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ۈش روزىنى تئارقىلىق تهكشۈر ئاپاراتئاشقازاننى 

  بۇزامدۇ؟
 

 نومۇرلۇق سوئال-١٢٤٢٠٥     
 : سوئال     
ئارقىلىق تهكشۈرتۈش روزىنى  ئاپاراتئاشقازاننى      

  . چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن، بۇ ھهقته بۇزامدۇ؟
 :جاۋاپ    
پهرۋەردىگارى بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالهملهرنىڭ     

 .بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر
ئارقىلىق تهكشۈترۈش بولسا، ئېغىز  ئاپاراتئاشقازاننى 

ئارقىلىق ئاشقازانغا كىرگۈزۈلىدىغان تىببى 
ئۈسكۈنىدىن ئىبارەت بولۇپ، بۇ ئارقىلىق ئاشقازاننى 
سۈرەتكه ئالىدۇ ياكى ئاشقازاندىن مهلۇم بىر نهرسىنى 

باشقا تىببى سهۋەبلهر ئۈچۈن  تهكشۈرۈش ئۈچۈن ۋەياكى
تهكشۈرۈش . نى ئاشقازانغا كىرگۈزىدۇئاپاراتمهزكۇر 

ئاخىرالشقاندىن كېيىن ئۇ ئۈسكىنىنى يهنه كاناي يولى 
  . ئارقىلىق چىقىرىۋالىدۇ
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ئىسالم ئالىملىرى ئارىسىدا، ئاشقازانغا بىر نهرسه     
كىرسه يهنى يېمهكلىك ياكى باشقا نهرسىلهر بولسۇن 

 روزا بۇزۇالمدۇ؟ ياكى پهقهت يېمهكلىك ئوخشاشال
تۈرىدىكى نهرسىلهر كىرسه بۇزۇالمدۇ؟ دېگهن مهسىلىدە 

 .ئىختىالپلىشىدۇ
مالىكى، شافىئى ۋە ھهنبهلى مهزھىپىدىن ئىبارەت      

بولغان ئۈچ مهزھهپ پېشۋالىرى ئاشقازانغا ھهرقانداق 
نهرسه كىرسه روزا بۇزۇلىدۇ دېگهن قاراشنى ئىلگىرى 

ئۇالرنىڭ بۇ كۆزقارىشىغا ئاساسالنغاندا . ۇسۈرىد
ئاشقازانغا تهكشۈرۈش ئۈسكۈنىسىنى كىرگۈزۈش بىلهن 

  . روزا بۇزۇلىدۇ
ھهنهفى مهزھهپ ئالىملىرى يۇقىرىدىكى ئۈچ مهزھهپ 
ئالىملىرىنىڭ ئاشقازانغا ھهرقانداق نهرسه كىرسه روزا 
بۇزۇلىدۇ دېگهن قارىشىغا مۇۋاپىق كهلگهن بولسىمۇ، 

ۇالر ئاشقازانغا كىرگهن نهرسه ئاشقازاندا قالسا روزا ئهمما ئ
بۇزۇلىدۇ ئهمما ئاشقازاندا قالمىسا روزا بۇزۇلمايدۇ دەپ، 
كىرگهن نهرسىنىڭ ئاشقازاندا تۇرۇپ قىلىشىنى شهرت 

  . قىلىدۇ
ھهنهفى مهزھهپ ئالىملىرىنىڭ بۇ قارىشى بويىچه،      

ۈش رامىزاندا ئاشقازانغا تهكشۈرۈش ئۈسكىنى كىرگۈز
ئاشقازاندا  ئاپاراتروزىنى بۇزمايدۇ، چۈنكى مهزكۇر 



 

5 

قالمايدۇ، بهلكى تهكشۈرۈش ئاخىرالشقاندىن كېيىن 
: تهپسىلى مهلۇمات ئىلىش ئۈچۈن. [چىقىرىۋېلىنىدۇ

- ١ناملىق ئهسىرى" تهبيىنۇل ھهقائىق"زەيلهئىينىڭ 
-٣١٧توم-٦ناملىق ئهسهر " ئهلمهجمۇئ"بهت، -٣٢٦توم

شهرھى "بهت،  -٤١٠توم-٧" شهرھۇل كهبىر"بهت، 
بهت، -٤٤٨توم-١ناملىق ئهسهر " مۇنتهھا ئهلئىرادات

بهتلهردىكى -١٥٣توم- ٢" بىدايهتۇل مۇجتهھىد"
  ]. مهلۇماتالرغا مۇراجىئهت قىلىنسۇن

: شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه رەھىمهھۇلالھمۇ     
بهدەنگه قۇۋۋەت بولىدىغان نهرسه ئاشقازانغا "

ۇلىدۇ ئهمما يېمهكلىك كىرگۈزۈلسه روزا بۇز
دائىرسىدىكى نهرسه بولمىسا روزا بۇزۇلمايدۇ دېگهن 

بىر كىشى : قاراشنى كۈچلهندۈرۈپ مۇنداق دەيدۇ
يېمهكلىك دائىرىسىگه كىرمهيدىغان نهرسىنى 

مهرۋايىت قاتارلىق نهرسىلهرنى يۇتۇپ  - مهسىلهن تاش
پهتىۋاالر . ["تۈگىدى". نىڭ روزىسى بۇزۇلمايدۇسالسا ئۇ

 ].بهت-٥٢٨توم -٢٠ناملىق ئهسىرى " مهجمۇئهسى
يۇقىرىقى قاراشقا ئاساسهن، ئاشقازانغا تهكشۈرۈش      

ى كىرگۈزۈش روزىنى بۇزمايدۇ، بۇ كۈچلۈك ئاپارات
ھهدىستىكى بۇ ھهقته كهلگهن - چۈنكى قۇرئان. قاراشتۇر

ئىچمهك بىلهن -مهكھهدىسلهر روزىنىڭ يې- ئايهت
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بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال . بۇزىلىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ

ْنيَُض ﴿ :مۇنداق دەيدۇ
َ ْ
َيُْط األ

ْ
Aُكُم ا

َ
َ ل DEَيَتَب ٰ DHُبوا َح َKْوا َوا

ُ
Lَُو

َفْجِر 
ْ
ْسوَِد ِمَن ال

َ ْ
َيِْط األ

ْ
Aيْلِ  ۖ◌ ِمَن ا

D
 الل

َ
Oِيَاَم إ وا الِصّ Rتِم

َ
 ﴾ُعمD أ

تاكى تاڭنىڭ ئاق يىپى قارا يىپىدىن «: تهرجىمىسى
قهدەر يهڭالر، ئىچىڭالر، ) يهنى تاڭ يورۇغانغا(ئايرىلغانغا 

- ١٨٧سۈرە بهقهرە [» ئاندىن كهچ كىرگىچه روزا تۇتۇڭالر،
  ]. ئايهتنىڭ بىرقىسمى

ئىچمهك دائىرىسىگه -ى يېمهكئاپاراتتهكشۈرۈش      
كىرمهيدۇ، چۈنكى ئىنسان جىسمى بۇ نهرسىدىن ھېچ 
مهنپهئهت ھاسىل قىلمايدۇ، ئۇ پهقهت تهكشۈرۈش ئۈچۈن 

ىنى ئاپاراتلېكىن مهزكۇر تهكشۈرۈش . ئىشلىتىلىنىدۇ
ئاشقازانغا كىرگۈزۈشتىن ئىلگىرى ئۇنىڭ كىرىشىنى 
ئاسانالشتۇرۇش ئۈچۈن ئۈستىگه بهزى مايلىق ماددىالرنى 
سۈركىسه ياكى ئاپىراتنىڭ ئاشقازاننى سۈرەتكه 

رۇش ئۈچۈن توسالغۇالرنى يوق ئېلىشىنى ئاسانالشتۇ
قېلىشقا پايدىلىق بولغان بهزى ماددىالرنى قويسا، بۇ 
ماددىالرنىڭ روزا تۇتقۇچىنىڭ ئاشقازىنىغا يىتىپ 
بېرىشى بىلهن ئۇ كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇ، چۈنكى 
ئىنسان جىسمى بۇ ماددىالرنى سۈمۈرۈپ غىزالىنىدۇ، ئۇ 
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وخشاش ئىچمهككه ئ-ۋاقىتتا ئۇنىڭ ھۆكمى يېمهك
  . بولىدۇ

شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەھىمهھۇلالھ مۇنداق      
ئىمام ئهھمهدنىڭ قارىشى بويىچه ئاشقازانغا : "دەيدۇ

يهتكهن ھهرقانداق نهرسه روزىنى بۇزىدۇ، شۇنىڭغا 
ئاساسهن روزا تۇتقۇچىنىڭ ئاشقازىنىغا ئاپارات 
كىرگۈزۈلسه، ئاپارات ئاشقازانغا يهتكهن ھامان ئۇ 

بۇ ھهنبهلى مهزھهپ ".(وزىسى بۇزۇلىدۇكىشىنىڭ ر
توم -٦" شهرھۇل مۇمتىئ ناملىق ئهسىرى). ["قارىشى

 ].بهتلهر-٣٧١-٣٧٠
توغرا قاراشتا تهكشۈرۈش ئاپىراتىنى ئاشقازانغا      

كىرگۈزۈشته ئۇنىڭغا مايلىق ياكى باشقا ماددىالر 
سۈركهلمىگهن بولسا روزا بۇزۇلمايدۇ، ئهمما شۇنىڭغا 

ر سۈركهلگهن بولسا ئاپارات ئۈسكىنى ئوخشاش ماددىال
ئاشقازانغا يېتىش بىلهنال روزا بۇزۇلىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن 
جىددى ئهھۋال بولمىسا رامىزان روزىسى تۇتىۋاتقاندا 

ىنى ئاپاراتكۈندۈزدە ئاشقازان تهكشۈرۈش 
  . ئىشلهتمهسلىك الزىم

مۇنداق " ئىسالم پىقهى ئاكادېمىيىسىنىڭ قارارىدا"     
تۆۋەندىكى ئىشالر بىلهن روزا : ىنغانبايان قىل
ئاشقازانغا كىرگۈزۈلىدىغان تهكشۈرۈش ... بۇزۇلمايدۇ
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ئاپاراتىغا ئهگهر سۇيۇقلۇق ماددىالر يىپىشتۇرۇلمىغان 
بولسا بۇنىڭ ئاشقازانغا كىرگۈزۈلىشى بىلهن روزا 

ئاكادېمىيه . ["تۈگىدى" بۇزۇلمايدۇ
  )]. بهت-٤٥٥-٤٥٣\٢\١٠"(ژۇرنىلى

ئاشقازانغا : نىڭ خۇالسىسىسۆزىمىز     
كىرگۈزۈلىدىغان تهكشۈرۈش ئاپاراتىغا  باشقا ماددىالر 
يىپىشتۇرۇلمىغان ھالهتته ئاشقازانغا كىرگۈزۈلسه روزا 
بۇزۇلمايدۇ، ئهمما ئۇنىڭغا باشقا ماددىالر يېپىشتۇرۇلسا 

  .ئۈسكۈنه ئاشقازانغا يېتىشى بىلهنال روزا بۇزۇلىدۇ
لى مهلۇماتقا ئېرىشىش بۇ ھهقته تېخىمۇ تهپسى     

ھازىرقى زامان روزىنى "ئهھمهد خهلىلنىڭ . ئۈچۈن د
-٤٦-٣٩ناملىق ئهسىرىنىڭ " بۇزىدىغان نهرسىلىرى

 . بهتلىرىگه مۇراجىئهت قىلىنسۇن
  .ھهممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر     

  
     

 

 




