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 رەجەب ئېيىدا روزا تۇتۇش توغرىسىدا

 
 نومۇرلۇق سوئال -49357     
 : وئالس    
، بۇ توغرىسىدا ھەدىس بايان قىلىنغانمۇ؟ پەزىلىتىرەجەپ ئېيىدا روزا تۇتۇشنىڭ    

 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن.  ھەقتە
 :ۋاپاج   
 .بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر   

تاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابە -ئائىلەئۇنىڭ  پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا،
 كىراملىرىغا ئالالھنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.

رىمدە بايان قىلغان ئۇرۇش ەقۇرئان كرەجەپ ئېيى بولسا ئالالھ تائاال  بىرىنچى:    

ِإنَّ ﴿ قىلىش چەكلەنگەن ئايالرنىڭ بىرى بولۇپ، بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
 
َ
رَْض ِمنَْها أ

َ
َماَواِت َواأل ِ يَْوَم َخلََق السَّ ِ اْثنَا َعََشَ َشْهراً يِف ِكتَاِب اَّللَّ ُهوِر ِعنَْد اَّللَّ َة الشُّ ٌم ْرَبَعٌة ُحرُ ِعدَّ

ْنُفَسُكمْ 
َ
يُن الَْقيُِّم فَال َتْظِلُموا ِفيِهنَّ أ شۈبھىسىزكى، ئاسمان ۋە »تەرجىمىسى:  ﴾َذلَِك ادلِّ

زېمىن يارىتىلغاندىن تارتىپ قەمەرى ئايالرنىڭ سانى ئالالھنىڭ دەرگاھىدا )يەنى 
پ( دۇر، ئۇالردىن تۆتى )يەنى زۇلقەئدە، زۇلھەججە، مۇھەررەم، رەجە 21لەۋھۇلمەھپۇزدا( 

ئۇرۇش قىلىش ھارام قىلىنغان ئايالردۇر، بۇ توغرا دىندۇر )يەنى مەزكۇر تۆت ئايدا 
ئۇرۇشنىڭ ھارام قىلىنىشى ئالالھنىڭ توغرا دىنىدۇر(، بۇ ئايالردا ئۇالرنىڭ 
ھۆرمىتىنى ساقلىماسلىق بىلەن، ئالالھ چەكلىگەن گۇناھ ئىشالرنى قىلىش بىلەن 

 . [ئايەت-33تەۋبە ە ]سۈر «ئۆزۈڭالرغا زىيان سالماڭالر.
 ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن ئايالر: رەجەپ، زۇلقەئدە، زۇلھەججە ۋە مۇھەررەم     

 دىن ئىبارەت. ئايلىرى
رىۋايەت  ئىمام مۇسلىم نومۇرلۇق ھەدىستە،-7331 رىۋايەت قىلغان ئىمام بۇخارى    

ىل قىلغان ئەنھۇدىن نەق ئەبى بەكرەتە رەزىيەلالھۇ نومۇرلۇق ھەدىستە-2345قىلغان 
يىل ئون ئىككى ئاي بولۇپ، » ھەدىستە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:

ئارقا -ئۇنىڭدىن تۆت ئايدا ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن، بۇ ئايدىن ئۈچ ئاي ئارقىمۇ
كېلىدۇ، ئۇ: زۇل قەئدە، زۇلھەججە ۋە مۇھەررەم يەنە بىرى جەمادۇل ئاخىر بىلەن 

  «.تۇرن رەجەپ ئېيىدىن ئىبارەتشەباننىڭ ئوتتۇرىدا كىلىدىغا
 :سەۋەبلەر دەپ ئاتىلىشى (يەنى ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن ئايھارام )بۇ ئايالرنىڭ     
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ئەگەر دۈشمەن ھۇجۇم قىلمىغان ئەھۋال ئاستىدا بۇ ئايالردا ئۇرۇش باشالش  -2    
ئاستى قىلىش باشقا -قاتتىق چەكلىنىدۇ، چۈنكى بۇ ئايالرنىڭ ھۆرمىتىنى ئاياغ

 ايالرغا قارىغاندا بەك ئېغىر گۇناھ ھېسابلىنىدۇ. ئ
بۇ  .مەسىيەت سادىر قىلىشتىن بىزنى چەكلىدى-ئالالھ تائاال بۇ ئايالردا گۇناھ -1    

بۇ » تەرجىمىسى: ﴾َفال َتْظِلُموا ِفيِھنَّ َأْنُفَسُكْم﴿ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ:

ىق بىلەن، ئالالھ چەكلىگەن گۇناھ ئىشالرنى ئايالردا ئۇالرنىڭ ھۆرمىتىنى ساقلىماسل
 . [ئايەت-33تەۋبە ]سۈرە  «.ئۆزۈڭالرغا زىيان سالماڭالر ئارقىلىققىلىش 

مەسىيەت سادىر قىلىش بۇ ئايالردا ۋە باشقا ئايالردا ئوخشاشال چەكلەنگەن -گۇناھ    
ەك بەكردىندا ھارام قىلىنغان ئىشالرنى ئىشلەش لېكىن بۇ ئايالردا  ،بولسىمۇ

 چەكلىنىدۇ. 

دېگەن ئايەتنىڭ  ﴾َفال َتْظِلُموا ِفيِھنَّ َأْنُفَسُكْم﴿ئىمام سەئدى رەھىمەھۇلالھ     

بۇ ئايالردا ئۇالرنىڭ ھۆرمىتىنى » مۇنداق دەيدۇ: تەرجىمىسى:شەرھىسىدە 
ئۆزۈڭالرغا  ئارقىلىقساقلىماسلىق بىلەن، ئالالھ چەكلىگەن گۇناھ ئىشالرنى قىلىش 

دېگەن ئايەتتىكى ئالماش بىر يىلدىكى ئون ئىككى ئاينى  «رزىيان سالماڭال
ئىبادەت -ئىپادىلىشىمۇ مۇمكىن، ئالالھ تائاال بۇ ئايالرنى بەندىلەرنىڭ ئۆزىگە تائەت

قىلىش بىلەن گۈللەندۈرۈش، ئۆزىنىڭ ئاتا قىلغان نېمەتلىرىگە شۈكۈر ئېيتىش 
ەتى ئۈچۈن بېكىتىپ بەندىلەرنىڭ مەنپەئ ۋە ئۈچۈن ئۆلچەم قىلىپ بايان قىلدى

بۇ ئايالردا ئۆزۈڭالرغا زىيان سېلىشتىن ئېھتىيات يەنى ئايەتتىكى خۇالسە:  .بەردى
 قىلىڭالر دەيدۇ. 

ئايەتتىكى ئالماش پەقەت ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن تۆت ئاينى ئىپادىلىشىمۇ     
مۇمكىن، ئۇ ۋاقىتتا ئالالھ تائاال بەندىلەرنى ھەر ۋاقىت ئۆزىگە زىيان سېلىشتىن 
چەكلەش بىلەن بىرگە بۇ ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن تۆت ئايدا زىيان سېلىشتىن 

ىش باشقا ئايالرغا نىسبەتەن قاتتىق قاتتىق چەكلىدى، چۈنكى ئۇ ئايالردا ئۇرۇش قىل
ئۆزىگە زىيان سېلىشمۇ بەندىلەرنىڭ گۇناھ ئىشلەپ چەكلەنگەنلىكتىن، ئۇ ئايالردا 

 باشقا ئايالرغا قارىغاندا قاتتىق چەكلىنىدۇ". تۈگىدى. 
ئىككىنچى: رەجەپ ئېيىدا روزا تۇتۇش مەسىلىسىگە كەلسەك، بۇ ئايدا روزا     

ى مەلۇم كۈنلەردە روزا تۇتۇشنىڭ پەزىلىتى توغرىسىدا تۇتۇشنىڭ ياكى بۇ ئايدىك
 ھەدىس بايان قىلىنمىغان.  ھپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن سەھى

بەزى كىشىلەرنىڭ بۇ ئايدىن مەلۇم كۈنلەرنى روزا تۇتۇشقا خاسالشتۇرىۋىلىپ، بۇ     
ىڭ ئىسالم كۈنلەردە روزا تۇتۇش باشقا كۈنلەردە روزا تۇتقاندىن ياخشى دېگەن سۆزلىرىن

 دىنىدا ھېچ ئاساسى يوق. 
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پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن ئايالردا روزا تۇتۇشنىڭ ئەمما 
)رەجەپ ئېيىمۇ بۇ ئايالرنىڭ  ھەدىس بايان قىلىنغان سىداىياخشى ئىكەنلىكى توغر

ردا روزا بۇ ئايال» پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دېگەن:. بۇ ھەقتە (دۇرجۈملىسىدىن
بۇ ھەدىسنى شەيخ  ھەدىس.-1712 ئەبۇ داۋۇت رىۋايىتى] «ئاچقىن. غىزتۇتقىن ۋە ئى

ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ ئەبۇ داۋۇتنىڭ زەئىپ ھەدىسلەر توپلىمىدا زەئىپ دەپ 
 . [كەلتۈرگەن

بولغان تەقدىردىمۇ، پەقەت ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن  ھگەرچە بۇ ھەدىس سەھى    
ياخشى ئىكەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ، شۇنىڭ ئۈچۈن -شنىڭ مۇستەھەپئايالردا روزا تۇتۇ

مۇشۇ مەقسەت بىلەن رەجەپ ئېيىدا روزا تۇتقانالر باشقا ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن 
ئەمما ئۇ ئايالردىن پەقەت رەجەپ ئېيىنى . ئايالردا روزا تۇتسا ياخشى بولىدۇ
 خاسالشتۇرىۋىلىشى توغرا بولمايدۇ. 

ناملىق  نى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ "پەتىۋاالر توپلىمى"ئىسالم ئىبشەيخۇل     
"مەخسۇس رەجەپ ئېيىدا روزا تۇتۇش  مۇنداق دەيدۇ:بەتتە -251توم -19ئەسىرى 

توغرىسىدا بايان قىلىنغان ھەدىسلەرنىڭ ھەممىسى ئاجىز بەلكى توقۇلما ھەدىس 
بۇ ھەدىسلەر  بۇ ھەدىسلەرنىڭ ھېچ بىرىگە تايانمايدۇ، رئالىمال شۇناسبولۇپ، ھەدىس

ئەمەللەرنىڭ توغرىسىدا بايان قىلىنغان زەئىپ ھەدىسلەردىن بولماستىن ەتلىك پەزىل
 ئىبارەتتۇر. لەردىنيالغان ھەدىس-بەلكى ھەممىسى دېگۈدەك توقۇلما

مۇسنەد ۋە باشقا ھەدىس توپالملىرىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئۇرۇش قىلىش     
پ، زۇلقەئدە، زۇلھەججە ۋە مۇھەررەم ئايلىرىدا روزا چەكلەنگەن ئايالردا يەنى: رەجە

غان بولۇپ، روزا تۇتۇش پەقەت نھەدىس بايان قىلى اسىدىتۇتۇشقا بۇيرۇغانلىقى توغر
تۇتۇشقا بۇيرىغان".  روزا رەجەپ ئېيىغا خاس قىلىنماستىن تۆت ئاينىڭ ھەممىسىدە

 تۈگىدى. 
ېيىدا روزا تۇتۇش ۋە بەزى "رەجەپ ئ ئىبنى قەييىم رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:

ئوقۇش توغرىسىدا بايان قىلىنغان ھەدىسلەرنىڭ  ىزىنامكېچە كېچىلىرىدە 
ناملىق ئەسەر  "مەنار ئەلمۇنىيپ"] ".تۇرھەممىسى يالغان، توقۇلما ھەدىستىن ئىبارەت

 . [بەت-53
-22ناملىق ئەسەرنىڭ  "تەبيىنىل ئەجەپ" ھاپىز ئىبنى ھەجەر رەھىمەھۇلالھ:    

"رەجەپ ئېيىنىڭ پەزىلىتى، بۇ ئايدا ياكى بۇ ئايدىكى مەلۇم  مۇنداق دەيدۇ: ەېتىدب
كۈندە روزا تۇتۇش، مەلۇم كېچىلەردە ئايرىم ناماز ئوقۇش توغرىسىدا ھۆججەتلىككە 

 ھەدىس بايان قىلىنمىغان". تۈگىدى.  ھيارايدىغان سەھى
-2 املىق ئەسىرى"پىقھى سۈننەت" ن ق رەھىمەھۇلالھ ئۆزىنىڭ:ىشەيخ سەيد ساب    

"رەجەپ ئېيىدا روزا تۇتسا باشقا ئايالردا روزا تۇتقاندىن  مۇنداق دەيدۇ: بەتتە-323توم 
ئارتۇق ساۋابقا ئېرىشەلمەيدۇ، لېكىن ئۇ ئۇرۇش قىلىش چەكلەنگەن ئاي، بۇ ئايدا 
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ھەدىس بايان قىلىنمىدى، بۇ  ھمەخسۇس روزا تۇتۇشنىڭ پەزىلىتى توغرىسىدا سەھى
 تۈگىدى.  يارىمايدۇ".دەلىل بولۇشقا ەن ھەدىسلەرنىڭ ھېچ قايسى توغرىدا كەلگ

ن رەھىمەھۇلالھدىن رەجەپ ئېيىنىڭ يىگىرمە يەتتىنچى يشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى    
كۈنى روزا تۇتۇپ، كېچىسى قىيامدا تۇرۇشنىڭ پەزىلىتى توغرىسىدا سورالغاندا، شەيخ 

ش، كېچىسىنى قىيامدا كۈنىنى روزا تۇتۇ-14"رەجەپ ئېيىنىڭ  جاۋاپ بېرىپ:
تۇرۇشقا خاس قىلىۋېلىشنىڭ ئۆزى بىدئەت ئىشالردىن ھېسابلىنىدۇ، بىدئەتنىڭ 

ن پەتىۋاالر ي"ئىبنى ئۇسەيمى]". تۈگىدى. ەپ جاۋاپ بەرگەنھەممىسى ئازغۇنلۇقتۇر د
     .بەت[-771توم -11 توپلىمى"

  ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچى ئالالھ تائاالدۇر.    
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