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رامىزاندا روزا تۇتۇپ ناماز ئوقۇپ رامزاندىن 

  كىيىن ناماز ئوقۇمايدۇ 

  نومۇرلۇق سوئال-١٢٦٧٥

  : سوئال

بىر كىشى رامىزاندا روزا تۇتۇپ ناماز ئوقۇشقا بهك ھېرىسمهن، لېكىن 

، بۇ كىشىنىڭ رامىزاندا تۇتقان رامزاندىن كىيىن ناماز ئوقۇمايدۇ

  .روزىسىىنىڭ ھۆكمى نېمه، بۇ توغرىدا چۈشهنچه بېرىلگهن بولسا؟

  : جاۋاپ

  بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا خاستۇر

ناماز ئىسالمنىڭ مۇھىم ئاساسلىرىنىڭ بىرى، بولۇپمۇ ئالالھنى بىر، 

پهيغهمبىرىمىزنى ئالالھنىڭ بهندىسى ۋە ئهلچىسى دەپ شاھادەت 

بهرگهندىن كىيىنكى ئهڭ مۇھىم ئاساس، كىمكى نامازنىڭ ) گۇۋاھلىق(

پهرز ئىكهنلىكىگه ئىنكار قىلىدىكهن ئۇ ئادەم كاپىر ھېسابلىنىدۇ، كۆزگه 

ئىلماستىن سهل قاراپ ھورۇنلۇق قىلىپ ئوقۇمايدىكهن ئۇ ئادەم ئالالھقا 

از ئوقۇپ ئهمما رامىزاندا روزا تۇتۇپ نام. ئهڭ چوڭ گۇناھ ئىشلىگهن بولىدۇ

رامزاندىن كىيىن ناماز ئوقۇمىغانلىق دېگهن ئالالھنى ئالداشتىن ئىبارەت 

ئالالھنى پهقهت . بولۇپ، ئهكسىچه ئۇ ئىنسان ئۆزىنى ئالدىغان بولىدۇ

  !رامزاندىال تونۇغان كىشىلهر نېمىدېگهن ئهسكى ھه 
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ئۇالرنىڭ رامزاندىن كىيىن ناماز ئوقۇماسلىقى بىلهن رامىزاندا تۇتقان 

وزىسى توغرا بولمايدۇ، بهلكى ئۇالر بۇنىڭ سهۋەبىدىن ئهڭ خهتهرلىك ئىش ر

قىلغان ھېسابلىنىدۇ، بهزى ئالىمالرنىڭ قاراشلىرىدا نامازنىڭ پهرز 

ئىكهنلىكىنى ئىنكار قىلمىسىمۇ كافىر ھېسابلىنىدۇ دېيىلگهن، ئۇالر 

پهيغهمبهر . سۆزلىرىنى تۆۋەندىكى ھهدىسلهر بىلهن دەلىللهيدۇ

ئۇالرغا (بىز بىلهن مۇناپىقالر ئارىسىدىكى ئهھدە« :سساالمنىڭئهلهيه

نامازدۇر، قانداق بىر ئادەم نامازنى تهرك ئهتسه ) تهگمهسلىكنىڭ ئامىلى

، )٤٣١(، نهسائىي)٢٦٢١(، تىرمىزىي)٢٢٤٢٨(ئىمام ئهھمهد. »كافىر بولىدۇ

ىسناد قاتارلىقالر بۇرەيدە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن توغرا ئ) ١٠٧٩(ئىبنى ماجه

  . بىلهن رىۋايهت قىلغان

ئىشنىڭ بېشى ئىسالم، تۈۋرۈكى ناماز، « :هيغهمبهر ئهلهيهسساالمنىڭپ

ئىمام . »ئهڭ يۇقىرى چوققىسى ئالالھ يولىدا جىهاد قىلىش

مۇسۇلمان بىلهن « :، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ)٢٦١٦(تىرمىزىي

مۇشرىك، كافىر ئوتتۇرسىدىكى پهرق نامازنى تهرك ئېتىش ياكى ئادا قىلىش 

دېگهن سۆزلىرىدىن ئىبارەت ) ٨٢(ئىمام مۇسلىم . »ىلىنىدۇئارقىلىق ئىپاد

  .بولۇپ بۇ مهزمۇندا سۆزلهنگهن ھهدىسلهر ناھايىتى كۆپتۇر

ئالالھ ھهممه ياخشىلىققا مۇۋاپىق قىلغۇچىدۇر، پهيغهمبىرىمىز 

مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا، ساھابىلهرگه ئالالھدىن 

ئىلمى تهتقىقات ۋە پهتىۋا ئىشلىرى . لهيمىز مهغپىرەت تى-رەھمهت

  .تۇگىدى. بهت -١٤٠توم -١٠ھهيئهتلىرى مهجمۇئهسى 

ئىنسان بىر ئاي زامزاندا ئالالھقا ئىبادەت قىلىش ئارقىلىق (

روھانىيىتىنى كۈچلهندۈرىدۇ، رامىزاندا قاچىالنغان مهنىۋى 



 ٣

قىل ئېنېرگىيىنىڭ كۈچىدىن كېلهر يىلى رامىزانغىچه پايدىلىنىش ئا

مۇسۇلمان ئۈچۈن يېتهرلىك نېمهت بولسا كېرەك، چۈنكى ئىنسان رامزاندىن 

ئىبارەت بۇ بىر ئايلىق كۇرسنى كۈندىلىك ھاياتىغا ئۆرنهك قىلىپ، 

رامىزاندا تونىغان ياراتقۇچىنى باشقا ۋاقىتتىمۇ ئېتىراپ قىلىشى ۋە 

رامزاندىن كىيىن ياخشى ئهمهللهرنى . ئۇنىڭغا بويسۇنۇشى الزىم

امالشتۇرۇشى، ئىماندا چىكىنمهستىن ئالغا ئىلگىرىلىشى، روزا ۋە داۋ

نامازلىرىنىڭ قوبۇل بولغانلىقىنىڭ ئاالمهتلىرىدىن بولۇپ، ئهكسىچه 

رامزاندىال ناماز ئادا قىلىپ باشقا ۋاقىتالردا ئالالھنى تونۇماسلىق بولسا ئۇ 

.  بېرىدۇئىنساننىڭ ئىبادەتلىرىدە ناتوغرىلىقالرنىڭ بارلىقىنى كۆرسىتىپ

بۇ مۇنداق ئېهتىماللىقنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ، ئۇ كىشى جهمئىيهتتىن 

ياكى ئهتراپىدىكى ياكى ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ بېسىمى بىلهن روزا تۇتىدۇ ۋە 

بۇنداقال تهبىئىى ھالدا رامزاندىن كىيىن ئىبادەتتىن يىراق . ناماز ئوقۇيدۇ

 بۇالرنىڭ ھالىغا .بولىدۇ ۋە ئالالھنىڭ نېمىتىدىن پايدىالنمايدۇ

چۈنكى ئۇالر ئىبادەتنى ئالالھقا خالىس قىلماستىن، باشقىالرنىڭ ...ۋاي

ئهيىبلىشىدىن قورقۇپ ئىبادەت قىلىدۇ، بۇنداق قىلىش ئىنساننى ئالالھقا 

شېرىك كهلتۈرۈشكه ئىلىپ بارىدىغان بولۇپ بهزى ئۆلىماالرنىڭ بۇنداق 

 سهۋەپ بۇنىڭدىن كىشىلهرگه كاپىر دەپ ھۆكۈم چىقارغانلىقىدىكى

چۈنكى ئالالھ ئىنساننىڭ ئىبادىتىگه ئېهتىياجلىق ئهمهس، . ئىبارەتتۇر

- ئالالھنىڭ ئىنسانالرنى ئىبادەت قىلىشقا بۇيرۇشى، ئىنسانالرنىڭ دۇنيا

ئالالھ ئىنسانالرغا نېمه دېگهن . ئاخىرەتلىكى ئۈچۈن مهنپهئهتلىكدۇر

  !مېهرىبان ۋە شهپقهتلىك ھه 
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ق كۈچالندۇرۇلغان مهنىۋىيىتىمىزنى رامزاندىن روزا تۇتۇش ئارقىلى

كىيىن سۇسالشتۇرماستىن داۋاملىق ئالالھقا ئىبادەت قىلىش، ياخشى 

ئهمهللهرنى قىلىش ئارقىلىق ھاياتىمىزنى ئىمان نۇرى بىلهن بېزەشكه 

تىرىشىشىمىز بولسا ئىسالم دىنىنىڭ بىز مۇسۇلمانالردىن كۈتكهن 

- .نىشىدىكى ھېكمهتلهرنىڭ بىرىدۇرتهقهززاسى ۋە روزىنىڭ پهرز قىلى

  )-مۇھهررىر

 


