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روزىنىڭ ساۋابى ئۇنىڭ مۇشهققىتىنىڭ 
  ؟مىقدارىدا بوالمدۇ

 
 نومۇرلۇق سوئال-٧٨٢٤٧     
 : سوئال     
ئالالھ تائاالنىڭ ھوزۇرىدا روزىنىڭ ساۋابى ئوخشاش      

- ڭ تارتقان جاپابوالمدۇ ياكى روزا تۇتقۇچىنى
: مهسىلهن. مۇشهققهتلىرىگه ئاساسهن پهرقلىق بوالمدۇ؟

سوغۇق بهلۋاغ رايونىدا ياشايدىغانالر رامزاندا 
ئىسسىق ھېس قىلمايدۇ، ئهمما ئىسسىق - ئۇسسۇزلۇق

بهلۋاغ رايونىدا ياشاۋاتقانالر بۇنىڭ ئهكسىچه بولىدۇ، يهنى 
ن ئۇالرنىڭ ھهر بىرىنىڭ رامىزاندا ئىلىپ بارىدىغا

ياخشى ئهمهللىرىدىن باشقا، تۇتقان روزىسىغا 
بۇ ھهقته . بېرىلىدىغان ساۋاب پهرقلىق بوالمدۇ؟

  .   چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن
 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالهملهرنىڭ      

 .پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر
ۋال ئاستىدا ئادا ئهگهردە ئىبادەت مۇشهققهتلىك ئهھ     

ئىبادەتنى - قىلىشنى تهقهززا قىلىدىغان بولسا، تائهت
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تولۇق ئادا قىلىش ئۈچۈن مۇشهققهتلهرگه بهرداشلىق 
يۇقىرىقىدەك ئهھۋال ئاستىدا ئىبادەتته . بېرىش كېرەك

رى ئۇنىڭ ساۋابىمۇ كاتتا ىمۇشهققهت كۆپ بولغانس-جاپا
ائىشه بۇ توغرىدا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئ. بولىدۇ

ئىبادەتته ساڭا «: رەزىيهلالھۇ ئهنهاغا مۇنداق دېگهن
- نىڭ تارتقان جاپاساۋاب، سې- بېرىلىدىغان ئهجىر

مۇشهققىتىڭ ياكى سهرپ قىلغان نهرسىنىڭ مىقدارىدا 
شهيخ ئهلبانى . ھاكىم رىۋايىتى[» .بولىدۇ

ناملىق " ئهتتهرغىب ۋەتتهرھىب: "رەھىمهھۇلالھ
ھهدىسنىڭ . ھهدىسته بايان قىلغان-١١١٦ئهسىرى 

  ]. ئهسلى بۇخارى ۋە مۇسلىمدا بايان قىلىنغان
" شهرھى مۇسلىم"مهھۇلالھ ئىمام نهۋەۋىي رەھى      

: ناملىق ئهسىرىدە مۇنداق دەيدۇ
ئىبادەتته ساڭا «پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ 

- ساۋاب، سېنىڭ تارتقان جاپا- بېرىلىدىغان ئهجىر
مۇشهققىتىڭ ياكى سهرپ قىلغان نهرسىنىڭ مىقدارىدا 

دېگهن بۇ ھهدىسىدىن شۇ ئاشكارا بولىدۇكى، » بولىدۇ
هتنىڭ كۆپ بولىشى جاپا پهزىل-ئىبادەتته ساۋاب

ئېهساننىڭ كۆپ بولىشى بىلهن -مۇشهققهت ۋە خهيرى
مۇشهققهت -جاپا«ھهدىسته بايان قىلىنغان . بولىدۇ
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دېگهنلىك شهرىئهت » ياكى سهرپ قىلغان نهرسه
  . تۈگىدى. ئېتىبارغا ئالغان ھالدا بولىشى كېرەك

مۇشهققهتنىڭ مىقدارىدا - ساۋاپ جاپا-ئهجىر"     
ئىبادەتكه -هن بۇ قائىدە ھهممه ئهمهلدېگ" بولىدۇ

ئىشلىتىلمهيدۇ، چۈنكى بهزى يهڭگىل ئهمهللهرنىڭ 
  . ساۋابى ئىنتايىن كاتتا بولىدۇ

ئهلمهنسۇر فى "ئىمام زەركىشى رەھىمهھۇلالھ       
بهتلهردە -٤١٩-٤١٥توم -٢ناملىق ئهسىرى " ئهلقهۋائىد

ە ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهانىڭ ھهدىسىد: مۇنداق دەيدۇ
ئىبادەتته ساڭا بېرىلىدىغان «: بايان قىلىنغاندەك

مۇشهققىتىڭ ياكى -ساۋاب، سېنىڭ تارتقان جاپا- ئهجىر
دېگهن بۇ » سهرپ قىلغان نهرسىنىڭ مىقدارىدا بولىدۇ

سۆز ھهممه ئهمهللهرنى ئۆز ئىچىگه ئالمايدۇ، چۈنكى 
ئىبادەتلهر ئاز ۋە يهڭگىل بولسىمۇ ئۇنىڭ -بهزى ئهمهل

  :بولىدۇ، مهسىلهنساۋابى كاتتا 
مۇساپىر ئۈچۈن نامازنى قهسىر قىلىپ ئوقۇش -     

  . تولۇق ئوقۇغاندىن ياخشى
نامازنى بىر قېتىم جامائهت بىلهن ئوقۇش يالغۇز  -     
  . قېتىم ناماز ئوقۇغاندىن ئهۋزەلدۇر ٢٥

بامداتنىڭ ئىككى رەكهت سۈننىتىنى يهڭگىل  -     
  .ئوقۇش ئۇزۇن ئوقۇغاندىن ياخشى
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قۇربانلىق قىلغان ئۇالغنىڭ گۆشىدىن ئۆزىمۇ يهپ -     
ئاندىن سهدىقه قىلىش، ئۇنى يېمهستىن پۈتۈن سهدىقه 

  . قىلغاندىن ئهۋزەلدۇر
نامازدا قىسقا سۈرىلهرنىڭ ئوقۇش بهزى ئۇزۇن -     

. سۈرىلهرنىڭ قىرائهت قىلىپ ئوقۇغاندىن ياخشى
 چۈنكى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ كۆپ ۋاقىتالردا

 . شۇنداق قىلغانلىقى ئوچۇق بايان قىلىنغان
 .ھهممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالھدۇر     


