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ى ىلەلمىگەنلەرنىڭ روزا تۇتۇشزۇلھەججىنىڭ ئاۋۋالقى سەككىز كۈنىدە ھاجىالر ۋە ھەجگە ك

 ياخشىدۇر

 

 نومۇرلۇق سوئال  -17248    

 : وئالس    

ئەرەپات كۈنىدە ھاجىالرنىڭ روزا تۇتۇشىنىڭ ياخشى كۆرۈلمەيدىغانلىقىنى بىلىمەن ئەمما زۇلھەججىنىڭ     

نىڭ رنىڭ روزا تۇتىشىھاجىال )يەنى ھەج قىلغۇچى كىشى مىناغا ماڭىدىغان كۈنگە قەدەر( ئاۋۋالقى سەككىز كۈنىدە

 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن. . بۇ ھەقتە ؟ھۆكمى نېمە

 جاۋاپ:     

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر. پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد     

 النىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.غا ئالالھ تائاىرىئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابىل

ۋە ھەجگە كىلەلمىگەنلەرنىڭ  ەج قىلىش ئۈچۈن مەككىگە كەلگەنزۇلھەججىنىڭ ئاۋۋالقى سەككىز كۈنىدە ھ    

ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان  دا ئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇىبۇ توغر. (تۇرمۇستەھەپيەنى )دۇر روزا تۇتۇشى ياخشى

ئالالھ تائاالنىڭ ھوزۇرىدا زۇلھەججىنىڭ ئاۋۋالقى ئون كۈنىدە قىلىنغان » االم:ئەلەيھىسس پەيغەمبەر ھەدىستە،

ئالالھ تائاالنىڭ ئۇ كۈنلەردىكى ئەمەللەر ئەمەللەردىنمۇ ياخشى ۋە ساۋابى كاتتا ئەمەللەر يوق دېگەندە، ساھابىالر: 

، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم: ئالالھ تائاالنىڭ يولىدا جىھاد دەپ سورىۋېدىيولىدا جىھاد قىلىشتىنمۇ ئەۋزەلمۇ؟ 

لەن ئالالھ يولىدا چىقىپ، بۇ يولدىن قايتمىغان ىقىلىشتىنمۇ ئەۋزەل پەقەت بىر كىشى ئۆزىنىڭ مىلى ۋە جىنى ب

 ھەدىس.-969بۇخارى رىۋايىتى] «.دېدى ،بۇنىڭ ئەجرى كاتتا بولىدۇ بولۇپ كەتكەن بولسا( ېھىت)يەنى ش بولسا

 . ھەدىس[-454ىرمىزى رىۋايىتىت

ئەرەپات  ر"كۆپچىلىك پىقھى ئالىمال :بايان قىلىنغان بەتتە مۇنداق-98توم -21پىقھى ئېنسىكلوپېدىيىسى     

 .ئىكەنلىكىگە بىرلىككە كەلگەنياخشى كى زۇلھەججىنىڭ ئاۋۋالقى سەككىز كۈنىدە روزا تۇتۇشنىڭ ىكۈنىدىن ئىلگىر

بۇ كۈنلەردە ھاجىالرنىڭمۇ روزا تۇتۇشىنىڭ سۈننەت ئىكەنلىكىنى  الررەھىمەھۇلالھ ئىمام مالىك ۋە ئىمام شافىئى

 ئوچۇق بايان قىلىنغان".

: بايان قىلىدۇمۇنداق  ېتىدەب-204 ىتوم- 3" ناملىق ئەسەرنىڭ ئاپتورى مەزكۇر ئەسەرنىڭ "نىھايەتۇل مۇھتاج    

كۈنىدە روزا تۇتۇش ھاجىالر ياكى ئۇالردىن باشقا  كى زۇلھەججىنىڭ ئاۋۋالقى سەككىزىئەرەپات كۈنىدىن ئىلگىر"

ۋزە" ناملىق ئەسەردىمۇ بۇ ئوچۇق بايان قىلىنغان، ئەمما ھاجىالر ەكىشىلەر ئۈچۈن سۈننەت ھېسابلىنىدۇ، "ئەرر

ئۇالر گەرچە ى ئەۋزەلدۇر. بەلكى ئۇالر ئۈچۈن روزا تۇتماسلىق ،ئۈچۈن ئەرەپات كۈنىدە روزا تۇتۇش سۈننەت ئەمەس

ئۈچۈن  دا چارچاپ قالماسلىقىدۇئا، تۇتۇشقا قادىر بولسىمۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمنىڭ سۈننىتىگە ئەگىشىپروزا 

 روزا تۇتماسلىقى تەكىتلىنىدۇ". 

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.     
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