
 1436 

 

 

روزىدارنىڭ ئېغىزىنى ئىچىشى دۇرۇس بولغان كېسەللىكلەر  

 قايسى؟

 

 

 ما هو املرض اذلي يبيح للصائم أن يفطر؟
 < ئۇيغۇرچە> 

 

   
 پەزىلەتلىك شەيخ مۇھەممەد سالىھ ئەلمۇنەججىد

 

حممد صالح املنجدفضيلة الشيخ   

 

 
 

 

 زسەيپىددىن ئەبۇ ئابدۇلئەزى تەرجىمە قىلغۇچى:

 نىزامىددىن تەمكىنى    تەكشۈرۈپ بېكىتكۈچى:

 

 أبو عبد العزيز سيف ادلين ترمجة:
 تمكيين ظام ادلينن     مراجعة:

 

http://www.islamhouse.com/6891/ar/ar/author/محمد_صالح_المنجد


 
روزىدارنىڭ ئېغىزىنى ئىچىشى 

دۇرۇس بولغان كېسەللىكلەر 

 قايسى؟

 

1 

 

 

 
 روزىدارنىڭ ئېغىزىنى ئىچىشى دۇرۇس بولغان كېسەللىكلەر قايسى؟ 

 

 
 نومۇرلۇق سوئال- 88411    
 سوئال:     
ىنى ئىچىش دۇرۇس بولىدىغان كېسەللەر مۇسۇلمان كىشى ئۈچۈن رامىزان ئېيىدا ئېغىز    

قايسى؟ ھەرقانداق كېسەل بولۇش سەۋەبلىك روزا تۇتمىسىمۇ بوالمدۇ؟، بۇ ھەقتە چۈشەنچە 
 بېرىشىڭالرنى سورايمەن. 

 :جاۋاپ    
 بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر.     
ۋە تۆت مەزھەپ پېشىۋالىرىنىڭ ھەممىسى ئېغىر كېسەللەرنىڭ رامزاندا  كۆپچىلىك ئالىمالر    

ئېغىز ئىچىشى )يەنى روزا تۇتماسلىقى( دۇرۇس بولىدۇ، ئەگەر كېسەل ئېغىر بولمىسا ئېغىزىنى 
 ئىچىشى دۇرۇس ئەمەس دەپ قارايدۇ. ئېغىر كېسەل دېگىنىمىز:

 انالر.روزا تۇتۇش سەۋەبىدىن كېسىلى ئېغىرلىشىپ كېتىدىغ-8    
 روزا تۇتۇش سەۋەبىدىن كېسەل ساقىيىشى كېچىكىپ كېتىدىغانالر.-8    
روزا تۇتۇش سەۋەبىدىن كېسىلى ئېغىرلىشىپ ياكى ساقىيىشى كېچىكىپ كەتمىسىمۇ -3    

 ئەمما كۆپ چارچاپ كېتىدىغانالر.
ۈردىن دەپ بەزى ئالىمالر روزا تۇتۇش سەۋەبىدىن كېسەل بولۇپ قالىدىغانالرنىمۇ مۇشۇ ت -4    

 قارايدۇ.
بەتتە مۇنداق دەيدۇ: -403توم -4ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ "ئەلمۇغنى" ناملىق ئەسىرى     

"رامىزاندا ئېغىزىنى ئىچىشى دۇرۇس بولىدىغان كېسەللەر، روزا تۇتسا كېسىلى ئېغىرلىشىپ 
دىن كېتىدىغان ياكى روزا تۇتۇش سەۋەبىدىن ساقىيىشى كېچىكىپ كېتىدىغان كىشىلەر

 .  ”ئىبارەتتۇر
ئىمام ئەھمەدگە: كېسەل قانداق ۋاقىتتا روزىنى بۇزىدۇ؟ دەپ سورىغاندا، ئىمام ئەھمەد: روزىنى     

داۋامالشتۇرۇشقا قادىر بواللمىغانالر بۇزۇۋېتىدۇ دەيدۇ. "قىزىتمىسى ئۆرلەپ تىترەپ قالغاندىمۇ 
ھمەد: ئۇنىڭدىنمۇ ئېغىر كېسەل )ماالرىيا ياكى جان قوقاق ياكى بەزگەك( دېگەندە، ئىمام ئە

 بوالمدۇ؟... دېگەن. 
ئەنسىرىگەن  توغرىسى، روزا تۇتۇش سەۋەبىدىن كېسىلىنىڭ زىيادىلىشىپ كېتىشىدىن    

بىمارالر ئۈچۈن رامزاندا روزا تۇتماي ئېغىزىنى ئىچىشى دۇرۇس بولىدۇ، چۈنكى ئۇنداق ھالەتتە روزا 
تۇتسا بىمارنىڭ كېسىلى يېڭىدىن قوزغىلىدۇ ياكى زىيادە بولىدۇ ياكى ساقىيىشى كېچىكىدۇ، 

 يۇقىرىقىدەك ئەھۋالالردىن ئەنسىرىسە ئېغىزىنى ئىچىشى دۇرۇس بولىدۇ".
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بەتتە مۇنداق دەيدۇ: -868توم-6ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ: "ئەلمۇجمۇئ" ناملىق ئەسىرى     
"روزا تۇتۇشقا قادىر بواللمايدىغان كېسەل دېگەن: كېسەلدىن ساقىيىشى ئۈمىد قىلىنمايدىغان 
كېسەللىك بولۇپ، ئۇ بىمارغا روزا تۇتۇش زۆرۈر ئەمەس، تۇتۇش سەۋەبىدىن بەك قېينىلىپ، جاپا 

ارتىپ كېتىدىغان كىشىلەرمۇ شۇنىڭغا ئوخشاش بولىدۇ. بەلكى شافىئى مەزھىپىدىكى ت
كۆپچىلىك ئالىمالر: روزا تۇتۇش سەۋەبىدىن كۆپ جاپا تارتسا ۋە روزا تۇتۇپ بەك قىينىلىپ كەتسە 

 ئۇنداق ھالەتتە ئېغىزىنى ئىچىشى زۆرۈر بولىدۇ دېگەن". 
: ھەر قانداق كېسەل بولسا گەرچە كېسەللىك يەنە بىر قىسىم ئالىمالر مۇنداق دەيدۇ    

 سەۋەبىدىن قىيىنچىلىق بولمىسىمۇ ئۇالر ئۈچۈن روزا تۇتماي، ئىپتار قىلىشى دۇرۇس بولىدۇ. 
 ئەمما بۇ بىرتەرەپلىمىلىك قاراش بولۇپ، كۆپچىلىك ئالىمالر بۇ قاراشقا رەددىيە بەرگەن.     
: بىزنىڭ قارىشىمىزدا روزا تۇتۇش سەۋەبىدىن ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ    

ھېچقانداق قىيىنچىلىققا ئۇچرىمايدىغان كېسەللەرنىڭ روزا تۇتماي ئېغىزىنى ئىچىشى توغرا 
 بەت[. -868توم-6بولمايدۇ، بۇنىڭدا ھېچ ئىختىالپ يوق. ]ئەلمەجمۇئ 

لىگە تەسىر شەيخ ئىبنى ئۇسەيمىين رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: "روزا تۇتسا كېسى    
بولمايدىغان بىمارالر، زۇكام، باش ئاغرىقى، چىش ئاغرىقى دېگەندەك كېسەللەر بولسا ئۇالرنىڭ بۇ 
كېسەللىك سەۋەبىدىن روزا تۇتماي ئېغىز ئىچىشى توغرا بولمايدۇ. بەزى ئالىمالر  سۈرە بەقەرەدىكى 

َوَمن ََكَن ﴿ دەيدۇ، :بۇ ئايەتنى دەلىل قىلىپ ھەرقانداق كېسەلنىڭ ئىپتار قىلىشىنى دۇرۇس 
َخرَ 

ُ
يَّاٍم أ

َ
ْن أ ٌة ِمِّ ٰ َسَفٍر فَِعدَّ ْو لََعَ

َ
كىمكى كېسەل ياكى سەپەر ئۈستىدە )يەنى »تەرجىمىسى:  ﴾ َمِريًضا أ

]سۈرە بەقەرە « مۇساپىر( بولۇپ )تۇتمىغان بولسا، تۇتمىغان كۈنلەر ئۈچۈن( باشقا كۈنلەردە تۇتسۇن.
ىز بۇ ئايەتنىڭ ھۆكمىنى بۇنىڭدىكى ئىللەت ۋە سەۋەبلەر ئايەتنىڭ بىرقىسمى[. لېكىن ب-811

بىلەن دەلىللەپ بايان قىلساق، كېسەل ئېغىر بولسا ئۇنىڭ ئۈچۈن روزا تۇتماستىن ئېغىز 
ئىچىشى ياخشى، ئەمما روزا تۇتسا كېسىلىگە ھېچ تەسىرى بولمىسا بۇنداق ھالەتتە ئۇ بىمارنىڭ 

ايدۇ. بەلكى ئۇنىڭ روزا تۇتۇشى پەرزدۇر". ]شەرھى روزا تۇتماستىن ئېغىز ئىچىشى توغرا بولم
 بەت[.-318توم-6ئەلمۇمتىئ 

 ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر.    
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