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﷽
بۈيۈك مەقسەت ۈئچۈن روزىنى پەرز قىلغان ۋە ۇئ روزىنى
تەقۋالىقنىڭ مۇھىم سەۋەبلىرىدىن قىلغان هللا قا چەكسىز ھەمدۇ  -ساناالر
بولسۇن!
َّ ِ
ِ
ب اعَلاْْ ُُ ُ ُ
ين اآمنُواْ ُكت ا
هللا تعالى مۇنداق دەيدۇ ﴿ :اَي أايُّ اها الذ ا
َّ ِ
ِ
ِ
ين ِمن قا ْبَلِ ُُ ْ ُ لا اعَلَّ ُُ ْ ُ تاتَّ ُقو ان﴾ «ىئ مۇئمىنلەر!
ب اعَلاى الذ ا
الصْا ُام اك اما ُكت ا

(گۇناھالردىن) ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن ،سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە (يەنى
ىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە) روزا پەرز قىلىنغاندەك ،سىلەرگىمۇ (رامىزان
①
روزىسى) پەرز قىلىندى».
دۇرۇد ۋە ساالمالر رامىزان ېئيىدىكى ياخشىلىق ۋە ائتا  -ېئھساندا
شامالدىنمۇ تېز بولۇپ كېتىدىغان پەيغەمبىرىمىزگە ،ۇئنىڭ ائىئلە -
تاۋابىائتلىرىغا ۋە ۋاپادار ساھابىلىرىگە بولسۇن!
مەقسەتكە كەلسەك ،بۇ كىتاب روزىنىڭ ھۆكۈملىرى ۋە رامىزان
ائيلىرىدا روزا تۇتقۇچى ھەربىر كىشى مۇھتاج بولىدىغان مەسىلىلەرنىڭ
بايانى ھەققىدە ىئخچامالندى .ۇئشبۇ كىتاب ائرقىلىق قۇدرەتلىك ۋە بۈيۈك
زات هللا نىڭ ھەربىر سورىغۇچىنى ھىدايەت قىلىشىنى ۋە ھەربىر
گاڭگىراپ قالغان كىشىنىڭ كۆڭلىنىڭ خاتىرجەم بولۇشىنى هللا تىن
سورىغان ھالەتتە سۇائل  -جاۋاب يولى بىلەن رەتلەپ چىقتىم.
① سۈرە بەقەرە  -381ائيەت.
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ھۆكۈملەرنى مەشھۇر ائلىمالرنىڭ سۆزلىرىدىن ۋە ھۆكۈملىرى ېئتىبارغا
ېئلىنىدىغان مەشھۇر ائلىمالرنىڭ كىتابلىرىدىكى دەلىللەردىن ماڭا
نىسبەتەن كۈچلۈك بولغان قاراشالرنى تالالپ ائلدىم.
ىئ هللا ،بىزنى ھەقنى سۆزلەپ ۇئنىڭغا ەئگىشىدىغان ،ائزغۇنلۇقنى
بىلىپ ،ۇئنىڭدىن يىراق بولىدىغان ھەمدە سېنىڭ يولۇڭدا ماالمەت
قىلغۇچىنىڭ ماالمىتىدىن قورقمايدىغان كىشىلەرنىڭ قاتارىدىن قىلغىن،
ائمىن!

و ْ ِِ
ِ
ي!
اْلا ْم ُد َّّلِل ار ِب الْ اعالام ا
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﷽
 -3سۇائل :رامىزان روزىسى قاچان پەرز بولغان؟
جاۋاب :رامىزان روزىسى ھىجرىيىنىڭ ىئككىنچى يىلى شەئبان
ېئيىدا پەرز بولغان.
 -2سۇائل :پەيغەمبەر ﷺ قانچە قېتىم روزا تۇتقان؟
جاۋاب :پەيغەمبەر ﷺ نىڭ تارىخلىرىدىن مەلۇم بولۇشىچە ،توققۇز
قېتىم روزا تۇتقان .مەككە ڧەتىھ بولغان ائيالردا شەرىئ ۆئزرىلەر
سەۋەبلىك رامىزان كۈنلىرىنىڭ بەزىسىدە روزا تۇتمىغان ۋە كىشىلەرمۇ
ۇئنىڭ بىلەن روزا تۇتمىغان.
 -1سۇائل :روزا دېگەن نېمە؟
جاۋاب :روزىنىڭ لوغەت مەنىسى :توختاش.
شەرىئ مەنىسى :هللا قا ىئبادەت قىلىش نىيىتى بىلەن مەلۇم بىر
ۋاقىتالردا قىلىدىغان ىئشالردىن بەزى كىشىلەرنىڭ توختىشى ،يەنى يەپ -
ىئچىش ،جىما ۋە ۇئنىڭدىن باشقىالر.
«بەزى كىشلەر» دېگىنىمىزدە ،روزا تۇتۇشقا تەكلىپ قىلىنغان
أأ
مۇسۇلمانالر كۆزدە تۇتۇلىدۇ .ىئبنى ھەبىيرە «االفصاح» ناملىق كىتابىدا
مۇنداق دەيدۇ« :ۆئلىماالر ھەر بىر مۇسۇلمان ەئر ۋە مۇسۇلمان ائيالدىن
باالغەتكە يەتكەن ،ەئقلى جايىدا ،پاك ھەمدە قادىر بواللىغان ۋە
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ساالمەت بولغان كىشىلەرنىڭ رامىزان ېئيىدا روزا تۇتۇشى پەرز
ىئكەنلىكىگە ىئتتىپاققا كەلدى».
«مەلۇم بىر ۋاقىتالر» دېگىنىمىزدە ،تاڭ ائتقاندىن باشالپ كۈن
كىرىپ كەتكۈچە بولغان ۋاقىت كۆزدە تۇتۇلىدۇ.
 -4سۇائل :رامىزان روزىسىنى ىئنكار قىلىشنىڭ ھۆكۈمى نېمە؟
جاۋاب :رامىزان روزىسى – ىئسالمنىڭ ەئركانلىرىدىن بولۇپ ،بىر
كىشى گەرچە رامىزان روزىسىنىڭ پەرز ىئكەنلىكىنى بىلمىسىمۇ ،ۇئنى
ىئنكار قىلسا كاپىر بولىدۇ .ەئمما رامىزان روزىسىغا سەل قاراپ تۇتمىغان
كىشى چوڭ خەتەر ۈئستىدە بولىدۇ .چۈنكى ۇئ كىشى تەرك ېئتىش بىلەن
كىشىنى پاسىق قىلىدىغان چوڭ گۇناھالردىن بىرنى قىلدى .ۆئلىماالرنىڭ
توغرا قارىشى بويىچە ،بۇنداق كىشى كاپىر بولمايدۇ.
 -5سۇائل :روزىنىڭ پايدىسى ۋە ھېكمىتى نېمە؟
جاۋاب :روزىنىڭ ھېكمىتى ۋە پايدىسى ناھايىتى كۆپ بولۇپ،
ۇئالرنىڭ قاتارىدىن:
( )3روزا تۇتۇش – هللا قا تەقۋالىق قىلىشقا ياردەم بېرىدىغان
ىئشالرنىڭ كاتتىلىرى قاتارىدىندۇر .چۈنكى ۇئنىڭ روزا تۇتقۇچى ۈئچۈن
تاشقى ەئزاالرنى ۋە ىئچكى كۈچلەرنى ساقالپ قېلىشتا ائجايىپ ياخشى
تەسىرلىرى بار.
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( )2روزا تۇتۇش ائرقىلىق ىئنسان نەپسى  -شەھۋەتلىرىنى تەرك
ېئتىپ ،تاائم  -شاراپتىن كۆنۈپ كەتكەن نەرسىلەرنى تاشالپ هللا تعالى
غا ىئبادەت قىلغىلى بولىدۇ.
( )1روزا تۇتۇش بىلەن ىئرادىسىنى چېنىقتۇرغىلى ،نەپسى بىلەن
جىھاد قىلغىلى ،سەۋر ۋە چىدامچانلىقتا تەربىيىلەنگىلى بولىدۇ.
( )4روزا تۇتقۇچى هللا تعالى نىڭ ۇئنىڭغا بەرگەن نېمەتلىرىنى ھېس
قىالاليدۇ.
( )5روزا تۇتۇشنىڭ تەن ساغالملىقىغىمۇ پايدىسى زور بولۇپ ،روزا
– بەدەننى ناچار خىلىتالردىن پاكاليدۇ ،بەدەنگە ساغالملىق ۋە قۇۋۋەت
بېغىشاليدۇ.
 -6سۇائل :رامىزان روزىسىنى تۇتۇش قانداق كىشىلەرگە پەرز؟
جاۋاب :روزا تۇتۇش :روزا تۇتۇشقا قادىر بوالاليدىغان ،باالغەتكە
يەتكەن ،ەئقلى جايىدا بولغان مۇسۇلمانالرغا پەرز .ەئمما كېسەللەر،
ياشتا چوڭ قېرىالر ،مۇساپىرالر ،ۆئزىگە زىيان يىتىپ قېلىشتىن
قورقىدىغان ھامىلدار ائيالالر ،مۇشەققەت تارتىپ قالىدىغان كېسەللەر،
ھەيزدار ۋە نىپاسدار ائيالالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا.
 -7سۇائل :رامىزان ېئيىنىڭ كىرگەنلىكىنى قانداق بىلىمىز؟
جاۋاب :رامىزان ېئيىنىڭ كىرگەنلىكى – ىئبادەتكە تەكلىپ
قىلىنغان ائدىل گۇۋاھچىالردىن بىرەرسىنىڭ يېڭى ائينى كۆرۈشى بىلەن
ياكى شەئبان ېئيىنى تولۇق  13كۈن ساناش بىلەن ىئسپاتلىنىدۇ.
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ائينىڭ كىرگەنلىكىنى ۋە چىققانلىقىنى ىئسپاتالشتا ھېساب
ەئھلىگە يۆلىنىۋالمايمىز .چۈنكى رامىزان – رەسۇلۇلالھ ﷺ ېئيتقىنىدەك
يېڭى ائينى ېئنىق كۆرۈش بىلەن ىئسپاتلىنىدۇ.
رەسۇلۇلالھ ﷺ« :ائي كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر ۋە ائي كۆرۈپ ىئپتار
قىلىڭالر (يەنى ھېيت قىلىڭالر) ،ەئگەر ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ قالسا،
شەئبان ېئيىنى تولۇق وئتتۇز كۈن توشقۇزۇڭالر» دېدى ①.گەرچە
ائسترونومىيە ىئلمى تەرەققىي قىلغان بولسىمۇ ،ھېساب توغرا چىقمايدۇ.
 -8سۇائل :ەئگەر يېڭى ائينى كۆرەلمىسەك ،شەئبان ېئيىنى وئتتۇز
كۈن تولۇق ساناشنىڭ ھۆكۈمى نېمە؟
جاۋاب :ناۋادا يېڭى ائينى كۆرەلمىسەك ،ھاۋا وئچۇق ياكى
بۇلۇتلۇق بولغان ۋە ياكى يامغۇر ياغقان سەۋەبلىك شەك بولۇپ قالسا،
شەئبان ېئيىنى تولۇق وئتتۇز كۈن ساناپ بولغاندىن كېيىن روزا تۇتۇش
ۋاجىپ بولىدۇ .چۈنكى ائسماندىكى ائي وئتتۇز كۈندىن ائرتۇق بولمايدۇ،
بەزىدە وئتتۇز كۈندىن كەم بولىدۇ.
رەسۇلۇلالھ ﷺ« :ەئگەر ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ قالسا ،شەئبان
ېئيىنى تولۇق وئتتۇز كۈن توشقۇزۇڭالر» دېگەن ②.مۇسلىمنىڭ
رىۋايىتىدە ،رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دېگەن« :ەئگەر سىلەرگە رامىزاننىڭ
يىگىرمە توققۇزىنچى كۈنى ھاۋا تۇتۇق بولۇپ قالسا ،روزىنى وئتتۇز كۈن
① بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
② بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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تۇتۇڭالر» .مانا بۇ – روزا تۇتۇش بىلەن پەرز بولىدىغان ىئككىنچى ىئش،
يەنى شەئباندىن وئتتۇز كۈننى ساناشتۇر.
 -9سۇائل :رامىزان كىرىشتىن ىئلگىرى ،رامىزان ېئي ى ۈئچۈن
«ېئھتىيات كۈنى» دەپ بىر كۈن روزا تۇتۇش جاىئز بوالمدۇ؟
جاۋاب :جاىئز بولمايدۇ ،چۈنكى ۇئ كۈن – «شەك كۈنى» دەپ
ائتىلىدۇ .ۇئ كۈندە روزا تۇتۇشتىن رەسۇلۇلالھ ﷺ توسقان .ەئممار ىئبنى
ياسىر رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق دەيدۇ« :كىمكى شەك كۈنى روزا تۇتسا،
ۇئ ەئبۇ قاسىمغا (يەنى رەسۇلۇلالھ ﷺ گە) ائسىي بولغان بولىدۇ» ①.يەنە
كېلىپ ،رەسۇلۇلالھ ﷺ رامىزاندىن بىر  -ىئككى كۈن بۇرۇن روزا تۇتۇشتىن
توسۇپ مۇنداق دېگەن« :سىلەر رامىزاندىن بىر  -ىئككى كۈن بورۇن روزا
تۇتماڭالر ،ەئمما ھەر ائينىڭ بېشى ۋە ائخىرىدا روزا تۇتۇپ ائدەتلەنگەن
②
كىشى بولسا ،شۇ كۈندىكى روزىسىنى تۇتسا بولىدۇ».
ەئسلى قاىئدە :ائي كۆرەلمىگەن ۋاقىتتا ،شەئباندىن وئتتۇز كۈن
تولۇق سانىلىدۇ .چۈنكى رامىزان روزىسى – ائي كۆرۈش ياكى شەئبان
ېئيىدىن وئتتۇز كۈننى تولۇق ساناش بىلەن بولىدۇ.
 -33سۇائل :شەئبان ېئيىنىڭ وئتتۇزىنچى كېچىسى ائي كۆرۈش
قىيىن بولسا ۋە ائينى كۈندۈزى كۆرسە قانداق قىلىدۇ؟

① تىرمىزى «ھەسەن» دېگەن ،ىئبنى ھەجەر «سەھىھ» دېگەن.
② بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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جاۋاب :ەئگەر شەئبان ېئيىنىڭ وئتتۇزىنچى كۈندۈزى كۈن
قايرىلىشتىن ىئلگىرى ياكى كۈن قايرىلغاندىن كېيىن ائي كۆرۈلسە ،بۇ ائي
كېلىدىغان كېچىنىڭ ېئي ى ھېسابلىندۇ .شۇنىڭ ۈئچۈن ،ەئگەر يىگىرمە
توققۇزىنچى كۈنى كۈندۈزى ائي كۆرۈلسە« ،بۇ ائي ۆئتۈپ كەتكەن
كېچىنىڭ ېئي ى» دېيىش توغرا ەئمەس ،ەئسلى ۇئ كېلىدىغان كېچىنىڭ
ېئي ى ھېسابلىنىدۇ ۋە بۇ كۈندۈز شەئبان ېئيىنى تولۇقلىغۇچى بولىدۇ.
 -33سۇائل :ەئگەر بىزگە قوشنا بولغان دۆلەتتە ائي كۆرگەن بولسا،
بىزگىمۇ رامىزان روزىسى تۇتۇش ۋاجىپ بوالمدۇ؟
جاۋاب :ەئگەر بىرەر شەھەردە ائي كۆرسە ،پۈتۈن ىئنسانالرغا
ھۆكۈم ۋاجىپ بولىدۇ  .مانا بۇ ىئمام ەئبۇ ھەنىفە بىلەن ىئمام ەئھمەدنىڭ
قارىشى ،چۈنكى شەھەر يېقىن بولسۇن ياكى يىراق بولسۇن ۇئنىڭ
وئتتۇرىسىدا پەرق يوق .بۇنىڭ دەلىلى ،ەئبۇ ھۇرەيرە رەزىيەلالھۇ
ەئنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دېگەن« :ائي
①
كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر ۋە ائي كۆرۈپ ىئپتار قىلىڭالر (ھېيت قىلىڭالر)».
ۆئلىماالر ېئيتىدۇكى« :مانا بۇ پۈتكۈل مۇسۇلمانالر ۈئچۈن خىتاب،
كىشلەرنىڭ ھەممىسىنىڭ وئمۇميۈزلۈك ائي كۆرۈشى شەرت قىلىنمايدۇ.
ناۋادا بىرەر شەھەر ەئھلى ائي كۆرسە ،ۇئنىڭغا پۈتكۈل مۇسۇلمانالر
رىائيە قىلىدۇ».

① بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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بۇ ھەقتە ىئمام شافىئىينىڭ قارىشى وئخشىمايدۇ ،ۇئ مۇنداق
دەيدۇ« :بىر شەھەر ەئھلىنىڭ ائي كۆرۈشى بىلەن پۈتۈن ىئنسانالرغا روزا
تۇتۇشى ۋاجىپ بولمايدۇ ،روزا تۇتۇش پەقەت ائينى كۆرگەن شەھەر
ەئھلىگىال ۋاجىپ بولىدۇ» .ۇئ ۆئزىنىڭ بۇ قارىشىدا ،ىئبنى ائبباس
رەزىيەلالھۇ ەئنھۇمانىڭ مۇائۋىيە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇنىڭ زامانىدىكى
سۆزىنى دەلىل قىلدى .بۇ قاراشنى تىرمىزى تاللىغان.
ېئنىق قىلىپ ېئيتقاندا ،روزا تۇتۇش ياكى ھېيت قىلىش ائي
كۆرۈلگەن وئرۇندىن يىراقتىكى كىشلەرگە ۋاجىپ بولمايدۇ .ناۋادا ائينىڭ
چىققان  -چىقمىغانلىقىدا ىئختىالپ بولسا ،ائي كۆرمىگەن كىشىلەرگە
ۋاجىپلىق ھۆكۈمىمۇ چۈشمەيدۇ ۋە روزىمۇ تۇتمايدۇ .ەئمما يېقىندىكى
كىشىلەر ائي چىققاننى كۆرسە ،ھەممىسىگە بىردەك ۇئ ائيدا روزا تۇتۇش
ياكى ھېيت قىلىش ۋاجىپ .هللا ەئڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر!
 -32سۇائل :نىيەت قىلماي روزا تۇتسا دۇرۇس بوالمدۇ؟
جاۋاب :رامىزان كېچىسىنىڭ قايسى ۋاقتىدا بولمىسۇن روزىنى
نىيەت قىلىش ۋاجىپ .چۈنكى روزا تۇتۇش رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ
ھەدىسىگە ائساسەن نىيەت قىلىش بىلەن توغرا بولىدۇ .رەسۇلۇلالھ ﷺ
مۇنداق دېگەن« :ھەقىقەتەن بارلىق ەئمەللەر نىيەتكە باغلىق .ھەرقانداق
ىئنسان پەقەت ۆئزى نىيەت قىلغان نەرسىسىگە ېئرىشىدۇ» ①.يەنە
مۇنداق دېگەن« :تاڭ ېئتىشتىن ىئلگىرى روزىغا نىيەت قىلمىغان كىشىگە
① بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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روزا يوق» ①.ەئمما نەفلە روزا تۇتقۇچى ۈئچۈن ۇئنداق ەئمەس .ۇئ روزا
تۇتۇشنى مەقسەت قىلىپ قالسا ،كېچە ياكى كۈندۈزنىڭ قايسى ۋاقتىدا
نىيەت قىلسا بولىدۇ .ائىئشە رەزىيەلالھۇ ەئنھا مۇنداق دەيدۇ :بىر كۈنى
رەسۇلۇلالھ ﷺ مېنىڭ قېشىمغا كىرىپ« :سىلەردە يېگۈدەك بىرەر نەرسە
بارمۇ؟» دېۋىدى ،بىز« :يوق» دېدۇق .رەسۇلۇلالھ ﷺ« :ۇئنداقتا مەن روزا
②
تۇتاي» دېدى.
 -31سۇائل :رامىزان كىرگەنلىكىنى بىلمەي قېلىپ ،ۇئ كۈنى
مەقسەتسىز روزا تۇتمىغان ھالەتتە تاڭ ائتقۇزغان كىشى قانداق قىلىدۇ؟
جاۋاب :ۇئ كۈننىڭ رامىزان ىئكەنلىكى ېئنىق بولسا ،ۇئ كىشى
كۈندۈزدە يەپ  -ىئچىشتىن توختاش ۋە كېيىنكى كۈنلەردە روزا تۇتۇش
ۋاجىپ بولىدۇ ھەمدە تۇتمىغان بۇ كۈننىڭ قازاسىنى قىلىدۇ .بۇنىڭغا
رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ تۆۋەندىكى ھەدىسى دەلىل ،رەسۇلۇلالھ ﷺ ەئسلەم
قەبىلىسىدىن بىر كىشىنى بۇيرۇپ« :كىشىلەرگە جاكارلىغىنكى ،كىمكى
روزا تۇتمىغان بولسا ،ۇئ كۈننىڭ قالغان قىسمىدا روزا تۇتسۇن؛ كىمكى
روزا تۇتقان بولسا ،روزىسىنى تولۇق قىلسۇن ،ھەقىقەتەن بۇ كۈن ائشۇرا
③
كۈنىدۇر» دېدى.
 -34سۇائل :كىچىك باال روزا تۇتامدۇ؟
① ەئبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى .ەئلبانى «سەھىھ» دېگەن.
② مۇسىلم رىۋايىتى.
③ بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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جاۋاب :ەئگەر كىچىك بالىالر تاقەت قىاللىسا روزا تۇتۇشقا
بۇيرۇلىدۇ .بۇنىڭدا تاقەت ېئتىبارغا ېئلىنىدۇ .چۈنكى كىچىك بالىالر گاھىدا
نامازغا تاقەت قىالاليدۇ ،ەئمما روزىغا تاقەت قىاللمايدۇ .ۇئالرنىڭ بەدەن
ىئقتىدارىغا ەئھمىيەت بېرىلىدۇ ھەمدە ۇئ بالىغا ىئگە بولغۇچىنىڭ
بالىالرنى روزىغا قىزىقتۇرۇش بىلەن بىرگە روزىدىن چەكلەپ قويۇشى توغرا
ەئمەس .بەلكى ۇئ كىچىك بالىنى روزا تۇتۇشقا رىغبەتلەندۈرۈش ۋە
قىزىقتۇرۇش ۋاجىب بولىدۇ .ساھابە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇمالر بالىلىرىنى،
گەرچە ۇئالر كىچىك بولسىمۇ ،روزا تۇتقۇزاتتى ۋە تاكى روزىسى تولۇق
بولغانغا قەدەر ۇئالرغا يۇڭدىن وئيۇنچۇقالرنى ياساپ بېرەتتى.
 -35سۇائل :بىر باال رامىزان ېئيىنىڭ كۈندۈزلىرى باالغەتكە يەتكەن
بولسا قانداق قىلىدۇ؟
جاۋاب :ەئگەر بىر باال رامىزان ېئيىنىڭ كۈندۈزلىرى باالغەتكە
يەتكەن بولسا ،ۇئنىڭغا روزا پەرز بولىدۇ ،شۇ ۋاقىتنىڭ ۆئزىدە تاماقتىن
توختايدۇ .ەئگەر روزا تۇتقان بولسا ،روزىسىنى تولۇق قىلىدۇ ۋە ۇئنىڭغا
گۇناھ بولمايدۇ؛ ەئگەر روزا تۇتمىغان بولسا ،ۇئ كۈننىڭ كېيىنكى
كۈنلىرىدە يەپ  -ىئچىشتىن توختايدۇ ھەمدە ۇئ رامىزان پەرز بولغان
كىشىلەردىن ھېسابلىنىدۇ ۋە قازاسىنى ائدا قىلمايدۇ ،چۈنكى ۇئ باالغەتكە
يىتىشتىن ىئلگىرى رامىزان پەرز بولغان كىشىلەردىن ەئمەس ىئدى .يەنە
بىر قاراشتا ،ۇئ ېئھتىيات يۈزىسىدىن روزىنىڭ قازاسىنى قىلىدۇ .ېئھتىياتنى
تۇتۇش ەئۋزەل .هللا ەئڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر!
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 -36سۇائل :رامىزان ېئيىنىڭ كۈندۈزلىرى مۇسۇلمان بولغان كاپىر
قانداق قىلىدۇ؟
جاۋاب :ەئگەر بىر كىشى رامىزان ېئي ى ىئچىدە مۇسۇلمان بولغان
بولسا ،ۇئنىڭغا مۇسۇلمان بولغان ۋاقىتتىن باشالپ روزا تۇتۇش ۋاجىپ
بولىدۇ .ۆئتۈپ كەتكەن كۈنلەرنىڭ قازاسىنى ائدا قىلىش تەلەپ
قىلىنمايدۇ ،ەئمما مۇسۇلمان بولغان رامىزان ېئيىنىڭ كۈندۈزى تۇتمىغان
بولسا ،شۇ كۈننىڭ قازاسىنى قىلىدۇ .بۇنىڭ دەلىلى ،ەئسلەم قەبىلىسى
رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ قېشىغا كەلدى .رەسۇلۇلالھ ﷺ« :سىلەر بۈگۈن روزا
تۇتتۇڭالرمۇ؟» دېۋىدى ،ۇئالر« :ياق» دېدى .رەسۇلۇلالھ ﷺ« :ۇئنداقتا
①
كېيىنكى كۈنلىرىڭالردا تۇتۇڭالر ۋە قازاسىنى قىلىڭالر» دېدى.
 -37سۇائل :نىپاسدار ۋە ھەيزدار ائيالالر رامىزان ېئيىنىڭ
كۈندۈزلىرى پاكالنسا قانداق قىلىدۇ؟
جاۋاب :ەئگەر نىپاسدار ياكى ھەيزدار ائيالالر رامىزان ېئيىنىڭ
كۈندۈزلىرىدە پاكالنسا ،يەپ  -ىئچىشتىن توختايدۇ ۋە ۇئ كۈننىڭ قازاسىنى
قىلىدۇ .شۇنىڭغا وئخشاش ،ائيال كىشى رامىزاننىڭ كۈندۈزلىرى ھەيزدار
ياكى نىپاسدار بولۇپ قالسا ،ۇئنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇ ۋە ۇئ كۈننىڭ وئرنىغا
بىر كۈن قازاسىنى تۇتىدۇ.
 -38سۇائل :رامىزان ېئيىنىڭ كۈندۈزلىرى ۇئنتۇپ قېلىپ ىئپتار
قىلىۋەتكەن بولسا قانداق قىلىدۇ؟
① ەئبۇ داۋۇد رىۋايىتى.
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جاۋاب :كىمكى رامىزان ېئيىنىڭ كۈندۈزلىرى ۇئنتۇپ قېلىپ يېگەن
ياكى ىئچكەن بولسا ۋە ياكى مەجبۇر بولۇپ قېلىپ يېگەن ۋە ىئچكەن
بولسا ،ۇئنىڭ قازاسىنى قىلمايدۇ ،گۇناھكار بولمايدۇ ۋە كەففارەتمۇ
تۆلىمەيدۇ .بۇنىڭغا دەلىل ،رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دېگەن« :كىمكى روزا
تۇتۇپ تۇرۇپ ،ۇئنتۇپ قېلىپ يەپ  -ىئچىپ سالغان بولسا ،ۇئ كىشى
روزىسىنى داۋامالشتۇرىۋەرسۇن .ۇئ ىئش هللا تعالى نىڭ ۇئنىڭغا تاائم ۋە
①
ۇئسسۇزلۇق بەرگىنى بولىدۇ».
 -39سۇائل :بىر كىشى رامىزاندا قۇسقان بولسا روزىسى بۇزۇالمدۇ؟
ۇئنىڭ قازاسىنى ائدا قىالمدۇ؟
جاۋاب :رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دېگەن« :مېنىڭ ۈئممىتىمدىن
بىلمەستىن ،ۇئنتۇپ قېلىپ ۋە مەجبۇرلىنىپ قىلىنغان ىئشلىرى
②
كۆتۈرۈۋېتىلدى».
روزىدار بىر كىشىگە قۇسۇش غالىب كېلىپ قۇسۇپ قالسا،
روزىسىنى تولۇق قىلسۇن ھەمدە ۇئنىڭغا قازاسىنى قىلىش ۋە كەففارەت
تۆلەش يوق .چۈنكى ۇئ قەستەن قىلغان ەئمەس .ەئمما قەستەن قۇسقان
كىشى روزىنىڭ قازاسىنى قىلىدۇ .رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دېگەن« :بىر

① بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
② ىئبنى ماجە رىۋايىتى .ەئلبانى «سەھىھ» دېگەن.
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كىشىگە قۇسۇش غالىب كېلىپ قۇسقان بولسا (روزىسىنىڭ) قازاسىنى
①
قىلمايدۇ ،لېكىن قەستەن قۇسقان كىشى ۇئنىڭ قازاسىنى قىلسۇن».
 -23سۇائل :بىر ەئر رامىزان ېئيىنىڭ كۈندۈزى ائيالى بىلەن
مۇناسىۋەت ۆئتكۈزگەن بولسا قانداق بولىدۇ؟
جاۋاب :بىر كىشى رامىزان ېئيىنىڭ كۈندۈزى ائيالى بىلەن قەستەن
مۇناسىۋەت ۆئتكۈزگەن بولسا ،روزىسىنىڭ قازاسىنى قىلىدۇ ۋە كەففارەت
تۆلەيدۇ .كەففارەت ۈئچۈن بىر مۇئمىن قۇلنى ائزات قىلىدۇ .ەئگەر ۇئنىڭغا
قادىر بواللمىسا ،ىئككى ائي ۈئزۈلدۈرمەي روزا تۇتىدۇ .ەئگەر ۇئنىڭغىمۇ
قادىر بواللمىسا ،ائتمىش مىسكىن تويغۇدەك تاائم بېرىدۇ.
ەئمما ائيال كىشى ېئرىگە مەجبۇرالنماستىن ياكى ۇئنتۇپ
قالماستىن ،ەئر  -ائياللىق مۇناسىۋەت ۆئتكۈزۈشنىڭ ھاراملىقىنى بىلىپ
تۇرۇپ ،مۇناسىۋەت ۆئتكۈزۈشتە ېئرىگە بويسۇنغان بولسا ،ھۆكۈم
جەھەتتە قىياس قىلىش بىلەن ،ۇئ ائيالمۇ روزىسىنىڭ قازاسىنى قىلىدۇ ۋە
كەففارەت تۆلەيدۇ .چۈنكى شەرىەئت تەكلىپلىرىدە ەئر بىلەن ائيال باراۋەر.
بۇ جۇمھۇر (يەنى كۆپچىلىك) ائلىمالرنىڭ قارىشىدۇر.
 -23سۇائل :بىر ەئر رامىزان ېئيىنىڭ كۈندۈزى «كۈن كىرىپ
بولدى» دەپ گۇمان قىلىپ ياكى «تاڭ ائتمىدى» دەپ وئيالپ ،ائيالى
بىلەن مۇناسىۋەت ۆئتكۈزسە ،كېيىن ۇئنىڭ قارشىىسى ائشكارا بولۇپ

① ەئبۇ داۋۇد ،تىرمىزى رىۋايىتى .ەئلبانى «سەھىھ» دېگەن.
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قالسا (يەنى كۈن تېخى كىرمىگەن ياكى ائللىبۇرۇن تاڭ ېئتىپ بولغانلىقى
مەلۇم بولسا) قانداق قىلىدۇ؟
جاۋاب :فىقھى ۆئلىماالر ۇئنىڭ قازاسىنى قىلىشقا بىرلىككە كەلدى،
ەئمما كەففارەت بېرىش  -بەرمەسلىك ھەققىدە ىئختىالپلىشىپ قالدى.
ەئبۇ ھەنىفە ،مالىك ۋە شافىئىي قاتارلىق ائلىمالر« :قەستەن ەئمەس
بەلكى سەۋەنلىك تۈپەيلىدىن بولغانلىقى ۈئچۈن ،كەففارەت ۋاجىپ
ەئمەس» دېدى .بۇ قاراش – شەرىەئتنى ۋە دىننى ائسانالشتۇرۇشقا
ۇئيغۇن كېلىدۇ.
 -22سۇائل :قولدا ھۇزۇرلىنىش روزىنى بۇزامدۇ؟
جاۋاب :مەنىي چىقىشقا سەۋەب بولىدىغان ھەرقانداق بىر ۋاسىتە
بىلەن قەستەن قىلغان بولسا ،ۇئ روزىنى بۇزىدۇ ۋە ۇئ هللا تعالى نىڭ
ائزابىغا اليىق گۇناھ قىلغان بولىدۇ .مۇسۇلمان بۇنىڭدىن ېئھتىيات
قىلىشى كېرەك ،قوللىنىلغان ۋاستە مەيلى باشقىالرنىڭ قولى ائرقىلىق
ياكى ائيالىنىڭ قولى ائرقىلىق ۋە ياكى تەكرار قاراش بىلەن قەستەن بولغان
بولۇپ ،شۇ ىئشالرنى قىلىش بىلەن لەززەتلىنىپ ،مەنىي چىققان بولسا،
ۇئ كىشنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇ.
 -21سۇائل :مەزى روزىنى بۇزامدۇ؟
جاۋاب :روزىنى بۇزمايدۇ ۋە روزىسىنىمۇ بىكار قىلىۋەتمەيدۇ.
 -24سۇائل :ائسما وئكۇل ۋە داۋالىنىش سايمانلىرى روزىغا تەسىر
كۆرسىتەمدۇ ۋە بۇزامدۇ؟
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جاۋاب :ىئبنى ۈئسەيمىن مۇنداق دەيدۇ :داۋالىنىدىغان يىڭنە
ىئككى تۈرلۈك بولىدۇ:
 .3ۇئ كىشى يىڭنە بىلەن غىزالىنىشىنى ۋە يەپ  -ىئچىشتىن
بىھاجەت بولۇشنى مەقسەت قىلغان بولسا (يەنى وئزۇقلىنىش
شەكىللەنگەن بولسا) ،ۇئ ھالدا ۇئ كىشىنىڭ روزىسى سۇنىدۇ ،شەرىئ
تېكىستكە قايسى شەكىلدە مەنا تېپىلسا ،شۇ شەكىلگە ائشۇ تېكىستنىڭ
ھۆكۈمى بىلەن ھۆكۈم قىلىنىدۇ.
 .2ۇئ كىشى يىڭنە ائرقىلىق غىزاالنمىسا ياكى يەپ  -ىئچىشتىن
بىھاجەت بولمىغان بولسا (يەنى وئزۇقلىنىش شەكىللەنمىگەن بولسا) ،ۇئ
كىشى ىئپتار قىلغان بولمايدۇ.
 -25سۇائل :روزىدار كېسەل بولسا ،ۇئنىڭ قان ائلماشتۇرۇشىنىڭ
ھۆكۈمى نېمە؟
جاۋاب :بىن باز مۇنداق دەيدۇ« :ۇئ كېسەل كىشى پاكىز قاندىن
وئزۇقالنغانلىقى سەۋەبلىك ۇئ كىشىگە ۇئنىڭ قازاسىنى قىلىش الزىم
بولىدۇ .چۈنكى ۇئ كىشى ائشۇ قان بىلەن وئزۇقالنغانلىق سەۋەبلىك ۇئ
كىشى ىئپتار قىلغۇچى ھېسابلىنىدۇ (يەنى روزىسى سۇنغان بولىدۇ).
چۈنكى قان – تاائم ۋە ىئچىملىكنىڭ يىغىندىسىدۇر .كۈچلۈك قاراش
بويىچە ،كېسەل تۇرۇپ قان سالدۇرغان بولسا ،ۇئ كىشىنىڭ روزىسى
بۇزۇلىدۇ».
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 -26سۇائل :وئكسىگېن سۈمۈرۈش ۋە نەپەسلىنىش
ۈئسكۈنىلىرىنى ىئشلىتىش بىلەن روزا سۇنامدۇ؟
جاۋاب :روزا تۇتقۇچىنىڭ نەپسى قىستاش سەۋەبى بىلەن
وئكسىگېن سۈمۈرۈشى جاىئز ،چۈنكى وئكسىگېن ائشقازانغا يىتىپ
بارماي بەلكى كاناي يوللىرىدىن ۆئپكىگە يىتىپ بارىدۇ .ۇئ يېگەن ۋە
ىئچكەن بولمايدۇ.
 -27سۇائل :چاڭ  -توزان ،پاشا ياكى كىچىك ھاشارەتلەر روزىنى
بۇزامدۇ؟
جاۋاب :ەئگەر روزا تۇتقۇچىنىڭ بۇرنىغا چاڭ  -توزان ،ۇئن ۋە
شۇنىڭغا وئخشاش نەرسىلەر كىرىپ كەتسە ،ۇئنىڭ روزىسى بۇزۇلمايدۇ.
ۋەزىر دېگەن كىشى مۇنداق دەيدۇ< « :چاڭ  -توزان ،تۈتۈن ،چىۋىن ۋە
چۇسا روزا تۇتقۇچىنىڭ گېلىغا كىرىپ كەتسە ،ۇئ نەرسىلەر روزىنى
بۇزمايدۇ> دېگەن قاراشقا ۆئلىماالر بىرلىككە كەلگەن».
 -28سۇائل :تۈكۈرۈك ۋە ۇئنى يۇتۇش روزىنى بۇزامدۇ؟
جاۋاب :تۈكۈرۈك ىئنساننىڭ تەبىئىتىدىن بولۇپ ،ۇئنىڭدىن
ېئھتىيات قىلىش قىيىن ،ۇئنى يۇتقان بولسا روزا بۇزۇلمايدۇ .بۇ ھەقتە
مۇنداق دېيىلدى« :بىر كىشى تۈكۈرۈكنى ېئغىزىدا قەستەن جۇغالپ،
ائندىن ۇئنى قەستەن يۇتقان بولسا ،روزىنى بۇزغان بولمايدۇ؛ لېكىن
تۈكۈرۈكنى ېئغىزىدىن چىقىرىپ ،ۇئ كىيىمگە ياكى بارماقلىرىغا چۈشسە،
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ائندىن ۇئنى يۇتقان بولسا ،ۇئ كىشى ېئغىزىنىڭ غەيرىدىن بىر نەرسىنى
يۇتقانغا وئخشاش بولىدۇ».
باشقا كىشىنىڭ ۋە كىچىك بالىنىڭ تۈكۈرۈكىنى يۇتۇش ھەم
سىرتتىن بىر نەرسىنى يۇتقانغا وئخشاش.
 -29سۇائل :بەلغەم روزىنى بۇزامدۇ؟
جاۋاب :بەلغەم ھەققىدىكى ەئڭ كۈچلۈك قاراش :ۇئ روزىنى
بۇزمايدۇ ،چۈنكى ۇئ ېئغىزدىكى ائدەت ،ۇئ تۈكۈرۈككە وئخشاش سىرتتىن
يەتمىگەن ،شۇڭا ۇئ يەپ  -ىئچكەنلىك بولمايدۇ .ەئسلى روزىسى
بۇزۇلمايدۇ.
 -13سۇائل :بىر كىشى «سوھۇرلۇق ۋاقتى» دەپ وئيالپ قېلىپ،
تاڭ ائتقانلىقىنى بىلمەي ،يەپ  -ىئچكەن بولسا قانداق بولىدۇ؟
جاۋاب :ەئگەر ۇئ ،تاڭ ېئتىپ بولغاندىن كېيىنمۇ ۋاقىتنىڭ
توشقانلىقىنى بىلمەي قېلىپ ،يېگەن ياكى ىئچكەن بولسا ،ۇئنىڭغا گۇناھ
بولمايدۇ ،قازاسىنى تولۇقالشمۇ كەلمەيدۇ .شۇنىڭغا وئخشاش ،ەئگەر
ۇئنتۇپ قېلىپ يېگەن بولسىمۇ ،قازاسىنى قىلىش يوق ،بۇ ھەقتە هللا

تعالى مۇنداق دەيدۇ﴿ :ولاْس عَلاْ ُُ ُ جن ِ
اخطاأْ ُُت بِِه اولا ُِن َّما
ْما أ ْ
ا ْ ا ا ْ ْ ُا ٌ
اح ف ا
ت قَُلُوبُ ُُ ْ ُ﴾ «سىلەر سەۋەنلىك تىن قىلىپ سالغان ىئشالردا
تا اع َّم اد ْ
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سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ ،لېكىن قەستەن قىلغان ىئشىڭالردا
①
(سىلەرگە گۇناھ بولىدۇ)».
ھەدىستە مۇنداق كەلگەن :ەئسما بىنتى ەئبۇ بەكرى رەزىيەلالھۇ
ەئنھۇما مۇنداق دېگەن« :بىز پەيغەمبەر ﷺ زامانىدا بۇلۇتلۇق بىر كۈنى
(كۈن پاتتى دەپ وئيالپ قېلىپ) ىئپتار قىلدۇق ،لېكىن ۇئزۇن ۆئتمەي
②
كۈن چىقتى».
ۇئالر قازاسىنى قىلىشقا بۇيرۇلمىدى .ەئگەر قازاسىنى قىلىش پەرز
بولغان بولسا ،رەسۇلۇلالھ ﷺ ۇئنى ۈئممەتكە يەتكۈزەتتى .يەنە بىر
ھەدىستە رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دېگەن« :مېنىڭ ۈئممىتىمدىن
بىلمەستىن ،ۇئنتۇپ قېلىپ ۋە مەجبۇرلىنىپ قىلىنغان ىئشلىرى
③
كۆتۈرۈۋېتىلدى».
 -13سۇائل :رامىزاننىڭ كۈندۈزلىرى قان ائلدۇرسا روزا سۇنامدۇ؟
جاۋاب :ائلىمالرنىڭ توغرا قارىشىدا ،رامىزاندا قان ائلدۇرسا روزا
سۇنمايدۇ .ەئگەر روزا تۇتقۇچى قان ائلدۇرسا ،ائجىزالپ كېتىشتىن
قورقسا ،قان ائلدۇرماسلىق ەئۋزەل .رەسۇلۇلالھ ﷺ روزا تۇتقۇچىنى قان
ائلدۇرۇشتىن ۋە ۈئزۈلدۈرمەي روزا تۇتۇشتىن توستى ،لېكىن ۇئنى ھارام
دېمىدى.
① سۈرە ەئھزاب  -5ائيەتنىڭ بىر قىسمى.
② بۇخارى رىۋايىتى.
③ ىئبنى ماجە رىۋايىتى .ەئلبانى «سەھىھ» دېگەن.
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ەئبۇ سەىئد خۇدرى رەزىيەلالھۇ ەئنھۇنىڭ ھەدىسىدە مۇنداق
كەلگەن« :رەسۇلۇلالھ ﷺ روزا تۇتقۇچىنى قان ائلدۇرۇشقا رۇخسەت
①
قىلدى».
ەئنەس رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ روزا تۇتقان ھالىتىدە قان ائلدۇرغان.
بۇخارى ىئبنى ائبباس رەزىيەلالھۇ ەئنھۇمادىن رىۋايەت قىلغان بىر
ھەدىستە مۇنداق كەلگەن «:رەسۇلۇلالھ ﷺ ھەجگە ىئھرام باغلىغان ۋە
روزىدار ھالەتلىرىدە قان ائلدۇرغان ىئدى».
 -12سۇائل :كۆزگە دورا تېمىتسا روزىسى سۇنامدۇ؟
جاۋاب :داۋالىنىش ۈئچۈن كۆزگە دورا تېمىتسا روزا سۇنمايدۇ.
چۈنكى كۆزگە دورا تېمىتسا ،ۇئ شەرىئ ھالەتتە روزىنى سۇندۇرىدىغان
يېيىش  -ىئچىشكە وئخشىمايدۇ .شۇنىڭغا وئخشاش ،قۇالققا دورا
تېمىتىش روزىنى سۇندۇرمايدۇ ،لېكىن كېچىدە ىئشلىتىش ياخشى ،هللا
ەئڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر.
 -11سۇائل :سۈرمە تارتسا روزا سۇنامدۇ؟
جاۋاب :شەۋكانى مۇنداق دېگەن« :جۇمھۇر ۆئلىماالرنىڭ سۆزىنىڭ
ەئڭ توغرىسى سۈرمە تارتسا روزا سۇنمايدۇ ،چۈنكى سۈرمىنى تارتقاندىن
كېيىن ،ۇئ ۆئز وئرنىدىن يۆتكەلمەيدۇ».

① دارىقۇتنى رىۋايىتى .ىئبنى ھەجەر «سەھىھ» دېگەن.
21

رامىزان ھەققىدە سۇئال  -جاۋابالر

ىئبنى تەيمىيە مۇنداق دېگەن« :سۈرمە كىشىنى غىزاالندۇرمايدۇ ۋە
بۇرنىدىن ياكى ېئغىزىدىن ىئچكى قىسمالرغا كىرمەيدۇ .مانا بۇ – سۈرمىنىڭ
روزىنى سۇندۇرمايدىغانلىقىغا دەلىلدۇر».
 -14سۇائل :روزا تۇتقۇچى ائيالىنى سۆيسە بوالمدۇ؟
جاۋاب :ەئگەر روزا تۇتقۇچى ۆئز ھېسسىياتىنى كونترول قىاللىسا،
ائيالىنى سۆيۈشى دۇرۇس؛ ەئمما ۆئز ھېسسىياتىنى باسالماي قېلىشتىن
ەئنسىرىسە ،سۆيۈش دۇرۇس ەئمەس .ائىئشە رەزىيەلالھۇ ەئنھا مۇنداق
دېگەن« :رەسۇلۇلالھ ﷺ روزىدار ھالىتىدە ائياللىرىنى سۆيەتتى ۋە
قۇچاقاليتتى ،لېكىن ۇئ سىلەرگە قارىغاندا ۆئزىنى بەكرەك
①
تۇتۇۋاالاليتتى».
 -15سۇائل :رامىزان ېئيىنىڭ كۈندۈزلىرى چىش پاستىسى
ىئشلىتىشنىڭ ھۆكۈمى نېمە؟
جاۋاب :ۇئنى ىئشلەتسە گۇناھ بولمايدۇ .چۈنكى ۇئ ائشقازانغا
كىرمەيدۇ ،ەئمما ۇئنى ىئپتارغىچە كېچىك تۈرۈش ەئڭ ەئۋزەل.
 -16سۇائل :تېرە ۈئچۈن ھۆللۈك ساقاليدىغان ماينى ىئشلىتىشنىڭ
روزىغا تەسىرى بوالمدۇ؟ ەئگەر ۇئ تېرىنىڭ ىئچىگە كىرىپ كېتىشتىن
ساقالنغىلى بولمايدىغان ماي بولسا قانداق بولىدۇ؟

① مۇسلىم رىۋايىتى.
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جاۋاب :ىئبنى جىبرىن مۇنداق دەيدۇ« :ەئگەر بىر كىشىنىڭ
شۇنىڭغا ېئھتىياجى چۈشۈپ قالغان بولسا ،روزا تۇتقان بولسىمۇ،
جىسمىغا ماي ىئشلىتىشتە گۇناھ بولمايدۇ ،چۈنكى ماي تېرىنىڭ
ۈئستىىنى نەمدەيدۇ ،ەئمما جىسمىنىڭ ىئچىگە كىرمەيدۇ .ەئگەر تەر
تۆشىكىدىن جىسمىغا ھۆللۈك كىرىپ كېتىش ېئھتىماللىقى بولسىمۇ،
ۇئنىڭ روزىسى بۇزۇلمايدۇ».
 -17سۇائل :روزىدار ھالەتتە تاماق پۇشۇرغان كىشى تاماقنىڭ
تۇزىنى تېتىسا ،ۇئنىڭ روزىسى بۇزۇالمدۇ؟
جاۋاب :شەيخ ىئبنى جىبرىن مۇنداق دەيدۇ« :روزىدار كىشىنىڭ
ېئھتىياج تۈپەيلىدىن تاماقنى تېتىشى گۇناھ بولمايدۇ ،ۇئ تاماقنىڭ تۇزىنى
تىلىنىڭ بىر تەرىپىدە تېتىيدۇ .لېكىن ۇئ تاماقتىن بىر نەرسىنى يۇتۇۋېتىشى
توغرا ەئمەس ،بەلكى ۇئنى تۈكۈرۈۋېتىدۇ ۋە چىقىرىۋېتىدۇ».
 -18سۇائل :رامىزان ېئيىنىڭ كۈندۈزلىرىدە سالقىنالش ۈئچۈن
يۇيۇنۇش دۇرۇس بوالمدۇ؟
جاۋاب :سالقىنالش ۈئچۈن يۇيۇنۇش دۇرۇس ،چۈنكى پاكىزلىقنى
تەلەپ قىلىشتا ،گەرچە ھۇزۇر ھېس قىلسىمۇ مەكرۇھ بولمايدۇ .چۈنكى
ۇئ روزىغا تەسىر يەتكۈزەلمەيدۇ .بۇنىڭ دەلىلى ،ەئبۇ بەكرى ىئبنى
ائبدۇراھماننىڭ رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ بەزى ھەمراھلىرىدىن رىۋايەت قىلغان
ھەدىسىدۇر .بىر ساھابە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق دېدى« :مەن
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رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ روزىدار ھالىتىدە ۇئسسۇزلۇقتىن ۋە قىزىپ
①
كەتكەنلىك تىن بېشىغا سۇ تۆككەنلىكنى كۆردۈم».
 -19سۇائل :ەئگەر بىر كىشى رامىزان ېئيىدا كۈندۈزى تاڭ ېئتىپ
بولغاندىن كېيىن جۇنۇپ بولۇپ قالسا قانداق قىلىدۇ؟
جاۋاب :مەيلى ۇئ كىشى ،جىمادىن ياكى ېئھتىالمدىن جۇنۇپ
بولۇپ قېلىپ ،شۇ ھالىتىدە تاڭ ائتقۇزغان بولسىمۇ ،ۇئ كىشىنىڭ روزىسى
دۇرۇس بولىدۇ ،بۇ جۇمھۇر ۆئلىماالرنىڭ قارىشى .ىئمام نەۋەۋى
ۆئلىماالرنىڭ بۇنىڭغا بىرلىككە كەلگەنلىكىگە جەزم قىلدى ،ىئبنى
دەقىقۇل ىئيد ۆئزىنىڭ ھەم ۆئلىماالرنىڭ بىرلىككە كەلگەن شۇ قارىشىدا
ىئكەنلىكىنى ېئيتتى.
 -43سۇائل :كېسەل بولۇپ قالغان كىشى رامىزان ېئيىدا روزا
تۇتمىسا بوالمدۇ؟
جاۋاب :ەئگەر ۇئ كىشىنىڭ كېسىلى دوختۇرالر تەرىپىدىن
ېئنىقالنغان بولسا ھەمدە كېسەل سەۋەبىدىن روزا تۇتۇشقا قادىر
بواللمىسا ،ۇئ كىشىنىڭ روزا تۇتماسلىقىغا رۇخسەت ،ەئمما رامىزاندىن
كېيىن كېسەلدىن ساقايسا ۇئنىڭ قازاسىنى قىلىدۇ .ەئگەر ساقىيىشىغا
ۈئمىد يوق كېسەل بولۇپ قالسا ،ھەر كۈنى ۈئچۈن بىر مىسكىنگە تاائم
بېرىدۇ ۋە قازاسىنى قىلمايدۇ.

① ەئبۇ داۋۇد رىۋايىتى .ەئلبانى «سەھىھ» دېگەن.
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 -43سۇائل :ھامىلدار ۋە باال ېئمىتكۈچى ائيال رامىزاندا روزا تۇتمىسا
دۇرۇس بوالمدۇ؟
جاۋاب :ھامىلدار ۋە باال ىئمىتكۈچى ائيالالرغا روزا تۇتماسلىقتا
رۇخسەت بار ،ەئمما كېيىن ۇئنىڭ قازاسىنى قىلىدۇ.
«ەئگەر ۇئ ائيال بالىسىغا تەسىر قىلىشىدىن قورقۇپ ىئپتار قىلغان
بولسا ،پەقەت قازاسىنىال قىالمدۇ ياكى قازا ۋە كەففارەت كېلەمدۇ؟»
دېگەن سۇائل ھەققىدە ىئختىالپ بار .ەئڭ ەئۋزىلى كەففارەت بىلەن بىرگە
قازاسىنى قىلىدۇ .بۇ ھەقتە ىئبنى ۆئمەر ۋە ىئبنى ائبباس رەزىيەلالھۇ
ەئنھۇمالردىن ھەدىس رىۋايەت قىلىنغان بولۇپ ،بۇ ىئمام شافىىئ ۋە
ەئھمەدنىڭ قارىشى.
 -42سۇائل :ياشىنىپ قالغانلىقى ۈئچۈن روزا تۇتۇشقا قادىر
بواللمىغان كىشى روزا تۇتمىسا رۇخسەتمۇ؟
َّ ِ
ين يُ ِطْ ُقوناهُ فِ ْديا ٌٌ
جاۋاب :هللا تعالى مۇنداق دەيدۇ ﴿ :او اعَلاى الذ ا
طا اع ُام ِمس ُِ ن
ي﴾ «روزىنى (قېرىلىق ياكى ائجىزلىق تۈپەيلىدىن مۇشەققەت
ْ

بىلەن) ائران تۇتىدىغان كىشىلەر تۇتمىسا( ،كۈنلۈكى ۈئچۈن) بىر
مىسكىن تويغۇدەك تاماق فىدىيە بېرىشى الزىم» ①.ەئر  -ائيالالردىن
ياشىنىپ قالغانلىقى ۈئچۈن روزا تۇتۇشقا قادىر بواللمىغان كىشى،

① سۈرە بەقەرە  -384ائيەت.
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تۇتمىغان ھەربىر كۈننىڭ وئرنىغا بىر مىسكىنگە تاماق بەرسە ،روزا
تۇتمىسا جاىئز.
 -41سۇائل :مۇشەققەت تارتمىغان مۇساپىر ۈئچۈن ىئپتار قىلىش
رۇخسەتمۇ؟
جاۋاب :مۇساپىرنىڭ رامىزان ېئيىنىڭ كۈندۈزلىرى سەپەردە
روزىسىنى بۇزۇشىنىڭ دۇرۇسلىقى – هللا تعالى نىڭ ۆئز بەندىلىرىگە
قىلغان رۇخسىتى ۋە رەھمىتىدۇر ،كۆپچىلىك ۆئلىماالر ۋە ۇئالرنىڭ
قاتارىدىن تۆت ىئمام ،سەپەردە روزىسىنى بۇزۇش ۋە روزا تۇتۇشنىڭ
دۇرۇسلىقىغا بىرلىككە كەلدى .بۇ ھەقتە ائىئشە رەزىيەلالھۇ ەئنھادىن
رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە ،ھەمزە ىئبنى ەئمر ەئسلەمى بەك كۆپ روزا
تۇتىدىغان كىشى ىئدى ،شۇسەۋەبتىن ۇئ رەسۇلۇلالھ ﷺ گە« :مەن
سەپەردە روزا تۇتسام بوالمدۇ؟» دەپ سورىغان ىئدى ،رەسۇلۇلالھ ﷺ
ۇئنىڭغا« :خالىساڭ تۇت ،خالىساڭ تۇتمىساڭمۇ بولىدۇ» دېدى ①.مانا بۇ
ھەدىس ىئككىلىسىنىڭ دۇرۇسلىقىغا دەلىل .ىئمام ەئھمەد ،سەىئد ىئبنى
مۇسەييەب ،ەئۋزاىئ ۋە ىئسھاق« :روزا تۇتقۇچى ،ھەتتا مۇشەققەت
تارتمىغان بولسىمۇ ىئپتار قىلىش (روزىسىنى بۇزۇۋېتىش) ەئۋزەل» دەپ
قارىدى.
 -44سۇائل :تۇتالماي قالغان روزىلىرىنى رامىزان ېئيىدىن كېيىن
ائرقىمۇ  -ائرقا تۇتۇش شەرت قىلىنامدۇ؟
① بۇخارى رىۋايىتى.
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جاۋاب :ۆئلىماالر بۇ ھەقتە ىئختىالپ قىلىشقان .ىئلگىرىكىلەردىن
ۋە فىقھىشۇناسالردىن كۆپلىگەن كىشىلەر« :قازاسىنى قىلىشتا ائرقىمۇ -
ائرقا قىلىش شەرت قىلىنمايدۇ» دەپ قارايدۇ .بۇ قاراش – دىننى
ائسانالشتۇرۇشقا ۋە شەرىەئتنى كەڭرى قىلىشقا ۇئيغۇن كېلىدۇ.
 -45سۇائل :بىر كىشى ۆئزرىسىز تۇتالمىغان روزىسنىڭ قازاسىنى
تۇتۇۋاتقان ۋاقىتتا يەنە بىر رامىزان كىرىپ قالسا ،ۇئ كىشى بۇ روزىنىڭ
قازاسىنى ۆئزرىسىز قىال لمىغان بولسا ،ۇئنىڭ ھۆكۈمى قانداق بولىدۇ؟
جاۋاب :ۇئ كىشى شۇ يىلى كىرگەن رامىزان روزىسنى تۇتىدۇ ۋە ۇئ
ائخىرالشقاندا ىئلگىرى تۇتالمىغان روزىسىنىڭ قازاسىنى باشاليدۇ.
كۆپچىلىك ۆئلىماالرنىڭ قارىشى بويىچە( ،قازاسىنى قىلىش بىلەن بىرگە)
ھەر كۈنىگە بىر مىسكىنگە تاائم بېرىش بىلەن كەففارىتىنى ائدا قىلىدۇ.
 -46سۇائل :ەئگەر بىر كىشىنىڭ ائتا  -ائنىسى ۆئلۈپ كەتكەن
بولسا ،ائتا  -ائنىسىنىڭ تۇتالمىغان قازا روزىلىرىنى ۇئ ائدا قىلىپ قويسا
بوالمدۇ؟
جاۋاب :ۈئلۈكنىڭ رامىزاندىن قالغان ۋاجىب روزىسى بولسۇن ياكى
ھايات چېغىدىكى نىيەت قىلغان نەزىر روزىسى بولسۇن ،ۇئنىڭغا ىئگە
بولغان كىشى ۇئنىڭ ھەربىر كۈنى ۈئچۈن ائدا قىلىپ قويىشى جاىئز.
ائىئشە رەزىيەلالھۇ ەئنھادىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ ﷺ
مۇنداق دەيدۇ« :كىمكى قازا روزىسىنى ائدا قىلماستىن ۋاپات قىلسا،
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قازاسىنى ۇئنىڭ ۋەلىيلىرى ائدا قىلسۇن» ①.ىئبنى ائبباس رەزىيەلالھۇ
ەئنھۇ مۇنداق دەيدۇ :بىر ائيال رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ قېشىغا كېلىپ« :ائنام
ۋاپات بولۇپ كەتتى ،ۇئنىڭ بىر ائيلىق قازا روزىسى بار ىئدى( ،ۇئنىڭدىن
ائدا قىلىپ قويسام بوالمدۇ؟)» دەپ سورىۋېدى ،رەسۇلۇلالھ ﷺ« :
②
ھەەئ ،هللا نىڭ قەرزىنى ائدا قىلىش ەئڭ ھەقلىقتۇر» دېدى.
 -47سۇائل :ەئگەر بىر كىشى رامىزاندا ۆئزرىسىز روزا تۇتمىسا قانداق
بولىدۇ؟
جاۋاب :ۇئ كىشى تەۋبە قىلىدۇ ،بۇ خەتەرلىك ىئش بولغانلىقى
ۈئچۈن ۇئنى قايتا قىلمايدۇ .رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دېدى« :كىمكى
رامىزاندا ۆئزرىسىز ياكى كېسەل بولماي تۇرۇپ بىر كۈن روزا تۇتمىسا،
(باشقا ۋاقىتتا ۇئنىڭ قازاسىنى قىلىمەن دەپ) ۆئمۈر بوي ى روزا تۇتسىمۇ،
ۇئ بىر كۈننىڭ قازاسىنى ائدا قىلىپ بواللمايدۇ» دېدى ③.كۆپچىلىك
ۆئلىماالر« :ۇئنىڭ وئرنىغا بىر كۈن قازاسىنى ائدا قىلسا بولىدۇ» دېدى.
 -48سۇائل :ەئگەر بىر كىشى رامىزاندا روزا تۇتسا ،ەئمما باشقىالرغا
ەئرزىيەت بەرسە ۋە يالغان گۇۋاھلىق بەرگەن بولسا ۇئنىڭ ھۆكۈمى
قانداق؟

① بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
② بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
③ تىرمىزى رىۋايىتى .ەئلبانى «ائجىز ھەدىس» دېگەن.
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جاۋاب :رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دەيدۇ« :كىمكى روزىدار تۇرۇپمۇ
يالغان سۆز ۋە يالغان سۆز بىلەن ىئش قىلىشنى تەرك ەئتمەيدىكەن ،ۇئ
كىشنىڭ يېمەي  -ىئچمەي تۇتقان روزىسىغا هللا تعالى نىڭ ھاجىتى
يوق» ①.يەنە مۇنداق دەيدۇ« :روزا دېگەن يېيىش  -ىئچىش بىلەن
بولمايدۇ  ،بەلكى بىكار سۆزلەردىن ۋە سەت گەپلەردىن ۆئزىنى يىغىش
بىلەن بولىدۇ .ەئگەر سېنى بىر كىشى تىللىسا ۋە ەئرزىيەت بەرسە ،سەن:
②
<مەن روزىدارمەن> دېگىن».
ھەر بىر مۇسۇلمان ۆئزىنىڭ روزىسىنى بۇزماسلىقى ۋە ەئمىلىنى زايا
قىلماسلىقى الزىم.
 -49سۇائل :سوھۇرلۇق يېيىشتە پەزىلەت ۋە ائالھىدىلىكلەر بارمۇ؟
جاۋاب :سوھۇرلۇق يېيىشكە قىزىقتۇرغان ھەمدە سەل قاراش ۋە
تەرك ېئتىشتىن قورقۇتقان تۈرلۈك ائيەت  -ھەدىسلەرگە ائساسەن،
سوھۇرلۇق يېيىشتە كاتتا پەزىلەت بار .بۇ ھەقتە رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق
دەيدۇ« :سوھۇرلۇق يەڭالر ،سوھۇرلۇقتا بەرىكەت بار» ③.ەئبۇ سەىئدتىن
مەرفۇئ ھالەتتە رىۋايەت قىلىنغان ھەدىستە④« :سوھۇرلۇق يېيىش –

① بۇخارى رىۋايىتى.
② ھاكىم ۋە بەيھەقى رىۋايىتى .ەئلبانى «سەھىھ» دېگەن.
③ بۇخارى رىۋايىتى.
④ مەرفۇئ ھەدىس :تېكىستى پۈتۈنلەي رەسۇلۇلالھ ﷺ گە ائىئت بولغان ھەدىس.
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بەرىكەتتۇر ،بىر يۇتۇم سۇ ىئچىش بىلەن بولسىمۇ ۇئنى تەرك ەئتمەڭالر،
①
هللا تعالى ۋە پەرىشتىلەر سوھۇرلۇق يېگۈچىگە دۇرۇد يولالپ تۇرىدۇ».
ىئمام مۇسلىم ۆئزىنىڭ كىتابىدىكى روزا بابىدا بايان قىلغان بىر
ھەدىستە ،رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دەيدۇ« :بىزنىڭ روزىمىز بىلەن ەئھلى
كىتابنىڭ روزىسى ائرىلىقىدىكى پەرق – سوھۇرلۇق يېيىشتۇر» دېدى.
 -53سۇائل :رامىزاندا ىئپتارغا ائلدىراش سۈننەتمۇ؟
جاۋاب :ىئپتار قىلىشنى كېچك تۈرمەي ،ائلدىراش سۈننەت.
رەسۇلۇلالھ ﷺ بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ« :كىشىلەر ىئپتارنى
كېچىك تۈرمىسىال ،دىن ھەمىشە غالىب بولۇپ تۇرىدۇ ،چۈنكى يەھۇدى
ۋە ناساراالر ىئپتارنى كېچىك تۈرىدۇ» ②.رەسۇلۇلالھ ﷺ يەنە مۇنداق
دەيدۇ« :مېنىڭ ۈئممىتىم سوھۇرلۇقنى كېچىك تۈرسە ۋە ىئپتار قىلىشقا
ائلدىرىسا ،ياخشىلىق ۈئستىدە داۋام قىلىدۇ» ③.رەسۇلۇلالھ ﷺ يەنە
مۇنداق دەيدۇ« :هللا تعالى ېئيتىدۇ< :بەندىلىرىمدىن ماڭا ەئڭ سۆيۈملۈكى
④
ىئپتارغا ائلدىرايدىغانلىرىدۇر> ».
 -53سۇائل :روزا تۇتقۇچى ىئپتارنى نېمە بىلەن باشاليدۇ؟

① ەئھمەد رىۋايىتى .ەئلبانى «ھەسەن» دېگەن.
② ەئبۇ داۋۇد رىۋايىتى .ەئلبانى «ھەسەن» دېگەن.
③ ەئھمەد رىۋايىتى.
④ تىرمىزى رىۋايىتى.
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جاۋاب :رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دەيدۇ« :خورما تاپالىغان كىشى
خورما بىلەن ىئپتار قىلسۇن ،ەئگەر تاپالمىسا سۇ بىلەن ىئپتار قىلسۇن،
چۈنكى سۇ پاك تۇر» ①.ەئنەس ىئبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ رىۋايەت
قىلغان ھەدىستە مۇنداق دېيىلدى« :رەسۇلۇلالھ ﷺ ناماز شامدىن بۇرۇن
بىر قانچە ھۆل خورما بىلەن ىئپتار قىالتتى ،ەئگەر ھۆل خورما بولمىسا
②
قۇرۇق خورما بىلەن ،ۇئمۇ بولمىسا سۇ بىلەن ىئپتار قىالتتى».
شەۋكانى خورمىنىڭ بىر نەچچە پايدىسىنى بايان قىلغان بولۇپ،
ۇئالرنىڭ قاتارىدىن« :خورما بىلەن ىئپتار قىلىش يولغا قويۇلدى ،چۈنكى
خورما تاتلىق ،ھەرقانداق تاتلىق نەرسە بولسا روزا تۇتۇش سەۋەبىدىن
چارچىغان كۆزنى روشەنلەشتۈرىدۇ».
 -52سۇائل :روزا تۇتقۇچىنىڭ ىئپتار قىلغاندا دۇائ قىلىشى توغرىمۇ؟
جاۋاب :ىئپتار قىلغان ۋاقىتتا دۇائ قىلىش سۈننەت ،روزا تۇتقۇچى
ىئپتار قىلغان ۋاقىتنى غەنىيمەت بىلىپ ،ۆئزى ياخشى كۆرگەن دۇائالرنى
قىلسۇن ،چۈنكى ۇئ دۇائ ىئجابەت بولىدىغان ۋاقىت .ەئبۇ ھۇرەيرە
رەزىيەلالھۇ ەئنھۇدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق
دەيدۇ« :ۈئچ كىشىنىڭ دۇائسى قايتۇرۇلمايدۇ ،ۇئالر :ائدىل ىئمام ،روزا
③
تۇتقۇچى ىئپتار قىلغان ۋاقىتتا قىلغان دۇائ ۋە مەزلۇمنىڭ دۇائسى».
① تىرمىزى رىۋايىتى.
② ەئبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى .ەئلبانى «سەھىھ» دېگەن.
③ تىرمىزى ۋە ىئبنى ماجە رىۋايىتى.
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رەسۇلۇلالھ ﷺ يەنە مۇنداق دەيدۇ« :روزىدارنىڭ ىئپتار ۋاقتىدا قىلغان
دۇائسى رەت قىلىنمايدۇ» ①.ائبدۇلالھ ىئبنى ۆئمەر رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ
مۇنداق دەيدۇ :ەئگەر رەسۇلۇلالھ ﷺ ىئپتار قىلسا «ۇئسسۇزلۇق كەتتى،
②
تومۇرالر سۇغۇرۇلدى ،هللا خالىسا ساۋاب پۈتۈلدى» دەيتتى.
 -51سۇائل :ىئپتارنى سوھۇرلۇق ۋاقتىغىچىلىك كېچىك تۈرۈش
جاىئز بوالمدۇ؟
جاۋاب :ىئمام ەئھمەد ۋە ىئسھاق دۇرۇس دەپ قارىدى ۋە بۇ
قاراشىنى ىئبنى قەييىم كۈچلەندۈرۈپ« :ىئپتارنى سوھۇرلۇق
ۋاقتىغىچىلىك كېچىك تۈرۈش جاىئز ،لېكىن ىئپتارغا ائلدىراش ەئۋزەل.
روزىنى بىر كېچە  -كۈندۈزدىن ائشۇرۇۋېتىش مەكرۇھ» دېدى .ەئبۇ
سەىئدتىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى ،رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دېگەن « :سىلەر
روزىنى ۇئالپ تۇتماڭالر ،قايسىڭالر ۇئالپ روزا تۇتماقچى بولسا،
③
سوھۇرغىچىلىك ۇئالپ تۇتسۇن».
ەئمما رەسۇلۇلالھ ﷺ ۇئالپ تۇتاتتى .چۈنكى رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ
بۇنىڭغا قۇۋۋىتى بار ىئدى .بۇ هللا تعالى نىڭ ۆئزىنىڭ پەيغەمبىرىگە خاس
قىلغان ياردىمىدۇر .ائىئشە رەزىيەلالھۇ ەئنھا مۇنداق دەيدۇ :رەسۇلۇلالھ
ﷺ ۈئممىتىگە كۆيۈنگەنلىكى ۈئچۈن ۇئالپ روزا تۇتۇشتىن توستى.
① ىئبنى ماجە رىۋايىتى.
② ەئبۇ داۋۇد رىۋايىتى .ەئلبانى «ھەسەن» دېگەن.
③ بۇخارى رىۋايىتى.
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كىشىلەر« :سەن ۇئالپ تۇتىدىكەنسەنغۇ؟!» دېگەندە ،رەسۇلۇلالھ ﷺ:
«مەن سىلەرگە وئخشىمايمەن ،رەببىم مېنى ۇئزۇقالندۇرىدۇ ۋە
①
ۇئسسۇزلۇقۇمنى قاندۇرىدۇ» دېدى.
 -54سۇائل :ۆئمرە ھەجنى رامىزاننىڭ يىگىرمە يەتتىنچى كۈنى
قىلىشنىڭ پەزىلىتى ھەققىدە دەلىل بارمۇ؟
جاۋاب :رەسۇلۇلالھ ﷺ مۇنداق دەيدۇ« :رامىزاندىكى ۆئمرە
ھەجنىڭ ساۋابى پەرز ھەجنىڭ ساۋابىغا باراۋەر بولىدۇ» ②.بۇ سۆز
رامىزاننىڭ ەئۋۋىلىنى ۋە ائخىرىنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ ،ەئمما رامىزاننىڭ
يىگىرمە يەتتىنچى كېچىسىنى ۆئمرە ھەجگە خاس قىلىۋېلىش بىدەئت
ھېسابلىنىدۇ.
 -55سۇائل :ۆئمرە ھەجنى رامىزاننىڭ ەئۋۋىلىگە ،وئتتۇرىغا ۋە
ائخىرىغا بەلگىلەپ قىلىشتا پەزىلەت بارمۇ؟
جاۋاب :رامىزاندا ۆئمرە ھەج قىلىش ەئۋۋىلىگە ،وئتتۇرىغا ۋە
ائخىرىغا بەلگىلەنمەيدۇ ،رەسۇلۇلالھ ﷺ نىڭ يۇقىرىقى ھەدىسىگە
ائساسەن ،رامىزاندىكى ۆئمرە ھەجنىڭ ساۋابى پەرز ھەجنىڭ ساۋابىغا
باراۋەر بولىدۇ .رەسۇلۇلالھ ﷺ ۆئز ھەدىسىدە ۆئمرە ھەج ۈئچۈن
مۇەئييەن بىر كۈننى بەلگىلىمدى ،ەئگەر بىر كىشى رامىزاندا سەپەر قىلىپ
ۆئمرە ھەج قىلسا ،ۇئ پەرز ھەجنىڭ ساۋابىغا ېئرىشكەن بولىدۇ.
① بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
② بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى.
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 -56سۇائل :ېئتىكاپنىڭ مەنىسى نېمە؟
جاۋاب :ېئتىكاپنىڭ لۇغەت مەنسى :بىر نەرسىنى الزىم تۇتۇش،
ۇئنىڭغا ۆئزىنى توختىتىش دېگەنلىك تۇر.
شەرىئ مەنىسى :ائق  -قارىنى پەرقلەندۈرەلەيدىغان ەئقىللىق
مۇسۇلماننىڭ پەقەت هللا قا ىئتاەئت قىلىش ۈئچۈن مەسجىدنى الزىم
تۇتۇشى دېگەنلىك تۇر.
 -57سۇائل« :ېئتىكاپتا تۇرۇش پەقەت مەككە ۋە مەدىنىدىال
دۇرۇس بولىدۇ» دېيىش توغرىمۇ؟
جاۋاب :ېئتىكاپتا تۇرۇش – يولغا قويۇلغان سۈننەت ،ۇئنىڭ وئرنى
وئمۇميۈزلۈك مەسجىدنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ ،چۈنكى ېئتىكاپتا تۇرۇش –
ھەرەم مەسجىدى ياكى ەئقسا مەسجىدى ۋە ياكى ۇئنىڭدىن باشقا
مەسجىدلەردە بولسۇن ،هللا نى زىكىر قىلىش ،ناماز وئقۇش ۋە قۇرائن
تىالۋەت قىلىشنى نىيەت قىلىش بىلەن بولىدۇ.
 -58سۇائل :ېئتىكاپنىڭ پايدىسى نېمە؟
جاۋاب :ېئتىكاپنىڭ پايدىسى كۆپ ،ۇئ – دۇنيا ىئشلىرىدىن مەلۇم
ۋاقىت قول ۈئزۈپ ،پۈتۈن ۋۇجۇدى بىلەن هللا قىال يۈزلىنىدىغان،
خۇسۇسەن رامىزان ېئيىدىكى يامان ىئشالردىن قول ۈئزىدىغان ىئبادەت
ھاياتى .يامان ىئشالردىن قول ۈئزۈش بولسا ،ېئتىكاپتىن ائلىدىغان پايدا
ۋە مەقسەتنى تولۇقاليدۇ ،شۇنداقال روزا تۇتقۇچى قەلبىنى جۇغالش ۋە
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نەپسىنى تىنچالندۇرۇشتىن ىئبارەت يوقىتىپ قويغان نەرسىسىنى
تاپااليدۇ ۋە دۇنيادىن قول ۈئزۈپ هللا قىال يۈزلىنىدۇ.
 -59سۇائل :ېئتىكاپ جۈمە نامىزى وئقۇيدىغان مەسجىدتە بوالمدۇ
ياكى جۈمە نامىزى وئقۇمايدىغان مەسجىدتىمۇ؟
جاۋاب :ېئتىكاپنى جۈمە نامىزى وئقۇيدىغان چوڭ مەسجىدتە
قىلىش ەئۋزەل ،يەنى جۈمە نامىزىدىن قالماسلىق ۈئچۈن ېئھتىيات
قىلىپ ،چوڭ مەسجىدتە ېئتىكاپتا تۇرۇش ياخشى.
 -63سۇائل :ېئتىكاپنىڭ دۇرۇس بولۇشى ۈئچۈن روزا تۇتۇش
شەرتمۇ؟
جاۋاب :ېئتىكاپنىڭ دۇرۇس بولۇشى ۈئچۈن روزا تۇتۇش شەرت
ەئمەس .جۇمھۇر ۆئلىماالرنىڭ كۆز قارىشىدا ،ېئتىكاپتا تۇرۇش ھەر ۋاقىت
مۇتلەق سۈننەت .لېكىن رامىزاننىڭ ائخىرقى وئن كۈنىدا ېئتىكاپتا تۇرۇش
تەكىتلەنگەن سۈننەت .ېئتىكاپتا تۇرغۇچى روزا تۇتسا ياخشى ۋە نۇر
ۈئستىگە نۇر بولىدۇ ،لېكىن روزا تۇتماي ېئتىكاپتا تۇرسىمۇ تۆۋەندىكى
دەلىل بىلەن ۇئ كىشىنىڭ ېئتىكاپ ى توغرا بولىدۇ.
ۆئمەر ىئبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ رەسۇلۇلالھ ﷺ دىن« :مەن
جاھىلىيەتتىكى ۋاقتىمدا ھەرەم مەسجىدىدە بىر كېچە ېئتىكاپتا تۇرۇشنى
نەزىر قىلغان ىئدىم» دەپ سورىۋېدى ،رەسۇلۇلالھ ﷺ« :نەزىرىڭگە ۋاپا
قىلىپ ،ۇئنى وئرۇنلىغىن!» دېدى ①.بۇ ھەدىس رامىزان تۇتماي تۇرۇپ،
① بۇخارى رىۋايىتى.
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ېئتىكاپتا تۇرۇشنىڭ جاىئزلىقىغا دەلىل .ەئمما رەسۇلۇلالھ ﷺ گە
ەئگىشىش ۈئچۈن رامىزاننىڭ ائخىرقى وئنىدا ېئتىكاپتا تۇرۇش ەئۋزەل.
 -63سۇائل :ېئتىكاپتا تۇرغۇچىنىڭ ېئتىكاپتىن چىقىشى دۇرۇس
بوالمدۇ؟
جاۋاب :ېئتىكاپتا تۇرغۇچى پەقەت زۆرۈر بولغان ھاجىتى ۈئچۈن
ېئتىكاپتىن چىقىشى دۇرۇس بولىدۇ .مەسىلەن ،غۇسلى قىلىش ۋە يەپ -
ىئچىش قاتارلىقالرغا وئخشاش.
 -62سۇائل :ېئتىكاپقا كىرىدىغان ۋاقىت قايسى؟
جاۋاب :ېئتىكاپنى ىئرادە قىلغان كىشى ېئتىكاپ وئرنىغا ېئتىكاپنى
مەقسەت قىلغان كۈنى تاڭ ائتقاندىن باشالپ كىرىپ ،رامىزاننىڭ
ائخىرقى كۈنى كۈن كىرىپ كەتكەندىن كېيىن چىقىدۇ ،بەزى ۆئلىماالر:
«ېئتىكاپتا وئلتۇرغۇچى ېئتىكاپىدىن ھېيت نامىزىغا چىقىش بىلەن
چىقىشى مۇستەھەب» دەيدۇ.
 -61سۇائل :ۆئزىنىڭ شاراىئتگە قاراپ بىر  -ىئككى كۈن ېئتىكاپتا
تۇرۇش دۇرۇس بوالمدۇ؟
جاۋاب :شۇنى نىيەت قىلىش شەرتىگە ائساسەن ،بىر  -ىئككى كۈن
ېئتىكاپتا تۇرۇش دۇرۇس بولىدۇ.
 -64سۇائل :ېئتىكاپنىڭ ەئركانلىرى قايسى؟

36

رامىزان ھەققىدە سۇئال  -جاۋابالر

جاۋاب :ېئتىكاپنىڭ ەئركانلىرى :ۇئنى نىيەت قىلىش ۋە مەسجىدتە
تۇرۇشتۇر ،چۈنكى ېئتىكاپ شەرىەئتتە پەقەت مەسجىدتىال بولىدۇ.
 -65سۇائل :ېئتىكاپنىڭ شەرتى نېمە؟
جاۋاب :ېئتىكاپنىڭ شەرتى :ېئتىكاپتا تۇرغۇچى – مۇسۇلمان ۋە
باالغەتكە يەتكەن بولۇشى ،شۇنداقال ائيالالر بولسا ھەيز ۋە نىپاستىن،
ەئرلەر بولسا جۇنۇپلۇقتىن پاك بولۇشى شەرت قىلىنىدۇ.
 -66سۇائل :ېئتىكاپنى نېمە بۇزىدۇ؟
جاۋاب :ېئتىكاپنى ەئر  -ائيالالر وئتتۇرىسىدىكى مۇناسىۋەت ۋە
ھاجەتسىز ېئتىكاپتىن چىقىش بۇزىدۇ .ېئتىكاپتىن ھاجەت ۈئچۈن
چىقىش ۋە ھاجىتىنى تۈگىتىپ قايتىپ كېلىش مۇباھ بولىدۇ.
 -67سۇائل :ېئتىكاپتا تۇرغۇچى كۆڭۈل بۆلۈشى ياخشى بولىدىغان
ەئدەپلەر قايسى؟
جاۋاب :ېئتىكاپتا تۇرغۇچى كۆڭۈل بۆلىدىغان ەئدەپلەرنىڭ
قاتارىدىن :شەرىەئتتە يولغا قويۇلغان زىكىر ،شەرىئ ىئلىم دەرسلىرى،
قۇرائن ۋە نەپلە نامازالرنى كۆپ وئقۇشالردۇر.
 -68سۇائل :ېئتىكاپ ائرلىقلىرىدا مۇباھ بولغان ىئشالر قايسىالر؟
جاۋاب :ېئتىكاپتا وئلتۇرغۇچى ۈئچۈن يەپ  -ىئچىش ۋە ۇئخالش،
ېئتىكاپتا وئلتۇرۇۋاتقان باشقا كىشىلەر بىلەن سۆزلىشىش ،چېچىنى

37

رامىزان ھەققىدە سۇئال  -جاۋابالر

چۈشۈرۈش ،تىرناق ېئلىش ۋە ېئتىكاپنىڭ ائخىرىغا قەدەر كىيىمنىڭ
چىرايلىقىنى كىيىش مۇباھ بولىدۇ.
بۇ كىتاب ائزغىنە تىرىشچانلىق ۋە قىسقىغىنە ەئمەل بىلەن
ائخىرالشتى .مەن بۇ كىتاب سەۋەبلىك هللا تعالى نىڭ ەئجىر بېرىشىنى ۋە
دىنغا نۇسرەت بولۇشىنى ۈئمىد قىلىمەن .هللا تعالى ھېچبىر كىشىنى تاقىتى
يەتمەيدىغان ىئشالرغا تەكلىپ قىلمايدۇ.
هللا تاائالدىن بۇ ەئمىلىمگە بەرىكەت بېرىشىنى ۋە بىز ۇئنىڭغا
ۇئچراشقان كۈندە ۇئنى ەئمەل مىزانىدا قىلىپ بېرىشىنى سورايمەن،
ائمىن!

والْ َح ْمدُ َ ه َّلِل َر َب الْ َعال َ َم َني!
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