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دىنسىز كومىنىستالردىن بىرى روزا تۇتۇش 
 ساالمهتلىككه زىيانلىق دەپ سهپسهته  قىلىدۇ

 
 نومۇرلۇق سوئال -     41869

 : سوئال     
ۇيمهن، بىزنىڭ مهن رۇسىيىدە ياشايمهن ۋە ئۇ يهردە ئوق     

كۆپچىلىك ئوقۇتقۇچىلىرىمىز كوممۇنىست بولۇپ ئالاله 
. تائاالنىڭ مهۋجۇتلۇقىنى ئىنكار قىلىدۇ ۋە ئىشهنمهيدۇ

نېمه ئۈچۈن ئالاله تائاال سىلهرنى : ئۇالردىن بىرى بىزگه
ئىچمهكنى تهرك قىلىشقا -رامىزاندا كۈندۈزدە يېمهك

نلىق تۇرسا؟، بۇيرۇيدۇ، بۇنداق قىلىش ساالمهتلىككه زىيا
ئالاله خار قىلغان بۇ دىنسىزغا قانداق رەت . دەيدۇ

 . قايتۇرۇش توغرىسىدا كۆرسهتمه بېرىشىڭالرنى سورايمىز؟
 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگار      

 .بولغان ئالاله تائاالغا خاستۇر
بولغاندىن  روزا ئهسلىدە شهرئى ئىبادەت ۋە ئىالهى پهرز     

باشقا بهدەننىڭ ساغالملىقىنى كۈچهيتىدىغان ئهڭ 
بۇنى . ئۈنۈملۈك ۋە مهنپهئهتلىك ئىالج هېسابلىنىدۇ
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مۇسۇلمانالردىن باشقا مۇسۇلمان بولمىغان مهشهۇر كاپىر 
 . دوختۇرالرمۇ ئىسپاتالپ گۇۋاهلىق بهرگهن

روزا نهپسىنىڭ سىقىلىشى ۋە راههتسىزلىكىنى      
روزا روزىدارنىڭ ئىرادىسىنى . رول ئوينايدۇداۋاالشتا زور 

كۈچهيتىپ، تۇيغۇلىرىنى ئىنچىكىلهشتۈرىدۇ، 
ماجرا ۋە -ياخشىلىقنى سۆيىدىغان، جېدەل

دۈشمهنلىكتىن يىراق تۇرىدىغان هالهتكه كهلتۈرۈپ، 
روهى دۇنياسى ۋە پىكىر ئۈستۈنلىكىنى هېس قىلدۇرىدۇ، 

ىق شهخسىيىتىنى كۈچهيتىپ قىيىنچىلىققا بهرداشل
. مۇشهققهتكه چىداش كۈچىنى زىيادە قىلىدۇ-بېرىش، جاپا

بۇ ئىشالر روزا تۇتقۇچى كىشىلهرنىڭ ساالمهتلىك 
 . ئههۋالىدا بىۋاسته ئىپادىلىنىدۇ

يهنه بىر تهرەپتىن، روزا ئىنسان جىسمىدىكى ههزىم      
قىلىش يوللىرى كېسىلى، ئاشقازان ياللۇغى كېسىلى، 

سلىك قاتارلىق نۇرغۇن جىگهر كېسىلى، تاماق سىڭمه
كېسهللهرنى داۋااليدۇ، ئۇنىڭدىن باشقا سېمىزلىك، تومۇر 
ئېسىلىپ قىلىش، قان بېسىمى ئۆرلهپ كېتىش، كۆكسى 
چىڭقىلىش ۋە ئۆپكه كېسهللىكى قاتارلىق كېسهللهرنى 

 . داۋاالشتىمۇ زور رول ئوينايدۇ
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: شۋېيتسارىيىلىك دوختۇر بارسىيلۇس مۇنداق يازىدۇ     
قالدۇرۇپ كېسهل داۋاالشنىڭ ئۈنۈمى، دورا ئاچ "

 ".ئىشلىتىپ داۋاالشتىن نهچچه ههسسه يۇقىرى بولىدۇ
دوختۇر هىيلب ئۆزىنىڭ بىمارلىرىنى بىر قانچه كۈن       

ئاندىن ئۇالرغا يهڭگىل . تاماق يېيىشتىن چهكلهيتتى
 .يېمهكلىكلهرنى بېرەتتى

پ ئومۇمى جهههتتىن روزا ئاچلىق ۋاقىتتا تهله     
قىلىنىدىغان توقۇلمىالرنىڭ يوقىلىشىغا ياردەم بېرىدۇ، 
يېڭىدىن غىزاالنغاندا بۇ توقۇلمىالرنىڭ قۇرۇلۇشى 
يېڭىلىنىدۇ، مانا بۇ باشۇتىينغا ئوخشاش بهزى 
ئالىمالرنىڭ بىمارالرنى مهلۇم ۋاقىت غىزالىنىشنى تهرك 

ئۇالر روزىنىڭ . قىلىشقا دەۋەت قىلىشىنىڭ سهۋەبىدۇر
 . ڭ يېڭىلىنىشىغا تهسىرى بار دەپ قارايدۇساغالملىقنى

كولۇمبىيه ئۇنىۋىرسىتېتىدىكى توم بىرنىز      
مهن روزىنى جىسمانى : "مۇخبىرالرغا مۇنداق دەيدۇ

تهرەپتىن كۆپرەك روهى تهجرىبه دەپ قارايمهن، مهن 
بهدىنىمدىكى زىيادە سېمىزلىكتىن قۇتۇلۇشنى مهقسهت 

ىن روزىنىڭ ئۇنىڭدىن قىلىپ روزا تۇتقان بولساممۇ، لېك
باشقا يهنه بهدەندىكى ماينى ئېرىتىش، كۆرۈش كۈچىنى 

يېڭىالش، تۇيغۇالرنى  پىكىرلهرنى-ئاشۇرۇش، ئوي
مهركهزلهشتۈرۈش قاتارلىق تهرەپلهرگىمۇ زور پايدىسى 
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بولدى، مهن روزا تۇتۇپ بىر قانچه كۈن ئۆتمهستىن روهى  
تهرەپتىن يۇقىرى بىر تهجرىبىگه ئىگه بولغانلىقىمنى 

 ". هېس قىلدىم
ههقىقهتهن بهزى ۋاقىتالردا روزا بهزى ئىنسانالر ئۈچۈن      

مۇشهققهت ۋە زىيانغا سهۋەپ بولىدۇ، شۇنىڭ -ئارتۇقچه جاپا
ئۈچۈن ئالاله تائاال كېسهل ۋە مۇساپىرالردىن روزىنى ئهپۇ 
قىلىۋەتكهن، ئۇالر كېسهللىكتىن ساقايغاندا ۋە سهپهردىن 

 . قايتىپ كهلگهندە تۇتالمىغان روزىنى تولۇقالپ تۇتىدۇ
روزىنىڭ : روزىنىڭ تهڭداشسىز پايدىلىرىدىن     

رىئايه قىلىش، ئۇنىڭ جۈملىسىدىن  ئهدەپلىرىگه
سوهۇرلۇقنى كېچىكتۈرۈپ يېيىش، ئىپتارنى ۋاقتىدا 

ئىچمهكنى ئىسراپ قىلماسلىق ۋە -قىلىش، يېمهك
يىمهكلىك تۈرىنى كۆپهيتمهسلىك قاتارلىق ئىشالرغا 

 . دىققهت قىلىش الزىم
: ئهنگلىيه مائارىپ دائىرلىرى مۇنداق دەيدۇ     

تۇتۇشنى پهرز قىلدى، روزا تۇتۇش كۆپچىلىك دىنالر روزا "
دىنى پائالىيهتلهر بولمىغان ۋاقىتالردىمۇ كىشىلهر ئۈچۈن 
مۇهىمدۇر، بهزى كىشىلهر ئىنسانىي تهبىئىتىنىڭ 

 ".تهقهززاسى بىلهنمۇ روزا تۇتىدۇ
ئهسىردە ئامېرىكا ۋە ياۋروپا دۆلهتلىرىدە روزىنىڭ -   20

نۇرغۇن تىببى جهههتتىكى پايدىلىرى بايان قىلىنغان 
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: كىتابالر مهيدانغا كهلدى، ئۇ كىتابالرنىڭ جۈملىسىدىن
روزا " ، لهئاالن كوتنىڭ"روزا بىلهن داۋاالش"شىلتۇننىڭ 

، "تىببى جهههتته ئۈلگىلىك غىزالىنىش پرىنسىپىدۇر
ۋە " روزا هاياتنىڭ دورىسى"هىنراك تانىرنىڭ 

تىببى جهههتته روزا تۇتۇش بىلهن ساغالم "لوتزىنىرنىڭ 
 .قاتارلىق كىتابالر" تقا قايتىشهايا
روزىنىڭ يۈرەك كېسىلىگه بولغان پايدىسى ناهايىتى      

كۆپ بولۇپ، ئىنسان بىر نهرسىنى ههزىم قىلغان ۋاقىتتا 
مىقداردا قان يهتكۈزۈپ بېرىشى % ١٠يۈرەك جىسىمغا 

كېرەك، روزا تۇتقاندا كۈندۈزدە ههزىم قىلىش بولمايدۇ، 
قان ئازاليدۇ، % ١٠بېرىدىغان  شۇنىڭ يۈرەكنىڭ يهتكۈزۈپ

بۇنىڭ يۈرەك مۇسكۇللىرى ئۈچۈن ئاز كۈچ سهرپ قىلىش 
 . ۋە كۆپ راههتلىنىشكه پايدىسى بولىدۇ

روزىنىڭ تېرە كېسهللىكىنى داۋاالشتىمۇ زور پايدىسى      
بار، بۇنىڭ سهۋەبى روزا تۇتۇش بىلهن قاننىڭ 

ن تهركىبىدىكى سۇنىڭ نىسبىتى ئازاليدۇ، شۇنىڭ بىله
تېرىدىكى سۇنىڭ نىسبىتى ئازاليدۇ، بۇ ئارقىلىق 

 :كىلىدىغان پايدىالر
تېرىنىڭ تۈرلۈك مىكرۇپالردىن يۇقىدىغان يۇقۇملۇق -     

كېسهللىكلهر مىكروبىغا بولغان قارشىلىقىنى 
 .كۈچهيتىدۇ
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سىرتقى تهرەپتىن جىسىمنىڭ ههممه تهرىپىگه -    
ىنى تارقىلىدىغان تېرە كېسهللىكىنىڭ تارقىلىش

 . ئازايتىدۇ
مايلىق تېرىدە يۈز بېرىدىغان ئېنىقسىزلىققا چهك -    

 .قويىدۇ، سهزگۈرلۈك كېسىلىنى ئازايتىدۇ
روزا تۇتۇش بىلهن ئۈچهينىڭ زەههرلىك ماددىالرنى -    

ئاجرىتىش، ئۈزۈلمهي داۋاملىشىدىغان دانىخورەك ۋە 
جاراههتلهرنىڭ پهيدا بولىشىغا سهۋەب بولىدىغان ئېچىتما 

 . ماددىالرنى پهيدا قىلىش نىسبىتى تۆۋەنلهيدۇ
يۇقىرىدا بايان قىلغانلىرىمىز روزىنىڭ سههىيه      

شۇنى . تهرەپتىن بولغان بهزى پايدىلىرىدىن ئىبارەتتۇر
بىلىشىڭىز كېرەككى، دىنسىز ئوقۇتقۇچىڭىزنىڭ دېگهن 

ئېيتقاندا  ئىلىپ مهزكۇر سۆزىنىڭ سههىيه تهرەپتىن
 . يوق سوزدۇرهېچقانداق ئاساسى 

بۇنىڭدىن سىرت بىز ئالاله تائاالنىڭ بۇيرۇقىغا     
بويسۇنغانلىقتىن روزا تۇتىمىز، چۈنكى ئالاله تائاال مۇنداق 

اَمِ  َتَدم ِتبََ  َعَ ﴿ :دېگهن يَن ََننِوا ِتَبَ  َعدَاُِمِم اصَيّ َ
ي
َام اِ ا 
َ
يَم ه

ََبيِقو َ  يَن َنن َببَُدِمُم حََعديِمُم  َ
ي
ئى «: هرجىمىسىت ﴾اِ

ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن، ) گۇناهالردىن! (مۆمىنلهر
يهنى ئىلگىرىكى (سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرگه 
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روزا پهرز قىلىنغاندەك، سىلهرگىمۇ ) ئۈممهتلهرگه
-١٨٣سۈرە بهقهرە [ ».پهرز قىلىندى) رامىزان روزىسى(

 ].ئايهت
 ئالاله تائاال بىزنى ئۆزىمىزنى ئۆلتۈرۈشكه بۇيرىغان     

بولسا ئېدى، ئهلۋەتته بىز ئالاله تائاالنىڭ رازىلىقىغا 
ئېرىشىش ئۈچۈن ئۆزىمىزنى ئۆلتۈرگهن بوالتتۇق، لېكىن 
بىز شۇنىڭغا ئىشىنىمىزكى، ئالاله تائاال ههرگىزمۇ بىزنى 

ئاخىرەتته بىزگه -بىزنى دۇنيا. ئۇنداق ئىشقا بۇيرۇمايدۇ
 . مهنپهئهتى بولىدىغان ياخشى ئىشالرغا بۇيرۇيدۇ

 .ههممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالاله تائاالدۇر    


