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روزىدار ئېغىز ئاچسا دۇرۇس بولىدىغان 

   ئۆزۈرلهر

   نومۇرلۇق سوئال- 23296

  :سوئال

رامزاندا كۈندۈزدە ئېغىز ئاچسا دۇرۇس بولىدىغان ئۆزۈرلهر قايسىالر، بۇ 

  .ھهقته چۈشهنچه بېرىلگهن بولسا؟ 

  : جاۋاپ

 تائاال بهندىلهرگه ئاسانلىق يارىتىپ رامزاندا روزا تۇتۇشقا قادىر ئالالھ

بوالاليدىغانالرغا روزىنى پهرز قىلدى، شهرىئهتته ئۆزۈرلۈك كىشىلهرنىڭ 

رامزاندا روزا تۇتماسلىقىغا رۇخسهت قىلدى، شهرىئهت بېكىتكهن ئۆزۈرلهر 

  :بىلهن روزا تۇتۇشقا قادىر بواللمايدىغانالر تۆۋەندىكىچه

  .بىمار كىشىلهر- كىسهل - 1

ئىنساننىڭ ساالمهتلىكىگه تهسىر كۆرسهتكهن : كىسهل دېمهك

  .ھهرقانداق ئامىل كۆزدە تۇتۇلىدۇ

دىنى ئالىمالر ھهرقانداق كىسهل ئېغىز : ئىبنى قۇدامه مۇنداق دەيدۇ

يهنى روزا تۇتسا . (ئاچسا توغرا بولىدۇ دېگهن قاراشتا بىرلىككه كهلدى

ى بولىدىغان كېسهللهر، ئهمما ئادەتتىكى باش ساالمهتلىكىگه تهسىر

بۇنىڭ  ) ئاغرىقى، چىش ئاغرىقى ۋە باشقا يهڭگىل كېسهللهر بۇنىڭ سىرتىدا

سىلهردىن كىمكى كىسهل ياكى سهپهر ئۈستىدە « :دەلىلى ئالالھ تائاالنىڭ 
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بولۇپ روزا تۇتمىغان بولسا، تۇتمىغان كۈنلهرنى يهنى قازاسىنى باشقا 

  . دېگهن سۆزى بىلهن ئىسپاتلىنىدۇ» نكۈنلهردە تۇتسۇ

روزىنى « :سهلهمهته ئىبنى ئهكۋە رەزىيهلالھۇئهنهۇ مۇنداق دېگهن

قېرىلىق ياكى ئاجىزلىق تۈپهيلىدىن مۇشهققهت بىلهن ئاران تۇتىدىغان 

كىشىلهر تۇتمىسا، كۈنلىكى ئۈچۈن بىر مىسكىن تويغۇدەك تاماق پىدىيه 

ە، ئىپتار قىلىشنى مهقسهت قىلغان دېگهن ئايهت چۈشكهند» بېرىشى الزىم

ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق . كىشىلهر ئىپتار قىلىپ پىدىيه بېرەتتى

رامىزان ئېيىدا قۇرئان نازىل بولۇشقا باشلىدى، قۇرئان ئىنسانالرغا «: دېدى

يېتهكچىدۇر، ھىدايهت قىلغۇچى ۋە ھهق بىلهن ناھهقنى ئايرىغۇچى روشهن 

مكى رامىزان ئېيىدا ھازىر بولسا رامىزان روزىسىنى ئايهتتۇر، سىلهردىن كى

تۇتسۇن، كىمكى كىسهل ياكى سهپهر ئۈستىدە بولۇپ روزا تۇتمىغان بولسا، 

دېگهن ئايهت چۈشكهندىن » تۇتمىغان كۈنلهر ئۈچۈن باشقا كۈنلهردە تۇتسۇن

ئهمما كىسهل . كىيىن يۇقىرىقى ئايهتنىڭ ھۆكمى ئهمهلدىن قالدۇرۇلدى

تۇش بىلهن كېسىلى ئهدەپ كهتسه ياكى كىسهل مۇددىتى كىشى روزا تۇ

ئۇزىراپ كهتسه ياكى بىرەر ئهزالىرى بۇزۇلۇشقا سهۋەپ بولسا ئۇ كىشىنىڭ 

روزا تۇتماسلىقى مۇھىم بولۇپ روزىنى تولۇقلىشى ياخشى كۆرۈلمهيدۇ، 

چۈنكى بۇنداق ھالهتته روزىنى تولۇق تۇتسا ساالمهتلىكىگه تهسىر يېتىدۇ، 

يهنه كىسهل كىشى روزا تۇتۇپ . ېهتىيات قىلىش كېرەكبۇنىڭدىن ئ

كېسىلى ئېغىرلىىشىپ قالغىدەك بولسا دەرھال ئىپتار قىلىشى كېرەك، 

 چارچاشتىن قورقۇپ روزا -ئهمما ساق ئادەمنىڭ ئۇسسۇزلۇق ياكى ھېرىپ 

تۇتماسلىقى ياكى ئىپتار قىلىشى توغرا ئهمهس، چۈنكى ئىنسان روزا تۇتقاندا 

  . چارچاشنىڭ بولىشى تهبىئىي ئىشتۇر-كى ھېرىپ ئۇسسۇزلۇق يا
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  : سهپهر-2

ئىپتار قىلىش دۇرۇس بولىدىغان سهپهرلهر بىرقانچه شهرتلهر بىلهن 

  : بولىدۇ

 نامازنى قهسىر ئوقۇسا دۇرۇس بولىدىغان ئۇزۇن سهپهر بولۇش -ئا

  ). كم ئهتراپىدا80.(كېرەك

م تۇرۇشنى  سهپهر قىلغۇچى سهپهر جهريانىدا بىر يهردە مۇقى-ب 

  .مهقسهت قىلماسلىقى كېرەك

 مهسىيهت ئۈچۈن قىلىنغان بولماسلىقى كېرەك، -  سهپهر گۇناھ-ج 

بهلكى كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ قارىشىدا توغرا مهقسهت بىلهن قىلىنغان 

بولىشى كېرەك دېيىلگهن، چۈنكى رامزاندا روزا تۇتماسلىق دېگهن 

 - سهپهرنىڭ مۇشهققىتىنى يهڭگىللىتىشتىن ئىبارەت بولۇپ گۇناھ 

شۇنىڭدەك يول . م بۇنىڭغا اليىق ئهمهسمهسىيهت ئۈچۈن سهپهر قىلغان ئادە

توسۇپ بۇالڭچىلىق قىلىش ياكى باشقا يۇرتالرغا بېرىپ ھهر تۈرلۈك ئهيشى 

 ئىشرەت ۋە بۇزۇقچىلىقنى مهقسهت قىلغان كىشىلهرنىڭ سهپهردە ئىپتار -

  .قىلىشى توغرا ئهمهس

  :سهپهردە ئىپتار قىلىش ئىككى تۈرلۈك ئىش بىلهن ئهمهلدىن قالىدۇ

سهپهر قىلغۇچى سهپهرنى تۈگىتىپ ئۆز يۇرتىغا قايتىپ  : بىرىنچى

  .كهلسه روزىسىنى داۋامالشتۇرىدۇ

سهپهر قىلغۇچى بىرەر يۇرتتا تۇرۇشنى مهقسهت قىلىپ : ئىككىنچى

تۇرۇپ قالسا نامازنى تولۇق ئوقۇيدۇ ۋە روزىنىمۇ تولۇق تۇتىدۇ، سهپهردىكى 

  .ھۆكۈم ئاخىرلىشىدۇ 
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  .ھامىلدار ئايالالر باال ئېمىتىۋاتقان ۋە - 3

باال ئېمىتىۋاتقان ۋە ھامىلدار : پىقهى ئالىملىرىنىڭ بىردەك قارىشىدا

ئۆزلىرىنىڭ ۋە بالىلىرىنىڭ ساالمهتلىكىدىن ئهنسىرەپ قالسا  ئايالالر 

ئۇالرنىڭ ئىپتار قىلىشىغا رۇخسهت قىلىنغان، بۇنىڭ دەلىلى ئالالھ 

 ئۈستىدە بولۇپ روزا سىلهردىن كىمكى كىسهل ياكى سهپهر« :تائاالنىڭ

» تۇتمىغان بولسا، تۇتمىغان كۈنلهرنى يهنى قازاسىنى باشقا كۈنلهردە تۇتسۇن

ئايهتته رۇخسهت  دېگهن ئايهت بولۇپ، باال ئېمىتىۋاتقان ۋە ھامىلدار ئايالالر 

قىلىنغان كېسهلنىڭ ئۆزى بولمىسىمۇ لېكىن مهنه جهھهتته كېسهلنىڭ 

ىلىنغان كېسهللىكتىن روزا تۇتسا ھۆكمىدە، چۈنكى ئايهتته بايان ق

  . ساالمهتلىككه تهسىر يېتىدىغان ھهممه كىشىلهر مهقسهت قىلىنىدۇ

باال ئېمىتىۋاتقان ۋە ھامىلدار ئايالالرنىڭ ئىپتار قىلسا 

بولىدىغانلىقىنىڭ ھهدىسته بايان قىلىنغان دەلىلى، ئهنهس ئىبنى مالىك 

ر ئهلهيهىسساالم مۇنداق رەزىيهلالھۇئهنهۇ رىۋايهت قىلىدۇكى، پهيغهمبه

ئالالھ تائاال مۇساپىردىن روزىنى ۋە نامازنىڭ يېرىمىنى ئهپۇ « : دېگهن

( » قىلدى، ھامىلدار ياكى باال ئېمىتىدىغان ئايالالردىن روزىنى ئهپۇ قىلدى

  ).يهنى ئىپتار قىلىپ كىيىن قازاسىنى تۇتۇشقا رۇخسهت قىلدى

  . ياشىنىپ قالغان ئاجىز كىشىلهر- 4

: ىپ قالغان ئاجىز كىشىلهردىن مهقسهت قىلىنىدىغىنىياشىن

 قۇۋۋىتى كهتكهن، كۈنسىرى ئاجىزالپ ھاياتى -بهدىنىنىڭ كۈچ 

ئاخىرلىشىش باسقۇچىغا كېلىپ قالغان كىشىلهر، تهكشۈرۈپ بېكىتىش 

ئارقىلىق ساقىيىشىدىن ئۈمىدسىزلهنگهن كېسهللهر ۋە ياشىنىپ قالغان 

شۇ ھالهتتىكى كىشىلهرنىڭ ئىپتار مومايالردىن ئىبارەت، مۇ-بوۋاي
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روزىنى قېرىلىق ياكى « :ئالالھ تائاالنىڭ: قىلىشىنىڭ شهرئى دەلىلى

ئاجىزلىق تۈپهيلىدىن مۇشهققهت بىلهن ئاران تۇتىدىغان كىشىلهر 

تۇتمىسا، كۈنلىگى ئۈچۈن بىر مىسكىن تويغۇدەك تاماق پىدىيه بېرىشى 

بۇ : ھۇئهنهۇ مۇنداق دەيدۇئىبنى ئابباس رەزىيهلال. دېگهن سۆزى» الزىم

 مومايالر روزا -ئايهتنىڭ ھۆكمى ئهمهلدىن قالدۇرۇلمىغان، ياشانغان بوۋاي

تۇتۇشقا قادىر بواللمىسا ئىپتار قىلىپ كۈنلىكى ئۈچۈن بىر مىسكىن 

  .تويغۇدەك تاماق پىدىيه بېرىشى كېرەك

  : ھهددىدىن زىيادە ئاچلىق ۋە ئۇسسۇزلۇق ھالىتىدىكى كىشىلهر  -5

ددىدىن زىيادە ئاچلىق ۋە ئۇسسۇزلۇق ھالىتىدىكى كىشىلهر ئىپتار ھه

قىلىپ ۋە ئاچلىقتىن ساقالنغىدەك بىر نهرسه يهپ كۈننىڭ قالغىنىنى 

  . روزىداردەك ئۆتكۈزۈشى، كىيىن بۇ كۈننىڭ قازاسىنى قىلىشى الزىم

شۇنىڭدەك سهپهر مۇساپىسىدە بولمىسىمۇ، جىهادتا بولغان كىشىنىڭ 

ىقى ياخشىدۇر، سهۋەبى ئاجىزالپ قالماسلىق، دۈشمهنگه روزا تۇتماسل

تاقابىل تۇرۇشتا كۈچلۈك بولۇش ئۈچۈندۇر، ئۇرۇش باشلىنىشتىن ئىلگىرى 

  .ئىپتار قىلىۋېتىشى كېرەك

  : مهجبۇرالنغۇچى- 6

يهنى باشقىالرنىڭ قورقۇتۇشى سهۋەبىدىن ئۆزى قىلىشنى خالىمايدىغان 

خشى كۆرىدىغان ئىشنى قىلىشتىن ئىشنى قىلىشقا مهجبۇرالنغان ياكى يا

  .چهكلهنگهن كىشىدىن ئىبارەت

  ). بهتلهر-73 \28\فىقهى توپالمالر (



 6

يهنى باشقىالر تهرىپىدىن ئۆزى خالىمىغان ھالدا ھهر خىل تهھدىت ۋە ( 

   )-م-. جازا ئاستىدا روزا تۇتماسلىققا مهجبۇرالنغۇچى

   

 


