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زامانىمىزدىكى روزىغا ئاالقىدار داۋاالش ئۇسۇللىرى 

  ھهققىدىكى پهتىۋاالر

   

ئهڭ ئاخىرقى پهيغهمبهر . جىمى ھهمدۇساناالر يېگانه ئالالھ قا خاستۇر

  ! مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا رەھمهت ۋە ساالمالر بولسۇن

زامانىمىزدىكى «مۇھهممهد خهلىلنىڭ مهن دوكتور ئهھمهد ئىبنى 

ناملىق كىتابىنى مۇتالىئه قىلىپ، » روزىغا ئاالقىدار داۋاالش ئۇسۇللىرى

ئۇنىڭ ناھايىتى پايدىلىق، ھازىرقى زامان تىببىي مهسىلىلىرىدىكى 

كېسهللهرنى ۋە بۇ كېسهللهرنىڭ روزىنى بۇزىدىغان ياكى بۇزمايدىغان 

. ان كىتاب ئىكهنلىكىنى تونۇپ يهتتىمتۈرلىرىنى تولۇق ئۆز ئىچىگه ئالغ

شۇڭا مهن بۇ مهسىلىلهرنىڭ ناھايىتى ئهھمىيهتلىك ئىكهنلىكى ۋە بۇ 

ھهقتىكى سوئالالرنىڭ كۆپلۈكىنى نهزەرگه ئېلىپ، قىسقىچه خۇالسىلهپ 

   !ئالالھ تائاال ئۇنىڭ بىلهن ھهممىمىزگه مهنپهئهت يهتكۈزگۈسى. چىقتىم

  : ئىبارەتئۇ مهسىلىلهر تۆۋەندىكىلهردىن 

  : زىققه كېسىلى پۈركۈگۈچى

ئالالھ تائاال ئۇ ئىككىسىگه رەھمهت (ئىبنى باز بىلهن ئىبنى ئۇسهيمىن 

دىن ئىبارەت ئىككى ئالىم ۋە پهتىۋا بېرىش دائىمى ھهيئهت !) قىلسۇن

. بۇ كېسهلگه گىرىپتار بولغان كىشىنىڭ روزىسى بۇزۇلمايدۇ«: جهمئىيىتى

از ئاشقازانغا كىرمهيدۇ، پهقهت نهپهس چۈنكى پۈركۈگۈچتىن چىققان گ

بۇنى بۇرۇنغا سۇ ئېلىش ۋە مىسۋاك قىلىش . ئېلىش يوللىرىغا كىرىدۇ

  . دەپ قارايدۇ» مهسىلىلىرىگه قىياس قىلىشقا بولىدۇ
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بىر قىسىم يۈرەك كېسهللىرىنى داۋاالش ئۈچۈن تىلنىڭ ئاستىغا 

  : قويىدىغان تابلىت

   .شۇڭا ئۇ روزىنى بۇزمايدۇ. ىرمهيدۇبۇ تابلىتتىن ھېچ نهرسه قورساققا ك

   :ئاشقازان كامېراسى

كىمكى قورسىقىغا بىر «: كۆپچىلىك ئۆلىماالر مۇنداق دەپ قارايدۇ

. »نهرسه كىرگۈزسه، گهرچه ئۇ غىزا ماددىسى بولمىسىمۇ، روزىسى بۇزۇلىدۇ

روزا چىققان نهرسه «: ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇ ئهنهۇما مۇنداق دېگهن

ئىمام بهيههقى . »مهس، پهقهت كىرگهن نهرسه بىلهن بۇزۇلىدۇبىلهن ئه

ئىمام نهۋەۋىي ۋە ئىبنى ھهجهر بۇ ).  ـ بهت261 ـ جىلد، 4(رىۋايهت قىلغان 

مالىكى مهزھىبىنىڭ . دەپ باھا بهرگهن“ ھهسهن دەرىجىسىدە”ھهدىسكه 

ئاشقازانغا كىرگهن «: بهزى ئۆلىمالىرى ۋە شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه

دەپ » رسه تاماق ياكى ئىچىدىغان نهرسىال بولمىسا روزىنى بۇزمايدۇنه

ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا رەھمهت (ئۇستازىمىز ئىبنى ئۇسهيمىنمۇ . قارىغان

ئاشقازاننى تهكشۈرىدىغان كامېرا روزىنى «: مۇشۇ قاراشنى تالالپ!) قىلسۇن

ش ئۈچۈن لېكىن كامېرانىڭ ئاشقازانغا كىرىشىنى ئاسانالشتۇرۇ. بۇزمايدۇ

كامېرىغا ياغلىق غىزا ماددىسى سۈرتۈلسه، بۇ ۋاقىتتا روزىدارنىڭ روزىسى 

. كامېرانىڭ كىرىشى بىلهن ئهمهس، شۇ ماددىنىڭ كىرىشى بىلهن بۇزۇلىدۇ

ھهنهفىي . دېگهن» چۈنكى روزىنى پهقهت غىزاالندۇرغۇچى ماددا بۇزىدۇ

اققا مهزھىبىنىڭ ئالىملىرىمۇ قورساققا كىرگهن نهرسىنىڭ قورس

يهرلىشىشىنى، ئۇنىڭدىن ھېچ نهرسىنىڭ سىرتتا قالماسلىقىنى شهرت 

ھالبۇكى، ئاشقازاننى تهكشۈرىدىغان كامېرا قورساققا يهرلهشمهيدۇ، . قىلغان

   .ئۇنىڭ بىر ئۇچى قورساقنىڭ سىرتىدا قالىدۇ
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  : بۇرۇن تامچىسى

هت ئالالھ تائاال ئۇ ئىككىسىگه رەھم(ئىبنى باز بىلهن ئىبنى ئۇسهيمىن 

دەپ » بۇرۇن تامچىسى روزىنى بۇزىدۇ«: دىن ئىبارەت ئىككى ئالىم!) قىلسۇن

ئهگهر كېكىردەكته بۇرۇن تامچىسىنىڭ تهمى «: ئهمما ئىبنى باز. قارىغان

ئهگهر ئۇ تامچه ئاشقازانغا كىرىپ «: دېگهننى؛ ئىبنى ئۇسهيمىن» سېزىلسه

:  دېيىلىدۇچۈنكى بىر ھهدىسته مۇنداق. دېگهننى شهرت قىلغان» كهتسه

روزىدار ۋاقتىڭدىن باشقا ۋاقىتالردا تاھارەت ئالساڭ، سۇنى بۇرنۇڭغا تولۇق «

).  ـ ھهدىس142(بۇ ھهدىسنى ئىمام ئهبۇ داۋۇد رىۋايهت قىلغان » !ئالغىن

ئىبنى ھىببان بۇ ھهدىسنى ).  ـ ھهدىس87(ئىمام نهسائىمۇ رىۋايهت قىلغان 

ڭ ھهدىسى ئارقىلىق لهقىت ئىبنى سهبىرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇنى

: ھازىرقى زامان ئۆلىمالىرىدىن بهزىلىرى مۇنداق دەپ قارايدۇ. سهھىهلىگهن

ئۇ روزىنى بۇزمايدۇ، چۈنكى ئۇ نه يېمهكلىك، نه ئىچىملىك، نه ئۇ «

ئۇنىڭ . ئىككىسىنىڭ ئورنىنى باسىدىغان ئوزۇقلۇق ماددىسى ئهمهس

مچىسىنى غار قىلغان سۇ قالدۇقلىرىغا بۇرۇن تا-ئۈستىگه، غار

   .»سېلىشتۇرغاندا، ئۇنىڭدىن ناھايىتى ئاز نهرسه كىرىدۇ

  : ئوكسىگېن گازى

چۈنكى ئۇ نه يېمهكلىك، نه . ئوكسىگېن گازى روزىنى بۇزمايدۇ

   .ئىچمهكلىك، نه ئۇ ئىككىسىنىڭ ئورنىنى باسىدىغان ئوزۇقلۇق ئهمهس

  : بۇرۇن پۈركۈگۈچى

ى بىلهن ئۇنىڭ ھۆكمى زىققه كېسىلى پۈركۈگۈچىنىڭ ھۆكم

  . ئوخشاشتۇر

  : ناركوز قىلىش
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 ـ گاز ماددىسىنى بۇرۇنغا تۇتۇش 1: ئۇ مۇنداق بىر قانچه تۈرلۈك بولىدۇ

چۈنكى گاز ئۇچۇچان ماددا . ئارقىلىق ناركوز قىلىش بولۇپ، روزىنى بۇزمايدۇ

 ـ يىڭنه بىلهن ناركوز 2. بولۇپ، قاتتىق ياكى سۇيۇق ماددىالرغا ئوخشىمايدۇ

قورساققا ھېچقانداق ماددىنىڭ كىرمىگهنلىكى ئۈچۈن قىلىش بولۇپ، 

 ـ ئوكۇل بىلهن ناركوز قىلىش بولۇپ، ئهگهر مهلۇم جاي 3. روزىنى بۇزمايدۇ

ناركوز قىلىنسا، قورساققا ھېچ نهرسىنىڭ كىرمىگهنلىكى ئۈچۈن روزىنى 

 ـ پۈتۈن بهدەننى ناركوز قىلىش بولۇپ، بۇنىڭدا مۇنداق ئىككى 4. بۇزمايدۇ

بىرىنچى، ئهس ـ ھوشىنى يوقىتىش بولۇپ، بۇمۇ : دانغا كېلىدۇئىش مهي

پۈتۈن كۈن ئهس ـ ھوشىنى يوقىتىش ) 1: (مۇنداق ئىككى ھالهتته بولىدۇ

بولۇپ، مالىكى، شافىئى ۋە ھهنبهلى قاتارلىق كۆپىنچه مهزھهبنىڭ 

ڭ پۈتۈن كۈن ھوشىنى يوقاتقان كىشىنى: ئۆلىمالىرى مۇنداق دەپ قارايدۇ

روزىدار «: چۈنكى بىر ھهدىسته مۇنداق دېيىلىدۇ. روزىسى ئادا تاپمايدۇ

يېمىكىنى، ئىچمىكىنى ۋە جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشنى تهرك 

بۇ ھهدىسنى ئىمام بۇخارى ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن . »ئېتىدۇ

، يېمهك ـ ئىچمهكتىن ۋە جىنسىي ) ـ ھهدىس1795(رىۋايهت قىلغان بولۇپ 

ئهمما ھوشىنى . مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشتىن چهكلىنىش روزىدارغا قارىتىلغان

پۈتۈن كۈن ) 2. (يوقاتقان كىشىگه بۇ سۆزلهرنى ئىشلىتىش توغرا بولمايدۇ

: ئهمهس، بهلكى مهلۇم ۋاقىت ئهس ـ ھوشىنى يوقىتىش بولۇپ، ئىمام مالىك

:  ئهھمهدئىمام شافىئى ۋە. دەپ قارايدۇ» ئۇنىڭ روزىسى ئادا تاپمايدۇ«

بۇ، توغرا بولۇش ئېهتىمالىغا ئهڭ . دەپ قارايدۇ» ئۇنىڭ روزىسى ئادا تاپىدۇ«

چۈنكى ئۇنىڭ روزىسىنىڭ بۇزۇلغانلىقىنى كۆرسىتىدىغان . يېقىن قاراشتۇر

ئىككىنچى، بهزىدە ناركوز قىلىش ماددىسى بىلهن . ھېچقانداق دەلىل يوق
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لسا، گهرچه بىمار پۈتۈن ئهگهر شۇنداق بو. بىرگه غىزا ماددىسى بېرىلىدۇ

   .كۈن ئهس ـ ھوشىنى يوقاتمىسىمۇ، روزىسى بۇزۇلىدۇ

  : قۇالق تامچىسى

ئهگهر قۇالق پهردىسىدە تۆشۈك بولمىغان ۋە ھېچ نهرسه قۇالقتىن 

ئهگهر ئۇ تامچىنىڭ تهمى . كېكىردەككه يهتمىگهن تهقدىردە، روزا ئادا تاپىدۇ

روزا ) ڭ قارىشىغا ئاساسهنكۆپچىلىك ئۆلىماالرنى(سېزىلگهن تهقدىردە 

   .بۇزۇلىدۇ

  : قۇالق تازىالش سۇيۇقلۇقى

شۇڭا قۇالق پهردىسىدە . بۇ دورىدا سۇ ئاساسىي قىسىمنى ئىگهللهيدۇ

تۆشۈك بولغان ۋە ئۇ سۇيۇقلۇق كېكىردەككه كىرىپ كهتكهن تهقدىردە 

ئهمما . روزا بۇزۇلىدۇ) كۆپچىلىك ئۆلىماالرنىڭ قارىشىغا ئاساسهن(

   .ه ھېچ نهرسه كىرمىسه، روزا بۇزۇلمايدۇكېكىردەكك

  : كۆز تامچىسى

كۆز تامچىسى روزىنى بۇزمايدۇ، چۈنكى «: ئىبنى باز ۋە ئىبنى ئۇسهيمىن

ئۇ . دېگهن قاراشنى تاللىغان» كۆز يېمهك ـ ئىچمهك ئۆتىدىغان جاي ئهمهس

تېرە . ھهنهفىي ۋە شافىئىي مهزھهبلىرىنىڭ سۈرمه ھهققىدىكى قارىشىدۇر

ئۇ ئىككىسى روزىنى : ۇسكۇل ئۈستىدىن ئۇرۇلىدىغان ئوكۇلياكى م

چۈنكى ئۇ نه يېمهك ـ ئىچمهك، نه ئۇ ئىككىسىنىڭ ئورنىنى . بۇزمايدۇ

ئالالھ تائاال ئۇ (ئىبنى باز ۋە ئۇسهيمىن . باسىدىغان نهرسه ئهمهس

   .مۇشۇ قاراشنى تاللىغان!) ئىككىسىگه رەھمهت قىلسۇن

  : كۇلىتومۇردىن ئۇرۇلىدىغان غىزا ئو
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چۈنكى ئۇ . ئۇ روزىنى بۇزىدىغان نهرسىلهر قاتارىدىن ھېسابلىنىدۇ

   .يېمهك ـ ئىچمهكنىڭ ئورنىنى باسىدۇ

  : مهلههم ۋە چاپلىنىدىغان دورىالر

چۈنكى ئۇ نه يېمهك ـ ئىچمهك، نه ئۇ ئىككىسىنىڭ . ئۇ روزىنى بۇزمايدۇ

  . ئورنىنى باسىدىغان نهرسه ئهمهس

  : قورساق كامېراسى

 تازىالش ياكى بهزى كېسهللهرگه دىئاگنوز قويۇش ئۈچۈن ئۆتنى

بۇ . بېقىنىدىن كىچىك بىر تۆشۈك ئېچىپ، كامېرا كىرگۈزۈلىدۇ

. مهسىلىنى قورساقتا ئوق تۇرۇپ قالغان يارىدارغا قىياس قىلىشقا بولىدۇ

ئۇ روزىنى بۇزمايدۇ، چۈنكى «: مالىكى مهزھىبىنىڭ ئۆلىمالىرى

ئهگهر قورساقتا ئوق تۇرۇپ قېلىش روزىنى . ىناتتىمۇسۇلمانالر جىهادتا يارىل

دەپ » بۇزۇۋېتىدىغان ئىش بولسا، ئهلۋەتته ئۇالرغا بايان قىلىنغان بوالتتى

   .شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيهمۇ مۇشۇ قاراشنى تاللىغان. قارىغان

  : بۆرەكنى تازىالش

 مۇنۇ !)ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن(ئۇستازىمىز ئىبنى باز 

ئۇ روزىنى بۇزىدۇ، چۈنكى بۆرەكنى تازىالش بهدەننى «: قاراشنى تاللىغان

شۇنداقال ئۇ ئۇنى غىزا ماددىسى بىلهنمۇ . پاكىز قان بىلهن تهمىنلهيدۇ

بۇ روزىنى بۇزىدىغان يهنه بىر ئامىل . ئوزۇقالندۇرۇشى مۇمكىن

شۇنداق بولغاندا، روزىنى بۇزىدىغان ئىككى ئامىل . ھېسابلىنىدۇ

   .»بىرلهشكهن بولىدۇ
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جىنسىي يولنى تازىالش، ئالدى ـ ئارقا تهرەت يوللىرىغا دورا ئىشلىتىش 

  : ۋە جىنسىي يول كامېراسى

ئهگهر خوتۇن كىشى «: مالىكى ۋە ھهنبهلى مهزھهبلىرىنىڭ ئۆلىمالىرى

دەپ » جىنسىي يولىغا سۇيۇقلۇق تېمىتسا، بۇنىڭ بىلهن روزا بۇزۇلمايدۇ

: تۆت ئىمامدىن ئىبارەت كۆپچىلىك ئۆلىماالر: ىلىشكىلىزما ق. قارىغان

زاھىرى . دەپ قارىغان» ئۇ روزىنى بۇزىدۇ، چۈنكى ئۇ قورساققا كىرىدۇ«

ئۇ روزىنى بۇزمايدۇ، چۈنكى كىلىزما قىلىش «: مهزھىبىنىڭ ئۆلىمالىرى

مهسىلهن، سۈرگه . غىزاالندۇرمايدۇ، بهلكى بهدەندىكى نهرسىلهرنى تازىاليدۇ

شهيخۇل ئىسالم ئىبنى . دەپ قارايدۇ» ۇرىسىمۇ شۇنداق بولىدۇدورىسىنى پ

ئىبنى ئۇسهيمىنمۇ مۇشۇ قاراشنى . تهيمىيهمۇ مۇشۇ قاراشنى تاللىغان

ئهگهر ئىشلىتىلگهن ماددا غىزا ماددىسى بولماستىن، داۋاالش «: تالالپ

ئالدى ـ ئارقا تهرەت . دېگهننى تهكىتلىگهن» ماددىسى بولسا، روزىنى بۇزمايدۇ

ئهلالمه ئىبنى ئۇسهيمىن . ئۇ روزىنى بۇزمايدۇ: يوللىرىغا دورا ئىشلىتىش

چۈنكى ئۇ . مۇشۇ قاراشنى تاللىغان!) ئالالھ تائاال ئۇنىڭغا رەھمهت قىلسۇن(

ئۇنىڭدا نه سۇيۇقلۇق، نه يېمهك ـ . داۋاالش ماددىلىرىنى ئۆز ئىچىگه ئالىدۇ

قان ئىئانه . سه يوقئىچمهك، نه ئۇ ئىككىسىنىڭ ئورنىنى باسىدىغان نهر

يهنى بۇزۇق قاننى ئېلىش (قان ئىئانه قىلىش ھىجامه قىلىشقا : قىلىش

» ئۇ روزىنى بۇزىدۇ«: شۇڭا. قىياس قىلىنىدۇ) ئارقىلىق داۋاالش ئۇسۇلى

. دېگۈچىلهرنىڭ قارىشىغا ئاساسهن، قان ئىئانه قىلىش بىلهنمۇ روزا بۇزۇلىدۇ

ىشىغا ئاساسهن، قان ئىئانه قىلىش دېگۈچىلهرنىڭ قار» ئۇ روزىنى بۇزمايدۇ«

» ئۇ روزىنى بۇزىدۇ«: ئىبنى باز ۋە ئىبنى ئۇسهيمىن. بىلهنمۇ روزا بۇزۇلمايدۇ

   .دېگهن قاراشنى تاللىغان
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  : تهكشۈرۈش ئۈچۈن قان ئېلىش

   .چۈنكى ئۇ ئاز ئېلىنىدۇ. ئۇ روزىنى بۇزمايدۇ

. ستۇرجىمى ھهمدۇساناالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى ئالالھ قا خا

پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىله تاۋابىئاتلىرىغا ۋە 

   !پۈتۈن ساھابىلىرىگه رەھمهت ۋە ساالمالر بولسۇن

 


