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  )ناماز(دۇئا 

  

  توغرىسىدىكى تهلىملهر) ناماز(ئىسالم دىنىدا دۇئا 

ناماز ئهركىن ھالدا خۇدا . مۇسۇلمانالر ھهر كۈنى بهش ۋاق ناماز ئۆتىشى كىرهك ●

شهكىلنى  بىلهن بىۋاسته سۆزلىشىشنى ئهمهس، بهلكى ئىبادهت جهريانىدىكى تاشقى

مۇسۇلمانالر . ارا ۋه ئاۋاز چىقىرىپ ئوقۇلىدۇ ئۇچۇق ئاشكناماز. بهكرهك تهكىتلهيدۇ

  . قايتا ياداليدۇ-ھهركۈنى ناماز ئوقۇغاندا قۇرئان ئايهتلىرىنى قايتا

ر دىنى ئېقىم نىدىغان بى يولتۇزغا چوقۇ، ئهرهپ يېرىم ئارىلىدائىسالمىيهتتىن بۇرۇن ●

شۇالرنىڭ  مۇھهممهت ،كهناماز ئوقۇيدى ۋاق ن7ى  ھهر كۈنبار بولۇپ، ئۇالر

  .  بولىشى مۇمكىن بىكىتكهنناماز ئوقۇشنى ۋاق 5 تهسىرىگه ئۇچراپ ھهر كۈنى

  ) 2:43قۇرئان . ( كىرهكالر چوقۇم ناماز پهرزىنى ئادا قىلىشىمۇسۇلمان ●

قۇرئان . (ناماز ئوقۇش ئارقىلىق يامان ئىش ۋه گۇناھتىن ساقالنغىلى بولىدۇ ●

29:45 (  

  : نامازنىڭ ۋاقتى توغرىسىدىكى ئايهتلهر

  ) 4:103قۇرئان . ( كىرهكبهلگىلهنگهن ۋاقىتتا ناماز ئوقۇشىمۇسۇلمانالر چوقۇم  ●

كۈندۈزنىڭ ئىككى تهرىپىده ۋه كهچ كىرگهن دهسلهپكى چاغدا ناماز ئوقۇش  ●

  ) 11:114قۇرئان . (كىرهك

چۈش  تۈن كېچه ۋه. هكهش كىركهچقۇرۇندا ۋه تاڭ سهھهرده ئالالنى مهدھىيىل ●

  ) 30:17،18قۇرئان .  ( مهدھىيىلهر ئالالغا خاستۇرۋاقتىدىكى

چۈشتىن كىيىندىن كهچ كىرگۈچه بولغان ئارلىقتىكى نامازنى، ئهتىگهنلىك  ●

. نامازنى ۋه كهچنىڭ مهلۇم ۋاقتىدا ئوقۇيدىغان ناماز پهرزىنى  ئادا قىلىش كىرهك

  ) 17:78،79قۇرئان (

شتىن بۇرۇن ۋه كۈن پېتىشتىن بۇرۇن، ھهمده كېچىنىڭ مهلۇم ۋاقتىدا كۈن چىقى ●

  ) 20:130قۇرئان . (ۋه كۈندۈزنىڭ ئىككى تهرىپىده ئالالنى مهدھىيىلهش كىرهك

بولۇپمۇ نامازدىگهرنى تولۇق  كىرهك، هش ۋاق نامازنى چوقۇم ئوقۇشىمۇسۇلمانالر ب ●

مىنىپ ) قائات(ىياده  ياكى ئهگهر دۈشمهنلهردىن قورقسا، پ. ئادا قىلىش كىرهك

ئالال چوقۇم بىخهتهر بولغاندىن كىيىن، ئهمما .  بولىدۇكىتىۋىتىپ ناماز ئوقۇسىمۇ

  ) 2:238،239قۇرئان . ( دۇئا قىلىش كىرهكشهكىلدهئۆگهتكهن 



 3

  : نامازدىن بۇرۇن تاھارهت ئېلىش توغرىسىدا

چه يۇيىدۇ، بېشىنى ناماز ئوقۇشتىن بۇرۇن يۈز ۋه قۇلىنى جهينىكىگىمۇسۇلمانالر  ●

ا پۈتۈن ئهگهر تىنى مهينهت بولس. سۇ بىلهن سۈرتىدۇ، پۇتىنى ئۇشۇققىچه يۇيىدۇ

ھاراق ئىچىپ مهس بولغان . كىرهك) غۇسلى قىلىشى(بهدىنىنى سۇ بىلهن يۇيىشى 

ئهگهر كېسهل بولغان، سهپهرگه چىققان، . چاغالردا ناماز ئوقۇشقا بولمايدۇ

ىنسى مۇناسىۋهت قىلغان چاغالردا سۇ تاپالمىسا، ھاجهتخانىغا كىرگهن، ياكى ج

. بولىدۇ) تهيهممۇم قىلسا(پاكىز يهردىكى توپىدىن ئېلىپ يۈزىگه ۋه قۇلىغا سۈرتسه 

  ) 4:43 ، 5:6قۇرئان (

   : توغرىسىدا) قىبله(ناماز ئوقۇغاندا يۈزلىنىدىغان تهرهپ 

قۇرئان . (ىنىڭالريۈزل) بىگهمهككىدىكى كه(ا مهسچىدى ھهرهمگه ھهرقانداق جايد ●

2:149،150 (  

 مهيلى قايسى شۇڭا. بولسۇن ھهممىسى ئالالغا مهنسۇپ مهشرىق ياكى مهغرىپ ●

  ) 2:115قۇرئان . ( ئالال شۇ تهرهپتىدۇرتهرهپكه يۈزلهنسۇن

 مهيلى شهرققه ياكى غهرپكه يۈزلهنسۇن، بۇالرنىڭ ئىبادهت قىلغاندا ●

 ئالالغا، قىيامهتكه، ۇس ئىشدۇر. دىگىلى بولمايدۇ دۇرۇس نىھىچقايسىسى

قۇرئان . ( پهيغهمبهرلهرگه ئىشىنىشتۇر ۋهپهرىشتىلهرگه، مۇقهددهس كىتاپالرغا

2:177 (  

  : ناماز ئوقۇغان چاغدىكى تاشقى قىياپهت توغرىسىدا

) هجدهس(، يهرگه باش ئۇرۇش )رۇكۇ(، ئىگىلىپ تۇرۇش )قىيام(تىك تۇرۇش  ●

  ) 22:26قۇرئان . (قاتارلىق قىياپهتلهر بار

  ) 22:77 ، 2:43قۇرئان . (ئىگىلىپ تازىم قىلىش، يهرگه باش ئۇرۇش ●

  : ناماز ئوقۇغاندا دىققهت قىلىدىغان ئىشالر

ئهگهر ناماز ئوقۇۋاتقان ئادهمنىڭ ئالدىدىن ئىت، ئىشهك ياكى ئايال كىشى ئۆتۈپ  ●

  )  1:9:490بۇخارى ھهدىسلىرى . (قالسا، ئۇنىڭ نامىزى ئىناۋهتسىز بولىدۇ

بۇخارى ھهدىسلىرى (ناماز ئوقۇۋاتقان ئادهمنىڭ ئالدىدىن ئۈتۈش گۇناھتۇر  ●

بۇخارى (، بۇ ھهم ئوقۇلىۋاتقان نامازنىمۇ ئىناۋهتسىز قىلىۋىتىدۇ )1:9:489

  ). 1:9:488ھهدىسلىرى 

بۇخارى ھهدىسلىرى . (ناماز ئوقۇۋاتقاندا ئىمامدىن بۇرۇن تۇرۇپ كىتىشكه بولمايدۇ ●

1:11:660 (  
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بۇخارى (كىرهك ) سهپراس بولۇش(لىپ ناماز ئوقۇغاندا رهتكه تىزىلىش يىغى ●

بۇخارى (، كۆز يوقىرىغا قارىماسلىق كىرهك )1:11:685،690ھهدىسلىرى 

تولۇق ھهركهتنى )  قىلغانداسهجده(، يهرگه باش ئۇرغاندا )1:12:717ھهدىسلىرى 

اماز ئىناۋهتسىز بولمىسا قىلغان ن ، )1:12:759بۇخارى ھهدىسلىرى (قىلىش كىرهك 

  . بولىدۇ، ھهتتا ئالالنىڭ جازاسىغا ئۇچرايدۇ

سېتىقنى تاشالپ مهسچىتكه - قىلىۋاتقان بارلىق سوداجۈمه نامىزىدا مۇسۇلمانالر ●

  ) 62:9قۇرئان . ( كىرهكىبېرىپ ناماز ئوقۇش

  ) 14:40قۇرئان . ( كىرهكئادا قىلىشتولۇق ناماز پهرزىنى  بارلىق مۇسۇلمانالر ●

  مۇسۇلمانالرنىڭ دۇئاسىغا جاۋاپ قايتۇرامدۇ؟ ئالال 

مۇسۇلمانالر گهرچه بهزىده قۇرئاننىڭ بىر قىسىم مۇسۇلمان ئهمهس دۆلهتلهردىكى  ●

  ئوقۇغان نامىزىغاهتلىرىنى نهقىل ئېلىپ، مۇسۇلمانالرنىڭ ئاي40:60 ۋه 2:186

 ئالال ،ۆزىدهنىڭ ئ قايتۇرىدۇ دىسىمۇ، ئهمما مۇسۇلمان دۆلهتلهر ئىنكاسقارىتا ئالال

ئالال ناماز ئوقۇغاندا  ياكى شنى خااليدۇ قايتۇرۇ ئىنكاسرنىڭ ئوقۇغان نامىزىغاكىشىله

  .  دهپ تهلىم بېرىلمهيدۇبىلهن بىۋاسته سۆزلهشكىلى بولىدۇ

ئايهتته، ئالال مۇھهممهتكه ئۆزىنىڭ مۇسۇلمانالرغا يېقىن -186سۈره -2قۇرئان  ○

. نامىزىغا جاۋاپ قايتۇرىدىغانلىقىنى ئېيتىدۇئىكهنلىكىنى، ناماز ئوقۇغانالرنىڭ 

  ) 2:186قۇرئان (

ئايهتته، مۇسۇلمانالر ئهگهر ئالالدىن تىلىسه، ئالالنىڭ -60سۈره -40قۇرئان  ○

  ) 40:60قۇرئان (. ئۇالرنىڭ تىلىكىگه جاۋاپ قايتۇرىدىغانلىقى ئېيتىلغان

ا جاۋاپ  مۇسۇلمانالرنىڭ دۇئاسىغنىڭئالالگهرچه بۇ ئىككى ئايهتته  ●

   : بولسىمۇ، ئهمما بۇنىڭ شهرتى بار ئېيتىلغانقايتۇرىدىغانلىقىنى

ئالالنىڭ چاقىرىقىنى ئاڭلىغان ۋه ئۇنىڭ سۆزىگه تولۇق ئهمهل قىلغان بولىشى  ○

دىمهك ئالال بۇيرۇغان بارلىق مهجبۇرىيهتلهرنى ئادا قىلغان، ئۇنىڭغا . كىرهك

  . ن بولۇش كىرهكمۇخالىپ كىلىدىغان ھهرقانداق ئىشنى قىلمىغا

ئهگهر بۇ سۆز مۇسۇلمانالرغا قارىتىپ .  كىرهكئالالغا ئىشهنگهن بولىشى ○

ئېيتىلغان بولسا، ئالال نىمه ئۈچۈن يهنه ئۇالردىن ئۆزىگه ئىشىنىشنى تهلهپ 

بۇنىڭدىن .  ئىخالسمهنلىكىنى جهزملهشتۈرمىگهنئېنىقكى ئالال ئۇالرنىڭ. قىلىدۇ

كى، ئالال بارلىق ئادهملهرنىڭ  دۇئاسىغا چوقۇم كۆرىۋىلىشقا بولىدۇيهنه شۇنى 

  . جاۋاپ قايتۇرىمهن دهپ كاپالهتلىك قىلمىغان

دۇئا قىلغۇچى توغرا يولدا ماڭغان، ئالالغا بويسۇنغان تهغدىردىمۇ، ئالالنىڭ  ○
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ئايهت  كاپالهت بېرىدىغان اسىنى ئاڭاليدىغانلىقى توغرىسىداچوقۇم ئۇالرنىڭ دۇئ

  . يوق

  دا دۇئا قىلىشقا ئائىت تهلىملهرمهسىھ ئېتىقاتى

 بىۋاسته ۋه ئهركىن بولىدۇ، ۋاقىت ۋه ئورۇننىڭ مهسىھىيلهرنىڭ دۇئاسى ●

مهلۇم ئېلىپ بېرىلىدۇ،  ىلىك بىلهن سهمىمىنچهكلىمىسىگه ئۇچرىمايدۇ، چىن قهلبت

 سۆزلىشىش مهسىھىيلهر دۇئانى خۇدا بىلهن. قېلىپقا چۈشۈرۋالمايدۇشهكىل ۋه بىر 

ۋه بىلدۈرۈش مىننهتدارلىق خۇداغا ،  تىلهش تىلهكدا دۇئاسى، ئۇالرنىڭۇدهپ قارايد

   .ئوقۇش ئاساس قىلىنىدۇمهدھىيه 

لماقچى بولغانالر چۇقۇم قهلب روھى ۋه خۇدا روھتۇر، شۇڭا ئۇنىڭغا ئىبادهت قى ●

  ) 4:24يۇھاننا -ئىنجىل(.  بىلهن ئىبادهت قىلىشى كىرهكچىن سهمىمىيىتى

  :  كىرهكپاكلىنىش» تازالپ«شتىن بۇرۇن مۇنۇالرنى دۇئا قىلىمهسىھىلهر 

 ، 27-36:25ئىزاكىيال (.  پاكلىقىدىن مۇھىمدۇرقهلبنىڭ پاكلىقى تهننىڭ ●

   ) 23-7:1 ، ماركوس 20-15:18مهتتا  ، 22-10:19ئىبرانىالر 

، ىھ ئۆزىنى قۇربان قىلىش ئارقىلىق ئېتىقاتچىلىرىنىڭ قهلبىنى پاكالپئهيسا مهس●

دهۋرىدىكى بهدهننى يۇيۇپ پاكالشقا ئائىت قائىدىنىڭ ئورنىنى ) تهۋرات (كونا ئهھده

  ) 14-9:10ئىبرانىالر (. باستى

زهبۇر . (تىن ئايرىلىشىر ۋه ساختىپهزلىكمىك-له، ھىدۇنيانىڭ قۇرۇق خىياللىرى ●

24:3،4 (  

  )1:16يهشايا . (رهزىل قىلمىشالردىن قول ئۈزۈش ●

تىپ قويغان بولسا، ئهپۇ سوراپ يارىشىۋىلىش ئهگهر بىرهر قېرىندىشىنى رهنجى ●

  ) 5:23،24مهتتا . (كىرهك

  ) 66:18زهبۇر . (قهلبى يامانلىققا بېرىلگهن ئادهمنىڭ دۇئاسىنى خۇدا ئاڭلىمايدۇ ●

  : دۇئا قىلغان چاغدا يۈزلىنىدىغان تهرهپ

 كىرهك، بۇ قهلب روھى ۋه چىن سهمىمىيىتى بىلهن دۇئا قىلىشئادهم چوقۇم  ●

خۇدا مۇشۇنداق دۇئانى . دۇر قايسى تهرهپكه قاراپ دۇئا قىلىشتىن مۇھىم جايداقايسى

  ) 24-4:19يۇھاننا . (تهلهپ قىلىدۇ

  : دۇئا قىلغان چاغدىكى قىياپهت
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  ) 11:25 ، ماركوس 9:2 ، نهھهمىيا I 8:14،22پادىشاھالر. ( تۇرۇشئۆره ●

ىش، بېشىنى يهرگه قويۇپ سهجده بېشىنى پهس قىلىش، ئىگىلىپ تازىم قىل ●

 ، ئىزهكىيال 8:6 ، نهھهمىيا I 24:8 ، سامۇئىل16:22نوپۇس سانى . (قىلىش

  ) 26:39 ، مهتتا 1:28

 II ، تارىخنامه8:54پادىشاھالر . (تىزلىنىش، ئىككى قولىنى ئىگىز كۆتۈرۈش ●

 I ، تىمۇتىي21:5 ، 20:36، ئهلچىلهر  134:2 ، 95:6 ، 28:2 ، زهبۇر 6:13

2:8 (  

  : دۇئانىڭ ۋاقتى توغرىسىدا

ھهرقانداق ئېتىقاتچىالر مهسىھ ئېتىقاتىدا دۇئانىڭ مۇقىم ۋاقتى بىكىتىلمىگهن،  ●

  ) 6:18 ، ئهفهسلىكلهر 55:17زهبۇر . (ۋاقىتتا دۇئا قىلسا بولىدۇ

.  ئېزىقتۇرۇلۇشالردىن ساقلىنىش الزىمپ،سهگهكلىك بىلهن دۇئا قىلىھهردائىم  ●

  ) 14:38 ، 13:33 ، ماركوس 26:41مهتتا (

ئايرىم ) ېسهلنىڭ ساقىيىشى ئۈچۈنمهسىلهن ك(ئىشالر ئۈچۈن ئاالھىده بهزى  ●

   ) 18-5:13 ، ياقۇپ 28:8 ، 9:40ئهلچىلهر . (ۋاقىت ئاجرىتىپ دۇئا قىلسا بولىدۇ

گهرچه تهۋرات، زهبۇر، ئىنجىل قاتارلىق . ھهر كۈنى مۇقىم قهرهلده دۇئا قىلىش ●

مۇقهددهس كىتاپالردا دۇئانىڭ مۇقىم ۋاقتى بىكىتىلمىگهن بولسىمۇ، ئهمما بهزى 

 كهچته مۇقىم ۋاقىت ئاجرىتىپ دۇئا سىھ ئېتىقاتچىلىرى ئهتىگهنده، چۈشته ۋهمه

  . قىلىش ئادىتىنى يىتىلدۈرگهن

  : دۇئا قىلغاندا دىققهت قىلىدىغان ئىشالر

. ۇئا قىلىشتىن بۇرۇن ئۆزىنى تۆۋهن تۇتۇش، گۇناھتىن ئايرىلىش كىرهكد ●

   ) 14-18:10 ، لۇقا 66:18 ، زهبۇر II 7:14،15تارىخنامه(

  ) 4:3ياقۇپ . (دۇئا قىلىشتىكى مۇددىئا توغرا بولۇش كىرهك ●

  ،26:39،42،44مهتتا . (خۇدانىڭ ئىرادىسى بويىچه دۇئا قىلىش كىرهك ●

   ) I 5:14-16 ، يۇھانناII 12:8،9كورىنتلىقالر

. قهلب روھى، چىن سهمىمىيىتى ۋه ئهقلى ھوشى بىلهن دۇئا قىلىش كىرهك ●

  ) I 14:15 ، كورىنتلىقالر4:24يۇھاننا (

  ) I 3:21 ، يۇھاننا4:16ئىبرانىالر  (.لىش كىرهكدۇئا قىقورقماي  يۈرهكلىك ھالدا ●

  ) 11:8لۇقا (. تىلهش كىرهكدۇئا قىلىپ  جىددى ھالهتته ●
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 ، 8-18:1 ، لۇقا I 16:11تارىخنامه. ( كىرهك ئۈزۈلدۈرمهي دۇئا قىلىشىمدائ ●

   )I 5:17 ، سالونىكالىقالر4:2 ، كولوسىلىقالر 12:12رىملىقالر 

  ) 6:12لۇقا . ( كىرهكئۇزۇن ۋاقىت دۇئا قىلىش ●

 ، 7:7،8مهتتا . (تىلىگهنگه ئېرىشىمهن دهپ ئىشهنچ بىلهن دۇئا قىلىش كىرهك ●

  ) 11:24 ، ماركوس 21:22

 ، 8:26رىملىقالر . (مۇقهددهس روھنىڭ ياردىمىگه تايىنىپ دۇئا قىلىش كىرهك ●

   ) 20 ، يهھۇدا 6:18ئهفهسلىكلهر 

يۇھاننا . (سىھنىڭ نامىدا دۇئا قىلغان ئىش چوقۇم ئهمهلگه ئاشىدۇئهيسا مه ●

14:13،14 ، 15:16 ، 16:23،24 (  

  ) 6:7مهتتا . ( كىرهكنى ئۇچۇق ۋه ئۇدۇل قىلىشسۆز-دۇئا قىلغاندا گهپ ●

كۆز قىلىش ئۈچۈن ئىبادهتخانا ياكى كوچىالردا -دۇئا قىلغاندا باشقىالرغا كۆز ●

 ئۆيگه كىرىپ، ىلماي، بهلكىساختىپهزلهردهك دۇئا قتۇرۋىلىپ دۇئا قىلىدىغان 

  ) 6:5،6 مهتتا. (ئىشىكنى يېپىپ، ئهرشتىكى كۆرۈنمهس خۇداغا دۇئا قىلىش كىرهك

قايتا -دۇئا قىلغاندا خۇدانى تونىمايدىغان يات خهلقلهردهك بىر گهپنى قايتا ●

. بولمايدۇ) شكهقايتا يادالپ بېرى-ئايهتلهرنى ماشىنا ئادهمدهك قايتا(تهكرارالشقا 

  ) 6:7،8مهتتا (

  : دۇئانىڭ مهزمۇنى

   )13-6:9مهتتا (رهب دۇئاسى  ●

  ) 4:6فىلىپىلىكلهر (دۇئا قىلىش، تىلهك تىلهش، مىننهتدارلىق بىلدۈرۈش  ●

  ) 5:19 ، ئهفهسلىكلهر 150:2 ، 34 ، 19 ، 8زهبۇر (خۇدانى مهدھىيىلهش  ●

   ) 21-22:17ئهلچىلهر (رهبنىڭ سۆزىنى قۇبۇل قىلىش  ●

  ) 18:13 ، لۇقا 14:2 ، ھۇشىيا 139:23،24 ، 51زهبۇر (گۇناھىغا تۆۋه قىلىش  ●

 ، 5:20ئهفهسلىكلهر (ئۆزى ئۈچۈن ۋه باشقىالر ئۈچۈن مىننهتدارلىق بىلدۈرۈش  ●

  ) 1:3 ، كولوسىلىقالر 1:16

  باشقىالر ئۈچۈن تىلهك تىلهش  ●

  ) I 2:2تىموتى. ( تىلهك تىلهشھاكىمىيهت سوراۋاتقانالر ئۈچۈن ○

  ) 5:44مهتتا . ( تىلهك تىلهشچۈنزىيانكهشلىك قىلغانالر ئۈ ○
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 ، رىملىقالر 22:32لۇقا . ( تىلهك تىلهشھ ئېتىقاتچىلىرى ئۈچۈنمهسى ○

  ) 6:18 ، 1:17،18 ، ئهفهسلىكلهر 1:9،10

  ) I 2:1تىموتى. ( تىلهك تىلهشۈتكۈل ئىنسانالر ئۈچۈنپ ○

  ) 9:38مهتتا . (نى تىلهشخۇدادىن تېخىمۇ كۆپ خىزمهتچىلهرنى ئهۋهتىش ○

  تىلهش تىلهك ئۆزى ئۈچۈن  ●

  ) 6:11مهتتا (كۈندىلىك رىزقىنى تىلهش  ○

  ) 1:5ياقۇپ (پاراسهت تىلهش -ئهقىل ○

  ) 11:13لۇقا (مۇقهددهس روھنى تىلهش  ○

نىشنى، رهزىللىكلهردىن گۇناھ ئۆتكۈزمهسلىكنى، ئېزىقتۇرۇلۇشالردىن ساقلى ○

   ) 6:13 ، مهتتا 141:3،4زهبۇر (يىراق قىلىشنى تىلهش 

پىكىر ۋه خىياللىرىمىزنى تهكشۈرۈپ تۇرۇشىنى، سىنىشىنى ۋه -خۇدادىن ئوي ○

  ) 139:23،24 ، 26:2زهبۇر (تاۋلىشىنى تىلهش 

    دۇئا قىلىشيىغىلىپ ●

  ) 18:19مهتتا ( . تىلهشهقسهتته دۇئا قىلىپ خۇدادىنبىر نىيهت بىر م ○

  ) 5:16ياقۇپ . ( تىلهك تىلهشزئارا بىر بىرسى ئۈچۈنئۆ ○

هددهس روھ غدا مۇقبىرلىكته خۇدانى مهدھىيىلىگهن چائېتىقاتچىالر يىغىلىپ  ○

 ، 31-4:24ئهلچىلهر . ( بىلهن بىرگه بولىدۇ ئۇالرخۇدانىڭ قۇدرىتىۋه 

12:5،12 ، 16:25 (  

مهسىھىيلهر يهھۇدىالر شهنبه كۈنى، ،  انالر جۈمه كۈنىنىمه ئۈچۈن مۇسۇلم

  ؟    ئىبادهت قىلىدۇ يىغىلىپبولسا يهكشهنبه كۈنى

  . جۈمه كۈنى مۇسۇلمانالرنىڭ يىغىلىپ ناماز ئوقۇيدىغان كۈنىدۇر ●

جۈمه :  مۇھهممهت مۇنداق دىگهنندائىسالم دىنىدىكى خاتىرىلهرگه ئاساسالنغا ●

جهننهتكه ئېلىپ جۇمه كۈنى ئاتا م ئاده. ئالال ئادهم ئاتىنى ياراتقانكۈنىده 

مه كۈنى گۇناھىغا تۆۋه ئۇ جۈ. جۈمه كۈنى جهننهتتىن قوغالنغان، ھهم كىرىلگهن

قىيامهتته تىرىلىش كۈنىمۇ جۈمه كۈنىگه . قىلغان، جۈمه كۈنى ئالهمدىن ئۆتكهن

ى ناھايىتى مۇھىم كۈن دهپ شۇڭا مۇسۇلمانالر جۈمه كۈنىن. توغرا كىلىدىكهن

   .ھىساپاليدۇ

 يىغىلىش كۈنى مۇسۇلمانالرنىڭ قولىدىكى بارلىق ئىشنى تاشالپ، دهرھال قۇرئاندا ●
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ئهمما  ،)62:9قۇرئان  (اماز ئوقۇشى كىرهكلىكى ئېيتىلغانمهسچىتلهرگه يىغىلىپ ن

  . يىغىلىش كۈنىنىڭ ھهپتىنىڭ نهچچىنچى كۈنى ئىكهنلىكى ئېنىق دىيىلمىگهن

 يىغىلىپ ناماز )جۈمه كۈنى(شىنچى كۈنى ھهپتىنىڭ به ھهدىسته مۇسۇلمانالرنىڭ ●

  :ھهممهت مۇنداق دىگهن مۇبۇ توغرىلىق. ئوقۇشى كىرهكلىكى كۆرسىتىلگهن

، مۇقهددهس  بولساقمۇبۇ دۇنياغا كىيىن كهلگهن) مۇسۇلمانالر(گهرچه بىز  ○

كىتابقا بۇرۇنقىالردىن كىيىن ئېرىشكهن بولساقمۇ، ئهمما كىيىنكى دۇنيادا بىز 

يىغىلىش كۈنى ئهسلى ئالالنىڭ بۇرۇنقىالرغا بهلگىلهپ . دى بولىمىزھهممىنىڭ ئال

بهرگهن ئۇلۇغ كۈنى ئىدى، ئهمما كىيىن ئۇالر ئۆز ئىچىدىن زىددىيهتلىشىپ بۇ 

. شۇڭا ئالال بىزگه يىغىلىش كۈنىنى قايتا باشالپ بهردى. كۈنگه ئهمهل قىلمىغان

 ىز،نىڭ ئالدى بولىميىغىلىش كۈنىنىڭ تهرتىپىگه ئاساسالنغاندا بىز ھهممى

مهسىلهن، يهھۇدىالر شهنبه كۈنى . كهينىمىزدىن ئهگىشىدۇبولسا  باشقىالر

بۇخارى (. بولسا يهكشهنبه كۈنى يىغىلىدۇ) مهسىھىيلهر(يىغىلىدۇ، ناساراالر 

  ) 2:876،896ھهدىسلىرى 

تۇرۇپ پهرىشتىلهر مهسچىتلهرنىڭ ئالدىدا ) جۈمه كۈنى(يىغىلىش كۈنى  ○

  ) 2:929بۇخارى ھهدىسلىرى (. ىدىغانالرنى ساقاليدىكهنكىلمهسچىتكه 

ۋاقىت بار، قايسى بىر بىر  ئاالھىده ۈنىده دۇئا قۇبۇل قىلىنىدىغانيىغىلىش ك ○

مۇسۇلمان دهل مۇشۇ ۋاقىتتا ئالالدىن نىمه تىلىسه، ئۇنىڭ تهلىپى ئىجابهت 

  ) 2:935بۇخارى ھهدىسلىرى (. بۇ ۋاقىت ناھايىتى قىسقا بولىدۇ. بولغۇسى

سابات  يهھۇدىالر قارىشىچه،) Goittein(ھازىرقى زاماندىكى بهزى ئالىمالرنىڭ  ●

تهييارلىق قىلىش ئۈچۈن ھهر جۈمه كۈنى ) شهنبه كۈنىدىكى دهم ئېلىشقا(كۈنىگه 

ئادىتى بار ) جۈمه بازىرى قىلىدىغان(شهھهرلهرگه يىغىلىپ ماللىرىنى ساتىدىغان 

گه مال ئالغىلى لهرراپىدىكى مۇسۇلمانالرمۇ شهھهرشۇڭا جۈمه كۈنى شهھهر ئهت. ئىكهن

.  كهلگهنىغىلىپ ناماز ئوقۇشىغا قواليلىق ئېلىپمۇسۇلمانالرنىڭ يبۇ . كىلىدىكهن

شۇ سهۋهپتىن مۇھهممهت جۈمه كۈنىنى مۇسۇلمانالرنىڭ يىغىلىپ ناماز ئوقۇيدىغان 

    . مىش قىلىپ تاللىغانكۈنى

 تۈزىمى خۇدانىڭ مۇسا پهيغهمبهر ئارقىلىق يهھۇدىالرنىڭ شهنبه كۈنى دهم ئېلىش ●

تهۋراتتا مۇنداق   تهۋرات قانۇنىغا ئاساسالنغان بولۇپ،يهھۇدىالرغا بهرگهن

پهرۋهردىگار خۇدا مۇساغا تاپىالپ مۇنداق دىدى، سهن ئىسرائىلالرغا «. خاتىرلهنگهن

ۇ مهن چۈنكى ب. كۈنۈمگه ئهمهل قىلىڭالر) ئاراملىق(سىلهر مىنىڭ سابات ئېيتقىن، 

...  ئهۋالتقا قالىدىغان بهلگىدۇر -بىلهن سىلهر ئوتتورىمىزدىكى ئهۋالتتىن

بۇ مهن . ئهۋالتقىچه ئهمهل قىلسۇن- ئهۋالتتىن مهڭگۈلۈك ئهھدىگهرائىلالر بۇئىس

پهرۋهردىگار -ئوتتورسىدىكى مهڭگۈلۈك بهلگىدۇر، چۈنكى مهنبىلهن ئىسرائىلالر 
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مىسىردىن  (».م، يهتتىنچى كۈنى ئارام ئالدىمزىمىننى ياراتتى-ئالته كۈنده ئاسمان

   ) 17-31:12چىقىش 

基督復临安息日会(مهسىھ ساباتچىالر جامائىتى  ● Seventh-Day Adventist (

  . تهۋراتتىكى يوقۇرقى ئايهتكه ئاساسهن، ھهر شهنبه كۈنى يىغىلىپ دۇئا قىلىدۇ

ئادهتته مهسىھىيلهر يهكشهنبه كۈنى يىغىلىپ دۇئا قىلىدۇ، بۇنىڭ سهۋهبى ئهيسا  ●

نه بىر يه. مهسىھنىڭ يهكشهنبه كۈنى تىرىلگهنلىكىنى خاتىرلهش ئۈچۈندۇر

ئهيسا مهسىھنىڭ دۇنياغا  ، مهسىھىيلهر ئىسرائىلالر ئهمهسجهھهتتىن ئېيتقاندا

ى پهيغهمبهرلهر يازمىلىرىنى كىلىشى ۋه ئۆلۈپ تىرىلىشى، تهۋرات بىلهن قهدىمق

  ) 5:17مهتتا (. ئهمهلگه ئاشۇرۇپ بولغان

بۇنى . ىغىلىپ ئىبادهت قىلغان يهكشهنبه كۈنى يمۇدهسلهپكى مهسىھ جامائىتىئهڭ  ●

 ھهزرىتى ئهيسانى خاتىرلهش ئۈچۈن بىر يهرگه جهم يهكشهنبه كۈنى«ئىنجىلدىكى 

. ىن كۆرىۋالغىلى بولىدۇدىگهن ئايهتت» بولدۇق، ناننى پارچىالپ يىيىشتۇق

  ) 20:7ئهلچىلهر (

 ، 55:17زهبۇر (مهسىھ ئېتىقاتچىلىرى ھهرقانداق چاغدا دۇئا قىلسا بولىدۇ  ●

ئىھتىياتچانلىق ۋه سهگهكلىك بىلهن ھهرۋاقىت دۇئا قىلىش ، )6:18ئهفهسلىكلهر 

دىمۇ ئهينى » ئهلچىلهرنىڭ پائالىيىتى-ئىنجىل«، )13:33ماركوس (كىرهك 

ى مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ بىر يهرگه جهم بولۇپ ئىبادهت قىلغانلىقى، دۇئا ۋاقىتتىك

 31-4:24ئهلچىلهر (نلىكى كۆپ قېتىم تىلغا ئېلىنغان قىلىپ خۇدانى مهدھىيىلىگه

ېتىقاتچىلىرى  مهسىھ ئ، شۇڭا مهيلى قايسى كۈنى بولسۇن،)16:25  ،12:5،12، 

  . سا، بۇ ياخشى ئىشتۇرۇئا قىل بىر نىيهت بىر مهقسهتته دبىر يهرگه يىغىلىپ،

  

 

  )زاكات (ئىئانه

  قا ئائىت تهلىملهرزاكاتئىسالم دىنىدا 

ئالالنىڭ توغرا يولىنى تۇتقانالر بۇ خىل ئادهملهر . مۇسۇلمانالر زاكات بېرىشى كىرهك ●

  ) 31:4،5قۇرئان . (غهلىبه قىلغۇچىالردۇربولۇپ، 

  :  بېرىشنىڭ ئوبىكتىزاكات

الر، ئازاد لىرى، دىلى ئىسالمغا مايىللالر، زاكات خادىمر، يوقسۇكهمبهغهلله ●

 قىلىۋاتقانالر ۋه ، قهرز بولغانالر، ئالالنىڭ يولىدا خىزمهتقىلىنماقچى بولغان قۇلالر

  ).2:273قۇرئان (نامراتالر ۋه ئۆزىنى ئىسالمغا ئاتىغانالر  ؛)9:60قۇرئان ( مۇساپىرالر
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.  ئۇرۇشىغىمۇ ئىشلىتىلىدۇىرت، جىھادالرغا ئىشلىتىلگهندىن سزاكات ياخشى ئىش ●

  ) 2:24:547بۇخارى ھهدىسلىرى (

  : زاكات بهرگهندىكى پوزىتسىيه

قۇرئان . (ئازار بېرىشكه ۋه زىيان سېلىشقا بولمايدۇ  قۇبۇل قىلغۇچىغازاكات ●

2:264 (   

ئاشكارا بېرىش ، )14:31قۇرئان (كه بولىدۇ ئاشكارا ياكى يوشۇرۇن بېرىش زاكاتنى ●

ئۇ بىر قىسىم گۇناھنى ، چۈنكى  بېرىش تېخىمۇ ياخشى ئىش، يۇشۇرۇنياخشى

  ) 2:271قۇرئان . (يۇيىدۇ

 ئېلىشقا تىگىشلىك زاكاتنىتوققانالر، كهمبهغهللهر ۋه مۇساپىرالر -يېقىن ئۇرۇق ●

  ) 30:38قۇرئان . (بېرىش كىرهك، بۇ ئالالنى خۇرسهن قىلىدۇ

ىغانالر ئالالغا ۋه قىيامهتكه  بېرىدكۆز قىلىش ئۈچۈن زاكات-زىنى كۆزئۆ ●

  ) 4:38قۇرئان . (ئىشهنمهيدىغانالردۇر

  ) 74:6قۇرئان . ( بېرىشكه بولمايدۇ تاما قىلىپ زاكات نهرسهىن بىرهربۇ دۇنياد ●

  : زاكات بېرىشنىڭ نهتىجىسى

  ) 9:103قۇرئان . ( پاكاليدۇئادهمنى ●

  ) 21:73 ، 7:156قۇرئان . (ئالالنىڭ شهپقىتىگه ئېرىشهلهيدۇ ●

  ) 30:39 ، 2:261،272،274قۇرئان . (ئالال ھهسسىلهپ ئىلتىپات قىلىدۇ ●

وزورىدا مهرتىۋىگه ئېرىشىپ، گۇناھى كهچۈرىلىدۇ، مول رىزىققا ئىگه ئالالنىڭ ھ ●

  ) 8:4قۇرئان . (بولىدۇ

  ) 2:274قۇرئان . (قايغۇدىن خالى بولىدۇ-ئاخىرهتته قورقۇنچ ۋه غهم ●

  :  يۇيۇشجهرىمانه تۆلهپ گۇناھىنى

قهسهمنى بۇزۇشنىڭ جهرىمانىسى، ئۆز ئائىلىسىنىڭ ئوتتورھال يىمهكلىك مىقتارى  ●

بويىچه، ئون نامرات ئادهمگه بىر ۋاق تاماق بېرىش ياكى بىر قۇر كىيىم بېرىش، ياكى 

بۇالرنى قىلىشقا قۇربى يهتمىگهن ئادهم ئۈچ كۈن روزا . بىر قۇلنى ئازاد قىلىش كىرهك

  ) 5:89ۇرئان ق. (تۇتۇشى كىرهك

بولمىسا .  چهكلهنگهن رايوندا جانىۋارالرنى ئۆلتۈرۈشكه بولمايدۇداچهكلهنگهن ئاي ●

 بىلهن گۇناھىنى يۇيۇش كىرهك، ياكى جهرىمانه ۋارانلىرى-ئوخشاش ساندىكى مال
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تۆلىشى كىرهك، يهنى بىر نهچچه كهمبهغهلنىڭ بىر كۈنلۈك تامىقىنى بېرىش كىرهك، 

  ) 5:95قۇرئان . (گۈدهك روزا تۇتۇش كىرهكياكى شۇنىڭغا ماس كهل

  :  توغرىسىداسهدىقه 

 باي مۇسۇلمانالرنىڭ ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن بىۋاسته ھالدا –سهدىقه  ●

  . نى كۆرسىتىدۇكهمبهغهللهرگه ئىئانه قىلغان پۇلى ياكى باشقا ماددى بۇيۇمالر

هكلىگهن، چۈنكى ۇبۇل قىلىشىنى چمۇھهممهت ئۆز ئائىلىسىدىكىلهرنىڭ سهدىقه ق ●

  .  بولىدىكهن»ناپاك«ۋه » مهينهت« سهدىقه

ھهرقانداق بىر يىمهكلىك باشقىالر تهرىپىدىن مۇھهممهتنىڭ ئالدىغا ئېلىپ  ○

كىلىنسه، ئۇ ئۇنىڭ سوۋغات ياكى سهدىقه ئىكهنلىكىنى سورايدۇ، ئهگهر سهدىقه 

. گه يهيدۇبولسا ئۆزى يىمهي ھهمرالىرىغا يىگۈزىدۇ؛ ئهگهر سوۋغات بولسا بىر

  ) 3:47:750بۇخارى ھهدىسلىرى (

سهدىقه قىلىنغان خورمىالردىن ) مۇھهممهتنىڭ نهۋرىسى(ھهسهن بىن ئهلى  ○

بىزنىڭ سهدىقه «: بىرىنى يىمهكچى بولغاندا، مۇھهممهت ئۇنىڭغا

 4:52:306بۇخارى ھهدىسلىرى . ( دهيدۇ-» يىمهيدىغانلىقىمىزنى بىلمهمسهن؟

 ،5:2339 (  

 نهرسه ، ناپاك مهينهت، سهدىقه خهلقنىڭ ئىچىدىكى دىيىشىچهمۇھهممهتنىڭ ○

مۇسلىم . (ڭ ئائىلىسىدىكىلهر ئۈچۈن ھارام بولىدىكهنبولۇپ، ئۇ ۋه ئۇنى

  ، مالىك19:2979 ، ئهبۇداۋۇت ھهدىسلىرى 5:2347،2348ھهدىسلىرى 

58:58.3.13،15 (  

دىكىلهر ئۈچۈن مۇھهممهتنىڭ دىيىشىچه، ئهگهر بىر مۇسۇلمان ئهر ئۆز ئائىلىسى ○

 پۇل ا ئېرىشمهكچى بولسا، خهجلهنگهنپۇل خهجلهپ، ئالالنىڭ ماختىشىغ

 ، مۇسلىم 7:64:263،266بۇخارى ھهدىسلىرى . (سهدىقه ھىساپلىنىدىكهن

   ) 13:3997 ، 5:2192ھهدىسلىرى 

  مهسىھ ئېتىقاتىدا ئىئانه بېرىشكه ئائىت تهلىملهر

  : ئىئانه بېرىش ئوبىكتى

قانۇن -تهۋرات (.غا قولى ئۇچۇق بولۇش كىرهكل قېرىنداشلىرىكهمبهغهل يوقسۇ ●

  ) 15:11شهرھى 

ئاچ قالغانالرغا ئاش بېرىڭالر، ئۇسسىغانالرغا سۇ بېرىڭالر، مۇساپىرالرغا ياتاق  ●

دىن خهۋهر ئېلىڭالر، بېرىڭالر، يالىڭاچالرغا كىيىم بېرىڭالر، كېسهللهرنىڭ ھالى
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   ) 40-25:35مهتتا -ئىنجىل. (رزىنداندا ياتقانالرنى يوقالپ تۇرۇڭال

. اجلىق بولغان نهرسىلهرنى بېرىش كېرهكيوقسۇلالر ۋه نامراتالرغا تىنى ئىھتىي ●

  ) I 3:17 ، يۇھاننا17-2:15ياقۇپ (

. تىلىگهنلهرگه تىلىگىنىنى بېرىش، ئارىيهت سورىغانالرنى رهت قىلماسلىق كىرهك ●

  ) 5:42مهتتا (

 ھالىدىن خهۋهر ئېلىش يىسىرالرنىڭ-تا قالغان تۇل ئايال ۋه يىتىمىققېيىنچىل ●

  ) 1:27ياقۇپ . (كىرهك

. تۇققانلىرىنىڭ ھالىدىن خهۋهر ئېلىش كىرهك-ئائىله تاۋاباتلىرى ۋه ئۇرۇق ●

  ) I 5:8تىموتى(

  :يهنه تۆۋهندىكىلهرگىمۇ ئىئانه قىلىش كىرهك

   )14:22،23انۇن شهرھى ق( خۇدانىڭ ئىبادهتخانىسىغا  ●

 .، تهلىم بهرگۈچىلهرگهخۇش خهۋهر تارقاتقۇچىالرغاخۇدانىڭ خىزمهتچىلىرىگه، ●

، گاالتىيالىقالر 10:10، مهتتا  I 9:9-14كورىنتلىقالر ، 27-15:25رىملىقالر (

6:6 (  

  )  II 9:9-12 ، كورىنتلىقالر11:29ئهلچىلهر  ( ئىتىگهمهسىھ جاما ●

  : ئىئانه بېرىشتىكى پوزىتسىيه

  ) 4-6:2مهتتا . (ئىئانه يۇشۇرۇنچه بېرىلىشى كىرهك ●

ئىئانىنى ئۆز رازىلىقى بىلهن قۇربىنىڭ يىتىشىچه قىلىش كىرهك، مهجبۇرالشقا  ●

   ) II 8:2-5 ، 9:6،7كورىنتلىقالر. (بولمايدۇ

شهرهپنى خۇداغا -مده تهشهككۈر بىلهن شان، ھه الزىم قىلىشنىنى كۆپئىئا ●

   ) II 9:11-13كورىنتلىقالر. (مهنسۇپ قىلىش كىرهك

 3:9،27،28نهسىھهتلهر -پهند. (ئىئانه بېرىشنى ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇش كىرهك ●

   ) 44-12：41، ماركوس 

 ، I 13:3كورىنتلىقالر(. مۇھهببهت بىلهن بېرىلىشى كىرهك-مىھىرئىئانه  ●

   ) II 8:6-9كورىنتلىقالر

 ، 36-6:34لۇقا . (ئىئانه خالىسانه بولىشى، بىر نهرسه تاما قىلماسلىق كىرهك ●

14:12-14 (   

مهسىلهن ھهر يهكشهنبه كۈنى . ىم قهرهلده، نىسبهت بۇيىچه بېرىلسه بولىدۇمۇق ●
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. كىرىمنىڭ مهلۇم نىسبىتىنى ئىئانه قىلسا بولىدۇيىغىلىپ دۇئا قىلغاندا، قىلغان 

  ) I 16:1،2كورىنتلىقالر(

  : ئىئانه بېرىشنىڭ نهتىجىسى

  ) 4:27دانىئال . ( گۇناھنى يۇيىدۇنامراتالرغا ئىئانه بېرىش ●

  ) II 9:13،14كورىنتلىقالر. (شهرهپ كهلتۈرىدۇ-خۇداغا شان ●

. بىرسىنىڭ كهمچىللىكىنى تولۇقاليدۇ-تىقاتچىلىرى ئارىسىدا ئۆزئارا بىرمهسىھ ئې ●

  ) II 8:13-15كورىنتلىقالر(

.  قىلغانلىق، خۇداغا قهرز بېرىپ تۇرغان بىلهن باراۋهرنامراتالرغا پۇل ئىئانه ●

  ) 19:17نهسىھهتلهر -پهند(

 19:17نهسىھهتلهر -پهند. (رىدۇقايتۇھهسسىلهپ  چوقۇم خۇدا قىلىنغان ئىئانىنى ●

  ) 6:38 ، لۇقا 6:4، مهتتا 

 ، 3:10نهسىھهتلهر - ، پهند112:9زهبۇر . (سائادهت ئاتا قىلىدۇ-خۇدا بهخت ●

  ) II 9:8 ، كورىنتلىقالر3:10 ، ماالكى 28:27 ، 11:25

 بايلىقى دۇنياسىنى سېتىپ كهمبهغهللهرگه ئىئانه قىلغانالرنىڭ ئهرشته-مال ●

  ) 19:21مهتتا . (بولىدۇ

  ) II 8:12كورىنتلىقالر. (خۇدانى خۇرسهن قىلىدۇ ●

  

  

  روزا تۇتۇش

  ئىسالم دىنىدا روزا تۇتۇشقا ئائىت تهلىملهر

ھىالل ئاي كۆرۈنگهن ) ئايدا-9ئىسالم كالىندارى (مۇسۇلمانالر رامازان ئېيىدا  ●

بۇ مهزگىلده كۈن چىققاندىن تارتىپ كۈن . دۇ كۈن روزا توتى30 كۈندىن باشالپ

پاتقىچه بولغان ئارلىقتا ھىچقانداق يىمهكلىك، ئىچىملىك ۋه باشقا 

   .دۇھاالۋهتلهردىن بهھرىمهن بولۇشقا بولماي-ھوزور

ئىسالم دىنى پهيدا بولۇشتىن بۇرۇن، ئهرهپ يېرىم ئارىلىدا يۇلتۇزغا چوقۇنىدىغان  ●

 كۈن روزا تۇتىدىغان ئادىتى بار 30رنىڭ ھهر يىلى بىر قهۋم بولغان بولۇپ، ئۇال

  .  قىلغان بولىشى مۇمكىنئادىتىنى ئۆرنهك-مهت شۇالرنىڭ ئۆرپمۇھهم. ئىكهن
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 قىلىشقا بولمايدۇ ۈزى ئايالى بىلهن يېقىنچىلىقروزا تۇتۇۋاتقان مهزگىلده كۈند ●

  ) 2:187قۇرئان ).  (ئهمما كېچىسى بولىدۇ(

  : روزا تۇتۇشنىڭ سهۋهبى

  ) 2:183قۇرئان (. روزا تۇتۇش مۇسۇلمانالرغا پهرزدۇر ●

. رامازان ئېيىدا قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىغان، شۇڭا بۇ ئايدا روزا تۇتۇش كىرهك ●

  ) 2:185قۇرئان (

ئۆيىگه ھهج مهزگىلىده قۇربانلىق قىاللمىغانالر، ئۈچ كۈن روزا تۇتۇشى كىرهك،  ●

  ) 2:196قۇرئان . (زا تۇتۇشى كىرهكقايتقاندىن كىيىن يهنه يهتته كۈن رو

بهندىلهرنىڭ قىلغان بارلىق :  مۇھهممهتنىڭ دىيىشىچه ئالال مۇنداق دىگهن ئىكهن●

ساۋاپلىق ئىشلىرى ئۆزلىرىگه ھىساپ، پهقهت روزا تۇتۇشال ماڭا ھىساپ، مهن ئۇنى 

روزى تۇتقۇچىالر . روزا تۇتۇش بىر خىل قوغدىنىش تهدبىرىدۇر. چوقۇم قايتۇرىمهن

ئهگهر بىراۋ ئۇنىڭ . چوقۇم يامان نىيهت ۋه يامان قىلمىشالرنى تاشلىشى كىرهك

. دىيىشى كىرهك» مهن روزا تۇتقۇچى«بىلهن دهتاالش قىلىپ ئۇرۇشماقچى بولسا، ئۇ 

  ) 3:1904بۇخارى ھهدىسلىرى (

لىقىنى  گۇناھ ئۆتكۈزۈشتىن ساقاليدىغان ھهدىس روزا تۇتۇشنىڭ مۇسۇلمانالرنىبۇ

   .لغانبىشارهت قى

  مهسىھ ئېتىقاتىدا روزا تۇتۇشقا ئائىت تهلىملهر

  : تهۋراتتىكى خاتىرىلهر

 ئىسرائىلالرنىڭ گۇناھقا) يهھۇدى كالىندارى (كۈنى-10ئاينىڭ -7ھهر يىلى  ●

 بولۇپ، بۇ كۈنى ئىسرائىلالر پۈتۈن بىر كۈن روزا تۇتىدۇ، بهدهل تۆلهش كۈنى

ۇ، ساغالم قۇشقاردىن بىرنى قۇربانلىق تىالۋهت قىلىد-ئىبادهتخانىغا يىغىلىپ دۇئا

بۇ كۈننى . قىلىپ، ئۆزلىرىنىڭ بىر يىل ئىچىده ئۆتكۈزگهن گۇناھىغا بهدهل تۆلهيدۇ

. خاتىرلهنگهنپ بىكىتكهن بولۇپ، تهۋراتتا خۇدا مۇسا پهيغهمبهرگه ۋهھى قىلى

  ) 29:7 ، نوپۇس سانى 32-23:27 ، 31-16:29الۋىيالر -تهۋرات(

 كۈننى يهھۇدىالر شۇ، رۇسالىم ۋهيران قىلىنغانيىلى ئى-587نقى مىالدىدىن بۇرۇ ●

  ) 8:19 ، 5-7:3زهكارىيا . ( كۈن روزا تۇتۇش بهلگىلهنگهن ھهر يىلى تۆتخاتىرلهپ

ئهسىردىكى پىرسىيه ئىمپىرىيىسى مهزگىلىده، خانىش -5مىالدىدىن بۇرۇنقى  ●

ڭ  بىر قېتىملىق چوپاراسىتى بىلهن يهھۇدىالر-ئىستهرنىڭ باتۇرلىقى ۋه ئهقىل

روزا  خاتىرلهش ئۈچۈن يهھۇدىالر ھهر يىلىبۇنى . قىرغىنچىلىقتىن ساقلىنىپ قالغان
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  ) 9:31ئىستهر . (تۇتۇپ دۇئا تىالۋهت قىلىدۇ

 ، 20:26سهردارالر . ( روزا توتىدۇن مىللهت قىيىنچىلىققا دۈچ كهلگهندهپۈتۈ  ●

 ، يۇنۇس 4:16 ، ئىستهر 9:1،2 ، نهھهمىيا 23-8:21 ، ئىزرا II 20:3تارىخنامه

3:4-10 (   

 ، II 12:16-23سامۇئىل. (ىنچىلىققا ئۇچرىغاندا روزا تۇتىدۇشهخسلهر قىي ●

  ) 69:10 ، 35:13 ، زهبۇر I 21:27پادىشاھالر

  : روزا تۇتۇشنىڭ جهريانى

 I ، سامۇئىل20:26سهردارالر . (بولىدۇ سهھهردىن تارتىپ گۈگۈم ۋاقتىغىچه ●

   ) II 1:12 ، سامۇئىل14:24

 ، نهھهمىيا 14:11،12يهرهمىيا . (روزا تۇتۇش بىلهن دۇئا بىرگه ئېلىپ بېرىلىدۇ ●

  ) 8:21،23 ، ئىزرا 1:4

. بولىدۇ  قائىدىلىرى بىلهن باغلىنىشلىقپاكلىنىش  ھهرخىل دىنىا تۇتۇشروز ●

 ، 58:3 ، يهشايا 29:7 ، نوپۇس سانى 23:27،29،32 ، 16:29،31الۋىيالر (

  ) 35:13زهبۇر 

  : روزى تۇتقان چاغدىكى پوزىتسىيه

 ، دانىئال I 7:6سامۇئىل. (ۈتۈن خهلقنىڭ گۇناھىغا تۆۋه قىلىدۇئۆزى ياكى پ ●

   ) 8-3:5 ، ناھۇم 14-2:12 ، يۇئىل 9:2-4

 II 1:12 ، 3:35 ، سامۇئىلI 31:13سامۇئىل. ( بولىدۇى، ئازاپلىق ھالهتتهجىدد ●

  ) 4:3 ، ئىستهر 6-1:4، نهھهمىيا 

  : روزى تۇتۇشتىكى مهقسهت

 ئۈچۈن خۇدا بىلهن مۇناسىۋهت باغالپ، ئۇنىڭ يىتهكلىشى ۋه ياردىمىگه ئېرىشىش ●

   ) 17-4:15 ، ئىزرا 9:9 ، قانۇن شهرھى 34:28مىسىردىن چىقىش . (بولىدۇ

يۇئىل (. روزا تۇتۇشقا سهۋهپ بولغان ئازاپلىق ھالهت دۇئانىڭ ئۈنۈمىنى ئاشۇرىدۇ ●

1:13-16 (  

روزا تۇتۇشتىكى مهقسهت جاپا تارتىش ئۈچۈن ئهمهس، بهلكى خۇدادىن  ●

  ) 8:19ىيا  ، زهكار8:9،10نهھهمىيا . (كىلىدىغان خۇشاللىققا ئېرىشىش ئۈچۈندۇر

ئۆزىنى روھى جهھهتتىن قورالالندۇرۇپ، كهلگۈسىده زىممىسىگه ئالىدىغان  ●

مهسىلهن مۇسا .  ئۈچۈن بولىدۇ ئۈچۈن تهييارلىق قىلىشخۇدانىڭ خىزمىتى
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ۋه ئىلياس پهيغهمبهرلهرنىڭ كهچۈرمىشى ) 34:28مىسىردىن چىقىش (پهيغهمبهر 

  ). I 19:8پادىشاھالر(

  ) 17-4:15 ، ئىستهر 10:6ئىزرا (. قىالر ئۈچۈن روزا تۇتۇشباش ●

بهزىلهر روزا تۇتقاندا مهنپهئهت قوغلىشىدۇ، ئادهملهرنى جاپالىق ئىشالرغا  ●

مهجبۇراليدۇ، باشقىالر بىلهن دهتاالش قىلىدۇ، ئۇرۇشىدۇ، شۇڭا ئۇالرنىڭ تۇتقان 

  ) 9-58:3يهشايا . (روزىسىنى خۇدا قۇبۇل قىلمايدۇ

يهشايا . ( ئىشالردىن قول ئۈزمهي تۇرۇپ تۇتقان روزىنىڭ ئهھمىيىتى بولمايدۇيامان ●

   ) 7 ، زهكارىيا 14:11،12 ، يهرهمىيا 58:11،12

  : ئهيسا مهسىھ دهۋرىدىكى يهھۇدىالرنىڭ روزا تۇتۇش ئادىتى

كۈندۈز خۇدانىڭ خىزمىتىنى قىلىۋاتقان ئايال پهيغهمبهر ھانانىيه دائىم روزا -كېچه ●

  ) 2:37لۇقا . (ىتۇتاتت

بهزى . يهھۇدىالر ئۆزىنىڭ ئىخالسمهنلىكىنى ئىپادىلهش ئۈچۈن روزا تۇتاتتى ●

مهتتا . (ھهر ھهپتىنىڭ بىرى ۋه تۆتىنچى كۈنى روزا تۇتاتتى) لهريپهرسى(يهھۇدىالر 

   ) 8:12 ، لۇقا 6:1-18

 ماركوس. (چۈمۈلدۈرگۈچى يهھيا پهيغهمبهرنىڭ شاگىرتلىرىمۇ شۇنداق قىالتتى ●

2:18 (  

  : ئهيسا مهسىھنىڭ روزا تۇتۇش توغرىسىدىكى تهلىمى ۋه ئهمىلىيىتى

مهسىلهن (ئهيسا مهسىھ روزا تۇتۇشنىڭ مۇھىملىقى ۋه ياخشى تهرىپىنى  ●

كۆرسىتىپ ) ئهستايىدىل دۇئا قىلىش، ئېزىقتۇرۇلۇشالردىن ساقلىنىش قاتارلىقالرنى

هن ساختىپهزلىك هسىلم(بېرىش بىلهن بىرگه، ئۇنىڭ خهتهرلىك تهرىپىنىمۇ 

  . ئهسكهرتىدۇ) ، خۇدانى سىناش قاتارلىقالرنىقىلىش

 40جهزىرىده -ئهيسا مهسىھ مۇقهددهس روھنىڭ يىتهكلىشى بىلهن چۆل ○

بۇ ئارقىلىق ئۆزىنى قۇرالالندۇرۇپ، كهلگۈسىده . كۈندۈز روزا تۇتىدۇ-كېچه

  ) 4-4:1مهتتا . (قىلىدىغان ئىشالر ئۈچۈن تهييارلىق قىلىدۇ

ئهيسا مهسىھ شاگىرتلىرى بىلهن بىلله بولغان چاغدا، شاگىرتالرنىڭ روزا  ○

ئهمما ئهيسا مهسىھ ئۇالردىن ئايرىلىپ ئاسمانغا . تۇتۇشى مۇۋاپىق ئهمهس ئىدى

. كۆتىرىلگهندىن كىيىن، ئۇالرمۇ باشقىالرغا ئوخشاش روزا تۇتۇشقا باشاليدۇ

  )  39-5:33 ، لۇقا 22-2:18 ، ماركوس 17-9:14مهتتا (

كۆز قىلىش ئۈچۈن روزا تۇتىدىغان ساختىپهز -ئهيسا مهسىھ باشقىالرغا كۆز ○
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 ئادهملهر ئهمهس، چۈنكى روزىنىڭ ئوبىكتى. دىندارالرنى قاتتىق ئهيىپلهيدۇ

  ) 18-6:16مهتتا . ( خۇدادۇربهلكى

ساخاۋهت قىلغان ۋه روزا تۇتقان ئادهم ئۆزىنى -ئهگهر دۇئا قىلغان، خهيرى ○

، گۇناھىغا تۆۋه قىلمىسا، خۇدا اۋۇرالشسا، باشقىالرنى كهمسىتسهچوڭ تۇتۇپ ھاك

  ) 14-18:12لۇقا . ( ئادهمنى ھهققانى دهپ ھىساپلىمايدۇبۇنداق

  :مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ روزا تۇتىشى

دهۋرىدىكى گۇناھقا بهدهل تۆلهش رهسمىيىتىنى ) تهۋرات(ئهيسا مهسىھ كونا ئهھده  ●

رۇپ بولغان بولۇپ، بۇ ئارقىلىق مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنى بىر قېتىمدىال ئهمهلگه ئاشۇ

 ، ئىبرانىالر 34-16:32الۋىيالر (دهۋرىگه باشالپ كىرگهن ) ئىنجىل(يېڭى ئهھده 

زا تۇتۇش ئارقىلىق گۇناھىنى ؛ شۇڭا مهسىھ ئېتىقاتچىلىرىنىڭ رو) باب -9

  ) 7:18،27ئىبرانىالر . ( يوق ھاجىتىيۇيىشىنىڭ

 خۇدانىڭ يىتهكلىشىنى هسلهپكى يىتهكچىلىرى دۇئا قىلىپ دمهسىھ جامائىتىنىڭ ●

 خۇشخهۋهر تارقاتقۇچىالرنى تاللىغاندا ،مهسىلهن. تىلىگهن چاغالردا روزا تۇتقان

  ). 14:23ئهلچىلهر (ۋه جامائهت ئاقساقاللىرىنى تاللىغاندا ) 13:2،3ئهلچىلهر (

  :ئهلچى پاۋلۇس تۆۋهندىكى ئهھۋالالردا روزا تۇتقان ●

. زىنى كونترول قىلىش ئۈچۈن ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن روزا تۇتقانئۆ ○

  ) II 6:5كورىنتلىقالر(

 بىلهن ، ئۆز رازىلىقى)ئاش قالغاندا(غالردا ئۆز ئىختىيارلىقى بىلهن بولمىغان چا ○

  ) II 11:27كورىنتلىقالر. (غىزاالنمىغان

  

  


