
  روزا ھهققىدە تهپسىلى چۇشهنچه                                                         

   

  روزىنىڭ تونۇشتۇرۇلىشى

روزىنىڭ .  ئۆزىنى بىر نهرسىدىن مهنئى قىلىش دېمهكتۇر- روزىنىڭ لۇغهتتىكى مهنىسى 

قهدەر، ئالالھ تائاالغا  تاڭ يۇرۇغاندىن باشالپ قۇياش پاتقانغا -شهرىئهت ئىستېمالىدىكى مهنىسى 

 ئىچمهك ۋە جىنسىي ھهۋەستىن ئۆزىنى مهنئى قىلىش -ئىبادەت قىلىش نىيىتى بىلهن يېمهك

  . دېمهكتۇر

                                          روزىنىڭ ھهقىقىتى

 ماجرا قىلىش، -جىدەل:  ئالالھ تائاال ۋە ئۇنىڭ پهيغهمبىرى مهنئى قىلغان-روزىنىڭ ھهقىقىتى  

ان سۆزلهش، غهيبهت قىلىش، سۇخهنچىلىك قىلىش، كىشىلهرنى ئالداش ۋە باشقىالرغا ئازار يالغ

ئالالھ تائاال قۇرئان . قىلىش قاتارلىق يامان ئىشالرنىڭ ھهممىسىدىن ساقلىنىشتىن ئىبارەتتۇر

كهرىمدە رامىزان روزىسىنىڭ پهرز قىلىنغانلىقىنىڭ غايىسى مۇسۇلمانالرنىڭ ئالالھ تائاال مهنئى 

قىلغان ئىشالردىن ساقلىنىشى ئارقىلىق تهقۋالىق مهرتىۋىلىرىگه يېتىشلىرى ئۈچۈن 

ساقلىنىشىڭالر ) گۇناھالردىن! (ئى مۆمىنلهر« :ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

ئۈچۈن سىلهردىن ئىلگىرىكىلهرگه روزا پهرز ) بۇئارقىلىق تهقۋالىق مهرتىۋىلىرىگه يۈكسىلىشىڭالر (

  ). ئايهت-١٨٣بهقهرە سۈرىسى (» روزىسى پهرز قىلىندى) رامىزان(ك، سىلهرگىمۇ قىلىنغاندە

 ئهزاالرنى ۋە تىلنى ئالالھ تائاال مهنئى قىلغان -پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم روزىنىڭ ھهقىقىتى 

روزا « :بارلىق يامان ئىشالردىن ساقالشتىن ئىبارەت ئىكهنلىكىنى بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

سىلهرنىڭ ھېچ بىرىڭالر روزا تۇتقان كۈنىدە جىنسىي . اخ ئوتىدىن ساقاليدىغان قالقاندۇركىشىنى دوز

ئاالقه قىلمىسۇن، گۇناھ ئىشلىمىسۇن، يامان سۆز قىلمىسۇن، سۆزلىگهندە ئاۋازىنى يوقۇرى 

 مهن روزىدارمهن،  بىرەرسى ئۇنى تىللىسا ياكى ئۇنىڭ بىلهن جىدەل قىلماقچى بولسا. كۆتۈرمىسۇن

ئالالھ تائاالنىڭ نامى بىلهن قهسهم قىلىمهنكى، روزا تۇتقان كىشىنىڭ .  دىسۇن روزىدارمهنمهن 

  .ئېغىزىنىڭ ھىدى ئالالھ تائاالنىڭ نهزىرىدە ئىپار، ئهنبهردىنمۇ ئارتۇق خوشپۇراقلىقتۇر

١  



بىرى، ئۇنىڭ ئىپتار قىلغان ۋاقتىدىكى :  روزا تۇتقان كىشى ئۈچۈن ئىككى چوڭ خوشالىق باردۇر

بۇخارى ۋە مۇسلىم (» .وشاللىقى، يهنه بىرى، ئالالھ تائاالغا مۇالقات بولغان ۋاقتىدىكى خوشاللىقىدۇرخ

  ).رىۋايىتى

مۇسۇلمان كىشىنىڭ ئالالھ تائاال راۋا كۆرمهيدىغان ئىشالرنى سادىر قىلىش ئارقىلىق  

ردى چهككىنىگه روزىسىنى بىكار قىلىۋېتىپ، روزا تۇتتۇم دەپ بىهۇدە ئۇسسۇزلۇق ۋە ئاچلىق دە

. ھېچقانداق ساۋاب تاپالمايدىغان ئهھۋالالرغا چۈشۈپ قېلىشتىن ساقلىنىشى ناھايىتى زۈرۈردۇر

بهزى كىشىلهر روزا تۇتتۇق دەپ « :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇخىل كىشىلهر توغرۇلۇق مۇنداق دەيدۇ

ئىبنى ماجه (» اب تاپالمايدۇئۆزلىرىنى بىهۇدە ئاچ قويغان بولۇپ، تۇتقان روزىسىدىن ھېچقانداق ساۋ

  ).رىۋايىتى

روزا تۇتتۇم دەپ يالغان سۆز قىلىشنى، كىشىلهرنى ئالداشنى تهرك « : يهنه بىر ھهدىسته 

»  ئىچمىكىنى تهرك ئهتكىنىگه ئالالھ تائاالنىڭ ھاجىتى يوقتۇر-قىاللمىغان كىشىنىڭ يېمهك

  ). بۇخارى رىۋايىتى(

لهرنى ئالداش ۋە مۇندىن باشقا ئالالھ تائاال مهنئى قىلغان روزىدا يالغان سۆزلهش، كىشى:  يهنى 

 ئىچمهكتىن ۋە جىنسىي مۇناسىۋەتتىن توسالغانلىق روزا -پۈتۈن ئىشالردىن تۇسالماي تۇرۇپ، يېمهك

  . تۇتقانغا ياتمهيدۇ ۋە بۇنداق روزىنى ئالالھ تائاال قوبۇل قىلمايدۇ، دېگهنلىكتۇر

  روزا كىملهرگه پهرز بولىدۇ؟

 ھهرقانداق مۇسۇلمان، ئاقىل، بالىغ كىشى ئۈچۈن -ا بىر ئاي رامىزان روزىسىنى تۇتۇشيىلد 

مۇسۇلمان بولۇش، ئاقىل ۋە : چۈنكى ئىبادەتكه تهكلىپ قىلىنىشنىڭ ئاساسلىق شهرتلىرى. پهرزدۇر

ھ بالىغ بولۇشتىن ئىبارەتتۇر، شۇڭا كاپىرالر ئىبادەتكه تهكلىپ قىلىنىشقا اليىق ئهمهس، ئۇالر ئالال

شۇڭا ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە ئۇالرغا . تائاالنىڭ نهزىرىدە چاھارپايالر بىلهن ئوخشاش دەرىجىدىدۇر

ئالالھ تائاالنىڭ نهزىرىدە ھايۋانالرنىڭ ئهڭ يامىنى كاپىرلىقىدا چىڭ « :مۇنداق باھا بېرىدۇ

قىقهتهن، ئۆزىنىڭ ھه) .  ئايهت-٥٥ئهنفال سۈرىسى (» تۇرۇۋېلىپ، ئىمان ئىيتمايدىغانالردۇر

  .ياراتقۇچىسىنى تونۇمىغانالر ھايۋاندىنمۇ بهتتهر مهخلۇقالردۇر

٢  



. ئهمما ئاقىل، بالىغ بولمىغانالرغا كهلسهك، بۇالر شهرىئهتنىڭ تهكلىپلىرىدىن ئهپۇ قىلىنغانالردۇر

 ئۆچ خىل كىشىدىن قهلهم كۆتۈرۈلدى«:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇمهنانى مۇنداق ئىپادىلىگهن

ئۇخلىغان كىشىدىن تاكى ئۇ ئويغانغىچىلىك، نارىسىدە ): يهنى ئۇالرغا گۇناھ ياكى ساۋاب يېزىلمايدۇ(

بالىالردىن تاكى ئۇالر باالغهت يېشىغا يهتكىچىلىك، ئهقلى يوقالغان كىشىدىن تاكى ئۇ، ئهقلىگه 

  ) .ئهھمهد رىۋايىتى(» كهلگىچىلىك

   روزا تۇتۇشنىڭ شهرتلىرى

، ئايالالرنىڭ )سهپهر ئۈستىدە بولماسلىق(تېنى ساق بولۇش، مۇقىم : رتلىرىروزا تۇتۇشنىڭ شه 

ئايال كىشى ئهگهر . دىن پاك بولۇشىدىن ئىبارەتتۇر) تۇغۇتلۇق ھالى(ۋە نهپاس ) ئايلىق ئادىتى(ھهيز 

. ھهيز ياكى نهپاسنىڭ قانلىرىدىن پاك بولمىغان بولسا، ئۇالرنىڭ روزا تۇتۇشى مهنئى قىلىنىدۇ

ئايال كىشىلهر رامىزاندا ھهيز . ۋاقىتتا ئهگهر روزا تۇتسىمۇ، تۇتقان روزىسى مهقبۇل ئهمهستۇربۇنداق 

بىلهن تۇتالمىغان روزىسىنى رامىزاندىن باشقا قايسى بىرئايدا، تۇتالمىغان بىر  ياكى نهپاس سهۋەبى 

دىسنى رىۋايهت ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنها بۇھهقته مۇنۇ ھه. كۈنىگه بىر كۈندىن ھېسابالپ تۇتىدۇ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ۋاقتىدا، ھهيز كۆرگهن كۈنلىرىمىزدە تۇتالمىغان رامىزان «:قىلىدۇ

ھهيز ۋە نهپاس سهۋەبىدىن (روزىسىنىڭ قازاسىنى باشقا كۈنلهردە تۇتۇشقا بۇيرۇالتتۇق، ئهمما 

   ).رى رىۋايىتىبۇخا(» نامازلىرىمىزنىڭ قازاسىنى ئوقۇشقا بۇيرۇلمايتتۇق ) ئوقۇيالمىغان

  روزىنىڭ پهرزلىرى

  :روزىنىڭ پهرزلىرى ئىككى بولۇپ، ئۇالر تۆۋەندىكىلهردىن ئىبارەتتۇر 

  . ئىچىش ۋە جىنسىي مۇناسىۋەتتىن ئۆزىنى مهنئى قىلىش- يېيىش- ١

       .  پهرز روزا ئۈچۈن تاڭ يورۇشتىن بۇرۇن نىيهت قىلىش- ٢

  :  بۇالرنىڭ تهپسىالتى تۆۋەندىكىچه 

 بىرىنچى پهرزى، روزا تۇتقان كىشىنىڭ تاڭ يۇرۇغاندىن باشالپ، كۈن پاتقۇچىلىك روزىنىڭ

   ئىچىش ۋە چىنسىي مۇناسىۋەت قىلىشتىن تۇسۇلۇشىدىن ئىبارەت -بولغان ۋاقىت ئىچىدە، يېيىش

  

٣  



تاكى تاڭنىڭ ئاق يېپى قارا يېپىدىن ئايرىلغانغا « :بولۇپ، بۇ ھهقته ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ

بهقهرە سۈرىسى (»قهدەر يهڭالر، ئىچىڭالر ئاندىن كهچ كىرگىچه روزا تۇتۇڭالر) ى تاڭ يورۇغانغايهن(

ئالالھ تائاال بۇئايهتته، مۇسۇلمانالرنى روزا تۇتقان ۋاقىتلىرىدا، تاڭ يورۇغاندىن باشالپ، ).  ئايهت-١٨٧

نى مهنئى  ئىچىش ۋە جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشتىن ئۆزلىرى-كۈن پاتقىچىلىك، يېيىش

  .قىلىشلىرىغا ئهمىر قىلغان

رامىزان روزىسى پهرز قىلىنغان دەسلهپكى مهزگىللهردە، مۇسۇلمانالر رامىزان ئېيىغا : مۇالھىزە 

بهزى كىشىلهر سهۋر . ھۆرمهت بىلدۈرگهنلىكتىن، رامىزان كېچىلىرى ئاياللىرىغا يېقىنالشمايتتى

ئۇمۇمى مۇسۇلمانالرغا بىرئاي . لىشىپ قويىدۇقىاللماي رامىزان كېچىلىرىدە ئاياللىرىغا يېقىن

بۇ ۋاقىتتا ئالالھ تائاال مۇسۇلمانالرغا . جىنسىي مۇناسىۋەتتىن ئۇزاقلىشىش قىيىن تۇيۇلىدۇ

كهڭچىلىك ۋە ئاسانلىق كۆرسىتىش ئۈچۈن ئۇالرنىڭ رامىزان كېچىلىرىدە ئاياللىرى بىلهن 

روزا كېچىلىرىدە « : ى نازىل قىلىدۇيېقىنچىلىق قىلىشلىرىغا رۇخسهت قىلىپ، مۇنۇ ئايهتن

ئۇالر سىلهر ئۈچۈن كىيىمدۇر، . ئاياللىرىڭالرغا يېقىنچىلىق قىلىش سىلهرگه ھاالل قىلىندى

 ئايال ئارىلىشىپ ياشايسىلهر، كىيىم بهدەننى -يهنى سىلهر ئهر(سىلهرمۇ ئۇالر ئۈچۈن كىيىمسىلهر 

الرنى گۇناھ ۋە يامان ئىشالردىن  بىرىڭ- سۇغۇقتىن ساقلىغاندەك، سىلهرمۇ بىر-ئىسسىق

 بىرىڭالرنىڭ -ساقاليسىلهر، خۇددى كىيىم سىلهرنىڭ ئهۋرەتلىرىڭالرنى ياپقاندەك، سىلهرمۇ بىر

ئالالھ تائاال . ئالالھ تائاال ئۆزۇڭالرنى ئۆزۇڭالرنىڭ ئالدىغالىقىڭالرنى بىلدى). ئېيىپلىرىنى ياپىسىلهر

ئهمدى ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلىڭالر، تاكى تاڭنىڭ . قىلدىتهۋبهڭالرنى قوبۇل قىلدى، سىلهرنى ئهپۇ 

قهدەر يهڭالر، ئىچىڭالر، ئاندىن كهچ ) يهنى تاڭ يۇرۇغانغا(ئاق يېپى قارا يېپىدىن ئايرىلغانغا 

  ).  ئايهت-١٨٧بهقهرە سۈرىسى (»كىرگىچه روزا تۇتۇڭالر

. يهت قىلىشتىن ئىبارەتتۇرروزىنىڭ ئىككىنجى پهرزى، تاڭ ئاقىرىشتىن بۇرۇن روزا تۇتۇشنى نى 

تاڭ يۇرۇشتىن بۇرۇن نىيهت قىلىنمىغان روزا ھېسابقا ئېلىنمايدۇ، چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

ئهمهللهرنىڭ قوبۇل بولۇشى پهقهت نىيهتلهر بىلهن بولىدۇ، ھهر كىشى ئۆزىنىڭ نىيهت قىلغان « 

  ).بۇخارى رىۋايىتى(دەپ كۆرسهتكهن » نهرسىسىگه يېتىدۇ 
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  .پهقهت دىلدا روزا تۇتۇشنى نىيهت قىلىش يېتهرلىكتۇر. نىيهتنىڭ ئورنى قهلبتۇر 

نىيهتنى ئېغىز ئارقىلىق ئىپادىلهش شهرت ئهمهس، ئهمما دىلدىكى نىيهتنى ئېغىز ئارقىلىق 

 ئالالھ تائاالنىڭ ئهمرىنى ئورۇنالش ئارقىلىق ئۇنىڭ -نىيهتنىڭ ھهقىقىتى. ئىپادىلهش ئهۋزەلدۇر

تاڭ يۇرۇشتىن بۇرۇن ئالالھ تائاال . ا ئېرىشىشنى مهخسهت قىلىشتىن ئىبارەتتۇررازىلىقىغ

رازىلىقىنى كۆزلهپ روزا تۇتۇشنى مهقسهت قىلغان ۋە شۇمهقسىتىگه بىنائهن ئاغزىنى ياپقان كىشى 

  . ھهقىقىي روزىدار كىشىدۇر

. ندۈرۈش ئۈچۈندۇر ئىبادەتنى ئادەتتىن پهرقله-روزىدا نىيهتنىڭ پهرز بولغانلىقىنىڭ سهۋەبى 

چۈنكى ئىنسان گاھىدا پهرھىز سهۋەبى بىلهن ياكى تاپالمىغانلىقتىن ياكى ئىشى ئالدىراش بولۇپ، 

بوھالهتته ئۇنى روزىدار .  ئىچمهكتىن توسۇلىدۇ-ۋاقتى يهتمىگهنلىكتىنمۇ بهزىدە كۈن بويى يېمهك

بولۇپمۇ رامىزان . لىنىدۇ ئىبادەتلهر ئۈچۈن تهلهب قى-نىيهت پۈتۈن ئهمهل. دىيىشكه بولمايدۇ

تاڭ « :شۇڭا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسىدە. روزىسىدا نىيهت مۇھىم پهرزلهرنىڭ بىرىدۇر

  ). تىرمىزى رىۋايىتى(» يورۇشتىن بۇرۇن نىيهت قىلمىغان كىشىنىڭ روزىسى ھېسابقا ئېلىنمايدۇ 

ئۆز (ئهمما نهپلى .  روزىلىرى ئۈچۈندۇريوقىرىدا ئېتقانلىرىمىز، رامىزان روزىسى، قازا ۋە كاپارەت 

روزىنىڭ نىيىتىنى شۇ كۈننىڭ پىشىن ۋاقتىگىچىلىك قىلسا ) ئىختىيارى بىلهن تۇتۇدىغان

بىر كۈنى پهيغهمبهر « :رەزىيهلالھۇ ئهنها مۇنۇ ھهدىسىنى رىۋايهت قىلىدۇ بۇھهقته ئائىشه . بولىدۇ

 دىۋىدىم، - يوق-دەپ سورىدى، مهن-سه بارمۇ؟  يهيدىغان بىر نهر-ئهلهيهىسساالم ئۆيۈمگه كىردى ۋە

                   ). مۇسلىم رىۋايىتى(» دېدى- ئۇنداقتا، مهن روزا تۇتتۇم-رەسۇلۇلال

  نىيهتته روزىنىڭ تۈرىنى تهيىنلهش مهسىلىسى 

رامىزان ئېىنىڭ روزىسى ياكى نهپلى روزىالر ئۈچۈن نىيهت قىلىشتا، روزىنىڭ تۈرىنى تهيىنلهش  

نهپلى روزا تۇتۇشقا « ياكى » بۈگۈنكى رامىزان روزىسىنى تۇتۇشقا نىيهت قىلدىم « ئهمهس، يهنى شهرت 

بهلكى . دەپ، تۇتماقچى بولغان روزىنىڭ تۈرىنى نىيهتته تهيىنلهش تهلهب قىلىنمايدۇ» نىيهت قىلدىم

چۈنكى . هرلىكتۇردەپ نىيهت قىلىش يېت» ئالالھ تائاال رازىلىقى ئۈچۈن روزا تۇتۇشقا نىيهت قىلدىم« 

  . رامىزان ئېيىدا رامىزان روزىسىدىن باشقا روزا تۇتۇلمايدۇ
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شۇڭا ئۇنىڭ تۈرىنى . بۇئايدا تۇتۇلغان قانداقال روزا ئۆزلىكىدىن رامىزان روزىسىغا كىرىدۇ

ئهمدى، نهپلى روزىالرغا كهلسهك، نهپلى روزىالرنى تۇتۇشنىڭ مۇئهييهن . ئوچۇقالشقا ھاجهت قالمايدۇ

. شۇڭا ئۇنىڭغا نىيهت قىلىشتا، مۇتلهق روزا تۇتۇشقا نىيهت قىلسىمۇ يېتهرلىكتۇر. ۋاقتى يوقتۇربىر 

ئهمما رامىزان روزىسىنىڭ قازاسىنى، كاپارەتنىڭ روزىسىنى ۋە نهپلى ئۈچۈن تۇتۇپ، بۇزىۋاتقان 

ىنىڭ روزىسىنىڭ بهدىلىنى تۇتماقچى بولغان كىشى ئۆزىنىڭ شۇ ۋاقىتتا تۇتماقچى بولغان روزىس

                            . تۈرىنى نىيهتته تهيىنلىشى شهرتتۇر

   روزىنى بۇزىدىغان ئامىلالر 

روزىنى بۇزۇش بىلهن بىرگه : ئۇالرنىڭ بىرى.  روزىنى بۇزىدىغان ئامىلالر ئىككى تۈرگه ئايرىلىدۇ 

لهن بىرگه قازانىال الزىم روزىنى بۇزۇش بى: ئىككىنجىسى. قازا ۋە كاپارەتنى الزىم قىلىدىغان ئامىلالر

  . قىلىدىغان ئامىلالر

    : بىرىنچى، قازا بىلهن كاپارەتنى الزىم قىلىدىغان ئامىلالر    

روزا تۇتقان كىشىنىڭ رامىزان كۈندۈزىدە جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتگۈزۈشى، يېيىشى، ئىچىشى 

ئۆزۈرسىز ھالدا .  جازا دېمهكتۇر ماددىي-كاپارەت. روزىنى بۇزىدۇ ۋە قازا بىلهن كاپارەتنى الزىم قىلىدۇ

رامىزان روزىسىنى قهستهن بۇزغان كىشىنىڭ مۇشۇ دۇنيادا بۇ گۇناھىنى يۇيۇشى ئۈچۈن تۆلهيدىغان 

 بىر قۇلنى ئازات قىلىش، ئهگهر ئۇنىڭغا -كاپارەتتىن ئىبارەت بۇجازا. بهدىلى كاپارەت دەپ ئاتىلىدۇ

ي روزا تۇتۇش، ئۇنىڭغىمۇ كۈچى يهتمىسه ئارقىدىن، ئۈزمه-كۈچى يهتمىسه ئىككى ئاي ئارقا

  . يوقسۇلالردىن ئاتمىش كىشىگه بىرقېتىم تاماق بېرىش بىلهن ئادا تاپىدۇ

روزىنىڭ .  ۋاقتىدا ئادا قىاللمىغان ئىبادەتلهرنى باشقا بىر ۋاقىتتا ئادا قىلىش دېمهكتۇر-قازا 

نى بۇزغان كىشىگه قازانىڭ الزىم روزىس. قازاسى بىر كۈنگه بىر كۈن روزا تۇتۇش بىلهن ئادا تاپىدۇ

كېلىشىنىڭ سهۋەبى شۇكى، رامىزان كۈندۈزىدە روزىسىنى بۇزغان كىشى، بۇ بىر كۈنلۈك روزىنى يوققا 

شۇڭا بۇنداق كىشىنىڭ رامىزاندىن باشقا كۈنلهردە ئۆزىنىڭ بۇزغان روزىسىنىڭ . چىقارغان بولىدۇ

  ڭ رامىزاندا بۇزغان روزىسىنىڭ ئورنىنىبىر كۈنىگه بىر كۈندىن ھېسابالپ روزا تۇتۇشى ئۇنى
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كىمكى كېسهل ياكى سهپهر ئۈستىدە بولۇپ « : ئالالھ تائاال بۇھهقته مۇنداق دەيدۇ.  تولدۇرىدۇ

  ).  ئايهت-١٨٥بهقهرە سۈرىسى (»باشقا كۈنلهردە تۇتسۇن ) تۇتمىغان بولسا، تۇتمىغان كۈنلهر ئۈچۈن(

شۇڭا بۇنداق كىشىگه قازا . شى روزا تۇتمىغانغا ئوخشاشتۇرچۈنكى روزا تۇتۇپ، ئۇنى بۇزىۋەتكهن كى 

ئهمما مۇنداق كىشىگه كاپارەتنىڭ الزىم كېلىشىنىڭ سهۋەبى شۇكى، روزا تۇتقان . الزىم كېلىدۇ

كىشى رامىزان كۈندۈزىدە، ھېچ بىر زورالنماستىن، بىلىپ تۇرۇپ، قهستهن ھالدا روزىسىنى بۇزۇش 

شۇڭا مۇنداق كىشىگه ئىسالم . نىڭ ھۆرمىتنى بۇزغان بولىدۇئارقىلىق مۇبارەك رامىزان ئېيى

شهرىئىتىنىڭ بهلگىلىگهن جازاسى ئېغىر بولىدۇ، ئۇ بولسىمۇ بۇزغان ھهربىر كۈنى ئۈچۈن بىر قۇلنى 

 ئارقىدىن ئۈزمهي روزا تۇتۇشتىن -ئازات قىلىش، ئهگهر ئۇنىڭغا كۈچى يهتمىسه ئىككى ئاي ئارقا

ىدە بىرەر كۈننى روزىسىز ئۆتكۈزۈپ قويغان كىشنىڭ تۇتقان بارلىق ئىككى ئاي ئىچ. ئىبارەتتۇر

مۇنداق ۋاقىتتا، ئۇ كىشى ئىككى ئايلىق بۇ روزىنى قايتىدىن باشالشقا . روزىسى بېكار بولۇپ كېتىدۇ

 ئارقىدىن روزا تۇتالمايدىغان كىشى يوقسۇلالردىن ئاتمىش -ئىككى ئاي ئارقا. مهجبۇر بولۇپ قالىدۇ

يهيدىغان نورمال تاماق بىلهن بىرقېتىم غىزاالندۇرۇش ئارقىلىق بۇ كاپارەتنى ئادا كىشىنى ئۆزى 

  . قىلىدۇ

بىز پهيغهمبهر « : ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ 

 دېدى، -لدۇممهن ھاالك بو!  يا رەسۇلهلال-ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىدا ئولتۇراتتۇق، بىر ئادەم كېلىپ، 

 مهن -: دەپ سورىۋىدى، بۇ ئادەم - سېنى نېمه ھاالك قىلدى؟-: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىن

 دەپ جاۋاب بهردى، بۇ ۋاقىتتا پهيغهمبهر -روزىدار تۇرۇپ ئايالىمغا يېقىنچىلىق قىلىپ قويدۇم

 دەپ - ياق- ھېلقى ئادەم،دەپ سوئال قويدى،- بىر قۇل ئازات قىالالمسهن؟ -:ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا

 -  ئارقىدىن روزا تۇتاالمسهن- ئىككى ئاي ئارقا-جاۋاب بهردى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم يهنه ئۇنىڭدىن،

 پېقىرغا ٦٠ - دەپ جاۋاب بهردى، يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىن،- ياق -دەپ سورىدى، ئۇ ئادەم

دېدى، بۇ ئارىدا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھېچ نهرسه - ياق- دەپ سورىۋىدى بۇ ئادەم-تائام بېرەلهمسهن

 سۇئال -:دېمهي تۇرىۋىدى، ئۇنىڭغا بىر تاغار خورما كهلتۈرۈلدى، ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم 

   دەپ ئورنىدىن تۇردى، بۇۋاقىتتا - مهن يارەسۇلهلال-دەپ نىدا قىلىۋىدى، ھېلىقى ئادەم-سورىغان كىم؟
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!  يارەسۇلهلال- دېدى، ھېلقى ئادەم- بۇنى ئال ۋە سهدەقه قىلۋەت-ىڭغا،ۇنلهيهىسساالم ئپهيغهمبهر ئه

بۇنى مهندىنمۇ پېقر بىرسىگه سهدەقه قىالمدىمهن؟ ئالالھ تائاالنىڭ نامى بىلهن قهسهم 

 دىۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ -قىلىمهنكى،مهدىنىدە مېنىڭ ئائىلهمدىنمۇ پېقىر ئائىله يوق

 بولدى، بۇنى ئېلىپ -منىڭ سۆزىگه كۈلۈپ كهتتى، ھهتتا چىشلىرى كۆرۈنۈپ قالدى، ئاندىن ئادە

  ).بۇخارى رىۋايىتى(» دېدى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم-كېتىپ ئائىلهڭگه سهدەقه قىل

 بۇ ھهدىستا -كاپارەت. بۇھهدىس، رامىزان روزىسىنى بۇزغاننىڭ كاپارىتىنى بايان قىلغان 

پ بويىچه ئادا قىلىنىدۇ، يهنى بىر قۇل ئازات قىلىش، ئۇنىڭغا كۈچى يهتمىسه، كۆرسىتىلگهن تهرتى

 پېقىرغا تائام بېرىش ئارقىلىق ئادا ٦٠ئىككى ئاي ئۈزمهي روزا تۇتۇش، ئۇنىڭغىمۇ كۈچى يهتمىسه، 

  . تاپىدۇ

  : مۇالھىزە 

دۈزىدە ئايالىغا  بۇھهدىسته رامىزان روزىسىنى بۇزغانلىقنىڭ كاپارىتى ئۈچۈن، رامىزان كۈن-١   

شۇڭا شاپىئىي ۋە ھهنبهلى مهزھهبلىرى . يېقىنچىلىق قىلغانلىق مهسىلىسىال كۆسىتىلگهن

بۇھهدىسقىال ئاساسلىنىپ، رامىزان كۈندۈزىدە ئايالىغا يېقىنچىلىق قىلىش ئارقىلىق روزىسىنى 

زىسىنى بۇزغان ئهمما يېيىش ياكى ئىچىش ئارقىلىق رو. بۇزغان كىشىگه كاپارەت بىلهن قازا كېلىدۇ

ئهمما ھهنهپىي ۋە مالىكى . كىشىگه كاپارەت كهلمهيدۇ، بهلكى قازا الزىم كېلىدۇ، دەپ قارار قىلىدۇ

مهزھهبلىرى رامىزان روزىسىنى مهيلى جىنسىي مۇناسىۋەت بىلهن بۇزسۇن، مهيلى يېيىش ياكى 

رامىزان كۈندۈزىدە جىنسىي ئىچىش بىلهن بۇزسۇن، ھهر ھالهتته كاپارەت ۋە قازا الزىم كېلىدۇ، چۈنكى 

مۇناسىۋەت قىلىش، يېيىش ۋە ئىچىش قاتارلىقالرنىڭ ھهممىسى روزىنى بۇزىدىغان ئامىلالردۇر، دەپ 

بۇالر ھهدىسته بايان قىلىنغان يېقىنچىلىق مهسىلىسىگه، يېيىش ۋە ئىچىشلهرنى . قارا قىلىدۇ

سىلىدە، ھهنهپىي ۋە مالىكى بۇ مه. ئارقىلىق بۇھۆكۈمنى چىقارغان) ئوخشىتىش( قىياس قىلىش

مهزھهبلىرىنىڭ كۆرۈشلىرى كۈچلۈكتۇر، چۈنكى كاپارەت رامىزان ئېيىنىڭ ھۆرمىتىنى 

  ساقلىيالمىغانلىق ئۈچۈن بهلگىلهنگهن بىر جازا بولغان ئىكهن،
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 رامىزان روزىسىنى مهيلى جىنسىي مۇناسىۋەت بىلهن بۇزسۇن، مهيلى يېيىش ياكى ئىچىش بىلهن 

مهسىلىلهرگه .  ئىككى ھالهتته ئۇ، رامىزان ئېيىنىڭ ھۆرمىتىنى ساقلىمىغان بولىدۇبۇزسۇن ھهر

قىياس بىلهن ئىش كۆرۈش ئىسالم فىقهىشۇناسلىقىنىڭ پىرىنسىپلىرىدىن   ھۆكۈم چىقىرىشتا 

 ئىچىش بىلهن -ىزان كۈندۈزىدە يېيىشئهلى ئىبنى ئهبۇتالىب رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنىڭمۇ، رام. بىرىدۇر

روزىسىنى بۇزغان كىشى ئۈچۈن كاپارەتنى بهلگۈلىگهنلىكى رىۋايهت قىلىنغان، دېمهك ئهلى 

  .رەزىيهلالھۇ ئهنهۇمۇ قىياس ئارقىلىق ھۆكۈم قىلغان

 ئايال ھهر ئىككىسىگه الزىم - جىنسىي مۇناسىۋەت سهۋەبى بىلهن الزىم كهلگهن كاپارەت ئهر-٢  

ئهگهر ئهر كىشى ئايالىغا زورلۇق بىلهن ياكى ئايالى ئۇخالۋاتقان ۋاقتىدا، ئۇنىڭ . ۇكېلىد

ئىختىيارىسىز ھالدا يېقىنچىلىق قىلغان بولسا، بۇ ۋاقىتتا كاپارەت ئهر كىشىگىال كېلىدۇ، ئايال 

مېنىڭ ئۇممىتىمدىن « :چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر ھهدىسىدە. كىشىگه كهلمهيدۇ

دېگهن » ىن، ئۇنتۇپ قالغانلىقتىن ۋە زورالنغانلىقتىن ئىشلهنگهن خاتالىقالر ئهپۇ قىلىندىبىلمهست

  ).ئىبنى ماجه رىۋايىتى(

 كاپارەت پهقهت رامىزان روزىسىنى بۇزغانلىق ئۈچۈنال الزىم كېلىدۇ، ئهمما رامىزان -٣ 

چۈنكى كاپارەت رامىزان . هلمهيدۇروزىسىدىن باشقا، قازا، كاپارەت ۋە نهپلى روزىالرنى بۇزغانغا كاپارەت ك

ئېيىدىن ئىبارەت بۇ ئۇلۇغ، مۇبارەك ئاينىڭ ھۆرمىتىنى ساقلىمىغانلىق ئۈچۈن بهلگىلهنگهن بىر 

  . جازا بولغانلىقتىن، ئۇ، پهقهت رامىزان ئېيىغىال خاستۇر

   :  ئىككىنجى، قازانىال الزىم قىلىدىغان ئامىلالر      

قۇم، تۇپراق، كۆپ : ىلهرنىڭ گالدىن ئۆتۈپ كېتىشى، مهسلهن ئادەتته يېيىلمهيدىغان نهرس-١ 

  . مىقداردىكى تۇز قاتارلىقالرنىڭ گالدىن ئۆتۈپ كېتىشى روزىنى بۇزىدۇ ۋە قازانى الزىم قىلىدۇ

 قارنىدىكى يېمهكلهرنى چىقىرىش ئۈچۈن قهستهن قۇسۇش روزىنى بۇزىدۇ ۋە قازانى الزىم -٢  

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم . ا قۇسقان كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلمايدۇئهمما ئىختىيارسىز ھالد. قىلىدۇ

ئىختىيارسىز قۇسقان كىشىگه قازا كهلمهيدۇ، قهستهن قۇسقان كىشىگه « : بۇھهقته مۇنداق دېگهن

  ).ئهبۇداۋۇد رىۋايىتى(» قازا الزىم كېلىدۇ
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ۇن ئېچىۋاتقان  ئىپتارنىڭ ۋاقتى كهلگهنلىكىنى گۇمان قىلىپ، ئېغىزىنى ئىپتاردىن بۇر-٣

ياكى تاڭ يۇرۇمىدى دېگهن گۇمان بىلهن تاڭ يۇرۇپ بولغاندىن كېيىنمۇ يېيىشنى داۋام قىلغان 

  . كىشىگه قازا الزىم كېلىدۇ

 روزىدار كىشىنىڭ قهستهن ئىهتىالم بولۇشى، يهنى روزىدار كىشىنىڭ ئايالىنى سۆيگهنلىكى -٤

ېتىلىپ چىقىشى ياكى قولى بىلهن ئۇنى نىڭ ئ)سىپېرم(ياكى قۇچاقلىغالىقى سهۋەبتىن مهنى 

  . قهستهن چىقىرىشى روزىنى بۇزىدۇ ۋە قازانى الزىم قىلىدۇ

 قۇرسىقىدىكى ياكى بېشىدىكى يارىغا دورا قۇيۇش بىلهن، بۇ دورا ئۇنىڭ ئىچىگه ياكى گېلىغا -٥ 

ى ئابباس چۈنكى ئىبن. كىرىپ كهتكهن بولسا، بۇكىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇ ۋە قازا الزىم كېلىدۇ

ئادەتتىكى كىرىش ئورگانلىرى ئارقىلىق (روزا « :رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ

  .دېگهن ھهدىسىنى رىۋايهت قىلغان » كىرگهن نهرسىلهر بىلهن بۇزۇلىدۇ ) ئادەمنىڭ ئىچىگه

ى قۇالق ۋە چۈنك.  بۇرۇنغا، قۇالققا دورا تېمىتىش روزىنى بۇزىدۇ ۋە قازانى الزىم قىلىدۇ-٦ 

شۇنىڭدەك، تومۇرغا سېلىنغان قۇۋۋەت . بۇرۇندىن كىرگهن نهرسىلهر ئېغىزدىن كىرگهنگه ئوخشاشتۇر

ئهمما بهدەننىڭ قايسى بىر يېرىگه سېلىنغان . ئۇكۇللىرى روزىنى بۇزىدۇ ۋە قازانى الزىم قىلىدۇ

ا ئهزاالر ئادەتته، ئىچ قىسىمغا چۈنكى بۇرۇن، ئېغىز ۋە قۇالقتىن باشق. نورمال ئۇكۇلالر روزىنى بۇزمايدۇ

شۇنىڭدەك كۆزگه سۈرمه تارتىش . سىرتتىن بىرنهرسه قوبۇل قىلىش ئهزالىرىدىن سانالمايدۇ

كۆزىگه تېمىتىلغان دورا ئهگهر گالغا ئۆتۈپ كهتكهن تهقدىردىمۇ روزا . بىلهنمۇروزا بۇزۇلمايدۇ

بىر ئادەم پهيغهمبهر « :هت قىلىنىدۇكىئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋاي. بۇزۇلمايدۇ

كۆزۈم ئاغرىۋاتىدۇ، مهن روزىدارمهن، كۆزۈمگه !  يارەسۇلهلال-ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ،

»  دەپ جاۋاب بهردى - ھهئه، بولىدۇ- دەپ سورىۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم-سۈرمه تارتسام بوالمدۇ؟

  ). تىرمىزى رىۋايىتى(

امىزان كۈندۈزىدە ھهيز كۆرۈشلىرى ياكى توغۇشلىرى روزىنى بۇزىدۇ ۋە قازانى  ئايالالرنىڭ ر-٧

چۈنكى ئايالالرنىڭ روزىسىنىڭ دۇرۇس بولۇشىنىڭ شهرتى ئۇالرنىڭ ھهيز ۋە . الزىم قىلىدۇ

   .نهپاسالردىن پاك بولۇشىدۇر

  

10  



  روزا تۇتقان كىشى ئۈچۈن مهكرۇھ بولىدىغان ئىشالر

 ئىبادەت -لغان، ئهمما ئۇنى سادىر قىلىش بىلهن ئهمهل گۇناھغا يېقىن بو-مهكرۇھ 

ھهر .  ئىبادەتنىڭ سۈپىتىگه دەخىل يهتكۈزىدىغان ئىشالر دېمهكتۇر-بۇزۇلمايدىغان، بهلكى ئهمهل

  . ھالدا مهكرۇھ دېيىلگهن ئىشالردىن ساقلىنىش ياخشىدۇر

نى تېتىش، چايناش، بىر نهرسىنىڭ تهمى: روزا تۇتقان كىشى ئۈچۈن مهكرۇھ بولىدىغان ئىشالر 

ئاغزىغا تۈكرۈكنى يىغىپ يۇتۇش، ئهگهر ئۆزىنى تۇتۇۋېلىشىغا ئىشهنچ قىاللمىسا ئايالىنى قۇچاقالش، 

سۆيۈش، تاماقنىڭ تۇزىنى تىلنىڭ ئۇچىدا بولسىمۇ تېتىش، شۇنىڭدەك روزىدار ئانىنىڭ بالىسىغا نان 

بۇۋاققا . ئۆتۈپ كهتسه روزىسى بۇزۇلىدۇئهگهر نان ئانىنىڭ گېلىدىن . چايناپ بېرىشى قاتارلىقالردۇر

نان چايناپ بېرىدىغان باشقا ھېچكىم بولمىغاندا، ئانىسىنىڭ روزىدار بولسىمۇ چايناپ بېرىشى 

  . جائىزدۇر

  روزىدا ئېسىدە يوق يهپ ياكى ئىچىپ قويغان كىشىنىڭ ھۆكمى

 ئۇنىڭ روزىسى روزىدار كىشى ئېسىدە يوق ھالدا بىرنهرسه يهپ قويسا ياكى ئىچىپ قويسىمۇ،

بۇ، ئالالھ . بهلكى روزىسىنى داۋام قىلدۇرىدۇ، روزىسى دۇرۇستۇر، ئۇنىڭغا قازامۇ كهلمهيدۇ. بۇزۇلمايدۇ

كىمكى روزىدارلىقى » : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇھهقته مۇنداق دېگهن. تائاالنىڭ رەھمىتىدۇر

سىنى بۇزمىسۇن، ھهقىقهتهن ئۇ، ئېسىدە يوق ھالدا بىرنهرسه يهپ قويسا ياكى ئىچىپ قويسا روزى

بىر « : يهنه بىر ھهدىسته مۇنداق كهلگهن). تىرمىزى رىۋايىتى(«ئالالھ تائاال ئاتا قىلغان رىزىقتۇر 

مهن روزىدار تۇرۇپ، ئېسىمدە يوق !  يا رەسۇلهلال-ئادەم پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىغا كېلىپ،

 ئالالھ تائاال سېنى -: مبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا دېگهندە، پهيغه- ئىچىپ قويدۇم،-ھالدا يهپ

  ).ئهبۇ داۋۇد رىۋايىتى(»  دەپ جاۋاب بهردى -غىزاالندۇرۇپتۇ، ۋە سۇغۇرۇپتۇ

  :  مۇالھىزە  

روزىدا خاتاالشقان كىشى بىلهن ئۇنتۇپ قالغان كىشىنىڭ پهرقى شۇكى، روزىدارلىقىنى ئۇنتۇپ 

بۇنىڭغا بىنائهن، . كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلمايدۇ يغان قالغان ھالدا، ئېسىدە يوق يهپ، ئىچىپ قو

  ئهمما روزىدا خاتاالشقان كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇ ۋە قازا الزىم . ئۇنىڭغا قازامۇ الزىم كهلمهيدۇ

١١  



 ئىچىشىنى داۋام -تاڭ ئاقاردى دەپ گۇمان قىلىپ، تاڭدىن كېيىنمۇ يېيىش: مهسىلهن . كېلىدۇ

 دەپ گۇمان قىلىپ، ئىپتاردىن بۇرۇن ئېغىزىنى ئاچقان كىشىنىڭ قىلىۋەرگهن ياكى كۈن پاتتى

  . روزىسى بۇزۇلۇپ، ئۇنىڭغا قازا الزىم كهلگهنگه ئوخشاش

  روزا تۇتقۇچىالرغا رۇخسهت قىلىنغان ئىشالر

  : روزا تۇتقۇچىالرغا رۇخسهت قىلىنغان ئىشالر تۆۋەندىكىچه  

ئاخشامغىچه، ھۆل ياكى قۇرۇق روزىدار كىشىنىڭ ئهتىگهندىن .  مىسۋاك قوللىنىش-١

« :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دەپ كۆرسهتكهن. ھهرتۈرلۈك مىسۋاكالرنى قوللىنىشى جائىزدۇر

نهسائىي (»  ئېغىزنى پاكاليدىغان، ئالالھ تائاالنى رازى قىلىدىغان خىسلهتتۇر -مىسۋاك قوللىنىش

لمهيدىغان بولسا ئىدى، ئۇالرغا ھهر ناماز ئۇممىتىمگه قىيىن كه« : يهنه بىر ھهدىسته). رىۋايىتى

  ).بۇخارى رىۋايىتى(دەيدۇ » قىلغان بوالتتىم  ئۈچۈن مىسۋاك قوللىنىشنى پهرز 

چۈنكى كۆز .  روزىدار كىشىنىڭ كۆزلىرىگه سۈرمه تارتىشى ۋە دورا تېمىتىشى جائىزدۇر-٢

ئهگهر كۆزگه . انالمايدۇئادەتته، ئىچ قىسىمغا سىرتتىن بىرنهرسه قوبۇل قىلىش ئهزالىرىدىن س

چۈنكى گالغا ئۆتكهن . تېمىتىلغان دورىنىڭ تهمى گالغا ئۆتۈپ كهتكهن ھالهتتىمۇ روزا بۇزۇلمايدۇ

ئهبۇ مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت . نهرسه دورىنىڭ ئۆزى ئهمهس، بهلكى ئهسىرى سانىلىدۇ

رامىزان كۈنلىرىنىڭ بىرىدە، ئىككى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم «: قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ

كۆزى ئۇممه سهلىمه سۈرۈپ قويغان سۈرمه بىلهن تولغان ھالدا چىقتى، چۈنكى كۆز ئىچ قىسىمغا 

گالغا ئۆتۈپ كهتكهن نهرسه ئۇنىڭ ئهسىرىدۇر، ئۆزى . نهرسه قوبۇل قىلىش ئهزالىرىدىن ئهمهس

  )  بهت-٥٦٢ جىلت -١تۆھفهتۇلفۇقهھا (» ئهمهس

ىشىنىڭ رامىزان كۈندۈزىدە يۇيۇنۇشى ياكى ئىسىقتىن سۈرۈندەش ئۈچۈن سۇغا  روزىدار ك-٣

بۇھهقته ئهبۇ داۋۇد ۋە ئهھمهدساھابىالردىن مۇنۇ . بۇنىڭ بىلهن روزا بۇزۇلمايدۇ. چۆمۈلۈشى جائىزدۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ روزا كۈندۈزىدە، ھاۋانىڭ ئىسسىقلىقى « :ھهدىسىنى رىۋايهت قىلغان 

ئهبۇ داۋۇد ۋە (» ئۇسسۇزلۇق سهۋەبىدىن بېشىغا سۇ تۆكۈۋاتقانلىقىنى كۆرگهن ئىدۇقياكى 

  ). ئهھمهدرىۋايىتى
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روزىسىنى .  بۇرنىغا سۇ ئېلىپ چايقىشى جايىزدۇر- روزىدار كىشىنىڭ كۈندۈزدە ئېغىز-٤

چۈنكى . ئېغىزنى چايقىغاندا سۇنىڭ گالدىن ئۆتۈپ كهتمهسلىكىگه دىققهت قىلىش كېرەك. بۇزمايدۇ

يۇيۇشقا تېگىشلىك بولغان ئهزاالرنى تولۇق «:پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم تاھارەت توغرىلىق سورالغاندا 

 بۇرنۇڭغا سۇ ئالغاندا تولۇق ئالىسهن، -يۇيۇسهن، بارماقالرنىڭ ئارىسىنى سۇ بىلهن سىاليسهن، ئېغىز

دەپ »  ئېهتىيات قىلغىن )سۇنىڭ گېلىڭغا كىرىپ كېتىشىدىن(ئهگهر روزىدار بولغان ۋاقتىڭدا 

  ). تىرمىزى رىۋايىتى(جاۋاب بهرگهن 

 بۇرنىنى چايقىغاندا سۇ ئۇنىڭ گېلىدىن ئۆتۈپ -ھهنهپىي مهزھىبىگه كۆرە، روزىدار كىشى ئېغىز

چۈنكى ئۇ، ئۆزىنىڭ روزىدار ئىكهنلىكىنى بىلىپ تۇرۇپ ئېهتىيات . كهتسه ئۇنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇ

  . روزىسىنى بۇزغان كىشىگه ئوخشاش سانىلىدۇ، دەپ قارار قىلىدۇقىلمىغانلىقى ئۈچۈن قهستهن

بۇ ماۋزۇدا، باشقا مهزھهب ئالىملىرىنىڭ پىكىرلىرىگه ئاساسلىنىپ دەيمىزكى، بۇنداق كىشى  

بۇنىڭغا بىنائهن، ئۇنىڭ بۇزۇلغان روزىسى ئۈچۈن قازا الزىم كېلىدۇ، . روزىدا خاتاالشقان بولۇپ سانىلىدۇ

  . كاپارەتمۇ كهلمهيدۇ، چۈنكى ئۇ، روزىسىنى قهستهن بۇزغان ئهمهس. ار بولمايدۇلېكىن ئۇ گۇناھك

 داۋالىنىش مهقسىتى بىلهن بهدەننىڭ قايسى بىر يېرىگه بولمىسۇن ئۇكۇل سالدۇرۇش -٥ 

ئهمما غىزالىنىش ياكى كۈچلىنىش مهقسىتى بىلهن قۇۋۋەت ئۇكۇل . ئارقىلىق روزا بۇزۇلمايدۇ

شۇنىڭدەك ئىنساننىڭ ئالدى ۋە كهينىدىن ئىبارەت ئىككى ئهۋرەت . ىدۇسالدۇرسا روزىسى بۇزۇل

  . ئهزاسىنىڭ قايسى بىرىگه دورا قويۇشى بىلهن ئۇنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇ

چۈنكى ئادەمنىڭ .  روزىدار كىشى ئۈچۈن خۇشپۇراق گۇللهرنى، ئهتىرلهرنى پۇراش جائىزدۇر-٦ 

ڭا خۇشپۇراقالرنى قوللىنىش روزىغا ھېچقانداق شۇ. ئىچىگه ئۆتكهن ھىدالر ئاشقازانغا بارمايدۇ

بۇھهقته ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنداق . سهلبىي تهسىر كۆرسهتمهيدۇ، بهلكى پايدىلىقتۇر

روزا تۇتقان كۈنۈڭالردا خۇشپۇراقالرنى قوللىنىشنى ۋە چېچىڭالرنى تاراشنى « :دەيدۇ

  ). بۇخارى رىۋايىتى(»ئۇنۇتماڭالر

كىشى جىنابهتتىن يۇيۇنۇش ئىشىنى تاڭ ئاتقاندىن كېيىنكى ۋاقىتالرغىچه  روزىدار -٧ 

  :ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دېگهن. كېچىكتۈرسىمۇ بولىدۇ

١٣  



پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم رامىزان كۈنلىرىنىڭ بهزىسىدە، بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتى كىرگهندىن  «

  ).تىرمىزى رىۋايىتى(» تىن يۇيۇنۇپ، ئاندىن روزىنى داۋامالشتۇراتتى كېيىن جىنابهت

لېكىن . بۇھهدىس، جۇنۇپ كىشىنىڭ تۇتقان روزىسىنىڭ دۇرۇس ئىكهنلىكىنى ئىپادىلهيدۇ 

جۇنۇپ بولغان كىشىنىڭ بامدات نامىزىنى قازا قىلماسلىق ئۈچۈن تاڭ يورۇشتىن بۇرۇن يۇيۇنۇپ، 

تاڭدىن بۇرۇن يۇيۇنماي، كۈندۈزى يۇيۇنغان بولسىمۇ، ئۇنىڭ تۇتقان روزىسى ئهگهر ئۇ، . پاكلىنىشى الزىم

شۇنىڭدەك . ئهمما بامدات نامىزىنى ۋاقتىدىن كېچىكتۈرگهنلىكى ئۈچۈن گۇناھكار بولىدۇ. دۇرۇستۇر

ئايلىق ئادىتى ئىچىدىكى ئايال كىشى ئهگهر كېچىدە ھهيزدىن پاكلىنىپ، روزا تۇتقان ۋە يۇيۇنۇشنى 

ئهمما بامدات نامىزىنى . چه كېچىكتۈرگهن بولسا، ئۇنىڭ تۇتقان روزىسى دۇرۇستۇركۈندۈزگى

  .كېچىكتۈرگهنلىكى ئۈچۈن گۇناھكار بولىدۇ

  روزا تۇتقان كىشى ئۈچۈن مۇستهھهب بولىدىغان ئىشالر

.  پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم كۆپىنچه ۋاقىتالردا ئورۇنلىغان ئهمهللهر دېمهكتۇر- مۇستهھهب 

. ئهمهللىرىنى ئورۇنلىغان كىشى سۈننهت ئهمهللىرىنى ئورۇنلىغاننىڭ ساۋابىنى تاپىدۇمۇستهھهب 

  .  تهكىتسىز سۈننهت دەپمۇ ئاتىلىدۇ-مۇستهھهب

  : روزا تۇتقان كىشى ئۈچۈن مۇستهھهب بولىدىغان ئىشالر تۆۋەندىكىچه 

  سۇھۇر-١

ىشنىڭ مۇستهھهب سۇھۇرلۇق يېي.  تاڭ ئاقىرىشتىن بۇرۇن يېيىش، ئىچىش دېمهكتۇر-سۇھۇر

ئىكهنلىكى ۋە سۇھۇرلۇق يېيىشنى تهرك ئهتكهنگه گۇناھ بولمايدىغانلىقى ھهققىدە ئىسالم 

« : ئالالھ تائاال قۇرئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇ. فىقهىشۇناس ئالىملىرىنىڭ ھهممىسى ئىتتىپاقتۇر

 ئهنهۇدىن رىۋايهت ئهنهس ئىبنى مالىك رەزىيهلالھۇ»... تاڭ يۇرۇغانغا قهدەر يهڭالر، ئىچىڭالر

سۇھۇرلۇق يهڭالر، ئۇنىڭدا بهرىكهت باردۇر « : قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

           ). بۇخارى رىۋايىتى(»

 سۇھۇرلۇقتىن ئېغىزىنى يېپىشىنى تاڭ ئاقىرىشقا ئازراق قالغان ۋاقىتقىچىلىك  

  .كېچىكتۈرۈش سۈننهتتۇر

١٤  



اقتى توغرۇلۇق زەيد ئىبنى سابىت روزىيهلالھۇ ئهنهۇ مۇنۇ ھهدىسنى سۇھۇرنىڭ ئاخىرقى ۋ

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىلهن بىرگه سۇھۇرلۇق يېدۇق، ئاندىن ئۇ، نامازغا تۇردى، « : رىۋايهت قىلىدۇ

 -  سۇھۇر بىلهن ئهزاننىڭ ئارىلىقىدا قانچىلىك ۋاقىت ئۆتىدۇ؟-مهن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمدىن

 دەپ جاۋاب - قۇرئان كهرىمدىن ئهللىك ئايهت ئوقۇپ بولغىچىلىك ۋاقىت ئۆتىدۇ،-دىم، ئۇ،دەپ سورىۋى

  ).بۇخارى رىۋايىتى (» بهردى

    ئىپتارغا ئالدىراش -٢ 

. روزىدار كىشىنىڭ قۇياش پېتىشى بىلهن تهڭ كېچىكمهستىن ئىپتار قىلىشى مۇستهھهبتۇر

 قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق سهھل ئىبنى سائىدى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت

» كىشىلهر ئىپتار قىلىشقا ئالدىرىغانلىقىنىڭ ياخشىلىقلىرىنى ھهمىشه كۆرگۈچىدۇر « : دېگهن

  ).بۇخارى رىۋايىتى(

روزا تۇتقان : ئىپتارنى كۈن پېتىشى بىلهن ھامان قىلىشنىڭ ئهۋزەل بولۇشىدىكى ھېكمهت

سلىقى ۋە ئىپتارنىڭ يهھۇدى، خىرىستىئانالرنىڭ ئىپتار قىلىش كىشىنىڭ زىيادە ماغدۇرسىزالنما

چۈنكى ئۇالر روزا تۇتسا ئىپتارنى كۈكته يۇلتۇزالر . ئادەتلىرىگه ئوخشاپ قالماسلىقى ئۈچۈندۇر

  .كۆرۈنگهنگه قهدەر كېچىكتۈرىدۇ

  بىلهن قىلىش   ئىپتارنى خورما -٣ 

.  بولمىسا سۇ بىلهن ئېچىش مۇستهھهبتۇرئىپتار قىلغاندا ئېغىزنى خورما بىلهن، ئهگهر خورما

سهلمان ئىبنى ئامىر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق 

سىلهر ئىپتار قىلغىنىڭالردا، ئېغىزىڭالرنى خورما بىلهن ئېچىڭالر، چۈنكى خورما « :دېگهن

» سۇ بىلهن ئېچىڭالر، چۈنكى سۇ پاك ماددىدۇر ئهگهر خورما بولمىسا، . بهرىكهتنىڭ ئىپادىسىدۇر

  ).تىرمىزى رىۋايىتى(

ئائىشه رەزىيهلالھۇ ئهنهادىن رىۋايهت . ئىپتارنى ناماز شامنى ئوقۇشتىن بۇرۇن قىلىش ياخشىدۇر

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئاۋۋال ئىپتار قىالتتى، ئاندىن كېيىن « : قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق دەيدۇ

  شام نامىزىنى ئوقۇلۇپ بولغاندىن كېيىن، ) . مۇسلىم رىۋايىتى(» ۇقۇيتتىشام نامىزىنى ئ

١٥  



ئهگهر قۇرساق قاتتىق ئاچقان بولسا ياكى تاماق ھازىر بولۇپ قالغان بولسا، . غىزالىنىش كېرەك

چۈنكى قۇرساقنى تويغۇزۇپ، كۆڭۈلنى ئارام . ئاۋۋال غىزالىنىپ بولۇپ، ئاندىن نامازغا تۇرۇش ئهۋزەلدۇر

قۇزۇپ، ئاندىن ناماز ئوقۇمىغاندا ، كۆڭۈل غىزا بىلهن مهشغۇل بولۇپ قىلىپ، نامازدىكى دىققهتكه تاپ

ئهنهس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، پهيغهمبهر . نوقسان يېتىشى ئېهتىمال

نامازغا غىزا ھازىرلىنىپ بولغان بولسا، ئاۋۋال غىزالىنىپ، ئاندىن « : ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

  .  ) بۇخارى رىۋايىتى(» تۇرۇڭالر، غىزالىنىشنى كېچىكتۈرمهڭالر

   ئىپتار ۋاقتىدا دۇئا قىلىش -٤ 

مانا بۇ، ئالالھ . ئىپتار ۋاقتىدا قىلىنغان دۇئا رەت قىلىنمايدۇ، بهلكى ئىجابهت قىلىنىدۇ

غهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر پهي. تائاالنىڭ روزا تۇتقان بهندىلىرىگه ئاتا قىلغان كاتتا ئىنئاملىرىدىندۇر

شۇبهېسىزكى، روزىدار كىشىنىڭ ئىپتار ۋاقتىدا قىلغان دۇئاسى رەت « : ھهدىسىدە مۇنداق دېگهن

  ). ئىبنى ماجه رىۋايىتى(»قىلىنمايدۇ 

سېنىڭ ئۈچۈن ! ئى ئالالھ  ( :پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئىپتار ۋاقتىدا مۇنداق دەپ دۇئا قىالتتى 

ئهبۇداۋۇد ) ( ئىمان ئېيتتىم ۋە سهن ئاتا قىلغان رىزىق بىلهن ئىپتار قىلدىمروزا تۇتتۇم، ساڭا 

سېنىڭدىن ! ئى رەھمىتى ھهممىگه كهڭ بولغان ئىالھىم ( :يهنه مۇنداق دەپ دۇئا قىالتتى). رىۋايىتى 

  ). ئىبنى ماجه رىۋايىتى) ( گۇناھلىرىمنى ئهپۇ قىلىشىڭنى تىلهيمهن 

   قىلدۇرۇش روزا تۇتقۇچىالرنى ئىپتار-٥ 

روزا تۇتقان كىشىلهرنى ئىپتار قىلدۇرۇش ۋە ئىپتار قىلغۇچىالرنىڭ ئۆي ئېگىسىگه دۇئا 

ئالالھ تائاال روزا تۇتقۇچىغا ۋە ئىپتار قىلدۇرغۇچىغا كاتتا ئهجىر، ساۋاب . قىلىشى مۇستهھهبتۇر

رنى ئىپتار كىمكى بىرەر روزىدا« : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ھهقته مۇنداق دېگهن. بېرىدۇ

بۇنىڭ بىلهن . قىلدۇرىدىكهن، ئۇنىڭغا روزا تۇتقان ئادەمگه بېرىلگهن ساۋابنىڭ ئوخشىشى بېرىلىدۇ

يهنى ئالالھ ). ئىبنى ماجه رىۋايىتى(» روزا تۇتقان كىشىنىڭمۇ ئهجرى ھهرگىز كېمىيىپ كهتمهيدۇ 

 ساۋابىدىن ئهمهس، بهلكى ئۆز تائاال روزىدارنى ئىپتار قىلدۇرغۇچىغا بېرىدىغان ساۋابنى، روزىدارنىڭ

  . پهزلىدىن بېرىدۇ دېگهنلىكتۇر

  

16 



پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بىر كۈنى سهئىد ئىبنى مهئازنىڭ ئۆيىدە ئىپتار قىلغىنىدا، مۇنداق 

سىلهردە روزىدارالر ئىپتار قىلدى، تائامىڭالرنى ياخشىالر يېدى، پهرىشتىلهر : (دەپ دۇئا قىلغان 

  ).ئىبنى ماجه رىۋايىتى) (تهلهب قىلش ئۈچۈن چۈشتىسىلهرگه مهغپىرەت 

سۈننهت شۇكى، كىشى گهرچه نهپلى ئۈچۈن روزا تۇتقان بولسىمۇ، كۈندۈزدە ئۇنى بىلمهستىن  

پهيغهمبهر . بىرسى تاماققا تهكلىپ قىلسا، مهن روزىدارمهن دەپ چىرايلىقچه رەت قىلىشتۇر

مهن ”ر روزىدار ۋاقتىدا تاماققا تهكلىپ قىلىنسا، سىلهرنىڭ بىرىڭال« : ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

 ئۇ ئهگهر نهپلى روزا -چاقىرىلغان كىشىنىڭ). تىرمىزىي رىۋايىتى(»دەپ رەت قىلسۇن“روزىدارمهن

 ئۆي ئېگىسىنىڭ خاتىرىسى ئۈچۈن روزىسىنى بۇزۇپ، كېيىن قازاسىنى تۇتۇشى -تۇتقان بولسا

قان كىشىنىڭ ئۆيىگه كۈندۇزى مېهمان كېلىپ قالغاندا، شۇنىڭدەك نهپلى ئۈچۈن روزا تۇت. ئهۋزەلدۇر

  مېهماننىڭ خاتىرىسى ئۈچۈن روزىسىنى بۇزۇپ، كېيىن قازاسىنى تۇتۇشى ئهۋزەلدۇر
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