
 
 

روزا ، مۇساپىر قاتارلىقالرغا ئائىت بىمارالرئايالالر، 
مهسىلىلهرھهققىدىكى مۇھىم   

]ئۇيغۇرچه[  
 

 أحكام الصيام للمرأة المسلمة
]باللغة األويغورية[   

 
 مۇھهممهد يۇسۇپ                           

 محمد يوسف

 

 

 

تهمكىنى. ن: تهكشۇرۇپ بىكىتكۇچى  

تمكيني. ن: المراجعة  

 

 

 شهھرى رەبۋە رايونى دىن تهشۋىقات ھهمكارلىق رىياد
 مهركىزى 

المكتب التعاوني للدعوة وتوعية الجاليات بالربوة بمدينة  
 الرياض

1428 – 2007 

 
  



 ١

  

روزا ھهققىدىكى ، مۇساپىر قاتارلىقالرغا ئائىت بىمارالرر، ئايالال

  مهسىلىلهرمۇھىم 

  :ئايلىق ئادىتى ئىچىدىكى ۋە تۇغۇتلۇق ئايالالر ھهققىدە 

ئايلىق ئادىتى ئىچىدىكى ۋە تۇغۇتلۇق ئايالالرنىڭ ناماز ئوقۇشى، قۇرئان كهرىم  

قىلىشى جائىز تىالۋەت قىلىشى، قۇرئان كهرىمنى تۇتۇشى ۋە كهبىنى تاۋاپ 

ئىسالم فىقهىشۇناس . بولمىغاندەك، ئۇالرنىڭ روزا تۇتۇشلىرىمۇ جائىز ئهمهستۇر

ئالىملىرىنىڭ ھهممىسى، ئايلىق ئادىتى ئىچىدىكى ۋە تۇغۇتلۇق ئايالالرنىڭ روزا 

تۇتۇشىنىڭ قهتئى توغرا ئهمهسلىكىنى، ئهگهر ئۇالر روزا تۇتقان تهقدىردىمۇ، ئۇالرنىڭ 

 روزىسىنىڭ بېكار بولىدىغانلىقىنى ۋە ئۇالرنىڭ ھهيز ۋە نهپاسلىق بۇھالهتته تۇتقان

ۋاقىتلىرىدا تۇتالمىغان پهرز روزىلىرىنى پاك بولغان باشقا ۋاقىتالردا تۇتۇشىنىڭ پهرز 

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى ئۇ . ئىكهنلىكىنى قارار قىلىدۇ

منىڭ دەۋرىدە، ئايلىق ئادەت ئىچىدە بولغان پهيغهمبهر ئهلهيهىسساال« :مۇنداق دەيدۇ

روزىنىڭ قازاسىنى تۇتۇشقا . ۋاقىتلىرىمىزدا روزا تۇتمايتتۇق، ناماز ئوقۇمايتتۇق

بۇخارى ۋە مۇسلىم (» بۇيرۇالتتۇق، ئهمما نامازنىڭ قازاسىنى ئوقۇشقا بۇيرۇلمايتتۇق 

  ). رىۋايىتى

ۇ، ئۇالرنى كېچىگىدىن باشالپ كىچىك بالىالرغا گهرچه روزا پهرز بولمىغان بولسىم

رۇبهييه . ئىبادەتلهرگه ئادەتلهندۈرۈش ئۈچۈن ئۇالرنى روزا تۇتقۇزۇش ياخشى ئىشتۇر

كىچىك بالىلىرىمىزنى «: رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ

اساپ روزا تۇتقۇزاتتۇق، مېچىتكه ئىلىپ باراتتۇق، ئۇالرغا يۇڭدىن ئويۇنچۇقالرنى ي

بېرەتتۇق، ئۇالر ئاچلىقتىن يىغالشقا باشلىغاندا، بۇ ئويۇنچۇقالر بىلهن ئۇالرنى مهشغۇل 

  ) .بۇخارى رىۋايىتى(» قىالتتۇق 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كىچىك بالىالرنى كىچىگىدىن باشالپ ئىسالم  

  بۇ . شهرىئىىتىدە بۇيرۇلغان ئهمهللهرنى ئورۇنالشقا كۆندۇرۇشكه ئهمىر قىلغان
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 ئىبادەتلهرنى قىزغىنلىق بىلهن -ئۇالرنىڭ، ئۇالر باالغهتكه يهتكهندىن كېيىنمۇ، ئهمهل

  ئادا قىلىدىغان، شهرىئهتنىڭ تهكلىپلىرىنىڭ ھېچبىرىنى ئېغىر كۆرمهيدىغان بولۇپ 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەپ . تهربىيىلىنىپ چىقىشى ئۈچۈن ئىدى

ته يېشىدا ناماز ئوقۇشقا بۇيرۇڭالر، ئۇالر ئون ياشقا بالىلىرىڭالرنى يهت« :كۆرسهتكهن

ئهبۇداۋۇد (» ئۇالرنىڭ ياتاقلىرىنى ئايرىۋېتىڭالر. كىرگهندە ناماز ئوقۇمىسا ئۇرۇڭالر

 ئۇغۇلالر - دېگهن ئهمىر، قىز» ياتاقلىرىنى ئايرىۋېتىڭالر « : بۇ ھهدىستىكى). رىۋايىتى

 بىرىدىن ئايرىپ، ئوغۇلالرنى ئايرىم، - ىرئون ياشقا كىرگهندە، ئۇالرنىڭ ياتاقلىرىنى ب

چۈنكى بالىالر ئون ياشتىن كېيىن . قىزالرنى ئايرىم ئۆيدە ياتقۇزۇڭالر دېگهنلىكتۇر

 ئوغۇلالرنى بۇياشلىرىدا ئايرىم ياتقۇزمىغاندا، - قىز. باالغهتكه يېتىشكه باشاليدۇ

 - غان ئهدەپ بىرىنى ھۆرمهتلهيدى-  بىرىدىن ھايا قىلىدىغان، بىر-ئۇالرنىڭ بىر

  .ئهخالقلىق بولۇپ يېتىلىشىگه ئېغىر دەرىجىدە زىيان يېتىدۇ

  : مۇساپىر ۋە كېسهل كىشىلهر ھهققىدە   

كىشىلهر ) يهنى يول ئۈستىدە بولغان(ئىسالم دىنى شهرىئىتى كېسهل، مۇساپىر     

كېسهللهر شىپا . ئۈچۈن رامىزان كۈنلىرىدە روزا تۇتماسلىقنى رۇخسهت قىلغان

، مۇساپىرالر يۇرتىغا قايتقاندىن كېيىن، رامىزاندا تۇتمىغان روزىلىرىنىڭ تاپقاندىن

سىلهردىن كىمكى رامىزان «:ئالالھ تائاال بۇھهقته مۇنداق دەيدۇ. قازاسىنى تۇتىدۇ

ئېيىدا ھازىر بولسا، رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن، كىمكى كېسهل ياكى مۇساپىر بولۇپ، 

بهقهرە سۈرىسى (» باشقا كۈنلهردە تۇتسۇن) ئۈچۈنتۇتمىغان بولسا، تۇتمىغان كۈنلهر (

  ). ئايهت- ١٨٥

ھهرقانداق كېسهل كىشىنىڭ بۇ كېسهللىكىنى باھانه قىلىپ روزا  

كېسهل ئادەتته ئېغىر كېسهللهردىن بولۇشى ۋە . تۇتماسلىقىغا رۇخسهت يوقتۇر

بۇھالهتتىكى كېسهل كىشى ئهگهر روزا تۇتسا، ئۇنىڭ كېسىلىنىڭ تېخىمۇ 

ىشىپ كېتىدىغانلىقى ياكى ساقىيىشىنىڭ كېچىكىپ كېتىدىغانلىقى ئېغىرل

  دوختۇرالرنىڭ ئىپادىسى ياكى تهجرىبىلهرنىڭ يهكۈنلىرى ئارقىلىق ئېنىق 
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ئهمما ئادەتتىكى . بىلىنگهن بولسا بۇنداق كىشىنىڭ روزا تۇتماسلىقىغا رۇخسهتتۇر

 ئاغرىقالر روزا باش ئاغرىقى، چىش ئاغرىقى ۋە رېۋماتىزىمغا ئوخشىغان يېنىك

بۇنداف ئاغرىغان كىشىلهر روزا تۇتۇشتىن باش . تۇتماسلىققا ئۆزۈر بواللمايدۇ

 - شۇنىڭدەك روزا تۇتسا ئۇنىڭغا بهرداشلىق بېرەلمهيدىغان، ياكى كېچه. تارتالمايدۇ

ئىچىمىسه  كۈندۈزى دوراكۈندۈز دورا ئىچىپ تۇرۇشقا تهۋسىيه قىلىنغانلىقتىن، 

غىرلىشىپ كېتىشى ياكى شىپا تېپىشىنىڭ كېچىكىپ كېسىلىنىڭ تېخىمۇ ئې

چۈنكى ئىسالم . كېتىشى ئېنىق بولغان كېسهللهرنىڭ روزا تۇتماسلىقىغا رۇخسهتتۇر

شۇڭا دىندا قىيىنچىلىقالرغا . دىنى ئاسانلىق ئۈستىگه قۇرۇلغان بىردىندۇر

 ئاالھىدە  ئىبادەتلهردە كىشىلهرنىڭ مهنپهئهتلىرى- ئهمهل . كىشىلهرنى زورالش يوقتۇر

  .كۆزدە تۇتۇلىدۇ

مۇساپىرالرنىڭ رامىزان ئېيىدا روزا تۇتماسلىقى ئۈچۈن سهپهرنىڭ، ئادەتته نامازنى  

 كىلو ٩٠ئۇبولسىمۇ ئهڭ ئاز . قهسىر قىلىشقا ئويغۇن بولغان سهپهر بولۇشى شهرتتۇر

 كىلو مېتىردىن قىسقا ٩٠ئهگهر سهپهر . مېتىر مۇساپىلىك يولغا سهپهر قىلىشىدۇر

چۈنكى قىسقا . ساپىلىك بولسا بۇنداق كىشىنىڭ روزا تۇتۇشى بهلگىلىنىدۇمۇ

مۇساپىرنىڭ روزا تۇتماسلىقىغا رۇخسهت . مۇساپىلىك سهپهردە قىيىنچىلىق بولمايدۇ

قىلىنىشنىڭ سهۋەبىمۇ يولدىكى ئاز ـ توال قىيىنچىلىقالرنىڭ يۈزىسىدىن بولسا 

   .كېرەك

اشالنغان بولسۇن، مهيلى رامىزان ئىچىدە سهپهر مهيلى رامىزان ئېيىدىن بۇرۇن ب

باشالنغان بولسۇن ھهر ھالهتته، رامىزان كۈنلىرىدە سهپهردە بولغان كىشىنىڭ روزا 

روزىسىنى   ئهگهر كىشى مۇقىم ھالىتىدە رامىزان . تۇتماسلىقىغا رۇخسهت باردۇر

سهۋەبى تۇتۇپ، شۇكۈنى سهپهرگه چىقىدىغان بولۇپ قالسا، ئۇنىڭ سهپهرگه چىققانلىقى 

. بىلهن روزىسىنى بۇزۇشى ھهنهپىي ۋە مالىكى مهزھهبلىرىگه كۆرە، توغرا ئهمهستۇر

شاپىئىي ۋە ھهنبهلى مهزھهبلىرىگه كۆرە، . بۇنداق قىلغان كىشى گۇناھكار بولىدۇ

  ئهمما پۈتۈن مهزھهبلهردە بىردەك . الزىم كېلىدۇ ئۇنىڭغا پهقهت قازاال . جائىزدۇر
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مۇقىم ھالىتىدە روزا تۇتۇپ، شۇكۈنى سهپهرگه چىققان : ىلهئىتتىپاققا كهلگهن مهس

كىشى سهپهردە بهرداشلىق بېرەلمهيدىغان قىيىنچىلىقالرغا دۇچ كهلگهن بولسا، 

. كېيىن ئۇنىڭ قازاسىنى تۇتىدۇ. مۇنداق كىشىنىڭ روزىسىنى بۇزۇشى جائىزدۇر

« :ۇ ھهدىستۇربۇنىڭ دەلىلى، جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنغان مۇن

بولىدىغان كۈنى مهككىگه قاراپ يولغا ) ئازات(پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مهككه فهتهى 

دېگهن يهرگه يېتىپ كهلگهنگه قهدەر روزا تۇتتى، كىشىلهرمۇ " قۇرائۇلغانىم"چىقتى ۋە 

 روزا -بۇۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا، . ئۇنىڭ بىلهن بىرگه روزا تۇتقان ئىدى

هرنى بهرداشلىق بېرەلمهيدىغان ھالغا چۈشۈردى، ئۇالر سىزنىڭ نېمه دەپ ئهمىر كىشىل

 دېيىلگهندە، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ئىستاكان سۇنى -قىلىشىڭالرنى كۈتمهكته

ئېلىپ كېلىپ پېشىن ۋاقتىدا ئۇنى ئىچتى، كىشىلهر ئۇنىڭ ھهرىكىتىگه قاراپ 

 روزىغا داۋام قىلىۋاتقانلىق خهۋىرى شۇندىن كېينمۇ بهزى كىشىلهرنىڭ. تۇراتتى

مۇسلىم (» دېدى -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمغا يهتكهندىن كېيىن، ئۇ، ئۇالر ئاسىيالردۇر،

  ) .ۋە تىرمىزى رىۋايىتى

ھهنهپىي مهزھىبىگه كۆرە، سهپهردە روزا .  مهككه فهتهى بولغان كۈن رامىزان ئىدى 

ىنى ئېنىق بىلگهن كىشىنىڭ روزا تۇتسا ئۆزىنىڭ ھاياتىغا زىيان يېتىدىغانلىق

شۇنىڭدەك سهپهر مۇساپىسىدە . ئۇنىڭ بۇھالهتته تۇتماسلىقى پهرزدۇر. تۇتۇشى ھارامدۇر

بۇنىڭ سهۋەبى . بولمىسىمۇ، جىهادتا بولغان كىشىنىڭ روزا تۇتماسلىقى ياخشىدۇر

الم چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسسا. دۈشمهنگه تاقابىل تۇرۇشتا كۈچلىك بولۇش ئۈچۈندۇر

. يۇقىرىقىالر رامىزان روزىسى ئۈچۈندۇر. مهككه فهتهى قىلىنغان كۈنى شۇنداق قىلغان

سهپهرگه چىققان كىشىنىڭ تۇتقان روزىسى ئهگهر نهپلى روزىالردىن بولغان بولسا، ئۇنى 

  . بۇزۇش شهرتسىز دۇرۇستۇر

 تۇتۇپ، شۇ كۈنى قاتتىق كېسهلگه گىرىپتار كىشى ئهگهر ساقلىق ھالىتىدە روزا

كېيىن ساقايسا قازاسىنى . بولغانلىق سهۋەبتىن روزىسىنى بۇزسا گۇناھ بولمايدۇ

  رامىزان ئىچىدە سهپهردىن قايتسا ۋە كېسهل كىشى كېسىلىدىن  مۇساپىر . تۇتىدۇ
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ۋەبى بىلهن بۇرۇنقى سهپهر ياكى كېسهل سه. شىپا تاپقان بولسا، روزىنى داۋامالشتۇرىدۇ

رامىزاندا تۇتالمىغان . تۇتالمىغان روزىلىرىنى رامىزاندىن باشقا ئايالردا تۇتىدۇ

كۈنلهرنىڭ روزىسىنى، رامىزاندىن كېيىنكى ئايدىال تۇتۇشى شهرت ئهمهس، بهلكى 

  . كېلىدىغان رامىزانغىچه قايسى بىر ئايدا تۇتۇپ ئادا قىلسا بولىدۇ

  :ۇ ياكى تۇتماسلىقمۇ؟مۇساپىر ئۈچۈن روزا تۇتۇش ئهۋزەلم

پۈتۈن ئىسالم فىقهىشۇناس ئالىملىرى مۇساپىر كىشىنىڭ روزا تۇتماسلىقىنىڭ 

ئىكهنلىكى ۋە ئهگهر روزا تۇتسا تۇتقان روزىسىنىڭ قوبۇل ) يهنى دۇرۇس(جائىز 

رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ  ئائىشه. بولىدىغانلىقىدا ئىتتىپاقتۇر

 سهپهردە روزا تۇتايمۇ ياكى -  مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن،«:مۇنداق دەيدۇ

 دەپ جاۋاب -  خالىساڭ تۇتقىن، خالىساڭ تۇتمىغىن،- دەپ سورىۋىدىم، ئۇ،-تۇتمايمۇ؟

مۇساپىر ئۈچۈن روزا « ئىسالم فىقهىشۇناس ئالىملىرى ). بۇخارى رىۋايىتى(» بهردى

. له ئۈستىدە ئىختىالپالشقاندېگهن مهسى» تۇتۇش ئهۋزەلمۇ ياكى تۇتماسلىقمۇ؟ 

ھهنهپىي، شاپىئىي ۋەمالىكى مهزھهبلىرىگه كۆرە، روزا تۇتسا ئۇنىڭغا بهرداشلىق 

بېرەلهيدىغان كىشىلهرنىڭ روزا تۇتقىنى تۇتمىغىنىدىن ئهۋزەل، بهرداشلىق 

چۈنكى رامىزاندا روزا . بېرەلمهيدىغان كىشىلهرنىڭ تۇتمىغىنى تۇتقىنىدىن ئهۋزەلدۇر

الھ تائاالنىڭ ئهمرى، سهپهر سهۋەبى بىلهن روزا تۇتماسلىق ئۇنىڭ تۇتۇش ئال

شۇڭا رۇخسهتكه ئهمهل قىلغاندىن كۆرە، ئهمىرگه ئهمهل قىلىش . رۇخسىتىدۇر

چۈنكى ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە، مۇساپىرالرنىڭ روزا تۇتماسلىقىغا . ئهۋزەلدۇر

ر روزا تۇتۇش سىلهر ئهگهر بىلسهڭال« :رۇخسهت قىلغان ئايهتنىڭ ئاخىرىدا

  ). ئايهت-١٨٤بهقهرەسۈرىسى (دەيدۇ » ياخشىدۇر)ئېغىز ئوچۇق يۈرۈشتىن(ئۈچۈن

ئهمما ھهنبهلى مهزھىبىگه كۆرە، مۇساپىرنىڭ روزا تۇتمىغىنى تۇتقىنىدىن  

 پهرمانلىرىنىڭ ئىجرا قىلىنىشىنى -چۈنكى ئالالھ تائاال ئۆزىنىڭ ئهمىر. ئهۋزەلدۇر

مۇساپىرنىڭ روزا . رىنىڭمۇ ئىجرا قىلىنىشىنى ياقتۇرىدۇياقتۇرغاندەك، رۇخسهتلى

  يۇقىرىقىالر چىققان سهپىرىدە ئارتۇق . تۇتماسلىقى ئالالھ تائاالنىڭ رۇخسىتىدۇر
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قىيىنچىلىق ياكى بهرداشلىق بېرەلمهيدىغان دەرىجىدە مۇشهققهت كۆرمهيدىغان 

نچىلىققا دۇچ ئهمما روزا تۇتسا ئېغىر قىيى. مۇساپىرالرغا خاس ھۆكۈملهردۇر

كېلىدىغان مۇساپىرالرنىڭ تۇتمىغىنى تۇتقىنىدىن ئهۋزەللىكىدە ئىختىالپ يوقتۇر، 

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ۋە كېينكى ساھابىالرنىڭ دەۋرلىرىدە، . ئهلۋەتته

مۇسۇلمانالرنىڭ رامىزاندا سهپهرگه چىققانالردىن بهزىسى روزا تۇتاتتى، بهزىسى 

ئهنهس . غانالرنى ياكى تۇتمىغانالر تۇتقانالرنى ئېيىپلىمايتتىتۇتقانال تۇتمى. تۇتمايتتى

پهيغهمبهر « :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ

ئهلهيهىسساالم بىلهن رامىزان ئايلىرىدا سهپهرلهرگه چىقاتتۇق، روزا تۇتقانالر 

ئهمما  ).بۇخارى رىۋايىتى(» تى تۇتمىغانالرنى ياكى تۇتمىغانالر تۇتقانالرنى ئېيىپلىمايت

شهرىئهت تهبىرى بىلهن . مۇساپىر كىشىنىڭ نهپلى روزا تۇتۇشى جائىز ئهمهستۇر

« :جابىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ. مهكرۇھتۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم سهپهر ئۈستىدە ئىدى، ئۇ كىشىلهرنىڭ بىر ئادەمگه كۈننىڭ 

ئهتراپىغا توپلىشىۋالغىنىنى   سسىغىدىن سايا سېلىش ئۈچۈن ئۇ ئادەمنىڭ ئى

 دەپ -  بۇ ئادەم روزا تۇتقان ئىدى،-  دەپ سورىۋىدى، كىشىلهر،- بۇ نىمه ئىش؟-كۆرۈپ،

 سهپهردە روزا تۇتۇش ياخشى -جاۋاب بېرىشتى، بۇۋاقىتتا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم،

  ).ىتىبۇخارى رىۋاي(»  دېدى-ئىشالردىن ئهمهس

  : ھامىلدار، باال ئېمىتىدىغان ئايالالرۋە ياشىنىپ قالغان كىشىلهر ھهققىدە   

ۋە باال ئېمىتىدىغان ئايالالر ) يهنى ئېغىر ئاياق(ئىسالم شهرىئىتى ھامىلدار    

ئهگهر روزا تۇتسا، ئۆزلىرىنىڭ ياكى بۇۋاقلىرىنىڭ ساقلىقىغا زىيانلىق بولۇشىدىن 

شۇنىڭدەك ياشىنىپ قالغان ئهر . اسلىقىغا رۇخسهت قىلىدۇقورقسا، ئۇالرنىڭ روزا تۇتم

ۋە ئايال كىشىلهرنىڭمۇ روزا تۇتماي، رامىزاننىڭ ھهر بىر كۈنى ئۈچۈن بىر پىقىر 

ئالالھ تائاال . بېرىشىگه رۇخسهت قىلىدۇ) ماددىي بهدەل(تويغۇدەك مىقداردا فىديه 

 تۈپهيلىدىن مۇشهققهت قېرىلىق ياكى ئاجىزلىق(روزىنى « :بۇھهقته مۇنداق دەيدۇ

  بىر پېقىر تويغۇدەك ) كۈنلۈكى ئۈچۈن(ئاران تۇتىدىغان كىشىلهر تۇتمىسا، ) بىلهن
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ئىمام ئهبۇ ھهنىفه مۇنداق ).  ئايهت- ١٨٤بهقهرە سۈرىسى (» فىديه بېرىشى الزىم

ھامىلدار ۋە باال ئېمىتىدىغان ئايالالر ئهگهر روزا تۇتمىسا، ئۇالر قازاسىنى « :دېگهن

  ) .دىن» ئهل ئىختىيار«(» فىديه بېرىشى الزىم كهلمهيدۇ . ن تۇتىدۇكېيى

قېرىلىقتىن، ئاجىزلىقتىن ياكى كېسهللىكتىن «:ئىبنى قۇدامه مۇنداق دېگهن

روزا تۇتمىغان كىشى ئهگهر شىپا تېپىشىدىن ئۈمىتسىز بولسا، تۇتمىغان ھهربىر كۈنى 

  ).ئهلمۇغنىيدىن(» ئۈچۈن بىر مىسكىن تويغۇدەك مىقداردا فىديه تۆلهيدۇ

ئۈستىدە تۇتۇشقا تېگىشلىك روزىسى قالغان ھالدا ئۆلۈپ كهتكهن كىشى  

  :ھهققىدە

 ھهر بىر مۇسۇلمان ئۇنى ئۆزى تۇتۇشىغا بۇيرۇلغان -  رامىزان روزىسىنى تۇتۇش 

خۇددى بهش ۋاخ ناماز بىرسىنىڭ باشقا بىرسى . ئۇ جىسمانىي ئىبادەتتۇر. پهرز ئهينىدۇر

ويۇشى بىلهن ئادا تاپمىغاندەك، روزىمۇ باشقا بىرىنىڭ تۇتۇپ قويۇشى ئۈچۈن ئوقۇپ ق

  . بىلهن ئادا تاپمايدۇ

. ئىسالم فىقهىشۇناس ئالىملىرى بۇ مهسىله ئۈستىدە ئىختىالپ قىلىشقان

ھهنهپىيي، شافئىي ۋە مالىكىي مهزھهبلىرىگه كۆرە، بىراۋ ئۈستىدە تۇتۇشقا تېگىشلىك 

ئۆلۈپ كهتكهن بولسا، ئۇنىڭ تۇغقانلىرىدىن بىرىنىڭ بولغان روزىسى قالغان ھالدا 

ئۇنىڭ تۇتالمىغان روزىسىنى تۇتۇپ قويۇشى جائىز ئهمهس، پهقهت ئۆلگۈچىنىڭ 

تۇتالمىغان روزىسىنىڭ ھهر بىر كۈنلىكى ئۈچۈن پېقىرالرغا ئوتتۇرا دەرىجىلىك بىر 

ادا قىلغان ۋاخلىق تاماقتىن ھېسابالپ فىديه بېرىشى ئارقىلىق ئۇنىڭ روزىسىنى ئ

بۇالرنىڭ دەلىلى ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭ پهيغهمبهر . بولىدۇ

بىر ئايلىق روزىسىنى « :ئهلهيهىسساالمدىن رىۋايهت قىلغان مونۇ ھهدىسىدۇر

تۇتالماستىن ئۆلۈپ كهتكهن كىشى ئۈچۈن ئۇنىڭ ھهر بىر كۈنلىكىگه بىر  

دىسنىڭ روھى بويىچه بىر بۇھه). تىرمىزى رىۋايىتى(» تويغۇزسۇن مىسكىننى

كىشىنىڭ يهنه بىر كىشىنىڭ ئۈستىدىكى ئىبادەتلىرىنى ئورۇنالپ قويۇشى جائىز 

  يهنى بىر كىشى ھهج پهرىزىنى ئادا قىلىشقا . ئهمهس، پهقهت ھهج قىلىپ قويااليدۇ
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ئاجىز كهلگهنلىكتىن باشقىسىغا ھاۋاله قىلغان بولسا ياكى ئۆلۈشىدىن بۇرۇن ئۆزى 

ىلىنىشىنى ۋەسىيهت قىلغان بولسا، ئۇ كىشى ئۈچۈن باشقا بىرىسىنىڭ ئۈچۈن ھهج ق

ئهمما مۇندىن باشقا ئىبادەتلهرنى بىرىنىڭ باشقا بىرى . ھهج قىلىپ قويۇشى جائىز

ئهمما ھهنبهلى مهزھىبىگه كۆرە، ئۈستىدە تۇتۇشقا . ئۈچۈن قىلىشى جائىز ئهمهستۇر

شىنىڭ روزىسىنى، ئۇنىڭ تېگىشلىك روزىسى قالغان ھالدا ئۆلۈپ كهتكهن كى

بۇالرنىڭ دەلىلى، ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها پهيغهمبهر . تۇغقانلىرى تۇتۇپ قويسا بولىدۇ

ئۈستىدە تۇتۇشقا تىگىشلىك «:ئهلهيهىسساالمدىن رىۋايهت قىلغان مۇنۇ ھهدىستۇر

روزىسى قالغان ھالدا ئۆلۈپ كهتكهن كىشىنىڭ تۇتالمىغان روزىسىنى، ئۇنىڭ 

كۆپچىلىك ئالىمالر بۇھهدىسنىڭ ). مۇسلىم رىۋايىتى(»ئادا قىلىدۇ تۇغقانلىرى 

تۇغقانلىرى ئۇنىڭ تۇتمىغان روزىسى ئۈچۈن : مهنىسىنى تهۋىل قىلىپ، بۇنىڭ مهنىسى

مىسكىنلهرگه تائام بېرىش ئارقىلىق ئۇنىڭ ئۈستىدە قالغان روزىنى ئادا قىلىدۇ 

ه خۇددى ئۇنىڭ ئۈچۈن روزا تۇتۇپ چۈنكى ئۇالر مىسكىنلهرگه تائام بهرس. دېگهنلىكتۇر

قويغانغا ئوخشاش بولۇپ، ئۆلۈكنىڭ ئۈستىدىكى تۇتالمىغان روزىلىرى ئادا تاپقان 

بۇ مهسىلىدە يۇقۇرىدىكى مهزھهبلهرنىڭ قارارلىرى ئهڭ . بولىدۇ، دەپ قارار قىلىدۇ

ئۇ بولسىمۇ، ئۈستىدە تۇتۇشقا تېگىشلىك روزىسى قالغان ھالدا ئۆلۈپ . كۈچلۈكتۇر

هتكهن كىشى ئۈچۈن تۇغقانلىرى ئۇنىڭ تۇتالمىغان روزىسىنىڭ ھهر بىر كۈنىگه بىر ك

مىسكىن تويغۇدەك فىديه بېرىش ئارقىلىق ئۇنىڭ روزىسىنى ئادا قىلىدۇ، دېگهن 

  . قاراردۇر

پۈتۈن ئىسالم فىقهىشۇناس ئالىملىرى، كېسهللىك ياكى سهپهردە بولغانلىق  

زاسىنى تۇتۇپ بولغىچىلىك ئۆلۈپ كهتكهن سهۋەبتىن تۇتالمىغان روزىسىنىڭ قا

كىشى ئۈچۈن روزا تۇتۇش ياكى فىديه بېرىشمۇ الزىم كهلمهيدۇ، دېگهن قاراردا 

  . ئىتتىپاقتۇر 

 


