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﷽ 

 وزىنىز قىلغان ۋە ۇئ ر پەر  وزىنىبۈيۈك مەقسەت ۈئچۈن ر 
ر ساناال - ەمدۇھچەكسىز قا  هللادىن قىلغان لىرىسەۋەب تەقۋالىقنىڭ مۇھىم

 !بولسۇن

ا الَِّذينا آماُنوْا ُكِتبا ﴿عالى  مۇنداق دەيدۇ:  هللا ت ُُ ُُ عا َيا أاي ُّها َلاْْ
ُُ ُْ ت ات َُّقونا  ُُ ُْ لاعاَلَّ مىنلەر! ۇئمىئ » ﴾الصِ ْااُم كاماا ُكِتبا عاَلاى الَِّذينا ِمن ق اْبَِل

)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ۈئچۈن، سىلەردىن ىئلگىرىكىلەرگە )يەنى 
ىئلگىرىكى ۈئممەتلەرگە( روزا پەرز قىلىنغاندەك، سىلەرگىمۇ )رامىزان 

 ①.«روزىسى( پەرز قىلىندى

 ھسانداېئ -ائتا ياخشىلىق ۋە  ېئيىدىكى زانىرام الرۋە ساالم ددۇرۇ
 -ائىئلە  ۇئنىڭ ،تىدىغان پەيغەمبىرىمىزگەېبولۇپ ك تېز دىنمۇشامال

 !بولسۇن ساھابىلىرىگەتلىرىغا ۋە ۋاپادار ىائتاۋاب

زان ىرامھۆكۈملىرى ۋە  وزىنىڭبۇ كىتاب ر  كە كەلسەك،مەقسەت 
لەرنىڭ ىلبولىدىغان مەسى  مۇھتاج ھەربىر كىشىدا روزا تۇتقۇچى ائيلىرى
ۋە بۈيۈك لىك قۇدرەت بۇ كىتاب ائرقىلىق. ۇئشھەققىدە ىئخچامالندى بايانى

ىر بۋە ھەر ھىدايەت قىلىشىنى بىر سورىغۇچىنىھەر هللا نىڭ زات
 تىن ڭ خاتىرجەم بولۇشىنى هللاىشىنىڭ كۆڭلىنىگاڭگىراپ قالغان ك

جاۋاب يولى بىلەن رەتلەپ چىقتىم.  -سۇائل  ەتتەسورىغان ھال

                                                           
 ائيەت. -381سۈرە بەقەرە  ①

about:blankAr
about:blankAr
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بارغا ھۆكۈملىرى ېئتىسۆزلىرىدىن ۋە  لىمالرنىڭائ مەشھۇر  ھۆكۈملەرنى
ماڭا  دىنر ەدەلىللېئلىنىدىغان مەشھۇر ائلىمالرنىڭ كىتابلىرىدىكى 

 ائلدىم.قاراشالرنى تالالپ ولغان كۈچلۈك ب نىسبەتەن

ائزغۇنلۇقنى  ،ىدىغانۇئنىڭغا ەئگىش پەبىزنى ھەقنى سۆزل  هللا، ىئ
مەت ۇڭدا ماالنىڭ يولسې ھەمدەيىراق بولىدىغان  ۇئنىڭدىن ،پبىلى

، دىن قىلغىنىقمايدىغان كىشىلەرنىڭ قاتار نىڭ ماالمىتىدىن قور ىچقىلغۇ
 ائمىن!

 !اْلْاْمُد ّلِلَِّ رابِ  اْلعاالاِميا و 
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 ز بولغان؟قاچان پەر  روزىسى زانىما سۇائل: ر  -3

بان ەئشنىڭ ىئككىنچى يىلى رىيىھىج روزىسى رامىزانجاۋاب: 
 ز بولغان.دا پەر ىيېئ

 قانچە قېتىم روزا تۇتقان؟ ملسو هيلع هللا ىلص ەرەمبپەيغسۇائل:  -2

توققۇز  ،چەىمەلۇم بولۇش تارىخلىرىدىن نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ەرپەيغەمبجاۋاب: 
ەر ۆئزرىل بولغان ائيالردا شەرىئ ىھەت.  مەككە ڧقانقېتىم روزا تۇت

ىلەرمۇ ۋە كىش غانبەزىسىدە روزا تۇتمى نىڭىكۈنلىر  رامىزان سەۋەبلىك
 .غانتۇتمىروزا ۇئنىڭ بىلەن 

 سۇائل: روزا دېگەن نېمە؟ -1

 توختاش. :مەنىسى لوغەتنىڭ ىجاۋاب: روز 

ەلۇم بىر م ىتى بىلەنيقا ىئبادەت قىلىش نىهللا ەنىسى: شەرىئ م
 - يەنى يەپ ،ىىشتوخت نىڭكىشىلەر  بەزى  قىلىدىغان ىئشالردىن ۋاقىتالردا

 .شقىالرنىڭدىن باجىما ۋە ۇئ ىئچىش،

ىنغان لىپ قىلروزا تۇتۇشقا تەك دېگىنىمىزدە،« كىشلەر بەزى »
فصاح»ىئبنى ھەبىيرە  .الر كۆزدە تۇتۇلىدۇمۇسۇلمان

أ
ال

أ
 ىداكىتاب ناملىق« ا

 ىندمۇسۇلمان ەئر ۋە مۇسۇلمان ائيال ھەر بىرۆئلىماالر »: ەيدۇمۇنداق د
لىغانقادىر بو ھەمدە پاك ،، ەئقلى جايىداەتكەنباالغەتكە ي ە ۋ ال
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 پەرز  ىتۇشدا روزا تۇىيېئ رامىزان لغان كىشىلەرنىڭمەت بوساال
 «.ىپاققا كەلدىتىئت ىئكەنلىكىگە

كۈن  قاندىن باشالپتاڭ ائت دېگىنىمىزدە،« ەلۇم بىر ۋاقىتالرم»
 ۋاقىت كۆزدە تۇتۇلىدۇ. بولغان كىرىپ كەتكۈچە

 مە؟مى نېۈھۆك قىلىشنىڭنى ىئنكار روزىسى رامىزانسۇائل:  -4

بىر  ،بولۇپ نىڭ ەئركانلىرىدىنىئسالم –روزىسى  رامىزانجاۋاب: 
نى ىئكەنلىكىنى بىلمىسىمۇ، ۇئ ز نىڭ پەر سىروزىرامىزان  كىشى گەرچە

ۇتمىغان سەل قاراپ ت روزىسىغا رامىزان . ەئمماۇىر بولىدپكا ىئنكار قىلسا
ن بىلە شتەرك ېئتى ۇئ كىشى خەتەر ۈئستىدە بولىدۇ. چۈنكى كىشى چوڭ

نىڭ ۆئلىماالر  .قىلدى دىغان چوڭ گۇناھالردىن بىرنىقىلىپاسىق  كىشىنى
 .مايدۇىر بولپكا توغرا قارىشى بويىچە، بۇنداق كىشى

 كمىتى نېمە؟ۋە ھې دىسىيسۇائل: روزىنىڭ پا -5

 ۇپ،بول كۆپ ناھايىتىپايدىسى  كمىتى ۋەھې وزىنىڭر جاۋاب: 
 نىڭ قاتارىدىن:الر ۇئ

ىغان رىدا ياردەم بېققا تەقۋالىق قىلىشهللا  – روزا تۇتۇش( 3)
ۇچى ۈئچۈن روزا تۇتق نىڭچۈنكى ۇئ. دۇر قاتارىدىن رنىڭ كاتتىلىرى ىئشال

 ياخشى پائجايىلىشتا ېنى ۋە ىئچكى كۈچلەرنى ساقالپ قتاشقى ەئزاالر 
 تەسىرلىرى بار.
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ى تەرك نىشەھۋەتلىر  -نەپسى ىئنسان  ائرقىلىقروزا تۇتۇش ( 2)
 هللا تعالى پپ كەتكەن نەرسىلەرنى تاشالشاراپتىن كۆنۈ - تاائم پ،ېئتى

 ىئبادەت قىلغىلى بولىدۇ.غا 

سى بىلەن پنە ،چېنىقتۇرغىلى تۇش بىلەن ىئرادىسىنىۇروزا ت( 1)
 ولىدۇ.ب تا تەربىيىلەنگىلىچىدامچانلىقۋە  ر ۋ جىھاد قىلغىلى، سە

س نى ھېىر بەرگەن نېمەتلى نىڭغاۇئنىڭ  هللا تعالى قۇچى( روزا تۇت4)
اليدۇ.  قىال

روزا  ،لۇپبو تەن ساغالملىقىغىمۇ پايدىسى زور نىڭ( روزا تۇتۇش5)
ە قۇۋۋەت ۋ اغالملىقبەدەنگە س ،پاكاليدۇ خىلىتالردىنبەدەننى ناچار  –

 اليدۇ.شىبېغ

 ؟ەرز پروزىسىنى تۇتۇش قانداق كىشىلەرگە  رامىزانسۇائل:  -6

اليدىغان،روزا تۇتۇشقا قادىر  :روزا تۇتۇشجاۋاب:  ەتكە باالغ بوال
لەر، كېسەلەئمما . پەرز غا الر مۇسۇلمانبولغان  لى جايىداەئق ،يەتكەن

شتىن لىېتىپ قىالر، مۇساپىرالر، ۆئزىگە زىيان يياشتا چوڭ قېرى
 ،ھامىلدار ائيالالر، مۇشەققەت تارتىپ قالىدىغان كېسەللەر قىدىغانقور 

 ائيالالر بۇنىڭدىن مۇستەسنا.اسدار پھەيزدار ۋە نى

 ؟مىزىلىيىنىڭ كىرگەنلىكىنى قانداق بېئ رامىزانسۇائل:  -7

ىپ تەكلىئبادەتكە  – ېئيىنىڭ كىرگەنلىكى رامىزانجاۋاب: 
ىلەن شى بۈائينى كۆر  يېڭى ەرسىنىڭبىر  ىالردىنقىلىنغان ائدىل گۇۋاھچ

 كۈن ساناش بىلەن ىئسپاتلىنىدۇ. 13 تولۇقبان ېئيىنى ياكى شەئ
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ھېساب  اىئسپاتالشت لىقىنىۋە چىققان نىلىكىكىرگەن نىڭائي
 تقىنىدەكېئي ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  – رامىزان. چۈنكى مىزەئھلىگە يۆلىنىۋالماي

 ىئسپاتلىنىدۇ. بىلەنكۆرۈش نىق ائينى ېئ يېڭى

ار ىئپت روزا تۇتۇڭالر ۋە ائي كۆرۈپكۆرۈپ  ائي» :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
 سا،ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ قال ، ەئگەر(قىلىڭالر قىلىڭالر )يەنى ھېيت

گەرچە  ①دېدى.« ۈن توشقۇزۇڭالرېئيىنى تولۇق وئتتۇز كبان شەئ
 .چىقمايدۇ اھېساب توغر ائسترونومىيە ىئلمى تەرەققىي قىلغان بولسىمۇ، 

نى وئتتۇز ېئيى شەئبان ،ائينى كۆرەلمىسەكيېڭى سۇائل: ەئگەر  -8
 مى نېمە؟ۈشنىڭ ھۆكسانا كۈن تولۇق

 ىھاۋا وئچۇق ياك ك،ائينى كۆرەلمىسەيېڭى ناۋادا  :جاۋاب
 سا،لاشەك بولۇپ ق سەۋەبلىكقان غياكى يامغۇر يا ۋە غانبۇلۇتلۇق بول

روزا تۇتۇش  يىنېتۇز كۈن ساناپ بولغاندىن كتولۇق وئت نىېئيى شەئبان
 ولمايدۇ،ب ائرتۇقكۈندىن  تۇز وئت ائسماندىكى ائيۋاجىپ بولىدۇ. چۈنكى 

 كەم بولىدۇ.كۈندىن  تۇز وئتبەزىدە 

ان شەئب ھاۋا بۇلۇتلۇق بولۇپ قالسا، ەئگەر» :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

مۇسلىمنىڭ  ②.دېگەن« ۈن توشقۇزۇڭالرېئيىنى تولۇق وئتتۇز ك
زاننىڭ رامىەئگەر سىلەرگە » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ، رىۋايىتىدە

تتۇز كۈن وئ وزىنىر كۈنى ھاۋا تۇتۇق بولۇپ قالسا،  يىگىرمە توققۇزىنچى

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 ،ى ىئشچبولىدىغان ىئككىن پەرز بىلەن  تۇتۇش وزا ر  –مانا بۇ «. تۇتۇڭالر
 .تۇر يەنى شەئباندىن وئتتۇز كۈننى ساناش

ن ېئي  ى ۈئچۈ رامىزانىن ىئلگىرى، كىرىشت رامىزان سۇائل: -9
 دەپ بىر كۈن روزا تۇتۇش جاىئز بوالمدۇ؟ «ھتىيات كۈنىېئ»

دەپ  «شەك كۈنى» –چۈنكى ۇئ كۈن  جاىئز بولمايدۇ،جاۋاب: 
مار ىئبنى . ەئمقانتوسملسو هيلع هللا ىلص روزا تۇتۇشتىن رەسۇلۇلالھ ائتىلىدۇ. ۇئ كۈندە 

، ساۇتروزا ت ىكۈن كىمكى شەك» مۇنداق دەيدۇ: لالھۇ ەئنھۇياسىر رەزىيە

يەنە  ①.«لغان بولىدۇبو ىيائس (گەملسو هيلع هللا ىلص  رەسۇلۇلالھغا )يەنى قاسىم ەئبۇ ۇئ
تىن ۇتۇشروزا ترۇن بۇ ىئككى كۈن  -بىر  دىنرامىزانملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ كېلىپ، 

ۇن روزا بور ككى كۈن ىئ -بىر  دىنرامىزانسىلەر » توسۇپ مۇنداق دېگەن:
ەئمما ھەر ائينىڭ بېشى ۋە ائخىرىدا روزا تۇتۇپ ائدەتلەنگەن  ،تۇتماڭالر

 ②.«تۇتسا بولىدۇ ىسىنىروز  شۇ كۈندىكى ،كىشى بولسا

تتۇز كۈن وئ دىنشەئبان ،ەن ۋاقىتتاكۆرەلمىگ ائي :ەئسلى قاىئدە
 انياكى شەئب ي كۆرۈشائ – روزىسى رامىزانچۈنكى  .لىدۇىتولۇق سان

 دىن وئتتۇز كۈننى تولۇق ساناش بىلەن بولىدۇ.ېئيى

ۆرۈش ك وئتتۇزىنچى كېچىسى ائي نىڭېئيى سۇائل: شەئبان -33
 ن بولسا ۋە ائينى كۈندۈزى كۆرسە قانداق قىلىدۇ؟ىيىق

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»دېگەن، ىئبنى ھەجەر « ھەسەن»تىرمىزى  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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ن كۈ ى ى كۈندۈز ىڭ وئتتۇزىنچېئيىن جاۋاب: ەئگەر شەئبان
كۆرۈلسە، بۇ ائي  ائيكېيىن  ياكى كۈن قايرىلغاندىنىئلگىرى  قايرىلىشتىن

گەر يىگىرمە ەئ ،ېئي  ى ھېسابلىندۇ. شۇنىڭ ۈئچۈن چىنىڭېك كېلىدىغان
 ۆئتۈپ كەتكەن ائي بۇ» ،كۆرۈلسەائي  ى ۈندۈز ككۈنى ى چنىتوققۇز 

چىنىڭ ېلىدىغان كېەئسلى ۇئ ك ،ىش توغرا ەئمەسدېي «چىنىڭ ېئي  ىكې
 بولىدۇ. ۇچىلىغنى تولۇقېئيى بۇ كۈندۈز شەئباندۇ ۋە نىېئي  ى ھېسابلى

 ەن بولسا،گقوشنا بولغان دۆلەتتە ائي كۆر  گەەئگەر بىز  :سۇائل -33
 بوالمدۇ؟ ۋاجىپروزىسى تۇتۇش  رامىزانبىزگىمۇ 

 اغن ىئنسانالر ۈپۈت سە،ەئگەر بىرەر شەھەردە ائي كۆر  جاۋاب:
ھمەدنىڭ ەئ بىلەن ىئمامەئبۇ ھەنىفە  ىئمام بولىدۇ . مانا بۇ ۋاجىپھۆكۈم 

، چۈنكى شەھەر يېقىن بولسۇن ياكى يىراق بولسۇن ۇئنىڭ قارىشى
ھۇ ەزىيەلالرەيرە ر ۇ ھ ۇەئب دەلىلى، ق يوق. بۇنىڭدا پەر سىىوئتتۇر 

ائي » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصدىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى، رەسۇلۇلالھ ەئنھۇ

 ①.«ڭالر()ھېيت قىلى تار قىلىڭالرپ روزا تۇتۇڭالر ۋە ائي كۆرۈپ ىئپكۆرۈ
 ،بپۈتكۈل مۇسۇلمانالر ۈئچۈن خىتا ۇبمانا » ېئيتىدۇكى:ۆئلىماالر 

مايدۇ. نت قىلىكۆرۈشى شەر  وئمۇميۈزلۈك ائي نىڭ ھەممىسىنىڭكىشلەر 
 ۈتكۈل مۇسۇلمانالرۇئنىڭغا پ ،كۆرسەائي بىرەر شەھەر ەئھلى  ناۋادا

 .«رىائيە قىلىدۇ

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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 ۇنداقم، ۇئ بۇ ھەقتە ىئمام شافىئىينىڭ قارىشى وئخشىمايدۇ
روزا  رغاپۈتۈن ىئنسانال شى بىلەنۈبىر شەھەر ەئھلىنىڭ ائي كۆر »دەيدۇ: 

 كۆرگەن شەھەر نىائيپەقەت روزا تۇتۇش  ،بولمايدۇ ۋاجىپتۇتۇشى 
بباس ىئبنى ائ ۆئزىنىڭ بۇ قارىشىدا، ۇئ «.بولىدۇ ۋاجىپ گىالەئھلى

  مۇائۋىيە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇنىڭ زامانىدىكىەئنھۇمانىڭ  رەزىيەلالھۇ
 رمىزى تاللىغان.ىنى تقاراش بۇنى دەلىل قىلدى. ىسۆز 

ائي  ھېيت قىلىشروزا تۇتۇش ياكى  ،ېئنىق قىلىپ ېئيتقاندا
ا ائينىڭ بولمايدۇ. ناۋاد پرۇندىن يىراقتىكى كىشلەرگە ۋاجىكۆرۈلگەن وئ

شىلەرگە كۆرمىگەن كى ائي ،لىقىدا ىئختىالپ بولساچىقمىغان - چىققان
 ىكىقىندەئمما يې. تۇتمايدۇ روزىمۇۋە  چۈشمەيدۇ مۇىكۈمۋاجىپلىق ھۆ 

وزا تۇتۇش ر ۇئ ائيدا  بىردەك گەھەممىسى سە،قاننى كۆر قائي چى كىشىلەر
 ەئڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر!هللا  .قىلىش ۋاجىپ ھېيتياكى 

 : نىيەت قىلماي روزا تۇتسا دۇرۇس بوالمدۇ؟سۇائل -32

ىنى روز  كېچىسىنىڭ قايسى ۋاقتىدا بولمىسۇن رامىزانجاۋاب: 
نىڭ ملسو هيلع هللا ىلص ەسۇلۇلالھ چۈنكى روزا تۇتۇش ر  پ.نىيەت قىلىش ۋاجى

ملسو هيلع هللا ىلص لۇلالھ ەسۇر ىگە ائساسەن نىيەت قىلىش بىلەن توغرا بولىدۇ. ھەدىس
قانداق ھەر  .ەئمەللەر نىيەتكە باغلىق بارلىق ھەقىقەتەن»مۇنداق دېگەن: 

يەنە  ①.«گە ېئرىشىدۇنىيەت قىلغان نەرسىسى پەقەت ۆئزى  ىئنسان
 گەكىشى روزىغا نىيەت قىلمىغانتىن ىئلگىرى تىشتاڭ ېئ»مۇنداق دېگەن: 

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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ۇئ روزا  .ەئمەسچۈن ۇئنداق فلە روزا تۇتقۇچى ۈئەئمما نە ①.«روزا يوق
 اقتىداۋياكى كۈندۈزنىڭ قايسى  ەچېك ،تۇتۇشنى مەقسەت قىلىپ قالسا

 ر كۈنىمۇنداق دەيدۇ: بى ھاولىدۇ. ائىئشە رەزىيەلالھۇ ەئننىيەت قىلسا ب
رسە سىلەردە يېگۈدەك بىرەر نە» ىپ:كىر نىڭ قېشىمغا مې ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

زا ۇئنداقتا مەن رو » :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  .دېدۇق «يوق» :، بىزۋىدىدې «؟بارمۇ

 ②دېدى. «تۇتاي

نى ۇئ كۈ گەنلىكىنى بىلمەي قېلىپ،كىر  رامىزانسۇائل:  -31
 مەقسەتسىز روزا تۇتمىغان ھالەتتە تاڭ ائتقۇزغان كىشى قانداق قىلىدۇ؟

ىشى ك ۇئ ،بولسا نىقرامىزان ىئكەنلىكى ېئۇئ كۈننىڭ جاۋاب: 
ۇتۇش روزا ت كۈنلەردەكېيىنكى وختاش ۋە ت تىنىئچىش - يەپ ەكۈندۈزد

ۇنىڭغا بقازاسىنى قىلىدۇ. كۈننىڭ تۇتمىغان بۇ  ھەمدەۋاجىپ بولىدۇ 
ەئسلەم  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ،تۆۋەندىكى ھەدىسى دەلىل نىڭملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

، كىمكى كىشىلەرگە جاكارلىغىنكى»بۇيرۇپ:  قەبىلىسىدىن بىر كىشىنى
 ىمكىروزا تۇتسۇن؛ ك ۇئ كۈننىڭ قالغان قىسمىداروزا تۇتمىغان بولسا، 

، روزىسىنى تولۇق قىلسۇن، ھەقىقەتەن بۇ كۈن ائشۇرا روزا تۇتقان بولسا

 ③.دېدى «كۈنىدۇر 

 سۇائل: كىچىك باال روزا تۇتامدۇ؟ -34

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ەئبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى. ەئلبانى  ①
 مۇسىلم رىۋايىتى. ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ③
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لىسا روزا تۇتۇشقا ەئگەر كىچىك بالىالر تجاۋاب:  اقەت قىال
ىدا ھالىالر گابلىنىدۇ. چۈنكى كىچىك بارغا ېئىتتاقەت ېئ نىڭدالىدۇ. بۇۇ بۇير 

اليدۇ لمايدۇ. رو  ، ەئممانامازغا تاقەت قىال  بەدەن ڭۇئالرنىزىغا تاقەت قىال
 ىڭۇئ بالىغا ىئگە بولغۇچىن ھەمدە ەئھمىيەت بېرىلىدۇغا ىىئقتىدار 

توغرا  ىۇشروزىدىن چەكلەپ قوي بىلەن بىرگەبالىالرنى روزىغا قىزىقتۇرۇش 
ە ۋ رىغبەتلەندۈرۈش تۇتۇشقاا ۇئ كىچىك بالىنى روز  بەلكى .ەئمەس

 ،لىرىنىىبال ە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇمالر. ساھابۇش ۋاجىب بولىدۇزىقتۇر قى
ولۇق تاكى روزىسى تروزا تۇتقۇزاتتى ۋە  ،ۇئالر كىچىك بولسىمۇگەرچە 

 . رەتتىبې ياساپيۇڭدىن وئيۇنچۇقالرنى غا ۇئالر بولغانغا قەدەر 

ە يەتكەن ى باالغەتككۈندۈزلىر نىڭ ېئيى رامىزانبىر باال سۇائل:  -35
 قانداق قىلىدۇ؟ بولسا

ە كۈندۈزلىرى باالغەتك ېئيىنىڭ رامىزان باالجاۋاب: ەئگەر بىر 
اماقتىن تنىڭ ۆئزىدە تىشۇ ۋاق ،بولىدۇ پەرز روزا  نىڭغاۇئ ،يەتكەن بولسا

ۇئنىڭغا  ەۋ روزىسىنى تولۇق قىلىدۇ ،قان بولساتوختايدۇ. ەئگەر روزا تۇت
نكى كېيىۇئ كۈننىڭ  ،ا تۇتمىغان بولساوز ر  ەئگەر ؛گۇناھ بولمايدۇ

ولغان ب پەرز  رامىزانۇئ  ھەمدە ىئچىشتىن توختايدۇ - يەپ كۈنلىرىدە
كىشىلەردىن ھېسابلىنىدۇ ۋە قازاسىنى ائدا قىلمايدۇ، چۈنكى ۇئ باالغەتكە 

يەنە  .بولغان كىشىلەردىن ەئمەس ىئدى پەرز  رامىزانيىتىشتىن ىئلگىرى 
ھتىياتنى . ېئلىدۇقىى روزىنىڭ قازاسىن سىدىنىھتىيات يۈز ېئۇئ  قاراشتا،بىر 

 هللا ەئڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر!ەئۋزەل.  تۇتۇش
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ىر پاكۈندۈزلىرى مۇسۇلمان بولغان ك ېئيىنىڭ رامىزانسۇائل:  -36
 قانداق قىلىدۇ؟

غان مۇسۇلمان بول چىدەىئ ېئي  ى رامىزانبىر كىشى جاۋاب: ەئگەر 
ۋاجىپ  ا تۇتۇشروز  باشالپمۇسۇلمان بولغان ۋاقىتتىن  ۇئنىڭغا بولسا،

ىنى ائدا قىلىش تەلەپ قازاس لەرنىڭپ كەتكەن كۈنۈ. ۆئتبولىدۇ
مىغان ۇتت نىڭ كۈندۈزى ېئيى رامىزانمۇسۇلمان بولغان  ، ەئمماقىلىنمايدۇ

 لىسىىقەب ، ەئسلەمدەلىلىدۇ. بۇنىڭ كۈننىڭ قازاسىنى قىلى بولسا، شۇ
ۈن روزا بۈگسىلەر » :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ نىڭ قېشىغا كەلدى. ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

داقتا ۇئن» :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  .دېدى «ياق» :ۇئالر دېۋىدى،« تۇتتۇڭالرمۇ؟

 ①.ېدىد «ڭالر ۋە قازاسىنى قىلىڭالرۇتۇ ت كېيىنكى كۈنلىرىڭالردا

نىڭ ېئيى رامىزان ائيالالر ارزدۋە ھەي اسدارپسۇائل: نى -37
 كۈندۈزلىرى پاكالنسا قانداق قىلىدۇ؟

ىڭ نېئيى رامىزانائيالالر زدار ياكى ھەي راسداپجاۋاب: ەئگەر نى
ىڭ قازاسىنى ۋە ۇئ كۈننىئچىشتىن توختايدۇ  - يەپ ،ساالناكپ زلىرىدەكۈندۈ 

ەيزدار نىڭ كۈندۈزلىرى ھرامىزانائيال كىشى  ،قىلىدۇ. شۇنىڭغا وئخشاش
نىڭ وئرنىغا ە ۇئ كۈنۋ لىدۇۇۇئنىڭ روزىسى بۇز  ،اسدار بولۇپ قالساپياكى نى

 قازاسىنى تۇتىدۇ.بىر كۈن 

تار پىئ لىپېۇئنتۇپ ق نىڭ كۈندۈزلىرى ېئيى رامىزانسۇائل:  -38
 قانداق قىلىدۇ؟ تكەن بولساقىلىۋە

                                                           
 ەئبۇ داۋۇد رىۋايىتى. ①
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 گەنىپ يېلېنىڭ كۈندۈزلىرى ۇئنتۇپ قېئيى رامىزانجاۋاب: كىمكى 
چكەن گەن ۋە ىئلىپ يېېياكى مەجبۇر بولۇپ قۋە بولسا ياكى ىئچكەن 

مۇ ارەتفەفگۇناھكار بولمايدۇ ۋە ك ۇ،ۇئنىڭ قازاسىنى قىلمايد ،بولسا
كى روزا كىم» مۇنداق دېگەن:ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ بۇنىڭغا دەلىل، . تۆلىمەيدۇ

 كىشى ۇئ ،ىئچىپ سالغان بولسا - لىپ يەپېۇئنتۇپ ق ،تۇتۇپ تۇرۇپ
 ۋە ائمتاا نىڭ ۇئنىڭغ هللا تعالى ۇئ ىئش .داۋامالشتۇرىۋەرسۇنروزىسىنى 

 ①.«بولىدۇبەرگىنى  ۇئسسۇزلۇق

 ؟ۇالمدۇبۇز  روزىسىدا قۇسقان بولسا رامىزانر كىشى سۇائل: بى -39
 ۇئنىڭ قازاسىنى ائدا قىالمدۇ؟

ۈئممىتىمدىن نىڭ مې: »گەنمۇنداق دې ملسو هيلع هللا ىلصجاۋاب: رەسۇلۇلالھ 
ىرى قىلىنغان ىئشل ىپۋە مەجبۇرلىن ېلىپۇئنتۇپ ق ،بىلمەستىن

 ②.«دىتىلېۋ ۈ كۆتۈر 

 ،قالسا قۇسۇپ لىپېك بقۇسۇش غالى گەبىر كىشىروزىدار 
رەت ففاەقازاسىنى قىلىش ۋە ك غاۇئنىڭ ھەمدە روزىسىنى تولۇق قىلسۇن

ان . ەئمما قەستەن قۇسققەستەن قىلغان ەئمەسچۈنكى ۇئ  .تۆلەش يوق
بىر » مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  قازاسىنى قىلىدۇ. روزىنىڭ كىشى

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»رىۋايىتى. ەئلبانى  ىئبنى ماجە ②
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ازاسىنى ق)روزىسىنىڭ(  قۇسقان بولسالىپ ېك بغالى ۇسۇشقكىشىگە 

 ①.«كىشى ۇئنىڭ قازاسىنى قىلسۇنقەستەن قۇسقان  ، لېكىنقىلمايدۇ

نىڭ كۈندۈزى ائيالى بىلەن ېئيى رامىزانسۇائل: بىر ەئر  -23
 بولسا قانداق بولىدۇ؟ ۆئتكۈزگەنناسىۋەت ۇم

ەستەن قائيالى بىلەن  ى ېئيىنىڭ كۈندۈز  رامىزان بىر كىشىجاۋاب: 
فارەت ەفك قىلىدۇ ۋە نىنىڭ قازاسىروزىسى ،بولسا ۆئتكۈزگەنمۇناسىۋەت 

ڭغا نىلنى ائزات قىلىدۇ. ەئگەر ۇئۇمىن قئۇمبىر  ۈئچۈن فارەتەفتۆلەيدۇ. ك
لمىسا، غىمۇ روزا تۇتىدۇ. ەئگەر ۇئنىڭ ۈئزۈلدۈرمەي ىئككى ائي قادىر بوال

لمىساق  رىدۇ.ېتاائم بتويغۇدەك  ائتمىش مىسكىن ،ادىر بوال

مەجبۇرالنماستىن ياكى ۇئنتۇپ  ېئرىگەەئمما ائيال كىشى 
نى بىلىپ ھاراملىقى ائياللىق مۇناسىۋەت ۆئتكۈزۈشنىڭ -ەئر  ،قالماستىن

ۆكۈم ھ ،بولسا سۇنغانبويرىگە ېئ ۆئتكۈزۈشتەۇناسىۋەت م ،تۇرۇپ
نى قىلىدۇ ۋە قازاسى روزىسىنىڭ مۇۇئ ائيال ،جەھەتتە قىياس قىلىش بىلەن

 .باراۋەريال ەئر بىلەن ائ لىرىدەتەكلىپ رىەئتچۈنكى شەفارەت تۆلەيدۇ. ەفك
 .دۇر جۇمھۇر )يەنى كۆپچىلىك( ائلىمالرنىڭ قارىشى بۇ

كۈن كىرىپ »نىڭ كۈندۈزى ىېئي رامىزانسۇائل: بىر ەئر  -23
يالى ائ ،وئيالپدەپ  «تاڭ ائتمىدى»قىلىپ ياكى گۇمان  دەپ« بولدى

بولۇپ  ا يىن ۇئنىڭ قارشىىسى ائشكار ېك ،ۆئتكۈزسەبىلەن مۇناسىۋەت 

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ەئبۇ داۋۇد، تىرمىزى رىۋايىتى. ەئلبانى  ①
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 )يەنى كۈن تېخى كىرمىگەن ياكى ائللىبۇرۇن تاڭ ېئتىپ بولغانلىقى قالسا
 قانداق قىلىدۇ؟ مەلۇم بولسا(

، كەلدى زاسىنى قىلىشقا بىرلىككەجاۋاب: فىقھى ۆئلىماالر ۇئنىڭ قا
 .الدىق پلىشىىئختىالپھەققىدە  بەرمەسلىك -بېرىش  فارەتەفكەئمما 

مەس قەستەن ەئ» ئىي قاتارلىق ائلىمالر:شافى مالىك ۋە ەئبۇ ھەنىفە،
ۋاجىپ  فارەتەفك ،بولغانلىقى ۈئچۈن بەلكى سەۋەنلىك تۈپەيلىدىن

دىننى ائسانالشتۇرۇشقا  شەرىەئتنى ۋە –قاراش دېدى. بۇ  «ەئمەس
 لىدۇ.ېۇئيغۇن ك

 نى بۇزامدۇ؟ىروز  دا ھۇزۇرلىنىشولسۇائل: ق -22

تە ىاسۋ ھەرقانداق بىر شقا سەۋەب بولىدىغانچىقى يمەنىجاۋاب: 
 نىڭلى هللا تعا ۇئ ۇئ روزىنى بۇزىدۇ ۋە ،بىلەن قەستەن قىلغان بولسا

ھتىيات ۇنىڭدىن ېئببولىدۇ. مۇسۇلمان  اليىق گۇناھ قىلغان بىغاائزا 
ولى ائرقىلىق ق باشقىالرنىڭ مەيلى ۋاستەقوللىنىلغان ، ىشى كېرەكقىل

 ەن بولغانەكرار قاراش بىلەن قەستياكى تۋە نىڭ قولى ائرقىلىق ىياكى ائيال
 ان بولسا،لىنىپ، مەنىي چىقققىلىش بىلەن لەززەت نىشالر شۇ ىئبولۇپ، 

 لىدۇ.ۇۇئ كىشنىڭ روزىسى بۇز 

 سۇائل: مەزى روزىنى بۇزامدۇ؟ -21

 روزىسىنىمۇ بىكار قىلىۋەتمەيدۇ. جاۋاب: روزىنى بۇزمايدۇ ۋە

 سايمانلىرى روزىغا تەسىر لىنىشاكۇل ۋە داۋسۇائل: ائسما وئ -24
 بۇزامدۇ؟ ۋە كۆرسىتەمدۇ
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نىدىغان يىڭنە ىمۇنداق دەيدۇ: داۋال سەيمىنجاۋاب: ىئبنى ۈئ
  :بولىدۇىئككى تۈرلۈك 

 تىنىئچىش - ەن غىزالىنىشىنى ۋە يەپۇئ كىشى يىڭنە بىل .3
)يەنى وئزۇقلىنىش  نى مەقسەت قىلغان بولساشۇبول ىھاجەتب

شەرىئ  ،نىڭ روزىسى سۇنىدۇۇئ كىشى ھالدا ۇئ ،شەكىللەنگەن بولسا(
نىڭ تكىسۇ تېگە ائشىلشۇ شەك ،لساىپېمەنا ت قايسى شەكىلدە كەكىستتې

  مى بىلەن ھۆكۈم قىلىنىدۇ.ۈھۆك

چىشتىن ىئ - ۇئ كىشى يىڭنە ائرقىلىق غىزاالنمىسا ياكى يەپ. 2
ۇئ  ،)يەنى وئزۇقلىنىش شەكىللەنمىگەن بولسا( ىغان بولسابىھاجەت بولم

 بولمايدۇ. تار قىلغانكىشى ىئپ

نىڭ ىقان ائلماشتۇرۇش بولسا، ۇئنىڭكېسەل  ىدارسۇائل: روز  -25
 مى نېمە؟ۈھۆك

ىن قاند ۇئ كېسەل كىشى پاكىز»: ەيدۇمۇنداق دبىن باز جاۋاب: 
ىم ۇئ كىشىگە ۇئنىڭ قازاسىنى قىلىش الز  لىكسەۋەب ىزۇقالنغانلىقوئ

ۇئ  لىكنغانلىق سەۋەبزۇقالقان بىلەن وئبولىدۇ. چۈنكى ۇئ كىشى ائشۇ 
 .ھېسابلىنىدۇ )يەنى روزىسى سۇنغان بولىدۇ(قىلغۇچى تار كىشى ىئپ

اراش ۈچلۈك قك .دۇر ندىسىنىڭ يىغىىئچىملىكتاائم ۋە  – چۈنكى قان
ىسى نىڭ روز ۇئ كىشى ،بولسا الدۇرغانكېسەل تۇرۇپ قان س بويىچە،
 .«بۇزۇلىدۇ
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ۋە نەپەسلىنىش  ن سۈمۈرۈشېسۇائل: وئكسىگ -26
 نى ىئشلىتىش بىلەن روزا سۇنامدۇ؟ىلىر ىۈئسكۈن

نەپسى قىستاش سەۋەبى بىلەن روزا تۇتقۇچىنىڭ جاۋاب: 
ىپ ن ائشقازانغا يىتېجاىئز، چۈنكى وئكسىگ ىن سۈمۈرۈشېگوئكسى

ۋە  نگەېىدىن ۆئپكىگە يىتىپ بارىدۇ. ۇئ يكاناي يوللىر  بەلكى بارماي
 بولمايدۇ. ىئچكەن

نى ىشا ياكى كىچىك ھاشارەتلەر روز توزان، پا - سۇائل: چاڭ -27
 بۇزامدۇ؟

ۇئن ۋە  ،توزان - نىڭ بۇرنىغا چاڭىجاۋاب: ەئگەر روزا تۇتقۇچ
. مايدۇنىڭ روزىسى بۇزۇلۇئ ،كىرىپ كەتسە نەرسىلەر وئخشاش غاىڭنشۇ

 چىۋىن ۋە توزان، تۈتۈن، - چاڭ» >: دەيدۇمۇنداق دېگەن كىشى ۋەزىر 
نى ۇئ نەرسىلەر روزى ،تسەلىغا كىرىپ كەېنىڭ گىچۇسا روزا تۇتقۇچ

 .«ۆئلىماالر بىرلىككە كەلگەن قاراشقا دېگەن <بۇزمايدۇ

 رۈك ۋە ۇئنى يۇتۇش روزىنى بۇزامدۇ؟كۈ ۈ سۇائل: ت -28

 ىئنساننىڭ تەبىئىتىدىن بولۇپ، ۇئنىڭدىن ۈرۈكجاۋاب: تۈك
 . بۇ ھەقتەۇلمايدۇئنى يۇتقان بولسا روزا بۇزۇ ،يىنىھتىيات قىلىش قېئ

 پ،دا قەستەن جۇغالىۈرۈكنى ېئغىز تۈك بىر كىشى»مۇنداق دېيىلدى: 
لېكىن  ؛غان بولمايدۇروزىنى بۇز  ،ۇئنى قەستەن يۇتقان بولسا ندىنائ

 ،غا چۈشسەرىىمگە ياكى بارماقلىۇئ كىي ،دىن چىقىرىپىۈرۈكنى ېئغىز تۈك
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رسىنى ر نەنىڭ غەيرىدىن بىىېئغىز  كىشى ۇئ ،ۇئنى يۇتقان بولسا ندىنائ
  «.يۇتقانغا وئخشاش بولىدۇ

ەم ھنىڭ ۋە كىچىك بالىنىڭ تۈكۈرۈكىنى يۇتۇش ىباشقا كىش
 سىرتتىن بىر نەرسىنى يۇتقانغا وئخشاش.

 بەلغەم روزىنى بۇزامدۇ؟سۇائل:  -29

 ۇئ روزىنى قاراش:كى ەئڭ كۈچلۈك جاۋاب: بەلغەم ھەققىدى
ىرتتىن وئخشاش س ۇئ تۈكۈرۈككە ،چۈنكى ۇئ ېئغىزدىكى ائدەتمايدۇ، بۇز 

ى روزىس ىئچكەنلىك بولمايدۇ. ەئسلى - ۇئ يەپ، شۇڭا يەتمىگەن
 .بۇزۇلمايدۇ

ىپ، قېلدەپ وئيالپ  «سوھۇرلۇق ۋاقتى»كىشى  بىرسۇائل:  -13
 ىئچكەن بولسا قانداق بولىدۇ؟ - يەپ ،بىلمەي تاڭ ائتقانلىقىنى

ىڭ ۋاقىتن مۇتىپ بولغاندىن كېيىنتاڭ ېئ ،ۇئەئگەر جاۋاب: 
گۇناھ  ۇئنىڭغا ا،لسگەن ياكى ىئچكەن بوېي ،قېلىپ توشقانلىقىنى بىلمەي

ەئگەر  ،شۇنىڭغا وئخشاش .يدۇەمكەل قازاسىنى تولۇقالشمۇ ،بولمايدۇ
هللا  ەقتەھ، بۇ قازاسىنى قىلىش يوقسىمۇ، گەن بولېلىپ يېۇئنتۇپ ق

ُُ ُْ ُجنااٌح ِفْماا أاْخطاْأُُت ِبِه والا ﴿ دەيدۇ: مۇنداق تعالى ُِن مَّا والاْْسا عاَلاْْ

 ُْ ُُ ا سىلەر سەۋەنلىك تىن قىلىپ سالغان ىئشالرد» ﴾ت اعامَّداْت قُ َُلوُب

about:blankAr
about:blankAr
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ڭالردا شىقىلغان ىئ سىلەرگە ھېچ گۇناھ بولمايدۇ، لېكىن قەستەن

 ①.«)سىلەرگە گۇناھ بولىدۇ(

ەلالھۇ رەزىيەئسما بىنتى ەئبۇ بەكرى  ھەدىستە مۇنداق كەلگەن:
ى كۈن ربى زامانىدا بۇلۇتلۇق ملسو هيلع هللا ىلصبىز پەيغەمبەر : »ېگەنمۇنداق د ەئنھۇما

 تمەيلېكىن ۇئزۇن ۆئ پتار قىلدۇق،ىئ )كۈن پاتتى دەپ وئيالپ قېلىپ(

  ②.«تىكۈن چىق

 پەرز ش گەر قازاسىنى قىلىقازاسىنى قىلىشقا بۇيرۇلمىدى. ەئۇئالر 
ەنە بىر ي  .ۇئنى ۈئممەتكە يەتكۈزەتتىملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  ،بولسابولغان 

نىڭ ۈئممىتىمدىن مې» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصتە رەسۇلۇلالھ ھەدىس
ىرى قىلىنغان ىئشل ىپۋە مەجبۇرلىن ېلىپۇئنتۇپ ق بىلمەستىن،

 ③.«دىتىلېۋ ۈ كۆتۈر 

 ائلدۇرسا روزا سۇنامدۇ؟ نىڭ كۈندۈزلىرى قانرامىزان :سۇائل -13

 ائلىمالرنىڭ توغرا قارىشىدا، رامىزاندا قان ائلدۇرسا روزا جاۋاب: 
ىن تىشتېائجىزالپ ك ،رساائلدۇ  قان روزا تۇتقۇچى . ەئگەرسۇنمايدۇ

قان  ىنىروزا تۇتقۇچ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ائلدۇرماسلىق ەئۋزەل. سا، قان ققور 
ى ھارام لېكىن ۇئن روزا تۇتۇشتىن توستى، ۈئزۈلدۈرمەيائلدۇرۇشتىن ۋە 

 دېمىدى.

                                                           
 .نىڭ بىر قىسمىائيەت -5سۈرە ەئھزاب  ①
 بۇخارى رىۋايىتى. ②
 دېگەن.« سەھىھ»رىۋايىتى. ەئلبانى  ىئبنى ماجە ③
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نىڭ ھەدىسىدە مۇنداق رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ خۇدرى  سەىئد ەئبۇ
قان ائلدۇرۇشقا رۇخسەت  روزا تۇتقۇچىنى ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ » :گەنكەل

 ①.«قىلدى

روزا تۇتقان ھالىتىدە قان ائلدۇرغان.  رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ ەئنەس
ر ىن رىۋايەت قىلغان بىرەزىيەلالھۇ ەئنھۇماد بۇخارى ىئبنى ائبباس

ۋە  انغھەجگە ىئھرام باغلىملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  :»كەلگەننداق ھەدىستە مۇ
 .«ىئدىائلدۇرغان قان  ىدار ھالەتلىرىدەروز 

 سۇنامدۇ؟ ىسىل: كۆزگە دورا تېمىتسا روز سۇائ -12

داۋالىنىش ۈئچۈن كۆزگە دورا تېمىتسا روزا سۇنمايدۇ. جاۋاب: 
غان دىىۇئ شەرىئ ھالەتتە روزىنى سۇندۇر  ،چۈنكى كۆزگە دورا تېمىتسا

را قۇالققا دو  ،شۇنىڭغا وئخشاشىئچىشكە وئخشىمايدۇ.  - يېيىش
هللا  خشى،لىتىش ياچىدە ىئشتىش روزىنى سۇندۇرمايدۇ، لېكىن كېتېمى

 .ەئڭ ياخشى بىلگۈچىدۇر 

 سۇائل: سۈرمە تارتسا روزا سۇنامدۇ؟ -11

نىڭ ىڭ سۆز جۇمھۇر ۆئلىماالرنى» :گەنمۇنداق دې شەۋكانى :جاۋاب
قاندىن ىنى تارتارتسا روزا سۇنمايدۇ، چۈنكى سۈرمرمە تسۈ  توغرىسىەئڭ 

 .«دىن يۆتكەلمەيدۇىوئرن ۇئ ۆئز ،كېيىن

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»دارىقۇتنى رىۋايىتى. ىئبنى ھەجەر  ①
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 ۋە ايدۇمغىزاالندۇر  كىشىنى سۈرمە» :گەنىئبنى تەيمىيە مۇنداق دې
 ىنىڭسۈرم – ۇبدىن ىئچكى قىسمالرغا كىرمەيدۇ. مانا ىېئغىز  كىبۇرنىدىن يا

 .«ىغانلىقىغا دەلىلدۇر روزىنى سۇندۇرمايد

 نى سۆيسە بوالمدۇ؟ىسۇائل: روزا تۇتقۇچى ائيال -14

لىساروزا تۇتقۇچەئگەر جاۋاب:   ،ى ۆئز ھېسسىياتىنى كونترول قىال
لىشتىن ېىياتىنى باسالماي قسسەئمما ۆئز ھې ؛دۇرۇس ىنى سۆيۈشىائيال

ۇنداق مرەزىيەلالھۇ ەئنھا سۆيۈش دۇرۇس ەئمەس. ائىئشە  ،سەىەئنسىر 
ھالىتىدە ائياللىرىنى سۆيەتتى ۋە  ىدارروز ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ » دېگەن:

ۇئ سىلەرگە قارىغاندا ۆئزىنى بەكرەك  لېكىن ،قۇچاقاليتتى

اليتتى  ①.«تۇتۇۋاال

ېئيىنىڭ كۈندۈزلىرى چىش پاستىسى  رامىزانسۇائل:  -15
 ىئشلىتىشنىڭ ھۆكۈمى نېمە؟

نغا ائشقازا  ۇئنى ىئشلەتسە گۇناھ بولمايدۇ. چۈنكى ۇئ :جاۋاب
 .چىك تۈرۈش ەئڭ ەئۋزەلېتارغىچە كۇئنى ىئپ كىرمەيدۇ، ەئمما

 ىڭنرە ۈئچۈن ھۆللۈك ساقاليدىغان ماينى ىئشلىتىشسۇائل: تې -16
ىن تېرىنىڭ ىئچىگە كىرىپ كېتىشتبوالمدۇ؟ ەئگەر ۇئ  تەسىرى روزىغا 

 ماي بولسا قانداق بولىدۇ؟ ساقالنغىلى بولمايدىغان

                                                           
 مۇسلىم رىۋايىتى. ①
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ڭ نىەئگەر بىر كىشى» مۇنداق دەيدۇ: رىنبىبنى ججاۋاب: ىئ
 ،روزا تۇتقان بولسىمۇ ،قالغان بولسا ېئھتىياجى چۈشۈپ شۇنىڭغا

نىڭ رىي تېشتە گۇناھ بولمايدۇ، چۈنكى ماجىسمىغا ماي ىئشلىتى
تەر گەر ەئ. كىرمەيدۇىئچىگە جىسمىنىڭ  ، ەئمماۈئستىىنى نەمدەيدۇ

ولسىمۇ، ش ېئھتىماللىقى بتىېك كىرىپ كھۆللۈ جىسمىغاتۆشىكىدىن 
 .«مايدۇروزىسى بۇزۇل نىڭۇئ

ڭ نىماقكىشى تاپۇشۇرغان  ماقتاروزىدار ھالەتتە سۇائل:  -17
 روزىسى بۇزۇالمدۇ؟ نىڭۇئ ،ساتىتۇزىنى تې

 ڭر كىشىنىروزىدا» مۇنداق دەيدۇ: رىنبىخ ىئبنى ججاۋاب: شەي
 ىنىنىڭ تۇز اقام تۇئ گۇناھ بولمايدۇ، ىتىشنى تېتاماق ېئھتىياج تۈپەيلىدىن

ۇتۇۋېتىشى ەرسىنى يىن بىر نماقتلېكىن ۇئ تا .تىلىنىڭ بىر تەرىپىدە تېتىيدۇ
 .«تىدۇېۋىتىدۇ ۋە چىقىر ېۋ ۈ بەلكى ۇئنى تۈكۈر  توغرا ەئمەس،

چۈن ۈئ سالقىنالشكۈندۈزلىرىدە ېئيىنىڭ  رامىزانسۇائل:  -18
 يۇيۇنۇش دۇرۇس بوالمدۇ؟

قنى پاكىزلىۈئچۈن يۇيۇنۇش دۇرۇس، چۈنكى  سالقىنالشجاۋاب: 
كى مەكرۇھ بولمايدۇ. چۈن تا، گەرچە ھۇزۇر ھېس قىلسىمۇتەلەپ قىلىش

بنى ىئ ى بەكر  ەئبۇبۇنىڭ دەلىلى، روزىغا تەسىر يەتكۈزەلمەيدۇ. ۇئ 
ن انىڭ بەزى ھەمراھلىرىدىن رىۋايەت قىلغملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  نىڭائبدۇراھمان

مەن »بىر ساھابە رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ مۇنداق دېدى:  .ىدۇر ھەدىس
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 پۇئسسۇزلۇقتىن ۋە قىزى نىڭ روزىدار ھالىتىدە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

 ①.«بېشىغا سۇ تۆككەنلىكنى كۆردۈم كەتكەنلىك تىن

تىپ دا كۈندۈزى تاڭ ېئېئيى رامىزانى سۇائل: ەئگەر بىر كىش -19
 يىن جۇنۇپ بولۇپ قالسا قانداق قىلىدۇ؟بولغاندىن كې

ھتىالمدىن جۇنۇپ جىمادىن ياكى ېئ ،مەيلى ۇئ كىشى جاۋاب:
روزىسى  نىڭىۇئ كىش ،ىمۇتاڭ ائتقۇزغان بولس قېلىپ، شۇ ھالىتىدە بولۇپ

 نەۋەۋى. ىئمام قارىشىجۇمھۇر ۆئلىماالرنىڭ  بۇ ،دۇرۇس بولىدۇ
ىئبنى  ،جەزم قىلدى بىرلىككە كەلگەنلىكىگە بۇنىڭغا ۆئلىماالرنىڭ

شۇ قارىشىدا  ەنبىرلىككە كەلگىئيد ۆئزىنىڭ ھەم ۆئلىماالرنىڭ دەقىقۇل 
 .ېئيتتى ىئكەنلىكىنى

ا دا روز ېئيى رامىزانسۇائل: كېسەل بولۇپ قالغان كىشى  -43
 تۇتمىسا بوالمدۇ؟

ن پىدىىدوختۇرالر تەر  جاۋاب: ەئگەر ۇئ كىشىنىڭ كېسىلى
كېسەل سەۋەبىدىن روزا تۇتۇشقا قادىر  ھەمدە بولسا ېئنىقالنغان

لمىسا دىن امىزانر  ، ەئممارۇخسەت ىنىڭ روزا تۇتماسلىقىغاۇئ كىش ،بوال
شىغا ىيىن كېسەلدىن ساقايسا ۇئنىڭ قازاسىنى قىلىدۇ. ەئگەر ساقىيېك

 تاائم ەمىسكىنگ بىر ۈئچۈن ىھەر كۈن ،كېسەل بولۇپ قالسا يوقد ۈئمى
 بېرىدۇ ۋە قازاسىنى قىلمايدۇ.

                                                           
 دېگەن.« سەھىھ»ەئلبانى  ەئبۇ داۋۇد رىۋايىتى. ①
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ۇتمىسا دا روزا ترامىزان ائيالمىتكۈچى سۇائل: ھامىلدار ۋە باال ېئ -43
 دۇرۇس بوالمدۇ؟

 ىقتاماسلتروزا تۇ ائيالالرغاكۈچى جاۋاب: ھامىلدار ۋە باال ىئمىت
 ىلىدۇ.قيىن ۇئنىڭ قازاسىنى كې ، ەئممارۇخسەت بار

ر قىلغان تاپقورقۇپ ىئ تەسىر قىلىشىدىن ىغاسيال بالىەئگەر ۇئ ائ»
 «؟مدۇكېلەفارەت ەفك ۋەياكى قازا  پەقەت قازاسىنىال قىالمدۇ ،بولسا

ىلەن بىرگە فارەت بەفەئڭ ەئۋزىلى ك بار.ىئختىالپ سۇائل ھەققىدە دېگەن 
ەزىيەلالھۇ ر  ىئبنى ۆئمەر ۋە ىئبنى ائبباس بۇ ھەقتەقىلىدۇ. قازاسىنى 

ۋە  ىئىئمام شافى بۇ بولۇپ، رىۋايەت قىلىنغان ەئنھۇمالردىن ھەدىس
 .قارىشىھمەدنىڭ ەئ

روزا تۇتۇشقا قادىر قالغانلىقى ۈئچۈن  اشىنىپي: سۇائل -42
لمىغان   مۇ؟رۇخسەت ىساروزا تۇتم كىشىبوال

ْديا ٌٌ واعاَلاى الَِّذينا يُِطُْقوناُه فِ ﴿مۇنداق دەيدۇ: هللا تعالى جاۋاب: 
ُِين  قەت روزىنى )قېرىلىق ياكى ائجىزلىق تۈپەيلىدىن مۇشەق»﴾ طاعااُم ِمْس

بىلەن( ائران تۇتىدىغان كىشىلەر تۇتمىسا، )كۈنلۈكى ۈئچۈن( بىر 

يالالردىن ائ - ەئر ①«.غۇدەك تاماق فىدىيە بېرىشى الزىممىسكىن توي
لمىغان قادىر ا تۇتۇشقاروز  قالغانلىقى ۈئچۈن اشىنىپي  ،ىشىك بوال

                                                           
 ائيەت. -384سۈرە بەقەرە  ①

about:blankAr
about:blankAr
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روزا  ە،ەرسب قامتامىسكىنگە بىر  وئرنىغاكۈننىڭ  بىرتۇتمىغان ھەر
 .جاىئز تۇتمىسا

ىلىش تار قمىغان مۇساپىر ۈئچۈن ىئپسۇائل: مۇشەققەت تارت -41
 رۇخسەتمۇ؟

كۈندۈزلىرى سەپەردە  ېئيىنىڭ رامىزان مۇساپىرنىڭ جاۋاب:
گە دىلىرىبەن ۆئز ڭىنهللا تعالى  –نىڭ دۇرۇسلىقى ىروزىسىنى بۇزۇش

نىڭ ۋە ۇئالر  ۆئلىماالركۆپچىلىك ، دۇر رۇخسىتى ۋە رەھمىتى قىلغان
 ۋە روزا تۇتۇشنىڭ روزىسىنى بۇزۇشسەپەردە  ،ىدىن تۆت ىئمامقاتار 

نھادىن ەئائىئشە رەزىيەلالھۇ بۇ ھەقتە ۇرۇسلىقىغا بىرلىككە كەلدى. د
ۆپ روزا بەك ك ھەمزە ىئبنى ەئمر ەئسلەمى تە،ىنغان ھەدىسقىل رىۋايەت

مەن » گە:ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  تۇتىدىغان كىشى ىئدى، شۇسەۋەبتىن ۇئ
 ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  دەپ سورىغان ىئدى،« ؟سام بوالمدۇسەپەردە روزا تۇت

بۇ مانا  ①.دىېد «تۇتمىساڭمۇ بولىدۇخالىساڭ  ،تۇتخالىساڭ » ۇئنىڭغا:
بنى رۇسلىقىغا دەلىل. ىئمام ەئھمەد، سەىئد ىئدۇ لىسىنىڭ ھەدىس ىئككى

 مۇشەققەتھەتتا  ،ۇچىروزا تۇتق» :ىئ ۋە ىئسھاقا ەئۋز  مۇسەييەب،
دەپ  «لزەۋ ەئ )روزىسىنى بۇزۇۋېتىش( تار قىلىشىئپ ىمۇتارتمىغان بولس

 .قارىدى

يىن ېدىن كېئيى رامىزانلىرىنى روزى تۇتالماي قالغان سۇائل: -44
 نامدۇ؟ىائرقا تۇتۇش شەرت قىل - ائرقىمۇ

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
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ىكىلەردىن . ىئلگىر قانىماالر بۇ ھەقتە ىئختىالپ قىلىشجاۋاب: ۆئل
 - ا ائرقىمۇتقازاسىنى قىلىش» :ۋە فىقھىشۇناسالردىن كۆپلىگەن كىشىلەر

دىننى  –قاراش . بۇ پ قارايدۇدە «ائرقا قىلىش شەرت قىلىنمايدۇ
 ىدۇ.لۇئيغۇن كې ەرىەئتنى كەڭرى قىلىشقاائسانالشتۇرۇشقا ۋە ش

ىنى روزىسنىڭ قازاس سىز تۇتالمىغانىر : بىر كىشى ۆئز سۇائل -45
ىڭ ۇ روزىنب كىرىپ قالسا، ۇئ كىشى امىزانۋاتقان ۋاقىتتا يەنە بىر ر ۇ تۇت

 ولىدۇ؟مى قانداق بۈۇئنىڭ ھۆكلمىغان بولسا، قىال ۆئزرىسىز قازاسىنى 

ە ۇئ نى تۇتىدۇ ۋسروزىرامىزان ۇئ كىشى شۇ يىلى كىرگەن  :جاۋاب
 .يدۇنىڭ قازاسىنى باشالسىمىغان روزىائخىرالشقاندا ىئلگىرى تۇتال

 ىرگە(قارىشى بويىچە، )قازاسىنى قىلىش بىلەن بۆئلىماالرنىڭ كۆپچىلىك 
 قىلىدۇ. نى ائداىتىفار ەفكبىلەن مىسكىنگە تاائم بېرىش  گە بىرھەر كۈنى

 ائنىسى ۆئلۈپ كەتكەن - تاسۇائل: ەئگەر بىر كىشىنىڭ ائ -46
يسا قىلىپ قو ائدا ۇئ غان قازا روزىلىرىنىائنىسىنىڭ تۇتالمى - ائتابولسا، 

 بوالمدۇ؟

ياكى   بولسۇن ب روزىسىدىن قالغان ۋاجىرامىزان ۈئلۈكنىڭ جاۋاب:
ە ڭغا ىئگۇئنى، سۇنلبو روزىسىنەزىر ھايات چېغىدىكى نىيەت قىلغان 

اىئز. ج ىپ قويىشىائدا قىل ۇئنىڭ ھەربىر كۈنى ۈئچۈن بولغان كىشى
ملسو هيلع هللا ىلص ھ رەسۇلۇلال دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،ائىئشە رەزىيەلالھۇ ەئنھا

قازا روزىسىنى ائدا قىلماستىن ۋاپات قىلسا، كىمكى »مۇنداق دەيدۇ: 
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رەزىيەلالھۇ ىئبنى ائبباس  ①.«ائدا قىلسۇن لىرى ۇئنىڭ ۋەلىيقازاسىنى 
ائنام » ىپ:ېلغا كىشېنىڭ قملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  ائيالبىر : ۇەيدمۇنداق د ەئنھۇ

 ۇئنىڭدىن) ،روزىسى بار ىئدىقازا  لىقبىر ائي نىڭۇئ ،كەتتى ۋاپات بولۇپ
 » :ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ەپ سورىۋېدى،د «(؟سام بوالمدۇائدا قىلىپ قوي

 ②دېدى. «تۇر ەئڭ ھەقلىق شىائدا قىل نىنىڭ قەرزىهللا  ،ھەەئ

قانداق  اروزا تۇتمىسسىز ىر دا ۆئز رامىزانر بىر كىشى سۇائل: ەئگە -47
 بولىدۇ؟

لىقى بولغان ىئش بۇ خەتەرلىك ،جاۋاب: ۇئ كىشى تەۋبە قىلىدۇ
 كىمكى»دى: مۇنداق دېملسو هيلع هللا ىلص قىلمايدۇ. رەسۇلۇلالھ ۈئچۈن ۇئنى قايتا 

 ،ابىر كۈن روزا تۇتمىس بولماي تۇرۇپ كېسەل ياكى ۆئزرىسىزدا رامىزان
، ۇتسىمۇبوي  ى روزا ت ۇئنىڭ قازاسىنى قىلىمەن دەپ( ۆئمۈر )باشقا ۋاقىتتا 

لمايدۇ ۇئ بىر كۈننىڭ قازاسىنى  چىلىككۆپ ③دېدى.« ائدا قىلىپ بوال
 .ېدىد «ائدا قىلسا بولىدۇ قازاسىنى ۇئنىڭ وئرنىغا بىر كۈن» :ۆئلىماالر

 قىالرغاباش ا، ەئمماروزا تۇتسدا رامىزانسۇائل: ەئگەر بىر كىشى  -48
مى ۈگۇۋاھلىق بەرگەن بولسا ۇئنىڭ ھۆكزىيەت بەرسە ۋە يالغان ر ەئ

 ؟قانداق

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
 دېگەن.« ائجىز ھەدىس»ەئلبانى  تىرمىزى رىۋايىتى. ③



 جاۋابالر -سۇئال  ەرامىزان ھەققىد  

 29 

 روزىدار تۇرۇپمۇ كىمكى: »ەيدۇمۇنداق دملسو هيلع هللا ىلص جاۋاب: رەسۇلۇلالھ 
 ۇئ ،يالغان سۆز بىلەن ىئش قىلىشنى تەرك ەئتمەيدىكەنۋە  يالغان سۆز 

 ىتىاجھ نىڭ هللا تعالى ىئچمەي تۇتقان روزىسىغا -يېمەي ىشنىڭ ك

ىئچىش بىلەن  -ېيىش روزا دېگەن ي: »ە مۇنداق دەيدۇيەن ①.«يوق
ىش يىغ نىىبىكار سۆزلەردىن ۋە سەت گەپلەردىن ۆئز  بەلكى ، بولمايدۇ

 سەن: ەرسە،ەئرزىيەت ب ىشى تىللىسا ۋەبىر ك ېنىبولىدۇ. ەئگەر س بىلەن

 ②.«ېگىند ىدارمەن<مەن روز >

نى زايا ىلۋە ەئمى ىبۇزماسلىقروزىسىنى  ۆئزىنىڭ ھەر بىر مۇسۇلمان
 .الزىم ىقىلماسلىق

 مۇ؟ەزىلەت ۋە ائالھىدىلىكلەر بار پسۇائل: سوھۇرلۇق يېيىشتە  -49

سەل قاراش ۋە  ھەمدەقىزىقتۇرغان  سوھۇرلۇق يېيىشكەجاۋاب: 
 ،ھەدىسلەرگە ائساسەن -تۈرلۈك ائيەت قورقۇتقان  تىنك ېئتىشتەر 

مۇنداق  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  بۇ ھەقتە سوھۇرلۇق يېيىشتە كاتتا پەزىلەت بار.

ىن دتسەىئ ەئبۇ ③.«ارسوھۇرلۇق يەڭالر، سوھۇرلۇقتا بەرىكەت ب: »دەيدۇ

 –يېيىش  سوھۇرلۇق: »④ھەدىستە ھالەتتە رىۋايەت قىلىنغان  ئمەرفۇ

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ھاكىم ۋە بەيھەقى رىۋايىتى. ەئلبانى  ②
 بۇخارى رىۋايىتى. ③
 گە ائىئت بولغان ھەدىس.ملسو هيلع هللا ىلص ھەدىس: تېكىستى پۈتۈنلەي رەسۇلۇلالھ   ئمەرفۇ ④
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 ،رك ەئتمەڭالرتەۇئنى  بولسىمۇ بىلەن ىئچىشسۇ بىر يۇتۇم ، بەرىكەتتۇر 

 ①.«تۇرىدۇ يولالپ ددۇرۇ ىشتىلەر سوھۇرلۇق  يېگۈچىگەۋە پەر  هللا تعالى

بىر  كى روزا بابىدا بايان قىلغانىۆئزىنىڭ كىتابىدىئمام مۇسلىم 
لى نىڭ روزىمىز بىلەن ەئھبىز » :مۇنداق دەيدۇ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ھەدىستە، 

 دېدى. «ۇر تھۇرلۇق يېيىشسو – ائرىلىقىدىكى پەرق  روزىسى كىتابنىڭ

 سۈننەتمۇ؟ اشائلدىر  غاتار دا ىئپرامىزانسۇائل:  -53

 .ائلدىراش سۈننەت ،چك تۈرمەيېب: ىئپتار قىلىشنى كجاۋا
كىشىلەر ىئپتارنى : »ەيدۇبۇ ھەقتە مۇنداق دملسو هيلع هللا ىلص ەسۇلۇلالھ ر 

 ەھۇدىچۈنكى ي كېچىك تۈرمىسىال، دىن ھەمىشە غالىب بولۇپ تۇرىدۇ،

مۇنداق يەنە ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  ②«.ك تۈرىدۇىچېنى كر تاناساراالر ىئپ ۋە
قىلىشقا  تارىئپ ۋە تۈرسەك چىېم سوھۇرلۇقنى كىۈئممىتنىڭ ېم: »ەيدۇد

يەنە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ  ③.«قىلىدۇ دە داۋامىياخشىلىق ۈئست ،ساىائلدىر 
سۆيۈملۈكى  ەئڭ اماڭبەندىلىرىمدىن >: ېئيتىدۇ هللا تعالى» مۇنداق دەيدۇ:

 ④.«< ايدىغانلىرىدۇر تارغا ائلدىر ىئپ

 بىلەن باشاليدۇ؟تارنى نېمە زا تۇتقۇچى ىئپسۇائل: رو  -53

                                                           
 دېگەن.« ھەسەن»ەئھمەد رىۋايىتى. ەئلبانى  ①
 دېگەن.« ھەسەن»ەئبۇ داۋۇد رىۋايىتى. ەئلبانى  ②
 ەئھمەد رىۋايىتى. ③
 تىرمىزى رىۋايىتى. ④
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خورما تاپالىغان كىشى »دۇ: مۇنداق دەيملسو هيلع هللا ىلص جاۋاب: رەسۇلۇلالھ 
 ،پتار قىلسۇنىئ بىلەن تاپالمىسا سۇخورما بىلەن ىئپتار قىلسۇن، ەئگەر 

ت ەرىۋاي ىئبنى مالىك رەزىيەلالھۇ ەئنھۇەئنەس  ①.«تۇر پاك  چۈنكى سۇ
بۇرۇن  دىنناماز شامملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ » قىلغان ھەدىستە مۇنداق دېيىلدى:

ولمىسا ب خورماھۆل ەئگەر  ،تار قىالتتىىئپ بىر قانچە ھۆل خورما بىلەن

 ②.«تار قىالتتىسۇ بىلەن ىئپ ۇئمۇ بولمىساىلەن، خورما بقۇرۇق 

ىنىڭ بىر نەچچە پايدىسىنى بايان قىلغان بولۇپ، شەۋكانى خورم
ۇلدى، چۈنكى يورما بىلەن ىئپتار قىلىش يولغا قوخ»: نىڭ قاتارىدىنالر ۇئ

ىدىن ۇش سەۋەبروزا تۇتبولسا ھەرقانداق تاتلىق نەرسە  ،خورما تاتلىق
 «.روشەنلەشتۈرىدۇچارچىغان كۆزنى 

 غرىمۇ؟تار قىلغاندا دۇائ قىلىشى تونىڭ ىئپىسۇائل: روزا تۇتقۇچ -52

ۇچى  قىلىش سۈننەت، روزا تۇتقتار قىلغان ۋاقىتتا دۇائجاۋاب: ىئپ
 الرنىۇائد ، ۆئزى ياخشى كۆرگەنلىپمەت بىيغەنىار قىلغان ۋاقىتنى تىئپ

ەيرە ر ۇ ھ . ەئبۇچۈنكى ۇئ دۇائ ىئجابەت بولىدىغان ۋاقىت ،قىلسۇن
ۇنداق مملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ  دىن رىۋايەت قىلىنىدۇكى،رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ

روزا ، مامىئۇئالر: ائدىل  ىڭ دۇائسى قايتۇرۇلمايدۇ،نشىۈئچ كى: »ەيدۇد

 ③.«ىمەزلۇمنىڭ دۇائس ۋە ۋاقىتتا قىلغان دۇائتار قىلغان تۇتقۇچى ىئپ

                                                           
 تىرمىزى رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« سەھىھ»ەئبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى رىۋايىتى. ەئلبانى  ②
 تىرمىزى ۋە ىئبنى ماجە رىۋايىتى. ③
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روزىدارنىڭ ىئپتار ۋاقتىدا قىلغان »: ەيدۇمۇنداق ديەنە ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ 

ۇ ەئنھ ائبدۇلالھ ىئبنى ۆئمەر رەزىيەلالھۇ ①«.دۇائسى رەت قىلىنمايدۇ
 ،تتىۇئسسۇزلۇق كە»تار قىلسا ىئپ ملسو هيلع هللا ىلصەئگەر رەسۇلۇلالھ : مۇنداق دەيدۇ

 ②دەيتتى. «هللا خالىسا ساۋاب پۈتۈلدى ،سۇغۇرۇلدىتومۇرالر 

تۈرۈش ك ىچېغىچىلىك كۋاقتى لۇقتارنى سوھۇر ىئپسۇائل:  -51
 جاىئز بوالمدۇ؟

بۇ ۋە  ەپ قارىدىۋە ىئسھاق دۇرۇس دجاۋاب: ىئمام ەئھمەد 
 لۇقتارنى سوھۇر ىئپ» :كۈچلەندۈرۈپ ىئبنى قەييىم قاراشىنى

 .ەئۋزەل اشغا ائلدىر تار ىئپلېكىن  ،اىئزچىك تۈرۈش جېغىچىلىك كۋاقتى
ۇ ەئب دېدى. «مەكرۇھ ائشۇرۇۋېتىش كۈندۈزدىن - چەېنى بىر كروزى

سىلەر »  :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ۇكى، دىنىرىۋايەت قىل دتىنسەىئ
 ،تۇتماقچى بولسا قايسىڭالر ۇئالپ روزا  ،الپ تۇتماڭالرزىنى ۇئرو 

 ③.«الپ تۇتسۇنسوھۇرغىچىلىك ۇئ

نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ چۈنكى الپ تۇتاتتى. ۇئ ملسو هيلع هللا ىلصەئمما رەسۇلۇلالھ 
ەمبىرىگە خاس نىڭ پەيغىنىڭ ۆئز هللا تعالى بۇنىڭغا قۇۋۋىتى بار ىئدى. بۇ 

ۇلۇلالھ رەس: ەيدۇدمۇنداق . ائىئشە رەزىيەلالھۇ ەئنھا ىمىدۇر يارد قىلغان
 .ىتۇتۇشتىن توستروزا ۈئچۈن ۇئالپ  كۆيۈنگەنلىكى ىتىگەۈئمم ملسو هيلع هللا ىلص

                                                           
 ىئبنى ماجە رىۋايىتى. ①
 دېگەن.« ھەسەن»ەئبۇ داۋۇد رىۋايىتى. ەئلبانى  ②
 بۇخارى رىۋايىتى. ③
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 :ملسو هيلع هللا ىلصھ ، رەسۇلۇلالگەندەدې «غۇ؟!ۇئالپ تۇتىدىكەنسەن سەن» :كىشىلەر
 ۋە مېنى ۇئزۇقالندۇرىدۇرەببىم  ،گە وئخشىمايمەنمەن سىلەر »

 ①.دىدې« ۇئسسۇزلۇقۇمنى قاندۇرىدۇ

ۈنى ك يىگىرمە يەتتىنچىنىڭ رامىزانھەجنى  ەر سۇائل: ۆئم -54
 ؟دەلىل بارمۇھەققىدە  قىلىشنىڭ پەزىلىتى

 رەكى ۆئمدىرامىزان» مۇنداق دەيدۇ: ملسو هيلع هللا ىلصجاۋاب: رەسۇلۇلالھ 

بۇ سۆز  ②.«بولىدۇ رباراۋە نىڭ ساۋابىغاھەج پەرز  نىڭ ساۋابىھەج
 نىڭرامىزان مماەئ نى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ،ىنى ۋە ائخىر نىڭ ەئۋۋىلىرامىزان

ەئت ىدب ھەجگە خاس قىلىۋېلىش رەنى ۆئمىچىسېك يىگىرمە يەتتىنچى
 .ھېسابلىنىدۇ

ا ۋە غى، وئتتۇر نىڭ ەئۋۋىلىگەرامىزانھەجنى  رەسۇائل: ۆئم -55
 پ قىلىشتا پەزىلەت بارمۇ؟غا بەلگىلەىائخىر 

 تۇرىغا ۋەوئت ھەج قىلىش ەئۋۋىلىگە، رەندا ۆئمزاىما جاۋاب: ر 
سىگە ھەدىقى ىرىنىڭ يۇق ملسو هيلع هللا ىلص، رەسۇلۇلالھ ائخىرىغا بەلگىلەنمەيدۇ

 ىغاساۋابنىڭ ھەج پەرز  نىڭ ساۋابىھەج رەدىكى ۆئمرامىزان ،ائساسەن
ھەج ۈئچۈن  رەۆئم ھەدىسىدەۆئز ملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ . بولىدۇ باراۋەر

ا سەپەر قىلىپ درامىزانر بىر كىشى ييەن بىر كۈننى بەلگىلىمدى، ەئگەمۇەئ
 .ساۋابىغا ېئرىشكەن بولىدۇ ڭھەجنى پەرز ۇئ  ،ھەج قىلسا رەۆئم

                                                           
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايىتى. ②
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 تىكاپنىڭ مەنىسى نېمە؟سۇائل: ېئ -56

 ،بىر نەرسىنى الزىم تۇتۇش :مەنسى غەتجاۋاب: ېئتىكاپنىڭ لۇ
 . لىك تۇر ېگەنش دىتىنى توختۆئزى ۇئنىڭغا

 ققلەندۈرەلەيدىغان ەئقىللىقارىنى پەر  - ائق شەرىئ مەنىسى:
زىم ۈئچۈن مەسجىدنى ال قا ىئتاەئت قىلىشهللا  پەقەتمۇسۇلماننىڭ 

 .لىك تۇر دېگەن ىتۇتۇش

 نىدىالۋە مەدى ەپتا تۇرۇش پەقەت مەككتىكاېئ»سۇائل:  -57
 ؟يىش توغرىمۇدې «ۇس بولىدۇدۇر 

ىڭ وئرنى ۇئن ،يولغا قويۇلغان سۈننەت –تىكاپتا تۇرۇش جاۋاب: ېئ
 – ا تۇرۇشتىكاپتېئ يۈزلۈك مەسجىدنى ۆئز ىئچىگە ائلىدۇ، چۈنكىۇموئم

ۋە ياكى ۇئنىڭدىن باشقا مەسجىدى ەئقسا ھەرەم مەسجىدى ياكى 
ۇرائن ۋە ق ناماز وئقۇش ،هللا نى زىكىر قىلىش ،مەسجىدلەردە بولسۇن

 قىلىش بىلەن بولىدۇ. تىالۋەت قىلىشنى نىيەت

 تىكاپنىڭ پايدىسى نېمە؟سۇائل: ېئ -58

ن مەلۇم ا ىئشلىرىدىدۇني –ۇئ ، تىكاپنىڭ پايدىسى كۆپجاۋاب: ېئ
، انىدىغيۈزلىن قىال هللاۋۇجۇدى بىلەن  تۈنپۈ قول ۈئزۈپ،ۋاقىت 

بادەت ىدىغان ىئز ۈئقول مان ىئشالردىن يا يىدىكىېئ رامىزانخۇسۇسەن 
پايدا  غانتىكاپتىن ائلىدىېئ ،مان ىئشالردىن قول ۈئزۈش بولسايا .ھاياتى

ۋە الش نى جۇغىروزا تۇتقۇچى قەلب شۇنداقال، ۋە مەقسەتنى تولۇقاليدۇ
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ىنى پ قويغان نەرسىسىتىيوق ىئبارەت چالندۇرۇشتىنتىن ىنەپسىن
 قىال يۈزلىنىدۇ.هللا دۇنيادىن قول ۈئزۈپ  ۋە تاپااليدۇ

ۇ ۇيدىغان مەسجىدتە بوالمدمە نامىزى وئقسۇائل: ېئتىكاپ جۈ -59
 وئقۇمايدىغان مەسجىدتىمۇ؟ نامىزى  مەياكى جۈ

تە دىجوئقۇيدىغان چوڭ مەس نامىزى  مەجاۋاب: ېئتىكاپنى جۈ
ىيات ھتېئ ۈئچۈن دىن قالماسلىقىۈمە نامىز ، يەنى جەئۋزەلش قىلى

 ياخشى. ېئتىكاپتا تۇرۇشچوڭ مەسجىدتە  ،قىلىپ

ۈئچۈن روزا تۇتۇش  ىس بولۇشتىكاپنىڭ دۇرۇسۇائل: ېئ -63
 ؟مۇشەرت

روزا تۇتۇش شەرت  ۈئچۈن نىڭ دۇرۇس بولۇشىتىكاپجاۋاب: ېئ
 ەر ۋاقىتا تۇرۇش ھتىكاپتېئ ،داىكۆز قارىشۇمھۇر ۆئلىماالرنىڭ . جەئمەس
 ىكاپتا تۇرۇشتىدا ېئكۈن ائخىرقى وئن نىڭرامىزانلېكىن  .سۈننەت مۇتلەق

ر نۇ  ەۋ كاپتا تۇرغۇچى روزا تۇتسا ياخشىىتېئ تەكىتلەنگەن سۈننەت.
تۆۋەندىكى  تۇرسىمۇ ېئتىكاپتا ، لېكىن روزا تۇتمايبولىدۇ ر ۈئستىگە نۇ 

 تىكاپ ى توغرا بولىدۇ.نىڭ ېئىدەلىل بىلەن ۇئ كىش

مەن » :ىندملسو هيلع هللا ىلص رەسۇلۇلالھ ۆئمەر ىئبنى خەتتاب رەزىيەلالھۇ ەئنھۇ 
اپتا تۇرۇشنى تىكبىر كېچە ېئ تىكى ۋاقتىمدا ھەرەم مەسجىدىدەھىلىيەتجا

ا ۋاپە نەزىرىڭگ»ملسو هيلع هللا ىلص: دى، رەسۇلۇلالھ ۋېدەپ سورى «ىئدىم قىلغان نەزىر

 تۇرۇپ، تۇتماي رامىزان ھەدىس بۇ ①دېدى.« ىپ، ۇئنى وئرۇنلىغىن!قىل

                                                           
 بۇخارى رىۋايىتى. ①
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گە  ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ ەئمما غا دەلىل. ىتىكاپتا تۇرۇشنىڭ جاىئزلىقېئ
 ەئۋزەل. تىكاپتا تۇرۇشىدا ېئنىڭ ائخىرقى وئنرامىزان ۈئچۈن ىشىشەئگ

دۇرۇس  ىىكاپتىن چىقىشتسۇائل: ېئتىكاپتا تۇرغۇچىنىڭ ېئ -63
 بوالمدۇ؟

چۈن ۈئ ىتىتۇرغۇچى پەقەت زۆرۈر بولغان ھاججاۋاب: ېئتىكاپتا 
 - ۋە يەپ شقىلىغۇسلى  ،مەسىلەن .دۇرۇس بولىدۇ ىچىقىشېئتىكاپتىن 

 وئخشاش. قاتارلىقالرغاىئچىش 

 تىكاپقا كىرىدىغان ۋاقىت قايسى؟سۇائل: ېئ -62

ىكاپنى تجاۋاب: ېئتىكاپنى ىئرادە قىلغان كىشى ېئتىكاپ وئرنىغا ېئ
  ىڭنرامىزان ىپ،اڭ ائتقاندىن باشالپ كىر مەقسەت قىلغان كۈنى ت

 لىماالر:بەزى ۆئن چىقىدۇ، يىېىرقى كۈنى كۈن كىرىپ كەتكەندىن كائخ
ىش بىلەن قت نامىزىغا چىيتىكاپىدىن ھېېئ تىكاپتا وئلتۇرغۇچىېئ»

 .ۇدەيد «چىقىشى مۇستەھەب

ىكاپتا تىئككى كۈن ېئ -قاراپ بىر  نىڭ شاراىئتگەىسۇائل: ۆئز  -61
 تۇرۇش دۇرۇس بوالمدۇ؟

ككى كۈن ىئ -بىر  ،لىش شەرتىگە ائساسەنقى شۇنى نىيەتجاۋاب: 
 ۇرۇس بولىدۇ.تىكاپتا تۇرۇش دېئ

 تىكاپنىڭ ەئركانلىرى قايسى؟سۇائل: ېئ -64
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مەسجىدتە  ەۋ ىلىشنىيەت قۇئنى  تىكاپنىڭ ەئركانلىرى:جاۋاب: ېئ
 ولىدۇ.ب ىالتىكاپ شەرىەئتتە پەقەت مەسجىدتچۈنكى ېئ تۇر،تۇرۇش

 تى نېمە؟ر تىكاپنىڭ شەسۇائل: ېئ -65

 ۋە لمانمۇسۇ –جاۋاب: ېئتىكاپنىڭ شەرتى: ېئتىكاپتا تۇرغۇچى 
تىن، اسپىن ۋە زھەي الر بولساائيال ، شۇنداقالباالغەتكە يەتكەن بولۇشى

 شەرت قىلىنىدۇ. ىپاك بولۇش جۇنۇپلۇقتىنبولسا  ەئرلەر

 ؟بۇزىدۇېئتىكاپنى نېمە سۇائل:  -66

ىۋەت ۋە اسسىدىكى مۇنىائيالالر وئتتۇر  - تىكاپنى ەئرجاۋاب: ېئ
ۈن تىكاپتىن ھاجەت ۈئچېئ بۇزىدۇ.چىقىش ېئتىكاپتىن ھاجەتسىز 

 .ۇبولىد مۇباھ لىشىپ كېقايت ھاجىتىنى تۈگىتىپ چىقىش ۋە

ىدىغان لشى ياخشى بوۈچى كۆڭۈل بۆلتىكاپتا تۇرغۇسۇائل: ېئ -67
 ەئدەپلەر قايسى؟

كۆڭۈل بۆلىدىغان ەئدەپلەرنىڭ  تىكاپتا تۇرغۇچىجاۋاب: ېئ
، ى لىر سشەرىئ ىئلىم دەر  ،زىكىر شەرىەئتتە يولغا قويۇلغان :دىنىقاتار 

 .الردۇر وئقۇشنى كۆپ الر ۋە نەپلە ناماز  قۇرائن

 ؟الرىمۇباھ بولغان ىئشالر قايس لىقلىرىداتىكاپ ائر سۇائل: ېئ -68

ش، ىئچىش ۋە ۇئخال - ەپتىكاپتا وئلتۇرغۇچى ۈئچۈن يجاۋاب: ېئ
 چېچىنى ،سۆزلىشىشبىلەن  ۇۋاتقان باشقا كىشىلەروئلتۇر  تىكاپتاېئ
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نىڭ ىميىائخىرىغا قەدەر كېئتىكاپنىڭ تىرناق ېئلىش ۋە  چۈشۈرۈش،
 يىش مۇباھ بولىدۇ.چىرايلىقىنى كى

 

ىلەن ەئمەل ب ىغىنەتىرىشچانلىق ۋە قىسق غىنەبۇ كىتاب ائز 
ۋە ېرىشىنى نىڭ ەئجىر بهللا تعالى  سەۋەبلىكبۇ كىتاب  مەن ائخىرالشتى.

تاقىتى ر كىشىنى بىھېچ مەن. هللا تعالىىد قىلىۈئم بولۇشىنى نۇسرەت دىنغا
 .مايدۇىئشالرغا تەكلىپ قىل يەتمەيدىغان

ىز ۇئنىڭغا برىشىنى ۋە ېبەرىكەت ب ىلىمگەىن بۇ ەئمتاائالدهللا 
ن، ەدا قىلىپ بېرىشىنى سورايمىزانىۇئنى ەئمەل مۇئچراشقان كۈندە 

 ائمىن!

َ َرب َ الَْعالََمنَي!  والَْحْمُد ّلَِله
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