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روزىدار رامىزاننىڭ كۈندۈزىدە سهپهر قىلسا 
 ەتسه بولىدۇئېغىزىنى ئېچىۋ

 
 نومۇرلۇق سوئال-٤٨٩٧٥     
 :سوئال     
پ، كېچىدە روزا تۇتۇشنى نىيهت قىلىپ روزا تۇتۇ     

ئاندىن كۈندۈزدە سهپهر قىلىشنى مهقسهت قىلسام، 
روزامنى تاماماليمهنمۇ ياكى سهپهر ئۈستىدە ئېغىزىمنى 

بۇ ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى . ئاچسام بوالمدۇ؟
  . سورايمهن

 :جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالهملهرنىڭ      

  . پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر
ئىمام ئهھمهد رەھىمهھۇلالھنىڭ مهزھىبى بويىچه       

روزىدار كىشى رامىزاننىڭ كۈندۈزى سهپهر جهريانىدا 
توم -٤ئهلمۇغنى. ["روزىسىنى بۇزۇۋەتسه دۇرۇس بولىدۇ

  ].بهت-٣٤٥
قۇرئان ۋە ھهدىسته بۇ ھهقته بايان قىلىنغان      

ئالالھ تائاال . دەلىللهر يۇقىرىقى سۆزنى ئىسپاتاليدۇ

ٰ ﴿ :رئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇقۇ َAَ ْو
َ
َوَمن Fََن َمِريًضا أ
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َخرَ 
ُ
يKاٍم أ

َ
ْن ك ٌة ِمّ Kكىمكى كېسهل «: تهرجىمىسى ﴾َسَفٍر فَِعد

روزا (بولۇپ ) يهنى مۇساپىر(ياكى سهپهر ئۈستىدە 
باشقا كۈنلهردە ) تۇتمىغان بولسا، تۇتمىغان كۈنلهر ئۈچۈن

  ].ئايهت- ١٨٥سۈرە بهقهرە [» .تۇتسۇن
مۇساپىر رامزاننىڭ كۈندۈزىدە سهپىرىنى      

داۋامالشتۇرىدىغان بولسا، ئۇ كىشىنىڭ ئېغىزىنى 
 .  ئېچىۋېتىشىگه رۇخسهت قېلىنىدۇ

ئۇبهيد ئىبنى جهبرىدىن بايان قىلىنغان ھهدىسته، ئۇ      
مهن «: كىشى مۇنداق دەيدۇ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ساھابىلىرىدىن ئهبۇ 
پارىي رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ بىلهن بىرلىكته بهسرە ئهلغى

پۇستات دېگهن جايدىن كېمىگه چېقىپ سهپهرگه 
ئاتالندۇق، كېمه قوزغىلىشى ھامان ئۇ كىشى 
دەستۇرخان سىلپ يېمهكلىك ھازىر قىلىپ، مېنى 

ئىمام ئهھمهتتىن . (يېقىن كېلىشكه تهكلىپ قىلدى
كېمه قوزغىلىشىغا : بايان قىلىنغان رىۋايهتته

) خان سىلپ يىمهكلىك ھازىر قىلدى دېيىلگهندەستۇر
: ئۇ كىشى. كۆرەۋاتىمىزغۇ؟ دېسهم ئۆيلهرنى تېخى: مهن

سهن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىدىن يۈز "
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. ھهدىس-٢٦٦٩٠ئىمام ئهھمهد[» .دېدى" ئۆرىمهكچىمۇ؟
 ].ھهدىس- ٢٤١٢ئهبۇ داۋۇت 

ساھابىلهرنىڭ سۆزلىرى سۈننهت جۇملىسىدىن "     
سۈننىتى  زدىن، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭهن سۆدېگ

  ].ئهۋنۇل مهبۇد." [كۆزدە تۇتىلىدۇ
" ىب ئهسسۈنهنتهھز"ئىبنى قهييىم رەھىمهھۇلالھ      

ئىمام ئهھمهدتىن : "ناملىق ئهسىرىدە مۇنداق دەيدۇ
بايان قىلىنغان بىر رىۋايهتته بۇ ئهسهر روزىدار 
كىشىنىڭ سهپهر جهريانىدا ئېغىزىنى 
ئېچىۋېتىشىنىڭ دۇرۇس ئىكهنلىكىگه ھۆججهت 

شۇنداقال ئهمرۇ ئىبنى شۇرەھبىل، شهئبى ۋە . بولىدۇ
ئهنهس . قاراشتا بولغانئىسهاق قاتارلىق ئالىمالرمۇ بۇ 

رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىنمۇ يۇقىرىقى قاراش بايان 
داۋۇت ئىبنى مۇنزىرمۇ بۇ قاراشنى . قىلىنغان

  ".كۈچالندۇرغان
ئىسالم ئىبنى تهيمىيه رەھىمهھۇلالھ شهيخۇل      

- ٢١٢توم - ٢٥ناملىق ئهسىرى " پهتىۋاالر مهجمۇئهسى"
ان ئهگهر بىر كىشى رامز: "بهتته مۇنداق دەيدۇ

كۈنلىرىدە سهپهردە بولسا ئېغىزىنى ئىچىۋەتسه دۇرۇس 
بوالمدۇ؟ دېگهن بۇ مهسىلىدە ئالىمالر ئىككى خىل 
قاراشتا بولۇپ، ئىمام ئهھمهد رەھىمهھۇلالھدىن بۇ 
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توغرىدا ئىككى تۈرلۈك كۆزقاراش بايان قىلىنغان، ئۇ 
كۆزقاراشالرنىڭ كۈچلۈكرەكى، سهپهر ئۈستىدىكى 

ەتسه دۇرۇس بولىدۇ دېگهن كىشى روزىسىنى بۇزۇۋ
بۇ توغرىدا ھهدىس كىتابلىرىدا، ساھابىالردىن . قاراشتۇر

سهپهردە رامىزاننىڭ كۈندۈزىدە ئېغىزىنى 
. ئېچىۋەتكهنلىك توغرىسىدا ئهسهرلهر بايان قىلىنغان

يهنه پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمدىن بايان قىلىنغان 
ە سهھىه ھهدىستىمۇ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم سهپهرد

روزىدار ئىدى، يولدا كېتىۋېتىپ سۇ ئهكهلدۈرۈپ 
روزىسىنى بۇزۇۋەتتى، ئۇ ۋاقىتتا كىشىلهرنىڭ 

". ھهممىسى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا قاراپ تۇراتتى
بهتكه - ٢١٧توم-٦ناملىق ئهسهر " شهرھۇل مۇمتىئ["

  ]. مۇراجىئهت قىلىنسۇن
لېكىن سهپهرنى باشالپ ئۆز يۇرت دائىرىسىدىن      

. لغاندىن كېيىن روزىسىنى ئېچىۋەتسه بولىدۇئايرى
ئهمما سهپهرنى مهقسهت قىلىپ يۇرتىدىن ئايرىلماي 

  . تۇرۇپ روزىسىنى بۇزسا توغرا بولمايدۇ
شهرھۇل "شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەھىمهھۇلالھ 

بهتته مۇنداق ٢١٧توم-٦ناملىق ئهسىرى " مۇمتىئ
 روزىدار رامىزاندا سهپهر قىلسا كۈندۈزدە: "دەيدۇ

 لېكىن روزىدار. ئېغىزىنى ئىچىۋەتسه دۇرۇس بولىدۇ
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ئۈچۈن  ئېچىۋىتىشى ئېغىزىنى ھالىتىدە مۇساپىرلىق
ئۆز يۇرت دائىرىسىدىن ئايرىلىش شهرتمۇ ياكى سهپهرنى 

بۇنىڭ . مهقسهت قىلىپ يولغا چىقىپال ئىپتار قىالمدۇ؟
بۇ مهسىلىدە ئىلگىرىكى ئالىمالر ئىككى خىل : جاۋابى

  . نقاراشتا بولغا
بۇ قاراشالرنىڭ ئهڭ توغرىسى، روزىدار ئۆز يۇرت      

دائىرىسىدىن ئايرىلغاندىن كېيىن ئېغىزىنى 
چۈنكى ئۇ كىشى سهپهر . ئىچىۋەتسه دۇرۇس بولىدۇ

قىلىشنى مهقسهت قىلغان بولسىمۇ يۇرتىدىن چىقىپ 
مۇساپىرنىڭ . كهتمىدى ۋە سهپهر دائىرىسىگه كىرمىدى

اي تۇرۇپ نامازنى قهسىر ئۆز يۇرت دائىرىسىدىن چىقم
قىلىپ ئوقۇشى دۇرۇس بولمىغاندەك، روزىدارنىڭ سهپهر 
ئۈچۈن يۇرت دائىرىسىدىن چىقماي تۇرۇپ ئېغىزىنى 

  ".ئېچىۋېتىشى توغرا بولمايدۇ
  .ئالالھ تائاال ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر    

  
  
  
 




