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ياكى ئهۋزەلمۇ ر ئايالالرنىڭ روزا تۇتۇشى ھامىلدا

 تۇتمىغىنىمۇ؟
 

 نومۇرلۇق سوئال-٣٤٣٤    
 :سوئال    
ياكى ئهۋزەلمۇ ھامىلدار ئايالالرنىڭ روزا تۇتۇشى     

بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى . تۇتمىغىنىمۇ؟
  . سورايمهن

 :جاۋاپ    
رۋەردىگارى بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالهملهرنىڭ په    

  . بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر
ھامىلدار ئايالمۇ باشقا مۇسۇلمانالرغا ئوخشاشال روزا     

ئهمما ھامىلدار ئايال ئۆزى ۋە . تۇتۇشقا بۇيرۇلغاندۇر
قورساقتىكى تۆرەلمىنىڭ ساالمهتلىكىدىن ئهنسىرىسه 

  . روزا تۇتمىسىمۇ بولىدۇ
 :الالھ تائاالنىڭئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئ    

يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكٍ>﴾ ِ
F

Gا َHََتهرجىمىسى ﴿و :

قېرىلىق ياكى ئاجىزلىق تۈپهيلىدىن (روزىنى «
ئاران تۇتىدىغان كىشىلهر تۇتمىسا، ) مۇشهققهت بىلهن
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كۈنلۈكى ئۈچۈن بىر مىسكىن تويغۇدەك تاماق فىدىيه 
گهرچه «ۇشهندۇرۇپ دېگهن ئايىتىنى چ» بېرىشى الزىم

مومايالرغا -روزا تۇتۇشقا قادىر بواللىسىمۇ ياشانغان بوۋاي
روزا تۇتماستىن ھهر كۈنلۈك روزا ئۈچۈن بىر مىسكىنگه 

باال . تويغۇدەك يېمهك بېرىشكه رۇخسهت قېلىنغان
ئېمىتكۈچى ياكى ھامىلدار ئايال بالىنىڭ ياكى 

ۇ روزا تۆرەلمىنىڭ ساالمهتلىكىدىن ئهنسىرىسه، ئۇالرغىم
تۇتماي ھهر كۈنلۈك روزا ئۈچۈن بىر مىسكىنگه يېمهك 

ئهبۇ داۋۇت [» .بېرىشكه رۇخسهت قېلىنغان
شهيخ ئهلبانى رەھىمهھۇلالھ بۇ . ھهدىس- ٢٣١٧رىۋايىتى

ناملىق ئهسهردە سهھىه " ئىرۋائۇل غهلىل"ھهدىسنى 
  ]. دەپ كهلتۈرگهن

شۇنى بىلىشىمىز كېرەككى، ھامىلدار ئايال ئۈچۈن     
زا تۇتماسلىق بهزى ۋاقىتتا دۇرۇس بولسا، بهزى ۋاقىتتا رو

پهرز بولىدۇ، يهنه بهزى ۋاقىتتا ئۇ ئايالنىڭ روزا تۇتۇشى 
  . چهكلىنىدۇ

ھامىلدار ئايال ئۈچۈن روزا تۇتۇش قېيىن كهلسه، 
روزىنىڭ تۆرەلمىنىڭ ساالمهتلىكىگه ھېچقانداق 
سهلبىي تهسىرى بولمىغان تهقدىردىمۇ ئۇ ئايال روزا 

 .ۇتمىسىمۇ بولىدۇت
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روزا تۇتۇش بىلهن ئۆزى ۋە تۆرەلمىگه مۇشهققهت     
بولىدىغان ئهھۋال ئاستىدا، ئۇ ئايالنىڭ روزا تۇتماسلىقى 

  . پهرز بولىدۇ
ئهمما روزا تۇتسا ئۆزى ۋە تۆرەلمىنىڭ ساالمهتلىكىگه     

ھېچقانداق زېيىنى بولمىغان شارائىت ئاستىدا روزا 
  .   تۇتماسلىقى جايىز ئهمهس

شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەھىمهھۇلالھ مۇنداق     
  : ھامىلدار ئايال ئىككى خىل ھالهتته بولىدۇ: "دەيدۇ

روزا تۇتسا ئۆزى ۋە تۆرەلمىگه ھېچقانداق : بىرىنچى    
تهسىرى بولمايدىغان بهدىنى كۈچلۈك ۋە جۇشقۇن ئايال 
 بولۇپ، بۇنداق ئهھۋالدا مهزكۇر ئايالنىڭ روزا تۇتۇشى پهرز

چۈنكى ئۇ ئايال ئۈچۈن رامىزان روزىسىنى . بولىدۇ
 .تۇتماسلىققا ھېچقانداق سهۋەپ يوق

ئايال كىشى ھامىلدار ۋاقتىدا : ئىككىنچى     
ھامىلىنىڭ ئېغىرلىقى، ئۆزىنىڭ ئاجىزلىقى ياكى 
باشقا سهۋەبلهر تۈپهيلى روزا تۇتۇشقا قادىر بواللمىسا، 

لمىگه تهسىرى ئهگهر بۇنداق ھالهتته روزا تۇتسا تۆرە
بولىدىغان بولسا، ئۇ ئايالنىڭ روزا تۇتماسلىقى ۋاجىپ 

-٤٨٧توم -١ئىبنى ئۇسهيمىين پهتىۋالىرى ".  [بولىدۇ
  ]. بهت
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: شهيخ ئىبنى باز رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ    
ھامىلدار ئايال بىلهن باال ئېمىتكۈچى ئايالنىڭ "

ھۆكمى روزا تۇتۇش ياكى تۇتماسلىقتا كېسهلنىڭ 
كمىگه ئوخشاش بولۇپ، ئۇالرغا روزا تۇتۇش قېيىن ھۆ

بولسا، كېسهلگه ئوخشاش ئېغىز ئىچىپ كېيىن روزا 
تۇتۇشقا قادىر بواللىغان ۋاقىتتا تۇتالمىغان كۈنىنىڭ 

  . قازاسىنى قىلىدۇ
بهزى ئالىمالر ھامىلدار ئايال بىلهن باال ئېمىتكۈچى     

بىر ئايال تۇتالمىغان روزىسى ئۈچۈن ھهر كۈنلۈككه 
مىسكىنگه تائام بهرسه  قازاسىنى تۇتمىسىمۇ بولىدۇ 

توغرىسى . دەپ قارايدۇ، لېكىن بۇ  ھۆكۈم ئاجىزدۈر
ئۇالرمۇ مۇساپىر ۋە كېسهلگه ئوخشاش تۇتالمىغان 
روزىنىڭ قازاسىنى، روزا تۇتۇشقا قادىر بواللىغان ۋاقىتتا 

َن ﴿َفَمن Jَ : بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. تۇتىدۇ
َخَر﴾ 

ُ
يFاٍم أ

َ
ْن ك ةٌ ِمّ Fَسَفٍر فَِعد ٰ َHَ ْو

َ
ِريًضا أ Fتهرجىمىسىِمنُكم م:  

سىلهردىن كىمكى كېسهل ياكى سهپهر ئۈستىدە بولۇپ «
يهنى (، تۇتمىغان كۈنلهرنى )روزا تۇتمىغان بولسا(

-١٨٤سۈرە بهقهرە [» .باشقا كۈنلهردە تۇتسۇن) قازاسىنى
  ]. ئايهتنىڭ بىرقىسمى
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توغرىدا يهنه ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ  بۇ    
ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ھهدىسته 

: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
شۈبهىسىزكى، ئالالھ تائاال مۇساپىرنىڭ ئېغىز «

ئىچىشىغا رۇخسهت قىلدى ۋە نامازنىڭ يېرىمىنى 
ھامىلدار ئايال بىلهن باال ئېمىتكۈچى . يهڭگىللهتتى

نهسائىي، [» .ڭ ئېغىز ئېچىشىغا رۇخسهت قىلدىئايالنى
]. تىرمىزىي، ئهبۇ داۋۇد، ئىبنى ماجه، ئهھمهد رىۋايىتى

ئىسالم ئاساسلىرىغا ئاالقىدار بولغان مۇھىم "
" مهسىلىلهرنىڭ جاۋابىنى قېرىنداشالرغا ھهدىيه

  ]. بېتىگه قارالسۇن-١٧١ناملىق ئهسهرنىڭ 
 .تائاالدۇرھهممىدىن ياخشىنى بىلگۈچى ئالالھ     

 
 

 

  


