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نىڭ روزا تۇتۇشىنىڭ ئېمىتىۋاتقان ۋە هامىلدار ئايالباال 
 هۆكمى

 
 نومۇرلۇق سوئال -٥٠٠٠٥     

 : سوئال     
ئون ئايلىق باالمنى ئېمىتىۋاتقان ئايالىم رامزاندا روزا تۇتمىسا      

دۇ؟، بۇ ههقته تهپسىلى چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى توغرا بوالم
 .سورايمهن

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالاله تائاالغا خاستۇر
باال ئېمىتىۋاتقان ۋە هامىلدار ئايالالر ئۈچۈن رامىزان روزىسىدا      

 :ئىككى خىل هالهت بولىدۇ
روزا تۇتۇش هامىله ئايال ۋە تۆرەلمىنىڭ ياكى  :بىرىنچى     

ئېمىۋاتقان بالىنىڭ ساالمهتلىكىگه هېچقانداق سهلبىي تهسىرى 
بولمىسا، بۇنداق ئههۋال ئاستىدا روزا تۇتۇشى پهرز بولۇپ، ئېغىز 

 . ئىچىشى جايىز بولمايدۇ
ئهگهر هامىله ئايال روزا تۇتسا ئۆزى ۋە بوۋىقى ياكى : ئىككىنچى     

مىنىڭ ساالمهتلىكىدىن ئهنسىرىسه، شۇنداقال روزا تۇتۇش تۆرەل
مۇشهققهت ئىلىپ كىلىدىغان بولسا، بۇنداق ئههۋال ئاستىدا ئۇ 

ئهمما ئېغىز ئاچقان كۈنلهرنىڭ . ئايال روزا تۇتماستىن ئېغىز ئاچىدۇ
يۇقىرىقىدەك ئههۋالالردا ئايالالرنىڭ روزا . قازاسىنى كېيىن تۇتىدۇ

هيدۇ، بهلكى ئېغىز ئىچىشى ياخشى، بهلكى تۇتۇشى ياخشى كۆرەلم
ئايال بوۋىقىنىڭ ساالمهتلىكىدىن ئهنسىرىگهن : بهزى ئالىمالر
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ئههۋالدا، ئۇنىڭ ئېغىز ئىچىشى زۆرۈر بولۇپ، روزا تۇتۇشى توغرا 
 .بولمايدۇ، دەپ قارايدۇ

 -٣٨٢توم -٧ناملىق ئهسىرى "ئهلئىنساپ"ئىمام مىرداۋىي      
ۇقىرىقى هالهتته ئايالنىڭ روزا تۇتۇشى ياخشى ي: "بهتته مۇنداق دەيدۇ

: ئىبنى ئهقىيل مۇنداق دەيدۇ.... كۆرەلمهيدۇ، يهنى مهكروه بولىدۇ
هامىلدار ۋە باال ئېمىتىۋاتقان ئايال بوۋاقلىرىدىن ئهنسىرىسه، 
ئۇالرنىڭ روزا تۇتۇشى توغرا بولمايدۇ، ئهنسىرىمىسه روزا تۇتماسلىقى 

 . تۈگىدى". توغرا بولمايدۇ
شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەهىمههۇلالهنىڭ رامىزان توغرىسىدىكى 

: بىر كىشى شهيختىن: بهتته-١٦١پهتىۋاالر ناملىق ئهسىرى 
هامىلدار ياكى باال ئېمىتىۋاتقان ئايال ساغالم، جۇشقۇن تۇرۇپ، روزا 
تۇتسا بوۋاققا هېچقانداق تهسىرى بولمايدىغان ئههۋالدا روزا تۇتمىسا 

ەپ سورىغاندا، شهيخ بۇ سوئالغا جاۋاپ بېرىپ قانداق بولىدۇ؟ د
هامىلدار ۋە باال ئېمىتىۋاتقان ئايالالرنىڭ رامزاندا : "مۇنداق دېگهن

سهۋەبسىز روزا تۇتماسلىقى توغرا بولمايدۇ، ئهگهر ئۆزرىلىك روزا 
تۇتمىسا، ئۇالرغا تۇتمىغان روزىنىڭ قازاسىنى قىلىش ۋاجىپ 

 :ڭ روزىسى توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇئالاله تائاال كېسهللهرنى. بولىدۇ
ن َكَن  ََ َخضَ َمرِ�ًض وَو

ُ
اٍا أ يّ
َ
ن  َ َّن س َيَرٍض فَّعّدٌ   َ ََ و  

َ
كىمكى «: تهرجىمىسى ﴾ا أ

تۇتمىغان (بولۇپ ) يهنى مۇساپىر(كېسهل ياكى سهپهر ئۈستىدە 
سۈرە [» .باشقا كۈنلهردە تۇتسۇن) بولسا، تۇتمىغان كۈنلهر ئۈچۈن

 ].تنىڭ بىرقىسمىئايه-١٨٤بهقهرە 
هامىلدار ۋە باال ئېمىتىۋاتقان ئايال كېسهلگه ئوخشايدۇ، ئۇالر      

بوۋاقتىن ياكى تۆرەلمىدىن ئهنسىرىگهن ۋاقىتتا روزا تۇتمايدۇ، بهزى 
ئالىمالر، كېيىن تۇتمىغان روزىنىڭ قازاسىنى قىلىش بىلهن بىرگه 
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ياكى ههر كۈنلۈك روزا ئۈچۈن بىر كهمبهغهلگه بۇغداي، گۈرۈچ 
خورمىغا ئوخشاش ئىنسانالر ئوزۇقلۇق قىلىدىغان نهرسىلهرنى 

 .بېرىدۇ، دەپ قارايدۇ
يهنه بهزى ئالىمالر، ئۇالرغا ههرقانداق هالهتته پهقهت روزىنىڭ      

قازاسىنى قىلسىال بولىدۇ، باشقا ئىشالر كېرەك ئهمهس، ئۇالرنىڭ 
ههر كۈنلۈك روزا ئۈچۈن بىر كهمبهغهلگه يېمهك بېرىشى توغرىسىدا 

ههدىسته دەلىل يوق، ئهسلىدە ئىنسان مهجبۇرىيهتتىن -قۇرئان
مهجبۇرىيهتنى ئادا قىلىشىغا دەلىل  خالى، ههتتا ئۇنىڭ شۇ

مانا بۇ . بېكىتىلگهندە ئۇنى ئادا قىلىشى الزىم بولىدۇ، دەپ قارايدۇ
ئهبۇ ههنىپه رەهىمههۇلالهنىڭ كۆز قارىشى بولۇپ، بۇ قاراش 

 . تۈگىدى". كۈچلۈكتۇر
شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەهىمههۇلالهنىڭ رامىزان      

بىر كىشى : بهتته-١٦٢سىرى توغرىسىدىكى پهتىۋاالر ناملىق ئه
هامىلدار ئايال ئۆزىدىن ياكى قورسىقىدىكى تۆرەلمىدىن : شهيختىن

ئهنسىرەپ روزا تۇتمىسا قانداق بولىدۇ؟ دەپ سورىغاندا، شهيخ بۇ 
هامىلدار : بىزنىڭ جاۋابىمىز: "سوئالغا جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دېگهن

 : ئايالمۇ ئىككى خىل هالهتتىن خالى بولمايدۇ
جۇشقۇن، ساغالم بولۇپ روزا تۇتسا : ىرىنچى هالهتب     

قىيىنچىلىق هېس قىلمايدۇ ۋە بۇنىڭ تۆرەلمىگه تهسىرى 
بولمايدۇ، بۇنداق ئايالنىڭ روزا تۇتۇشى زۆرۈر بولۇپ، چۈنكى ئۇ 

 . ئايالنىڭ روزا تۇتماسلىققا ئۆزرىسى يوق
هامىلدار ئايال روزا تۇتۇشقا تاقهت : ئىككىنچى هالهت     

رەلمهيدۇ، هامىلىنىڭ ئېغىر بولغانلىقى ياكى جىسمىنىڭ كهلتۈ
ئاجىز بولغانلىقىدىن ياكى باشقا سهۋەبلهر تۈپهيلى ئايال روزا 
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تۇتمايدۇ، بولۇپمۇ تۆرەلمىگه زىيان يىتىپ قالىدىغان ئىش بولسا ئۇ 
بۇ ئايالمۇ . ۋاقىتتا هامىلدار ئايالنىڭ ئېغىز ئىچىشى زۆرۈر بولىدۇ

بلهر بىلهن روزا تۇتالمىغان كىشىلهرگه ئوخشاش رامزاندا مهلۇم سهۋە
هامىلدار ئايال . كېيىن تۇتالمىغان روزىنىڭ قازاسىنى تۇتىدۇ

تۇغۇپ، نىپاستىن پاك بولغاندا روزىنىڭ قازاسىنى تۇتىدۇ، ئهمما 
بهزى ۋاقىتتا هامىلدارلىق ئاخىرالشقان بولسىمۇ ئۇ ئايالغا يهنه بىر 

ئېمىتىشتىن ئىبارەتتۇر، بولۇپمۇ  سهۋەپ قېتىلدى، ئۇ بولسىمۇ باال
-باال ئېمىتىدىغان ئايال يازنىڭ ئىسسىق، ئۈزۈن كۈنلىرىدە يېمهك

ئىچمهككه ئېهتىياجلىق بولۇپ، بالىسىنى ئېمىتىش ۋە 
بۇنداق هالهتته . غىزاالندۇرۇش ئۈچۈن  ئېغىز ئىچىشى زۆرۈر بولىدۇ

گهندىن رامزاندا روزا تۇتماڭ، كېيىن ئۆزرە تۈگى: بىز ئۇ ئايالغا
." كىيىن تۇتالمىغان روزىنىڭ قازاسىنى تۇتۇڭ دەپ پهتىۋا بېرىمىز

 .  تۈگىدى
هامىلدار ۋە باال : "شهيخ ئىبنى باز رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     

ئېمىتىدىغان ئايالالر رامىزان روزىسىدا مۇساپىرغا ئوخشاش بولۇپ، 
نى مالىك ئىمام ئههمهد ۋە باشقا ههدىسشۇناس ئالىمالر ئهنهس ئىب

ئهلكهئبىدىن بايان قىلغان ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ 
 .ئۇالرغا رۇخسهت قىلغانلىقىنى بايان قىلغان

بۇ ههدىستىن شۇ مهلۇم بولدىكى، هامىلدار ۋە باال ئېمىتكۈچى      
ئايالالر رامزاندا ئىپتار قىلىدۇ كېيىن مۇساپىرغا ئوخشاش 

ئۇالرمۇ كېسهلگه ئوخشاش . ۇتىدۇتۇتالمىغان روزىنىڭ قازاسىنى ت
روزا تۇتۇش قېيىن بولغان ۋاقىتتا ياكى بوۋاقنىڭ ساالمهتلىكىدىن 

. ئهنسىرىسه ئېغىز ئاچىدۇ، باشقا ۋاقىتتا روزىسىنى داۋامالشتۇرىدۇ
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شهيخ ئىبنى باز رەهىمههۇلاله ". [توغرىنى ئالاله تائاال بىلگۈچىدۇر
 ]. بهت- ٢٢٤ توم-١٥پهتىۋاالر توپلىمى ناملىق ئهسىرى 

سهئۇدى ئهرەبىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا تهشۋىقات      
هامىلدار : "مۇنداق بايان قىلىنغان ٢٢٦\١٠كومىتېتى پهتىۋاسىدا 

ئايالغا هامىلدارلىق هالىتىدە روزا تۇتۇش پهرز بولۇپ، روزا تۇتۇش 
جهريانىدا ئۆزى ياكى تۆرەلمىنىڭ ساالمهتلىكىدىن ئهنسىرىسه ئۇ 

قىتتا ئېغىز ئاچسا بولىدۇ، بالىنى تۇغۇپ نىپاستىن پاك ۋا
 . تۈگىدى". بولغاندىن كېيىن تۇتالمىغان روزىنىڭ قازاسىنى تۇتىدۇ

 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر     
 

      
 
 

  

 


