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؟ شۇ كۈنلۈك روزىسىنىڭ قازاسىنى تۆۋەندىكى كىشىلەرگە روزا تۇتۇش پەرزمۇ

 قىالمدۇ؟

 

 نومۇرلۇق سوئال-66656    
 : وئالس     
دە روزا ىزاننىڭ كۈندۈزىكېچىك باال باالغەتكە يېتىشتىن بۇرۇن روزا تۇتتى، رام    

باالغەتكە يىتىپ قالدى، ئۇ باال شۇ كۈنلۈك روزىسىنىڭ قازاسىنى  جەريانىداتۇتۇش 
ر مۇسۇلمان بولسا، ھەيىزدار ئايال ھەيىزدىن پاك بولسا، قىالمدۇ؟ شۇنىڭدەك، كاپى

روزا  سەپەردىن قايتىپ كەلسە، ىغان ھالەتتەكەلسە، مۇساپىر روزا تۇتم ئەقلىگە ساراڭ
كىشىلەر شۇ كۈندە بىر نەرسە مەزكۇر دە ساقايسا، ىتۇتمىغان كېسەل رامزاننىڭ كۈندۈز

بۇ ھەقتە چۈشەنچە  .يېمىسىمۇ، شۇ كۈنلۈك روزىنىڭ قازاسىنى قىالمدۇ؟
  بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمەن.

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

 ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرىئۇنىڭ پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، 
 ى بولسۇن.ساالملىر-ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت

يۇقىرىقى سوئالدا بايان قىلىنغان كىشىلەرنىڭ ھەممىسىگە ئوخشاش ھۆكۈم     
نومۇرلۇق  -80994جاۋاپالرنى  بىز ئىلگىرى بۇ مەسىلىگە مۇناسىۋەتلىك .بېرىلمەيدۇ

ئوخشىمىغان كۆزقاراشلىرىنىڭ بەزىسىنى بايان سوئالنىڭ جاۋابىدا ئۆلىماالرنىڭ 
 قىلىپ ئۆتكەن ئىدۇق.

ىرىقى سوئالدا بايان قىلىنغان كىشىلەرنى ئىككى تۈرگە ئايرىش مۇمكىن يۇق    
 بولىدۇ: 

شىغا كەلسە، ۇشسىز ئادەم ھۇكېچىك باال باالغەتكە يەتسە، كاپىر مۇسۇلمان بولسا، ھ
ئۇالرنىڭ ھۆكمى بىرال، ئۇ بولسىمۇ ئۇالر كەچ كىرگىچە بىر نەرسە يېمەيدۇ، شۇ 

 دۇ. كۈنلۈك روزىنىڭ قازاسىنىمۇ قىلماي
ھەيزدار ئايال ھەيزدىن پاك بولسا، مۇساپىر سەپەردىن قايتىپ كەلسە، كېسەل     

ساقايسا ئۇالرنىڭ ھۆكمى بىرال، ئۇ بولسىمۇ ئۇالر كەچكىرگىچە بىر نەرسە يېسە 
بولىدۇ، ئۇالرنىڭ بىر نەرسە يىمەسلىكىنىڭ ھېچ نەرسىگە پايدىسى بولمايدۇ، ئۇالر شۇ 

 تۇتىدۇ.  كۈنلۈك روزىسىنىڭ قازاسىنى
بىرىنچى تۈركۈمدىكى كىشىلەر بىلەن ئىككىنچى تۈركۈمدىكى كىشىلەرنىڭ     

ئارىسىدىكى پەرق بولسا، بىرىنچى تۈركۈمدىكى كىشىلەردە ئىبادەتكە تەكلىپ 
قىلىنىشنىڭ شەرتى تېپىلدى، ئۇ بولسىمۇ: باالغەتكە يىتىش، مۇسۇلمان بولۇش ۋە 
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قىلىنغانلىقى  ادەتكە تەكلىپئەقىلدىن ئىبارەت بولۇپ، ئۇالرنىڭ ئىب
ئىچمەكتىن توختايدۇ، شۇ كۈنلۈك -ئىسپاتلىنىدىكەن، شۇ ۋاقىتتىال ئۇالر يېمەك

روزىنىڭ قازاسىنى قىلمايدۇ، چۈنكى ئۇالر ئۆزلىرىگە ئىبادەت پەرز بولغاندىن كىيىن 
ئىچمەكتىن چەكلەندى، ئەمما بۇنىڭدىن بۇرۇن ئۇالر روزا تۇتۇشقا تەكلىپ -يېمەك

 ىغان ئىدى. قىلىنم
ئىككىنچى تۈركۈمدىكى كىشىلەر بولسا، ئۇالر روزا تۇتۇشقا بۇيرۇلغان شۇنىڭ     

قازاسىنى قىلىشى زۆرۈر، ئەمما ئۇالردا  ڭئۈچۈن ئۇالرنىڭ شۇ كۈننىڭ روزىسىنى
زۈر تېپىلغانلىقى ئۈچۈن ئۇالرنىڭ روزا تۇتماسلىقى ۆشەرىئەت رۇخسەت قىلىنغان ئ

ئالالھ تائاال  .، ھەيز، سەپەر ۋە كېسەللىكتىن ئىبارەتتۇرئۇ بولسىمۇ .دۇرۇس بولغان
ئۇالردىن ئىبادەتنى يەڭگىللىتىپ روزا تۇتماسلىققا رۇخسەت قىلدى، ئۇالرغا نىسبەتەن 

كەچ  ،سى يوق بولساىزۈرۆئۇ كۈننىڭ چەكلىمىسى يوق بولدى، كۈندۈزدە ئۇالرنىڭ ئ
ى بولمايدۇ، ئۇالر كىرگۈچە بىر نەرسە يىمەسلىكىنىڭ ھېچ نەرسىگە پايدىس

 زاندىن كېيىن شۇ كۈنلۈك روزىسىنىڭ قازاسىنى قىلىدۇ. ىرام
 ن رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:يسالىھ ئەلئۇسەيمى ىبنئىشەيخ مۇھەممەد     

"مۇساپىر سەپەردىن ئۆز شەھىرىگە روزا تۇتماي قايتىپ كەلسە، ئۇ كىشىگە كەچ 
ئېچسە -ئۇ ئادەم كەچ كىرگىچە يەپ .كىرگۈچە بىر نەرسە يېمەسلىك كېرەك بولمايدۇ

بولىدۇ، چۈنكى ئۇ كىشىنىڭ بىر نەرسە يىمەسلىكىنىڭ ھېچ نەرسىگە پايدىسى 
بۇ  .شۇ كۈنلۈك روزىسىنىڭ قازاسىنى قىلىش پەرز بولىدۇ بەلكى بولمايدۇ،

شافىئى ۋە مالىكى مەزھەپ ئالىملىرىنىڭ شۇنداقال  .ئۆلىماالرنىڭ توغرا قارىشىدۇر
لېكىن ئۇ كىشى دۇرۇس  قاتارلىقالرنىڭ بىرلىككە كەلگەن قارىشىدۇر. ئىمام ئەھمەد

ئالدىدا ئاشكارا بىر نەرسە يېمەسلىكى كېرەك.  نىڭكىشىلەر ، روزىداردەپبولىدۇ 
نومۇرلۇق سوئالنىڭ -64توم -90ن پەتىۋاالر توپلىمى ي"شەيخ ئىبنى ئۇسەيمى]

 .  [جاۋابى"
دە پاك ىزاننىڭ كۈندۈزىكى نىپاسدار ئايال رام"ھەيزدار يا شەيخ يەنە مۇنداق دەيدۇ:    

بولسا ئۇالرمۇ كەچ كىرگۈچە بىر نەرسە يېسە، ئېچسە بولىدۇ، چۈنكى ئۇالرنىڭمۇ بىر 
مەسلىكىنىڭ ھېچ نەرسىگە پايدىسى بولمايدۇ، ئۇالرمۇ شۇ كۈنلۈك روزىنىڭ ېنەرسە ي

ەزھىبى، ئىمام بۇ ئىمام مالىك ۋە شافىئى رەھىمەھۇمۇلالھنىڭ م .قازاسىنى تۇتىدۇ
ئەنھۇدىن بايان قىلىنغان بىر  ئىبنى مەسئۇد رەزىيەلالھۇ دۇر.ئەھمەدنىڭ بىر قارىشى

كۈندۈزنىڭ ئاۋۋىلىدە بىر نەرسە يېگەن كىشى كەچ كىرگىچە بىر نەرسە » ئەسەردە:
يەنى كۈندۈزنىڭ ئاۋۋىلىدە بىر نەرسە يېيىشى دۇرۇس بولغان كىشىنىڭ  «.يېسۇن

ن ي"شەيخ ئىبنى ئۇسەيمى]ە يېيىشى دۇرۇس بولىدۇ".  كەچ كىرگىچە بىر نەرس
 . [نومۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابى"-60توم -90پەتىۋاالر توپلىمى 
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زۈر بىلەن روزا تۇتمىغان كىشى ۆدە شەرئى ئىزاننىڭ كۈندۈزى"رام شەيختىن يەنە:    
ئېچسە توغرا بوالمدۇ؟ دەپ سورىغاندا، شەيخ -يېسەكۈننىڭ قالغان قىسمىدا بىر نەرسە 

زۈر بىلەن روزا تۇتمىغانلىقى ئۈچۈن ۆ"ئۇ كىشى شەرئى ئ جاۋاپ بېرىپ مۇنداق دەيدۇ:
زۈر بىلەن ئىپتار قىلغان كىشى ۆئېچسە دۇرۇس بولىدۇ، شەرئى ئ-كەچ كىرگىچە يېسە

دە سەۋەبسىز ىۈززاننىڭ كۈندىئۈچۈن ئۇ كۈننىڭ چەكلىمىسى يوق بولىدۇ، ئەمما رام
ئىپتار قىلسا، ئۇ ئادەم كەچ كىرگىچە بىر نەرسە يېمەيدۇ ۋە ئىچمەيدۇ، ھەم شۇ 
كۈنلۈك روزىنىڭ قازاسىنى قىلىدۇ، بۇ ئىككى مەسىلىدىكى پەرقنى ئايرىشقا دىققەت 

نومۇرلۇق -69توم -90ن پەتىۋاالر توپلىمى ي"شەيخ ئىبنى ئۇسەيمى] قىلىش كېرەك.
 . [سوئالنىڭ جاۋابى"

"رامىزان توغرىسىدىكى تەتقىقات ئارىسىدا سۆزلەپ  شەيخ يەنە مۇنداق دەيدۇ:    
زاننىڭ كۈندۈزدە ھەيزدىن پاك بولسا، ئۇ ئايال ىئۆتكىنىمىزدەك: ھەيزدار ئايال رام

ئېچسە توغرا بوالمدۇ ياكى ئىپتارغىچە -كۈننىڭ قالغان قىسمىدا بىر نەرسە يېسە
لىدە ئۆلىماالر ئىختىالپ قىلىشتى. بىز ئىچمەي تۇرامدۇ؟ دېگەن مەسى-يىمەي

بۇ -ئېيتىمىزكى، بۇ مەسىلىدە ئىمام ئەھمەدتىن ئىككى رىۋايەت بار بولۇپ، بىرىدە: 
-ئۇ ئايال كەچ كىرگىچە بىر نەرسە يېمەيدۇ -ھەنبەلى مەزھىپىدىكى مەشھۇر قاراش 

 دېيىلگەن.  ،ئىچمەيدۇ
ئېچسە دۇرۇس -ا بىر نەرسە يېسەئىككىنچىسىدە: ئۇ ئايال كۈننىڭ قالغان قىسمىد    

بولىدۇ، كەچ كىرگىچە بىر نەرسە يىمەي تۇرۇشى كېرەك ئەمەس دەپ بايان قىلىنغان. 
بۇ توغرىدا ئىبنى مەسئۇد  .بۇ ئىمام مالىك ۋە ئىمام شافىئىينىڭ مەزھىبى

كۈندۈزنىڭ » غان ئەسەردە مۇنداق دېگەن:نئەنھۇدىن رىۋايەت قىلى رەزىيەلالھۇ
بىز دەيمىزكى، «. نەرسە يېگەن كىشى كەچ كىرگىچە بىر نەرسە يېسۇن ئاۋۋىلىدە بىر

 .ئىختىالپ بولغان مەسىلىدە دىنى ئوقۇغۇچىالرغا زۆرۈر بولغىنى دەلىلگە قاراشتۇر
دەلىللەردىن ئۆزىنىڭ چۈشەنچىسىدە كۈچلۈك بولغىنىنى تۇتىدۇ، ئۆزىدە دەلىل 

لمايدۇ، چۈنكى بىز بولىدىكەن ئۆز پىكرىگە قارشى بولغانالرغا پەرۋا قى
بۇ توغرىدا ئالالھ تائاال مۇنداق  .پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمغا ئەگىشىشكە بۇيرۇلغان

َجبْتُُم الُْمرَْسِليَ ﴿ دەيدۇ:
َ
ئۇالرغا  ئالالھئۇ كۈندە » تەرجىمىسى:  ﴾َوَيْوَم ُينَاِديِهْم َفيَُقوُل َماَذا أ

قەسەس ]سۈرە « اپ بەردىڭالر؟نېمە بىلەن جاۋ نىدا قىلىپ ئېيتىدۇ: پەيغەمبەرلەرگە
 . [ئايەت-66
ئەمما كىشىلەرنىڭ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئاشۇرا كۈنىدە كىشىلەرنى     

كۈندۈزنىڭ قالغان قىسمىدا روزا تۇتۇشقا بۇيرۇغانلىقى توغرىسىدىكى ھەدىسنى دەلىل 
ۈنكى قىلىشىغا قارىتا ئېيتىمىزكى، بۇ ھەدىستە ئۇالر تايىنىدىغان دەلىل يوق، چ

، پەقەت روزىنىڭ مەۋجۇت ئەمەسئاشۇرا روزىسىدا چەكلىمىنىڭ يوق بولىشى 
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پەرزلىكىنى يېڭىالش بار، چەكلىمىنىڭ يوق بولىشى بىلەن پەرزنىڭ يېڭىلىشى 
تىپىلىشتىن بۇرۇن ھۆكۈم  بئارىسىدا پەرق بار، پەرزنىڭ يېڭىلىنىشىدا سەۋە

ىدا بولسا، ھۆكۈم چەكلىمە بېكىتىلمىگەن بولىدۇ، ئەمما چەكلىمىنىڭ يوق بولىش
بىلەن تۇرۇقلۇق بېكىتىلگەن، ئەگەر مۇشۇ چەكلىمە بولمىغان بولسا ئەمەل 

لەر بولسىمۇ مۇشۇ چەكلىمە بقىلىناتتى، ھۆكۈمنى كۈچكە ئىگە قىلىدىغان سەۋە
بولىدىكەن ئەمەل قىلىنمايدۇ، بۇنىڭ مەنىسى ھۆكۈمنى كۈچكە ئىگە قىلىدىغان 

 ۇشۇ چەكلىمە سەۋەبىدىن ئەمەل قىلىنمايدۇ. لەر بولسىمۇ لېكىن مبسەۋە
ئال سورىغۇچىنىڭ سورىغان سوئالنىڭ ئوخشىشى مۇنداق: بىر ئىنسان وس    

كۈندۈزدە مۇسۇلمان بولغان بولسا، مۇسۇلمان بولغان كىشى ئۈچۈن پەرز يېڭىلىنىدۇ. 
ن دە باالغەتكە يەتكەىبۇنىڭ ئوخشىشى: كىچىك باال روزا تۇتۇپ، رامزاننىڭ كۈندۈز

كۈندۈزدە مۇسۇلمان بولغان كىشىگە  .بولسا، بۇنىڭ ئۈچۈن پەرز يېڭىلىنىدۇ
دەيدىغىنىمىز: كەچكىچە بىر نەرسە يېمەيسىز لېكىن سىزگە شۇ كۈندىكى روزىنىڭ 

كۈندۈزدە باالغەتكە يەتكەن بالىغا دەيدىغىنىمىز:  .قازاسىنى قىلىش كېرەك بولمايدۇ
گە شۇ كۈندىكى روزىنىڭ قازاسىنى كەچكىچە بىر نەرسە يېمەيسىز لېكىن سىز

كۈندۈزدە ھەيزدىن پاك بولغان ئايال بۇنىڭ ئەكسىچە بولىدۇ،  .قىلىش كېرەك بولمايدۇ
كۆپچىلىك ئۆلىماالرنىڭ قارىشىدا، ئۇ ئايالغا شۇ كۈنلۈك روزىنىڭ قازاسىنى قىلىش 

رنىڭ كېرەك بولىدۇ. ھەيزدار ئايال كۈندۈزدە ھەيزدىن پاك بولسا، كۆپچىلىك ئالىمال
قارىشىدا: ئۇ ئايالنىڭ كەچكىچە بىر نەرسە يىمەسلىكىنىڭ ھېچنېمىگە پايدىسى 

ئۇ ئايال شۇ كۈننىڭ قازاسىنى قىلىدۇ، بۇنىڭ بىلەن   .بولمايدۇ، بۇ ھەم روزا بولمايدۇ
پەرزنىڭ يېڭىلىنىشى بىلەن  چەكلىمىنىڭ يوق بولىشىنىڭ ئارىسىدىكى پەرق 

لنىڭ ھەيزدىن پاك بولغانلىقى توغرىسىدىكى ھەيزدار ئايا  ئوتتۇرىغا چىقىدۇ.
كېچىك  .مەسىلىسى بولسا، چەكلىمىنىڭ يوقالغانلىقى توغرىسىدىكى بابتىن بولىدۇ

بالىنىڭ باالغەتكە يەتكەنلىك مەسىلىسى ياكى سوئالدا زىكىر قىلىنغان رامىزان 
قى روزىسى پەرز بولۇشتىن ئىلگىرى ئاشۇرا  كۈنىنىڭ روزىسىنىڭ پەرز قىلىنغانلى

پەرزنىڭ يېڭىلىنىشى توغرىسىدىكى بابتىن  ،توغرىسىدىكى مەسىلە بولسا
 ھېسابلىنىدۇ". 

 ئالالھ تائاال توغرا يولغا مۇۋەپپەق قىلسۇن.    
نومۇرلۇق سوئالنىڭ -69توم -90ن پەتىۋاالر توپلىمى ي"شەيخ ئىبنى ئۇسەيمى]    

 . [جاۋابى"
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