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 كۈندۈزدە ئېهتىالم بولۇش ۋە  كۈنلىرىرامزان

ىڭ  دېگهن ھهدىسن»ئېهتىالم بولۇش شهيتاندىن«

  چۈشهندۈرۈلۈشى

   نومۇرلۇق سوئال-14014

  :سوئال

رامىزان كۈنلىرىنىڭ بىرىدە بامدات نامىزىدىن كىيىن ئۇخالپ قىلىپ 

ئېهتىالم بولۇپ قاپتىمهن، شۇ كۈندىكى روزىنى تولۇق تۇتسام توغرا 

بوالمدۇ؟، چۈنكى مهن ئۇيقۇدا بولغاندىن كىيىن ئۆزۈمنى كونترول 

ئهگهر بۇنداق . روزىنى تولۇق تۇتتۇم؟قىاللمىدىم ھهم شۇ كۈندىكى 

 -ئېهتىالم بولۇش شهيتاندىن دەپ قارالسا، رامزاندا شهيتانالرغا ئىشكهل 

  .تاقاق سىلىنىدىغان تۇرسا مهن قانداق قىلىپ ئېهتىالم بولۇپ قالىمهن؟

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا خاستۇر

روزىنى سۇندۇرمايدۇ، چۈنكى رامزان كۈنلىرى كۈندۈزدە ئېهتىالم بولۇش 

ئۇ ئىنساننىڭ ئىرادىسىنىڭ سىرتىدىكى ئىش بولۇپ ئىنسان بۇ ئىشنى 

ئالالھ ھېچكىمنى تاقىتى «:ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. توسىيالمايدۇ

، ئهگهر كىمىكى روزىدارلىق ھالهتته »يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايدۇ

دۇ، چۈنكى بۇ ئىنساننىڭ ئېهتىالم بولۇپ قالسا روزىسى بۇزۇلماي

ئىختىيارىدىكى ئىش ئهمهس، خۇددى ئۇخالپ قالغان ئادەمنىڭ گېلىغا 
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مۇغنى ئىبنى . بىرنهرسه كىرىپ كهتسه ھىچ نېمه بولمىغاندەك بىر ئىش

  . بهت-22 توم -3قۇدامه 

رامزان كۈنلىرى كۈندۈزدە ئېهتىالم : دائىمى ھهيئهت ئهزالىرىدىن

سى قانداق بولىدۇ؟ دەپ سورالغاندا، ئۇالر بولۇپ قالغان كىشىنىڭ روزى 

  :مۇنداق دەپ جاۋاپ بهرگهن

 -كىمكى رامزاندا روزا تۇتۇپ كۈندۈزدە ئېهتىالم بولۇپ قالسا ياكى ھهج 

ئۆمرە ئۈچۈن ئېهرامغا كىرىپ ئېهراملىق ھالىتىدە ئۇخالپ ئېهتىالم 

يىنى بولۇپ قالسا، ئېهتىالم بولۇشنىڭ ئۇ كىشىنىڭ ئىبادەتلىرىگه ھىچ زې

ياكى كاپارەتمۇ كهلمهيدۇ، ئهگهر سپېرما چىققان  يوق ۋە ئۇ كىشىگه گۇناھ 

سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى . بولسا دەرھال غۇسلى قىلىپ يۇيۇنىشى كېرەك

 توم -10 تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات كۈمتىتىنىڭ پهتىۋا مهجمۇئهسى

  . بهت-274

ئۇخالپ چۈشىدە شهيتان ئاتالپ قىلىشتىن : ئېهتىالم بولۇش دېگهن

 ئايالالرنىڭ تهبىئىتىدىكى ئىشالردىن بولۇپ، -ئىبارەت بولۇپ، بۇ ئهر 

 ئايال بىرگه بولۇش ياكى بىرگه بولمىسىمۇ سپېرمىنىڭ -چۈشىدە ئهر 

ئۇممۇ سهلهمه رەزىيهلالھۇئهنهادىن مۇنداق ھهدىس . چىقىشى بىلهن بولىدۇ

ئهبى تهلههنىڭ ئايالى ئۇممۇ سۈلهيىم پهيغهمبهر : يان قىلىنىدۇبا

ئالالھ تائاال ھهقىقهتنى ! يارەسۇلۇلالھ: ئهلهيهسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ

بايان قىلىپ بېرىشتىن تارتىنىپ قالمايدۇ، ئايالالرمۇ ئېهتىالم بولۇپ 

ھهئه، « :قالسا غۇسلى قىالمدۇ؟ دېۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

غۇسلى «بۇخارى . دېدى» ئهگهر ھۆللۈكنى كۆرسه غۇسلى قىلىدۇ

  . بهت-471» ھهيز توغرىسىدا«مۇسلىم . بهت-373» توغرىسىدا



 3

بۇخارى ئهبى سهلهمهدىن رىۋايهت قىلغان ھهدىسته ئهبى قهتادە ئهنسارى 

« :مهن پهيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغانتىم 

لالھتىن، ئېهتىالم بولۇش شهيتاندىن، سىلهرنىڭ بىرىڭالر چۈش كۆرۈش ئا

ئۆزى ياقتۇرمايدىغان چۈشنى كۆرۈپ قالسا، ئالالھتىن پاناھلىق تىلهپ 

چهپ تهرىپىگه تۈپلىۋەتسه كۆرگهن چۈشنىڭ ئۇ كىشىگه ھىچ زېيىنى 

). 4196 \چۈشنىڭ بابى(، مۇسلىم)6488\چۈش تهبىرى . (دەيدۇ» بولمايدۇ

ى كۆرۈشكه شهيتان تۈرتكه بولدى ياكى سهۋەب بولدى بۇنىڭدىن بۇ چۈشن

  .دېگهنلىك مهقسهت قىلىنمايدۇ

 تاقاق سىلىنغانلىق بىلهن ئۇالر - شهيتانالرغا ئىشكهل -رامزاندا جىن 

كىشىلهرنى يامانلىققا بۇيرۇپ ۋەسۋەسه قىلىشتىن چهكلىنىدۇ دېگهنلىك 

ا ئايالرغا ئهمهس، لېكىن شهيتانالرنىڭ ۋەسۋەسىلىرى رامزاندا باشق

نىسبهتهن ئاز بولىدۇ، چۈنكى بۇ ئايدا ھهممه ئىنسان روزا تۇتۇش مۇناسىۋىتى 

بىلهن ياخشىلىققا يۈزلىنىدۇ، ئالالھقا يىقىنلىشىدۇ ۋە ھىدايهت يولىنى 

  .تالاليدۇ، بۇنى ھهممىمىز كۆرۈپ ۋە بىلىپ تۇرۇۋاتىمىز

ىشى ۋە ھهممه ئىش ئالالھنىڭ پهيدا قىل: ئىبنى ھهجهر مۇنداق دەيدۇ

تهقدىرى بىلهن بولسىمۇ، يالغانچىلىق ۋە كىشىلهرنى قورقۇتۇش 

شهيتاننىڭ سۈپهتلىرىدىن بولغاچقا قااليمىقان چۈشلهرنى شهيتانغا نىسبهت 

بېرىش مۇناسىپ كېلىدۇ، بۇنىڭ ئهكسىچه ياخشى چۈشلهرنى ئالالھغا 

توم - 12پهتهۇل بارى.  شهرەپ جۈملىسىدىن بولىدۇ-نىسبهت بېرىش شان 

  .بهت-393

 


