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ھامىلدار ۋە باال ئېمىتىدىغان ئایالالر 

  توغرىسىدا 

  نومۇرلۇق سوئال-66391

  :سوئال

- ھامىلدار ئایالالرنىڭ رامزاندا روزا تۇتماسلىقى یاخشىمۇ یاكى جاپا 

  ؟مۇشهققهت بولسىمۇ چىداپ روزا تۇتقىنى ئهۋزەلمۇ

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا خاستۇر

رامىزان روزىسىنىڭ یولغا قویۇلىشى ھهققىدە ئازراق پىكىر  :بىرىنچى

یۈرگۈزگهن كىشى ئالالھنىڭ رامىزان روزىسىنى ئهڭ ئاسانلىق تهرىقىسىدە 

یولغا قویغانلىقىنى چۈشىنىدۇ، ئىبادەت ئىشلىرىدا ئاسان یولنى تۇتۇشنى 

تۇرىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن رامىزان روزىسى ھهققىدە نازىل بولغان ئالالھ یاق

ئالالھ سىلهرگه ئاسانلىقنى خاالیدۇ، « :ئایهتته ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

- شۇنىڭ ئۈچۈن روزا تۇتۇش سهۋەبى بىلهن جاپا . »تهسلىكنى خالىمایدۇ

مۇشهققهت زىیادە بولۇپ ساالمهتلىكىگه ئاالھىدە تهسىر یېتىدىغان 

لهرنىڭ روزا تۇتۇشى چهكلىنىدۇ، شۇ جهھهتتىن پهیغهمبهر كىشى

مۇشهققهت چېكىپ روزا تۇتقان مۇساپىرالر -ئهلهیھىسساالم سهپهردە جاپا

بۇخارى  » دېدى-سهپهردە روزا تۇتۇش یاخشى ئىشالردىن ئهمهس« :ھهققىدە 

مۇشهققهت چېكىپ - یهنه بهزى كىشىلهرنىڭ جاپا ). 1115(، مۇسلىم)1946(
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ۋام قىلىۋاتقانلىق خهۋىرى پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا یهتكهندە روزىغا دا

  ).1114(مۇسلىم.» دېدى -ئۇالر ئاسىیالردۇر«: پهیغهمبهرئهلهیھىسساالم

بۇ ھۆكۈم روزا تۇتۇش سهۋەپتىن ساالمهتلىكىگه زىیان یهتكهن :ئىمام نهۋەۋىي

  .كىشىلهر ئۈچۈن دەپ قارایدۇ

پهیغهمبهر « :قىلىنىدۇكى ئائىشه رەزىیهلالھۇئهنھادىن رىۋایهت

ئهلهیھىسساالمغا ئىككى ئىشنىڭ بىرىنى تالالش ئىختىیارلىقى بېرىلسه 

گۇناھ بولمىغان ھالهتته ئۇ ئىشنىڭ ئاسانراقىنى تالالیتتى، ئهگهر گۇناھ 

. »بولۇپ قالسا ئۇ ئىشتىن بهك یىراق بولىدىغان كىشىلهردىن ئىدى

  ).27 23(، مۇسلىم)3560(بۇخارى

ئهگهر ھارام یاكى مهكرۇھلۇق دەرىجىسىگه :" ىي مۇنداق دەیدۇئىمام نهۋەۋ

یهتمىگهن ئىشنىڭ ئاسان ۋە یهڭگىل بولغىنىنى قىلىش یاخشى 

  ".كۆرىلىدۇ

ئىمام ئهھمهد ئىبنى ئۆمهر رەزىیهلالھۇئهنھۇدىن رىۋایهت قىلغان ھهدىسته 

ه ھهقىقهتهن ئالالھ تائاال ئۆزىگ« :پهیغهمبهر ئهلهیھىساالم مۇنداق دېگهن

مهسىیهت قىلغان كىشىلهرنى یاقتۇرمىغاندەك،  - ئاسىیلىق قىلىپ گۇناھ 

دىندا رۇخسهت قىلىنغان ئىشالرغا ئهمهل قىلغان كىشىلهرنى یاخشى 

  .»كۆرىدۇ

بۇ ئىبادەت مۇسۇلمانغا نىسبهتهن قانچه ئاسان بولسا شهرىئهتنىڭ 

  .مهقسىتىگه شۇنچه یېقىن ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر

الر، بىمارالر ئۈچۈن روزا تۇتۇش مۇشهققهت بولسا ئۇالرنىڭ ئالىم: ئىككىنچى

ئۇالرنىڭ :" ئىپتار قىلىشى ئهۋزەل دەپ قارایدۇ، بهلكى ئىمام قۇرتۇبىي
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ئىپتار قىلىشى یاخشى، پهقهت بىلىمسىز جاھىل كىشىلهر روزا تۇتىدۇ 

  ).276 \2.(دېدى

بىمارالر ئۈچۈن روزا تۇتۇش ):"404\4(ئىبنى قۇدامه رەھىمهھۇلالھ مۇغنىیدا 

  .دېدى) یاخشى ئهمهس"(مۇشهققهت بولسا ئۇالرنىڭ روزا تۇتۇشى مهكرۇھ 

شهرھى مۇمتىئ دېگهن مهشھۇر "ئىبنى ئۇسهیمىن رەھىمهھۇلالھ 

روزا   بىز بۇنىڭدىن،: "بىتىدە مۇنداق دەیدۇ-352تومنىڭ - 6ئهسىرىنىڭ 

تۇش مۇشهققهت بولسىمۇ ئىپتار قىلىشتىن باش تارتىپ تىرىشچانلىق تۇ

قىلىپ روزا تۇتۇپ ساالمهتلىكىنى زىیانغا ئۇچراتقان بىمارالر ۋە 

سىلهر « :ئالالھ تائاال:" كېسهللهرنىڭ خاتاالشقانلىقىنى بىلدۇق، ئۇالر بولسا

نى ۋە ئېھسانى -دىسه، ئۇالر ئالالھنىڭ پهزلى » ئۆزۈڭالرنى ئۆلتۈرمهڭالر

رۇخسىتىنى قوبۇل قىلماي ئۆز نهپسىنى زىیانغا ئۇچرىتىش بىلهن 

  ".خاتاالشقان كىشىلهردىن ئىبارەت

باال ئېمىتىدىغان ئایالالرمۇ ھامىلدار ئایالالرغا ئوخشاش بولۇپ روزا تۇتۇش 

مۇشهققهت بولسا ئۇالرنىڭمۇ ئىپتار قىلىۋېتىشى ئهۋزەل، بهلكى بهزەن 

ۇش سهۋەپتىن تۆرەلمىگه یاكى ئېمىتىۋاتقان ئالىمالر، ئهگهر روزا تۇت

بوۋاقنىڭ ساالمهتلىكىگه تهسىر یېتىدىكهن ئۇالرنىڭ روزا تۇتۇشىنى 

  .دېگهن) توغرا ئهمهس( ھارام

بىتىدە مۇنداق -252توم -1نىڭ " ئهھكامۇل قۇرئان"ئىمام جهسساس

باال ئېمىتىدىغان ۋە ھامىلدار ئایالالرنىڭ روزا تۇتۇشى ئۆزىنىڭ :" دېگهن

یاكى بالىلىرىنىڭ ساالمهتلىكىگه تهسىر كۆرسىتىدىكهن، بۇنداق ھالهتته 

ئۇالرنىڭ ئىپتار قىلىشى یاخشى، روزا تۇتۇشى چهكلىنىدۇ، ئهمما ئۇالرنىڭ 

روزا تۇتۇشى ئۆزىنىڭ یاكى بالىلىرىنىڭ ساالمهتلىكىگه تهسىر 
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ئۇالرنىڭ ئىپتار قىلىشى توغرا ئهمهس، روزا تۇتۇشى   یهتكۈزمهیدىكهن

  ".ېرەكك

باال ئېمىتىدىغان،ھامىلدار ئایالالر ۋە :" مۇنداق دېگهن) بهتته -307\1(یهنه 

بىمارالر ئۈچۈن روزا تۇتۇش ئۆزىنىڭ یاكى بالىلىرىنىڭ ساالمهتلىكىگه 

تهسىر یهتكۈزىدىغان بولسا ئۇالرنىڭ ئىپتار قىلىشى ئهۋزەل، چۈنكى روزا 

لىكنىڭ یاخشى تۇتۇش سهۋەبى بىلهن مۇشهققهت چېكىش ۋە ساالمهت

بولماسلىقىمۇ قىیىنچىلىقنىڭ بىر تۈرى، ئالالھ بهندىلهرگه قىیىنچىلىق 

بولۇشنى یاقتۇرمایدۇ، شۇنداقال بۇ، پهیغهمبهر ئهلهیھىسساالمغا ئىككى 

ئىشنىڭ بىرىنى تالالش ئىختىیارلىقى بېرىلسه گۇناھ بولمىغان ھالهتته ئۇ 

روھىغىمۇ ئۇیغۇن  ئىشنىڭ ئاسانراقىنى تالالیتتى دېگهن ھهدىسنىڭ

  .بولىدۇ

بىتىدە مۇنداق - 35توم -3ناملىق ئهسىرىنىڭ " ئهلپۇرۇئۇ" ئىبنى مۇپلىھ 

باال ئېمىتىدىغان ۋە ھامىلدار ئایالالرنىڭ روزا تۇتۇشى ئۆزىنىڭ :" دېگهن

یاكى بالىلىرىنىڭ ساالمهتلىكىگه تهسىر یهتكۈزىدىغان بولسا ئۇالرنىڭ روزا 

  .....".بولىدۇ ) یاخشى ئهمهس(تۇتۇشى مهكرۇھ 

باال ئېمىتىدىغان ۋە ھامىلدار ئایالالر تۆرەلمىگه یاكى : "ئىبنى ئهقىل

ئېمىتىۋاتقان بوۋاقنىڭ ساالمهتلىكىگه تهسىر یېتىشتىن ئهنسىرىسه 

ئۇالرنىڭ روزا تۇتۇشى توغرا ئهمهس، بهلكى كاپارەت بېرىدۇ، ئهنسىرىمىسه 

  .دەپ قارایدۇ" وزا تۇتىدۇئۇالرنىڭ ئىپتار قىلىشى توغرا ئهمهس، بهلكى ر

ئىسالمنىڭ ئاساسلىرىغا ئائىت : " شهیخ ئىبنى باز رەھىمهھۇلالھ

بىتىدە مۇنداق -171ناملىق مهشھۇر ئهسىرىنىڭ" سوئالالرنىڭ جاۋابى

باال ئېمىتىدىغان ۋە ھامىلدار ئایالالر روزا تۇتۇشنىڭ ھۆكمىدە :" دەیدۇ
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هققهت بولغاندا ئىپتار قىلىشقا بىمارالرغا ئوخشایدۇ، ئۇالرغا روزا تۇتۇش مۇش

  ".رۇخسهت قىلىنغان

  .توغرىنى ئالالھ بىلگۈچىلهر

  


