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رامزاندا روزا تۇتمايدىغان مۇسۇلمانالرغا قانداق 

  نهسىههت قىلىمىز؟

  نومۇرلۇق سوئال-50745

  :سوئال

رامزاندا روزا تۇتمايدىغان مۇسۇلمانالر بىلهن قانداق مۇئامىلىدە 

بولىمىز؟ ئۇالرنى روزا تۇتۇشقا دەۋەت قىلىدىغان ئهڭ ياخشى ئۇسۇلالر 

  قايسى؟ 

  :جاۋاپ

  . شالر ئالالھغا خاستۇربارلىق گۈزەل ماختا

رامزاندا روزا تۇتمايدىغان مۇسۇلمانالرنى روزا تۇتۇشقا دەۋەت قىلىش، 

ئۇنىڭغا رىغبهتلهندۈرۈش، روزىغا سهل قاراپ كۆڭۈل بۆلمهيدىغان 

كىشىلهرگه ئاگاھالندۇرۇش بېرىش زۆرۈر بولۇپ بۇ تۆۋەندىكى ئۇسۇلالر 

  :بىلهن بولىدۇ

ۇسۇلمانالرغا، رامزاندا روزا تۇتۇشنىڭ پهرز  رامزاندا روزا تۇتمايدىغان م-1

ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈش، روزىنىڭ ئىسالمدىكى ئورنىنىڭ يۇقىرى 

ئىكهنلىكى ۋە ئۇنىڭ ئىسالمنىڭ ئاساسلىق قۇرۇلمىلىرىنىڭ بىرى 

  .ئىكهنلىكىنى چۈشهندۈرۈش كېرەك

:  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇبارەك سۆزىدە بايان قىلغىنىدەك-2

مزاندا ئالالھنىڭ ۋەدىسىگه ئىشىنىپ ساۋاپ ئۈمىد قىلىپ روزا كىمكى را«

» .تۇتسا ئۇ كىشىنىڭ ئىلگىرىكى گۇناھلىرى مهغپىرەت قىلىنىدۇ

ئۇالرغا روزا تۇتقۇچىالرغا بېرىلىدىغان كاتتا ]. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى[
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يهنه بىر ھهدىسته پهيغهمبهر . ساۋاپالرنى سۆزلهپ بېرىش كېرەك

كىمكى ئالالھغا ۋە ئۇنىڭ روسۇلىغا «: م مۇنداق دەيدۇئهلهيهىسساال

ئالالھ يولىدا جىهاد قىلسا  ئىشهنسه، ناماز ئوقۇسا، رامىزان روزىسىنى تۇتسا، 

ياكى جىهادنى نىيهت قىلىپ ئۆزىنىڭ تۇغۇلۇپ ئۆسكهن يېرىدە تۇرسا 

ئى :  دېگهندە، ساھابىالر»ھهقىقهتته ئالالھ ئۇ كىشىنى جهننهتكه كىرگۈزىدۇ

خهۋەرنى كىشىلهرگه يهتكۈزەيلىمۇ؟ دېگهندە، -بۇ خوش: ئالالھنىڭ ئهلچىسى

ھهقىقهتهن جهننهتته يۈز ئالى ئورۇن بولۇپ، «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

ئالالھ تائاال بۇ ئورۇنالرنى ئالالھ يولىدا جىهاد قىلغۇچىالر ئۈچۈن تهييارلىدى، 

ننىڭ ئارىلىقىدەك ھهر ئىككى ئورۇننىڭ ئارىلىقى ئاسمان بىلهن زېمى

كېلىدۇ، ئالالھدىن بىر نهرسه سورىماقچى بولساڭالر پىردەۋس ئاتلىق 

جهننهتنى سوراڭالر، چۈنكى ئۇ جهننهتلهرنىڭ ئوتتۇرىسى ۋە ئالىيسىدۇر، 

ئۆستهڭلىرى -ئۇنىڭ ئۈستىدە ئالالھنىڭ ئهرشى بار، جهننهتنىڭ ئېرىق

پهيغهمبهر ]. بۇخارى رىۋايهت قىلغان[» .ئۇنىڭدىن ئېتىلىپ چىقىدۇ

روزا مهن : ئالالھ ئهززەۋەجهلله مۇنداق دەيدۇ«: نداق دېگهنئهلهيهىسساالم مۇ

ئىچمهك ۋە شهھۋىتىنى تاشلىدى، -ئۈچۈندۇر، بهندەم مهن ئۈچۈن يېمهك

رامزان روزا تۇتقۇچىالرغا قالقان بولىدۇ، . ئۇنىڭ مۇكاپىتىنى ئۆزۈم بىرىمهن

روزا تۇتقۇچى ئۈچۈن قوش خۇرسهنلىك بولۇپ بىرى ئىپتار قىلغاندا يهنه 

ىرى ئۆز پهرۋەردىگارىغا ئۇچراشقاندا بولىدۇ، روزا تۇتقۇچىنىڭ ئېغىزىنىڭ ب

ئهنبهرنىڭ پۇرىقىدىن خۇش بۇي -پۇراقلىرى ئالالھنىڭ ھوزۇرىدا مىسكى

بۇ مهنادىكى ھهدىسلهر كۆپ ]. بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت قىلغان[» .بولىدۇ

ا تۇتقۇچىنىڭ بولۇپ، ئۇالرغا سۆزلهپ بېرىشى ۋە رامزاننىڭ پهزىلىتى، روز

  .مهرتىۋىسى قاتارلىقالرنى چۈشهندۈرۈشى الزىم
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 ئۇالرنى روزا تۇتمىغانلىقنىڭ ئاقىۋىتىدىن ئاگاھالندۇرۇپ بۇنىڭ -3

ئهبى ئۇمامه . چوڭ گۇناھالر قاتارىدىن ئىكهنلىكىنى بىلدۈرۈش كېرەك

ئىبنى باھىلى رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، مهن پهيغهمبهر 

مهن «: سساالمنىڭ مۇنداق دېگهنلىكىنى ئاڭلىغان دەيدۇئهلهيهى

ئۇخالۋاتسام، چۈشۈمدە ئىككى كىشى كېلىپ مىنىڭ بىلىكىمدىن تۇتۇپ 

مىنى قورقۇنۇچلۇق بىر تاغنىڭ يېنىغا ئېلىپ كېلىپ ماڭا تاققا چىققىن 

مهن  چىقالمايمهن دېسهم، ئۇالر بىز ساڭا ياردەم بىرىمىز دېدى، : دېدى، مهن

ىشىپ چىقىپ تۈزلهڭلىككه يهتكهندە قاتتىق ئاۋازالرنى ئاڭلىدىم، تاققا يام

پهريادى -بۇ دوزاخ ئهھلىنىڭ ناله: ئۇالردىن بۇ نېمه ئاۋاز؟ دەپ سورىسام، ئۇالر

دېدى، ئۇنىڭدىن كىيىن مىنى تاغ يولىدا كىكىرتهكلىرىدىن ئېسىلىپ 

ن بىر قويۇلغان، جاۋغايلىرى يىرتىلغان، ئېغىزلىرىدىن قان ئېقىپ تۇرغا

ئۇالر كىم؟ دەپ سورىسام، ئۇالر  تۈركۈم كىشىلهرنىڭ يېنىغا ئىلىپ كهلدى، 

» .رامزاندا روزا تۇتۇپ ۋاقىتتىن بۇرۇن ئىپتار قىلغۇچىالر دەپ جاۋاپ بهردى

شهيخ ئهلبانىي ]. ئىبنى خۇزەيمه ۋە ئىبنى ھهببان رىۋايهت قىلغان[

 روزا تۇتۇپ ۋاقىت بۇ رامزاندا: "رەھىمهھۇلالھ بۇ ھهدىسنى چۈشهندۈرۈپ

توشۇشتىن بۇرۇن قهستهن ئىپتار قىلغانالرنىڭ جازاسى، ئهمما پهقهت روزا 

-ئالالھ بىزنى دۇنيا. تۇتمىغانالرنىڭ ئاقىۋىتى قانداق بولىدۇ؟ دېگهن

  . خاتىرجهم قىلسۇن-ئاخىرەتته تىنىچ

ئاسان ئىكهنلىكىنى، ئۇنىڭدىن ھاسىل - روزا تۇتۇشنىڭ يهڭگىل-4

هنلىك، رازىلىقنى، كۆڭۈل خاتىرجهملىكنى، قهلبنىڭ بولىدىغان خۇرس

كۈندۈزدە قۇرئان ئوقۇش ۋە ناماز ئوقۇشتىن -راھىتىنى ۋە رامزاندا كىچه

  .ھاسىل بولىدىغان ئىبادەتنىڭ لهززەتلىرىنى بايان قىلىپ بېرىش كېرەك
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 ئۇالرنى بهزى دىنى دەۋەت سورۇنلىرىغا ئىلىپ بېرىش، روزا تۇتۇش، -5

ملىقى ۋە مۇسۇلمانالرنىڭ رامىزاندىكى ئهھۋالى رامزاننىڭ مۇھى

  .توغرىسىدىكى بهزى كىتابالرنى ئوقۇپ بېرىش كېرەك

نهسىههت قىلىش ۋە دەۋەت قىلىشتىن زېرىكمهستىن، -ئۇالرغا ۋەز  -6

ئۇالرغا مۇاليىملىق بىلهن چىرايلىق سۆزلهرنى قىلىش ئارقىلىق ئۇالرنىڭ 

ىڭ كهچۈرۈم قىلىنىشى ئۈچۈن توغرا يولغا يۈزلىنىشى ۋە خاتالىقلىرىن

  . سهمىمىيلىك بىلهن دۇئا قىلىش كېرەك

    . ئالالھ بىزنى ۋە سىزنى توغرا يولغا مۇۋەپپهق قىلسۇن

 
  

  

 
  

  

  

  

  

  


