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شهۋۋال ئېيىدا ئالته كۈن رۇزا تۇتۇشنىڭ پهزىلىتى 
 اتوغرىسىد

  ناھايىتى شهپقهتلىك ۋە مېهرىبان ئالالھنىڭ ئىسمى بىلهن باشاليمهن

ــالالھ ۋە رەســۇلىنىڭ     ــۇمكى مۇســۇلمان كىــشىنىڭ ۋەزىپىــسى ئ ــگه مهل ھهممهيلهن
بۇيرىغــانلىرىنى تولــۇق ئورۇنداشــقا تېرىــشىش، جايىــدا ئــادا قىلىــشقا ئۇرۇنۇشــتىن        

  . ئىبارەتتۇر

ىنى ئـادا قىلغـان مۇسـۇلمانالر ئۈچـۈن     ئالالھنىڭ يوليورۇقى بويىچه رامىـزان روزىـس   
دىنىمىز ئىسالم پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ تىلى ئارقىلىق بىزگه        
شــهۋۋال ئېيىــدا ئــادا قىلىــشقا تېگىــشلىك بىــر كاتتــا ئىبــادەتتىن خهۋەر بهردى ۋە بــۇ   

  .ئىبادەتنى ئورۇنداشقا مۇسۇلمانالرنى رىغبهتلهندۈردى

ۇ ئهنهۇنىڭ مۇنداق دېگهنلىكى رىۋايهت قىلىنىدۇ، پهيغهمـبهر        ئهبۇئهييۇب رەزىيهلالھ 
كىمكـى رامـزان روزىـسىنى تۇتـۇپ بولغانـدىن كېـيىن            «: ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن  

ئۇنىڭغا شهۋۋال ئېيىدىن ئالته كۈن روزىنى ئهگهشتۈرۈپ تۇتسا يىـل بـويى روزا تۇتقانغـا               
  ]ت قىلغانبۇ ھهدىسنى ئىمام مۇسلىم رىۋايه. [»ئوخشاش بولىدۇ

ــي   ــام نهۋەۋى ــسۇن  –ئىم ــمهت قىل ــا رەھ ــالالھ ئۇنىڭغ ــس   - ئ ــۇ ھهدى ــڭ ب  ئۆلىماالرنى
يىل بـويى تۇتقـان رۇزىغـا تهڭ بولىـدۇ؛ چـۈنكى،            «ھهققىدىكى سۆزىنى نهقىل كهلتۈرۈپ     

ھهر بىر ياخشىلىققا ئون ساۋاب بېرىلىدۇ، رامىزان روزىسى ئون ئايغـا تهڭـدۇر، شـهۋۋالدا               
دېـسه، ھـافىز ئىبنـى رەجهب       » .ا بولـسا، ئىككـى ئايغـا بـاراۋەردۇر        تۇتۇلغان ئالته كـۈن روز    

ــدۇ   ــى نهقىــل كهلتۈرى ــداق دېگهنلىكىن ــلهت   «: مۇن ــان روزا پهزى ــدا تۇتۇلغ ــهۋۋال ئېيى ش
جهھهتته رامىزان روزىسىغا ئهگىشىپ كېلىدىغان بولۇپ، ئۇنىـڭ سـاۋابى بىـر يىللىـق              

  » .پهرز روزىنىڭ ساۋابىغا باراۋەردۇر

  !ئالالھ بىزنى بۇنداق كاتتا ئهجىر ۋە ئىنئامدىن مهھرۇم قىلمىسۇن، ئامىنجانابى 

ــداق      ــان، قانــ ــڭ قاچــ ــدىغان روزىنىــ ــدا تۇتۇلىــ ــهۋۋال ئېيىــ ــالىرىمىز، شــ ئۆلىمــ
ــىلهن،      ــان؛ مهس ــا قويغ ــادالرنى ئوتتۇرىغ ــار ئىجتىه ــر قات ــدە بى ــدىغانلىقى ھهققى تۇتىلى

ــا   ــافىئىيالر ئارق ــي ۋە ش ــۈن ر  -ھهنهفى ــالته ك ــدىن ئ ــشى   ئارقى ــنىڭ ئهڭ ياخ وزا تۇتۇش
ئىكهنلىكىنى، ئهمما ئارىلىقىـدا بىـر قـانچه كـۈن ئۆتكـۈزۈپ تۇتـسىمۇ، سـۈننهتته بايـان                  

ئىمـام ئهھـمهد ئىبنـى      . قىلىنغان ئهجىرگه ئىگه بولىـدىغانلىقىنى ئىلگىـرى سـۈرىدۇ        
ھهنبهل ئارقىمۇئارقا تۇتۇش ۋەياكى كۈن ئاتلىتىپ تۇتۇشنىڭ ئهجىر ۋە ساۋاب جهھهتته           

  . ش ئىكهنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويىدۇئوخشا

  شهۋۋال ئېيىدا تۇتۇلىدىغان بۇ روزا قاچاندىن باشالپ تۇتۇلىشى كېرەك؟
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ــى       - ــۈن ئىككىنچ ــانلىقى ئۈچ ــت بولغ ــۈنى ھېيى ــى ك ــڭ بىرىنچ ــهۋۋال ئېيىنى  ش
ئهممـا، ئۆلىماالرنىـڭ ئـالالھ      . كۈنىدىن باشالپ، ئاينىڭ ئاخىرىغـا قهدەر تۇتۇشـقا بولىـدۇ         

ئهمرىگه ئاساسـهن شـهۋۋالنىڭ بېـشىدا تۇتۇشـنىڭ         » شىلىققا ئالدىراڭالر ياخ«تائاالنىڭ  
  .ئهۋزەل ئىكهنلىكىنى تهكىتلهيدۇ

شهۋۋال ئېيىدا تۇتۇلىدىغان بۇ روزىنىڭ ساۋابىغا ئېرىشىـشنىڭ ئاساسـلىق شـهرتى            
رامىزان ئېيىدا تۇتالماي قالغان رۇزىسى بارالرنىـڭ ئالـدى بىـلهن رامىـزان رۇزىـسىنىڭ               

بۇنىڭغـــا ئايـــال مۇســـۇلمانالرنىڭ بهكـــرەك دىقـــقهت . ا قىلىـــشلىرىدۇرقازاســـىنى ئـــاد
  .قىلىشلىرى الزىم

ئهمما شۇنىمۇ ئهسكهرتىش الزىمكـى، ئىبادەتنىـڭ مـۇئهييهن پهسـلى يوقتـۇر، سـالىه        
ــسا، يىلنىــڭ باشــقا      ــادەت قىلغــان بول ــداق ئىب ــا قان ــدا پهرۋەردىگارىغ كىــشىلهر رامىزان

ــدىمۇ شــۇنداق ئىبــادەت قىلىــد  ــالغۇز رامىــزانلىقال  پهيتلىرى ۇ، ھهقىقىــي مۇســۇلمان، ي
 ھهۋەسلىرىگه قۇربان قىلىـۋەتمىگهن     -مۇسۇلمان بولۇپ، يىلنىڭ باشقا ۋاقتىنى ھاۋايى     

ئالالھ ھهممىمىزنى ئىمانىغا، ئېتىقادىغا سـادىق مۇسـۇلمانالردىن قىلـسۇن،          . كىشىدۇر
  !ئامىن

 


