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بان ئېيىدا بىر ئاي تولۇق روزا تۇتۇش ياخشى ئشه
 كۆرۈلهمدۇ؟

 نومۇرلۇق سوئال-13729

 :وئالس

شهئبان ئېيىدا تولۇق بىر ئاي روزا تۇتۇش سۈننهتمۇ؟، بۇ ههقته      
 .لىمهنچۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قى

 : جاۋاب

بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالهقا      
 . خاستۇر

شهئبان ئېيىدا كۆپ روزا تۇتۇش پهزىلهتلىك ئهمهللهرنىڭ تۈرىدىن      
بولۇپ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ شهئبان ئېيىنىڭ كۆپ قىسمىدا روزا 

 . هر بايان قىلىنغانتۇتقانلىقى توغرىسىدا ههدىسل

مهن  «: ئۇممه سهلهمه رەزىيهلالهۇ ئهنها بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ     
ئارقا روزا تۇتقانلىقىنى -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىككى ئاي ئارقىمۇ

بىلمهيمهن، ئهمما شهئبان ئېيىنى رامىزان ئېيىغا ئۇاليتتى يهنى رامىزان 
، ئىبنى )٢٣٣٦(، ئهبۇ داۋۇد)٢٦٠٢٢(ئىمام ئههمهد[ ».روزىسىغا ئۇاليتتى

 ]. رىۋايهتلىرى) ١٦٤٨(ماجه
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پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم يىلدا رامىزاندىن «: ئهبۇ داۋۇدنىڭ رىۋايىتىدە     
باشقا ئايدا، بىر ئاي تولۇق روزا تۇتمايتتى، پهقهت شهئبان ئېيىدا روزا تۇتسا، 

ىي ئهبۇ داۋۇدنىڭ شهيخ ئهلبان. [دېيىلگهن »رامىزانغىچه داۋامالشتۇراتتى
 ]. نومۇرلۇق  ههدىسته كهلتۈرگهن -٢٠٤٨سههىه ههدىسلهر توپلىمى 

بۇ ههدىسنىڭ زاهىر مهناسىدىن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ شهئبان      
لېكىن  .ئېيىدا تولۇق بىر ئاي روزا تۇتقانلىقى ئىپادىلىنىدۇ

ا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ شهئبان ئېيىنىڭ كۆپ قىسمىنى روز
 . تۇتۇش بىلهن ئۆتكۈزگهنلىكى توغرىسىدىمۇ ههدىسلهر بايان قىلىنغان

مهن ئائىشه رەزىيهلالهۇ : ئهبۇ سهلهمه رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ     
ئهنهادىن پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ تۇتقان روزىسى توغرسىدا سۇئال 

: سورىۋىدىم، ئائىشه رەزىيهلالهۇ ئهنها مۇنداق دېدى
همبهرئهلهيهىسساالم روزا تۇتاتتى، ههتتا بىز پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم پهيغ«

بۇ ئاي تولۇق روزا تۇتىدىكهن دەپ قاالتتۇق، بهزىدە پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم 
ئىپتار قىالتتى يهنى روزا تۇتمايتتى، ههتتا بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

ر ئهلهيهىسساالمنىڭ  بۇ ئايدا روزا تۇتمايدىكهن دەپ قاالتتۇق، پهيغهمبه
. شهئبان ئېيىدىن باشقا ئايالردا كۆپرەك روزا تۇتقانلىقىنى بىلمهيمهن

 ».شهئبان ئېيىدا كۆپ روزا تۇتاتتى. شهئبان ئېيىدا تولۇق روزا تۇتاتتى
 ]. ههدىس-١١٥٦مۇسلىم رىۋايىتى [

ئههلى ئىلىمالر يۇقىرىدا بايان قىلىنغان ئىككى ههدىسنىڭ      
بهزى : اق باغالپ چۈشۈنۈشته ئىختىالپ قىلىشىپ قالدىئارىسىنى قاند

ئالىمالر، ههدىسنىڭ ئوخشىماسلىقى ۋاقىتنىڭ ئوخشىماسلىقىدىن دەپ 
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يهنى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بهزى يىلى شهبان ئېيىدا تولۇق . قارايدۇ
شهيخ ئىبنى . روزا تۇتقان بولسا، بهزى يىلى شهئبان ئېيىدا ئاز روزا تۇتقان

شهيخ بىن باز پهتىۋاالر توپلىمى . [مههۇلاله بۇ قاراشنى تاللىغانباز رەهى
 ].بهت قارالسۇن-٤١٦توم  -١٥

يهنه بهزى ئۆلىماالر، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم رامىزان ئېيىدىن باشقا       
ئايالردا تولۇق بىر ئاي روزا تۇتمىغان دەپ، ئۇممه سهلهمه رەزىيهلالهۇ 

ستىكى، شهئبان ئېيىدا تولۇق روزا تۇتقان ئهنهادىن بايان قىلىنغان ههدى
دېگهن سۆزنى ئهرەب تىلى قائىدىسى بويىچه ئاينىڭ كۆپ قىسمىدا روزا 
تۇتسا، ئاينىڭ ههممىسىدە روزا تۇتتى دەپ ئىپادىلىنىدۇ دېگهن قائىدىگه 

 .ئۇيغۇنالشتۇرۇپ چۈشهنسه بهرگهن

ئائىشه رەزىيهلالهۇ : "هاپىز ئىبنى ههجهر رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     
ئهنهادىن بايان قىلىنغان ههدىس، ئۇممه سهلهمه رەزىيهلالهۇ ئهنهادىن بايان 

مهن  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىككى ئاي «: قىلىنغان ههدىستىكى
ېيىنى ئارقا روزا تۇتقانلىقىنى بىلمهيمهن، ئهمما شهئبان ئ-ئارقىمۇ

دېگهن سۆزنى » رامىزان ئېيىغا ئۇاليتتى يهنى رامىزان روزىسىغا ئۇاليتتى
يهنى شهئبان ئېيىنىڭ كۆپ قىسمىدا . تىخىمۇ ئايدىڭالشتۇرۇپ بېرىدۇ

 . روزا تۇتاتتى دېگهن مهنانى بايان قىلىپ بېرىدۇ

ئهرەب تىلىدا ئاينىڭ كۆپ : ئىمام تىرمىزى ئىبنى مۇبارەكتىن     
تۇتسا، ئاينىڭ ههممىسىدە روزا تۇتتى دەپ ئىپادىلهشنىڭ  قىسمىدا روزا

 .توغرا ئىكهنلىكىنى نهقل قىلىدۇ
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 :ئىمام تىيبىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم  كىشىلهرنىڭ شهئبان ئېيىدا روزا تۇتۇشنىمۇ 
رامىزانغا ئوخشاش پهرز ئىكهن  دەپ چۈشۈنۈپ قالماسلىقى ئۈچۈن بهزى 
يىلى شهبان ئېيىدا تولۇق روزا تۇتاتتى، بهزى يىلى بولسا شهبان ئېيىنىڭ 

 . كۆپ قىسمىدا روزا تۇتاتتى

دەسلهپكى قاراش : هاپىز ئىبنى ههجهر رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     
يهنى پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم شهئبان ئېيىدا تولۇق روزا . توغرىدۇر

مهن «: ەزىيهلالهۇ ئهنهانىڭتۇتمايتتى دېگهن قاراشنى، ئائىشه ر
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ بىر كېچىدە قۇرئاننى تولۇق تامام 
قىلغىنىنى، كېچىنىڭ ههممىسىدە يهنى تاڭ يورۇغىچه تولۇق ناماز 
ئوقۇغىنىنى ۋە رامىزاندىن باشقا ئايدا تولۇق بىر ئاي روزا تۇتقىنىنى 

نومۇرلۇق  -٧٤٦يىتى مۇسلىم رىۋا. [سۆزى بىلهن ئىسپاتاليدۇ» بىلمهيمهن
 ].ههدىس

: ئىبنى ئابباس رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان     
پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم رامىزاندىن باشقا ئايدا بىر ئاي تولۇق روزا «

بۇخارىي . [دېگهن ههدىسمۇ يۇقىرىقى قاراشنى كۈچالندۇرىدۇ» تۇتمىغان
 ].ىسههد-١١٥٧مۇسلىم رىۋايىتى. ههدىس-١٩٧١رىۋايىتى 

ئىمام سىندىي رەهىمههۇلاله ئۇممه سهلهمه رەزىيهلالهۇ ئهنهادىن بايان      
شهبان ئېيىنىڭ روزىسىنى رامىزانغا «: "قىلىنغان ههدىسنى چۈشهندۈرۈپ

بۇ ئىككى ئايدا تولۇق روزا تۇتاتتى : دېگهندىن مهقسهت» ئۇاليتتى
تولۇق دېگهنلىك بولۇپ، ههدىسنىڭ سىرتقى كۆرۈنىشى شهئبان ئېيىدا 
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لېكىن بۇنىڭ ئهكسىنى ئىپادىلهيدىغان . روزا تۇتتى دېگهننى ئىپادىلهيدۇ
شۇنىڭ ئۈچۈن ههدىسلهرنىڭ ئارىسىنى . ههدىسلهر بايان قىلىندى

بىرلهشتۇرۇپ چۈشۈنۈشته، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم شهئبان ئېيىنىڭ 
، كۆپ قىسمىدا روزا تۇتاتتى، بۇ خۇددى شهئباننىڭ ههممىسىدە روزا تۇتۇپ

 ".رامىزانغا ئۇالشتۇرغانلىقتۇر

شهئبان ئېيىدا كۆپ روزا تۇتۇشنىڭ هېكمىتى نېمه؟ دەپ سورالسا،      
بۇ : بۇنىڭغا هاپىز ئىبنى ههجهر رەهىمههۇلاله مۇنداق جاۋاب بېرىدۇ

سوئالغا بېرىدىغان ئهڭ ياخشى جاۋاپ، ئىمام نهسائىي ۋە ئىمام ئهبۇ داۋۇد 
زەيمه سههىه دەپ قارىغان، ئۇسامه ئىبنى بايان قىلغان، ئىمام ئىبنى خۇ

 .زەيد رەزىيهلالهۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىنغان ههدىستۇر

مهن پهيغهمبهر «: ئۇسامه ئىبنى زەيد رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ     
سىله باشقا ئايالردا شهئبان ! ئى ئالالهنىڭ ئهلچىسى: ئهلهيهىسساالمدىن

مايدىكهنال؟ دەپ سورىسام، ئېيىدا روزا تۇتقاندەك روزا تۇت
ئۇ رەجهب بىلهن رامىزاننىڭ ئارىسىدىكى بىر : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

ئاي بولۇپ، كۆپچىلىك كىشىلهر بۇ ئاينىڭ پهزىلىتىدىن غاپىل قالىدۇ، بۇ 
ئايدا بهندىلهرنىڭ ئهمهللىرى ئالاله تائاالنىڭ تهرىپىگه كۆتۈرۈلىدۇ، 

الاله تائاالنىڭ تهرىپىگه روزىدارلىق هالىتىمدە ئهمىلىمنىڭ ئ
بۇ ههدىسنى شهيخ ئهلبانى [. »كۆتۈرۈلىشىنى ياخشى كۆرىمهن دېدى

نومۇرلۇق ههدىسدە -٢٢٢١نهسائىينىڭ سههىه ههدىسلهر توپلىمى 
 .   ]كهلتۈرگهن

 .ههممىدىن توغرىنى ئالاله بىلگۈچىدۇر


