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 روزا تۇتۇپ يالغان سۆزلهش توغرىسىدا
 

  نومۇرلۇق سوئال -٣٧٩٨٩     
 :سوئال     
بالىلىق دەۋرىدىن تهرتىپ يالغان سۆزلهشكه      

ئادەتلهنگهن بىر كىشى  هازىر بۇ ناچار ئادىتىنى 
ئۆزگهرتىشكه ئۇرۇنۇۋاتقان بولسىمۇ، يهنىال سهۋەنلىكتىن 

زلهپ قويىدۇ، ئاندىن قىلمىشىغا پۇشايمان يالغان سۆ
بۇ قىلمىشىنىڭ . قىلىپ ئالالهدىن كهچۈرۈم سورايدۇ

رامىزان روزىسىغا تهسىرى بوالمدۇ؟، بۇ ههقته چۈشهنچه 
 .بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگار      

 . بولغان ئالاله تائاالغا خاستۇر
ئهبۇ هۇرەيرە رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان      

: ههدىسته، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
يهنى يالغان سۆزلهش، (يالغانچلىقنى تهرك قىلمىغان «

غهيۋەت قىلىش، گهپ توشۇش ۋە يالغان گۇۋاهلىق بېرىش 
ئالاله ) قاتارلىق چهكلهنگهن ئىشالرنى تهرك قىلمىغان

ا ئاسىيلىق قىلىپ، گۇناه، پاهىشه، مۇنكىر تائاالغ
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ئىشالرنى تهرك قىلماستىن روزا تۇتقان كىشىنىڭ 
ئىچمهكنى تهرك قىلىپ تۇتقان روزىسىنىڭ -يېمهك

يهنى ئۇنداق ( ».ئالاله تائاالغا هېچقانداق هاجىتى يوقتۇر
). هالهتته تۇتقان روزىنىڭ هېچنېمىگه پايدىسى بولمايدۇ

 ].نومۇرلۇق ههدىسلهر -٦٠٥٧ -١٩٠٣بۇخارى رىۋايىتى [
ئىمام هاپىز ئىبنى ههجهر رەهىمههۇلاله مۇنداق      

ئىچمهكنى تهرك قىلىپ روزا تۇتۇشىنىڭ -يېمهك: "دەيدۇ
دېگهن سۆزنى » ئالاله تائاالغا هېچقانداق هاجىتى بولمايدۇ
بۇ سۆزدىن ئۇ : ئىبنى بهتتال چۈشهندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ

كىشىنى روزا تۇتمىسۇن دېگهنلىك ئهمهس بهلكى روزا 
تۇتقان ۋاقتىدا يۇقىرىدا بايان قىلىنغان مۇنكهر 
ئىشالرنىڭ سادىر بولۇپ قىلىشىدىن ههزەر قىلسۇن 

بۇ ئۇنداق هالهتته تۇتقان روزىنىڭ قوبۇل . دېگهنلىكتۇر
: بۇنىڭدىن مهقسهت. مايدىغانلىقىدىن كىنايىدۇربول

مهسىيهتتىن ساغالم بولغان روزا قوبۇل قىلىنىدۇ، -گۇناه
مهسىيهت ئارىالشقان روزا قوبۇل بولمايدۇ -گۇناه

 ". دېگهنلىكتۇر
بۇ ههدىستىن يۇقىرىدا : "ئىبنى ئهرەبىي مۇنداق دەيدۇ     

بايان قىلىنغان ئىشالرنى سادىر قىلغان كىشىنىڭ 
. تۇتقان روزىسىغا ساۋاپ بېرىلمهيدۇ دېگهنلىك چىقىدۇ

يهنى تۇتقان روزىسىنىڭ ساۋابىنى سادىر قىلغان 
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خاتالىقىنىڭ جازاسىغا سېلىشتۇرغاندا، ساۋابى يهڭگىل 
 . بولۇپ خاتالىقى ئېغىر كېلىدۇ 

مهسىيهت تۇتقان -ههرقانداق گۇناه: سۆزنىڭ خۇالسىسى
هن روزىنىڭ ساۋابى روزىغا تهسىر كۆرسىتىدۇ، شۇنىڭ بىل

كېمىيىپ كېتىدۇ، بهزى ۋاقىتتا خاتالىق كۆپ بولۇپ 
 . كهتسه تۇتقان روزىنىڭ ساۋابىمۇ تولۇق يوقاپ  كېتىدۇ

يۇقىرىقىدەك ناچار ئادەتنى ! هۆرمهتلىك قېرىندىشىم     
تاشالش ئۈچۈن ئۆز نهپسىڭىزگه قارشى كۆرەش قىلىشنى 

الىق سادىر ههر ۋاقىت خات. داۋامالشتۇرىشىڭىز الزىم
قىلغاندا، دەرهال تۆۋە قىلىپ ئالاله تائاالدىن كهچۈرۈم 

چۈنكى خاتالىقتىن قايتقۇچى خۇددى . سورىشىڭىز كېرەك
 . خاتالىق سادىر قىلمىغان كىشىگه ئوخشاشتۇر

ئالاله تائاال ههممهيلهننى ئۆزى ياخشى كۆرىدىغان ۋە       
 .ۇنرازى بولىدىغان ئىشالرنى قىلىشقا مۇۋەپپهق قىلس


