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قادىر بواللمايدىغان  كېسهللهر  روزا تۇتۇشقا
  توغرىسىدا

 
  نومۇرلۇق سوئال- ٣٧٧٦١     
 :سوئال     
ئۆتكهن بىر قانچه يىلالردىن بىرى تۇتالماي قالغان      

پهرز روزىلىرىمنىڭ قازاسىنى ھازىرغىچه تۇتالمىدىم، 
چۈنكى مهن ئاشقازان كېسىلىگه گىرىپتار بولغانلىقىم 

قالغان . ر بواللمايۋاتىمهنسهۋەبلىك روزا تۇتۇشقا قادى
روزىلىرىمنى كېيىنچه تۇتااليمهنمۇ ياكى تۇتالمايمهنمۇ؟ 
بۇنى بىلمهيمهن، بهلكىم كېسىلىم داۋاملىشىشى 

روزا تۇتالمىغان ئىلگىرىكى كۈنلىرىمنىڭ . مۇمكىن
روزىسى ۋە ھازىر كىلىدىغان رامىزاننىڭ روزىسىنى 

بۇ ھهقته چۈشهنچه . قانداق قىلىشىم كېرەك؟
 .    رىشىڭالرنى سورايمهنبې

 :جاۋاپ    
بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى     

 .بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر
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ئهرشنىڭ ساھىبى بولغان ئۇلۇغ ئالالھ تائاالدىن     
سىزنىڭ كېسىلىڭىزگه شىپالىق ئاتا قىلىشنى 

  . سورايمىز
رتۈڭ، ئهگهر سىز ئىشهنچىلىك دوختۇرالرغا تهكشۈ    

كېسىلىڭىزدىن ساقىيىپ قىلىش ئۈمىدى بولۇپ 
قالسا، كېسىلىڭىز ساقايغاندىن كېيىن تۇتالمىغان 

بۇ . رامىزان روزىسىنىڭ قازاسىنى تۇتسىڭىز بولىدۇ

َوَمن ﴿ :توغرىدا  ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ
 
َ
ْن ك ةٌ ِمّ Cَسَفٍر فَِعد ٰ َGَ ْو

َ
َخرَ Jََن َمِريًضا أ

ُ
: تهرجىمىسى ﴾يCاٍم أ

سىلهردىن كىمكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا «
رامىزان روزىسىنى تۇتسۇن؛ كىمكى كېسهل ياكى سهپهر 

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

 ].ئايهتنىڭ بىرقىسمى-١٨٥بهقهرە 
همما كېسىلىڭىز داۋاملىشىپ ساقىيىشىدىن ئ     

ئۈمىد بولمىسا، سىز ئۆتكهن يىلالردا تۇتالمىغان 
رامىزان روزىسىنى ھېسابالپ، ھهر كۈنلۈك روزا ئۈچۈن 

بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال . بىر مىسكىنگه يېمهك بېرىسىز

يَن يُِطيُقونَُه فِْديٌَة َطَعاُم ِمْسِكMٍ  :مۇنداق دەيدۇ ِ
C

Qا َGََو﴿ ﴾
قېرىلىق ياكى ئاجىزلىق (روزىنى «: تهرجىمىسى
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ئاران تۇتىدىغان ) تۈپهيلىدىن مۇشهققهت بىلهن
كىشىلهر تۇتمىسا، كۈنلۈكى ئۈچۈن بىر مىسكىن 

سۈرە بهقهرە [» .تويغۇدەك تاماق فىدىيه بېرىشى الزىم
 ].ئايهتنىڭ بىرقىسمى-١٨٤
تنى ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ يۇقىرىدىكى ئايه     

روزا تۇتۇشقا قادىر «: چۈشهندرۈپ مۇنداق دەيدۇ
يهنى روزا تۇتۇش سهۋەبلىك ( بواللمايدىغان

- ياشانغان بوۋاي )ساالمهتلىكىگه تهسىر يېتىدىغان
مومايالر ھهر بىر كۈنلۈك روزا ئۈچۈن بىر مىسكىنگه 

 ].ھهدىس-٤٥٠٥بۇخارى رىۋايىتى[ ».يېمهك بېرىدۇ
كېسهلمۇ بۇ  ساقىيىشىدىن ئۈمىد بولمىغان    

 .مومايالرغا ئوخشاشتۇر-ھۆكۈمدە؛ ياشانغان بوۋاي
ناملىق " ئهلمۇغنى"ئىبنى قۇدامه رەھىمهھۇلالھ     

: بهتته مۇنداق دەيدۇ-٣٩٦توم-٤ئهسىرى 
كېسهللىكىدىن ساقىيىشى ئۈمىد بولمىغان كېسهل 
روزا تۇتمايدۇ، ئهمما ھهر كۈنلۈك روزىسى ئۈچۈن بىر 

چۈنكى ئۇ روزا تۇتۇشقا قادىر  .مىسكىنگه يېمهك بېرىدۇ
  . بواللمايدىغان ياشانغان كىشىلهرگه ئوخشاشتۇر

رامىزان "شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەھىمهھۇلالھ      
بېتىدە مۇنداق -٣٢دېگهن رىسالىسىنىڭ " سورۇنى

ياشانغانلىق، ساقايماس كېسهلگه گېرىپتار : "دەيدۇ
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ىغان بولۇش قاتارلىق سهۋەبلهر بىلهن روزا تۇتالمايد
چۈنكى ئۇالر روزا . كىشىلهرگه روزا تۇتۇش پهرز ئهمهس

ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە . تۇتۇشقا قادىر بواللمايدۇ

ـَه َما اْستََطْعتُْم﴾  :مۇنداق دەيدۇ
C
ُقوا الل Cتهرجىمىسى﴿فَاي :

تاقىتىڭالرنىڭ يېتىشىچه ئالالھقا تهقۋادارلىق «
 ].بىرقىسمى ئايهتنىڭ-١٦سۈرە تهغابۇن [» .قىلىڭالر

  :ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ     
C

ـُه َغْفًسا إِال
C
ُف الل

ّ
 يَُكِل

َ
﴿ال

ئالالھ ھېچكىمنى تاقىتى «: تهرجىمىسىوُْسَعَها﴾ 

سۈرە بهقهرە [» .يهتمهيدىغان ئىشقا تهكلىپ قىلمايدۇ
  ]. ئايهتنىڭ بىرقىسمى-٢٨٦
لېكىن بۇنداق كىشىلهر ھهر كۈنلۈك روزىسى ئۈچۈن      

 .ر مىسكىنگه يېمهك بېرىشى ۋاجىپ بولىدۇبى
  .ھهممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر

   
 

  


