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كۈندۈز بهك ئۇزۇن ياكى بهك قىسقا بولىدىغان دۆلهتلهردە روزىنى 
 قانداق تۇتۇش توغرىسىدا

  ومۇرلۇق سوئالن-١٧٣٠     
 : سوئال    
    ئىسكىندىناپىيه تهرەپلىرىدىكى بهزى دۆلهتلهردە كۈندۈز كۈن     

يىل بويى كېچىدىن بهك ئۇزۇن بولىدۇ، يهنى كېچه ئۈچ سائهت، 
رامىزان ۋ اقتى قىش پهسلىدە كهلسه . سائهت بولىدۇ ٢١كۈندۈز 

همما ياز مۇسۇلمانالر پهقهت ئۈچ سائهت ئهتراپىدا روزا تۇتىدۇ، ئ
سائهت بولغانلىقى ئۈچۈن روزا  ٢١پهسلىدە كهلسه كۈندۈز كۈن 

تۇتۇشقا تاقىتى يهتمهي روزا تۇتمايدۇ، ئۇالر ئۈچۈن رامىزان ئېيىدا 
روزا تۇتىدىغان مۇددەتنى، ئىپتار ۋە سوهۇرلۇق ۋاقتىنى بېكىتىپ 

 . بهرگهن بولساڭالر
 : جاۋاپ    
ىڭ پهرۋەردىگارى بولغان بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرن    

 . ئالالهقا خاستۇر
ئىسالم شهرىئىتى مۇكهممهل تولۇق ههممىنى ئۆز ئىچىگه     

ۡ�َمۡلُت ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ . ئالغان دىندۇر
َ
ٱۡ�َۡوَم أ

ۡسَ�َٰم دِينٗ  ۡ�َمۡمُت َعلَۡيُ�ۡم نِۡعَمِ� َورَِضيُت لَُ�ُم ٱۡ�ِ
َ
ۚ لَُ�ۡم دِيَنُ�ۡم َو� ﴾ ا

بۈگۈن سىلهرنىڭ دىنىڭالرىن پۈتۈن قىلدىم، سىلهرگه نېمىتىمىن « :تهرجىمسى
سۈرە مائىدە [ »تاماملىدىم، ئىسالم دىنىىن سىلهرنىڭ دىنىڭالر بولۇشقا تاللىدىم

 . ]ىئايهتنىڭ بىر قىسم-٣

ۖ ﴿: ئالاله تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ     ُ َّ ۖ ُُِل ٱ ٗٗ َٰد ََ ََ  ُ ََ �ۡ
َ
ٍ  أ ۡ ََ   ّ َ

ِهيُدۢ ُُۡل أ ََ  
نِذَرُ�م بِهِۦ َوَمۢن بَلََغۚ 

ُ
ٍَاُن ِ� ّ َ�َٰذا ٱۡلُقۡر ََ ِ ِ َ ِِ و

ُ
َۡۡنُ�ۡمۚ َوأ ََ ِِ َو ۡۡ  :تهرجىمسى﴾ بَ
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پهيغهمبهرلىكىمنىڭ راستلىقى ئۈچۈن  مىنىڭئېيتقىنكى، ! ئى مۇههممهد«
قايسى نهرسه ئهڭ چوڭ گۇۋاه؟ ئېيتقىنكى، ئالاله مهن بىلهن سىلهرنىڭ 

بۇ قۇرئان ماڭا . ماڭا ئالالهنىڭ گۇۋاهلىقى كۇپايىدۇر. دا گۇۋاهتۇرئاراڭالر
سىلهرىن ۋە قىيامهتكىچه قۇرئان يهتكهن كىشىلهرىن ئاگاهالندۇرۇش ئۈچۈن 

 ]. ئايهت  ١٩-سۈرە ئهنئام[ »ۋەهىي قېلىندى

ٗٗ ِلِلّنا﴿: ئالاله تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ     ّّ رَۡسۡلَكَٰإ ِِّ  َآَ
َ
َ أ ِس �َِشٗ�� َوَما

سېىن بىز پهقهت پۈتۈن ئىنسانالر ئۈچۈن مۆمىنلهرگه « :تهرجىمسى﴾ َونَِذيٗر�
جهننهت بىلهن، خوش خهۋەر بهرگۈچى ۋە كاپىرالرىن ئازاب بىلهن 

 ]. ئايهت -٢٨سۈرە سهبهئ [» ئاگاهالندۇرغۇچى قىلىپ ئهۋەتتۇق
ىقى توغرىسىدا خىتاب ئالاله تائاال مۆمىنلهرگه رامىزان روزىسىىن پهرز قىلغانل    

َياُم َآَما ﴿: قىلىپ مۇنداق دەيدۇ ْ ُآتَِب َعلَۡيُ�ُم ٱلِصِ ٍَاَمُنوا ِيَن  َّ َها ٱ  ّ َ
� َ َٰ

ِيَن ِمن َبۡللُِ�ۡم لََعّلُ�ۡم َ�ّتُقونَ  َّ ! ئى مۆمىنلهر« :تهرجىمسى﴾ ُآتَِب َ َ ٱ
شىڭالر ئۈچۈن سىلهردىن ئىلگىركىلهرگه يهىن ئىلگىركى گۇناهالردىن ساقلىنى

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

ئالاله تائاال روزىنىڭ باشلىنىش ۋە ئاخىرلىشىش ۋاقتىىن بايان قىلىپ مۇنداق     
ْ ﴿: دەيدۇ َُوا ْ َوٱۡ�َ ۡسَودِ  َوُ�ُوا

َ
ۡ�َيُض ِمَن ٱۡ�َۡيِط ٱۡ�

َ
َ لَُ�ُم ٱۡ�َۡيُط ٱۡ� َّ َ�ّ�ٰ يََََل

ََ ٱّ�ِۡل�  ِ َياَم ِ ْ ٱلِصِ وا مِم 
َ
َُّم أ رُِ  ِۡ َۡ تاڭنىڭ ئاقلىقى « :تهرجىمسى﴾ ِمَن ٱۡل

قارىلىقىدىن ئايرىلغانغا قهدەر يهىن تاڭ يورۇغانغا قهدەر يهڭالر، ئېچىڭالر، ئاندىن 
 ].ئايهت-١٨٧سۈرە بهقهرە [» .روزا تۇتۇڭالر كهچ كىرگىچه

ئالاله تائاال بۇ هۆكۈمىن مهلۇم بىر رايون ياكى ئايرىم كىشىلهرگه خاس     
مهزكۇر . قىلمىدى، بهلكى ئومۇمى ئىنسانالرغا پرىنسىپ قىلىپ بېكىتىت
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ئالاله تائاال ئۆز . دۆلهتتىكى مۇسۇملانالرمۇ بۇ هۆكۈمنىڭ ئېچىگه كېرىدۇ
ه ناهايىىت مېهرىبان بولغاچقا ئۇالرنىڭ ئادا قىلىشى بېكىتىلگهن بهندىلىرىگ

ئهمهللهرىن ئاسانلىق بىلهن ئادا قىلىشى ئۈچۈن شهرىئهت پرىنسىپلىرىىن ئۇالرغا 
كېسهللهر ۋە مۇساپىرالر ئۈچۈن ئاسانلىق يارىتىپ، . قواليلىق قىلىپ بېكىتىت

قته ئالاله تائاال مۇنداق بۇ هه. ئۇالرغا رامىزاندا ئېغىز ئىچىشىن دۇرۇس قىلدى

ََِيَِكٰٖت ِمَِن ﴿: دەيدۇ ٗد  ِلِلّناِس َو ُُ ٍَاُن  ََ ِِيهِ ٱۡلُقۡر
نِِ

ُ
َّ أ ِ َّ ۡهُر َرَضَااَن ٱ ََ

 ٰ ۡو َ َ
َ
ِهَد ِمنُ�ُم ٱلّشۡهَر َّۡلَيُصۡمُهۖ َوَمن َ�َن َضرِ�ًاا أ ََ َمن  َِ ۡرَُاِن�  ُۡ ٱلُۡهَدٰ  َوٱۡل

يّا�  
َ
رٖ َّعِّدٗ  ِمِۡن � َۡ ُ بُِ�ُم ٱۡلُۡۡ�َ َوَ  يُِر�ُد بُِ�ُم ٱۡلُعۡ�َ  َس َّ َر  يُِر�ُد ٱ ََ ُ

﴾ أ
رامىزان ئېيىدا قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىدى، قۇرئان « :تهرجىمسى

ئىنسانالرغا يېتهكچىدۇر، هىدايهت قىلغۇچى ۋە ههق بىلهن ناههقىن ئايرىغۇچى 
ا هازىر بولسا رامىزان روزىسىىن روشهن ئايهتلهردۇر، سىلهردىن كىمكى رامىزان ئېيىد

تۇتسۇن، كىمكى كېسهل ياكى سهپهر ئۈستىدە يهىن مۇساپىر بولۇپ تۇمتىغان 
بولسا، تۇمتىغان كۈنلهر ئۈچۈن باشقا كۈنلهردە تۇتسۇن، ئالاله سىلهرگه 

  ].ئايهت-١٨٥بهقهرە  [» .ئاسانلىقىن خااليدۇ، تهسلىكىن خالىمايدۇ 
هوشى جايىدا كىشىلهر ئۈچۈن رامىزان ئېيى -باالغهتكه يهتكهن ئهقلى    

بولغاندا روزا تۇتۇش پهرز بولىدۇ، كۈندۈز كۈن ئۈزۈن بولسۇن ياكى قىسقا 
ئۆز نهپسى  ۋەئهگهر روزىىن تامامالشتىن ئاجىز كهلسه . بولسۇن ئوخشاشتۇر

ئۈچۈن ئۆلۈم ياكى كېسهللىكتىن ئهنسىرىسه ئۇ كىشى ئۈچۈن ئېغىز ئىچىش 
ىن ئۆزىگه يېتىدىغان زىيانىن چهكلهپ هاجىىت مىقدارىدا بىر يه. دۇرۇس بولىدۇ

نهرسه يهپ، كۈننىڭ قالغان قىسمىدا بىر نهرسه يېمىسۇن، روزا تۇتۇشقا 
ئىمكانىيىىت يار بهرگهندە تۇتاملىغان كۈنلىرى ئۈچۈن ئۇنىڭ قازاسىىن تۇتسا 

 .بولىدۇ
 . توغرىسىىن ئالاله بىلگۈچىدۇر    
 .١١٤\١٠ىتېىت دائىمىي پهتىۋا كوم    


