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رامىزاندا ئۇنتۇغان ھالدا بىر نهرسه يهپ سالسا روزىغا 

  تهسىر يهتكۇزمهيدۇ

   نومۇرلۇق سوئال-٢٢٨٣٣

  : سوئال

 قالسا قانداق رامىزاندا ئۇنتۇپ قىلىپ بىر نهرسه يهپ ياكى ئېچىپ

  بولىدۇ؟

  : جاۋاپ

  بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا خاستۇر

ئىچىپ سالسا روزىسىغا تهسىر -كىمىكى روزىدا ئۇنۇتقان ھالدا يهپ 

« :ئالالھ تائاال بهقهرە سۈرىسىنىڭ ئاخىردا مۇنداق دېگهن. يهتمهيدۇ

ئۇنتۇش يهنى بىز ( ئهگهر بىز ئۇنۇتساق ياكى خاتاالشساق! پهرۋەردىگارىمىز

، بىزنى )ياكى سهۋەنلىك سهۋەبدىن ئهمرىڭنى تولۇق ئورۇنلىيالمىساق

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سهھىه ھهدىسلىرىدە، بۇ .»جازاغا تارتمىغىن

دېگهنلىكى رىۋايهت » مهن شۇنداق قىلىمهن« ئايهت ئوقۇلغاندا ئالالھ تائاال 

ھۇ ئهنهۇ رىۋايهت قىلغان ھهدىسته ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلال. قىلىنىدۇ

كىمكى ئۇنتۇپ قېلىپ بىرەر « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

نهرسه يهپ قويغان ياكى ئىچىپ قويغان بولسا روزىسىنى 

داۋامالشتۇرىۋەرسۇن، ھهقىقهتهن بۇ ئالالھنىڭ ئۇنىڭغا يېمهك ۋە ئۇسسۇزلۇق 

  .بىرلىككه كهلگهن ھهدىس.»بهرگهنلىكىدۇر

ۇنىڭدەك ئۇنتۇپ قىلىپ رامىزاندا كۈندۈزدە ئايالى بىلهن بىرگه بولۇپ ش

قالسىمۇ مۇشۇ ئايهتنىڭ ۋە ھهدىسنىڭ ھۆكمى بويۇنچه ئالىمالرنىڭ توغرا 



 ٢

قارىشىدا ئۇ كىشىنىڭ روزىسى دۇرۇس بولىدۇ، بۇنىڭ يهنه بىر ئىسپاتى 

لغان كىمكى ئۇنتۇپ قېلىپ بىر نهرسه يهپ سا« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

بولسا، ئۇ كىشى ئۈچۈن بۇ كۈننىڭ روزىسىنى قايتا تۇتۇش ۋە كاپارەت بېرىش 

ئۇنتۇپ " ھهدىستىكى. دېگهن، بۇ ھهدىسنى ھاكىم سهھىه دېگهن» يوق

دېگهن سۆز روزا تۇتقان كىشىنىڭ " قېلىپ بىر نهرسه يهپ سالغان بولسا

الى بىلهن ئۇنتۇپ قىلىپ قىلغان ھهممه ئىشلىرىنى ئۆز ئېچىگه ئالىدۇ، ئاي

بىرگه بولۇشمۇ بۇنىڭ ئىچىدە، بۇ ئالالھنىڭ بهندىلىرىگه بولغان رەھمهت، 

سهنا -پهزلى ۋە ئېهسانىدىن ئىبارەت، بىز بۇنىڭ ئۈچۈن ئالالھغا كۆپ ھهمدۇ

  ۋە تهشهككۇرلهر ئېيتىمىز

  بهت-١٩٣توم -٤شهيخ بىن بازنىڭ پهتىۋا توپالملىرى

لىكىنى ئۇنتۇغان ھالدا ئايالى ئهمما رامىزاندا ئىنسان روزىدار ئىكهن( 

بىرگه بولۇش كۆرەلمهيدىغان ياكى كۆرەلسىمۇ نىسبهتنى ئىگهللىمهيدىغان 

ئهھۋالدۇر،چۈنكى ئهر ئۇنتۇسا ئايالى ئىسىگه سىلىشى ياكى ئۇنىڭ ئهكسىچه 

  )-مۇھهررىر-. بولىشى ئهقىلگه ئهڭ مۇۋاپىقتۇر

   

 


