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 ّوٍۇرىۇق ضوئبه -     139252

 ضوئبه:     
يۇً ئۆتنەُ ٍىو ئوُ بەظ مۈُ روزا تۇتتي، ئوغيۇٍْي بۇ ٍېْىڭ توققۇز ٍبغيىق ببالً ببر، ئوغ    

ُ ئىذىٌقب ئبدەتيەّذۈرۈغْي ٍەقطەت قىيٍىو راٍىساّْي توىۇق روزا تۇتۇغ ُ ٍبڭب بۇ غب ، غۇّىڭ ئۈچۈ
 توغرىذا ٍبردەً قىيىػىڭالرّي ضوراٍَەُ.

 جبۋاپ:    
 تبئبالغب خبضتۇر. ببرىىق گۈزەه ٍەدھىَىيەر ئبىەٍيەرّىڭ پەرۋەردىگبرى بوىغبُ ئبىالھ    
ُ قىيىذۇ، ٍبّب بۇ ئەۋالدالرغب مۆڭۈه بۆىۈظ،     بىرىْچي: ٍۇغۇّذاق ضوئبىالرّي مۆرۈظ بىسّي خۇرضە

ئىببدىتي بىيەُ تەربىَىيەغنە ئەھَىَەت بەرگەّيىنْي -ئۇالرّي ئبىالھ تبئبالّىڭ تبئەت
ىيەرگە مۆڭۈه بۆىۈظ ئبّىالرّىڭ ئبىالھ تبئبالّىڭ قوه ئبضتىذىن-ئىپبدىيەٍذۇ. ٍبّب بۇ ئبتب

 چبقىرىقىغب بوىغبُ ضەٍىَىَىتىذۇر. 
ئىننىْچي: توققۇز ٍبغيىق ئوغۇىْي ئىطالً غەرىئىتي روزا تۇتۇغقب بۇٍرۇٍبٍذۇ، چۈّني ئۇ ببال     

-ببالغەتنە ٍەتَىگەّيىني ئۈچۈُ ئۇّىڭغب روزا تۇتۇظ پەرز ئەٍەش. غۇّذاقتىَۇ ئبىالھ تبئبال ئبتب
ئىببدەت بىيەُ ٍبراٍيىق تەربىَىيەغْي، ئۇالر ٍەتتە ٍبغقب مىرگەّذە -تبئەتئبّىالرغب ئەۋالدالرّي 

ّبٍبز ئوقۇغْي ئۈگىتىع، ئوُ ٍبغقب مىرىپَۇ ّبٍبز ئوقۇٍىطب ئۇالرّي ئەدەپيەغنە بۇٍرىذى. 
-پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍْىڭ ضبھببىيىرىَۇ پەرزەّتيىرىْي مىچىل ۋاقتىذىِ ببغالپ ّبٍبز

ئىببدەتيەرّي ئبدا قىيىػقب ئبدەتيەّذۈرەتتي، بۇّىڭ -برىىق ئۇىۇغ، ئەٍەهئوقۇظ، روزا تۇتۇظ قبت
پەزىيەتيىل قىيىپ -ھەٍَىطي پەرزەّتيەرگە ٍبخػي مۆڭۈه بۆىۈظ، ئۇالرّي ئېطىو، ئەخالق

 ٍېتىيذۈرۈغنە مۆڭۈه بۆىۈغتىِ ئىببرەتتۇر. 
ق دېگەُ: ببىىالرّي ّبٍبزغب بۇٍرۇظ توغرىطىذا، پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالً ٍۇّذا    

پەرزەّتيىرىڭالرّي ٍەتتە ٍبغقب مىرگەّذە ّبٍبز ئوقۇغقب بۇٍرۇڭالر، ئوُ ٍبغقب مىرگەّذىَۇ ّبٍبز »
ٌ قىيىپ بېرىڭالر. ُ ئورۇّيىرىْي ئبٍرى ]ئەبۇ  «ئوقۇٍىطب، ئۇالرّي ئەدەپيەڭالر، ئۇالرّىڭ ئۇخالٍذىغب

ْي ئەبۇ داۋۇتْىڭ ضەھىھ ھەدىص. غەٍخ ئەىببّىٌ رەھىَەھۇىالھ بۇ ھەدىط-594داۋۇت رىۋاٍىتي 
 ھەدىطيەر توپيىَىذا مەىتۈرگەُ[. 

ببىىالرّي روزا تۇتۇغقب بۇٍرۇظ توغرىطىذا، رەبىئە بىْت ٍۇئەۋۋىس ئىبْي ئەفرائ رەزىَەىالھۇ ئەّھب    
مۈّي( ئەتتىگەّذە، -01ئبغۇرا مۈّي )ٍۇھەررەً ئېَىْىڭ »ٍۇّذاق دەٍذۇ: 

راپىذىني ئەّطبرىالر ئوىتۇرۇغيۇق ٍەھەىيىيەرگە پەٍغەٍبەرئەىەٍھىططبالٍْىڭ ٍەدىْىْىڭ ئەت
بۈگۈُ روزا تۇتقبُ مىػىيەر، تۇتقبُ روزىطىْي داۋاٍالغتۇرضۇُ، روزا »خەۋەرچىيەرّي ئەۋەتىپ: 

تۇتَىغبّالر بوىطب مەچ مىرگىچە بىر ّەرضە ٍىَەً روزىذار ھبىەتتە بوىطۇُ، دېذى. بىس غۇّىڭذىِ 
ٍۇ روزا تۇتتي، بىس ئۇالرّي ٍەضچىتنە ئىيىپ بېرىپ مىَىِ روزا تۇتتۇق، مىچىل ببىيىرىَىس

ُ ئوٍۇّچۇقالرّي تەٍَبرالٍتتۇق، ئۇالر ٍېَەميىل تەىەپ قىيىپ ٍىغيىطب، غۇ  ِ ٍبضبىغب ئۇالرغب ٍۇڭذى
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 «ئوٍۇّچۇقالردىِ بېرىپ ٍىغىطىْي پەش قىالتتۇق، ئىپتبر ۋاقتي بوىغبّذا ٍېَەك بېرەتتۇق.
 ھەدىص[. -0019ىٌ رىۋاٍىتي ھەدىص. ٍۇضي-0991]بۇخبرى رىۋاٍىتي 

ُ مىػىْي:     ئېطىت ضبڭب! بىسّىڭ مىچىل »ئۆٍەر رەزىَەىالھۇ ئەّھۇ راٍساّذا ٍەش بوىۇپ قبىغب
ُ ٍەضت بوىۇپ ٍۇرۇٍطەُ-ببىىيىرىَىس روزا تۇتىۋاتىذۇ ُ ئەدەپيەٍتتي. ٍۇ، ضە ]بۇ  «دەپ تبٍبق بىيە

ئەضەرّي ئىَبً بۇخبرى مىچىل ببىىالرّىڭ روزا تۇتۇغي دېگەُ بۆىۈٍگە ئبالقىذار قىيىپ ببٍبُ 
 قىيغبُ[. 

ئبّىالرّىڭ ببىىالرغب روزا تۇتۇغْي تەىىٌ بېرىع ۋاقتي پەرزەّتيەرّىڭ روزا تۇتۇغقب تبقىتي -ئبتب   
ەرّىڭ ئوخػبظ ٍېتىذىغبُ ٍىػىذۇر. بۇ ٍبظ ببىىالرّىڭ ئۆضۈپ ٍېتىيىػىذىني پەرقي

 بوىَبضيىقي ضەۋەبىذىِ پەرقيىق 
 بوىىذۇ.  

 
بەزى ئۆىىَبالر بۇ ٍبغْي ئوُ ٍبظ دەپ بېنىتنەُ. بۇ ھەقتە تەپطىيي ٍەىۇٍبت ئىيىع ئۈچۈُ 

 ّوٍۇرىۇق ضوئبىْىڭ جبۋابىغب ٍۇراجىئەت قىيىْطۇُ.  -94446
تۆۋەّذىني بىر قبّچە  ئۈچىْچي: ئەٍَب ببىىالرّي روزا تۇتۇغقب ئبدەتيەّذۈرۈظ ۋاضتىيىرى   

 ئىػالردىِ ئىببرەتتۇر:
روزىْىڭ ضبۋابي، پەزىيەتيىرىْي ببٍبُ قىيىپ بېرىع بىيەُ بىرگە ئۇّىڭ جەّْەتنە  -   1

مىرىػْىڭ ٍۇھىٌ ضەۋەبيىرىْىڭ بىرى ئىنەّيىنىْي ضۆزىەپ بېرىع ۋە جەّْەتتە ٍەخطۇش 
 ىنەّيىنىْي بىيذۈرۈظ. روزىذارالر مېرىذىغبُ رەٍَبُ ئىطىَيىل بىر ئىػىنْىڭ ببر ئ

راٍىساُ مېيىػتىِ بۇرۇُ غەئببُ ئبٍيىرىذا ٍبمي ئۇّىڭذىِ بۇرۇُ بىر قبّچە مۈّذىِ روزا  -   2 
تۇتۇغقب ئبدەتيەّذۈرۈظ مېرەك، غۇّذاق قىيغبّذا راٍىساُ ئېَي مەىگەّذە ئۇغتۇٍتۇتيۇق ھېص 

 قىيَبٍذۇ. 
 ئبضتب ۋاقىتْي ئۇزارتىع.-مۆّذۈرۈپ ئبضتبمۈّذۈزّىڭ بەزى ۋاقىتيىرىغىچە روزا تۇتۇغقب  -1     

ضوھۇرىۇق ٍېَىػْي مېچىْىڭ ئبخىرغب مېچىنتۈرۈظ مېرەك، بۇٍۇ ئۇالرّىڭ مۈّذۈزى روزا -5     
 تۇتۇغىغب ٍبردەٍچە بوىىذۇ. 

ھەر مۈّي ٍبمي ھەر ھەپتىذە ٍەىۇً ٍبددى ٍۇمبپبت بېرىع ئبرقىيىق ئۇالرّي روزا تۇتۇغقب  -4    
 رىغبەتيەّذۈرۈظ. 

ئبئىيە ئەزاىىرى ئىپتبر قىيغبّذا، ضوھۇرىۇق ٍېگەّذە ببىىالرّي روزا تۇتقبّيىقىْي ٍبختبپ  -9     
 قوٍۇظ مېرەك، بۇّذاق قىيىع ئۇالرّىڭ روھىْي مۆتۈرىذۇ. 

ئبرا ٍۇضببىقە قىيذۇرۇظ، مىَىِ قبىغبّالرّي -ئەگەر بىر قبّچە پەرزەّت بوىطب، ئۇالرّي ئۆز-7     
 ەك. ئەٍىبيىَەضيىل مېر

ببىىالرّىڭ قورضىقي بەك ئىچىپ مەتطە، ئۇالرّي ئۇخيىتىع ٍبمي ئۇالرّي چبرچبتَبٍذىغبُ  -    8
ئوٍۇّالرغب ٍەغغۇه قىيىع مېرەك، ضبھببىالرٍۇ ببىىيىرىغب غۇّذاق قىيغبُ. غۇّىڭذەك ببىىالرغب 

 خبش پروگراٍَىالر ٍبمي ئىطالٍي مبرتۇُ فىيىَيىرىْي قوٍۇپ بېرىع مېرەك. 
ئبتب بوىغۇچي ئوغيىْي ٍەضچىتنە بىرگە ئىيىپ بېرىػْي ئبدەت قىيىۋېيىػي مېرەك،  -     9

ِ ٍەضچىتنە بېرىپ دەرش ئبڭالظ، ٍەضچىتتە ئوىتۇرۇپ قۇرئبُ  ِ مىَى بوىۇپَۇ ئەضىر ّبٍىسىذى
 تىالۋەت قىيىع ۋە زىنىر بىيەُ ٍەغغۇه بوىۇظ. 
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ۇالرّي ئىيىپ، مۈّذۈزدە ٍبمي مەچ ببىىالرّىڭ روزا تۇتۇغْي داۋاٍالغتۇرۇغي ئۈچۈُ ئ -   10
 تەرەپيەر ٍەخطۇش مىچىل ببىىالر روزا تۇتىذىغبُ ئبئىيىيەرّي زىَبرەت قىيىع مېرەك. 

ئىپتبردىِ مىَىِ ئۇالرّي ٍەىۇً ۋاقىت ضەٍيە قىيذۇرۇظ، مۆڭۈه ئىچىع  -00      
تۈرۈٍيەرّي ، -ىقپبئبىىَەتيىرىْي ئورۇّالغتۇرۇظ ٍبمي ئۇالرغب مۆڭيي خبىىغبُ ٍىَەميىل، تبتي

 ٍېۋە ضۈٍي قبتبرىىق ئىچىَيىنيەرّي ئىيىپ بېرىع. 
غۇّىڭغب دىققەت قىيىع مېرەمني، ببىىالر مۈّْىڭ ئۇزۇُ، ھبۋاّىڭ ئىططىق بوىىػي     

ضەۋەبىذىِ ئىپتبر بوىغۇچە تبقەت مەىتۈرەىَەٍذىغبُ، بەك چبرچبپ مېتىذىغبُ، ضبالٍەتيىنىگە 
ىِ ئىببدەتْي ئۆچ مۆرىذىغبُ ھبىەتيەر مۆرۈىطە، ئۇالرغب تېخي تەضىر ٍېتىذىغبُ ٍبمي غۇ ضەۋەپت

روزا تۇتۇظ پەرز بوىَىغبّيىقي ضەۋەبيىل )ئۇالرّي روزىغب ئبدەتيەّذۇرۇظ ببضقۇچي بوىغبّيىقي ئۈچۈُ 
ھەٍَىذىِ توغرىْي بىيگۈچي ئبىالھ . ،  ئۆز ھبىىغب قوٍۇپ بېرىع مېرەكئۇالرغب قبتتىقيىق قىيَبً(

 تبئبالدۇر.
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