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 رامىزان روزىسىنى ئاغزاكى نىيهت قىلىش بىدئهتتۇر

 نومۇرلۇق سوئال -٣٧٦٤٣      

 : سوئال      

 !ئى ئالاله«:بىز ياشاۋاتقان رايوندا، رامىزان روزىسىنى تۇتقاندا     
ن روزا تۇتتۇم، مىنىڭ ئىلگىركى ۋە كىيىنكى مهن سهن ئۈچۈ

بىز بۇ . دەپ نىيهت قىلىمىز» گۇناهلىرىمنى كهچۈرۈم قىلغىن
بىزنىڭ بۇ شهكىلدە نىيهت . سۆزنىڭ ئهرەبچىسىنى بىلمهيمىز

قىلغىنىمىز توغرىمۇ؟ توغرا بولسا، بۇ سۆزنىڭ مهنىسىنى 
ه ههدىست-چۈشهندۈرۈپ قويۇڭالر، ئهگهر توغرا بولمىسا قۇرئان

كۆرسىتىلگهن توغرا شهكىلدىكى نىيهت قىلىشنى تهلىم 
 . بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز؟

 : جاۋاپ     

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      
 .ئالالهقا خاستۇر

رامىزان روزىسى ياكى باشقا ئىبادەتلهر بولسۇن نىيهتسىز توغرا     
: همبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهنبۇ ههقته پهيغ. بولمايدۇ

ههقىقهتهن ئهمهللهر نىيهت بىلهن بولىدۇ، ههربىر ئىنسان «
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بۇخارىي ۋە مۇسلىم [» ......ئۈچۈن نىيهت قىلغىنى بولىدۇ
 ].رىۋايىتى

پهرز روزا تۇتۇشنىڭ نىيىتى تاڭ يورۇشتىن ئىلگىرى يهنى     
ى بامداتنىڭ ۋاقتى كېرىشتىن بۇرۇن بولىشى كېرەك، چۈنك

كىمىكى «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بۇ ههقته مۇنداق دېگهن
بامداتتىن بۇرۇن نىيهت قىلمىسا، ئۇ كىشىنىڭ روزىسى روزا 

: نهسائىينىڭ رىۋايىتىدە] تىرمىزىي رىۋايىتى[» .بولمايدۇ
كېچىدە روزا تۇتۇشنى مهقسهت قىلمىغان كىشىنىڭ روزىسى «

ايىتى، بۇ ههدىسنى ئالبانى تىرمىزى رىۋ.  [دېيىلگهن» روزا ئهمهس
 ].سههىه دەپ قارىغان

كىمىكى روزا تۇتۇشنى نىيهت قىلىپ، : ههدىسنىڭ مهزمۇنى     
كېچىدىن تارتىپ روزا تۇتۇشقا كهسكىن ئىرادە قىلمىغان 

 . كىشىنىڭ روزىسى روزا بولمايدۇ، دېگهننى ئىپادىلهيدۇ

ىن نىيهت قىلىش قهلبنىڭ ئىشى بولۇپ، مۇسۇلمان كىشى چ    
ساغالم . قهلبىدىن، مهن ئهته روزا تۇتىمهن دېگهننى ئىرادە قىلىدۇ

كۆزقاراشالرغا ئاساسالنغاندا نىيهتنى ئاغزاكى دېيىش شهرىئهتته 
مهن "ياكى " روزا تۇتۇشنى نىيهت قىلىمهن. "يولغا قويۇلمىغان

دېگهندەك ئاتالمىش نىيهت قىلىش " كهسكىن روزا تۇتىمهن
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ىدىن  پهيدا بولغان ئهسلى يوق ئۇسۇللىرى كىشىلهر تهرىپ
 . ئىشالردۇر

مهن ئهته روزا تۇتىمهن دەپ : ئۇسۇلى بولساقىلىش توغرا نىيهت     
قهلبىدىن ئۆتكۈزۇش ۋە روزا تۇتۇشقا كهسكىن ئىرادە قىلىشتىن 

 .ئىبارەتتۇر

» ئىختىيارات«شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه رەهىمههۇلاله،     
ئىنساننىڭ : "دە مۇنداق دەيدۇبېتى-١٩١ناملىق ئهسىرىنىڭ 

قهلبىگه مهن ئهته روزا تۇتىمهن دېگهن تۇيغۇ كهلسه، ئۇ كىشى روزا 
 .تۇتۇشنى نىيهت  قىلغان بولىدۇ

سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات     
ئالىملىرىدىن، ئىنسان رامىزان روزىسى ئۈچۈن قانداق كومىتېتى 

: رالغاندا، مۇنداق جاۋاب بهرگهننىيهت قىلىدۇ؟ دەپ سو
رامىزاننىڭ ههر كېچىسىدە روزا تۇتۇشنى كهسكىن ئىرادە «

. »قىلىدۇ، مانا بۇ ئۇ كىشىنىڭ روزا تۇتۇشنى نىيهت قىلىشىدۇر
 . بهت-٢٤٦توم -١٠دائىمىي كومىتېت پهتىۋاالر توپلىمى 

  . توغرىنى ئالاله بىلگۈچىدۇر    

 


