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شېكهر كېسىلىگه گىرىپتار بولغان كىشىنىڭ 

  روزا تۇتۇشىنىڭ ھۆكمى
 

 نومۇرلۇق سوئال-١٣١٩    
 :سوئال    
ئايدىن بىرى ئىككىنچى دەرىجىدىكى شېكهر  ١٤مهن     

كېسىلىگه گىرىپتار بولۇپ قالدىم، كېسهلنىڭ 
" ئهنسولىين"بولغانلىقتىن  دەسلهپكى باسقۇچى

مهن دورا ئىستىمال . ئىلىشقا ئېهتىياجلىق ئهمهس
قىلمايمهن، قاندىكى شېكهر ماددىسىنىڭ ئۆرلهپ 

ئىچمهككه دىققهت  - كهتمهسلىكى ئۈچۈن يېمهك
قىلىمهن ۋە ئازراق تهنتهربىيه ھهرىكىتى بىلهن 

  . مهشغۇل بولىمهن
ۇتتۇم  لېكىن ئۆتكهن يىلى رامزاندا بىر قانچه كۈن روزا ت

بهدىنىمدە شېكهر ماددىسىنىڭ تۆۋەنلهپ كېتىشى 
روزىنى تولۇق ئادا قىاللمىدىم، ئهمما بۇ پهرز سهۋەبىدىن 

يىل ئالالھ تائاالغا شۈكۈرلهر بولسۇنكى، ئۆزۈمنى خىلى 
ئهمما روزا . ياخشى بولۇپ قالغاندەك ھېس قىلىمهن

 مهن. ىدۇتۇتقان ۋاقتىمدا بېشىمدا ئاغرىق پهيدا بول
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. مۇشۇ كېسهللىك ھالىتىم بىلهن روزا تۇتىۋېرىمهنمۇ؟
روزىدارلىق ھالىتىمدە قاندىكى شېكهر مىقدارىنى 

بۇ . بىلىش ئۈچۈن بارماقتىن قان ئېلىنسا بوالمدۇ؟
  .ھهقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن

  
   

 :جاۋاپ    
بارلىق گۈزەل مهدھىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى     

  . الھ تائاالغا خاستۇربولغان ئال
بىمارنىڭ، روزا تۇتۇش سهۋەبلىك كېسىلى 
ئېغىرلىشىپ كېتىدىغان، كۈندۈزدە دورا يهيدىغان ۋە 
ئىچىدىغان ئىشالرغا ئېهتىياجلىق بولسا، بۇنداق 
ئهھۋال ئاستىدا كېسهلنىڭ روزا تۇتماسلىقى يولغا 

بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە . قويۇلغاندۇر

يBاٍم ﴿ :ق دەيدۇمۇندا
َ
ْن ك ةٌ ِمّ Bَسَفٍر فَِعد ٰ َKَ ْو

َ
َوَمن Nََن َمِريًضا أ

َخَر 
ُ
كىمكى كېسهل ياكى سهپهر «: تهرجىمىسى ﴾أ

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

  ]. ئايهتنىڭ بىرقىسمى-١٨٥بهقهرە
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ھهقىقهتهن «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن    
ئالالھ تائاال سىلهرنىڭ ئۆزىگه ئاسىيلىق قىلىشىڭالرنى 
ياقتۇرمىغاندەك، ئۆزى رۇخسهت قىلغان ئىشالرنى 

ئىمام ئهھمهد [ ».قىلىشىڭالرنى ياخشى كۆرىدۇ
  ].رىۋايىتى

ئهۋزەل ئىشالرنى قىلغىنىڭالرنى «: يهنه بىر رىۋايهتته    
ى كۆرگهندەك، رۇخسهت قىلغان ئىشالرغا ئهمهل ياخش

  .  دېگهن »قىلىشىڭالرنى ياقتۇرىدۇ،
تهكشۈرۈش ئۈچۈن تومۇردىن ياكى باشقا ئورۇنالردىن     

ئهمما ئىلىنىدىغان . قان ئېلىش بىلهن روزا بۇزۇلمايدۇ
قاننىڭ مىقدارى كۆپ بولسا، ياخشىسى كېچىدە يهنى 
ئىپتاردىن كېيىن قىلىش كېرەك، چۈنكى كۈندۈزدە 
كۆپ قان ئالدۇرۇش ھىجامىنىڭ ھۆكمىگه قىياس 

 .قارىلىدۇقىلىنىپ، روزا بۇزۇلىدۇ دەپ 
" ئىسالم پهتىۋالىرى"شهيخ ئىبنى باز رەھىمهھۇلالھ     

بهتته بۇ توغرىدا مۇنداق -١٣٩توم-٢ناملىق ئهسىرى 
  : كېسهلنىڭ ئهھۋالى بىر قانچه تۈرلۈك بولىدۇ: "دەيدۇ

زۇكام، باش ئاغرىقى ۋە چىش روزىدار : بىرىنچى    
رچه ئاغرىقى قاتارلىق كېسهللهرگه گىرىپتار بولغاندا، گه

ئايهتنىڭ سىياقى -١٨٥بهزى ئالىمالر سۈرە بهقهرەدىكى 
) قايسى تۈردىكى كېسهل بولۇشتىن قهتئى نهزەر(بويىچه 
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كېسهل بولغان كىشى ئۈچۈن ئېغىز ئىچىشى رۇخسهت 
ئهمما كىشىلهرنىڭ . دېگهن قاراشنى ئىلگىرى سۈرگهن

يۇقىرىقىدەك كېسهللهرنى باھانه قىلىپ، مهزكۇر 
ىپ بولغۇچه روزا تۇتماسلىقى توغرا كېسهللهردىن ساقىي

بىز ئېيتىمىزكى، بۇ ھۆكۈم بىر قانچه ئىللهت . بولمايدۇ
بىلهن بولىدۇ؛ ئۇ كىشىنىڭ كېسىلىگه روزا 
. تۇتماسلىق مۇناسىپ بولسا شۇنداق قىلىشى كېرەك

بهلكى ئۇنىڭ روزا تۇتۇشى ساالمهتلىكىگه تهسىر 
 كۆرسىتىدىغان ئهھۋال ئاستىدا روزا تۇتماسلىقى

ئهمما روزا تۇتسا كېسىلىگه ھېچ تهسىرى . ئهۋزەلدۇر
بولمىسا ئۇ كىشىنىڭ  كېسهللىكى روزا تۇتماسلىققا 

بهلكى ئۇ كىشىنىڭ روزا تۇتۇشى پهرز . سهۋەپ بواللمايدۇ
  . بولىدۇ

ئهگهر بىر كىشىنىڭ كېسهللىك : ئىككىنچى    
قېيىن بولسا، ئهمما روزا  ىسهۋەبى بىلهن روزا تۇتۇش

ىلىگه زىيان يهتمهيدۇ، بۇنداق ئهھۋالدا، ئۇ تۇتسا كېس
كىشىنىڭ روزا تۇتۇشى ياخشى كۆرەلمهيدۇ بهلكى ئۇ 
كىشىنىڭ ساقايغىچه قهدەر روزا تۇتماسلىقى سۈننهت 

  .بولىدۇ
روزا تۇتۇش قېيىن ھهم روزا تۇتسا : ئۈچىنچى    

: كېسىلىگه زىيان يېتىدىغان ئهھۋالدا، مىسالغا ئالساق
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هر كېسىلى قاتارلىقالرغا ئوخشاش، بۆرەك كېسىلى، شېك
روزا تۇتسا كېسىلى ئېغىرلىشىپ كېتىدىغان ئهھۋالدا، 

بۇنىڭدىن  بهزى . ئۇ كىشىنىڭ روزا تۇتۇشى چهكلىنىدۇ
ئالىملىرىمىزنىڭ ۋە روزا تۇتۇشى قېيىن بولغان ياكى 
كېسىلىگه زىيانلىق بولغان كېسهللهرنىڭ 

هھۋالى خاتالىقلىرىنى بىلىمىزكى، ئۇالر ئۆزىنىڭ ئ
. ئېغىر تۇرۇپمۇ ئىپتار قىلىشقا ئۇنىماي روزا تۇتىۋالىدۇ

بىز ئېيتىمىزكى، ئۇالر ئالالھ تائاالنىڭ مهرھىمىتى ۋە 
ئۆز نهپسىگه . رۇخسىتىنى قوبۇل قىلماي خاتا قىلدى

 َيْقتُلُوا : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. زىيان يهتكۈزدى
َ

﴿َوال
نُفَسُكْم 

َ
ـَه Nَنَ  ۚ◌ أ

B
: تهرجىمىسى بُِكْم رَِحيًما ﴾ إِنB الل

سىلهر ئۆزۈڭالرنى ئۆلتۈرمهڭالر، ئالالھ ھهقىقهتهن «
- ٢٩سۈرە نىسا [» .سىلهرگه ناھايىتى مېهرىباندۇر

  ]. ئايهتنىڭ بىرقىسمى
شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىيننىڭ شهرھۇل مۇمتىئ [    

 ].بهتلهرگه قارالسۇن- ٣٥٤-٣٥٢توم - ٦ناملىق ئهسىرى 
  .ياخشىنى بىلگۈچىدۇرئالالھ ھهممىدىن     


