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ىڭ شەۋۋالدىن قالغان كۈنلەر قازا روزىنى ئادا قىلىشقا يەتمىسە، شەۋۋالن

سا بوالمدۇ؟روزىسىنى بالدۇر تۇت  

 نومۇرلۇق سوئال -98304    
 :وئالس    
شەۋۋال ئېيى ئاخىرلىشىپ رامزاننىڭ قازا روزىسىنى ۋە شەۋۋالدا تۇتىدىغان ئالتە     

كۈنلۈك روزىنى تولۇق تۇتقۇدەك ۋاقىت بولمىغاندا، رامزاننىڭ قازا روزىسىنى 
 . بۇ ھەقتەالمدۇ؟بو نىڭ ئالتە كۈنلۈك روزىسىنى تۇتساتۇتۇشتىن ئىلگىرى شەۋۋال

 .چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن
 : اۋاپج    
. بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر    

ۋە ئۇنىڭ  ئائىلە تاۋابىئاتلىرىئۇنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، 
 ساالملىرى بولسۇن.  ىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەتساھاب

زاننىڭ روزىسىنى تولۇق ىتوغرا قاراشتا شەۋۋالنىڭ ئالتە كۈن روزىسىنى تۇتۇش رام    
ئادا قىلىشقا ئاالقىدارلىق بولۇپ، بۇنى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ بۇ ھەدىسى 

ئەگەشتۈرۈپ شەۋۋال ئېيىدا  ئۇنىڭغا ،كىمكى رامىزان روزىسىنى تۇتۇپ» ئىسپاتاليدۇ:
]مۇسلىم رىۋايىتى  «.بولىدۇ غا ئوخشاشۈن روزا تۇتسا، يىل بويى روزا تۇتقانئالتە ك

 ھەدىس[.-6619
سۈممە دېگەن سۆز تەرتىپ ۋە  )ثم( ھەدىستە بايان قىلىنغان ئەرەپ تىلىدىكى    

ئەگەشتۈرۈشنى ئىپادىلەيدىغان باغلىغۇچى ھەرپ بولۇپ، بۇ ئالدى بىلەن رامىزان 
كېيىن  ۇنىڭدىنئ ،ئەگەر قازاسى بولسا ئۇنىمۇ تولۇقالشروزىسىنى تولۇق ئادا قىلىش 

ىڭ ئالتە شەۋۋال ئېيىن ،ساۋاپقا ئېرىشىش ئۈچۈن-ھەدىستە بايان قىلىنغان ئەجىر
 . قا دااللەت قىلىدۇكۈنلۈك روزىسىنى تۇتۇش

زاننىڭ بەزىسىدە روزا ىرام قازاسىنى ئادا قىلمىغان كىشىلەر رامىزان روزىنىڭ    
 زاندا تولۇق روزا تۇتقان ھېسابالنمايدۇ.ىرامتۇتقان بولىدۇ، 

زاننىڭ قازا روزىسىنى ئادا قىلىش سەۋەبىدىن ىئەمما ئىنسان ئۈچۈن رام    
شەۋۋالنىڭ ئالتە كۈنلۈك روزىسىنى تۇتۇشقا ۋاقىت بولمىغان بولسا، يەنى ئايال 

ى تۇتقان بىر ئاي تولۇق رامزاننىڭ قازا روزىسىن دازاندا نىپاسدار بولۇپ، شەۋۋالىرام
النىڭ ئالتە كۈنلۈك روزىسىنى بولسا، ئۇ ۋاقىتتا ئۇ كىشى ئۈزۈرلۈك بولۇپ شەۋۋ

شۇنىڭغا ئوخشاش رامزاننىڭ قازا روزىسىنى تۇتۇش  .دە ئېيىدا تۇتسا بولىدۇزۇلقەئ
دە ئېيىدا ۇتالمىغان كىشىلەر بۇ روزىنى زۇلقەئسەۋەبىدىن شەۋۋالدا ئالتە كۈن روزا ت

ان بولسا، ئەمما سەۋەبسىز شەۋۋال ئېيىدا روزا تۇتماي، باشقا ۋاقىتتا تۇتق .تۇتسا بولىدۇ
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ساۋاپ ھاسىل -ئېيىدا تۇتقان روزىغا بېرىلىدىغان ئەجىر ئۇ كىشى ئۈچۈن شەۋۋال
 بولمايدۇ. 

ن رەھىمەھۇلالھدىن: بىر ئايالنىڭ رامزاندا تۇتالمىغان يشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى    
ۇتۇشتىن ئىلگىرى شەۋۋالنىڭ ئالتە كۈنلۈك روزىسىنى روزىسى بولسا، قازا روزىنى ت

تۇتسا بوالمدۇ ياكى قازا روزىنى تۇتۇپ بولۇپ ئاندىن ئالتە كۈنلۈك روزىنى تۇتامدۇ؟ دەپ 
ئۇ ئايالنىڭ رامزاندا تۇتالمىغان قازا " سورالغاندا، شەيخ جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:

 ئۇنىڭدىن كىيىنىسىنى تۇتىدۇ روزىسى بولسا، ئالدى بىلەن رامزاننىڭ قازا روز
شەۋۋالنىڭ ئالتە كۈنلۈك روزىسىنى تۇتىدۇ، چۈنكى بۇ توغرىدا 

ىن بۇ روزىغا كىمكى رامىزان روزىسىنى تۇتۇپ ئاند» پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم:
 «،ئېيىدا ئالتە كۈن روزا تۇتسا، يىل بويى روزا تۇتقاندەك بولىدۇ ئەگەشتۈرۈپ شەۋۋال

امزاننىڭ قازا روزىسى بولغان كىشى قازا روزىنى ئادا دېگەن. شۇنىڭ ئۈچۈن ر
تولۇق روزا تۇتقان بولمايدۇ، ئۇ كىشى ئۈچۈن رامىزان روزىسىنىڭ  رامىزانداقىلمىغۇچە 

قازاسىنى ئادا قىلىشتىن ئىلگىرى شەۋۋالنىڭ ئالتە كۈن روزىسىنىڭ ساۋابى ھاسىل 
يىنى رامزاننىڭ قازا ، شەۋۋال ئېئەگەر ئايال كىشى نىپاسدار بولۇپبولمايدۇ. 

تۇتۇشقا ۋاقىت  ىنىئالتە كۈن روز ،تۇرۇپىسىنى ئادا قىلىش بىلەن ئاخىرالشروز
دە ئېيىدا تۇتسا بولىدۇ، ئۇ ئايال روزىنى زۇل قەئيەتمىگەن بولسا، ئۇ ئالتە كۈنلۈك 

ساۋابى بولىدۇ، چۈنكى ئۇ ئايال -ئۈچۈن شەۋۋالدا ئالتە كۈن روزا تۇتقاننىڭ ئەجىر
دە ئېيىغا ت يەتمىگەنلىك سەۋەبىدىن زۇلقەئئالتە كۈنلۈك روزىسىنى ۋاقى شەۋۋالنىڭ

ساۋاپقا -بولغانلىقى ئۈچۈن كېيىن تۇتسىمۇ ئەجىر لۈكئۈزۈرئۇ ئايال  .كېچىكتۈردى
 .  [بەت-64توم -08"پەتىۋاالر توپلىمى"]ئېرىشىدۇ". 

 رلۇقنومۇ-3013ۋە  -9800تەپسىلى مەلۇمات ھاسىل قىلىش ئۈچۈن بۇ ھەقتە     
 ئالالرنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت قىلىنسۇن.وس

زاندا مەلۇم سەۋەبلەر بىلەن روزا تۇتالمىغان ىبۇنىڭدىن سىرت يەنە رام    
قازا روزىنى ئادا  .بولىدۇ ۋاجىپكىشىلەرنىڭ قازا روزىنى تىزدىن ئادا قىلىشى 

ومۇمى ئن بولۇپ، زىنى ئادا قىلىشنىڭ جۈملىسىدىقىلىشمۇ ئىسالم پەرز قىلغان رو
نەپلە ئەمەللەرنى باشالشتىن ئىلگىرى ئۆزىنىڭ -قائىدە بويىچە مۇستەھەپ

ادەتلەرنى ئادا ئىبپەرز زىممىسىدە قالغان  ،مەسئۇلىيىتىنى تولۇق ئادا قىلىش ئۈچۈن
نومۇرلۇق  -03904بۇ ھەقتە تېخىمۇ كۆپراق مەلۇمات ئۈچۈن الزىم.  قىلىشقا ئالدىراش

 ىلىنسۇن.سوئالنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت ق
 ھەممىدىن توغرىنى بىلگۈچى جانابى ئالالھتۇر.    
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