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ههيزدار ئايالنىڭ روزا تۇتۇشىنىڭ 
 چهكلىنىشىدىكى هېكمهت نېمه؟

 
 نومۇرلۇق سوئال -٥٠٣٣٠     
 : سوئال     
روزىنىڭ نىجاسهت بىلهن ئاالقىسى بولمىسا، نېمه      

زا تۇتۇشى چهكلىنىدۇ؟، ئۈچۈن ههيزدار ئايالالرنىڭ رو
بۇنىڭدىكى هېكمهتنى بىلىشنى خااليمىز، بۇ ههقته 

 . چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمىز
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى      

 .بولغان ئالالهقا خاستۇر
مۆمىن كىشى ههر ۋاقىت ئالاله تائاالنىڭ : بىرىنچى     

گهرچه بۇنىڭدىكى هېكمهتنى . نۇشى الزىمهۆكمىگه بويسۇ
بىلمىگهن تهقدىردىمۇ ئۇ كىشى ئۈچۈن ئالاله ۋە 
ئالالهنىڭ ئهلچىسى تهرىپىدىن بۇيرۇق ئىكهنلىكى 

َوَا  َكَن ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. يىتهرلىكتۇر
ْم ً 
َ
ُ أ
ُ
ُُ َورَُيول نَِة َاَ ا ضََ  املـه اا

ِْ  ُم
َ
ِر َوم اا ِْ اُن ةُ م اَ�َ

ْ
ُل ال ُُ َ وَن م ُُ ن يَ

َ
ا أ

لْ  ْم اها
َ
ْر أ  ّاباينً  اا

ً
م ََ ََ ّـ  ََ ُ َقَقْد 

َ
َُ َورَُيول  ﴾َوَار َصْعلا املـه
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ئالاله ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى بىرەر ئىشتا «: تهرجىمىسى
هۆكۈم چىقارغان چاغدا، ئهر ـ ئايال مۆمىنلهرنىڭ ئۆز 

ه ۋە ئالالهنىڭ يهنى ئالال(ئىشىدا ئىختىيارلىقى بولمايدۇ 
پهيغهمبىرى بىرەر ئىشتا هۆكۈم چىقارغان ئىكهن، هېچ 

، )ئادەمنىڭ ئۇنىڭغا مۇخالىپهتچىلىك قىلىشىغا بولمايدۇ
كىمكى ئالالهقا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه ئاسىيلىق 

سۈرە [» .قىلسا، ههقىقهتهن ئۇ ئوپئوچۇق ئازغان بولىدۇ
 ]. ئايهت-٣٦ئههزاب 

َن  َكَن ﴿ :ه بىر ئايهتته مۇنداق دەيدۇئالاله تائاال يهن       ّـ َا
ن َصُقومُوا 

َ
ْل أ ُُ َل بَيْنَ ُُ َْح ا لا ُا َورَُيولا  املـه

َ
َِ َاَ ا ُوُعوا َاا نا اا

ِْ ضَْوَل امُْن
َطْعنَ 
َ
ْعنَ  َوأ وحَٰهئاَك ُهُل امُْنْفلاُحونَ  َينا

ُ
: تهرجىمىسى ﴾َوأ

ش مۆمىنلهرنىڭ ئارىسىدا هۆكۈم چىقىرى) پهيغهمبهر(«
ئۈچۈن، ئۇالر ئالالهقا ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرىگه چاقىرىلغان 

ئاڭلىدۇق ۋە ئىتائهت قىلدۇق دېيىشلىرى «: چاغدا ئۇالر
كېرەك، مانا شۇنداق كىشىلهر مهقسهتكه 

 ].ئايهت-٥١سۈرە نۇر [» .ئېرىشكۈچىلهردۇر
مۆمىن كىشى چېن قهلبىدىن ئالاله : ئىككىنچى     

هېكمهت بىلهن تائاالنىڭ ههر قانداق ئىشنى 
قىلىدىغانلىقى، بىرەر ئىشنى يولغا قويسا بۇ ئىش ئاالهىدە 
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ئۆز ئېچىگه  مهنپهئهتنى-هېكمهت ۋە نۇرغۇن پايدا
ئالىدىغانلىقى،  بىرەر ئىشتىن چهكلىسه بۇ ئىشمۇ 
ئىنسانالر ئارىسىدا نۇرغۇن بۇزۇقچىلىقنىڭ پهيدا 

سهۋەب بولىدىغانلىقى ئۈچۈن چهكلىگهنلىكىگه  بولىشىغا
 .هسكىن ئىشهنچ قىلىشى كېرەكك

تۇ  ئهلبىدايه"ئىمام ئىبنى كهسىر رەهىمههۇلالهنىڭ      
بهتته كهلتۈرگهن -٧٩توم  -٦(ناملىق ئهسىرى " ننىهايهۋە

: سۆزلىرى بۇ مهسىلىنى روشهن يورۇتۇپ بېرىدۇ
پهيغهمبىرىمىز مۇههممهد ئهلهيهىسساالم ئىلىپ "

، ئىنساننىڭ كهلگهن شهرىئهت ئهڭ مۇكهممهل شهرىئهتتۇر
ئهقلىدە ياخشى ۋە مهنپهئهتلىك دەپ بىلىنگهن بارلىق 
نهرسىلهرنى ئىنسانىيهتنىڭ پايدىسى ئۈچۈن ئۇنى 
قىلىشقا ياكى قوللىنىشقا بۇيرىدى، ئهقىل ئىنكار 
قىلغان بارلىق يامانلىقتىن چهكلىدى، بۇيرىغان 
ئىشلىرىدىن بىرەرسىگه كاشكى بۇ ئىشقا بۇيرۇمىغان 

التتى ياكى بىرەر ئىشتىن چهكلىسه بولسا ياخشى بو
كاشكى بۇ ئىشتىن چهكلىمىگهن بولسا ياخشى بوالتتى  

لېكىن بىز بۇ هېكمهتلهرنى بهزى ۋاقىتتا  ."دېيىلمىدى
بىلهلهيمىز، بهزى ۋاقىتتا بىلهلمهيمىز، ئالالهنىڭ 

چهكلىمىلىرىدىكى هېكمهتلهرنىڭ كۆپ قىسمى -بۇيرۇق
 . بىزگه ئوچۇقالنمايدۇ
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بارلىق ئىسالم ئۆلىمالىرى ههيزدار : چىئۈچىن     
ئايالنىڭ روزا تۇتۇشىنىڭ چهكلهنگهنلىكى توغرىسىدا 

 .بىرلىككه كهلگهن
ئايالالر ههيزدارلىق سهۋەبىدىن ئادا قىاللمىغان       

روزىنىڭ يهنى رامىزان روزىسىغا ئوخشاش پهرز روزىنىڭ 
قازاسىنى قىلىدۇ، ئهمما نهپله روزىنىڭ قازاسىنى قىلىش 

 . الزىم ئهمهس
شۇنىڭدەك ئىسالم ئۆلىمالىرى ههيزدار ئايالالرنىڭ      

ههيزدارلىق هالىتىدە تۇتقان روزىسىنىڭ دۇرۇس 
 . بولمايدىغانلىقى توغرىسىدىمۇ بىرلىككه كهلگهن

بهزى ئالىمالر ههيزدار ئايالنىڭ نېمه سهۋەبتىن روزا      
تۇتۇشىنىڭ چهكلهنگهنلىكى توغرىسىدىكى هېكمهت 

قىدە ئىختىالپالشسا، بهزىلىرى بۇنىڭدىكى هېكمهت ههق
 . بىزگه مهلۇم ئهمهس دەيدۇ

: امۇل ههرەمهين جۇۋەينى رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇئىم
روزا ئۈچۈن تاهارەت شهرت بولمىسىمۇ، ئهمما ههيزدار "

لېكىن . ئايالنىڭ تۇتقان روزىسى دۇرۇس ئهمهس
توم -٢ئهلمهجمۇئ ." [بۇنىڭدىكى هېكمهت مهلۇم ئهمهس

 ]. بهت-٣٨٦
ئالاله تائاالنىڭ : يهنه بهزى ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ     

هيزدار ئايالالرنى روزا تۇتۇشتىن چهكلىشىدىكى ه
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ئالاله تائاالنىڭ ههيزدارلىق ۋاقتىدا : هېكمهتلهردىن بىرى
 ههيزدارلىق چۈنكى. ئۇ ئايالالرغا رەهمهت قىلغانلىقىدۇر

ۋاقتىدا قان كېلىشى ئايالالرنى جىسمانى تهرەپتىن 
ئۈستىگه -ئاجىزالشتۇرىدۇ، ههيزدار تۇرۇپ روزا تۇتسا ئۈستى

جىزلىق پهيدا بولۇپ، بىرى ههيز سهۋەبىدىن بولسا يهنه ئا
بىرى روزا تۇتقانلىق سهۋەبىدىن بولىدۇ، شۇنىڭ بىلهن 
روزا نورماللىقتىن چهتنهپ زىيان يهتكۈزۈش دەرىجىسىگه 

 .بېرىپ قالىدۇ
: شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه مۇنداق دەيدۇ      

ىشىدىكى ههيزدار ئايالالرنىڭ روزا تۇتۇشىنىڭ چهكلىن"
هېكمهت ۋە ئۇنىڭ تهپسىالتىنى دەلىلگه قىياس قىلىپ 

ئىسالم شهرىئىتى ههرقانداق بىر ئىشتا : تۇرۇپ دەيمىزكى
ئادىل بولۇشنى يولغا قويدى، ئىبادەتته چهكتىن 
ئاشۇرىۋېتىشىمۇ شهرىئهت چهكلىگهن زۇلۇمنىڭ 

شهرىئهت ئىبادەتته ئوتتۇراهال بولۇشقا . جۈملىسىدىندۇر
ۇنىڭ ئۈچۈن؛ ئىپتار قىلىشقا ئالدىراش، بۇيرىغان، ش

سۆهۇرلۇقنى ئاخىرقى ۋاقتىدا يېيىشكه، ئىپتار 
. قىلماستىن ئۇالپ روزا تۇتۇشنى چهكلىگهن

روزىنىڭ ئهڭ «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ
توغرا ۋە ياخشى بولغىنى داۋۇت ئهلهيهىسساالمنىڭ 

زا تۇتۇپ يهنه روزىسىدۇر، داۋۇت ئهلهيهىسساالم بىر كۈن رو
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بىر كۈن ئىپتار قىالتتى يهنى روزا تۇتمايتتى، دۈشمهنگه 
 .»ئۇچراشقاندا قاچمايتتى

ئىبادەتنى ساغالم قىلىش شهرىئهتنىڭ ئهڭ چوڭ      
 :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. مهقسهتلىرىدىندۇر

ُموا َطخاّبَ تا َا  ﴿  اّ
َ  مُ
َ
يَر مَانُوا م ا

ـ
َُ  اّ ّص

َ
 يَ  ّ

َ
ْل َوم ُُ ُُ حَ ّـ املـه َو

َ
أ

يرَ  َۚ�ْعتَُدوا  ُّ امُْنْعتَدا ا ُُ  
َ
َُ م ئى «: تهرجىمىسى ﴾َاـن املـه

ئالاله سىلهرگه هاالل قىلغان پاك نهرسىلهرنى ! مۆمىنلهر
هارام ) تهركى دۇنيا بولۇش يۈزىسىدىن ئۆزۈڭالرغا(

چهكتىن ئاشماڭالر، ) ئالاله بهلگىلهپ بهرگهن(قىلماڭالر، 
الاله چهكتىن ئاشقۇچىالرنى ههقىقهتهن دوست ئ

 ]. ئايهت-٨٧سۈرە مائىدە [» .تۇتمايدۇ
ئىلگىرىكى ئۈممهتلهر ئادالهتتىن چهتنهپ        

ئۆتۈپكهتكهنلىكى ئۈچۈن هاالل نهرسىلهرمۇ ئۇالر ئۈچۈن 
ضَباُالِْل ﴿ :بۇ ههقته ئالاله تائاال مۇنداق دەيدۇ. چهكلهنگهن
يَر َه ُووا ا

ـ
َر اّ ْل َعر  ااّ ها ْل َو�اَ داّ

ُُ َ لْـت م وا
ُ
ْل َطخاّبَ ِت أ ُا

َوـ ْانَ  َعلَخْ
 ُُ وا َ�نْ ُُ ُّ َ�  َوضَْد  ُل ام اّ ها ْخذا

َ
ُا َكثاً�ا، َوأ ّا املـه ِاخ : تهرجىمىسى ﴾َي

يهنى زۇلمى ۋە (يههۇدىيالرنىڭ قىلغان ههقسىزلىقلىرى «
، نۇرغۇن كىشىلهرنى ئالالهنىڭ )قىلغان گۇناهلىرى

) يهنى ئالالهنىڭ دىنىغا كىرىشتىن(يولىدىن 
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توسقانلىقلىرى، چهكلهنگهن جازانىنى ئالغانلىقلىرى ۋە 
كىشىلهرنىڭ پۇل ـ ماللىرىنى ناههق يېگهنلىكلىرى 

هاالل قىلىنغان پاكىز ) ئىلگىرى(ئۈچۈن، ئۇالرغا 
 ]. ئايهت-١٦٠سۈرە نىسا [» .نهرسىلهرنى هارام قىلدۇق

ههقسىزلىكى سهۋەبىدىن  ئۇالرنىڭ قىلغان زۇلمى ۋە      
هاالل نهرسىلهرنى هارام قىلىش يهنى -ئۇالرغا پاكىزە

ئهمما . ئىستىمال قىلىشتىن چهكلهش جازاسى بېرىلدى
توغرا يول تۇتقان ئۈممهتگه بولسا، پاكىزە نهرسىلهر هاالل، 

 . پاسكىنا نهرسىلهر هارام قىلىندى
-كۈندۈزدە يېمهك شۇ مۇناسىۋەت بىلهن روزىدار     

چمهكتىن غىزالىنىدىغان ۋە بهدىنىنى ئى
كۈچالندۇرىدىغان نهرسىلهرنى قوللىنىشتىن، شۇنداقال 
بهدىنىنى ئاجىزالشتۇرىدىغان ماددىالرنى چىقىرىشتىن 

ئهگهر كېرەكسىز نهرسىلهرنى چىقارماي ئۆزىگه . چهكلهندى
زىيان يهتكۈزىدىكهن ئۇ كىشى ئىبادەتنى توغرا قىلمىغان 

 .بولىدۇ
بهدىنىدىن چىقىرىلىدىغان نهرسىلهر ئىككى  ئىنسان      

تۈرلۈك بولۇپ، بىرى ئىختىيارى چىقىدۇ، بۇنىڭ ئىنسانغا 
زىيىنى بولمايدۇ ههم بۇنى چهكلهش مۇمكىن بولمايدۇ، ئۇ 

كېچىك تهرەتتىن ئىبارەت، ئۇنىڭ چىقىشىنىڭ -چوڭ
ئىنسانغا زىيىنى يوق، شۇنداقال ئۇنىڭ چېقىشىدىن 
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بونى گهرچه دورا ياكى باشقا . دۇساقلىنىش مۇمكىن بولماي
نهرسىلهر ئارقىلىق چىقارسىمۇ، ئۇنىڭ چىقىشىنىڭ 

شۇنىڭدەك . ئىنسانغا زىيىنى بولمايدۇ بهلكى پايدىلىقتۇر
كۆڭۈل ئېلىشقاندا قۇسۇشتىن، ئۇخلىغاندا ئېهتىالم 

بۇمۇ ئىنسانغا پايدىلىق . بولۇشتىن ساقالنغىلى بولمايدۇ
 .دۇبولۇپ، روزىغا تهسىرى بولماي

ههيزدار ئايالالرنىڭ ههيزدىن پاك بولغاندىن كىيىن       
چۈنكى قان چىقمىغان . تۇتقان روزىسى ناهايىتى توغرىدۇر

ۋاقىتتا بهدىنى كۈچلۈك بولىدۇ، روزىنىڭ تهسىرى 
بولمايدۇ، ئهمما ههيزدارلىق ۋاقتىدا قان چىققانلىق 
سهۋەبىدىن بهدىنى ئاجىزاليدۇ، بۇ هالهتته تۇتقان روزا 
نورمال بولمايدۇ، ساغالملىقتىن چهتنهپكهتكهن بولىدۇ، 
شۇنىڭ ئۈچۈن ههيزدار ئايالالر ههيزدىن پاك بولغاندا روزا 

 ].بهت-٢٣٤توم -٢٥پهتىۋاالر توپلىمى ".  [تۇتۇشقا بۇيرۇلدى
 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر     


