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روزىدارنىڭ باشقىالرنى تىللىشى ۋە دەشنام 
 قىلىشى توغرا بولمايدۇ

 
 نومۇرلۇق سوئال -٣٧٦٥٨     
 : سوئال     
مهن روزىدار تۇرۇپ بىر كىشىنى تىللىسام ياكى باشقا بىر      

ىلىپ ناچار مۇئامىلىدە بولسام، بۇ كىشىگه ئهدەپسىزلىك ق
ئىش تۇتقان روزامنى بۇزىۋىتهمدۇ؟، بۇنىڭ جاۋابىنى بىلىشنى 
خااليمهن، چۈنكى مېنىڭ بهزى دوستلىرىم روزىدار تۇرۇپ 
كىشىلهرنى تىلاليدۇ، دەشنام قىلىدۇ، ناچار مۇئامىلىدە بولىدۇ، 

تىن مهن ئۇالرغا روزا تۇتقان ۋاقىتتا كىشىلهرگه ئازار يهتكۈزۈش
ئىبارەت خاتالىقالردىن ساقلىنىشنىڭ زۆرۈر ئىكهنلىكىنى 

 . يهتكۈزۈشنى خااليمهن
 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگار بولغان      

 .ئالاله تائاالغا خاستۇر
رامىزاننىڭ كۈندۈزلىرى كىشىلهرگه ئازار يهتكۈزۈشتهك      

يهنى ئۇ . زىنى بۇزىۋەتمهيدۇخاتالىقالرنى سادىر قىلىش رو
ئهمما روزىنىڭ . روزىنى سۇندۇرىدىغان ئامىلالردىن ئهمهس

ساۋابنى كېمهيتىۋېتىدۇ، بهزى ۋاقىتتا روزىنىڭ ساۋابنى 
پۈتۈنلهي يوق قىلىۋېتىدۇ، شۇنىڭ بىلهن روزا تۇتقۇچىغا تۇتقان 
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روزىدىن پهقهت ئاچلىق ۋە ئۇسسۇزلۇقنىڭ ئازابىنى تارتقىنى 
 . قالىدۇ

روزا تۇتقۇچى ئۆزىنىڭ بارلىق ئهزالىرىنى ئالاله تائاالغا      
ئاسىيلىق قىلىشتىن ساقالشقا بۇيرۇلغان بولۇپ، روزا 

ئىچمهكتىن چهكلىنىشال -تۇتۇشتىكى مهقسهت پهقهت يېمهك
بولماستىن، بهلكى ئالاله تائاالغا بولغان ههقىقى تهقۋادارلىقنى 

ئاسىيلىق بولىدىغان  روياپقا چىقىرىش ئۈچۈن ئالاله تائاالغا
بۇ ههقته ئالاله تائاال . بارلىق ئىشالردىن ساقلىنىش دېمهكتۇر

خَاُ  َكَدا ُكِتَب ﴿ :مۇنداق دەيدۇ يَن آَمنُوا ُكِتَب َعلَخُْ�ُم الِصّ ِ
ّ
َهَاا اَ

َ
يَا ُ

ََّتُقونَ  يَن ِمن َببِْلُ�ْم حََعّلُ�ْم  ِ
ّ
ئى «: تهرجىمىسى ﴾َاَ اَ

ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، سىلهردىن ) دىنگۇناهالر! (مۆمىنلهر
روزا پهرز ) يهنى ئىلگىرىكى ئۈممهتلهرگه(ئىلگىرىكىلهرگه 

 ».پهرز قىلىندى) رامىزان روزىسى(قىلىنغاندەك، سىلهرگىمۇ 
 ]. ئايهت-١٨٣سۈرە بهقهرە [

يالغانچلىقنى «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن     
يهنى يالغان سۆزلهش، غهيۋەت قىلىش، گهپ (تهرك قىلمىغان 

توشۇش ۋە يالغان گۇۋاهلىق بېرىش قاتارلىق چهكلهنگهن 
ئالاله تائاالغا ئاسىيلىق قىلىپ، ) ئىشالرنى تهرك قىلمىغان

گۇناه، پاهىشه، مۇنكىر ئىشالرنى تهرك قىلماستىن روزا تۇتقان 
ك قىلىپ تۇتقان ئىچمهكنى تهر-كىشىنىڭ يېمهك

يهنى (» .روزىسىنىڭ ئالاله تائاالغا هېچقانداق هاجىتى يوقتۇر
ئۇنداق هالهتته تۇتقان روزىنىڭ هېچنېمىگه پايدىسى 
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نومۇرلۇق  -٦٠٥٧ -١٩٠٣بۇخارى رىۋايىتى ). [بولمايدۇ
 ].ههدىسلهر

سىلهرنىڭ «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ     
نىدە باشقىالرغا ناچار سۆزلهرنى بىرىڭالر روزا تۇتقان كۈ

ماجرا قىلمىسۇن، ئهگهر باشقىالر ئۇنىڭغا -قىلمىسۇن ، جېدەل
دەشنام قىلسا ياكى ئۇرۇشسا، مهن روزىدار، مهن روزىدار 

مۇسلىم رىۋايىتى . ههدىس-١٨٩٤بۇخارىي رىۋايىتى [» .دېسۇن
يهنى روزا تۇتقۇچى  باشقىالرنىڭ ناچار ]. (ههدىس-١١٥١

ئوخشاشال ناچار مۇئامىلىدە بولماستىن بهلكى  مۇئامىلىسىگه
 ). مهن روزىدار دەپال جاۋاپ بهرسۇن

روزىدار كىشى ئۆزىگه دەشنام قىلغان كىشىگه جاۋاپ      
قايتۇرماسلىققا بۇيرۇلغان تۇرسا، باشقىالرغا ئازار يهتكۈزۈش، 
 . دەشنام قىلىش روزىدارنىڭ شهنىگه ههرگىزمۇ اليىق بولمايدۇ

شۇنى بىلىش : "نهۋەۋىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇئىمام      
مهسىيهت ئىشلهش، -كېرەككى، ناچار سۆز قىلىش، گۇناه

جېدەل ۋە باشقىالرغا دەشنام قىلىشتىن چهكلىنىش -ئۇرۇش
پهقهت  روزىدارغىال خاس بولماستىن بهلكى ههممه كىشى 
ئوخشاشال چهكلىنىدۇ، لېكىن روزىدار كىشىگه نىسبهت 

 . "ردىن ساقلىنىش جىددى تهكىتلىنىدۇئۇنداق ئىشال
هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته  ئهبۇ     

روزا تۇتۇش پهقهت «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
ئىچمهكتىن چهكلىنىش ئهمهس، بهلكى  روزا تۇتۇش  -يېمهك
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ەر ههرىكهتلهردىن يىراق بولۇش، بىر-ناچار سۆز، ئىش: دېگهن
مهن روزىدار، مهن : كىشى تىللىسا ياكى دەشنام قىلسا، ئۇنىڭغا

 ].هاكىم رىۋايىتى. [»روزىدار دەپ جاۋاپ بېرىشتۇر
ئهبۇهۈرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىسته      

بهزى روزىدارالر «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
اچلىقتىن باشقا نهرسه ئۈچۈن تۇتقان روزىسىدىن ئۇنىڭغا ئ

قالمايدۇ، بهزى قىيامدا تۇرغۇچىالر ئۈچۈن ئۇيقىسىزلىقتىن 
 ].ههدىس-١٦٩٠ئىبنى ماجه رىۋايىتى [» .باشقا نهرسه بولمايدۇ

 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر


