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 تەشرىق كۈنلىرىدە روزا تۇتۇشنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا 

 

 نومۇرلۇق سوئال – 99166    

 : وئالس    

ىڭ تۇتقان روزىسى كۈنلىرى روزا تۇتقان بولسا، بۇ كىشىن-16-11-11ھەججىنىڭ بىر كىشى زۇل    

  . بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.قانداق بولىدۇ؟

 جاۋاپ:    

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر. پەيغەمبىرىمىز    

نىڭ رەھمەت غا ئالالھ تائاالىرىتاۋابىئاتلىرى ۋە ساھابىل ئائىلەمۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ 

 ساالملىرى بولسۇن.

 كۈنلىرى تەشرىق كۈنلىرى دەپ ئاتىلىدۇ. -16-11-11ھەججىنىڭ زۇل    

ھەدىستە بۇ كۈنلەردە روزا تۇتۇشنىڭ  ھپەيغەمبەرئەلەيھىسساالمدىن بايان قىلىنغان سەھى    

ەمەتتۇ ياكى قىران ھەج قېلىپ، قۇربانلىق قىلىشقا قادىر ئەمما ت .چەكلەنگەنلىكى ئىسپاتالنغان

قا چېقىشتىن ئىلگىرى روزا تۇتمىغان بولسا ئۇالر ئۈچۈن بۇ كۈنلەردە روزا ئەرەفاتبواللمىغان كىشىلەر 

 تۇتۇشقا رۇخسەت قىلىنغان. 

ىسساالم غان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىنئەنھۇدىن بايان قىل نۇبەيشەتىل ھۈزەلى رەزىيەلالھۇ    

]مۇسلىم  «.ئىچمەك ۋە ئالالھنى ياد ئېتىش كۈنلىرىدۇر-تەشرىق كۈنلىرى يېمەك» مۇنداق دېگەن:

 .نومۇرلۇق ھەدىس[ -1111رىۋايىتى 

ئەنھۇدىن  ەسلەمى رەزىيەلالھۇئ ىۋرئەم ىنبئى (ھەمزە19061) ئىمام ئەھمەد رەھىمەھۇلالھ    

ە مېنىپ كىشىلەر چۈشكەن جايالرنى ئايلىنىپ ئۇ كىشى مىنادا، تۆگىگ غان ھەدىستە،ىنبايان قىل

تەشرىق » ، بۇ يەردە پەيغەمبەرئەلەيھىسساالممۇ بار ئىدى، ئۇ كىشى:ۇدىيۈرگەن بىر كىشىنى كۆر

ى. بۇ ھەدىسنى شەيخ ۋاتاتتدە «،ئىچمەك كۈنلىرىدۇر-كۈنلىرىدە روزا تۇتماڭالر، بۇ كۈنلەر يېمەك

 كەلتۈرگەن.ھەدىستە -5677 ەدىسلەر توپلىمىھ ھدەپ، سەھى ھئەلبانى رەھىمەھۇلالھ سەھى

غان ىنئەنھانىڭ خىزمەتچىسى ئەبى مۇررە دېگەن كىشىدىن بايان قىل ئۇممۇ ھانى رەزىيەلالھۇ    

ن بىللە ئابدۇلالھنىڭ دادىسى ئەنھۇ بىلە رەزىيەلالھۇ ىۋرئەم ىنبئىھەدىستە، ئۇ كىشى ئابدۇلالھ 

ئەنھۇ بۇ  ئاس رەزىيەلالھۇ ىنبئى رۇنىغا كىردى، ئەمئەنھۇنىڭ يې ئاس رەزىيەلالھۇ ىنبئى ۇرئەم

ئاس  ىنرۇ ئىبمەن روزىدار دېدى، ئەم ئىككىيلەنگە تاماق ئەكىرىپ، يەڭلەر دېدى، ئۇ كىشى:

، روزا پپەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بۇ كۈنلەردە بىزنى روزا تۇتماسلىققا بۇيرۇ» ئەنھۇ: رەزىيەلالھۇ

-1116ھەدىس. ئەبۇ داۋۇد – 15611ئەھمەد رىۋايىتى  ]ئىمام دېدى. «،تۇتۇشتىن چەكلەيتتى

 ھەدىس[.

بۇ ]دەيدۇ.  ،ئىمام مالىك رەھىمەھۇلالھ: بۇ تەشرىق كۈنلىرى ئىدىيۇقىرىقى ھەدىس توغرىسىدا     

 .[ھەدىسلەر توپلىمىدا كەلتۈرگەن ھھەدىسنى شەيخ ئەلبانى رەھىمەھۇلالھ ئەبۇ داۋۇتنىڭ سەھى

 ئەنھۇدىن بايان قىلغان ھەدىستە، ئۇ كىشى: س رەزىيەلالھۇسەئىد ئىبنى ئەبى ۋەققا    

ئىچمەك -مىنا كۈنلىرى يېمەك دە كىشىلەرگەرەكۈنل دىكىپەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مېنى مىنا

مىنا كۈنلىرى . )يەنى دەيدۇ ،دەپ چاقىرىق قىلىشقا بۇيرىدى! كۈنلىرى، بۇ كۈنلەردە روزا تۇتماڭالر
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ناملىق  مۇسنەد ئەھمەد ھەدىس[.-1176 رىۋايىتى ئىمام ئەھمەد] (.«دېگەن تەشرىق كۈنلىرىدۇر

بىلەن  لەرھەدىسشۇ مەنادىكى بۇ ھەدىسنى باشقا  ات ئىلىپ بارغۇچىالر،تەتقىق ئەسەر ئۈستىدە

 دېگەن.  ،لىك دەرىجىسىگە يېتىدۇھسەھى

ھا ۋە ئىبنى ئەن ئائىشە رەزىيەلالھۇمەزمۇنىدا،  ھەدىسنىڭ-1666رىۋايەت قىلغان  ئىمام بۇخارى    

تەشرىق ھاجىالردىن غان ھەدىستە، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ىنئەنھۇدىن بايان قىل ئۆمەر رەزىيەلالھۇ

كىشىلەردىن باشقىالرنىڭ روزا تۇتۇشىغا رۇخسەت  قۇربى يەتمىگەن مال بوغۇزالشقاكۈنلىرىدە 

 قىلمىغان. 

رىق كۈنلىرىدە روزا تۇتۇشنىڭ دا بايان قىلنغان باشقا ھەدىسلەر تەشىھەدىس ۋە يۇقىر بۇ    

شۇنىڭ ئۈچۈن كۆپچىلىك ئۆلىماالر تەشرىق كۈنلىرىدە نەپلە روزا  چەكلەنگەنلىكىنى بىلدۈرىدۇ.

 تۇتۇشنى دۇرۇس ئەمەس دەپ قارايدۇ.

ئەمما توغرا  ،ئەمما رامزاننىڭ قازا روزىسىنى تۇتۇش توغرىسىدا، بەزى ئالىمالر بولىدۇ دېگەن بولسىمۇ

 بولمايدۇ.قاراشتا دۇرۇس 

كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ  بەتتە مۇنداق دەيدۇ:-71توم -6 مۇغنى""ئەل ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ    

ئەمما ئابدۇلالھ ئىبنى زۇبەير، ئىبنى  .قارىشىدا تەشرىق كۈنلىرىدە نەپلە روزا تۇتۇشمۇ توغرا بولمايدۇ

قاتارلىق ساھابىالرنىڭ بۇ  زى بولسۇن()ئالالھ ئۇالرنىڭ ھەممىسىدىن را يەزىد ىنبئىئۆمەر ۋە ئەسۋەد 

ئەنھۇمۇ پەقەت روزا ھېيت ۋە قۇربان  كۈنلەردە روزا تۇتقانلىقى بايان قىلىنىدۇ، ئەبى تەلھە رەزىيەلالھۇ

ھېيت كۈنىدە روزا تۇتمايتتى ئەمما باشقا ۋاقىتالردا روزا تۇتاتتى، ھەقىقەتەن ئۇالرغا 

دە روزا تۇتۇشتىن چەكلىگەنلىك توغىرسىدىكى پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ تەشرىق كۈنلىرى

ھەدىسلەر يەتمىگەن بولىشى مۇمكىن، ئەگەر ئۇالرغىمۇ بۇ ھەدىسلەر يەتكەن بولسا، ئەلۋەتتە ئۇالرمۇ  

 بۇ كۈنلەردە روزا تۇتمايتتى". 

 ز روزا تۇتۇش توغرىسىدا ئىككى خىل رىۋايەت بولۇپ، بىرىدە: ئۇ كۈنلەردەئەمما بۇ كۈنلەردە پەر    

روزا تۇتۇش توغرا بولمايدۇ، چۈنكى ئۇ كۈنلەر ھېيت كۈنىگە ئوخشىغانلىقتىن ئۇ كۈنلەردە روزا تۇتۇش 

 چەكلەنگەن. 

ئەنھا ۋە ئىبنى ئۆمەر  ز روزا تۇتسا توغرا بولىدۇ، ئائىشە رەزىيەلالھۇئىككىنچىسى: بۇ كۈنلەردە پەر    

پەيغەمبەر » ئەنھۇدىن بايان قىلغان ھەدىستە، ئۇ ئىككەيلەن مۇنداق دەيدۇ: رەزىيەلالھۇ

ئەلەيھىسساالم بۇ كۈنلەردە قىران ۋە تەمەتتۇ ھەج قىلىپ قۇربانلىق مال تاپالمىغان كىشى ئەرەفات 

ئۇالرنىڭ تەشرىق كۈنلىرىدە روزا تۇتۇشىغا رۇخسەت قىلغان،  ،كۈنىدىن بۇرۇن روزا تۇتالمىغان بولسا

 ىتى[.بۇخارى رىۋاي] .«ا كىشىلەرگە رۇخسەت قىلمىغانباشق

 ز روزا بۇنىڭغا قىياس قىلىنىدۇ.ھەر قانداق پەر     

زاننىڭ قازا روزىسىنى ىھەنبەلى مەزھىبىدە ئېتىبارغا ئېلىنىدىغان قاراشتا، بۇ كۈنلەردە رام     

  [.بەتكە قارالسۇن-611توم -1ناملىق ئەسەر  "ئناەنشاپۇل قش"كە]تۇتۇشمۇ توغرا بولمايدۇ. 

دا ئائىشە ىكى قارىشىدا، يۇقىرىھەنبەلى، مالىكى مەزھىبى ۋە شاپئى مەزھىپىنىڭ ئىلگىر    

ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان ھەدىسنىڭ دەلىلى بويىچە،  ئەنھا ۋە ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ رەزىيەلالھۇ

ندا، ئۇالر تەشرىق كۈنلىرىدە روزا قىران ياكى تەمەتتۇ ھەج قىلغان كىشىلەر قۇربانلىق مال تاپالمىغا

 تۇتسا دۇرۇس بولىدۇ. 
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 ھەنەفىي ۋە شافىئى مەزھىبىدىكى يېڭى قاراشتا تەشرىق كۈنلىرىدە روزا تۇتۇش توغرا بولمايدۇ.    

 . [بەتكە قارالسۇن-616توم -5ناملىق ئەسەر  "پىقھى توپالملىرى"]

 كىشى ۇئ بولسا،مال تاپالمىغان بوغۇزلىغىلى ھەج قىلغۇچى ئەگەر بىرىنچى قاراش كۈچلۈك بولۇپ،     

 روزا تۇتسا توغرا بولىدۇ. تەشرىق كۈنلىرىدە 

 بەتتە مۇنداق دەيدۇ:-169توم -9ناملىق ئەسەر  مەجمۇئ"ئەل" ئىمام نەۋەىۋي رەھىمەھۇلالھ     

ق شۇنى بىلىشىڭىز كېرەككى، شافىئى مەزھىبىدىكى ئالىمالرنىڭ كىيىنكى يېڭى قارىشىدا، تەشرى"

كۈنلىرىدە روزا تۇتۇش قەتئىي دۇرۇس بولمايدۇ، قۇربانلىققا مال تاپالمىغان كىشى بولسۇن ياكى 

ئەمما كۈچلۈك قاراشتا قۇربانلىققا  .باشقىالر بولسۇن ئۇالرنىڭ بۇ كۈنلەردە روزا تۇتۇشى توغرا بولمايدۇ

چۈنكى  ۇشى توغرا بولىدۇ،كىشىلەرنىڭ بۇ كۈنلەردە روزا تۇت)يەنى ھەج قىلغۇچىنىڭ( مال تاپالمىغان 

سىدىكى رۇخسەت ىرتۇشىنىڭ دۇرۇس بولىدىغانلىقى توغدا بۇ كۈنلەردە ئۇالرنىڭ روزا تۇىرىبىز يۇق

ئوچۇق بايان  ىھەدىستە رۇخسەت قىلىنغانلىق .قىلىنغان ھەدىسلەرنى بايان قىلىپ ئۆتتۇق

 قىلىنغاندىن كىيىن بۇنىڭدىن چەتنەپ كېتىش توغرا بولمايدۇ". 

ن باشقىالرنىڭ زىمىزنىڭ خۇالسىسى: تەشرىق كۈنلىرىدە قۇربانلىققا مال تاپالمىغان كىشىلەردىسۆ    

 ز بولسۇن ياكى نەپلە بولسۇن توغرا بولمايدۇ.تۇتقان روزىسى پەر)يەنى ھەجگە قاتناشقۇچىالر( 

 زكۈنلىرىدە پەر-16-11-11"زۇلھەججىنىڭ  شەيخ ئىبنى باز رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:     

ئىچمەك ۋە -بولسۇن ياكى نەپلە بولسۇن مۇتلەق روزا تۇتۇش توغرا بولمايدۇ، چۈنكى بۇ كۈنلەر يېمەك

پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم بۇ كۈنلەردە روزا تۇتۇشتىن  .ئالالھ تائاالنى ياد ئېتىش كۈنلىرىدۇر

تۇتۇشىغا كىشىلەرنىڭال روزا )ھەجگە قاتناشقان( پەقەت قۇربانلىق مال تاپالمىغان  .چەكلىگەن

 . [بەت-661توم -17باز پەتىۋاالر توپلىمى  ىنبئىشەيخ ] رۇخسەت قىلغان".

"تەشرىق كۈنلىرى قۇربان ھېيتتىن  ن رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:يشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى     

كىشىلەر بۇ  كىيىنكى ئۈچ كۈن بولۇپ، بۇ كۈنلەرنىڭ تەشرىق كۈنلىرى دەپ ئاتىلىشىدىكى سەۋەپ:

ى ساقلىسا چېرىپ كەتمەسلىك ئۈچۈن قۇياش نۇرىغا قۇربانلىق قىلغان مالنىڭ گۆشلىرىنكۈنلەردە 

تەشرىق كۈنلىرى »: بۇ ئۈچ كۈن توغرىسىدا پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم مۇنداق دەيدۇ .قاقالپ قۇرۇتاتتى

شۇنداق بولىدىكەن، شەرىئەت بۇ « ،ئىچمەك ۋە ئالالھ تائاالنى ياد ئېتىش كۈنلىرىدۇر-يېمەك

بۇ كۈنلەر روزا  .ئىچمەك ۋە ئالالھ تائاالنى ياد ئېتىش كۈنلىرى قىلىپ بېكىتتى-لەرنى يېمەككۈن

 ئەنھا ۋە ئىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ تۇتىدىغان ۋاقىت ئەمەس، شۇنىڭ ئۈچۈن ئائىشە رەزىيەلالھۇ

بۇ پەيغەمبەر ئەلەيھىسساالم » ئەنھۇدىن بايان قىلغان ھەدىستە، ئۇ ئىككەيلەن مۇنداق دەيدۇ:

كۈنلەردە قىران ۋە تەمەتتۇ ھەج قىلىپ قۇربانلىق مال تاپالمىغان كىشى ئەرەفات كۈنىدىن بۇرۇن روزا 

ئۇالرنىڭ تەشرىق كۈنلىرىدە روزا تۇتۇشىغا رۇخسەت قىلغان، باشقا كىشىلەرگە  ،تۇتالمىغان بولسا

 ىتى[.بۇخارى رىۋاي] .«رۇخسەت قىلمىغان

ھەج قىلغان كىشى قۇربانلىق مال تاپالمىسا، ئۈچ كۈن  ئتەمەتتۇقىران ياكى  ھەدىستىن: قىرىقىۇي    

ھەج كۈنلىرىدە، يەتتە كۈن ئائىلىسىگە قايتقاندا روزا تۇتىدۇ، ئۇالر قۇربانلىق مال تاپالمىغاندىن كىيىن 

 .دېگەنلىك ئىپادىلىنىدۇ ،ھەج كۈنلىرى ئاخىرلىشىشتىن ئىلگىرى تەشرىق كۈنلىرىدە روزا تۇتسا بولىدۇ

ئارقا -گەرچە بىر ئىنسان ئارقىمۇ  .ىن باشقىالرنىڭ بۇ كۈنلەردە روزا تۇتىشى توغرا بولمايدۇئۇالرد

روزا تۇتىدىغان بولسىمۇ، ئىككى ھېيت كۈنى ۋە تەشرىق كۈنلىرىدە روزا تۇتماي بۇ جازا ئىككى ئاي 
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ر توپلىمى ن پەتىۋااليئىبنى ئۇسەيمى] كۈنلەر ئاخىرالشقاندىن كىيىن روزىسىنى داۋامالشتۇرىدۇ".

 .[ئالونۇمۇرلۇق س-116بەت -10

ھەج قىلىپ قۇربانلىق مال  ئدا بايان قىلىنغان دەلىللەرگە كۆرە، قىران ياكى تەمەتتۇىيۇقىر    

تاپالمىغان كىشىلەردىن باشقىالر بۇ كۈنلەردە روزا تۇتقان بولسا، پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم چەكلىگەن 

زاندا ىغا ئىستىغپار ئېيتىپ كەچۈرۈم سورىسۇن، ئەگەر ئۇالر رامئىشنى قىلغانلىقى ئۈچۈن ئالالھ تائاال

قازا  . مەزكۇرقازا بولۇپ كەتكەن روزىسىنى تۇتقان بولسا، ئۇالرنىڭ تۇتقان روزىسى توغرا بولمايدۇ

 روزىنى قايتىدىن تۇتىشى كېرەك. 

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.     
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