆز  يهنى  بۇ ) ئهمهسمۇ؟

ئالالھ يولىدا مال ( نۇقتىدىن ئېيتقاندا، زاكات، سهدىقه، سهدىقه فىتىر ۋه ئىنفاك 

 سهر–   دۇنيا  قىلىش  پ  پهرقلىق )  ئورتاقلىشىشنىڭ  ھهممىسى قاتارلىقالر

 ئىسىملىرىدىن ئىبارهت . 

 يوقسۇلالرنىڭ   ئارقىلىق  يولى  سهدىقه  ۋه  زاكات  مۆئمىنلهر  بولغان  ئىلكىده قول

ۋهخىپلهرمۇ . داستىخنىنى مولالشتۇرۇش ئۈچۈن قولىدىن كهلگىنىچه ياردهم قىلىدۇ

. ر ئوتتۇرسىدا بىر كۆرۈك بولۇشقا تىرىشىدۇبار كۈچى بىلهن بايالر بىلهن يوقسۇلال

 رامىزاننىڭ رهھىمىتىنى يوقسۇلالرغا يهتكۈزۈش ئۈچۈن ئالدىرىشىدۇ . 

 ئىپتار   ھازىرلىغان  ئورگانلىرىمۇ  ھۈكۈمهت  بىلهن  تۈرتكىسى مهسئۇلىيهت

 باھاسى   مال  ئهرزان  ۋه  يىمهكلىكلىرى  رامىزان  ئارقىلىق چىدىرلىرى

    بىلهن  پېقىر  يهڭگىللىتىشكه  تهمىنلهپ،  يۈكىنى  داستىخان يوقسۇلالرنىڭ

بۇالرنى كۆرۈپ تۇرىۋاتىمهن، بىلىمهن ھهم ئۇقۇشۇپ تۇرىمهن، ھهمده . تىرىشىدۇ

 خىزمهت   يولدا  بۇ  بىلهن  پىدالىق  جان  قانداق  ئورگانالنىڭ  يهرلىك بهزى

 .قىلىۋاتقانلىقىغا شاھىت بولدۇم

   توپ  كىشىلهر  نىيهتلىك  خالىس  بورامىزاندا  ئىسسىق  توپ  قاچا  بىر لۇپ،

 ئېرىشىشقا   رامىزاننىڭ ساۋابىغا  يهتكۈزۈپ،  يوقسۇلالرنىڭ داستىخىنىغا شورپىنى



 تىرىشىدۇ  يول .  ئولتۇرۇشقا  بىكار  ھهرگىزمۇ  ئۇالرنى  كۈچ  ئىمانى قهلبىدىكى

 قويمايدۇ .   ئاچ  سوقۇلۇپ،  قېقېلىپ  تاشلىۋېتىلگهن،  كۈن كوچىالرغا  توق

   ئاجىز  ئالدىرايدۇ بىچارىئۆتكۈزىدىغان  يوقالشقا  لهرنى  يهنىال .  بۇالر لېكىن

 ئهمهس  يىتهرلىك .   ئاچ  ئاجىز  بولۇپ،  يالىڭاچ،  كۆپ  شۇنداق  بىچارىلهر

 خهيىر  كېلىشى،  ھهركهتكه  ۋهخىپلهرنىڭ  تىرىشىشى،  كىشىنىڭ  نۇرغۇنلىغان

 يهرلىك   كۈچى،  توپىنىڭ  پىدائىالر  خالىس  ياردىمى،  ئورۇنلىرىنىڭ ساخاۋهت

 . ىڭ كۆڭۈل بۆلىشى بىلهن بۇ يوقسۇللۇقنى تۈگهتكىلى بولمايدۇئورگانالرن

 بهش يىل ئالدىدا زاكات بېرىۋاتقانالر، بۈگۈنكى جىق ئهمهس، پهقهت مۇشۇ تۆت 

 قالدى  چۈشۈپ  ھالغا  ئالىدىغان  زاكات  كۈنده  كىشىلهر .  بار  خىزمىتى تۈنۈگۈن

 .بۈگۈن ئىشسىز، ئاچ ۋه مۇھتاجلىققا مهھكۇم بولدى

 ىم بۇ ھالغا كهلتۈردى؟ئۇالرنى ك

   تاالن  بېرى  يىلدىن  ئالته  ۋهتهننى  قىلغانبۇ  ۋهقهسىنى   28    تاراج  فېۋرال

بۇ ۋهقه بىلهن بۇ ۋهتهننىڭ ھهقىقىي ئىگىلىرىگه قارىتىلغان جهڭ . پهيدا قىلغۇچىالر

 تاالڭ قىلىپ،  دۇنياسىنى پىياز سويغاندهك بۇالڭ كۆلهڭگۈلىرى، خهلقنىڭ مال 

   بىر  باشق«  تۈركىيه  ا  گۇرۇھتۇر»  ئاتىزىمچى  چىققان  بېشىغا  ئۇنىڭ . يارىتىپ

دهپ ئاتىغان، سهمىرگهنسىرى ئۆزىنى بىلمهي بهڭۋاش بولۇپ » مۇترهف«قۇرئان 

 ...بىر ئۇچۇم ئازغۇنالر« كهتكهن، ئۆزىنى بىلهلمىگهنسىرى سهمىرىپ كهتكهن  » 

 يوق قىلىش، قايغۇسىنى ئۇالر ئالداپ بۇلىغان بۇ ۋهتهندىكى ئىنسانالرنىڭ ئازابىنى

پاناھلىق « تۈگىتىش، ئاچ قالغانالرنى تويدۇرۇش، يالىڭاچالرغا كىيىندۈرۈش يهنه 

ئاتئىزمچى ( ئۇالر . دهپ قالپاق كهيگۈزۈلگهن مۇسۇلمانالرغا قالدى» تىلىگۈچى 

 . ئىچكهن،ھهممىنى بۇلغاپ تاشلىغان ئىدىبۇرۇنقىغا ئوخشاشال يېگهن ) گۇرۇھ 

 كهينى  ئۇالرنىڭ  بۇزۇپ  پاكىزالش،  تۈزهش،  بۇزۇلغاننى  چاققانلىرىنى  دىن



   ئاستىن  قىلىش،  بىنا  ئوڭشاش،ئاچالرنى –قايتىدىن  قىلىۋهتكهنلىرىنى ئۈستۈن

بۇ ئىشالر ھهمىىسى، ... تويۇغۇزۇش، يوقسۇلغا ئايلىنىپ قالغانلىرغا ياردهم قىلىش

 ئىد  چۈشكهن  زېممىسىگه  ساھىپلىرىنىڭ  ھهقىقىي  ۋهتهننىڭ  بۇ  ىيهنه لېكىن، .

 يوقسۇللۇق   بۇ  بولسىمۇ  كۆرسىتىلگهن  تىرىشچانلىق  قانچىلىك كۆرىۋاتىسىز،

 يهتمهيۋاتىدۇ  چامى  ئۈچۈرۈشكه  ئوتلىرىنى .   ئاجىز  قالغان،   ناھهقچىلىقتا

 بۇنچه   ھۈكۈمهتنىڭ  ۋه  شهخس  كۆپكى،  شۇنچه  سانى  نامراتالرنىڭ مهزلۇم،

 .تىرىشچانلىقلىرى تېخى بۇنىڭغا يېتهرلىك ئهمهس

 قول بۇ  ھهرگىز  خادىمالر  مهمۇر  قىلىدىغان  تهشكىل  ھۈكۈمهتنى  يېڭى  ئىشقا

 قۇشتۇرۇپ قاراپ تۇرماسلىقى كېرهك  رامىزاننىڭ كىشىلهرنىڭ يۈكىنى . ھازىردىن،

 ئۆتىشى   ھهركهتكه  جىددى  باشالپ  ۋاقىتتىن  بار  رهھمهتلىرى يهڭگىللىتىدىغان

 كېرهك .   ئۈچۈن  خهلق  بولغانالرنىڭ يوقسۇل  باشلىق  ئهمهلىي يېڭى  بىر جىددى

پىالنى بولشى، ھهمده دهرھال شۇ پىالننى ئىشقا كىرىشتۈرۈشى ۋه شۇ ئارقىلىق بۇ 

 زار، خارلىق، يوقسۇللۇق ئىچىده قالغان مىسكىنلهرنىڭ دۇئاسىنى ۋهتهنده ئاچ 

 ئېلىشقا تىرىششى الزىم . 

. مهسبۇ بىر دۆلهتنىڭ خهزىنىسى ئۈچۈن ئېلىپ ئېيتقاندا، ھېچقانچه بىر ئىش ئه

پهقهتال ۋهيران بولغان بىر بانكا خوجايىنىنىڭ چۆنتىكىگه چۈشۈپ كهتكهن پۇلىنى 

 ئىچىده   ئاچارچىلىق  بهلكى  تارقاتساقمۇ،  خهلققه  قالغان  ئاچ ۋهتىنىمىزدىكى

قالغان مىليون كىشىنىڭ يۈزىگه، ھېچ بولمىغاندا مۇشۇ رامىزان مهزگىلىده بولسىمۇ 

 يۈگۈرهيتتى  كۈلكه  پ.  ۋهتهندىكى  بۇ بۇ  چۈشۈرۈپ قويغانالر،  ھالغا  بۇ ۇقراالرنى

   ئىشىنى »   ۋهتهن  ھېچ »  ئهمهسمىدى؟  قىلغان  تۇرۇپ  ئېلىپ  تىلغا ئىسمىنى

« نامى بىلهن بۇ مىللهتكه قىلىنغان زىيانكهشلىك، يهنه شۇ » دۆلهت « بولمىغاندا 

 دۆلهت« بۇنىڭ بىلهن . تهرىپىدىن بىر ئاز بولسىمۇ ياخشىالنغان بوالتتى» دۆلهت 



   ئاز »  بىر  ئوبرازى  ئورگاننىڭ  ياكى  شهخىس  بىر  ھهرقانداق  قولالنغان نامىنى

 بولسىمۇ ياخشىالنغان بوالتتى . 

 ھېچبىر ئىشتىن   بوۋىلىرىنىڭ ئېتىزلىقىدهك كۆرگهن، شۇنداقتىمۇ بۇ ۋهتهننى ئاتا

 تهۋرهپ   مويىنىڭمۇ  تال  بىر  قارىتا  ئهھۋالغا  بۇ  كۆرمىگهنلهرنىڭ زهرهر

بۇ يۈز يىللىق بىر ھىكايه، بۇ دهل . هم تهۋرىمهيغانلىقىنى بىلىمهن قويمىغانلىقىنى ھ

 تهرهققىيات   قۇرۇلغان بىر تهشكىالت 19(بىرلىك ۋه تىن ) ئهسىرنىڭ ئاخىرىدا

 خهلقىگه   ئۆز  تۈزۈمىنىڭ  دۆلهت  بىر  مهركهزلهشكهن  ھوقۇق  قالغان، مىراس

 قىلغانلىرى  بى.  تۇرۇپ،  ئىشلهتمهي  سوپۇن  ياكى  سۇ  رامازان ھېچبىرىمىز ر

 ئۇقۇشلۇقىنىمۇ يازالمايدىغان ئهھۋالدا . 

 ئىزالرنى   قالدۇرغان  پاالكهتلهر  يۈزبهرگهن  ۋهتهنده  بۇ  شۇكى،  راستى گهپنىڭ

   تۈزهتكۈچى  »يهرلىكلهر«  قىلغان  پهيدا  پاالكهتنى  شۇ ،   ئىشتان « پادىچى

پهت بۇنىڭدىن كېيىن، يهنه ئۇالر پهيدا قىلغان ئا. دىن بهك زىرىكتى» كهيگهنلهر 

 پهيدا   پاالكهت  قايتا  ئۇالرنىڭ  بهلكى  ئهمهس،  ئۈچۈن  يوقۇتۇش ئىزنالىرىنى

 كېرهك  ئېلىنىشى  تهدبىر  ئۈچۈن  قىلماسلىقى  باشقا .  زىممىسىدىكى  ئهلۋهتته بۇ

 .ۋهزىپىلىرىنى ئادا قىلغان ئاساستا بولىشى الزىم

 يهرلىكنىڭ زېممىسىدىكى ئىشالر : 

هھمهت شامىلىنى، بۇ ۋهتهندىكى يوقسۇل رامىزان بىلهن تهڭ چىققان ئالالھنىڭ ر

  ئاجىزالر، چهتكه قېقىلغانالر ۋه مهزلۇمالرنىڭ يېنىغا، داستىخىنىغا يهتكۈزۈش . 

 

 قۇتبىددىن تهرجىمىسى،

 باتۇر قاراخانلې تهھرىرى

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رۇزنىڭ كۈچى   بۆلۈم6.

 

 رهھمهت ۋه جهننهت ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ

 

 :پهيغهمبىرىمىزنىڭ بىر سۆزىنى نهقىل قىلىپ مۇنداق دهيدۇ، )ر ئه ( ئهبۇ ھۈرهيره 

يهنه بىر رىۋايهتته جهننهت ئىشىكى (رامىزان كهلگهنده رهھمهت ئشىكىلىرى     »

 ئېلىنغان  دهپ  باغلىنىدۇ )  شهيتانالر  ۋه  تاقىلىدۇ  ئىشىكى  دوزاق ئېچىلىپ،

 بۇخارى ۋه مۇسلىم(» ). 



زىدۇكى، ئالالھتىن خهۋهر بهرمىگهن رهسۇلۇلالھ بىزگه شۇنداق بىر خهۋهر يهتكۈ

. ھهر قانداق كىشى ۋه ھهرقانداق خهۋهر مهنبهسى بۇنداق خهۋهر يهتكۈزهلمهيدۇ

بۇ خهۋهر بىزنى بۇ دۇنيادىكى قىلمىشلىرىمىزنى نهزهرگه ئېلىپ، ئاخىرهت كۈنىمىز 

 توغرىسىدا ئويلىنىشقا، بۇ دۇنيا، ۋاقىت ۋه ماكان بىلهن ئاخىرهتتىكى دۇنيا، ۋاقىت

بۇ . ۋه ماكان ئارىسىدىكى باغلىنىشقا بولغان دىققهت قىلىشىمىزغا ئىشارهت قىلىدۇ

رهھمهت « بۇ پهرقلهرنىڭ ئىچىدىن بىرى بولسا . ھهدىسنىڭ مهزمۇنىدا پهرقلهر بار

 » ئىشىكى  رىۋايهتته  بىر  « ئىبارىسىنىڭ يهنه . دهپ كېلىشى» جهننهت ئىشىكى

   بىلهن  «ئالدى  ئىشىكى  رهھمهت  سوئالالر رىۋايىت»  بۇ  توختالساق، ىده

 كۆڭلىمىزدىن ئۆتىدۇ  رهھمهت ئىشىكلىرى تاقاقمىدى؟ :  ۋاقىتتا رامىزاندىن باشقا

 قانداق چۈشىنىش ۋه   شهكىلده  بۇ  ھهدىسنى  بۇ  ئېچىالمدۇ؟  كهلگهندىال رامىزان

 قانداق باھا بېرىش كېرهك؟

ھمهتلىرىنىڭ ئالالھ نىڭ ره: دوستالر، بۇ سوئالغا مۇنداق جاۋاپ بېرىشى مۇمكىن

باشقا ۋاقىتالردىمۇ بۇ رهھمهت . پهقهت بىرال ئىشىكى يوق، بىر قانچه ئىشىكى بار

 دۇئالىرىمىزغا   بىزنىڭ  مۇمكىن،  بولۇشى  بار  ئوچۇقلىرى ئىشىكلىرىدىن

 بىرىدىن بۇ يهرده ئىككى مهسىلىنى بىر . ئېچىلىدىغانلىرى بار بولۇشى مۇمكىن

 ئايرىش الزىم  تاقالغان بولۇش پهرقلىق يهنى قۇلۇپ سېلىنغان.  بولۇش ۋه  ھالدا

 ئۇقۇم  ئىككى  سېلىنغان .  قۇلۇپ  ھېچبىرىگه  ئىشىكلىرىنىڭ  رهھمهت  نىڭ ئالالھ

 ھالهتته  يېپىلغان  ھالدا  بولىدىغان  ئاچقىلى  ئىتتىرىپ  پهقهت  ئهمهس، بىز .

   قۇرئاندا  بۇ  بىلهن كېلىمىز،  تىلهكلىرىمىز  ئۆز « ئالالھنىڭ رهھمهت ئىشىكلىرىگه

 .دهپ ئېلىنغان» ئىستىغفار« ۋه  » تهۋبه

 كېلىپ،   ئالدىغا  ئىشىكىنىڭ  رهھمهت  نىڭ  ئالالھ  بىلهن  ئىستىغفار  ۋه تهۋبه

 شۇ   ئېچىلىپ  ئىشىكلهر  بولسا،  سهمىمىي  كىشى  بولغان  ئاچماقچى ئىشىكىنى



رامىزان مهزگىلىده بولسا بۇ ئىشىكلهر ئوچۇق تۇرىدۇ، . كىشىگه رهھمهت قىلىنىدۇ

ئىبادهت ئهمهللهرنى قىلىپ، روزا تۇتقان ئادهم بۇ ئىشىكلهردىن رامىزاندا ياخشى 

 .كىرىپ ئالالھنىڭ رهھمهتلىرىگه ئېرىشىدۇ

 بار  يول  ئايرىم  بارىدىغان  بىرگه  ھهر  ئىشىكلىرىنىڭ  رهھمهت  رامىزاندا ۋهھىي .

باشالنغان ئاي بولغان رامىزاندا ۋهھىي نۇرلىرى مۆئمىنلهرگه چېچىلسا، بۇ نۇرنىڭ 

 بى  يولنى ياردىمى  ئۇلىشىدىغان  ئىشىكلىرىگه  رهھمهت  شۇ  مۆئمىنلهر لهن

بىزگه شۇ رهھمهت ئىشىكلىرىنىڭ ئوچۇق بولىشى يېتهرلىك ئهمهسمۇ . كۆرهلهيدۇ

 :بۇنىڭ ئۈچۈن تۆت نهرسىگه ئىھتىياجىمىز بار! ئهجىبا ؟

 .كىشى شۇ ئوچۇق رهھمهت ئىشىكىگه تۇتىشىدىغان يولنى كۆرۈشى الزىم  1 .

 . بېسىپ شۇ ئىشىككه يېتىپ بارغۇدهك ماجالى بولىشى الزىمشۇ يولنى  2 .

 .شۇ ئىشىكنىڭ ئوچۇق ئىكهنلىكىنى بىلىشى الزىم  3 .

 .شۇ ئىشىكتىن كىرهلىگۈدهك ماجالى، كۈچى بولىشى الزىم  4 .

  قۇۋۋهتنى بهرگهن رامىزاندۇر ئهمىلىيهتته ئىنسانغا بۇ كۈچ  . 

. دهپ ئېلىنغان» ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ جهننهتنىڭ « ھهدىسنىڭ يهنه بىر شهكلىده 

 ياشاۋاتىمىز، جهننهت  بۇنى قانداق چۈشىنىشىمىز كېرهك؟ بىز بولساق بۇ دۇنيادا

 ئاخىرهتته  بىر .  ئېچىلغان  دۇنيادىن  ئاخىرهتتىكى  ئىنسان  بىر  بولغاندا، بۇنداق

 بۇ ئىشىكنىڭ  ئىشىكتىن قانداق كىرىشى مۇمكىن؟ بىز تېخى ئۆلمىگهن تۇرساق،

 بولشىنىڭ بىزگه قانداق ئهمىلىي پايدىسى ۋه مهنىسى بار؟ئوچۇق 

پهيغهمبىرىمىزنىڭ سائادىتى بىلهن بۇ سۆزلهر دىيىلگهن بولسا، بۇنى مۇنداق بىر 

 قانچه نۇقتىدىن

 .چۈشىنىش مۇمكىن

 ئهمهللىرىمىزدۇر  1 .  بىزنىڭ سالىھ  كىرىدىغىنى  ئىشىكىدىن  جهننهت . رامىزاندا



ن مۆئمىن ئادهم روزا تۇتقانلىقى ئۈچۈن، ئۆزىنىڭ ئارزۇ رامىزاندا ئىمانى كۈچلهنگه

مهسىلهن، مول بىر داستىخانغا . خىياللىرىدىن بهلگىلىك بىر مۇددهت ۋاز كېچىدۇ

 ئىمكانى   ئۈچۈن،  بويسۇنۇش  ئهمرىگه  نىڭ  ئالالھ  ئهمما  بار،  بولغۇسى داخىل

 جهننهتت  داستىخان  شۇ  بولسا،  ئۇزاتمىغان  قول  داستىخانغا  شۇ  شۇ بولسىمۇ ه

كىشىنى ساقاليدۇ، يىگۈسى بولسىمۇ يىمىگهن شۇ ئالما، ئارمۇت، بانانالرنىڭ مېۋه 

 تىكىلىدۇ  ئۈچۈن  ئۇنىڭ  جهننهتته  دهرهخلىرى  سالىھ .  رامىزاندىكى يهنى،

 تۇرىدۇ  ساقالپ  جهننهتته  بىزنى  ئهمهللىرىمىز  تۇغۇلىدۇ، .  سوئال  يهنه  يهرده بۇ

 جهن  ئهمهللهرىمىز  سالىھ  ۋاقىتتىكى  ئارىسىدىكى باشقا  بۇالر  كىرمهمدۇ؟ نهتكه

رامىزاندىن باشقا . ئۇقۇمىنى نهقىل قىلىپ چۈشهندۈرۈش مۇمكىن» باج « پهرقنى 

   ئهمهللىرىمىزدىن  ھهر  قىلغان  ۋاقىتتا »   باج  ئېلىنىدۇ»  مۇكاپات . بېرىلىدىغان

 قىممهت   قارىتا  مۇناسىۋىتىگه  بولغان  بىلهن  ھاياتىمىز  ئهمىلىمىزنىڭ  شۇ قىلغان

پهقهت ۋهھىيلهرنىڭ باشالنغان ئېيى بولغان رامىزاندا، قىلغان سالىھ . بولىدۇئىگه 

 ئېلىنماي ھېساپلىنىدۇ» باج « ئهمهللهر ئاالھىده بىر مهرھهمهت بىلهن  ئىككى .

   ئۆتكهنده  ئىشىكتىن  شۇ  ئارىسىدىكى  دۇنيا »   رامىزان  بېسىلغان » تامغىسى

 .ئهمهللهرگه ئاسانلىق ۋه ئىمتىياز بېرىلگهن

نى ئىككىنجى خىل شهكىلده » رامىزاندا جهننهتنىڭ ئىشىكلىرى ئېچىلىدۇ   2 . »

 مۇنداق چۈشىنىش مۇمكىن  ئېچىلغان جهننهت ئىشىكلىرىدىن رامىزاندا . رامىزاندا

 پۇرىيااليدۇ،   پۇرىقىنى  جهننهتنىڭ  مۆئمىنلهر  قىلغان  ئىبادهت  بىلهن ئىشتىياق

 جهننهت پۇرىقىنى ھىس قىلى  بۇ  ئېچىلىدۇئۇالرنىڭ قهلبى  قهلبى قۇرئانغا  ۋه . دۇ

 كىشىنىڭ   شۇ  ۋه  ئايلىنىدۇ  ئىشتىياققا  يۈك بولماي ئهكسىچه  ئهمهللهر ئىبادهت،

بۇ ئىشىكلهر قۇرئان ئىشىكى، سهۋىر ئىشىكى، . جهننهتكه كىرىشىگه ئاساس بولىدۇ

 قانائهت   ئىشىكى،  شۈكۈر  ئىشىكى،  زىكىر  ئىشىكى،  تهپهككۇر  ئىشىكى، ئىنفاق



 .رىق ئىشىكى ۋه شۇنىڭغا ئوخشىغان ئىشىكلهردۇرئىشىكى، چاقى

يۇقىرىقىدهك ئىبادهت ئهمهللهرنى قىلغان كىشىنىڭ قهلبى، ئېچىلغان شۇ جهننهت 

 تولىدۇ  بىلهن  تۇيغۇسى  لهززهت  چىققان  لهززهتلىك  .ئىشىكلىرىدىن  بۇ ئىنسان

   جاپا  ئىبادهتلىرى  ئهمهل  سالىھ  شۇ  قىلغان  قىلغىنىدا،  ھىس  كۈلپهت تهمنى

 تۇيۇلمايدۇبو  لۇپ  تۇيۇلىدۇ.  بولۇپ  نېئمهت  خىل  بىر  ئهكسىچه  شۇ . قهلبىدىن

تهمنىڭ قىممهتلىك ئىكهنلىكىنى ھىس قىلىدۇ ۋه ئۇنىڭغا ئىنتىلىدۇ، بۇ تۇيغۇ بىلهن 

 مهست بولىدۇ  بۇ ھۇزۇر يهنه شۇ پېتى بۇ كىشىنىڭ . رامىزان كهتسىمۇ بۇ تۇيغۇ،

 .ىرگهندهك تۇيغۇدا بولىدۇقهلبىده قالىدۇ، شۇ كىشى خۇددى جهننهتكه ك

 بىزنىڭ   رامىزان  قىلسۇن،  نىسىپ  بولۇشقا  كىشىلهردىن  شۇنداق  بىزنى ئالالھ

 !قهلبىمىزگه جهننهت پۇرىقىنى پۇراتسۇن

 

 قۇتبىددىن تهرجىمىسى،

 باتۇر قاراخانلې تهھرىرى

 

 رۇزنىڭ كۈچى   بۆلۈم6.

 

 

 

 رامىزانغا ھۆرمهت

 

مهنىلهرنىڭ ئاخىرقى ۋهكىللىرىگه يىتىشتىم، ئهتراپىمىزدا ياشىغان رىملىقالر ۋه ئهر

رىملىقالر بىزدىن بۇرۇنمۇ بار ئىدى، ئهرمهنىلهر بولسا چوڭ كۆچۈشكه ئهگىشىپ 

 ...مهسىلهن ،ئهينهكچى ئاگوپ ياكى ۋاققىس ئۇستا. كهلگهنلهر ئىدى



 قائىدىلىك كىشىلهر سۈپتىده ئىز بالىلىق خاتىرهمده ئالىجاناپلىق ۋه ئهدهپ 

بىر يهرده قوشنا بولۇپ ئىشلىگهن غهيرى مۇسۇلمانالرنىڭ، . ئىدىقالدۇرغان 

 ئىچكىنىنى رامىزان مهزگىلىده مۇسۇلمانالرنىڭ كۆز ئالدىدا بىر نهرسه يهپ 

 .كۆرمىدىم

ھهتتا بهزى غهيرى مۇسۇلمان ئانىالرنىڭ، بۇ جهھهتتىكى ئهستايىدىللىقى 

رىنىڭ قوللىرىغا يهيدىغان بىر مۇسۇلمان ئانىالردىن ئارتۇق بولۇپ، رامىزاندا بالىلى

 .نهرسه بېرىپ كوچىغا چىقارمايتتى

تارقىتىۋېتىلگهن بىر كونا پارتىيه ۋهكىللىرىنىڭ كىشىلهرنىڭ كۆزى ئالدىدا،   

قوللىرىدا سۇ ئىستاكانلىرىنى تۇتقان ھالدا كۆرگهن ۋاقتىمدا، بالىلىقىمدىكى ئهشۇ 

 هلدىرامىزانغا ھۆرمىتى بولغان ئهرمهنىلهر ئىسىمگه ك . 

رامىزانغا ھۆرمهت كۆرسهتكهنلهرنىڭ ئىسىملىرى ئاگوپ، 

 .ئىدى...ۋاققىس،ئوھاننهس

رامىزانغا ھۆرمهتسىزلىك قىلغان كونا پارتىيه ۋهكىللىرىنىڭ ئىسىملىرى بولسا لهيال، 

 ...خاتىپ، سىررى

خالىغان ئىمان ئېيتىدۇ، خالىغان «ئېتىقاد قىلمايدىغان بولىشى مۇمكىن، قۇرئاندا 

شۇ ئاگوپ ئهپهندى، ۋاققىس ئۇستاالر ئىسالمغا . دهيدۇ» !ار قىلىدۇئىنك

مهن بۇ يهرده . ئىشهنمهيتتى، لېكىن ئىنسانالرنىڭ ئېتىقادىغا ھۆرمىتى بار ئىدى

غهيرى مۇسۇلمانالرنىڭ سان جهھهتتىن ئاز بولغىنى ئۈچۈن ئۇالرنى مۇشۇنداق 

ئۇالر ئوسمانلى . ئىدىئۇالر مۇشۇنداق تهربىيهلهنگهن . قىلدى دهپ قارىمايمهن

دۆلىتىنىڭ قالدۇقلىرى ئىدى ۋه پهرقلىق مهدهنىيهتلهرنىڭ بىر يهرده مهۋجۇت 

كۆپ خىل دىنى ئېتىقاد بىرال ۋاقىتتا مهۋجۇت . بولۇپ تۇرااليدىغانلىقىنى بىلهتتى

 .بولۇپ تۇرغان مۇھىتتا ئۇالرغا قانداق مۇئامىلىده بولۇشنى بىلهتتى



 نى لهيال، سىررى نېمىشقا بىلمهيدۇ؟ راستىنال بىلمهمدۇ؟ئاگوپ ۋه ۋاققىسالر بىلگهن

بۇنىڭ سىرى نېمه؟ قېنى ئېيتىپ بېقىڭ؟ بۇالر ۋهكىلى ئىكهنلىكىنى داۋا   

! قىلىۋاتقان بۇ خهلق تارىختىن بۇيان ئۆز دىنىدا چىڭ تۇرۇپ كهلگهن بىر قهۋم

ىقىپ كهتتى ئهگهر بۇ كىشىلهر بۇ مهزلۇم ۋه دىندار خهلقنىڭ ھهممىسىنى دىندىن چ

دهپ قارىمىغان بولسا، سىزچه رامىزان كۈنىده قولىدىكى سۇ ئىستاكانلىرى بىلهن 

 !كىملهرگه سىگنال بېرىۋاتىدۇ؟

ئىنسان بۇ مهزگىلده سۇ ئىچمىسه . ئاخبارات يىغىنى دېگهن ئۇزۇن بولمايدۇ  

ئۆلۈپ قاالمدۇ؟ يهنه تېخى مۇشۇ كىشىلهر يىڭى پارتىيه قۇرغۇدهكمىش، 

ئهگهر بۇالر خىتاپ قىلىدىغان كىشىلهر .  قول تىققۈدهكمىشسىياسهتكه

فىرانسيهلىك ياكى گىرمانالر بولمىسا، ئهزهلدىن دىندارلىقى بىلهن مهشھۇر بولغان 

» خوش كهلدىڭ « كۈرتلهرنى، مهھهللىلىرىگه قۇلۇله ساتقىلى كهلگهنلهرگه 

 دېگۈدهك دهرىجىده دىندىن ياتالشتى دهپ قارامدۇ؟

 چۆككهن ۋاقتىڭىزدا، پهقهت ھۆرمهت سهۋهبىدىن يىمهكچى بولغان خهلق ئارىسىغا

 بهش يۈز قىزا تۇخۇم قورۇمىسىدىن ۋاز كېچىسىز؛ كىنوخانىغا بارسىڭىز، تۆت 

ئهگهر بهڭگه . ئادهمنى بىئارام قىلماسلىق ئۈچۈن پهس ئاۋازدا گهپ قىلىسىز

ه خۇمارىڭىزنى  بهش سائهتكىچبولسىڭىز، باشقىالرنى بىئارام قىلماي دهپ تۆت 

 .بېسىپ چىداپ ئولتۇرىسىز

بۇ ئهپهندىلهر خهلقى مۇسۇلمان بىر ئهلده ئامما ئالدىغا چىقىپ، ئۇالرنىڭ 

ئېتىقادنى ئېتىراپ قىلمايدىغانلىقىنى جاكارلىغاندهك، قوللىرىدا سۇ قهدهھلىرى 

 .بىلهن رهسىمگه چۈشىدۇ، ئېكرانغا چىقىدۇ



. بوالرمىش»  تۈركىيهنىڭ پارتىيىسى «تېخى يىڭى قۇرماقچى بولغان پارتىيسى 

قايسى تۈركىيهنىڭ؟ دېمهككى، ئۇ تۈركىيهده مۇسۇلمانغا يهر يوق، ئۇالرنىڭ 

 ئېتىقادىغا ھۆرمهت قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق، شۇنداقمۇ؟

بۇ بىشارهتنى تۈرك ياكى . مېنىڭچه بۇ ئارقىلىق مهلۇم تهرهپكه بىشارهت بېرىۋاتىدۇ

بۇ ئۇالرنىڭ بىز . اۋروپالىقالرغا بېرىۋاتىدۇكۈرت خهلقىگه ئهمهس، بهلكى ي

 دۆلهت – 10( سهزهر. ئۆزگهردۇق، بىز ئهمدى سىلهردىن دېگهن بىشارىتى

مۇ بۇنىڭغا ئوخشاش قىلغان، لېكىن ئۇنىڭ سىگنالى ۋهتهندىكى ئۇنىڭغا )رهئىسى 

 .ئوخشاشالرغا قارىتىلغان ئىدى

امىزانغا ھۆرمهتسىزلىك ئىككى مىللهتنىڭ مىللهتچى سهردارلىرى ئهڭ ئاخىرى ر

دېيهلمهيمهن، » ! مۇبارهك بولسۇن« . قىلىشتهك بىر نوقتىدا جهم بولدى

بۇ : ئهزهلدىن. ئهمما قۇتلۇق بولسۇن دهيمهن. ياخشىلىق ھهق ئىشالردا بولىدۇ

كۈرد ( ۋهتهنده، ئاتىزمچى كامالىزمنىڭ قوغدىغۇچىلىرى ئاخىرىدا ئاپوئىستلهر 

گه قالىدۇ، دهپ )ھ ئوجاالن تهرهپتارلىرى ئىشچىالر پارتىيسى ئابدۇلال

 :نېمه ئۈچۈن؟ دېمهي ئوقۇڭ. كهلگهنىدىم

ئهزىز پوپ ھهزرهتلىرى، مهن خىرىستىيان دىنىغا بهك يېقىن، سىزنىڭ  »  

شهخسىيتىڭىزگه ۋه دىنىڭىزغا بولغان ھۆرمىتىم مېنىڭ كۆرهشلىرىم ۋه دۇنيا 

 قارىشىمنىڭ مهركىزىده يهر ئالماقتا ». 

بۇ خهت پاپا ئىككىنجى جىين . كى سۆزلهر ئابدۇلالھ ئوجاالنغا ئائىتيۇقىرىدى

ال رېپوبلىكا، (پائۇلغا يېزىلغان بولۇپ، شۇ پېتى ئىتالىيه تاراتقۇلىرىدا تارقالغان 
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مۇسۇلمان كۈرتلهر، مۇنداق باشالنغان يولنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى 

 خالىسا، دهل مۇشۇ ئىشالرنى بېشىدىن ئۆتكۈرگهن مۇسۇلمان كۆرۈشنى

 .تۈركلهردىن كۆرىۋالسا بولىدۇ

. تاھارهت پهقهت نامازنىڭ ئالدىنقى شهرت بولۇپال قالماي، سىياسهتنىڭمۇ شهرتى

. مۇبارهك رامىزان بۇ مهينهت سىياسهتتىن پاكلىنىشنىڭ ئهڭ ياخشى پهيتى

ھالدا ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ، بۇنىڭغا روزانىڭ كۈچى بۇنى مۇۋهپپهقىيهتلىك 

 .ئىشىنىمهن

 

 قۇتبىددىن تهرجىمىسى،

 باتۇر قاراخانلې تهھرىرى

 

 

 

 

 

 

 رۇزنىڭ كۈچى   بۆلۈم6.

 

 

 

 رامىزانغا ھۆرمهت

 



ئهتراپىمىزدا ياشىغان رىملىقالر ۋه ئهرمهنىلهرنىڭ ئاخىرقى ۋهكىللىرىگه يىتىشتىم، 

ىلهر بولسا چوڭ كۆچۈشكه ئهگىشىپ رىملىقالر بىزدىن بۇرۇنمۇ بار ئىدى، ئهرمهن

 ...مهسىلهن ،ئهينهكچى ئاگوپ ياكى ۋاققىس ئۇستا. كهلگهنلهر ئىدى

 قائىدىلىك كىشىلهر سۈپتىده ئىز بالىلىق خاتىرهمده ئالىجاناپلىق ۋه ئهدهپ 

بىر يهرده قوشنا بولۇپ ئىشلىگهن غهيرى مۇسۇلمانالرنىڭ، . قالدۇرغان ئىدى

 ئىچكىنىنى مانالرنىڭ كۆز ئالدىدا بىر نهرسه يهپ رامىزان مهزگىلىده مۇسۇل

 .كۆرمىدىم

ھهتتا بهزى غهيرى مۇسۇلمان ئانىالرنىڭ، بۇ جهھهتتىكى ئهستايىدىللىقى 

مۇسۇلمان ئانىالردىن ئارتۇق بولۇپ، رامىزاندا بالىلىرىنىڭ قوللىرىغا يهيدىغان بىر 

 .نهرسه بېرىپ كوچىغا چىقارمايتتى

 كونا پارتىيه ۋهكىللىرىنىڭ كىشىلهرنىڭ كۆزى ئالدىدا، تارقىتىۋېتىلگهن بىر  

قوللىرىدا سۇ ئىستاكانلىرىنى تۇتقان ھالدا كۆرگهن ۋاقتىمدا، بالىلىقىمدىكى ئهشۇ 

 رامىزانغا ھۆرمىتى بولغان ئهرمهنىلهر ئىسىمگه كهلدى . 

رامىزانغا ھۆرمهت كۆرسهتكهنلهرنىڭ ئىسىملىرى ئاگوپ، 

 .ئىدى...ۋاققىس،ئوھاننهس

امىزانغا ھۆرمهتسىزلىك قىلغان كونا پارتىيه ۋهكىللىرىنىڭ ئىسىملىرى بولسا لهيال، ر

 ...خاتىپ، سىررى

خالىغان ئىمان ئېيتىدۇ، خالىغان «ئېتىقاد قىلمايدىغان بولىشى مۇمكىن، قۇرئاندا 

شۇ ئاگوپ ئهپهندى، ۋاققىس ئۇستاالر ئىسالمغا . دهيدۇ» !ئىنكار قىلىدۇ

مهن بۇ يهرده . ىنسانالرنىڭ ئېتىقادىغا ھۆرمىتى بار ئىدىئىشهنمهيتتى، لېكىن ئ

غهيرى مۇسۇلمانالرنىڭ سان جهھهتتىن ئاز بولغىنى ئۈچۈن ئۇالرنى مۇشۇنداق 

ئۇالر ئوسمانلى . ئۇالر مۇشۇنداق تهربىيهلهنگهن ئىدى. قىلدى دهپ قارىمايمهن



ه مهۋجۇت دۆلىتىنىڭ قالدۇقلىرى ئىدى ۋه پهرقلىق مهدهنىيهتلهرنىڭ بىر يهرد

كۆپ خىل دىنى ئېتىقاد بىرال ۋاقىتتا مهۋجۇت . بولۇپ تۇرااليدىغانلىقىنى بىلهتتى

 .بولۇپ تۇرغان مۇھىتتا ئۇالرغا قانداق مۇئامىلىده بولۇشنى بىلهتتى

 ئاگوپ ۋه ۋاققىسالر بىلگهننى لهيال، سىررى نېمىشقا بىلمهيدۇ؟ راستىنال بىلمهمدۇ؟

پ بېقىڭ؟ بۇالر ۋهكىلى ئىكهنلىكىنى داۋا بۇنىڭ سىرى نېمه؟ قېنى ئېيتى  

! قىلىۋاتقان بۇ خهلق تارىختىن بۇيان ئۆز دىنىدا چىڭ تۇرۇپ كهلگهن بىر قهۋم

ئهگهر بۇ كىشىلهر بۇ مهزلۇم ۋه دىندار خهلقنىڭ ھهممىسىنى دىندىن چىقىپ كهتتى 

ن دهپ قارىمىغان بولسا، سىزچه رامىزان كۈنىده قولىدىكى سۇ ئىستاكانلىرى بىله

 !كىملهرگه سىگنال بېرىۋاتىدۇ؟

ئىنسان بۇ مهزگىلده سۇ ئىچمىسه . ئاخبارات يىغىنى دېگهن ئۇزۇن بولمايدۇ  

ئۆلۈپ قاالمدۇ؟ يهنه تېخى مۇشۇ كىشىلهر يىڭى پارتىيه قۇرغۇدهكمىش، 

ئهگهر بۇالر خىتاپ قىلىدىغان كىشىلهر . سىياسهتكه قول تىققۈدهكمىش

ولمىسا، ئهزهلدىن دىندارلىقى بىلهن مهشھۇر بولغان فىرانسيهلىك ياكى گىرمانالر ب

» خوش كهلدىڭ « كۈرتلهرنى، مهھهللىلىرىگه قۇلۇله ساتقىلى كهلگهنلهرگه 

 دېگۈدهك دهرىجىده دىندىن ياتالشتى دهپ قارامدۇ؟

خهلق ئارىسىغا چۆككهن ۋاقتىڭىزدا، پهقهت ھۆرمهت سهۋهبىدىن يىمهكچى بولغان 

 بهش يۈز از كېچىسىز؛ كىنوخانىغا بارسىڭىز، تۆت قىزا تۇخۇم قورۇمىسىدىن ۋ

ئهگهر بهڭگه . ئادهمنى بىئارام قىلماسلىق ئۈچۈن پهس ئاۋازدا گهپ قىلىسىز

 بهش سائهتكىچه خۇمارىڭىزنى بولسىڭىز، باشقىالرنى بىئارام قىلماي دهپ تۆت 

 .بېسىپ چىداپ ئولتۇرىسىز



 ئالدىغا چىقىپ، ئۇالرنىڭ بۇ ئهپهندىلهر خهلقى مۇسۇلمان بىر ئهلده ئامما

ئېتىقادنى ئېتىراپ قىلمايدىغانلىقىنى جاكارلىغاندهك، قوللىرىدا سۇ قهدهھلىرى 

 .بىلهن رهسىمگه چۈشىدۇ، ئېكرانغا چىقىدۇ

. بوالرمىش» تۈركىيهنىڭ پارتىيىسى « تېخى يىڭى قۇرماقچى بولغان پارتىيسى 

غا يهر يوق، ئۇالرنىڭ قايسى تۈركىيهنىڭ؟ دېمهككى، ئۇ تۈركىيهده مۇسۇلمان

 ئېتىقادىغا ھۆرمهت قىلىشنىڭ ھاجىتى يوق، شۇنداقمۇ؟

بۇ بىشارهتنى تۈرك ياكى . مېنىڭچه بۇ ئارقىلىق مهلۇم تهرهپكه بىشارهت بېرىۋاتىدۇ

بۇ ئۇالرنىڭ بىز . كۈرت خهلقىگه ئهمهس، بهلكى ياۋروپالىقالرغا بېرىۋاتىدۇ

 دۆلهت – 10( سهزهر. ارىتىئۆزگهردۇق، بىز ئهمدى سىلهردىن دېگهن بىش

مۇ بۇنىڭغا ئوخشاش قىلغان، لېكىن ئۇنىڭ سىگنالى ۋهتهندىكى ئۇنىڭغا )رهئىسى 

 .ئوخشاشالرغا قارىتىلغان ئىدى

ئىككى مىللهتنىڭ مىللهتچى سهردارلىرى ئهڭ ئاخىرى رامىزانغا ھۆرمهتسىزلىك 

مهن، دېيهلمهي» ! مۇبارهك بولسۇن« . قىلىشتهك بىر نوقتىدا جهم بولدى

بۇ : ئهزهلدىن. ئهمما قۇتلۇق بولسۇن دهيمهن. ياخشىلىق ھهق ئىشالردا بولىدۇ

كۈرد ( ۋهتهنده، ئاتىزمچى كامالىزمنىڭ قوغدىغۇچىلىرى ئاخىرىدا ئاپوئىستلهر 

گه قالىدۇ، دهپ )ئىشچىالر پارتىيسى ئابدۇلالھ ئوجاالن تهرهپتارلىرى 

 :نېمه ئۈچۈن؟ دېمهي ئوقۇڭ. كهلگهنىدىم

زىز پوپ ھهزرهتلىرى، مهن خىرىستىيان دىنىغا بهك يېقىن، سىزنىڭ ئه »  

شهخسىيتىڭىزگه ۋه دىنىڭىزغا بولغان ھۆرمىتىم مېنىڭ كۆرهشلىرىم ۋه دۇنيا 

 قارىشىمنىڭ مهركىزىده يهر ئالماقتا ». 



بۇ خهت پاپا ئىككىنجى جىين . يۇقىرىدىكى سۆزلهر ئابدۇلالھ ئوجاالنغا ئائىت

ال رېپوبلىكا، (لۇپ، شۇ پېتى ئىتالىيه تاراتقۇلىرىدا تارقالغان پائۇلغا يېزىلغان بو
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مۇسۇلمان كۈرتلهر، مۇنداق باشالنغان يولنىڭ ئاقىۋىتىنىڭ قانداق بولىدىغانلىقىنى 

كۆرۈشنى خالىسا، دهل مۇشۇ ئىشالرنى بېشىدىن ئۆتكۈرگهن مۇسۇلمان 

 .تۈركلهردىن كۆرىۋالسا بولىدۇ

. تاھارهت پهقهت نامازنىڭ ئالدىنقى شهرت بولۇپال قالماي، سىياسهتنىڭمۇ شهرتى

. مۇبارهك رامىزان بۇ مهينهت سىياسهتتىن پاكلىنىشنىڭ ئهڭ ياخشى پهيتى

روزانىڭ كۈچى بۇنى مۇۋهپپهقىيهتلىك ھالدا ئهمهلگه ئاشۇرىدۇ، بۇنىڭغا 

 .ئىشىنىمهن

 

 قۇتبىددىن تهرجىمىسى،

 هھرىرىباتۇر قاراخانلې ت

 

 

 

 

 

 

 رۇزنىڭ كۈچى   بۆلۈم6.

 

  ۋهخپه مهدهنىيىتى



بۇ رامىزان ئىپتار ۋاقتىدا ۋهتهن كوچىسىدىن ئۆتتىڭىزمۇ؟ ئهگهر ئۇ يهرده بولغان 

   سۈيۈندۈرىدىغان  سىزنى  ئوخشاش  ماڭا  سىزمۇ  بولسىڭىز  خىزمهت « ئهسلى

   مانا  دېگهن  مۇمكىن»  بولىشىڭىز  كۆرگهن  ئىشنى  بىر  دېگۈدهك ئاقگۈن .

 قاتناش م  ئىلگىرلهۋاتقان  ئالدىرماي  كهلگىنىڭىزده،  ئالدىغا ېھمانخانىسىنىڭ

   يۈز  رهتلىك كىيىنگهن،  بهش قىستاڭچىلىقىدا،  پاكىز  ياشنىڭ  كۆزلىرى  ئون

   تىلهيدۇ« ئۈستىده  ۋهخپى خهيرلىك ئىپتار  ئاالھىده » !ئهقهبه دهپ يېزىلغان،

ماشىنىدىكىلهرگه تارقىتىۋاتقىنىنى ھازىرالنغان كىچىك خالتىالردىكى ئىپتارلىقالرنى 

 .كۆرىسىز

 ئايرىم بۇ خالتىالرنىڭ ئىچىده يهنه كىچىك خالتىالر بار بولۇپ، ئىچىده ئايرىم 

. ، بىر نهچچه تال خورما ۋه ئىچىملىك بار)بولكا تۈرى ( ھالدا ئورالغان پوغاچا 

 ئۈ  بىرسى  قالغان  قىستاڭلىقىدا  قاتناش  ئىستانبۇلنىڭ  ۋاقتىدا  بۇ ئىپتار چۈن،

سوۋغىنىڭ قانداق ئهھمىيهتلىك ئىكهنلىكىنى پهقهت ھهر كۈنى شۇ ئاۋارىچىلىقنى 

 .بېشىدىن ئۆتكۈزگهن كىشى بىلىدۇ

 كىشىنىڭ قولىغا بۇ 500ھهركۈنى ) ئاقابه مهدهنىيهت ۋه مائارىپ ۋهخپى(ئاقئهۋ 

 يهتكۈزۈۋاتىدۇ  سوۋغىنى .   ئېيىدا  رامىزان  پۈتۈن  شهكىلده  بۇ  15000ۋهخپه

 ه بۇ سوۋغىنى يهتكۈزۈشنى پىالنالپتۇكىشىگ . 

بۇنىڭغا ئوخشاش خالىس ئىشالرنىڭ ئومۇمىيلىشىشىنى ۋه ۋهخپىلهر ئۆزلىرىنىڭ   

   ئهسلى  خىزمىتى«  قىلىمهن»  ئارزۇ  تۇتۇش قىلىشىنى  ئىشالرغا  بولغان ئىسالم .

 مهكتهپ   باشالنغۇچ  پهقهت  ھهتتا  قۇرۇلغان،  ئۈچۈن  يولۇچىالر  پهقهت تارىخىدا

پۇرچاق « ىلىرىنىڭ يانچۇقلىرىغا قورۇلغان پۇرچاق سېلىپ قۇيۇش ئۈچۈن ئۇقۇغۇچ

 قۇرۇلغان ئىكهن» ۋهخپى  بۇ ئىشالر بۇ نوقتىدىال توختاپ    قىزىقارلىق بولغىنى،.

 چهكلىنىپ   بىلهنال  يولۇچىالر  پهقهت  بولۇپ،  كهتكهن  كېڭىيىپ  شۇنداق قالماي



   قالماي، »   قۇشالر  كۆچمهن  قۇرۇ»  ۋهخپىلهر  مهيدانالر ئۈچۈنمۇ  ۋه  يهر لغان،

 .ياسالغان

   بىلهن  گۈزهللىكلىرى  ۋه  ئاالھىدىلىكلىرى  بۇ  ئهمىلىيهتته  مهدىنىيىتى « ئىسالم

كۈنىمىز ئىسالم . ئارقىلىق كۈنىمىزگه يېتىپ كهلگهن ئىكهن» ۋهخپه مهدهنىيىتى 

 ئالدى  ئۆرنهك  ئاز  بهك  ئۆتمۈشتىن  ۋهخپىچىلىكى  ئهسلى .  ۋهخپىلهر بهزىده

بولماي، بىر پارتىيه، » ۋهخپه «  يىراقلىشىپ كهتكهن بولۇپ، ۋهخپه ۋهزىپىسىدىن

 ئايلىنىپ قالىدۇ  ئىگىلىككه  گۇرۇھى  شىركهتلهر  نهرسىنىڭ .  بىر  ۋهخپه ھالبۇكى،

ئالالھ يولىدا ھېچقانداق مهنپهئهت كۆزلىمىگهن ھالدا خىزمهتكه ئاتىلىشى بولۇپ، 

بۇ مهقسهتته . هتتىن ئىبارهتۋهخپىنىڭ ۋهخپهبواللىشنىڭ ئاساسلىق شهرتى بۇ نىي

 ئىنسان   ئۇتقان،  ئىنسانالرنىڭ قهلبىنى  خىزمهت قىلغانالر،  خهلققه  يولىدا ئالالھ

 ئىسالمغا   ئىنسانالرنى  ئىنسانالرغا،  ئىسالمنى  بولغان  ئىسمى  بىر بهختىنىڭ يهنه

 .ئۇالشتۇرغان

ئىچىده بۇ تۈردىكى سهمىمىي نىيهت بىلهن ئىنسانالرغا ۋهخپه قىلىنغان شهيئىلهر 

ئهڭ قىممهتلىك . تهربىيىلهپ چىقىش» ۋهخپه ئادىمى « ئهڭ قىممهتلىك بولغىنى 

   ۋهخپه  ئادهملىرى«  ۋهخپه  ھاياتىنى »  پۈتۈن  ئهمهس،  ماللىرىنى  ئۇالر بولۇپ،

   ۋهخپه  ئالالھقا )   ئاتايدۇ  ساقىيسىغا )  بهخت  ئىنسانالرنىڭ  ۋه قىلىدۇ

   بهخىت  كۆڭۈلگه  تۇشۇ–ئوخشاش،كۆڭلدىن   سائادهت  يدىغانالردۇر ھهدىيه .

بويۇملىرى تارقىتىلغان يهرلهرده ئۇالرنى كۆرگىلى بولمايدۇ، بۇ كىشىلهر خىزمهت 

 .دېگهنده ئالدىغا چىقىپ، نېمهت زامانلىرىدا ئارقىدا تۇرىدۇ

 بۇ ھهم سۈپهتلىك ھهم مول   بولۇپ،  تولۇق مهنىدىكى ئىشلهرچىقارغۇچىالر بۇالر

 يا  قىممهت  ئىجتىمائىي  رىتىش ھهرىكىتىدۇرمىقداردىكى  سهۋهبى .  بۇالرنىڭ مانا

 ئابدۇلالھ  بىلهن ئىسالم دىنى ئهسىرگه ئېلىنغان غهيرى مۇسۇلمان تارىق زىياد،



 ئهبۇ    ئېلباتتال قاتارلىقالرنىڭ  ئىمام پۇشتىدىن قانچىلىغان پهتىھ قىلغۇچىالرنى،

رنى ھهنىفهگه ئوخشاش ئۆزىگه قارشى جهڭ قىلغانالرنىڭ پۇشتىدىن دىنى ئالىمال

 .يېتىشتۈرهلىگهن

ھهزرىتى مهريهم بىر ۋهخپه ئىدى، ئانىسى خاننه بولسا ۋهخپه قىلغۇچى، ھهزرىتى 

 ئهڭ   بۇ  مانا  بولسا  ھهزرىتى زهكهرىيا  ۋهخپىنىڭ بىر مهھسۇلى،  بۇ  بولسا ئهيسا

 .گۈزهل باغنىڭ باغۋهنى ئىدى

 ئىنساننىڭ ۋهزىپسى ياكى خاننهده  بولغان ھهر  ئهقلى جايىدا ك ۋهخپه ئۇ ھالدا

 بولۇش ۋهياكى زهكهرىيادهك   ياكى مهريهمدهك ۋهخپه « قىلغۇچىالردىن بولۇش،

 .لهردىن بولۇش» باغۋهن 

 بهڭۋاش بالىالردهك باغدىكى مېۋىلىك   بواللمىغانالرغا،  تهۋه بۇالردىن ھېچبىرىگه

 .دهرهخكه تاش ئېتىش قېپقالىدۇ، خاالس

 

 قۇتبىددىن تهرجىمىسى،

 باتۇر قاراخانلې تهھرىرى
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 ھىرانى قايتىدىن باشتىن ئۆتكۈزۈش: ئىتىكاپ



ئىتىكاپ ئىنساننىڭ ئۆزىنى ئالالھ قا يېقىنالشتۇرۇش نىيىتده بىر مهسجىدكه بهنت 

 . قىلىشىدۇر

ئالالھ رهسۇلى ھىجرهتتىن كېيىن، ئۆمرىنڭ ئاخىرىغىچه رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون 

 ئىتىكاپ  قىلماي،  تهرك  ھېچ  ئىكهنكۈنىنى  ئۆتكۈزگهن  بىلهن  تا ئىتىكاپتا .

 . ئولتۇرالمىغان بىر يىلدا ئىتىكاپنىڭ قازاسىنى قىلغان

 يېڭىلىنىشى   سهرگۈزهشتىسىنىڭ  ھىرا  ئولتۇرۇش  ئىتىكاپتا  ئۈچۈن رهسۇلۇلالھ

 .ئىدى

ھالبۇكى، ھىرا سهرگۈزهشتىسىگه ئۆزىمىزدىن باشقا كىشىلهر ۋه شهيئىلهرگه كۆڭۈل 

 ئ  باشقا  بهكمۇ بۆلىۋاتقان،  بىز  تىرىشىۋاتقان  قۇتقۇزۇشقا  شهيئىلهرنى  ۋه ىنسانالر

 .مۇھتاج

بىپايان مهنىۋى . بۇ مهنىدىن ئېيتقاندا، ھىرا بىر مهنىۋى ھىجرهت، مهنىۋى كۆچۈش

ئىزدىگىنىنى تاپقاندا، خۇددى غايىپ . دۇنيادا ئىنساننىڭ ئۆزى ھهققىده ئىزدىنىشى

 ىغا قايتىدىن ئالغاندهك بولىدۇبولغان مهۋجۇدىيهت يىپىنىڭ بىر ئۇچىنى قول . 

 .ھهمىشه ئۇالر ھهققىده پاراڭلىشىمىز

 .ھهمىشه ئۇالرنى قۇتقۇزىمىز

 سورايمىز  ھېسابىنى  قىلغانلىرىنىڭ  ئۇالردىن  ھهمىشه  ئاگاھالندۇرىمىز، . ئۇالرنى

 . ئۇالرنى سوتاليمىز

 ئوت   تۇتاشقان  ئوت  ئۆزىگه  خۇددى  بىلهن،  تۇرقىمىز  بۇ ئۆزىمىزچۇ؟

 بىرىنىڭ، ئۆچۈرگۈچ  ئۆچۈرهلمىگهن  ئوتنى  تۇتاشقان  ئۆزىگه  ئوخشايمىز، ىلهرگه

 باشقىالرغا تۇتاشقان ئوتنى ئۈچۈرهلىشىگه كىم ئىشىنىدۇ؟

 .تهپهككۇر، خۇددى ئىسمىنى پهقهت كىتاپالردا ئۇچرىتىدىغان ئهنقاغا ئوخشايدۇ

 ئارىسى  قىلغانالر  سۆز  ھهققىده  ئۆزى  بولغىنى  يامان  ئهڭ  ۋه  باشقىالر دا ۋهقه،



تهپهككۇرنى يوقاتقانالر پىكىر يۈرگۈزۈش دهسمايىسىنى . تهپهككۇر غايىپ بولىدۇ

يوقۇتۇپ قويغانالر بولۇپ، دهسمايىسى يوق كىشى ئاچقان دۇككاندا قۇرۇق گهپ، 

 !قۇرۇق پاراڭدىن باشقا نېمه سېتىلىدۇ دهيسىز؟

 قه  يارىالنغان  تېپىشنىڭ،  ئىزدهپ  خىسلهتلىرىمىزنى  يوقاتقان لبىمىزنى ئىتىكاپتا

 ئايالندۇرۇلغان   مازارىغا  ئهخمهت  قاراجا  كىشىلهرتهرىپىدىن داۋاالشنىڭ،

 ئۇسۇلى  ياخشى  ئهڭ  قىلىشنىڭ  خالىي  خارابىلىقتىن  قهلبىمىزنى  يىڭى . قهلبنى

   ئۈچۈن  كهلتۈرۈش  ھالغا  چىداملىق  قهھىرلىنىشكه  يىڭى  ئازاپالرغا، رېمونت «

 .دېگهنلىك بولىدۇ ئىتىكاپ» قىلىش 

 س  تهربىيهلهش ئىتىكاپ  دۇنيانى  ئىچكى  تۈرلۈك  بىر  ئهسلىده ۈننىتى،

سهپهرۋهرلىكى بولۇپ، ھهر يىلى رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون كۈنىده، مهسجىدلىرىمىز 

 الزىم  ئايلىنىشى  مهكتهپكه  بىر .   بۇ  قىلغۇچىالر  ئىتىكاپ »   مهكتهپ نىڭ »

   ئوقۇشلىقى،  دهرىجىلىك  بىرىنچى  مهكتهپنىڭ  بۇ  قۇرئان ھېيىت ئوقۇغۇچىلىرى،

 .كۈنى، بۇ مهكتهپنىڭ ئوقۇش پۈتتۈرۈش مۇراسىمى بولىشى كېرهك

 بار  كهيپىيات  سۇس  بىر  غهلىته  قارىتا  ئىتىكاپقا  تۈركىيهده  ئىشلىرى . دىيانهت

ئىدارىسى پۈتۈن كادىرلىرىنى ئىشقا سېلىپ بۇ ئىبادهتنى خهلققه چۈشهندۈرىشى 

 يۇقىرى كهيپىياتتا ئادا باشقا مۇسۇلمان ئهللهرده ئىتىكاپ سۈننىتى ئهڭ. كېرهك

 قىلىنىدۇ  ئېلىپ .  قانداق  ئىبادىتىنىڭ  ئىتىكاپ  دۆلهتلهرده  ئىسالم بهزى

 توپ بولۇپ  بهزى مهسجىدلهرده توپ . بېرىلىدىغانلىقىغا ئۆزهم شاھىت بولدۇم

 تهربىيهدىن ئۆتكۈزلۈپ،   پروگراممىلىق بىر  پىالنلىق ۋه  كهلگهن ياشالر ئىتىكاپقا

 ئال  تهربىيىسى  يېڭىلىنىدۇئىسالم  بىلىملىرى  دىنى  ىدۇ،  ئۇ .  باشقا بۇنىڭدىن

 يېقىن   ۋه  بۆلۈش  كۆڭۈل  ياشالرغا  كىشىلهر  قىلىدىغان  ئىبادهت مهسجىدلهرده

 مۇناسىۋهت قۇرۇش پۇرسىتىگه ئېرىشىدۇ . 



 تۇرالمايدۇ  سورىماي  سوئال  بىر  مۇنداق  ئۆزىدىن  كىشى  بايلىقىغا : مهنىۋىيهت

 تۈركى  بولغان  ئىھتىياجلىق  مۇھىملىقىنى تېخىمۇ  ئىتىكاپنىڭ  مۇسۇلمانلىرى، يه

 تىرىلدۈرۈپ،   قاچان  سۈننهتنى  بۇ  قالغان  تاشلىنىپ  يېتىدۇ؟  چۈشىنىپ قاچان

 يارىالنغان قهلبىگه مهلھهم قىلىپ سۈرتىدۇ؟

ھه راست، چاي سۆھبهتلىرىده ۋاالقالپ ئۆتكۈزگهن شۇ بىر يىل ۋاقىتنى يىغسىڭىز، 

  قانچه ئىتىكاپقا توغرا كېلهر؟

 

 تبىددىن تهرجىمىسى،قۇ

 باتۇر قاراخانلې تهھرىرى
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 قهدىر كېچىسى

 سۈپهتتۇر  ئائىت بىر  قا  قۇددۇس ئالالھ  ئهل  ۋهھىيسىنىڭ ئهڭ يۇقىرى . ئىسالم



كهلىمىنىڭ . پهللىسى بولغان قۇرئان، بۇ سۈپهتنى پهقهت ئالالھ ئۈچۈن ئىشلىتىدۇ

« ۋه » ئۆزى مۇتلهق مۇقهددهس بولغان « ماتىكىلىق قۇرۇلمىسى جهھهتتىن گرام

 .مهنىنى بىلدۈرىدۇ» مۇقهددهس قىلىش ھهققى پهقهت ئۆزىدىال بولغان 

 قارىلىدىغان   دهپ  مۇقهددهس  غهيرى  تىن  ئالالھ  مهنىسى،  بىرىنچى بۇنىڭ

ھ قا خاس بۇ خىل مۇئامىله، پهقهت ئالال. ھاكىمىيهتنى رهت قىلىدۇ/ ھۆكۈمران 

 مهنىسىنى   قاراش  دهپ  بار  ياكى  كۆرۈش  باشقىالردا  سۈپهتنى  بىر بولغان

   بولۇپ،  ئىپادىلهيدىغان »   شىرىك  قالىدۇ»  بولۇپ  كهلتۈرۈش  ككه ئىككىنجى .

   مهنىسى، »   بولمايدۇ  ئۆزگهرتكىلى  قهتىئىي  بىلدۈرىدىغان » مهنىسىنى

   بولۇپ،  بهلگىلهش  دائىرىسىنى  مۇقهددهسنىڭ »   قدس  تۈرلهنگهن سۆزىد» ىن

 كونا   تهتقىقات،  بېرىلغان  ئېلىپ  ھهققىده  ئىشلىتىلىشى  قۇرئاندىكى سۆزلهرنىڭ

 قانداق   دائىرىسىنى  مۇقهددهسلىك  كهلگىچه  ۋهھىيسىگه  قۇرئان ۋهھىيدىن

شهكىلده تارايتىپ، پهقهت ئالالھ قىال خاس قىلىنغانلىقىنى رۇشهن ھالدا ئوتتۇرىغا 

 . قويىدۇ

. ان تهسهۋۋۇرىدا، چوقۇم ياخشى ياكى يامان زامان يوقئىسالمنىڭ زامان ۋه ماك

   مۇناسىۋهتلىك بولۇپ، –زامان ياكى ماكاننىڭ ياخشى  بولىشى ئىنسانغا  يامان

 – ماكان ياكى يامان يولغا سهرپ قىلىنغان زامان –ئۈنۈملۈك پايدىلىنىلغان زامان 

هتۈر ۋه شۇم مۇنداقچه قىلىپ ئېيتساق، ئوڭ ۋه تهلهيلىك ياكى ت. ماكان بولىدۇ

   يوق–زامان   ماكان  ئىشلىتىش .  يولغا  يامان  ياكى  ياخشى  ماكاننى  ۋه زامان

دهپ » شۇم « ياكى » ياخشى « رهسۇلۇلالھقا يهتكهن . ئىنسانغا مۇناسىۋهتلىك

 بۇ  سهۋهبى  قىلىشىنىڭ  رهت  دهپ  ئىزنالىرى  جاھىلىيهتنىڭ  ئاتاشالرنى چۈنكى .

اسىنى زاۋاللىققا يۈزلهندۈرىدۇ، مهنىۋىي بۇنداق بىر ئهقىل ئىنساننىڭ رۇھىي دۇني

 .   كۈچ ۋه قابىلىيىتىنى كاردىن چىقىرىدۇ



   بۇ  بولسا،  بولىدىغان  ماكان  بىر  مۇقهددهس  ئهڭ  يۈزىده  يهز  ئهگهر »  » كهبه

 بولىدۇ  ئاپهتكه .  تهبىئىي  قېتىم  ئون  نهچچه  بۇيان  تارىختىن  كهبىنىڭ ھالبۇكى،

 ئۇچرىغانلىقى مهلۇم ق تهتقىقاتچى ئهزراقى كهبىنىڭ ئالتمىش بۇ جهھهتته داڭلى.

يهمهنلىك خىرىستىيان . نهچچه قېتىم بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغانلىقىنى بايان قىلغان

 بولسا،   ئۇچرىغان  جازاغا  ئىالھىي  قىلغاندا،  ھۇجۇم  ئهبىگه  ئهبرهھه قوماندان

ھهججاج مهنچاناقلىرى بىلهن كهبىنى ئاسانال چىقىپ تاشلىغان ۋه ھېچقانداق بىر 

 ئۇچرىمىغان  بىلهن   .جازاغا  سىمۋوللىرى  شىرىك  ئىچىنى  كهبىنىڭ مۇشرىكالر

 توشقۇزغانىدى  خاراكتېرى .  مۇقهددهسنىڭ  ۋهقهلهر،  بۇ  قىسمىتىدىكى كهبىنىڭ

   تهقدىر  ئىالھى  ھهققىده )   قازا /   بىر )قهدهر  ئومۇمىي  ئېنىقالش مهقسىتىده نى

 . ئىزدىنىش دائىرىسىگه كىرگۈزۈلىشى كېرهك

مانالر ئىچىده مۇتلهق مۇقهددهس بىر ۋاقىت بار بولسا، بۇ قهدىر كېچىسى ئهگهر زا

 بوالتتى  بولۇشقا .  نازىل  كېچىده  بۇ  كۆره  بايانىغا  ئۆز  ۋهھىي،  قۇرئان چۈنكى

يهنه ئۆزى نازىل بولغان كېچىنىڭ بىر رامىزان ئېيى ئىچىده ئىكهنلىكىنى . باشلىغان

   قىلماقتا  بايان )2:185   كې ).  قهدىر  سۈره قۇرئان  بىر  ئايرىم  ئۈچۈن چىسى

 ئايرىغان   ) سۈره – 97(  »قهدىر كېچىسى « ، ئالالھ    .»قىممهتلىك كېچه « ،

   كېچه  بىر  قىلىنغان  مۇبارهك  44:3(تهرىپىدىن  ئايهتته  ).  قىممىتى  كېچنىڭ بۇ

 قىلىنماقتا  بايان  ئېنىق  بىلهن  رهقهم :   ئارتۇقتۇر «  ئايدىن  مىڭ  كېچىسى قهدىر

«)97:3   ). 

يهنى مهنلىك شهكىلده ئۆتكۈزۈلگهن .  يىلغا توغرا كېلىدۇ83اي تهخمىنهن مىڭ ئ

 ئايهتنى مۇنداق چۈشىنىشكىمۇ بولىدۇ  بۇ  دېگهنلىك بولۇپ،  بىر ئۆمۈر قهدىر « :

 . كېچىسى بىر ئۆمۈردىن ئارتۇقتۇر » 

 كېچىنىڭ   ياكى  ئۆزىدىنمۇ  كېچىنىڭ  قىممهت،  بۇ  بېغىشالنغان  كېچىسىگه قهدىر



 ولىشىغا سهۋهپ بولغان باشقا بىر ئامىل تۈپهيلىدىن بولغانمۇ؟بۇنچه ئهۋزهل ب

بۇنىڭغا . بۇ سۇئالنىڭ جاۋابىنى بىرىنچى ئايهت رۇشهن ھالدا ئوتتۇرىغا قويماقتا

چۈنكى قۇرئان بۇ كېچىده . كۆره، مهزكۇر كېچه بۇ قىممىتىنى قۇرئاندىن ئالماقتا

ارتۇق قىلغان ئامىل كېچه  مىڭ ھهسسه ئ30بىر كېچىنى . نازىل بولۇشقا باشلىغان

  /   قىلىپ –زامان  ۋاقىت  بىر  مۇقىم  كېچىنىڭ  بۇ  ئهمهسلىكى،  ۋاقىت

 بولىدۇ  مهلۇم  بهلگىلهنمىگهنلىكىدىن .   ۋاقىت  ئېلىنغان  تىلغا  قهمهرىيه / زامان

  )   ئاي (   شهمسىيه  كالېندارىنى  قهمهرىيه  بولۇپ،  تهۋه  كالېندارغا )  ) قوياش

 ئۆزگىرىشچان كالېندارىدىن ئايرىپ تۇرغان بى  ئۇنىڭ مۇقىم ئهمهس، ر خۇسۇس،

بۇنىڭغا قارىتا، قهمهرىيه يىلى ئىچىده مۇبارهك قىلىنغان ھهر بىر ۋاقىت . بولىشىدۇر

   ۋه مىراج كېچىسى (  ئىسرا  قهدىر كېچىسى،  بهرىكهتلىك )رامىزان،  مۇبارهك ۋه ،

اننىڭ ئاي قۇرئ. بولىشىنى ئۆزىدىن ئهمهس، ئهكسىچه باشقا بىر ئامىلدىن ئالماقتا

 قىلىپ  بايان  قىلىپ  ئۆلچهم  بهلگىلهشته  ۋاقىت  كالېندارىنى بۇنى    ، )10:5(

 ئوتتۇرىغا   ئۈچۈن  كهلتۈرۈش  ھالغا  ئوخشاش  بىلهن  كالېندارى شهمسىيه

   ھىيله  « چىقىرىلغان  » نهسى  قىلىشى  تهنقىد  مهنتىقىنى  ئۇسۇلى )9:37  بۇ  )

 .    سهۋهپتىن بولسا كېرهك

 مۇبارهك قىلغان ئامىلنىڭ قۇرئان ئىكهنلىكى  مى30قهدىر كېچىسىنى  ڭ ھهسسه

مهلۇم بولغاندىن كېيىن، بارلىق مۇبارهك، ئۇلۇغلىق ۋه بهرىكهت نوقۇل بىر زامان 

   پارچىسىغا  مهركهزلهشتۈرۈش توغرا /  قۇرئانغا  مهركهزلهشتۈرۈلمهستىن، كېچىگه

 :بۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىك بولىدۇ. بىر مۇئامىله بولىدۇ

 انئهي ئىنس    مۇبارهك قىلدى30ۋهھىي نازىل بولغان ۋاقىتنى ! .  مىڭ ھهسسه

 بولىۋاتقان   مهشغۇل  بىلهن  تۇرمۇشى  كىشىلىك  بىر  ئۆزىنىڭ  شهھىرىدها چۆل

   بىلهن  قىلىنىشى  نازىل  ۋهھىي  مۇھهممهدكه  ئوغلى  ئابدۇلالھنىڭ ئالهملهرگه «



   قىلىنغان  رهھمهت  بولدى»  ئهلچى     .بىر  شهھىرى  چۆل  بىر بولغان ئادهتتىكى

بولغان مۇبارهك ۋه ھۆرمهتلىك بىر شهھهر » شهھهرلهرنىڭ ئانىسى « مهككىنى 

 . قىلدى

 زېھنىڭگه،   قهلبىڭگه،  سېنىڭ  ئهگهر  قۇرئان  قىلغان  ھاسىل  ئۆزگۈرۈشلهرنى بۇ

 ئۆمۈردىنمۇ   بىر  كېچىسى  بىر  ساڭا  بولسا،  نازىل  دۇنيارىڭغا  ۋه ھاياتىڭغا

 تۇيغۇ، تهپهككۇر ۋه –ماسمۇ؟ سېنىڭ ھېس بهرىكهتلىك بولغان بىر ھايات بېغىشلى

 ھهرىكهت قابىلىيىتىڭنى نهچچه مىڭ ھهسسه ئاشۇرماسمۇ؟

ساھابىلهردىن بهزى كىشىلهر چۈشىده قهدىر كېچىسىنىڭ رامىزاننىڭ ئاخىرقى يهتته 

   رهسۇلۇلالھ  ئېيتقاندا،  رهسۇلۇلالھقا  كۆرۈپ،  ئىكهنلىكىنى رامىزاننىڭ « كۈنىده

 كېچىسى  يهتته  قالىدىكهن،    ھهققىدىكىئاخىرقى  ئوخشاپ  ئاساسهن چۈشۈڭالر

 كېچىسى   يهتته  ئاخىرقى  رامىزاننىڭ  بولسا،  تاپماقچى  كېچىسىنى  قهدىر كىم

 بۇخارى ۋه مۇسلىم( دېگهن » ئىچىدىن ئىزدىسۇن  ). 

 ئىكهنلىكىنى   كېچه  قايسى  كېچىسىنىڭ  قهدىر  رهسۇلۇلالھنىڭ  نهقىل بۇ

سۇلۇلالھ قانداق بولۇپ بىلمهي قالىدۇ؟ قۇرئان ره. بىلمهيدىغانلىقى ئىپادىلىمهيدۇ

 ئۇنىڭ ھاياتىنىڭ بۇرۇلۇش   قۇرئان نازىل بولغان كېچه  نازىل بولدى ۋه ئۇنىڭغا

بىر كىشىنىڭ ھاياتىدىكى ئهڭ مۇھىم بىر ۋهقه يۈز بهرگهن ۋاقىتنى . نوقتىسى ئىدى

لالھنىڭ ئۇنۇتۇپ قېلىشى مۇمكىنمۇ؟ بۇ يهرده بىزنىڭ تېمىمىز بۇ ئهمهس، رهسۇلۇ

 .بۇ ۋاقىتنى ئېيتماسلىقتىكى سهۋهپ نېمه؟ بۇ ئهسلى تېمىمىز

 بىلهن   ياردىمى  نهقىللهرنىڭ  ئهنئهنىسى،  مۇسۇلمان  بۇيان  ئهسىردىن نهچچه

 كېچىنى ئۇلۇغالپ ئىبادهت – 27رامىزاننىڭ   كېچىسىنى قهدىر كېچىسى دهپ بۇ

 قىلىپ كهلمهكته  يۈرهكل.  چاڭقىغان  مۇسۇلمان  مىليۇنلىغان  لهۋلىرىنى يۈز ىرىنى،

 . رهببىنىڭ رهھمهت ۋه شهپقهت بۇلىقى مىڭ بىر ئۈمىد بىلهن ئۇزاتماقتا



 مىليۇنلىغان   يۈز  ئايالنغان  يۈرهككه  تهك  تهبرىكلهشته  خاراكتېرلىق  سىمۋول بۇ

 بولۇشتۇر  نائىل  بىشارهتكه  خوش  بۇ  ئارزۇسى،  بىردىنبىر  مۇسۇلماننىڭ : »

 په  كېچىده  شۇ  جىبرىئىل  ۋه  پهرىشتىلهر  بىلهن  ئهمرى  رۋهردىگارىنىڭ زېمىنغا (

   قىلغان  تهقدىر  ئالالھ (   ئىش  بارلىق  سائادهت(  خاتىرجهملىك،  ) تىنچلىق، ...

 چۈشىدۇ  ئۈچۈن .   تىنچ  پۈتۈنلهي  قهدهر  يورۇغانغا  تاڭ  كېچه  ئامانلىقتىن –شۇ

  97:4،5( » ئىبارهتتۇر  ). 

 خات  سائادهت،  ھوزۇر،  تىنچلىق،  كهلگهن  ئېلىپ  ۋهھىي  ۋه چۈنكى ىرجهملىك

 تۇيغۇ، چۈشهنچه ۋه ھهرىكهت –بىر خىل ئهمهس بولۇپ، ھېس ) سهالم ( ھۆرلۈك 

 ئالىدۇ  ئىچىگه  ئۆز  ھاياتىنى  پۈتۈن  كىشىنىڭ  بىر  شهكلىده  بىلهنال . شهخس

 ۋه   ساھادهت،  ھوزۇر،  تىنچلىق،  جهمىئىيهتنىڭ  قالماستىن، چهكلىنىپ

وخشاش بىر مهنبهگه مهنسۇپ خاتىرجهملىكىنىڭ بهرپا قىلىنىشى، فىترهت بىلهن ئ

 ئهمهلگه   بىلهن  ئېرىشىش  نهپهسىگه  ئهتكۈچى  بهخش  ھايات  ۋهھىينىڭ بولغان

 .ئاشىدۇ

بىز بۇ كېچىده بۇ زېمىننى ۋهھىيدىن مهھرۇم قىلغانالرنىڭ ھىدايىتى ۋه ئىسالھى 

 . چۈنكى بهك چاڭقاپ كهتتۇق. ئۈچۈن، باشقىالر ئۈچۈن دۇئا قىلىمىز

 

 ىمىسى ۋه تهھرىرىباتۇر قاراخانلې تهرج

 

 ئۆمۈرگه بهدهل كېچه قهدىر كېچىسى: بۆلۈم .8

 

 

 ئوتتۇز مىڭ كۈندۈزگه تهڭ بىر كېچه   ئۇ كېچه



 ئېيى  قۇرئان  رامىزان  خهۋهرنىڭ .  ئىالھىي  ئهۋهتىلگهن  ئىنسانىيهتكه چۈنكى

 رامىزان ئېيىدا   بىر  كۆره  بايانىغا  قۇرئاننىڭ ئۆز سۇلتانى بولغان قۇرئان ۋهھىي،

 .لۇشقا باشلىغاننازىل بو

دهپ ئاتايدۇ » قهدىر كېچىسى « لهيل سۈرىسىده، قۇرئان نازىل بولغان كېچىنى 

 كېچىنىڭ   مهجھۇل  بۇ  شاھىت بولغان  قۇرئاننىڭ تۇغۇلىشىغا مىڭ ئايدىن « ۋه

 .ئىكهنلىكى بىلدۈرمهكته» ئارتۇق 

تۈن بىر بىر كېچىنى مىڭ ئايدىن ئارتۇق قىلغانمۇ، ئۇ كېچىنى ئۆز ئىچىگه ئالغان پۈ

ئايدا تۇغۇلىشى / نىمۇ مۇبارهك قىلغان ئامىل قۇرئاننىڭ ئۇ كېچىده )رامىزان ( ئاي 

 ئىدى  بارماق كۆرسهتكهن ئاي ئهسلىده قۇرئان ئىدى.  دېمهك،  قهدىر . رامىزانمۇ،

   بارلىق قهدىر  قىممىتىنى قۇرئاننىڭ تۇغۇلغان ۋاقتى ئىكهنلىكىدىن –كېچىسىمۇ،

 . ئالماقتا

 رامىزان ياكى قهدىر كېچىسىنىڭ بهرىكىتىگه قۇرئاننى بىر چ هتكه قايرىپ قويۇپ،

نائىل بولۇشنى خىيال قىلىش، خۇددى ۋهسىلىگه دۈمبىسىنى قىلىۋېلىپ، سهۋهپكه 

 بىر   تۇتقاندهك  چىڭ  ۋاستىنى  قويۇپ  تاشالپ  مهقسهتنى ئېسلىۋالغاندهك،

 .  ئهھمهقلىق

ت بهخش ئهتكۈچى ھاۋاسىنىڭ قۇرئاننىڭ ھايا. رامىزان ئىقلىمى قۇرئان ئىقلىمىدۇر

رۇھىغا خىيانهت . يۈرهكلهردىكى ئهڭ سولغان گۈللهرنىمۇ ئېچىلدۇرغان پهسلىدۇر

 ئايالندۇرۇلغان   يانغىنغان  تهرىپىدىن  قاراقولالر  رامىزان،  بىر قىلىنمىغان

 داغالنغان   چۈشىدۇ،  بولۇپ  يامغۇرى  رهھمهت  بىر  يۈرهكلهرگه مىليۇنلىغان

 بولىد   قهلبلهرگه  چۈمدۈرۈپ، مهلھهم  شادلىققا  قهلبلهرنى  تولغان  ماتهمگه ۇ،

 چۆللىرىنى   قهلب  كهتكهن  قاغجىراپ  ھالدا  قالغىدهك  قۇرۇپ  ئۇرۇقلىرى ئۈمىد

 . قايتىدىن بوستانلىققا ئايالندۇرىدۇ



 يىل 1433پۈتۈن بۇ گۈزهللىكلهرگه ۋهسىله بولغان قۇرئان، بۇنىڭدىن تهخمىنهن 

 مهۋجۇدىيهت تولغىقى   ھىرادا  بىلهن بۇرۇن،  قايسى جۈملىلهر يهۋاتقان مېھمىنىغا

 . نازىل بولۇشقا باشلىغانلىقىنى بۇ كۈنلهردىن يادىمىزدىن چىقارماسلىقىمىز كېرهك

 ياراتقان پهرۋهردىگارىڭنىڭ ئىسمى بىلهن ئوقۇغىن

 . ئۇ ئىنساننى لهخته قاندىن ياراتتى

 . ئوقۇغىن، پهرۋهردىگارىڭ ئهڭ كهرهملىكتۇر

 .ئۆگهتتى) هت يېزىشنىخ(ئۇ قهلهم بىلهن 

 .ئىنسانغا بىلمىگهن نهرسىلهرنى بىلدۈردى

 . كىتاپ ئهھلى بولماي تۇرۇپ ئىمان ئهھلى بولغىلى بولمايدۇ

بۇ . ئهمرى كېلىشكه باشلىغان» ئوقۇ « شۇڭا ئاخىرقى ۋهھىي، ئاخىرقى ئهلچىگه 

 تهبلىغ قىل « ئهمىر   بىلدۈر،  كهلىم» يهتكۈز، ىنىڭ دېگهن مهنىلىرىدىن بهكرهك،

بۇ ئوقۇش مهۋجۇدىيهتنى . مهنىسىنى بىلدۈرىدۇ» ئوقۇ « بىرىنچى مهنىسى بولغان 

ئىكهنلىكىنى » ئىجما « ئهمرىنىڭ ئاساسىي مهنىسىنىڭ » ئىقرا « . ئوقۇش ئىدى

مهۋجۇدىيهتنىڭ بار بولۇش ۋه « : دىققهتكه ئالساق، بۇ مۇنداق دېگهنلىك بولىدۇ

 ئۆزهڭ  قىل،  تهپهككۇر  ئۈستىده  ھهققىده غايىسى  غايهڭ  بولۇش  مهۋجۇت نىڭ

 زىچ   ئۇ  ئارىسىدىكى  ھالىقىسى  زهنجىر  شهكىللهندۈرگهن  مهخلۇقاتنى ئويالن،

 بىلهن   گهۋده  بولغان  مهنسۇپ  ئۆزى  پارچىالرنى  ۋه  بايقا مۇناسىۋهتنى

   »بىرلهشتۈرگىن .   بىر  مهلۇم  ھهرگىزمۇ  ئهمر  بۇ »   ئوقۇ  تېكىستنى «  « ياكى

   يهتكۈز  خهۋهرنى «   ئىپادىلىمهيدۇمهنىسىنى  ئۆزىده .  ۋاقىتنىڭ  شۇ چۈنكى،

   بىر  بولغان  كېرهك  يهتكۈزۈلىشى »   ئوقتۇرۇش  سهۋهپ»  بىرىنچى  بۇ . يوقتى،

ئىككىنجىسى، بۇ ۋهھىي چۈشۈپ، ئاندىن بىر مهزگىل ۋهھىي ئۈزۈلۈپ قالغان ۋه 

« ئاندىن مۇددهسسىر سۈرىسىنىڭ دهسلهپكى ئايهتلىرىنىڭ نازىل بولىشى بىلهن 



ئورنۇڭدىن تۇر ! ئهي ياتقان كىشى« رهسمىي شهكىلده باشلىغان ۋه » رىسالهت 

 ئاگاھالندۇر  ۋه !   قىلىنغان»  بۇيرۇق  دهپ  سۈرىسىنىڭ    بۇنىڭدىن. ئهلهق

بىلهن، مۇددهسسىر سۈرىسىنىڭ دهسلهپكى » نۇبۇۋهت « دهسلهپكى ئايهتلىرىنىڭ 

   ئايهتلىرىنىڭ »   رىسالهت  كۆر»  ئىكهنلىكىنى  مۇناسىۋهتلىك ىۋالغىلى بىلهن

 . بولىدۇ

 ۋه   قويۇشى  يوقۇتۇپ  ئۆزىنى  ساھهده  ھهر  جهمىئىيهتنىڭ  ياشاۋاتقان ئۆزى

 جىمجىتلىق   كېيىن،  كۆرگهندىن  تۇتقانلىقىنى  يۈز  زاۋاللىققا  جهھهتتىن ئهخالقىي

« بىلهن تولغان تاغقا قاچقان دهرتلىك قهلب، بۇ مۇبارهك تولغاقتىن كېيىن پهقهت 

 كهلتۈرۈ»ئۆز  ئېلىپ چىقىدىغان ىنىال دۇنياغا  ئىنسانىيهتنى يورۇقلۇققا پ قالماي،

 . بىر قوياشقا ئېغىر ئاياق بولغان

 مۇناسىۋهتلىك قايسى  دهسلهپ نازىل بولغان ئايهتلهردىن ئۇنىڭ مهۋجۇدىيهتكه

 بىلىپ   تولغانغانلىقىنى  ئازابىدا  تولغاق  قايسى  سورىغانلىقىنى، سۇئالالرنى

 يېتهلهيمىز  مهركهزله.  دىققىتىنى  پهلسهپه ئۇ  بىلهن  دىن  نوقتا،  ئىككى شتۈرگهن

مهن « ئۇ . ئۇچراشقان نادىر نوقتىالردىن بىرى بولۇپ، مهۋجۇدىيهت ۋه بىلىم ئىدى

   »كىم؟ ،  »   نېمه؟  مهقسهت  بولىشىمدىكى  »مهۋجۇت ،   پهيدا «  قانداق كىم،

ھهقىقهتنى كىمدىن، « ، »قهيهردىن كېلىپ قهيهرگه كېتىۋاتىمهن؟ « ، »قىلدى؟ 

 . شهكىلده، نېمه بىلهن ئۆگىنهلهيمهن؟قانداق » 

ئايهتلهر مانا بۇ مهۋجۇتلۇق سۇئاللىرىغا . بۇ سۇئالالر مهۋجۇتلۇق سۇئاللىرى ئىدى

 .   ئهمرى بىلهن باشالنغانىدى» ئوقۇ « جاۋاپ سۈپتىده نازىل بولغان ۋه 

 ئهلۋهتته  ئوقۇۋاتاتتى،  ئۇ  شهيئىلهرنى .  ۋه  مهۋجۇدىيهتنى  كائىناتنى، ئۆزىنى،

بۇ ئوقۇشنى كىتاپ . لېكىن ئالالھ نىڭ ئىسمى بىلهن ئوقۇيالمىغانىدى. وقۇۋاتاتتىئ

 يېتهلمىگهن   نىشانىغا  قاالتتى،  ئوقۇش يېرىم  بۇ  مۇكهممهللهشتۈرمىگهنده، بىلهن



 ئوقۇش بوالتتى  بىر .   ۋه  مۇقهددهس قىلدى  مۇبارهك ئوقۇشنى  بۇ  مانا « ۋهھىي

ىچىگه ئالغان ھالدا دائىم ئوقۇلدىغان ئوقۇشنىڭ ھهر خىل ئىجابىي تهرىپىنى ئۆز ئ

 . مهنىسىدىكى قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىدى» 

ئۇ كىتاپ بولسا قۇرئان ئىدى ۋه . ھهر كىتاپ بىر كىتاپنى چۈشۈنۈش ئۈچۈن ئىدى

 . قۇرئان بىر رامىزان ئېيىدا نازىل بولۇشقا باشلىدى

 بهده  ئۈچۈن  تويۇندۇرۇلىشى  روھنىڭ  ۋه  قهلب  ئهقىل،  ئاچ رامىزان ننىڭ

 قويۇلىشىدۇر  ئىالھىي پۇرسهت بولغان . رۇھنىڭ ئوزۇقلىنىشى ئۈچۈن تېپىلغۇسىز

 خىل   ھهر  ئۈچۈن  ئايالندۇرۇش  دوستىخىنىغا  قارۇن  دوستىخىنىنى، رامىزان

 ئايدا،   بىر  كهلگهن  دۇنياغا  كىتاپ  بىر  سۇلتانى  كىتاپالر  يىغقۇچىالر، غىزاالرنى

 بولسا،  يىغقان  كىتاپ  ئۈچۈن  ئوزۇق  ۋه    رۇھى  مهنىسى  كۈننىڭ  مۇبارهك بۇ

  ئهھمىيىتىگه تېخىمۇ مۇۋاپىق بولمامدۇ؟

   « پۈتۈن ئىنسانىيهتكه  ئهمىردىن ئايرىپ » ئوقۇ  بۇ  ئاينى، ئهمرى بېرىلگهن بۇ

لېكىن، رامىزاننىڭ . مۇبارهكلهشنىڭ ئهھمهقلىق ئىكهنلىكى ھهققىده توختالمايمهن

 مې  قىلماسلىقىمىزنىڭ سهۋهبى جىمى بهرىكىتىنى يىغىپ كۆڭۈل سارىيىمىزدا ھمان

 .  ھهققىده توختۇلۇشنى مۇۋاپىق دهپ قارايمهن

 مهسىله  بىر  ئىالھى  رامىزان  ۋه .  سۈنئىي  ئادهتتىكى،  ئالدىدا  مهسىله  ئىالھى بۇ

 بۇ   كهتمىسه،  ئېرىپ  قارىدهك  ئېرىگهن  نۇرىدا  قوياش  مهسلىلىرىمىز ئۆتكۈنچى

 .ۆرسىتىدۇمىسلىسىز پۇرسهتنى ئىسراپ قىلغانلىقىمىزنى ك

 قىلىدىغان   ھهدىيه  قۇرئانغا قۇرئان تۇغۇلغان ئاي دهپ مۇبارهكلىگهن رامىزاندا،

 گۇلىمىز كىتاپالردىن تىزىلگهن بىر گۇل دهسته بولىشى كېرهك بۇ گۇل دهستىنى .

 كېرهك  سۇنىشىمىز  قۇرئانغا  بولغان .  بىلهن  قۇرئان  مۇھىمى، ھهممىدىن

هللىگه چىقىرىشىمىز، ئۇنىڭ بىلهن ياخشى مۇناسىۋىتىمىزنى بۇ ئايدا ئهڭ يۇقىرى پ



 الزىم  قۇرۇشىمىز  مۇناسىۋىتى  دوستلۇق .   ئالدىدىكى  تۇرۇش « ئالالھ ھۆرمهتته

بىر « ىمىزنى بۇزمىغانلىقىمىزغا قۇرئاننى شاھىت قىلىشىمىز الزىم، بۇ دوستلۇقنى »

 . ئايالندۇرۇشىمىز كېرهك» شاھىتلىققا 

 كېچه،  قىلىپ كۆرسهتكهن  قهسهم  كېچه ئالالھ  باشلىغان  بولۇشقا  نازىل  قۇرئان

 كېرهك  بولسا  كېچىنىڭ شاھىتلىقى ئهڭ چوڭ گۇۋاھلىقتۇر.  بۇ  كېچه .  بۇ چۈنكى،

 بولدى  شاھىت  كاالمغا  ئۇلۇغ  ئهڭ  ئوتتۇزمىڭ .  بولۇپ،  كېچه  بىر  شۇنداق ئۇ

 . ئۇ شۇنداق بىر كېچىكى، بىر ئۆمۈرگه توغرا كېلىدۇ. كۈندۈزگه تهڭ كېلىدۇ

 نازىل  كېچه  ئهبهدىي ئۇ  ھاياتىمىز  يورۇتمىسا،  ھاياتىمىزنى  ۋهھىي  بولغان

 .قاراڭغۇلۇق ئىچىده قالىدۇ

 

 باتۇر قاراخانلې تهرجىمىسى ۋه تهھرىرى

 

 

 

 

 

 

 بىر بايرام ئارزۇاليمهن: بۆلۈم9.

 قهلهم بىلهن ئۈگهتكهننىڭ نامى بىلهن

 

 بىر ھېيىت ئارزۇ قىلىمهن

 قهلهم بىلهن ئۆگهتكۈچىنىڭ ئىسمى بىلهن



ئهڭ باشتا . مۇشۇنداق باشاليدۇ يۇھاننا ئىنجىلى. ممىدىن بۇرۇن سۆز بار ئىدىھه

ۋۇجۇتقا « پهيدا بولۇش . بىلهن باشلىدى» كهلىمه « سۆز بار ئىدى ۋه ھهر شهيئى 

پهۋقۇلئادده بىر ھالنىڭ ئىپادىسى بولغان ئىسا . ئهمرى بىلهن باشلىدى» كهل 

 .رگىزمۇ بىر تاسادىبىيلىق ئهمهسدهپ ئاتاش ھه» كهلىمه « ئهلهيھىسساالمنى 

مهسئۇلىيهت ئېڭىغا ئىگه كىشى . كهلىمه مۇھىم، يېزىش مهسئۇلىيهت تهلهپ قىلىدۇ

يازىدۇ، سۆزلىرى، نۇتۇقلىرى ۋه يهتكۈزۈلىشى كېرهك بولغان تۇرۇپ، يهتكۈزمىگهن 

ئهسهر / يازما . ھهقىقهت سهۋهبىدىن جاۋاپكارلىققا تارتىلىدىغانلىقىنى بىلىدۇ

 .چىنىڭ ئهمهلى بولۇپ ھېسابلىنىدۇيازغۇ

نېمهتنىڭ ھهققى شۈكۈر . يېزىش بىر پۇرسهت بولۇپ، ھهر پۇرسهت بىر نېمهت

ئهگهر شۈكرى ئادا قىلىنمىسا، ئۇنىڭ . بىلهن ئادا قىلىنغان ۋاقىت ئۇ نېمهت بولىدۇ

   .بهدىلى بېرىلمىسه، ئۇ ۋاقىتتا نېمهت مۇسىبهتكه، باالغا، پىتنىگه ئايلىنىدۇ

شۇڭا ئانادولۇدا ئۈچ كىشىنىڭ بىر يهرده تۇرۇپ . ۇھهببهتتۇرسۆز م

« سۆھبهتلىشىۋاتقانلىقىنى كۆرۈپ، نېمه ئىش قىلىۋاتقانلىقىنى سورىسىڭىز، 

سۆزدىن . دهپ جاۋاپ بېرىدۇ» ) سۆھبهتلىشىۋاتىمىز ( مۇھهببهتلىشىۋاتىمىز 

ا، سىزگه ئهسهردىن مۇھهببهتنى چىقىرىۋهتكهن ۋاقتىڭىزد/ سۆيگۈنى، يازمىدىن 

قالىدىغىنى بىر دۆۋه ھهرپ، بىر يېشىك كهلگۈدهك سۆز ۋه بىر چاڭگال جۈمله 

سۆزلىرىمىز شامدىن ياسالغان بېزهكلهر بولۇپ، ئۇالرغا جان . خارابىسى بولىدۇ

 .تهسىر كۈچىنى پهيدا قىلغۇچى رهببىمىزدۇر. بهرگۈچى، قان بهرگۈچى مۇھهببهتتۇر

ئېغىزنىڭ ئۇچىدىن چىققان سۆز، . رگه بارىدۇسۆز قهيهردىن چىققان بولسا، شۇ يه

قۇالقنىڭ بۇ تهرىپىدىن كىرىپ يهنه بىر تهرىپىدىن چىقىپ كېتىدۇ؛ يۈرهكتىن 

كۆر، گاس، . ھهر سۆز بىر نهرسه دېمهيدۇ. تايدۇ*چىققان سۆز يۈرهككه بېرىپ توخ



. بهزى سۆزلهر ناھايىتى كۆپ نهرسىلهرنى دهيدۇ. تىلسىز سۆزلهرمۇ بار

 .غان قۇلقى، كۆرىدىغان كۆزى بارالر ئۈچۈن، ئهلۋهتتهئاڭاليدى

 ناننىڭ ھهققى – بهندىنىڭ، سۇنىڭ –ئالالھ نىڭ . يېزىش بىر سهنئهتتۇر

ھهققىنى ئادا قىلماي تۇرۇپ يېزىش، . بولغاندهك، يازمىنىڭمۇ ھهققى بولىدۇ

هسهر، ھهققى ئادا قىلىنغان ھالدا يېزىلغان بىر ئ. ئهسهرگه زۇلۇم قىلغانلىق بولىدۇ

بۇ جهھهتتىن ئوقۇشمۇ بىر . ھهققىنى بېرىپ ئوقۇيدىغان كىتاپخان ئىزدهيدۇ

 ...ماھارهت ۋه مهسئۇلىيهتتۇر

ياخشى يېزىلغان بىر ئهسهرنىڭ مهقسىتى، مهلۇم بىر مهسىلىنى كۈنتهرتىپكه ئېلىپ 

ئاپتالنىڭ جاكارچىلىقىنى . كېلىش ياكى كۈنتهرتىپتىكى خاتالىقنى ئۆزگهرتىش

 تاراتقۇالر پهيدا قىلغان يالغان كۈنتهرتىپنىڭ لېيىغان سۈيىگه ئهگىشىپ قىلىۋاتقان

بۇ خىل . ئېقىش، بىر ئهسهر ئۈچۈن ئېيتقاندا، ئهڭ ئېغىر مۇسىبهت بولسا كېرهك

 .ئاقىۋهتكه قالغان ئهسهرنىڭ جازاسى كۆپۈكتهك يوق بولۇشتۇر

ئۆتكۈنچى، بىرسى غهيۋهت دهپ ئاتىلىدىغان . كۈنىمىزده ئىككى كۈنتهرتىپ بار

ئاددىي ۋه كىشىنى ئالدايدىغان كۈنتهرتىپلهر بولۇپ، بۇالرنى تاراتقۇالر پهيدا 

يهنه بىرسى بولسا، ئۇزۇن مۇددهت ئۇنتۇلمايدىغان، رهسمىي ۋه توغرا . قىلىدۇ

/ بولغان كۈنتهرتىپلهر بولۇپ، بۇ ئىككىنچى كۈنتهرتىپ ئىچىده ئهڭ بهرىكهتلىك 

 .لگىلىگهن مهسلىلهردۇرمۇبارهك بولغانلىرى ئالالھ به

رامىزان ئالالھ بهلگىلىگهن ئىالھى كۈنتهرتىپ بولۇپ، كۈندىلىك ھايات قاينىمىدا 

ئېقىپ كېتىۋاتقان ئىنساننىڭ ئىنسانلىقى، ئىنسانلىق خۇسۇسىيىتى تهكىتلهنگهن، 

بهشهر تهرىپىنى ئىنسانلىق خۇسۇسىيىتىنىڭ ئارقىسىغا چۆرۈپ تاشلىغان بىر 

ىالھى كۈنتهرتىپنىڭ مهقسىتى، ئىنساننىڭ مهسئۇلىيهت بۇ ئ. كۈنتهرتىپتۇر

لهئهللهكۇم « روزا پهرز قىلغان ئايهتنىڭ . تۇيغۇسىنى تهرهققىي قىلدۇرۇش



ئىبارىسى بىلهن ئاخىرلىشىشى بۇنى رۇشهن بىر شهكىلده » تهتتهقۇن 

بهدهن بهزىده ئهقىل ئىشلىتىدىغان قهلبنىڭ ئۈستىگه يېپىلغان . كۆرسهتمهكته

روزا، مانا بۇ قېلىن پهرده ئارىسىدىن . ر پهردىگه ئايلىنىپ قالىدۇقېلىن بى

ئىنساننىڭ ئىنسانى تهرىپىنىڭ، بهشهر تهرىپىدىن غالىپ كېلىشىگه ياردهم 

 .قىلىدىغان ئهمهل بولۇش رولىنى ئوينايدۇ

ئىنساننى باشقا يهرگه ئهمهس، . رامىزان ئىنسانغا ئهۋهتىلگهن بىر ئىالھىي باغاق

بۇ مهنىده، روزا ھهددىنى بىلىشكه . شقا چاقىرغان بىر تهكلىپنامهئۆزىگه قايتى

ئىنسانغا ئاجىز، زهيىپ، مۇھتاج بىر مهخلۇق . تهۋسىيه قىلىنغان بىر چاقىرىق

) چېگرا ( يهنى ئىنساننى ئۆز ھۇدۇت . ئىكهنلىكىنى ئهسلىتىش ھهرىكىتىدۇر روزا

هن كىشى ھهددىنى بىلىدۇ، لىرىنى بايقاشقا چاقىرىق بولۇپ، ئۆز ھۇدۇدلىرىنى بىلگ

 .بۇنى بىلگهن كىشى پهرۋهردىگارىنى بىلىدۇ

يهنه بىر تهرهپتىن رامىزان، يۈرهك مهملىكىتىنى بىر يىل تاشالپ قويغان ئىنسانغا، 

نى بايقاش ئۈچۈن يولغا چىق پهرمانى بولۇپ، فىترهت »ئىچىڭدىكى دۇنيا « 

، يادرو كۈچ مهركىزى جهھهتتىن ئىنسانغا بهخش ئېتىلگهن مىسلىسىز بىر كۈچ

ئىنسان نهپسى . بولۇپ ھېسابلىنىدىغان قهلبكه ئىنساننىڭ نهزىرىنى ئاغدۇرۇشتۇر

دائىم ئۆزىدىن بهكرهك باشقىالرغا كۆڭۈل بۆلۈشكه، باشقىالرغا قىزىقىشقا، 

باشقىالرغا قارىتىلغان بۇ ھهددىدىن زىياده . باشقىالرنى قۇتقۇزۇشقا ئامراق كېلىدۇ

 ۋاقىتته ئۆزىگه سهل قاراشنى كهلتۈرۈپ چىقىرىدۇ، ئىنسانغا قىزىقىش، كۆپىنچه

بۇ روھىي . ئۆزىنى ئۇنتۇلدۇرىدۇ، ھهتتا ئۆزىنى يوقۇتۇپ قويۇشقا سهۋهپ بولىدۇ

ھالهتكه گىرىپتار بولغان كىشىنى كۆپىنچه ۋاقىتتا ئۆزىگه تۇتاشقان ئوتنى 

ۋاي ئىسىت،    .ىزئۆچۈرمهي، باشقىالرنى قۇتقۇزۇش ئۈچۈن كېتىۋاتقان ھالدا كۆرىس

 .بىچاره ئۆزىگه تۇتاشقان ئوتتىن بىخهۋهر. دهپ قالىسىز



كىم بىلىدۇ، باشقىالر ھهققىده بۇ پهۋقۇلئادده كهمچىلىكنى بايقاۋاتقان ۋاقتىڭىزدا، 

 .سىزگىمۇ ئوت تۇتۇشۇپ كهتكهندۇ، بهلكىم

   يازمىلىرى/ رامىزان خاتىرىلىرى 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ۇاليمهنبىر بايرام ئارز: بۆلۈم9.

 

 كهمبهغهللهر بىلهن ھهمداستىخان بولۇش

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بىر بايرام ئارزۇاليمهن: بۆلۈم9.

 

 تولغىقىڭىزنىڭ مهقبۇل بولىشىنى تىلهپ

 

 



 تولغاقنىڭ قوبۇل قىلىنىشى ئارزۇسى بىلهن

 

  

 

. قۇرئان ئايالردىن رامىزان ئېيىدا نازىل بولۇشقا باشلىغانلىقىنى ئۆزى بايان قىلىدۇ

 قۇرئان   باشلىغانلىقىنى  چۈشۈشكه  كېچىسىده  قهدىر  بولغان  كېچه  بىر مۇبارهك

 تهكىتلهيدۇ  قهدىر .  مهزگىلدىكى  باشلىغان  بولۇشقا  نازىل  قۇرئان  ئهھۋالدا بۇ

 ئېنىق  ئىكهنلىكى  ئېيىدا  رامىزان  كېچىسىنىڭ  بولغان .  ئېنىق  بىلهن  قۇرئان بۇالر

 .ھهقىقهتلهر

 

ئوقۇ « تۇنجى كهلىمىسى . لۇلالھ ھىرا غارىدا ئىدىئىالھىي ۋهھىي كهلگهنده رهسۇ

بۇ . بولغان ئهلهق سۈرىسىدىكى دهسلهپكى بهش ئايهت بۇ جايدا نازىل بولدى» 

 مۇنداق  مهنىسى  ئايهتلهرنىڭ :   ئوقۇ«  بىلهن  ئىسمى  رهببىڭنىڭ  ياراتقان ئۇ !

 ياراتتى  قاندىن  لهخته  ئىنساننى  ئىگىسىدۇر.  كهرهم  چهكسىز  رهببىڭ  ئوقۇ،  ئۇ.

بۇ مهلۇماتالرمۇ . »ئىنسانغا بىلمىگهننى ئۆگهتتى . قهلهم بىلهن يېزىشنى ئۆگهتتى

 .تارىختا ئېنىق بولغان ھهقىقهتلهر

 

 ھهققىده   ھالىتى  رۇھى  ھىرادىكى  رهسۇلۇلالھنىڭ  ئاساسىدا،  ھهقىقهتلهر بۇ

 ئىزدىنىشنىڭ   ھهققىدىكى  يارىتىلىش  تهپهككۇرىدا  ئۇنىڭ  ۋاقتىمىزدا، ئىزدهنگهن

مهۋجۇدىيهت ۋه مهۋجۇت بولۇشنى . ي ئورۇندا تۇرغانلىقىنى كۆرىۋاالاليمىزئاساسى

كىم، نېمه ئۈچۈن، نېمىشقا، قانداق، نېمه « چۆرىدىگهن ھالدا ئوتتۇرىغا چىققان 

سۇئاللىرىنىڭ جاۋابى ھهققىده ئىزدهنگهن رهسۇلۇلالھقا، ئالالھ تۇنجى » بىلهن؟ 



منىڭ ئاچقۇچىنى جاۋاپ شهكلىده بېرىدۇ نازىل قىلغان ئايهتلهر ئارقىلىق، بۇ تىلسى

 ئارقىلىق   مهنبه  قايسى  ھهقىقهتكه  يهنى  مهلۇماتقا،  دائىر  بولۇشقا  مهۋجۇت ۋه

 .ئېرىشهلهيدىغانلىقىنى كۆرسىتىپ بېرىدۇ

 

دهۋرىمىز ئىنسانى مهۋجۇتلۇق تولغىقى يهپ، . ھىرا مهھرهمىيهتنى تهمسىل قىلىدۇ

 ئېر  ئائىلىلهرنىڭ مهۋجۇت بولۇش تىلسىمىنىڭ ئاچقۇچىغا ىشىپ قالمىسۇن دهپ؛

مهھرهمىيىتى، پۇقراالردىن شهكىللهنگهن زامانىۋى قۇلالرنى ئىجاد قىلغان زامانىۋىي 

 قىلىندى  يوق  مهدهنىيهت تهرىپىدىن  دۆلهت ۋه .   قول –ئائىلىنىڭ ئار  نۇمۇسىغا

ئۇزۇتۇپ نامهھرهملىرىگه تاجاۋۇز قىلىپ كىرىپال قالماستىن، ماكاننىڭ تهپهككۇر 

ىلغان قهلبى ھېسابالنغان ھىرانى ئىشغال قىلغىنىدهك، ئىنساننىڭ ھىراسى بولغان ق

 .ئهقلىنى ۋه قهلبىنى ئىشغال قىلدى

 

قهيهردىن كهلدىم؟ مهن كىم؟ « غا ئېرىشىپ، »ئۆزلىك ئىدراكى « ئىنسانالر بىر 

 نېمه ئۈچۈن ئهۋهتىلدىم؟ نېمه بىلهن مهۋجۇت بولىمهن؟   نېمه ئۈچۈن يارىتىلدىم؟

دېگهنگه ئوخشاش مهۋجۇتلۇق سۇئاللىرىنى سوراشقا » يهرگه كېتىپ بارىمهن؟ قه

شهخسىيىتىگه / ئىنسان ئۆزلىكىگه . باشلىغان ۋاقىتتا ئۆز كىملىكىگه ئىگه بوالاليدۇ

 يهنى   بولمايدۇ،  قىلغىلى  ئىگه  ئوخشاش كىملىككه  ئۇالرنى  ۋاقىتتا،  بولغان ئىگه

   پادا  ۋه  پادىچى  ئايالندۇرغىلى،  باشقۇرغىلى پادىغا  ئۇالرنى  ئارقىلىق ئىتى

 بولمايدۇ .   ھوزۇر  دۇنياۋى  ئايالندۇرۇپ،  پادىغا  كىشىلهرنى  ھاالۋىتىنى –بۇ،

ئۇالرنىڭ گۆشى، تېرىسى ۋه سۈتى ئۈستىگه بهرپا قىلغان پادىچى ۋه پادا ئىتىنىڭ 

شىرىن چۈشىنىڭ ئاخىرلىشىشى بولۇپ قالغانلىقتىن، ئۇالر بۇنىڭغا ئاسانلىقچه يول 

 .   مايدۇقوي



 

 تېرهنلىك   ھىرا  تېرهن ئىنساننى )بىلىم ( چوڭقۇرلۇق /  ئىنسانىي تېرهنلىكنى، نى،

تېرهن ئىنسانالر يوق ياكى بارماق بىلهن سانىغىدهك ئاز بولغان . تهمسىل قىلىدۇ

   تېرهن  بوشلۇقنى  بۇ  كۆره  قانۇنىيىتگه  تهبىئهت  يهرلهرده،  دۆلهتلهر / قاراڭغۇ

 ئىگىلهيدۇ  ۋىجدانال.  ئىشغال ئۇالر  ئهقىللهرنى  ۋه  قهلىبلهر  قىلىشقا، رنى مونۇپۇل

قىلىپ، كىشىنى چۈچۈتىدىغان مېتودالر پهيدا قىلىشقا، مهنپهئهتلىرىنى مۇقهددهس 

 يارىتىشقا   ئىالھالر  ساختا  ئۈچۈن،  قىلىش  بولماس  تهككۈزگىلى  قول ۋه

  .  يۈزلىنىدۇ

 

 بۇ جهھهتتىن ناھايىتى چوڭقۇر مهنىگه ۋه ئ  هھمىيهتكه ئىگهرامىزان مانا قهلب .

 ئۈچۈن   بولغانالر  ئىلگىرىلىمهكچى  قاراپ  ئۆزىگه  ھالدا  ئېسىلغان چىتلىرىغا

 پۇرسهت رامىزان  بىر  تېپىلغۇسىز  ئوخشاش .  قۇشالرغا  خۇددى  ئۇمۇتالر بولۇپمۇ،

 ئاق چاچلىق   گۈل يۈزلۈك يارنىڭ مهس قىلغۇچى ھىدى ئۆلتۈرۈلگهن، كۆچكهن،

   خىيانهت سهۋداالرنىڭ ئۆلىۋېلىش ئۈچۈن  ئاتقان،  قىرغاققا  يۇنۇسالردهك ئۆزىنى

 كۈن   ئۇرىۋاتقان،  بهكرهك  بورىنىدىنمۇ  تهيفېڭ  قهلبلهرنى  بىغۇبار بورانلىرىنىڭ

 بىر   تار  ۋه  ئېغىر  بۇنداق  غالجىرالشقان  قۇدىرغانسىرى  ھۇلىغانالر  قارشى نۇرىغا

  .  ماكاندا تېپىلغۇسىز بىر پۇرسهت رامىزانزاماندا 

 

 روزىنى  بولساق، بىزنىڭ  تۇتقان  تۇتىۋاتقانلىقىمىزدىن،  شهكىلده  ئۇيغۇن  رۇھىغا

 ئېرىشىپ   نهرسه –بۇنىڭ نهتىجىسىگه  بىر  ئېنىق  ھهققىده  ئېرىشهلمىگهنلىكىمىز

 دېيهلمهيمهن  بىزنى .  روزا  باركى،  نهرسه  بىر  بولغان  ئايدىڭ  ماڭا ئهمما،

 تۇتىۋاتىدۇ  تۇتىۋاتىد.  ھالدا  جانلىق  تىك،  قامىتى  قهددى  ۇبىزنى  بۇنىڭ . ئهگهر



 ئىبادهتنى   روزىنى ئورۇقالشقا،  مهرىكىگه،  بىر  رامىزاننى  بولسا،  بولغان ئهكسىچه

 بولىدۇ  دېگهنلىك  ئايالندۇردۇق  ئادهتكه .  »   ھېيىت  روزا «   بىلهن كهمپۈت «

   بايرىمى )   ئاتىلىشى  خىل  بىر  يهنه  ھېيىتنىڭ  روزا  تۈركىيهده (  ئارىسىدىكى »

 قىلىد  كىمنىڭ غهلىبه  روزىنى قهددى كۆرهشته  ئىخالس –ىغانلىقى،  تىك،  قامىتى

 .بىلهن تۇتقان، رامىزان تولغىقى يېگهن مۇئمىنلهرگه مۇناسىۋهتلىك

 

 ! ئالالھ يېگهن تولغىقىڭىزنى قوبۇل قىلسۇن

 

 

 ئۆزلهشتۈرگۈچى باتۇر قاراخانلې

 يازمىلىرى/ رامىزان خاتىرىلىرى 

 

 

 

 

 

 

 بايرام يازمىلىرى   بۆلۈم10.

 

 تۈرك مۇسۇلمانلىقى« زا ياكى شاراپلىق رۇ » 

 

 بىرسى  يېڭى يىل كېچىسى ھاراق ئىچسهم، روزام قوبۇل « بهلكىم كۆرگهنسىلهر،



   بوالمدۇ؟  سورايدۇ»  دهپ .   مۇپتى  رهسمى  ئهلۋهتته (  مۇتىغۇ  رهسمىي غهيرى

قهتىئىي ئىچمىسهم بولمايدۇ دېگۈچىلهر، بهلگىلىمىلهرگه بويسۇنىشى « ): بولىدۇ 

 .ۋاپ بېرىدۇدهپ جا» كېرهك 

 ھهققىده   مهنىتىقى  سۇئالنىڭ  سورالغان  بۇرۇن،  ئۆتۈشتىن  جاۋاپقا بېرىلگهن

 .توختىاليلى

   قولالۋاتقان  دۆلهت  ماڭا  سۇئال،  بۇ »   مۇسۇلمانلىقى  تۈرك نهزىرىيىسىنى »

 سېلىۋاتقانالرنىڭ نېمىنى مهقسهت   .ئهسلهتتى  جار تۈرك مۇسۇلمانلىقى ھهققىده

) يېڭى يىل بايرىمى ( لېكىن مېنىڭ ئهقلىمىگه نوئهل    .هسقىلىۋاتقانلىقى ئېنىق ئهم

بىلهن رامىزاننى بىرلىكته تهبرىكلىگهن؛ روزىسىنى ھاراق بىلهن ئاچسا بولىدۇ دهپ 

 پهرىشته   بىلهن  شهيتان  قهلبنى،  پايتهختى  مهملىكىتىنىڭ  بهدهن قارايدىغان؛

 تاپشۇ  ھۆكۈمدارغا  بىر  يات  فىترهتكه  شهكىللهنگهن  ئىتتىپاقدىن غهلىته « رغان

 . لىق بىر شهخسىيهت كېلىدۇ»ئىمان 

مۇمكىن . بۇ قانداقمۇ مۇمكىن بولسۇن؟ دېگهن سۇئالىڭىزنى توغرا دهپ قارايمهن

ئهمهسلىكىنى ئېيتقان ۋاقتىڭىزدا، بۇ جهھهتته ھهقلىق ئىكهنلىكىڭىزنى ئوچۇق ۋه 

 ئېيتااليمهن  شهكىلده  ئېنىق .  »   تهبىئىتى  نهرسىلهرنىڭ  ن»  بىر هرسىنىڭ دېگهن

 .فىترىتىگه زىت ئىكهنلىكىنىمۇ بىلىمهن/ بارلىقىنى، بۇنىڭ نهرسىلهرنىڭ تهبىئىيتىگه 

سوغۇق بىلهن ئىسسىق، قىش بىلهن ياز، ئوت بىلهن سۇ، ئويمان بىلهن دۆڭنىڭ بىر 

 بىلىمهن–  ئىكهنلىكىنىمۇ  زىت   بىرىگه  باتىل، .  بىلهن  ھهق  كۇپۇر،  بىلهن ئىمان

اخشى بىلهن يامان، چىرايلىق بىلهن سهت، توغرا بىلهن پهرىشته بىلهن شهيتان، ي

 زىت  بىلهن  بىرى  بىر  گۇناھمۇ  بىلهن  ساۋاپ  خاتا،  بىلهن .  ئىمان لېكىن،

غا ئوخشاش ئىككىسىدىن بىرسى كۈچكه »  قارا ئاق « مۇناسىۋهتلىك ساھهده 

 ئهمهل بىلهن مۇناسىۋهتلىك مهسلىلهرنى   بولغان نوقتىدا،  « ئىگه  قارا » ئاق ۋه



پرىنسىپىغا سالغان ۋاقتىڭىزدا، ئېنىق بىر تهرهپ قىلغىلى بولمايدىغان بىر تۈركۈم 

 .مهسلىلهرنىڭ ئوتتۇرىغا چىقىدىغانلىقىنىمۇ بىلىمهن

شۇڭا بۇ سهۋهپتىن بۇ مهسىلىنى، شىرىك قوبۇل قىلمايدىغان ئهقىده ساھهسىنىڭ 

 »   قارا  تهرهپ قىلىش كېرهك» ئاق ۋه  سالماي بىر  بۇنداق ئ   .پرىنسىپىغا همما،

   پهقهت  زېھىىيهتنى،  بىر  مۇرهككهپ  ئهمهلى«  بىلهن »  ئازغۇنلۇق بىر

 دهپ   ياتىدۇ  مهسلىلهر  باشقا  ئاستىدا  بولۇپ،  بولمايدىغان چۈشهندۈرۈگىلى

 . قارايمهن

 نېمه   روزىنى  سورىغۇچى  سۇئالنى  بۇ  شۇكى،  يېرى  ئهرزىيدىغان  بېقىشقا سوراپ

ئادهت « ى نېمه؟ روزا ئۇنىڭ ئۈچۈن بىر ئۈچۈن تۇتىدۇ؟ روزا تۇتۇشتىكى مهقسىد

« مۇ؟ ئهگهر ئۇنداق بولمىسا، مائۇن سۈرىسىدىكى، »ئىبادهت « مۇ؟ ياكى بىر » 

(! ) دىندار « ئايىتى خىتاپ قىلغان » ! شۇنداق ئىبادهت قىلغانالرنىڭ ھالىغا ۋاي

ۇنى ھالدا روزا تۇتۇپ، ب» دىننى يالغانغا چىقارغان « نى ئهسلىتىپ، »مۇشرىكالر 

 تىلغا   يهرده  بۇ  قارامدىغاندۇ؟  دهپ  تهقهززاسى  بىر  مۇسۇلمانلىقنىڭ ئهنئهنىۋىي

   چىقىرىش « ئېلىنغان  يالغانغا  قىلىش »دىننى  پۈتۈن ھايات بهرپا  دىننىڭ بىر ،

 . پىالنى ئىكهنلىكىنى ئېتىراپ قىلمىغانلىقىنى ئىپادىلهيدۇ

ادهت بىلهن نېمىنى مهقسهت بۇنداق بىر كىشى روزا پهرز قىلىنغان ئايهتنىڭ، بۇ ئىب

 قا،   ئالالھ  ئىنساندا  روزىنىڭ  ئارقىلىق  بۇ  قىلغانلىقىنى،  بايان قىلغانلىقىنى

نى ئويغۇتۇشنى »مهسئۇلىيهت ئېڭى « ئىنسانالرغا، مۇھىتقا ۋه ئۆزىگه نىسبهتهن 

 يهنه مۇشۇنداق بىر مهنتىق ئىچىگه كىرىپ  مهقسهت قىلغانلىقىنى بىلگهن بولسا،

ئىنساننىڭ « نه ئۇ كىشى ھاراق ئىچىشنى چهكلهشتىكى مهقسهتنىڭ قاالتتىمۇ؟ يه

 ئۇنىڭ ئۈستىنى يېپىپ قويۇشقا ئۇرنۇش  ئۆز قولى بىلهن ئهقلىگه زۇلۇم قىلىشى،

   چۈشهندۈرۈلسه، »خاھىشى  بولغانلىقى  بىلهن  مۇددىئاسى  توساشنىڭ نى



     بىرىگه زىت مهنتىقنى ئوتتۇرىغا قوياتتىمۇ؟–مۇشۇنداق بىر 

 ئېتلىپ ھهممىد  ئىماندىن  ئامىلنىڭ،  ئىبادهت قىلغان  ئىبادهتنى  بىر ىن مۇھىمى،

شۇنىڭدهك ساھىبىغا ھهق ۋه    چىققان بىر مهسئۇلىيهت ئىكهنلىكىنى قوبۇل قىلىش،

مهسئۇلىيهت ئارتقان بىر ئىماننىڭ، ئىنسان بىلهن پهرۋهردىگارى ئارىسىدىكى بىر 

سورىغۇچى بۇ ھهقىقهتنى بىلگهن ئهھده ئىكهنلىكىنى بىلىش بولۇپ، ئهگهر سۇئال 

بولسا، سورىغان سۇئالىنىڭ زىتلىق بىلهن تولغان، ھهتتا ھاماقهتالرچه سورالغان، 

 ئهھمىيهتىسىز بىر سۇئال ئىكهنلىكىنى ھېس قىلىپ يهتمهسمىتى؟

 قاراپ باقايلى  جاۋاپقا  بېرىلگهن  سۇئالغا  نوقتىدا  بۇ  سۇئال .  پهتىۋادا، بېرىلگهن

 قانائهتل  ئوخشاش سورىغۇچىنى  ئۇنىڭغا  ۋه  ئۇنى هندۈرگۈدهك،

 بۇ   قالغان  چۈشۈپ  ئۆزى  بهرگۈدهك،  خاتىمه  جاھالىتىگه چۈشهنچىدىكىلهرنىڭ

 يوق  ئۇچى  يىپ  بىر  قىلغۇدهك  ياردهم  يېتىشىگه  كۆرۈپ  زىتلىقنى ئهكسىچه، .

سۇئالنى ئادهتتىكى بىر سۇئال قاتارىدا كۆرگهن قورقۇنچ تهپهككۇر يوقسۇللىقىغا 

 .ىزدۇچ كهلمهكتىم

 سۇئال   سهۋهپتىن  يۇقىرىدىكى  ئهھۋالى،  مۇپتىنىڭ  بهرگهن  جاۋاپ  سۇئالغا بۇ

   رهسمىي  تۈركىيهده  بولۇپ،  خهتهرلىك  سورىغۇچىدىنمۇ »   خادىملىرى » دىن

ئارىسىدىكى ئىدراك قىلىش قابىلىيىتى ھهققىده ئوتتۇرىغا چىققان مهسىله، تىزدىن 

 .لۇپ ئالدىمىزغا چىقىۋاتىدۇھهل قىلىنىشى كېرهك بولغان ھالقىلىق مهسىله بو

     مهسىله  « بۇ  ئۇچرىشى  بۇزغۇنچىلىققا  تهسهۋۋۇرنىڭ  ئاستىدا » دىن تېمىسى

 كېرهك  قىلىنىشى  تهتقىق  بىر .  ئادهتتىكى  كوچىدىكى  مهملىكهتته  بۇ ھهقىقهتهن

دهپ ئاتالغان تهبىقىنىڭ دىن » دىن خادىملىرى « كىشىلهرنىڭ ئهمهس، ئهكسىچه 

هرىجىدا بۇزۇلۇش، ئېغىپ كېتىش ۋه بۇزغۇنچىلىققا ئۇچراش تهسهۋۋۇرىدا ئېغىر د

 . مهيدانغا كهلدى



مهۋجۇت دىن تىلى دهۋرىمىز ئىنسانلىرى . ئهلۋهتته الزىم» يېڭى بىر دىن تىلى  »

 ئايلىنىپ قالدى  چۈشىنهلمهيدىغان غهلىته بىر قۇش تىلىغا شۇڭا كىشىلهر بىلهن .

 ئۇال  ئورنىتالمايۋاتىدۇ،  مۇناسىۋهت  قىاللمايۋاتىدۇيېقىن  جهلپ  ئۆزىگه . رنى

يهتكۈزۈلىشى زۆرۈر بولغانالرنىڭ يهتكۈزۈلمهي، سۈكۈتته تۇرۇشى كېرهك بولغان 

 .نهرسىلهرنىڭ كۈنتهرتىپكه ئېلىپ كېلىنىشىدىكى ئاساسلىق سهۋهپ بۇ

لېكىن، بۇزغۇنچىلىققا ئۇچرىغان بىر دىن تهسهۋۋۇرىنىڭ ئۈستىگه، يېڭى بىر دىن 

 ا ئۇرۇنسىڭىز نهتىجىسى قانداق بولىدۇ؟تىلى بهرپا قىلىشق

 :ئهمهلگه ئېشىپ قالسا، ئوتتۇرىغا چىقىدىغان نهتىجه

«    ئىسالم  شهيخۇل  چۈشهنچىدىكى  بولىدۇ، »زامانىۋىي  قوشۇش  تۆھپه لىقىغا

 .خاالس

 

 ئۆزلهشتۈرگۈچى باتۇر قاراخانلې

 

 

 

 

 

 بايرام يازمىلىرى    بۆلۈم.10

 

 

 ىبىلهن رامىزاننىڭ سۆھبىت   روزىدار

 



 .رامىزان ئېيى قۇرئان تۇغۇلغان ئاي ئىدى

« ، مېڭىسى ۋه قهلبىگه »توختا « ئۇ روزا تۇتقۇچىنىڭ ئاشقازان ۋه شهھۋىتىگه 

 . دېدى» ماڭ 

قهلبىمنىڭ پۈتى ئاقساق، قانداق ماڭىمهن؟ قانداق قىلىپ، قايسى : روزا تۇتقۇچى

ىڭ يول كۆرسىتىشى تهرهپكه، قايسى يولنى بويالپ، قايسى خهرىتىگه قاراپ، نېمىن

 .دهپ سورىدى   بىلهن ماڭىمهن؟

 رامىزان  سورىغىن:  ياردهم  ئىماندىن  بولغان  كۈچىڭ  چوڭ  ئهڭ  ئۆزى . تهقۋانىڭ

 .دهپ جاۋاپ بهردى   ئىماننى كۈچلهندۈرۈش ئهمهسمۇ؟

 قايسى تهرهپكه قاراپ ماڭاي؟: روزىدار

 روزا  ماڭ:  بويالپ  مۇستهقىيمنى  سىراتى  س.  ئهبهدىي  سېنى  بۇ ائادهتكه مانا

 يول  ئېرىشتۈرىدىغان  نهپس .  بولمىسا  قالمىغىن،  مېڭىپ  يولالرغا باشقا

 پالتا   قويۇپ،  يوقۇتۇپ  ئۆزلىكىڭنى  بولىسهن،  يهم  چىلبۆرىلهرگه ئورمانلىقىڭدا

 .تېگىپ باقمىغان جاڭگالدا ئېزىقىپ قالىسهن

 روزىدار  بى:  باسقان  قاراڭغۇلۇق  تهرهپنى  ھهر  سهپىرىم  قاپقاراڭغۇ، ر ئهتراپىم

 بۇ قاراڭغۇدا يولۇمنى قانداق تاپىمهن؟. مهزگىلگه توغرا كېلىپ قالدى

 روزا  قۇرئاندۇر:  ئۇ  ئهگىشكىن،  يورۇقلۇققا  كهلگهن  مهندىن  يول .  ساڭا قۇرئان

 كۆرسىتىدۇ  بولساڭ، .  بارماقچى  يېتىپ  سهنمۇ  مهنزىلگه  يهتكهن پهيغهمبهر

ئۇنىڭ قولچىرىغى . لىۋالماپهيغهمبهرگه يولىنى يورتۇپ بهرگهن قوياشقا ئارقاڭنى قى

 !قالغان ئىشتىن ئهنسىرىمه. قۇرئان ئىدى، سېنىڭكىمۇ قۇرئان بولسۇن

 روزىدار  قونۇشۇمغا :  دهڭلهرده  ئۆتىمهن،  جىلغىالردىن  قاراڭغۇ  ئۈستىده سهپهر

ماڭا . كىشىنىڭ تېنىنى شۈركهندۈرىدىغان نهرسىلهرگه دۇچ كېلىمهن. توغرا كېلىدۇ

 يوقمۇ؟بهرگىدهك بىرهر تۇمارىڭ 



يۈرىكىڭ بارغۇ، ئۇ ساڭا يهتمهمدۇ؟ ئۇ ئالالھ كۆڭسىڭگه ئاسقان جانلىق : رامىزان

 تۇمار  ئاسما.  تۇمار  باشقا  يۈرىكىڭدىن  ھهرگىزمۇ  قهلب .  ئېسىپ قويغان ئالالھ

 تۇمار   باشقا  مۆھۈرلهتكۈزىۋهتكهنلهر  ئۆلتۈرگهنلهر،  قارايتىۋهتكهنلهر، تۇمارىنى

 ئىزدهيدۇ قارا، ئالالھ نى ياد ئېتىپ تۇرىدىغان بىر قهلب سهن ئۇنىڭغا ياخشى .

 .سېنى يولدىكى پۈتۈن خهتهردىن ساقاليدۇ

 ئۇنداقتا بۇ ئۇزۇن سهپهرده ماڭا كىم يولباشلىغۇچى بولىدۇ؟: روزىدار

بىر كېچىسى مهندىن ئۆزىگه ۋهھىي كهلگهن، ئالهملهرگه رهھمهت بولغان : رامىزان

 ئهلهيھىسساالم يولباشچىڭدۇر  مۇھهممهد  ئۈچۈن .  نېمه  ئۆتكۈنچى دۇنيادا  بۇ ئۇ

ئىز قالدۇرۇپ كهتتى دهيسهن؟ ئهلۋهتته، سىراتى مۇستهقىيم ئۈستىده ماڭماقچى 

 بولغانالر ئۆزىنىڭ ئىزىدىن ماڭسۇن دهپ ئىز قالدۇرۇپ كهتتى ئۇ تۇرۇپ باشقا .

 .يولباشچى ئىزدهش ئهقىلگه زىيان

 روزىدار  قا:  ئۆزهمنى  يولدا  خهتهرلىك  ۋه  ئۇزۇن  قىلىمهن؟ بۇ  مۇھاپىزهت نداق

 قالغاندا   قېيىنچىلىقتا  يوق،  ھاسام  مۇسانىڭكىدهك  ھهزرىتى قولۇمدا

 .كۆرسىتىدىغان بىر كارامىتىم بولغان بولسا بهك ياخشى بوالتتى

 كالالڭ يهنه ئېلىشىپ كېتىپتۇ: رامىزان توغرا ( ئهڭ چوڭ كارامهت ئىستىقامهت .

   يول  ئىزدىگۈچ).  كارامهت  باشقا  نىڭ بۇنىڭدىن  ئالالھ  بولغان  كهرىم ىلهر،

قىلىپ ياراتقانلىقىنى؛ ئاندىن بىر پهرىشته ئارقىلىق كهرىم بىر » كهرىم « ئۆزلىرىنى 

 كىشىلهر  قالغان  ئۇنۇتۇپ  ئهۋهتكهنلىكىنى  كىتاپنى  بىر  كهرىم  ئهلچىگه بۇنچه .

 كارامهت يهتمهمدۇ؟

 روزىدار  به:  خهرىتىسى  يول  بىر  بولمىسا  ھېچ  قولۇمغا  بولساڭ، ئۇنداقتا رگهن

 .ئېزىقىپ قالغاندا ئۇنىڭ قارايتتىم

 رامىزان  سوراۋاتامسهن؟ :  خهرىتىسى  يول  يهنه  مهندىن  تۇرۇپ  قولۇڭدا قۇرئان



 ئوخشايسهن  چۈشهنمىگهن  مېنى  سهن  قارىغاندا  لېكىن .  تۇتۇپسهن،  روزا مهنده

 بۇنىڭ نېمىنى چۈشهندۈرىدىغانلىقىنى بىلىپ يېتهلمهي قاپسهن  ئالالھ قا . خوش،

 .ئامانهت

بىر يىلنىڭ ! مېنى تاشلىۋهتمه! مېنى تاشالپ كهتمه ئهي رامىزان: روزىدار يالۋۇرۇپ

سهن كېتىپ قالساڭ . داتلىرىنى سهن ئارقىلىق يۇيۇپ تازاليتتىم   كىرىنى، باسقان

 مېنى كىم پاكاليدۇ؟

 رامىزان  ئۆمرىڭنىڭ جىمى ئايلىرى رامىزان بولسۇن:  بىر سىر دهپ بېرهي، . ساڭا

   ئايالرغا ۋهھى  بولدۇم،  مۇبارهك  ئۈچۈن  باشلىغانلىقى  بولۇشقا  نازىل مهنده

 سۇلتان بولدۇم  نازىل .  ھاياتىڭغا  ۋه  ۋهھىي سېنىڭ قهلبىڭگه  تىرىشقىن، سهنمۇ

 بول  ئوخشاش مۇبارهك  ماڭا  سهنمۇ  بولسۇن،  ۋهھىينىڭ .  غايهم،  مېنىڭ ۋهھىي

   سهن  غايىسى )   بولدى  نازىل  ئۈچۈن  سهن  ئ).  مهسىله ۆزهڭنىڭ سهندىكى

قىممىتىنى بىلهلمهي قالغانلىق، يهنى ئۆزهڭنى تونۇماي قالغانلىقىڭ، سهن ئۆزهڭنى 

 !تونۇپ يهتكىن

 .روزىدار رامىزاننىڭ سۆزىگه قايىل بولدى

 .روزىدار رامىزانغا ۋهده بهردى

 .دېدى» شاھىتىم بولغىن « روزىدار رامىزانغا 

 .رامىزان شاھىت بولدى

 .ھايات شاھىت بولدى

 . شاھىت بولدىئالالھ

 :روزىدار

 .بىز بۇ جاھانغا ساھىپ بولۇش ئۈچۈن ئهمهس، شاھىت بولۇش ئۈچۈن كهلدۇق

 



 باتۇر قاراخانلې: ئۆزلهشتۈرگۈچى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 بايرام يازمىلىرى    بۆلۈم.10

 

 

  بايرام بولىدۇ–ئۆمرى رامىزان بولغان كىشىنىڭ ئاخىرىتى ھېيىت 

 



 . دا، بهزىلىرىمىزنى بوش ھالهتته تاپتىرامىزان بهزىلىرىمىزنى خوش ھال

 بولغانالرنى   ناخوش  توشقۇزاتتى،  ئىچىنى  تاپقانلىرىنىڭ  ھالهتته  بوش رامىزان

 ئهلۋهتته  قىالتتى،  خوشال  رامىزاننىڭ .  بهزىلىرىمىز  لېكىن  قىالتتى، شۇنداق

 ئاچمىدۇق  قهلبىمىزنى  ئۈچۈن  تولدۈرۈشى  ئۆزىمىزنى  ھىدىغا .  ئىپار رامىزاننىڭ

 . زنى تاپشۇرمىدۇق، زېھنىمىزنى رامىزانغا يۇيدۇرمىدۇقئۆزىمى

 باردۇر  ئۆزىرى  بىر  بهلكىم  ئاچمىغانالرنىڭ  ئىشكىنى  قهلب  ئهخلهت . ئىچى

   قهلبكه  بىر  قالغان  ئايلىنىپ  « ساندۇقىغا  دېگىلى » سۇلتان  مهرھهمهت، قېنى

ېمه بوالتتىمۇ؟ شۇنداق قهلبلهر ئىدىكى، خۇددى دېڭىزنىڭ تېگى ئوخشاش بولۇپ ن

   بار  ئىزدىسىڭىز )   مهيدانى  ئهخلهت  خۇددى .(   دۇنيالىقالر، –تۈرلۈك  تۈرلۈك

 ئاخىرلىشىش   ھهۋهسلهر،  كهتكهن  بولۇپ  تىتمىت  سهۋداالر،  كهتكهن كونىراپ

 لهكىلهر  قارايتىۋاتقان  يهرنى  تامچىلىغان  گۇناھالر  ئارزۇالر،  تۇرغان ... ئالدىدا

ئايالرنىڭ سۇلتانىنى مېھمان قىلىش    .شۇنداقتىمۇ ئېچىشى كېرهك ئىدى قهلبلىرىنى

 ئېچىشى   بولسىمۇ  ئۈچۈن  پاكلىتىش  قهلبلىرىنى  كىرلهنگهن  بولمىسىمۇ، ئۈچۈن

 . كېرهك ئىدى

 ئۆزىنى   ھىدىغا  بېغىشلىغۇچى  ھوزۇر  كهبى  ئهنبهر  مىسكى رامىزاننىڭ

   ئهس  بىلىدۇ،  كىم  قالغاندۇ –تاپشۇرمىغانالر،  تاپالماي  ھۇشىنى

    .بهلكىم  كارتىنى باشقىالرنى  ئىسىم  ئادرىسىنى،  ئۈچۈن  تېپىش  نهرسىلهرنى ۋه

. ساقالپ قويدى، ئهمما ئۆزىنى ئىزدىگهنده قانداق تاپىدىغانلىقىغا كۆڭۈل بۆلمىدى

 .  ھۇشىغا كېلىشته قىينالدى–ئۆزىنى يوقۇتۇپ قويغانلىقتىن، ئهس 

 تۇتمايدۇ « زېھنىنى رامىزانغا يۇيدۇرمىغانالر،   قالغان دهپ ئويالپ» ئهقىل روزا

 ئوخشايدۇ .   كۆز  خۇددى قهلب،  ئهقىلمۇ  قول –ھالبۇكى،  لهۋ،  تىل ۋه  – قۇالق،

دهپ » ئاشقازاننى باشقۇرۇش « ئهمما ئۇالر، روزىنى . پۇتقا ئوخشاش روزا تۇتىدۇ



 .  ئويالپ قالدى

 كېلىپ   بىلهن  ئىھتىشامى  رامىزاننىڭ پۈتۈن  ئاچقانالر،  رامىزانغا  ئىشكىنى كۆڭۈل

 قۇرغانلىق  كۆردىتهخت  ىنى  يهپ .  بىرىنى  كېلىپ،  بىلهن  بهرىكهت  ئون مېھمان

 كېتىدۇ  قويۇپ  ساھىپخانغا  بىلهن    .توققۇزىنى  بهرىكهت  مىڭ  سۇلتانى رامىزان

 .  كهلدى، ھېچنهرسىنى يېمهي ھهممىسىنى قالدۇرۇپ كهتتى

ئۇنى ياخشى كۆرگهنىدۇق، خۇددى جهننهتتىن كهلگهن بىر بادى سابا، بىر سهھهر 

جهننهتتىن « گويا . كۆڭلىمىزنى سۆرۈنلهتتى ۋه قايتىپ كهتتى. دى ئۇشامىلى ئى

ھهر نهرسه ئهسلىگه قايتىدۇ،    .دېگهندهك قىالتتى   »كهلگهن جهننهتكه قايتىدۇ 

   خۇددى  ئهمهسمۇ؟  ئىنسان«شۇنداق  ئهي  ماكانىڭ !  قىلىنغان  سۈرگۈن سېنىمۇ

 دېگهندهك قىالتتى» جهننهتكه چاقىرىمهن  ان، مهن ھهر يىلى ئهي ئىنس« يهنه .

دهۋاتقاندهك » سهن سۈرگۈن قىلىنغان جهننهتنى ئۇنتۇپ قالمىسۇن دهپ كېلىمهن 

 ئىدى .   يهنه  گۇل «  باھارغا،  باغچىالرغا،  باغالرغا،  دۇنيادا  ئۆتكۈنچى شۇ

 دهرياالرغا،–  ئورمانالرغا،  ھېس    چېچهكلهرگه،  ۋاقتىڭدا  قارىغان شاقىراتمىالرغا

ه تۇنجى كۆز ئاغرىقىڭ جهننهتكه بولغان سېغىنىشىڭ قىلغان تۇيغۇلىرىڭ، ئهسلىد

 پارچىسى  بىر  مىراس .  ئاتاڭدىن  ئادهم  قىلدۇرۇش،  ھېس  ساڭا  بۇنى  مانا مهن

   كهلدىم  ئۈچۈن  ئهسلىتىش  ساڭا  پۇراقنى  بۇ  ئالغان  بولغاندهك » دېمهكچى

 .قىالتتى

 .مانا ئهمدى ئۇ كېتىۋاتىدۇ، سۇلتان ئهلۋىدا دهۋاتىدۇ

 ئاشق  پهقهت  كېتىشكه روزىنى  بۇ  تۇتقانالر،  بىلهن  قهلبى  ئهمهس،  بىلهنال ازىنى

روزا تۇتقان، تۇتۇپ قويۇپ بهرگۈسى كهلمىگهن ھهر . قهلبتىن ئىنكاس قايتۇرسۇن

 كېتىدۇ  قالدۇرۇپ  بهرىكهتنى  كهلگهن  ئېلىپ  روزا  قهلبكه،  بهرىكهت . بۇ

بىر يىلنى بۇ بهرىكهت، ئهگهر قهدرىگه يېتىلگهنده، . سۇلتانالرنىڭ ھهىيهسى ئىدى



 يېتىدۇ  قىلىشقا  رامىزان  ئاي .  ھهر  رامىزان  بولمايدۇ،  ئايال  بىر  پهقهت رامىزان

رامىزان باھارىنىڭ كۈچى كۆڭۈل كۈزىنى، قىشىنى، ياز پهسلىنى، قىسقىسى . بولىدۇ

 . ھهر پهسىلىنى دائىمى بىر باھارغا ئايالندۇرىدۇ

 رامىزا  ئۆمرى  ئۆتكۈزگهنلهرنىڭ  مۇشۇنداق  رامىزاننى  ئهلۋهتتهھهر  بولىدۇ، . ن

   قايتا  –رامىزاننىڭ  باشتىن  ھاياتنى  كېلىشىمۇ،  قىلىش – قايتا  رامىزان  ئاخىرى

 يىلدىن   ئايلىنىپ كېلىشى، –ئۈچۈن ئهمهسمۇ؟ ھىجرى كالىندارى بويىچه  يىلغا

 ئارقىدىن يهر –بۇ خۇددى ئارقا . زاماننىڭ ھهممىسىنى ئۆز ئىچىگه ئېلىش ئۈچۈن

 ئهزا  قاپىلغان  ئوخشايدۇيۈزىنى  نامازغا  ۋه  ن  رامىزان .  قىلغان زاماننى مۇھاسىر

 . ھاياتقا ئايلىنىدۇ، يهنى ھايات رامىزان بولىدۇ

 ئىنسان  سهۋهبى  ۋهھىينىڭ  ۋهھىي،  سهۋهبى  رامىزاننىڭ  ۋهھىي . رامىزان

 ۋهھىي ئىنسان ھۆرمىتىگه نازىل بولغان  ھۆرمىتىگه، رامىزان ۋهھىينىڭ لىباسى، .

 لىباس  رامىزان  ۋۇجۇتتۇرۋهھىي  كهيگهن  ىنى  دهپ .  نېمه؟  رۇھى  بهدهننىڭ بۇ

 . سورىسىڭىز، ئۇ ئىنساندۇر دهيمهن

 يىلغا تهڭ 83 –مىڭ ئاي ( ۋهھىي نازىل بولغان كېچه بىر ئۆمۈرگه تهڭ كېلىدۇ 

   كېلىدۇ  ئىسراپ ).  بولغان،  ھهبا  كېچىگه؛  بىر  ئۆمۈر  بىر  بولمىغان  نازىل ۋهھىي

 ئوخشايدۇ  ئۆمۈرگه  ئۆمۈرنىڭ .قىلىنغان بىر  ئايالنغان بىر  رامىزانغا  ئهھۋالدا  بۇ

 جهننهتكه   ئهلۋهتته،  بارمۇ؟  ھاجىتى  سوراشنىڭ  بولىدىغانلىقىنى  اليىق نېمىگه

 اليىق  بۇنىڭ مۇكاپاتىدۇر.  مانا  ھېيىت،  جهننهتتىن بىر .  قهلبنىڭ بۇرنىغا ھېيىت،

 . پۇراقنىڭ يهڭگىل ئۇرلۇپ ئۆتىشىدۇر

 دۇئ  پهرىشتىلهرنىڭ  كۈنلهرده  كېرهكبۇ  بولسا  مۇنداق  اسى  رامىزان، : ئۆمرىڭىز

 . بايرام بولسۇن–ئاخىرىتىڭىز ھېيىت 

 



 دىن» يازمىلىرى/ رامىزان خاتىرلىرى «مۇستاپا ئىسالمئوغلى 

  ئۆزلهشتۈرگۈچى باتۇر قاراخانلې


