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﷽ 

 كىرىش سۆز

گۇۋاھلىق بىرىمەنكى،  قا خاستۇر.هللا رەببىئالەملەرنىڭ  سانا-جىمى ھەمدۇ
ممەد مۇھە تۇر،ئىالھ يوقھېچبىر ھەق تىن باشقا هللارىكسىز ېشۋە  گانەېي-يەككە

 .دۇرپەيغەمبىرى نىڭ بەندىسى ۋە بەرھەقهللا ملسو هيلع هللا ىلص
 سورۇنلىرى ۋە لىلىرىنىڭ سۆزلىرى،ئىلىم ئەھـــ بۇ  ،مەقسەتكە كەلسەك

ان ھۆكۈملەرنى ئۆز ئىچىگە ئالغان ئاسانالشتۇرۇلغ ۋەتاللىغان  پەتىۋالىرىدىن
، بىز بۇندىن بۇرۇن بۇ پايدىلىق توپالمنى بولۇپ توپالمقىسقىغىنە پايدىلىق 

توپالمنى قىسقىغىنە بىر  بۈگۈن بۇ ئىدۇق. دە يوللىغانىلشەك ىن ئۇچۇروفېلېت
ئابىدالرغا ئەسلەتمە سۈپىتىدە تەقدىم  روزىدارالرغا ھەدىيە، ەملەپرىسالىگە ج

 ئەتمەكچىمىز.
بۇنى  ئۈچۈن،پ قىالرلىق شەكىلدە بولسۇن ەلجۋە  اليۇئوقۇرمەنلەرگە ق

دە بەزى ر قىلىشنى مۇۋاپىق كۆردۇق.ئىخچام نەشەك ىكىدئەسلى نۇسخىد
ىڭ بىلەن سىزنى شۇن هللا ،دە-پايدىغا كۆزىڭىز چۈشۈپ قالىدۇ كىچىككىنە

سىز قىيامەت كۈنى شۇنىڭ نەتىجىسىگە ھەمدە ئېيتىپ  مەنپەئەتلەندۈرىدۇ،
ماڭالىغان كىشى ئەقىللىق ئاسانالشقاندا شۇ يولدا ھىدايەت يولى  قالىسىز.
يولى ھىدايەت ماڭغان نىڭ الىمالرئ سلىرى بولغانىرنىڭ ۋارپەيغەمبە كىشىدۇر،
قىلىش ئۈچۈن سەپەر قىلىش ئىلىم تەلەپ  بۈگۈنكى كۈندىكىدەك،يولىدۇر. 

مۇسۇلمان كىشىنىڭ  گە مۇشەققەت تۇيۇلۇۋاتقان بىر زاماندا،كۆپىنچە كىشىلەر
ىشەلىشى رقىسىم نېسىۋىگە ئې بەزى پەزىلەتلەرگە يىتەلىشى ۋە ياخشىلىقتىن بىر

 زتسىبەخ بولغان كىشى سورۇنداش الىمالر بىلەنئ .ئاسان ئىش ھېسابالنمايدۇ
داش سورۇنۇن، سورۇنداش بولس الىمالرغائ غان كىشىبواللمى ، ئالىمبولۇپ قالمايدۇ

تىن نەزەر تاشالش پەتىۋالىرىغائوقۇپ،  نىلىرىبئۇالرنىڭ كىتا غان كىشىبواللمى
 ئۆزىنى مەھرۇم قويمىسۇن.

كىشى ئۈچۈن بىر رىسالە روزىدار ن نىڭ پەزلى بىلەهللابىز بۈگۈن 
 ەھلىئ ئىلىمتائاالنىڭ  هللاسا ئەگەر روزىدار كىشى بۇ رىسالىگە قارى تەييارلىدۇق.
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ئىلىم تەلەپ قىلغۇچىالرغا ئاتا قىلغان نېئمىتىنىڭ تولىمۇ كەڭرى  ۋە
نىڭ سېخىيلىقىنىڭ تولۇق ۋە پەزلىنىڭ كاتتا هللائىكەنلىكىنى ۋە ئۇالردا 
)قىيامەت كۈنى( نى ياخشى كۆرسە كىمكى بىر قەۋم ئىكەنلىكىنى بىلەلەيدۇ.

بىر قەۋمگە ئوخشىۋالسا شۇنىڭ كىمكى تىرىلدۈرۈلىدۇ،  بىللەۇنىڭ بىلەن ش
 جۈملىسىدىن بولىدۇ.

 ئارقىلىق روزىدار ىمىزرىسال اقىسقي ۋە تائاالدىن بۇ ئاددىهللا 
رىسالىنىڭ بىز ۋە  بۇ ھەمدە اشلىرىمىزغا مەنپەئەت بىرىشىنىقېرىند

بولۇپ قېلىشىنى  لىك مەنپەئەتدۇنيا ۋە ئاخىرەت قېرىنداشلىرىمىز ئۈچۈن
تى ناھايىبەندىلىرىگە  ۋە تۇرغۇچى ئاڭالپ دۇئاالرنى هللازكى، شۈبھىسى سورايمىز.

 . يېقىن زاتتۇر
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 رامىزان ھارپىسىدا

 باغالش ئىشتىياق غارامىزان 
سۆزلىرىدىن  مىزان ئىشتىياقى ھەققىدىكىلىرىمىزنىڭ رائالىم پسەلە

دۇئا  كەسىر )رەھىمەھۇلالھ( مۇنداق دەپۇ يەھيا ئىبنى ئەب ، مىسال ئالساق
رامىزاننى  ساالمەت  مېنى رامىزانغا ساالمەت ئۇالشتۇرغىن،هللا! ئى »قىالتتى: 

 ①«.قوبۇل قىلغىنمەندىن ۋە رامىزاننى چىقىرىشقا مۇۋەپپەق قىلغىن 
نى سوراپ دۇئا ىرامىزانغا ساالمەت ئۇالشتۇرۇشئۆزلىرىنى تىن هللائۇالر 

رامىزاننىڭ ھەققىنى ئۇالر  ،ئۇالرنى رامىزانغا ئۇالشتۇرسا هللاقىالتتى، ئەگەر 
 قا ياخشى ئىبادەت قىالتتى.هللاۋە رامىزاندا  ئادا قىالتتىياخشى 

  بىزنى رامىزانغا ساالمەت ئۇالشتۇرغىن !هللائى 

ولىدا يهللا  ،نچىسىبىرى ئۇالرنىڭ ،بولۇپ ەساھابلۇشقان ئىككى قېرىنداش بو
لدىن يى بىر ،ئىككىنچىسى؛ غانجىھاد قىلىپ شەھىد بولپىدا قىلىپ  ېنىنىج
 ھە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ چۈشىدە ئىككىنچىسىنىڭتەل .بولغانيىن ۋاپات ېك

 ەرگەندەسۆزلەپ بكىشىلەرگە بۇنى ۋە  گەنئۈستۈن بولغانلىقىنى كۆر نىڭدەرىجىسى
قد  أليس» ملسو هيلع هللا ىلص:پەيغەمبەر  شۇنىڭ بىلەن ولۇشقان.ىلەر بۇنى ئاڭالپ ھەيران بكىش

بىرىنچىسى » «ن سجدة في السنةمكث هذا بعده سنة وأدرك رمضان فصام وصلى كذا وكذا م
 ،بىر يىل ياشاپ رامىزانغا ئۇلىشىپيەنە يىن ئىككىنچىسى ېدىن كۋاپات بولغان

قىلغان ە قۇغان ۋە سەجدوئروزىسىنى تۇتقان، كۆپ ناماز ى رامىزان قشۇ يىل
دېدى. ئاندىن « ئەلۋەتتە، شۇنداق قىلغان»دېگەنىدى، ساھابىلەر: « ئەمەسمىدى؟

پەرق  سىدىكىئىككىسىنىڭ ئارى» «بينهما أبعد مما بين السماء واألرض فما»: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ②دېدى.« ۇ چوڭلىقىدىنمىئار ئاسمان بىلەن زېمىن

 ىزانغا ساالمەت ئۇالشتۇرغىن.بىزنى رام !هللائى 

 قىلىش ييارلىقتە غارامىزان 

                                                             
 بەت. -051ناملىق كىتاب  «ارفلطائف المع» ①

 دېگەن.« سەھىھ»ئىبنى ماجە توپلىغان، ئەلبانى  ②
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 أكثر ملسو هيلع هللا ىلص رأيته ام» :ېگەنمۇنداق د ائائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھ .شۇكۆپ روزا تۇت 
)رامىزان ئېيىدىن( باشقا بىرەر ئايدا  نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصمەن پەيغەمبەر »« انشعب يمنه فصياما 

 ①.«شەئبان ئېيىدىكىدىنمۇ كۆپرەك روزا تۇتقانلىقىنى كۆرمىدىم
 مۇنداق  ارەزىيەلالھۇ ئەنھ ئائىشە .ددىتىئەڭ ئاخىرقى مۇ ڭقازا روزىنى

نىڭ ېم» «شعبان أستطيع أن أقضي إال فيكان يكون علي الصوم من رمضان فما » :ېگەند
، مەن پەقەت شەئبان ئېيىدىال قېلىپ قاالتتىئۈستۈمدە رامىزاننىڭ قازا روزىسى 

 ②.«بوالاليتتىم قازاسىنى قىلىشقا قادىر
 نشەئبائوقۇشقا ئەھمىيەت بىرىش.  نرلىقى سۈپىتىدە قۇرئارامىزان تەييا 
 ئاتىلىدۇ. مۇدەپ «ئېيى ارىالرق» ئېيى

 ؟لىمىزۋاامىزان ئېيىنى قانداق كۈتىر 
 قا يۈزلىنىش ۋە تەۋبە قىلىشهللا. 
 قىيامدا تۇرۇشقا مۇۋەپپەق قىلىشى روزا ۋە  ،رامىزانغا ساالمەت ئۇالشتۇرۇش
 .تىن ياردەم تىلەشهللا ئۈچۈن
 ش.ئالدىرا قازا روزىنى ئادا قىلىشقا 
 شا ئەھكاملىرىنى ئۆگىنىروز. 
 گە تەييارلىق قىلىشا ئوخشاش ياخشى ئەمەللەرقپئۆمرە ۋە ئېتىكا. 
 ۇن كىشىلەرنى تاشالپ، ئىرادىلىك كىشىلەرگە ھەمراھ بولۇشرۇھ. 
 يىراق بولۇش تارتىشالردىن-تاالش ۋە راىماج-دەلېج. 
 توختىتىش. ئىمكانقەدەر لىدىغان ئەمەللەرنىېققەت كمۇشە ا تۇتساروز 
  ىنىشئىزدكۆرۈشكە ئاينى يېڭى. 
 ۋېلىش ۇتۇتروزا ئىككى كۈن بۇرۇن -بىر دىنرامىزان

 چەكلەنگەن

شتىن چەكلەش توغرىسىدا ۇننىڭ ئاخىرقى ئىككى كۈنىدە روزا تۇتشەئبا
ال تقدموا رمضان بصوم » :ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصغەمبەر ەيپ بولۇپ، ھەدىس كەلگەن ھسەھى

سىلەر رامىزان ئېيىدىن بىر ياكى » «يوم وال يومين إال رجل كان يصوم صوما، فليصمه

                                                             
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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ڭ بېشى ۋە ئاخىرىدا( روزا تۇتۇپ ھەر ئاينى )ئەمما ماڭالر،تۇت بۇرۇن روزا كۈنئىككى 
 ①.«ئادەتلەنگەن كىشى بولسا، شۇ كۈندىكى روزىسىنى تۇتسا بولىدۇ

 ،غا قارىتىلغان بولۇپروزى نەپلەھالدا كى چەكلىمە مۇتلەق بۇ ھەدىستى
زا رو ەى روزا تۇتۇپ ئادەتلەنگەن كىشى بولسا ئادىتى بويىچپەيشەنبە كۈنۋە  دۈشەنبە

ى قازا ياك دە قېپقالغانىسزىممى ،يەنە شۇنىڭدەك دۇ.تۇتسا ھېچ گۇناھ بولماي
 .اليىقتۇر تېخىمۇ، بۇنى تۇتۇش ۋاجىب روزا بولسائوخشاش  كەكەففارەت

 ڭ نىچەكلىنىش شتىنۇتۇتروزا ئىلگىرى  دىنرامىزان
 ەتلىرىھېكم

 ۇشتىن چەكلەشنىڭتۇتروزا  دەىكۈن ئىككى-بىر قىشەئبان ئېيىنىڭ ئاخىر
ا رامىزانغ شۇكى، ڭ ھېكمىتىىبۇن»: ېگەنمۇنداق د رئالىمال ھېكمىتى ھەققىدە

رى ئۆزلى روزىنى . ئەھلى كىتابالرئارتۇق تۇتۇۋالماسلىقتۇرروزىنى  بولمىغانتەۋە 
بولۇپ، غان ۋاليىن قىلىېكى ياكى ئىلگىر، خالىغانچە كەم ياكى ئارتۇق

ا شقشۇڭالچەكلەنگەن. ساقلىنىش ئۈچۈن ئۇالرغا ئوخشاپ قېلىشتىن مۇسۇلمانالر 
، ەنەي شۇنداقال ىنىڭ ئارىسى ئېنىق ئايرىلغان،روز نەپلە روزا بىلەن دىنىمىزدا پەرز

ساالم ياكى سۆز ۋە ياكى ئورۇننى  ارىسىنىپەرز ناماز بىلەن نەپلە نامازنىڭ ئ
 ②.ىش يولغا قويۇلغانئۆزگەرتىش ئارقىلىق ئاير

 رامىزان ھارپىسىدىكى تەۋسىيەلەر 
 شينىگە كىرىازىالش ۋە شەيتاننىڭ كەت ئاداۋەتلەردىن-لبلەرنى ئۆچقە 

 مۇناسىۋەتلەرنى ئىسالھ قىلىش.كىشىلىك بۇزۇلغان  سەۋەبلىك
  ئېيى پەقەت رامىزان چىقىپ كەتكۈچىال تەۋبە قىلىش ئېيى ـــرامىزان 
  .ئېيىدۇرتەۋبە قىلىش قەلب بىلەن  ەمىمىيبەلكى س ئەمەس
 دا ىلەرنىڭ رامىزانھتاج كىشۋە باشقا مو الرلۇمخو-قوشناورۇقالر، ي-يېقىن
 نىئۇالر قالماسلىقى ئۈچۈنئىچمەك ۋە ئىقتىسادىي جەھەتتە قىينىلىپ -يېمەك

 .يوقالپ تۇرۇش

                                                             
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 بەت. -051ناملىق كىتاب « لطائف المعارف» ②
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 دۇئا  ئۆزئارا يولالش، ياخشى ئۇچۇرالرنى اتىلىرىدىئۇچۇر ۋاس غاباشقىالر
 .بولۇش روشاللىقىغا تەڭ جۇمىزان ئېيىنىڭ خاش ۋە رىقىلىش
  ئاينى ئىزدەشيېڭى 

ئېيىنىڭ  رامىزان» «أحصوا هالل شعبان لرمضان» :ېگەنداق دمۇن ملسو هيلع هللا ىلصغەمبەر ەيپ
 ①.«يېڭى چىققان ئېيىنى ساناڭالر شەئباننىڭكىرگەنلىكىنى بىلىش ئۈچۈن 

نىڭ زانرامىۋە  ئېيىنىڭ كىرگەنلىكىنى بىلەلمەي قالماسلىقىڭالر رامىزان ،يەنى
ىقىش چئاينىڭ ن يېڭى ئۈچۈتە دەلىل ئۈستىدە بولۇشۇڭالر يېڭى ئېيىنى بىلىش

 ②تىرىشىڭالر. ئورۇنلىرىنى ئىزدەشكە
ئۆز شەھەر قازىلىرى بىلەن دا انپاتق قۇياش ىكۈن -72شەئباننىڭ  لەرسەلەپ

ە مىسكۆر ،تۇتاتتىئەگەر كۆرسە روزا  .ى كۆرگىلى چىقاتتىېيىنڭى ئېرامىزاننىڭ ي
 .توشقۇزاتتىكۈننى  01شەئباندىن 

 ۈشكۆر ئاينى يېڭى ئارقىلىقنىلىرى ۈكۆزىتىش ئۈسك
ى يېڭ ئارقىلىق شكۆزىتى دەدۇربۇن قاتارلىق ئۈسكۈنىلەرۋە  سكوپېتېل»

ۆزدە كبەلكى ئەمەس  مۆلچەر بويىچەبۇالرمۇ  ،كىنچۈ .دۇرۇسبىلىش ئاينى  چىققان
ە ئايروپىالن ۋقا چىقىپ ياكى تاغ ،شۇنىڭدەك دۇر.كۆرگەنلىكنىڭ جۈملىسىدىن

 ③.«ۇرۇستۇركۆزىتىشمۇ د ۋاسىتىلەر ئارقىلىقھەمراھتەك  يسۈنئى
 يگەن ھەدىس ئومۇمىېد  ④<ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر> <لرؤيته صوموا>»
 رىئۈسكۈنىلىكۆزىتىش بىلەن كۆرۈلمەي  ئاي گەرچە كۆزيېڭى  ،نلىقى ئۈچۈنبولغا

 ⑤.«بولىدۇ كۈچكە ئىگەبۇ كۆرۈش  ،ۈلسىمۇئېنىق كۆر ئارقىلىق

 شەك كۈنى 

 -01شەئباننىڭ  گىرىىلئ ئىسپاتلىنىشتىنئېنىق  ېيىئ يېڭىرامىزاننىڭ 
ئەممار رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ  ئەمەستۇر. دۇرۇسروزا تۇتۇش  ت قىلىپھتىياېكۈنى ئ

                                                             
 دېگەن.« ھەسەن»دېگەن، ئەلبانى « سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان ۋە   ①
 بەت.  -722توم  -0 «حفة االحوذىت» ②

 .بەت  -81توم  -05 «ابن باز مجمع فتاوى» ③

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
 بەت. -68توم  -0« أبحاث هيئة كبار العلماء» ⑤
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كىرمىگەنمىدۇ دەپ(  ،كى كىشىلەر )رامىزان كىرگەنمىدۇكىم»: ېگەناق ددمۇن
شەك قىلىۋاتقان كۈندە روزا تۇتسا، شۈبھىسىزكى، ئەبۇلقاسىم )يەنى 

 ①«.ان بولىدۇگە ئاسىيلىق قىلغملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبىرىمىز( 
كىمكى » :پەتىۋا بەرگەنمۇنداق ئالىملىرى ى تېتىكوم تىۋاپە يدائىمى
وزا ر كۆرگەنلىكىنى شەرئىي ئىسپاتلىماستىنئاينى يېڭى كۈنى  -01 شەئباننىڭ

 ئادا تاپمايدۇ كەلسىمۇ توغراگەرچە روزىسى رامىزاننىڭ تۇنجى كۈنىگە  ،تۇتسا
شەك  ،ئاساسقا تايانمىغان. ھەدىستە يئېنىق شەرئى ا تۇتۇشتاچۈنكى بۇ كىشى روز

 ۈن، شۇنىڭ ئۈچھەققىدە دەلىللەر كەلگەن ئىكەنلىكى رامكۈنىدە روزا تۇتۇشنىڭ ھا
 ②.«تولۇقاليدۇ ۇتقان روزىسىنى قايتاتكۈنى بۇ كىشى شۇ 

 شەك نىڭ قېشىغا كېلىپ، ئۇنىڭدىنئىمام ئەئمەشبىر تۈركۈم كىشىلەر »
ئال سورىغاندا، ئىمام ئۇالردىن بىئارام بولۇپ كۆپ سوا تۇتۇش ھەققىدە كۈنىدە روز

ئۇنىڭ  ېلىپئېلىپ كنى ئانارئۇالر  ئېلىپ كېلىشكە بۇيرۇغان. رئۆيىدىن ئانا
 ېگەن.دەررۇ ئانارنى ي ئەئمەش تەمشەلگەندە ئىمام سوراشقا سوئال يۇپ،ئالدىغا قو

 ③.«ەنگەنجاۋابنى چۈشئۇالر بۇنى كۆرۈپ شۇنىڭ بىلەن 

 كىتىشېنى برامىزان كىرگەنلىكى 
 .دۇبېكىتىلى ئاينى كۆرۈش بىلەنال يېڭى امىزاننىڭ كىرگەنلىكى پەقەتر

ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇڭالر ۋە » «لرؤيته وأفطروا لرؤيته صوموا» :ملسو هيلع هللا ىلصچۈنكى پەيغەمبەر 
  .دېگەن ④«ئاينى كۆرۈپ روزا تۇتۇشتىن توختاڭالر

ىنىش ئاساسل سابالشالرغاېلىك ھىكىتىشتە ئاسترونومىيېرامىزان ئېيىنى ب»
ئۇنىڭدىن  تۇتۇش ۋەىسىنى روزرامىزان  ملسو هيلع هللا ىلصغەمبەر ەيپ ،ۈنكىچ .ئەمەس دۇرۇس

قا ھېسابالشنومىيىلىك وىغان، ئاسترباغل كۆرۈشكە نىئاييېڭى بىر  توختاشنى
 بولۇپ، بىردەك قارىشى ئىماملىرىنىڭ بمەزھە تۆتبۇ ھەم  باغلىق قىلمىغان،

قا ئاساسلىنىش لغاچقابو شازارىشى قاراشتا بولغانالرنىڭ ققارشى كۆز نىڭغابۇ
                                                             

ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان، بۇخارى بۇ ھەدىسنى باشقىالرنىڭ نەقىل قىلغانلىقىغا ئاساسلىنىپ  ①
 تىلغا ئالغان.

 بەت. -002توم  -01« فتاوى اللجنة الدائمة» ②

 بەت. -57توم  -0ناملىق كىتاب  «العقد الفريد» ③

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
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 ①.«بولمايدۇ

  نىيىتىروزىنىڭ 
ۇ ب ملسو هيلع هللا ىلصبولۇپ، پەيغەمبەر  رتىبولۇشنىڭ شە قوبۇل زان روزىسىرامى ـــنىيەت 

سى تۇتۇشقا كېچىروزا » «من لم يبيت الصيام من الليل فال صيام له»: ھەقتە مۇنداق دېگەن
روزا ـــ نىيەت قىلىش  ②.«ۇسابالنمايدروزا ھېنىيەت قىلمىغان كىشىنىڭ روزىسى 

تۇتۇشنى قەلبتە مەقسەت قىلىشتۇر. كىمكى روزا تۇتۇشنى مەقسەت قىلىپ 
دا ئېغىز، دۇتە بولىبقەل نىيەت سوھۇرلۇق يېسە، بۇ نىيەتكە كۇپايە قىلىدۇ.

ولغان ب تاڭ يورۇغىچەتاكى كۈن پاتقاندىن تارتىپ  ،شقاشۇڭال .ھاجەتسىز سۆزلەش
 ئاينىڭ بېشىدىال قىلىنغان بىر قېتىملىق نىيەتزىم. يەت قىلىش النىلىقتا ئارى

 ۈندە نىيەتنى يېڭىالش ئەۋزەلدۇر.لېكىن ك ،كۇپايە قىلىدۇ غابىر ئايپۈتۈن 
 پۇشايماندىن بۇرۇن 

 بىرىگە ئەگىشىپ،–ئايالر ئۆتەر توختىماي بىر
 ھوسۇلالر ئېلىشىپ.-تىرىشقانالر ساۋابتىن مول

 ېرىشنىڭ،ئۆتۈپ كەتسە گەر ۋاقتى زىرائەتنى ت
 .ھ ئۇرۇپ، غەم، پۇشايمان ئەيلىشىپئولتۇرىسەن ئا

ايمان پۇشلدىن بىرىپ قويغانلىقىغا رامىزان ئېيىنى قو الشقاندائاخىر رامىزان
اي ئ ، يىتىپ كەلگەن بۇ ئاينىڭ ئەۋۋىلىنى غەنىيمەت بىلىڭ.قىلماسلىق ئۈچۈن

شچانلىق تىرى اي بېشىدىمۇنى ئوبدان ئويالنغان كىشى ئۋالئاخىرىدىكى ئەھ
 ىرىدۇ.ەم بيىراقلىشىشقا يارد يامانلىقتىنيامان ئاقىۋەتنى تونۇش  كۆرسىتىدۇ.
 «رغم أنف رجل دخل عليه رمضان ثم انسلخ قبل أن يغفر له»: مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

رامىزان ئېيى  گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنماستىنئېيى كىرىپ،  رامىزان»
 ③.«ىغا مىلىنىپ كەتسۇنچىقىپ كەتكەن ئادەمنىڭ بۇرنى توپ

 شەيتانالر باغلىنىدۇ 

                                                             
 بەت. -018توم  -01 «فتاوى اللجنة الدائمة» ①

 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ②
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ③
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ىڭ جەننەت ئىشىكلىرىن رامىزاندا شەيتانالرنىڭ باغلىنىشى، تائاال بىزنى هللا
 ئەجىرلەرنىڭ ھەسسىلىنىشى، كلىرىنىڭ تاقىلىشى،ىئېچىلىشى، دوزاخ ئىش

يان رەيتنىڭ جەننەۇپ دۇردوزاختىن قۇتۇلئۇنى  ،شاپائەت قىلىپبەندىگە روزىنىڭ 
 .ھۆرمەتلىدىبىلەن گۈزىدىغانلىقى كىر شىكىدىندېگەن ئى

يەنە  ،ۇقلۇقغان تۇرنشەيتانالر باغالرامىزاندا » ئەگەر بىر كىشى سوئال قويۇپ:
 ىبەز دېسە، بۇنىڭغا جاۋاب شۇكى،« مەئسىيەتلەر يۈز بىرىدۇ؟-گۇناھمىشقا ېن

ەس مە شەيتانالرنى ئەھەمم الش< دېگەنلىكباغ> ىكىيەرد بۇ» :بۇ ھەقتە ئالىمالر
ــ بۇ ـ»بولسا:  بەزىلەرېگەن. يەنە د «تىلغانىشەيتانالرغا قار سەركەش بەلكى

ۇالرغا ب ېگەن. ماناد «شتۇرىدۇكىتىنى ئاجىزالىھەرۋەسۋەسىنى چەكلىمەيدۇ بەلكى 
 امىزاندارخاھىشالر قوشۇلسا -پسىشەيتانالر ۋە يامانلىققا ئۈندىگۈچى نە يئىنسانى

 ەرمەئسىيەتل-گۇناھلېكىن بۇ ئايدا لىمىز. نى بىىگۇناھ يۈز بىرىشنىڭ سەۋەب
 ئاز بولىدۇ.باشقا ئايالرغا قارىغاندا 

  بولۇش دىرەت ۋە دوزاختىن ئازامەغپ رەھمەت،ـــ رامىزان ئېيى 
 ئېيىدۇر

أول »: تارقالغان ئەمما زەئىپ ھەدىستۇر مۇنۇ ھەدىس كىشىلەر ئارىسىدا كۆپ
ىلى ۋئەۋ ن ئېيىنىڭرامىزا» «لنارآخره عتق من او  ،أوسطه مغفرةو  ،شهر رمضان رحمة

 ①.«بولۇشتۇر درى دوزاختىن ئازاىئوتتۇرى مەغپىرەت، ئاخ رەھمەت،
ائاال ھەربىر ت هللا كلىرى ئېچىلىدىغان،ىرەھمەت ئىش ېيى ـــرامىزان ئ

 ،ترەھمە ھەممىسى قىلىدىغان، دئازادوزاختىن بىر تۈركۈم كىشىلەرنى چىسىدە ېك
 ۇش ئېيىدۇر.بول دمەغپىرەت ۋە دوزاختىن ئازا

 لماڭبوشىشىپ قا 
ه ولل  »تىكى كىشىلەردىن بولۇشنى ئۈمىد قىلىدۇ: ھەدىسكىشى مۇنۇ ئمىن ۇم

 ىربجەھەننەمدىن ھەر كېچىسى  (رامىزان ئېيىنىڭ)هللا »« عتقاء من الناركل ليلة  في
 ②.«مۇنچە كىشىنى ئازاد قىلىۋېتىدۇ

                                                             
 ھەدىس.  -0582« ىسلەر توپلىمىزەئىپ ھەد» ①
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ②
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إن »: ۇرقىدتىكى كىشىلەردىن بولۇپ قېلىشتىن قوبۇ ھەدىس مۇئمىن كىشى
، قل: آمين، هبعده الل  لم يغفر له فدخل النار فأ فشهر رمضان من أدرك  أتاني، فقال:عليه السالم جبريل 

رامىزان  كىمكى» كېلىپ: قېشىمغا ئەلەيھىسساالم ئىلىجىبر] «فقلت: آمين
 كەتكەن كىرىپ قىلىنماي دوزاخقامەغپىرەت  گۇناھلىرىئېيىنى تېپىپ تۇرۇپ 

 «دېگىن ن<ئامى>يىراق قىلسۇن! ئى مۇھەممەد!  رەھمىتىدىنئۇنى  هللا ،بولسا
.دېدىم ن<ئامى: »>مەن ،دېگەنىدى بوشىشىپ ھەرگىز مۇئمىن كىشى   ①«[
 قالمايدۇ.

 رامىزان ئوغرىسى 
ڭ رىلىرىنىامىزان ئوغرش ـــ ىۇغۇللىنشتور قىمارلىرى بىلەن  دۇنياسىداتور 

ۈن شى ئۈچشىلىيلىەئەم رىن چۈشلىرىنىڭېئادەم ش قىلغان بۇنى .قىلتىقىدۇر
 تائاال توسقان قىمار تۈرىگە كىرىدۇ. هللا ـــ ناھايىتى زور مەبلەغنى تۆلەيدۇ. مانا بۇ

لَامُّ رِْجٌس ِمْن َعمَِل ﴿مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللا
ْ
ز
َ
أ
ْ
َصابُّ َوال

ْ
ن
َ
أ
ْ
مَْيِسرُّ َوال

ْ
ْمرُّ َوال

َ
خ
ْ
مَا ال

َ  
وا ِإن

ُّ
ِذيَن آَمن

َ  
َها ال

ُّ ي 
َ
يَا أ

اْج 
َ
اِن ف

َ
ْيط

َ  
وَن الش ِلحُّ

ْ
ف
ُّ
ْم ت

ُّ
ك
َ  
وهُّ لََعل ئى مۇئمىنلەر! ھاراق ئىچىش، قىمار ئويناش، بۇتالر » ﴾َتِنبُّ

)يەنى چوقۇنۇش ئۈچۈن تىكلەنگەن تاشالر( غا چوقۇنۇش، پال ئوقلىرى بىلەن پال 
سېلىش شەيتاننىڭ ئىشى، پاسكىنا قىلىقالردۇر، بەختكە ئېرىشىشىڭالر ئۈچۈن 

 .②«رشەيتاننىڭ ئىشىدىن يىراق بولۇڭال

ْرِض ﴿يەنە مۇنداق دەيدۇ:  تائاال هللا
َ
أ
ْ
مَاِء َوال

َ َعْرِض الس 
َ
َها ك

ُّ
ْرض

َ
ٍة ع

َ  
ْم َوَجن

ُّ
ِك
ِفَرٍة ِمْن َرب 

ْ
وا إِلَى َمغ

ُّ
َسابِق

َعظِ 
ْ
ِل ال

ْ
ض
َ
ف
ْ
و ال

ُّ
هُّ ذ

َ  
اءُّ َوالل

َ
ِتيِه َمْن يَش

ْ
هِ يُّؤ

َ  
لُّ الل

ْ
ض
َ
 ف

َ
لِك

َ
ِلِه ذ ِه َورُّسُّ

َ  
وا ِبالل

ُّ
ِذيَن آَمن

َ  
 لِل

ْ
ت

َ ِعد 
ُّ
 ﴾يِم أ
زېمىندەك كېلىدىغان -ڭ مەغپىرىتىنى، كەڭلىكى ئاسمانپەرۋەردىگارىڭالرنى»

قا ۋە ئۇنىڭ پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان هللاجەننەتنى قولغا كەلتۈرۈڭالر، )ئۇ( جەننەت 
( ئۇنى خالىغان ئادەمگە ئاتا هللانىڭ پەزلىدۇر، )هللائېيتقانالرغا تەييارالنغان، بۇ 

 .③«ئۇلۇغ پەزل ئىگىسىدۇر هللاقىلىدۇ، 
ئىبادەت يوللىرىنى  نىڭكىشىلەر دامۇبارەك ئايبۇ امىزان ئوغرىلىرى ر

                                                             
 دېگەن.« سەھىھ»ئىبنى ھىببان توپلىغان، ئەلبانى  ①
 ئايەت. -21سۈرە مائىدە  ②
 ئايەت. -70سۈرە ھەدىد  ③
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نىڭغا ۇب مەقسەت قىلىدۇ. توسۇشنى قىلىشتىن تەقۋالىقكىشىلەرنى  شنى ۋەئۈزۈ
 :بار مەجبۇرىيەتلىرىمىز قارشى تۇرۇشتا بىزنىڭ تۆۋەندىكىدەك

 ىغان پروگراممىالرنى كۆرمەسلىكرازى بولمايد هللا. 
 لىرى ىبال-ئەھلى ئۆتكۈزۈش ۋەبىلەن ىبادەت ئ قەدەرۋاقىتنى ئىمكان

 رازى بولىدىغان ئىشالرنى قىلىش. هللابىلەن بىرگە 
 تىالرنى تارقىتىش.ىياخشاليدىغان ۋاس روھىيەتنىتەربىيە ۋە -تەلىم 

 وَن ﴿ :تائاالنىڭ هللا
ُّ
ق
َ  
ت
َ
ْم ت

ُّ
ك
َ  
 ①«)گۇناھالردىن( ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن» ﴾لََعل

 ىش.چۈشىن مەنىسىنى ياخشى ڭزىنىۆس دېگەن
 پەتىۋا سەھىپىلىرى 

ەك بممىلىرى ۋە قانال ئارقىلىق پەتىۋا بىرىش پروگرا بىرىشرامىزاندا پەتىۋا 
 پەتىۋائالىمالردىن  ئىشەنچلىك ۋە تەقۋادار ،شۇڭالشقا .تىدۇېك كۆپىيىپ

 سورىشمىز الزىم.
سىلەر  مەكتۇر.ېددىن ـــ  ئىلىم مانا بۇ» :ېگەنئىبنى سىيرىن مۇنداق د

 .«دىغان كىشىلەرگە ئوبدان قاراڭالرلىدىنىڭالرنى ئا
 كىشىنى 21ىدە دجىنىڭ مەس ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر : »ېگەنئىمام مالىك مۇنداق د

تاپشۇرۇلسا، ئۇ بەيتۇلمالغا  مالبەيتۇل گەبىرى ئەگەر ئۇالرنىڭ .ئۇچراتتىم
شۇنداقتىمۇ مەن ئۇالردىن ھەدىس نەقىل قىلمىدىم كىشىلەر ئىدى. ئىشەنچلىك 

 ②.«ئەھلى ئەمەس ئىدىچۈنكى ئۇالر ھەدىس 

 بالىالرنى روزىغا كۆندۈرۈش 
ئاشۇرا كۈنى ھەققىدە مۇنداق ئ بىنتى مۇئەۋۋىز رەزىيەلالھۇ ئەنھا يىبەيۇر

 ۋە بالىلىرىمىزنىمۇ روزا تۇتقۇزاتتۇق. روزا تۇتاتتۇق ئۆزىمىز بۇ كۈندە» :ېگەند
ۇراش بتار ۋاقتىغىچە دىققىتىنى پئى ،قورسىقى ئېچىپ يىغلىسا بالىلىرىمىزنىڭ

 ③.«ياساپ بىرەتتۇق قالرنىئويۇنچۇيۇڭدىن ئۇالرغا ئۈچۈن 
 ئىبارىلەر-دۈرۈشكە پايدىلىق سۆزالرنى روزىغا كۆنىبال:  

                                                             
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -010سۈرە بەقەرە  ①
 بەت. -82توم  -0ناملىق كىتاب  «التمهيد» ②

 .ى ۋە مۇسلىم توپلىغانبۇخار ③
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 .تۇتاتتىملۈك پەيغەمبىرىمىزمۇ روزا سۆيۈ. 0
 روزا تۇتاتتۇق. زداىبىزمۇ كىچىك ۋاقتىم. 7
 ئۈندەش. گەۋرسەبالىالر بىر نەرسە يېمەكچى بولسا ئۇالرنى  .0
 .بالىالرغا روزىنىڭ ئەجرىنى ئەسلىتىش .6

 ىنىڭ پەزىلىتى ۋە ئەدەپلىرىروز 
 روزىنىڭ ساۋابى

 ىنروزىنىڭ ساۋابى» «فإنه لي»تائاال بىر ھەدىس قۇددۇستا مۇنداق دېگەن:  هللا
 ①.«ىرىمەنئۆزۈم ب

 زاچۈنكى رو ئۆزى بىرىدىغانلىقىنى ۋەدە قىلدىاال روزىنىڭ ساۋابىنى ئتا هللا
ىدىكى ئوتتۇرىس هللا بىلەنبىلىدىغان، بەندە ال هللاپەقەت رىنى ۋابىنىڭ مىقداسا ـــ

 ئۆز ساھىبىنى ـــ روزاتەڭداش بواللمايدۇ. روزىغا باشقا ئىبادەتلەر بولۇپ،  سىر
روزا تۇتقۇچى ئەرلەر ۋە ئايالالرغا  .رردۇەۋس ئېرىشتۈرىدىغان گەسابسىز ئەجىرېھ

 مۇبارەك بولسۇن!
 شاللىقىۇخ ىدارنىڭروز
ئۇ پەقەت  ،ئىپتار قىلغان ۋاقىتتا بىر خۇرسەنلىك بولۇپىدار ئۈچۈن روز

 كىبەل ئەمەس الئۈچۈنى قئىچىشنىڭ رۇخسەت قىلىنغانلى-شىيىيچەكلەنگەن 
مۇۋەپپەق  ئمىتىگەنلۈك ئىبادەتنى تولۇق تامامالش نېئىبادەتكە ۋە شۇ كۈ

خسەت قىلغان نەرسىلەر بىلەن ئىپتار قىلىش، رۇ هللابولغانلىق، شۇنداقال 
تىش ۋە ئىپتار قىلغاندا دۇئانىڭ ئىجابەت ا ئالدىراش بىلەن سۈننەتكە يىتارغئىپ

 بولىدىغانلىق خۇرسەنچىلىكىدۇر.
 داۋاسى قەلب

 :قەلب داۋاسى بەشتۇر» :ېگەنئابىدالرنىڭ بىرى مۇنداق د
 ؛ئوقۇش قىلىپئاننى تەپەككۇر قۇر 
 ؛روزا تۇتۇش 
 ؛چىلىرى قىيامدا تۇرۇشېك 
  ؛دۇئا قىلىشقا يېلىنىپ هللاسەھەر ۋاقىتلىرى 

                                                             
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ①
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 ياخشىالر بىلەن سۆھبەتتە بولۇش.»① 
 وزىدارنىڭ ئەخالقىر

ەنى ي) «ھاياسىز سۆزلەرنى قىلمىسۇن» «ال يرفث»ېگەن: مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 ىنيە) «نادانلىق قىلمىسۇن» «يجهل الو »؛ (قىلمىسۇننى رەسۆزل بېزەپ سەت ۋە

 «فليقل: إني صائم، إني صائم، إن امرؤ شاتمهو »؛ (يولسىزلىق قىلمىسۇن ۋارقىرىمىسۇن،
بېسقىشى  نىڭدەلېج يەنى) ②«سۇنېد <مەن روزىدارمەن>بىرى ئۇنى تىللىسا »

توختىشى  قارشى تەرەپبەلكىم  ،ئۇنىڭغا رامىزاننى ئەسلەتسۇن ۋەئۆزىگە  ئۈچۈن
 .(مۇمكىن
 قىلماڭرۇنلۇق ۇھ 
 «مەن روزىدارمەن»

 ىدۇكىگە باھانە قىلىۋاللىزسىۋررۇنلۇق، بوشاڭلىق ۋە سەھۇبەزىلەر بۇ گەپنى 
ەر پەيغەمب. ر ئۆزىنىڭ ئەمىلىنى پۇختا قىلىدۇبولۇپمۇ روزىدا ،كىشىمىن ۇئئەمما م

سىلەرنىڭ تائاال »هللا  «ه يحب إذا عمل أحدكم عمال أن يتقنهإن الل  »: ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلص
ئەكسىچە بەزى  ③.«ياخشى كۆرىدۇنى پۇختا قىلىشبىرىڭالر ئەمەل قىلسا ئۇنى 

دېگەن بۇ سۆزنى روزىدار كىشىنى تىلالشقا ۋە روزىدار « مەن روزىدارمەن»كىشىلەر 
 كىشىنىڭ سەۋرسىزلىكىگە باھانە قىلىۋالىدۇ.

إذا كان يوم صوم أحدكم، فال يرفث، وال يصخب، فإن »ېگەن(: مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر )
ەپ ەت گسىلەردىن بىرەرسىڭالر روزا تۇتسا س» «سابه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم

قىلمىسۇن، جېدەللەشمىسۇن. ئەگەر بىراۋ تىللىسا ياكى ئۇرۇشماقچى بولسا، ئۇ 
 ④.«كىشى: >مەن روزىدارمەن< دېسۇن

 نى تولۇقالشتىش ۋە كەمئىچۇقنى يو 
 نىڭ رەھمىتىگەهللا ش ھەمدەنى تولۇقالنۇقسان كىشى روزىسىدىكى روزىدار

ئەسال بىھاجەت  ئىستىغپاردىن ئېرىشىپ سالىھ ئەمىلىنى تامامالش ئۈچۈن

                                                             
 بەت. -012 ىناملىق كىتاب «األذكار» نەۋەۋىنىڭ ①

 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ②
 دېگەن.« ھەسەن»، ئەلبانى توپلىغان ئەبۇ يەئال ③
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ④
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غەيۋەت روزىنىڭ »رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دېگەن:  رەيرەۇ. ئەبۇ ھبواللمايدۇ
ىڭ ئۆزىنئىستىغپار تولۇقاليدۇ. سىلەردىن كىمكى تىدۇ، ەيتىۋېكېم ساۋابىنى

 ①.«شكە قادىر بواللىسا شۇنداق قىلسۇنروزىسىنى مۇكەممەللەشتۈرۈ
نىڭ رەھمىتى هللاسىلەر » :دېگەن مۇنداق )رەھىمەھۇلالھ( رىھەسەن بەس

 ②.«ۇڭالشقا كۆپ ئىستىغپار ئېيتىڭالرش، ان چۈشىدىغانلىقىنى بىلمەيسىلەرقاچ
 كىيىنېتىن كۇدتەھەججـــ ئەڭ مۇۋاپىق ۋاقتى  ئېيتىشنىڭ ئىستىغپار

وَن ﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا سەھەر ۋاقىتلىرىدۇر. ِفرُّ
ْ
ْسَحارِ هُّْم يَْسَتغ

َ
أ
ْ
ئۇالر » ﴾َوِبال

 .③«پەرۋەردىگارىدىن( مەغپىرەت تىلەيتتىسەھەرلەردە )
 روزا يھەقىقى 

 ۋە ، كۆزروزا تۇتساڭ قۇالق»ېگەن: ر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ مۇنداق دجابى
 ئەزىيەت خىزمەتچىڭگە .اقالنسۇنسيالغانچىلىق ۋە ھارامالردىن  تىللىرىڭمۇ

 ەگكۈنلىرىڭۋاقىتتىكى باشقا كۈنلىرىڭ  رامىزان. سالماق بول ۋە كەمتەر، بەرمە
 ④.«پ قالمىسۇنلۇئوخشاش بو
 وزا نېمە ئۈچۈن يولغا قويۇلغان؟ر 

 ھەققىدە دىن روزىنىڭ نېمە ئۈچۈن يولغا قويۇلغانلىقىلەرسەلەپبەزى 
ئاچلىقنىڭ تەمىنى تېتىپ  نىڭبايالر» سورالغاندا، مۇنداق دەپ جاۋاب بەرگەن:

 ⑤«.ئاچالرنى ئۇنتۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن يولغا  قويۇلغان
رغا تائام ئاچال ،بىرىش سەدىقەۋە  پېقىرالرغا زاكاتبۇ ئايدا  ىكىش روزىدار

ئېھسان قىلغۇچىالرغا -خەيرئۇالرنى  خاھلىق قىلىش،-ئۇالرغا خەير ،بىرىش
نىڭ ە ئۇالرقىيىنچىلىقتا قالغانالرغا ياردەم بىرىش ۋ ،كۆرسىتىپ قويۇش

ىشالرنى ئ قاتارلىق تۆۋەنلىتىشباھانى  ،دۇئا قىلىشئەھۋالىنىڭ ياخشىلىنىشىغا 
 ھەرگىز ئۇنتۇپ قالمايدۇ.

                                                             
 بەت. -707ناملىق كىتاب  «لطائف المعارف» ①

 بەت. -707ناملىق كىتاب  «رفلطائف المعا» ②

 ئايەت. -01سۈرە زارىيات  ③
 بەت. -002 توم -0 «شعب اإليمان» ④

وَن ﴿ :نىڭتائاال هللابۇ  بەت. -010 توم -0ناملىق كىتاب « لطائف المعارف» ⑤
ُّ
ق
َ  
ت
َ
ْم ت

ُّ
ك
َ  
َعل

َ
گۇناھالردىن( ») ﴾ل

 دۇر.سىدىنىڭ جۈملىگەن سۆزىگە زىت ئەمەس چۈنكى بۇ ھەم تەقۋالىقنېد «ساقلىنىشىڭالر ئۈچۈن
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  المەتلىككە پايدىلىقروزا تەن سا 
ـ ئىخالس قىلىپ ۋەوزا ر نىڭ ياردىمى هللائۈچۈن، هللا ەپ ياردەم تىلتىن هللا ــ

تەن ە ئۆگىتىدۇ. ئۇ يەن ىمىزنىقانداق ئەمەل قىلىش يولىدا هللابىلەن ۋە 
 ىجەھەتتىكى پايدىلىر. روزىنىڭ ساغالملىق ساالمەتلىكىنى ئاسرايدۇ

 :تۆۋەندىكىچە
 زەھەرلەرنى تازىالش.، بەدەننى راھەتلەندۈرۈش 
 .توقۇلما ۋە ھۈجەيرىلەرنى يېڭىالش 
 ھەزىم قىلىشنى راۋانالشتۇرۇش.  
 چەيتىشكۈ ئىقتىدارنى ەقلىئ. 
  دىنى ىنىڭ ئالركلىسەللىېكبوغۇم ياللۇغى ۋە يۈرەك  تومۇر قېتىشىش،قان
 .ئېلىش

ئەمما  رى كۆزلەنمەيدۇىمەنپەئەتل ايندۇئارقىلىق پەرز ئەمەللەر  ،ئەلۋەتتە
 .الردۇرگىشلىك ئىشېقويۇشقا ت بۇالرمۇ بىلىپ

 ئوخشاش ئەجىر 
ال ينقص من أجر  همن فطر صائما كان له مثل أجره، غير أن» ھەدىستە مۇنداق كەلگەن:

رىلگەن ىغا بىدارروزشۇ ، ئۇ كىشىگە ىدارنى ئىپتار قىلدۇرساكىمكى روز» «الصائم شيئا
 ساۋابىدىن ىدارنىڭروزرىلىدۇ. بۇنىڭ بىلەن ئۇ خشاش ساۋاب بىساۋابقا ئو

 ①.«ىيىپ كەتمەيدۇمېك چنەرسەېھ
 خورما بىلەن تال بىرروزىدارنى ئەگەر  شۇ ئايان بولىدۇكى، بۇ ھەدىستىن

 ،، ئىپتارالتقۇچىغا روزىدارنىڭ ئەجرىگە ئوخشاش ئەجىر بىرىلىدۇسىمۇئىپتارالت
 ②تويغۇزۇش شەرت ئەمەس. روزىدارنى

روزىدارنى   ـــ ئىپتارلىتىش يەردىكى بۇ»: مۇنداق دەپ قارىغان بەزىلەر
 ياكى بىرەر يۇتۇم قادىر بواللمىسا بىرەر تال خورماتويغۇزۇشقا ئەمما  ،تۇرتويغۇزۇش

بولۇپ،  ئىپتارلىتىشنى كۆرسىتىدىغانبولسىمۇ بىلەن ياكى سۇ ۋە  سۈت
 ئەجىرگە ئېرىشىدۇ يارىشاىغا ئىخالس ئىپتارالتقان كىشى قىلغان چىقىمى ۋە

                                                             
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ①
 بەت. -20 توم -71 «مجموع فتاوى ابن عثيمين» ②



 

11 

 .«دېگەنلىكتۇر
كەمبەغەل ھەممە  ۋە باي ـــ كىشىلەر ىنىدىغانبۇ ھەدىستىكى ئىپتارل

 ①روزىغا  ئومۇمىيدۇر.قانداق ھەرلە پپەرز ۋە نە ـــروزا  روزىدارغا،
 ى بىلەنتىنىي بىرىش ارەتەففككىشى  كەففارىتى بارقەسەمنىڭ  زىممىسىدە

 ②.ارەتكە كۇپايە قىلىدۇبەرسە شۇ كەفف گە كەچلىك تاماقمىسكىن 01
   سورۇنىئىپتار 

تۈسىنى  قىلىش ھەمكارلىق ۋە دەۋەت ائارئۆز ـــ ىتىشروزىدارالرنى ئىپتارل
 :رەكۋەندىكى ئىشالرغا رىئايە قىلىش كېئۇنىڭدا تۆ ،بولۇپ كاتتا ئەمەلئالغان 
 ۋە ھەرخىل تىلدىكى  ، سورۇنغا لېنتادەۋەتچىلەرنى تەكلىپ قىلىش

 .ابالرنى ھازىرالشكىت
 ىنپ قالغان تاماقالرئېشىيىيىشكە بولىدىغان  ،ئىسراپ قىلماسلىق 

 .موھتاجالرغا سۇنۇش
 تاماقنى تەرتىپلىك ۋە توغرا يول بىلەن سۇنۇش. 
 ەرگە قىيىنچىلىق تۇغدۇرۇشقا كەلگۈچىلكە دىجمەسلىش ۋە يولنى توسۇۋې
 چى بولۇشتىن ساقلىنىش. سەۋەب
 ئۇ سورۇنغا كەمبەغەل ئەمەس  ،چۈنكىرلىماسلىق. زاكات پۇلىغا تائام تەييا

 ئەمەس كىشىلەرمۇ قاتنىشىپ قېلىشى مۇمكىن.مۇسۇلمان ۋە 
  شۈنۈتەسىرلىك كۆر 

تە بىرلىكدائىم مىسكىنلەر بىلەن  مائىبنى ئۆمەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ھئابدۇلال
چە ېۇ كشتىن توسسا ئۇالر بىلەن ئىپتار قىلىشلىرى ىبال-ئەھلى ،تار قىالتتىپئى

 ③.يىمەي ئۇخاليتتى كەچلىك تاماق
شامغا ئەزان چىققان ۋاقىتتا مەسجىدلەرنىڭ بىرىدىكى ئىپتارلىتىش ئۆيىدە 

 بىر دۆلەتمەن كىشى خىزمەت قىلغانخىزمەتچىلەرگە ۋە مىسكىنلەرگە -ئىشچى
 ئۆتكەن.

                                                             
 بەت. -712 توم -75 «مجموع فتاوى ابن باز» ①
 بەت. -060 توم -70 «مجموع فتاوى ابن باز» ②
 بەت. -010ناملىق كىتاب « لطائف المعارف» ③
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كىشىلەر » «طرال يزال الناس بخير ما عجلوا الف» ھەدىستە مۇنداق كەلگەن:
ھەمىشە  ،( قىلسىالۇپ بولۇشى بىلەنئولتۇرتولۇق الدىراپ )كۈن ئىپتارنى ئ
 ①«.لىدۇوب ئىچىدە ياخشىلىق

كى، كۆرسىتىدۇكۈن پاتقاندا ئالدىراشنى  ـــ ئىپتارغا ئالدىراش ،لېكىن
ىڭ نبەزى قاتناش ھادىسىلىرى ئالدىرىغانلىقتىن تېز مېڭىپ ئىپتارغا ھەرگىزمۇ

شوپۇر يول ئەگەر  ،مەيدۇ. مەسىلەنولۇشنى كۆرسەتب چىبەيۈز بىرىشىگە سەۋ
تاپالىغان  ئېيتىلسا، شۇ ۋاقىتنىڭ ئۆزىدە ئەزاننامىزىغا شام  بولۇپ، ئۈستىدە

تار ئىپ ،ئەگەر بىرەر نەرسە تاپالمىسا؛ تەرلىكېئىپتار قىلىشى ي ە بىلەننەرس
قىلسا ھەم ئىپتارغا ئالدىرىغانلىقنىڭ ساۋابىنى  قەلبىدە نىيەت شنىقىلى

 ئاالاليدۇ.
 ەرسۈننەتل ىپتاردىكىئ 

 تكن مل فإن رطبات، على يصلي أن قبل يفطرملسو هيلع هللا ىلص ان النبي ك» ھەدىستە مۇنداق كەلگەن:
ن قۇشتىوز ئمانا ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «ماء من حسوات حسا راتيتم تكن لم فإن رات،يفتم رطبات

ھۆل خورما بىلەن ئىپتار قىالتتى، ئەگەر ھۆل خورما تال قانچە  ئىلگىرى بىر
ق خورما بىلەن ئىپتار قىالتتى، ئەگەر ئۇمۇ بولمىسا بىر قانچە يۇتۇم بولمىسا قۇرۇ

 ②«.سۇ بىلەن ئىپتار قىالتتى
 وثبت العروق، وابتلت الظمأ، ذهب: قال أفطر إذا ملسو هيلع هللا ىلصكان » تە مۇنداق كەلگەن:ھەدىس

ل مۇرالر ھۆوئۇسسۇزلۇق كەتتى، ت>ئىپتار قىلغاندا:  ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «اللّٰه شاء إن األجر
 ③«.دەيتتى <مۇ ھاسىل بولدىرىخالىسا ئەجهللا  .بولدى

 خالىسا ئەجىرلەر ھاسىل بولدى هللا
ھاسىل  مۇخالىسا ئەجىر هللا» «اللّٰه شاء إن األجر وثبت»: ئىپتار دۇئاسىدا

 «هم اغفر لي إن شئتال يقولن أحدكم: الل  » :ھەدىستەبىر باشقا  .دېيىلگەن« بولدى
مەغپىرەت مېنى خالىساڭ  ئەگەر !هللائى > ھەرگىزمۇ: بىرىڭالر دۇئاسىدا»

                                                             
 .نبۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغا ①
 دېگەن.« ھەسەن ۋە سەھىھ»ئەلبانى  ؛ئەھمەد، ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان ②
 دېگەن.« ھەسەن»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ③



 

11 

 .دەپ كەلگەن ①«مىسۇنېد <قىلغىن
 ؟پەرقنى قانداق چۈشىنىمىز ھەدىس مەزمۇنىدىكى بۇ ئىككى

 قىلىش ۋە ئۇقتۇرۇش ئۈمىد ،بەرىكەت تەلەپ قىلىش ھەدىس لقىاۋۋائ
جۈملىسىدىندۇر.  دۇئا ھەدىس ئىككىنچى .دۇئا ئەمەسبولۇپ،  كەلگەنمەنىسىدە 

 .دۇريالۋۇرۇش زۆرۈر ىش ۋەيېلىن قىلىش، جەزمبىغا نىڭ ساۋاهللاشۇڭا دۇئادا 
، ەسېد« مەغپىرەت قىلغىنمېنى خالىساڭ ئەگەر ! هللائى » كىشى:ئەگەر بىر 
 .بىرىپ قويىدۇ تۇيغۇرۈر ئەمەستەك ۆھاجىتى ز ئۇنىڭخۇددى  ئۇنىڭ بۇ سۆزى

 رامىزاندىكى شام نامىزى 
ئەتراپىدا سائەت ۋاقتىدىن يېرىم  ئەسلىرامىزاندا خۇپتەن نامىزى ئۆزىنىڭ 

شام نامىزىنىڭ ۋاقتىنى بەزىدە ئايال كىشى  ،ئوقۇلغانلىقتىن كتۈرۈلۈپچىېك
 !(نساقلىسۇهللا . )قالىدۇۋېتىپ ۈىن ئۆتكۈزسەزمەست

ۋاقتى نامىزىنىڭ  شام»: ېگەنمۇنداق د )رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى ئۇسەيمىن
بەزىدە  ،سوزۇلىدۇ قىچەمىنۇت 05بىر سائەت  ۋاقىتتىن باشلىنىپ اتقانكۈن پ
 ②.«شىمۇ مۇمكىنۇلۇبىر يېرىم سائەت سوزھەتتا 
 سوھۇرلۇق 

 ،ق يەڭالرۇسوھورل» «بركة السحور في إنتسحروا، ف»ھەدىستە مۇنداق كەلگەن: 
  ③«.كەت بارىقتا بەرۇرلۇچۈنكى سوھ

 :كەتلىرىىسوھۇرلۇقنىڭ بەر
 ول قارشى ي االرغبئەھلى كىتا ،غەمبىرىمىزنىڭ سۈننىتىگە ئەگىشىشپەي
 .تۇتۇش
 ھازىرالشەت ۋتۇتۇشقا قۇۋ اروز. 
 نى جامائەتتە ئوقۇشقا تۈرتكە بولۇشبامدات نامىزى. 
 يوقىتىش. رلەرنىېكتايامان خار دىن پەيدا بولغانئاچلىقى قورساق 
  نى تېپىشۋاقىتالربولىدىغان دۇئا ئىجابەت. 
 ئىستىغپار بىلەن ئۆتكۈزۈش. سەھەرلەرنى 

                                                             
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بەت. -75 توم -07 «مجموع فتاوى ابن عثيمين» ②
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ③
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 چىكتۈرۈش سۈننەتېك لۇقنىسوھۇر .ياخشىدۇر يىشخورما يېسوھۇرلۇقتا 
 ئاندىن سوھۇرلۇق بولىدۇ. ،يىلسەېي چىنىڭ ئىككىنچى يېرىمىداېك بولۇپ،

 اللّٰه فإن ماء، من جرعة أحدكم يجرع أن ولو تدعوه، فال» :مۇنداق دېگەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
قنى تەرك ئەتمەڭالر، بىرىڭالر گەرچە بىر ۇرلۇسوھ» «المتسحرين على يصلون ومالئكته

ۋە ئۇنىڭ پەرىشتىلىرى  هللاسۇن چۈنكى ېق يۇرلۇلسىمۇ سوھوبىلەن بيۇتۇم سۇ 
 ①«.ۇگۈچىلەرگە رەھمەت يولاليدېق يۇرلۇسوھ

 قىلىش ھەج ا ئۆمرەزاندرامى 
 باراۋەر ھەجگەپەرز 

دا قىلىنغان رامىزان» «عمرة في رمضان تعدل حجة» :ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
 -01شەئباننىڭ  ②.«بولىدۇ اراۋەربئۆمرە ھەجنىڭ ساۋابى پەرز ھەجنىڭ ساۋابىغا 

ۈش كۆر نىىيېئ يېڭىننىڭ رامىزاياكى قۇياش پاتقاندىن كېيىن كۈنى 
 .رامىزاندا ئۆمرە قىلغان ھېسابلىنىدۇ ايىن ئۆمرە قىلسېك ئىسپاتالنغاندىن

 :گىشلىك ئىشالرېقىلغۇچىالر دىققەت قىلىشقا تھەج مرە ئۆ
كۈتۈلمىگەن سەۋەبلىك ر ياكى باشقا ئىشالقىستاڭ -اقىست ھەجدەئۆمرە 

رغا دىكى ئىشالەنمۇشەققەتنىڭ يۈز بىرىشى ئەجىرنى زىيادە قىلىدۇ، لېكىن تۆۋ
 :دىققەت قىلىش كېرەك

 قىلىشقا تىرىشىش.ئۆمرە ھەجنى ئادا  ۋاقىتتاقىستاڭ بولمىغان –اقىست 
 ىك ئېھرامدىن قىستاڭ سەۋەبل-اقىست باغلىغان كىشىنىڭ ھرامېئ

قىستاڭ سەۋەبلىك ئېھرامدىن چىقىشنى -ن قىستالېكى چىقىشى دۇرۇس ئەمەس
 ئېھرامغا كىرىشتىن ئىلگىرى نىيەت قىلغان بولسا دۇرۇس بولىدۇ.

 .تاۋاپ جەريانىدا ئايالالر بىلەن قىستىلىشىپ قېلىشتىن ساقلىنىش 
 يىراق  ،غان تاۋاپتىنىنخۇشۇئسىز قىل يېقىن تۇرۇپ بىگە بەكئكە

 زەلدۇر.ۋەغان تاۋاپ ئىنخۇشۇئ بىلەن قىل بولسىمۇ
 تىرىشىش قالدۇرۇشقاسول تەرىپىدە  ئۆزىنىڭ بىنىئتاۋاپ جەريانىدا كە 

راق بۇرۇلۇپ كەتسىمۇ ھېچبىر سەۋەبلىك ئازقىستاڭ -اقىست كېرەك، لېكىن

                                                             
 دېگەن.« ھەسەن»دېگەن، ئەلبانى « ئىسنادى كۈچلۈك»دىسنى ئەھمەد توپلىغان، مۇنزىر بۇ ھە ①
 .بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان ②
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 گۇناھ بولمايدۇ.
 اللمىسا بىر ئاز دەم ئارقا تاۋاپ قى-ارقىمۇقىستاڭ سەۋەبلىك ئ-اقىست

 بولىدۇ.ن تاۋاپ قىلسىمۇ ىيېئېلىۋېلىپ ك
 تاۋاپ قىلغاندا  ـــ زەل ئىشۋئە ىكىقىستاڭ يۈز بەرگەند-اقىست

 بوش ماقامى ئىبراھىمنىڭ كەينىدە ئوقۇماي، نامازنى ەتئئىككى رەكئوقۇلىدىغان 
 يەردە ئوقۇشتۇر.

  ئېھرام ،يلىق يارىتىپ بىرىش ئۈچۈنالوقېرىنداشلىرىغا قبۇ كۈنلەردە 
 .قىلمىغىنى ياخشى تاۋاپ نىڭاغلىمىغان كىشىب

 «قا باش قىلىشھەج تەكرار ئۆمرە ياكى ئۇنىڭدىن باشقا ئورۇندىن « ەنئىمت
بۇ  . شۇنداقال،رغا قىيىنچىلىق تۇغدۇرۇپ قويىدۇقىلغۇچىالھەج ئۆمرە 

 .مۇ ئەمەسۇرۇلغان ئىشىقتقىز
 ھەجەرۇلئەسۋەدكە قول بىلەن  قىستاڭچىلىق ۋاقىتتىكى سۈننەت ـــ

 ئىشارەت قىلىش ۋە ئۇنى سىلىماسلىق.
 ىلىق ۋاقىتتا ئوغرىلىنىپ ياكى يوقاپ كەتمەسلىكى ئۈچۈن قىستاڭچ

 قىممەتلىك نەرسىلىرىڭىزنى بىرگە ئېلىۋالماڭ.
 دۇرۇس بولىدىغان ئىشالر:

پاكلىنىدىغان  كىشى ھەمراھلىرى قايتىپ كېتىشتىن بۇرۇنل زدار ئاياھەي
 ،ىرىپك مەككىگە ھالەتتە رامسىزھئې ،ياكى پاكلىنالمايدىغانلىقىنى بىلەلمىسە

ھەج گەن جايغا چىقىپ ئېھرام باغالپ ئۆمرە ېد «تەنئىم» پاكالنغاندا زدىنھەي
 .تىدۇېقىلماي قايتىپ كھەج  ئۆمرە ھەيزدىن پاكالنمىسا بولىدۇ، ئەگەرقىلسا 

 روزا ۋە دۇئا 
 ىڭ دۇئاسىروزىدارن

 تائاالنىڭ: هللا ،شۇڭالشقا. شىغا سەۋەب بولىدۇۇروزا دۇئانىڭ ئىجابەت بول]
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ْ
ل
َ
ا َدَعاِن ف

َ
اِع إِذ

َ  الد 
َ
ِجيبُّ َدْعوَة

ُّ
ِريٌب أ

َ
ِي ق

 
ِإن
َ
ِي ف

 
 ِعَباِدي َعن

َ
وك دُّ

ُّ
 ﴾َن ْم يَْرُ

مېنىڭ بەندىلىرىم سەندىن مەن توغرۇلۇق سورىسا )ئۇالرغا ئېيتقىنكى(، مەن »
 ھۋالىنى، سۆزلىرىنى بىلىپھەقىقەتەن ئۇالرغا يېقىنمەن )يەنى ئۇالرنىڭ ئە

دۇئا قىلغۇچىنىڭ دۇئاسىنى ئىجابەت قىلىمەن، مەن  تۇرىمەن(، ماڭا دۇئا قىلسا،
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ئۇالر توغرا يول تېپىش ئۈچۈن مېنىڭ دەۋىتىمنى قوبۇل قىلسۇن ۋە ماڭا ئىمان 
 روزىنىڭروزا ۋە  سۆزىدېگەن  ①«ئېيتسۇن )يەنى ھەمىشە ئىمان بىلەن بولسۇن(

 ىشقا،قىل ئارىسىدا كەلگەن. بۇ ئايەتتە دۇئا ت ئايەتلەرنىڭغا ئائىئەھكاملىرى
 ②.ەتمە بىرىلگەن[كۆرس قىلشقا تىرىشىش ئۈچۈن دۇئا ىدابولۇپمۇ ئىپتار ۋاقت

كۈنىدىكى دۇئا ئىجابەت بولىدىغان ۋاقىتتا قىلغان دۇئاسى جۈمە  روزىدارنىڭ
 ؟!ئىجابەت بولماسمۇ

لدىدا ئاهللا  ھالەتتە ئۇسسۇزۋە  اچئلەر ىسپنەقاندا ئىپتار يېقىنالش كۈنى جۈمە
، رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ ەنكئەگ ۇنئۆز رەببىگە بوي ،ىلەن تۇرغانب چىلىكتۆۋەن

 ى ئارزۇ قىلىپ قوبۇلشىنىلقىن ئەمەللىرىنى قوبۇل تىهللا ئازابىدىن قورققان،
لىرى كۆز ياش نى ئەسلەپهللا قەلبىدە جايدا يخالى ،قىلىنماسلىقتىن ئەنسىرىگەن

ن نىڭ رەھمىتىنى ئۈمىد قىلىپ ئازابىدىهللا الر زىكىرلەردە،تىل ،تۆكۈلگەن
تائاال مۇنداق  هللا !ھە-يېقىن نەقەدەرئىجابەتكە  الرقىلىنغان دۇئاتۇرۇپ قورقۇپ 

مُّْحِسِنيَن ﴿دەيدۇ: 
ْ
ِريٌب ِمَن ال

َ
ِه ق

َ  
 َرْحمََت الل

َ مًَعا إِن 
َ
ا َوط

ً
وْف

َ
بىدىن( قورققان نىڭ ئازاهللا)» ﴾َواْدعُّوهُّ خ

نىڭ هللا ،مىد قىلغان ھالدا دۇئا قىلىڭالر، شۈبھىسىزكىۈئ ۋە )رەھمىتىنى(
 .③«رەھمىتى ياخشىلىق قىلغۇچىالرغا يېقىندۇر

 قىممەتلىك ئەسلەتمە 
دۇئا ئىجابەت  نىڭ )جۈمە كۈنى(دىكى كاتتا كۈنمۇبارەك ئايبۇ مانا بىز 

 ئېيتىپ، سانا-ھەمدۇ قاهللابىز  تۇرماقتىمىز. سائەتلىرىدەبولىدىغان 
بىلەن قىبلىگە يۈزلىنىپ تۇرۇپ، ئىككى  تاھارەت ،يولالپ دۇرۇت ەپەيغەمبىرىمىزگ
دۇئا قىلىشنى ئەسكە  ىپ يالۋۇرۇش بىلەنيېلىن ۋە ئىخالس قولنى كۆتۈرۈپ

من  يستحيي ،كريم حييه تعالى ان الل  » :ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .ئېلىشىمىز الزىم
مۇ ، بەكبەكمۇ ھايالىقتۇرهللا  شۈبھىسىزكى،» «إليه أن يردهما صفرايديه عبده إذا رفع 

ى ئۇنهللا ەرسە تىلەپ دۇئاغا قول كۆتۈرسە، ئۇنىڭدىن بىر ن سېخىيدۇر، بەندىسى

                                                             
 ئايەت. -018سۈرە بەقەرە  ①
 بەت. -512توم  -0 «تفسير ابن كثير» ②

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -58سۈرە ئەئراف  ③
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 ①«.قايتۇرۇشتىن ھايا قىلىدۇ قول قۇرۇق

  ئامىلالر غۇچىروزىنى بۇز 
  روزىنى بۇزغۇچى ئامىلالرنىڭ تۈرلىرى

 ،ەيزھ ،قەستەن قۇسۇش جىما،روزىنى بۇزغۇچى ئامىلالرنىڭ تۈرلىرىدىن: »
-يىشېقىرىش تۈرىگە كىرىدىغانلىرى ۋە يرتقا چىىقان ئالدۇرۇشقا ئوخشاش س

 ②.«ىگە كىرىدىغانلىرى بارئوخشاش تولدۇرۇش تۈر كەئىچىش
 روزىنى بۇزمايدىغان ئامىلالر

 لىن قاتارلىق ئوزۇقلۇق تولۇقالش تۈرىگە كىرمەيدىغان ۇنسىئ ،پېنسىلىن
 ئوكۇلالرنى سېلىش.

 دورا پۈركۈش زىققىغا كۆزگە دورا تېمىتىش،ۋە  قۇالق، ③كىلىزما قىلىش 
 .قاتارلىقالر

 چىش قاناش بۇرۇن ،ئالدۇرۇشقان  مىقداردا ئۈچۈن ئاز دىئاگنوز قويۇش ،
 جاراھەت.قۇزۇش ۋە تارت

 كىدىن قۇسۇشۈئۆزل. 
 غەر قىلىش-تىپ بارمىغان ئاساستا غەرىھەلقۇمغا ي. 
 .الق،لەن: چاپمەسى بەدەنگە سىڭىش ئارقىلىق كىرىدىغان نەرسىلەر 
 .... قاتارلىقالرمەلھەم
 پۇراقالرنى پۇراش. ،توزاننى يۇتۇش-يولالردىكى چاڭۋە  تۈكۈرۈك 
 ر نۇرلۇق داۋاالش.ېالز 
 پۇراقسىز مىسۋاكالرنى  لىتىش،ىتازچىش  تارتقۇزۇش،، چىش چىش كوالش
ئېغىزغا  غەر قىلىش دورىلىرى،-غەرۋە  مەزە قىلىش-مەز ش،ىتئىشلى

ۋېتىش ۈتائامالرنى تېتىپ بېقىپ تۈكۈر ئۈچۈنەت جھا ،الرپۈركىلىدىغان دورى
 بۇالردىن بىرەرسى ھەلقۇمغا كىرىپ كەتمىسىال روزىنى بۇزمايدۇ. قاتارلىقالر.
مەست  ،لىنۇنسىئ ،پېنسىلىنئوزۇقلۇق تۈرىگە كىرمەيدىغان  ،شۇنىڭدەك

                                                             
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان، ئەلبانى  ①
 بەت. -761 توم -75 «موع فتاوى ابن تيميةمج» ②
 ت يولىدىن سۇ ياكى سۇيۇقلۇق ماڭدۇرۇش.ئىچىنى تازىالش ياكى داۋاالش ئۈچۈن ئارقا تەرە ③
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كى ا، يمۇرئارقىلىق مەيلى مۇسكۇل، ياكى تو ئەملىنىدىغان ئوكۇلالر قىلغۇچى ۋە
روزىنى  ئېلىپ بارسا ئارقىلىق داۋاالش ي يولجىنسى ياكى ۋە يولى ەتئمەق

 بۇزمايدۇ.
 روزىدارنىڭ سۈرمە تارتىشى

ئەمما ئۇنى  روزىنى بۇزمايدۇ.سۈرمە تارتىش  ىدا،قارىش كۈچلۈكىمالرنىڭ الئ
ولغان بتېرىنىڭ تاشقى قىسمىغا ئاالقىدار  ،چىدە تارتقان ياخشى. شۇنىڭدەكېك

 نھۆس لېكىنروزىنى بۇزمايدۇ.  مۇرئىشال قويۇش قاتارلىق  خېنە ،شھۆسن تۈزە
 ①تۈزەش يۈز تېرىسىگە زىيانلىق بولسا قىلدۇرماسلىق الزىم.

 دانىخورەك چاپلىقى
 ىدىكىروزا تۇتقۇچىنىڭ دانىخورەك چاپلىقى ۋە كۆزگە سىڭىپ كىرىش تۈر

ا ئوخشاش ەرسىلەر تېمىتمىغئۇ ن ،چۈنكى .دۇرۇستۇرنەرسىلەرنى ئىشلىتىشى 
ىبنى قاراشقا ئاساسەن روزىنى بۇزمايدۇ. ئكۆزكۈچلۈك . تېمىتما ىدۇرھۆكۈمد

تېمىتىدىغان دورا روزىدار كىشى قۇلىقىغا، كۆزىگە »ېگەن: ئۇسەيمىن مۇنداق د
روزىسى س قىلغان تەقدىردىمۇ ېلىدا ھېگەرچە دورىنىڭ تەمىنى گ ئىشالردا

ئىچىشنىڭ ئورنىدىكى -ە يەپئىچىش ۋ-چۈنكى بۇ نەرسىلەر يەپبۇزۇلمايدۇ، 
 ②«.ئەمەس رنەرسىلە

 رسىلەركالپۇكنى نەمدىگۈچى نە
وخشاش نەرسىلەرنى مەلھەمگە ئ ىگۈچىەمدنڭ كالپۇك ۋە بۇرۇننى روزىدارنى
تۇر. بۇ دۇرۇس نەمدىشىمۇسۇ بىلەن  دۇرۇس بولۇپال قالماستىن بەلكى ئىشلىتىشى

 بىرەر نەرسە گالغا ىگەندەتۈردىكى نەرسىلەرنى ئىشلەتكەندە ۋە سۇ بىلەن نەمد
ىرىپ ك مما ئىختىيارسىز، ئەئېھتىيات قىلىش كېرەكقاتتىق تىشتىن ېكىرىپ ك

الغا گئېھتىياتسىزلىقتىن غاندا زە قىلمە-مەز ،مەسىلەن .روزىنى بۇزمايدۇ كەتسە
 ③بۇزۇلمايدۇ. اروزسىمۇ سۇ كىرىپ كەت

 روزىدارنىڭ مىسۋاك ئىشلىتىشى 

                                                             
 بەت. -781 توم -05 «مجموع فتاوى ابن باز» ①
 بەت. -715 توم -02 «مجموع فتاوى ابن عثيمين» ②
 بەت. -776 توم -02 «مجموع فتاوى ابن عثيمين» ③
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ي بولغانلىقى دەلىللەر ئومۇمى كەلگەنتوغرىسىدا  مىسۋاك ئىشلىتىش
 .دۇرۇستۇر ىمۇكۈندۈزلىرى مىسۋاك ئىشلىتىشروزىدار كىشىنىڭ  ،ئۈچۈن

ۇ، ەتمەيديوقاپ ك ئىشلەتكەنلىكتىن مىسۋاكپەزىلىتى  پۇرىقنىڭئېغىز  روزىدارنىڭ
لېكىن  .ھاسىل بولىدۇەلكى ئاشقازاندىن ئېغىزدىن ئەمەس ب ۇ پۇراقچۈنكى ئ

الرنى سۋاكىپۇراقلىق م قا ئوخشاشەملىك مىسۋاكپىننە تۋە  مونېل
چۈنكى بۇ خىلدىكى مىسۋاكنىڭ قوشۇمچە ەسلىك ياخشىدۇر، ئىشلەتم
 .تىش ئېھتىمالى بارېكىرىپ ك قورساققا نىڭماددىلىرى

 مۇئاز رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ چۈشەنچىسى
ر ەەزى كىشىلب !ئى مۇئاز» :رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغائىبنى جەبەل  باشقىالر مۇئاز
 مەكرۇھ ئىشلىتىشىنى يىن مىسۋاكېشىن نامىزىدىن كېروزا تۇتقۇچىنىڭ پ

ڭ نەزىرىدە تائاالنى هللاكىشىنىڭ ئېغىزىنىڭ پۇرىقى  روزىدار> ۋەدەۋاتىدۇ 
ز ئامۇ ،گەندەېد« گەن ھەدىسنى دەلىل قىلىشىۋاتىدۇېد <ئىپاردىنمۇ خۇشبۇيدۇر

بىزنى مىسۋاك بىرىمىز ! پەيغەملالھنەسۇبھا»: رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ بۇنى ئاڭالپ
پەيدا  دا ئېغىز پۇرىقىنىڭروزا تۇتقۇچى ،بۇيرۇغان ۋاقىتتا ئىشلىتىشكە

 ىمۇئىشلەتسمىسۋاك  پۇراق بۇ )ئەمەلىيەتتە ئوبدان بىلەتتى لىدىغانلىقىنىبو
ۇيدىغان شكە بۇيرۈىنسانالرنى ئېغىزىنى پۇرىتىپ يۈررەسۇلۇلالھ ئ .رىدۇ(ېۋۇپەيدا بول

 ①دېگەن. «ئىشتا ياخشىلىق يوق چۈنكى بۇ، زات ئەمەس
 ىنىتىگئە قىنىڭالرداروزا تۇت» «إذا صمتم فاستاكوا بالغداة وال تستاكوا بالعشى» ئەمما

كە كەلسەك، بۇ گەن ھەدىسېد  ②«ەڭالرمىسۋاك ئىشلىتىڭالر، كەچتە ئىشلەتم
 زەئىپ ھەدىستۇر.

 تاماقالرنى تېتىپ بېقىش مەسىلىسى 
ئاشقازانغا بىرەر نەرسە  اقساامالرنى تېتىپ ببولغاندا تائ ررۈۆروزىدار كىشى ز

مۇنداق  )رەھىمەھۇلالھ( ھەسەن بەسرى .بۇزۇلمايدۇ مىسىال روزىسىكىرىپ كەت
ىلەرنى تېتىپ بېقىپ ياغ قاتارلىق نەرسۋە  ھەسەل كىشى روزىدار» :ېگەند

                                                             
 دېگەن.« ئىسنادى ياخشى»تەبەرانى توپلىغان، ھاپىز  ①
رىلگەن كىشى ىۇ ئۆمەر ئىسىملىك ھەر خىل باھا بسەنەدىدە كەيسان ئەب»تەبەرانى توپلىغان. ھەيسەمى  ②
 دېگەن.« زەئىپ»دېگەن، ئەلبانى « بار
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 ①.«ۈۋەتسە روزىسى بۇزۇلمايدۇتۈكۈر
تائامالرنى روزىدارغا( )» :ېگەنمۇنداق د )رەھىمەھۇلالھ( ئىبنى تەيمىيە

  ②.«ۇرھاجەتسىز تېتىپ بېقىش مەكرۇھت
 ھاجەت» :پەتىۋاسىدا مۇنداق دېيىلگەن ومىتېتىنىڭپەتىۋا ك يدائىمى

 ③.«بولمىسا تېتىماسلىق كېرەك

 پۇراقالرنى پۇراش مەسىلىسى 
پۇراقنى  ئەممادۇرۇس،  نى پۇراپ بېقىشىپۇراقالرخۇشروزىدار كىشىنىڭ 

روزىنىڭ ساۋابىنى روزىنى بۇزىدىغان ياكى  نىڭكىشى ئۇ سۈمۈرمەسلىك الزىم.
چى قىلىشى ۋە روزا تۇتقۇ ىياتھتېتىدىغان نەرسىلەردىن كۆپ ئېكېمەيتىۋ
 :ئىشتۇربىر ناھايىتى گۈزەل  تۇرۇشى مۇنۇ ھەدىس قۇددۇسنى ئەسلەپ ماختالغان

 ىنىكىئىچم-مەكېي ى ۋەتىشەھۋ روزىدار كىشى» «يدع شهوته وأكله وشربه من أجلي»
 ④.«مېنىڭ رازىلىقىمنى دەپال تەرك ئېتىدۇ

 روزىسى ب كىشىنىڭجۇنۇ 
 ڭنىبلۇق ئۇجۇنۇ، ئاتقۇزسىمۇلۇق ھالىتىدە تاڭ بجۇنۇگەرچە روزىدار كىشى 

تىن پاكلىنىش نىپاس ۋە زھەي لۇق،جۇنۇب .كۈزمەيدۇغا ھېچ تەسىر يەتىسىروز
امازنىڭ نئەمما دۇرۇس، چىكتۈرۈش ېغىچە كۇتاڭ يورتاكى ۇسلىنى غ ئۈچۈن

 ئالدىراش الزىم.غۇسلىغا ئۈچۈن ۋاقتىنى ئۆتكۈزۈۋەتمەسلىك 
 روزىنى بۇزىدۇ. ۇلمايدۇ، ئەمما قولدا مەنىي چىقىرىشا بۇزروزبولسا ئېھتىالم 

 ۋەدى چىقىشۋە  مەزى 
 اداندا، ئايالى بىلەن چاقچاقالشقانئەر كىشىدىن شەھۋىتى قوزغالغـــ  مەزى

 ،ۇپبول يۇقلۇقسۇ قىدىغان شىلىمشىق ئاقىياكى ئايالىنى سۆيۈپ قويغاندا چ
چۈنكى ئىبادەتلەردىكى ئەسلى ، روزىنى بۇزمايدۇ داقارىشىكۆز كۈچلۈكنىڭ الىمالرئ

 ننىڭدىبۇ ،ئۇنىڭ ئۈستىگە چە بۇزۇلماسلىق.ۈئېنىق دەلىل كەلمىگ ـــ قائىدە
                                                             

 بىلەن توپلىغان.« سەھىھ ئىسناد»ناملىق كىتابىدا  «المصنف»ئىبنى ئەبۇ شەيبە  ①

 بەت. -626 توم -6 «موع فتاوى ابن تيميةمج» ②
 بەت. -666توم  -01 «فتاوى اللجنة الدائمة» ③

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
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 ①.دۇرساقلىنىش تولىمۇ قىيىن
 رەكبەك انلىدىغېلەززەتسىز كيىن ېكىچىك تەرەتتىن ك ـــ ۋەدى

، دۇبولماي بغۇسلىمۇ ۋاجى، روزىنى بۇزمايدۇ بۇمۇ ،بولۇپ يۇقلۇقسۇ شىقشىلىم
 ۋاجىب بولىدۇ. شۋە تاھارەت ئېلىقىلىش  جانپەقەتال ئىستى

 ىشالرروزىنى بۇزىدىغان ئ 
 ەت ئوكۇلى ۋقۇۋ، مەسىلەن .تۈردىكى ئىشالر شۇ ئىچىش ۋە-قەستەن يەپ

 ارلىقالر.بۆرەك يۇيۇش قاتۋە  ېلىشقان س سېلىش،
 ( ياكى كەلسۇن يمەنىجىما قىلىش )مەنىي  قول بىلەن ،كەلمىسۇن

 .چىقىرىش
 ئالدۇرۇش ۋە قان تەقدىم قىلىش قان. 
 .قەستەن قۇسۇش 
  ۆتۈپ كەتكەن بارلىق گالدىن ئ ىمۇ،دىماغ يولى بىلەن بولسگەرچە

 .قاندا گالدىن ئۆتۈپ كېتىشىمىتېبۇرۇنغا دورا ت ،مەسىلەن .نەرسىلەر
 بۇسكەتكەن ئۆتۈپ  گالدىن ېلىپپ سۇيۇق ھالەتكە كلىشىقويۇق-

 .بوغۇناق
 م أفطر الحاج» :ۇ سۆزى دەلىلدۇرنىڭ مۇنملسو هيلع هللا ىلص  غا پەيغەمبەرنىڭبۇ. قان ئالدۇرۇش

 ②.«قان ئالدۇرغۇچى ۋە قان ئالغۇچىنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇ» «والمحجوم
  مەسىلەن .بىلەن كۆپ مىقداردا قان چىقىش ختىيارلىقىئكىشىدىن، 

ىن يېك قان ئالدۇرۇپەت بولۇپ قالسا رۈرىيۆزئەگەر  ىم قىلغانغا ئوخشاش.قان تەقد
بۇرۇن قاناش، پىچاق كېسىۋېتىش ۋە قىلىدۇ.  ئاداروزىسىنىڭ قازاسىنى 

ە چگەر قانچىققان ھالەتتە  ئىختىيارسىزھادىسىلەرگە ئوخشاش ئىشالر بىلەن 
ئاز  ئۈچۈن قويۇش دىئاگنوز روزا بۇزۇلمايدۇ. چىققان تەقدىردىمۇمىقداردا كۆپ 
 ③روزىغا تەسىر كۆرسەتمەيدۇ. ن ئالدۇرۇشمۇقا ادمىقدار

روزىنىڭ بۇزۇلۇشىدا روزىدار كىشىنىڭ بىلگەن، ئېسىدە بار بولغان بولۇشى 

                                                             
 بەت. -005 توم -05 «مجموع فتاوى ابن باز» ①
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ②
 بەت. -761 توم -02 «مجموع فتاوى ابن عثيمين» ③
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 ۋە ئۆزى خاالپ قىلغان بولۇشى شەرت قىلىنىدۇ.

 غۇزۇشيبۆرەك يۇ 
ان ق ئازبىربۆرەكتىن بۆرەكنى تازىالش مەقسىتىدە ـــ  بۆرەك يۇيغۇزۇش

قېتىپ سالىدىغان قانغا ەت تولۇقاليدىغان ماددىالرنى ۋئاندىن قۇۋ ،رىپىچىق
 راتسىيەېغان كىشى ئوپرروزىنى بۇزىدۇ. بۇنى قىلدۇ مۇبۇ ،راتسىيە بولۇپېئوپ

 ①قايتا ئادا قىلىدۇ. ڭ روزىسىنىجەريانىدىكى كۈنلىرىنى
ساغالم ئى سىناقالرغا ئۇچرىغان كىشى! باال ۋە مۇسىبەتكە سەۋر قىل. ئى 

 قا ھەمدە ئېيتقىن.هللاكىشى! ساالمەتلىكىڭ ئۈچۈن 

 روزىنى توختىتىش 
بىر كىشى روزىنى باشالپ بولغاندىن كېيىن روزىنى بۇزماقچى بولسا ئۇنىڭ 

 ئالتە كۈنلۈك روزىغا ئوخشاش شەۋۋال ئېيىدىكىئەگەر ئۇ روزا ئەھۋالىغا قارىلىدۇ. 
صائم ال»ېگەن: مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصەيغەمبەر پ .روزىسىنى بۇزۇشى دۇرۇستۇر ،سابولروزا  نەپلە

 .ئۆزىگە ئۆزى ئىگىدۇر روزا تۇتقۇچى نەپلە» «نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر أمير المتطوع
 ②.«ۋېتەلەيدۇروزىسىنى بۇزۇ ، خالىساداۋامالشتۇرىدۇ ىسىنىخالىسا روز

فارەت روزىسىغا ەفياكى ك انەزىر روز ،روزىسى قازا نىڭرامىزان ئەگەر ئۇ روزا
 ە بولمايئۆزربىرەر ئوخشاش  ل ياكى شۇنىڭغاسەېك ،روزىالر بولسا بوخشاش ۋاجىئ

 زسابۇ ئۆزرىسىزروزىسىنى  ئەمەس. دۇرۇسياكى توختىتىش  بۇزۇش سەۋەبسىز تۇرۇپ
 ③بتۇر.قا تەۋبە قىلىشى ۋاجىهللاروزىنىڭ قازاسىنى قىلىشى ۋە كۈنلۈك شۇ 

 ئۆزرىلىكلەر 
 ئۆزرىلەر يئاشكارا ۋە مەخپى

 ئۆزرىسىكىشىلەرنىڭ ئوخشاش  ئايالغا مۇساپىر ۋە نىپاسدار سەل،ېك ئېغىر
ئۆزىنىڭ ئۆزرىسىنى بىلىدىغان  نداق كىشىلەربۇ ،غانلىقى ئۈچۈنئاشكارا بول

 ارھەيزد ،ئەمما دۇرۇس. سەېنەرسە يبىر  ئاشكارا ھالدا-ئوچۇق كىشىلەرنىڭ يېنىدا

                                                             
 بەت. -021توم  -01 «نة الدائمةفتاوى اللج» ①

 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ②
 بەت. -055 توم -05« مجموع فتاوى ابن باز» ③
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تكە ئۇچراپ تۆھمە ئۆزىنىڭ بولغانالر يئوخشاش ئۆزرىسى مەخپى ئايالغا
ىگە سەل قارىغانلىق ھۆرمىت قارىغۇچىالرنىڭ نەزىرىدە ئاينىڭكەتمەسلىكى ۋە 
 .ئەۋزەلدۇر روزا تۇتمىغانلىقىنى ئاشكارىلىماسلىقى ئۈچۈن بولۇپ قالماسلىقى

 مۇساپىر
 غىز ئوچۇق يۈرۈش مەسىلىسىېسەپەردە ئ 
-گۇناھ ەر، سەپاسلىقسەپەر قىلمكىشى روزىدىن قېچىپ  مۇساپىر. 0

ش ۇەر مۇساپىسى ئۆلچەمگە توشقان بولسەپ ھەمدە يەت سەپىرى بولماسلىقئسىمە
 .سە بولىدۇيۈرئوچۇق ئېغىزى ئاستىدا  ىرىشەرتل
كۆپ بولسا ئېغىزى ئوچۇق  مۇشەققەتسەپەردە ئەگەر  نىڭ،مۇساپىر كىشى. 7

 شى ئەۋزەلدۇر.ۇئەكىسچە بولسا روزا تۇت، شىۇشتىكى رۇخسەتنى تۇتۈيۈر
ن ايروپىالئ غان، ئاندىنتار قىلپپاتقىنىنى كۆرۈپ ئى اشقۇيبىر كىشى . 0

نلىقىنى پاتمىغاتېخى  قۇياشنىڭ اغا كۆتۈرۈلگەندىن كېيىنقوزغىلىپ ھاۋ
ئەگەر ئىچىشتىن چەكلەنمىسىمۇ بولىدۇ. -يەپ ھالەتتە بۇ ىغان بولسا،بايق
نى ىزروشۇ سەپىرىدە ئۇ ئادەم  ەۋ لغانپېتىشتىن ئىلگىرى قوزغا قۇياشوپىالن ئاير

 قۇياش جايداكەن شئايروپىالندىن چۈ ،غان بولساداۋامالشتۇرۇشنى نىيەت قىل
 .تار قىلىدۇپپاتقاندا ئاندىن ئى

 نىپاسقا دائىر مەسىلىلەرۋە  ھەيز
 ورۇشتىن بىر مىنۇت بۇرۇن يتاڭ رامىزاندا الالر ۋە نىپاسدار ئاي دارھەيز
سە ۈلرۈچىكتېىش كپاكلىنب. تۇتۇش ۋاجى ىنىروز غان بولسىمۇ شۇ كۈنلۈكساقاي

ى، ناماز ۋاقتى چىقىپ كېتىشتىن كىچىكتۈرمەسلېئەمما كۈن چىققۇچە ك بولىدۇ
 ئوقۇشى كېرەك. ازغۇسلى قىلىپ نامبۇرۇن 
 ھەيز ئەمما  بولسىمۇ ھېس قىلغان ھەيزنىڭ ئاالمىتىنى ئايال كىشى
 ①دۇ.بولى دۇرۇسروزىسى تۇتقان  ،دىن كېيىن كەلگەن بولسااتقانپ قۇياشقېنى 
 غۇسلى  پاكالنغان بولسا كۈن توشماستىن بۇرۇن 61 اسدار ئايالنىپ

رىنىڭ ېئ ۋە قىالاليدۇ ئۆمرە ھەج، ئوقۇيدۇ ازنام، روزا تۇتىدۇ يىنېقىلغاندىن ك
 ئىچىدە بىر قېتىم پاكلىنىپ بولغاندىنكۈن  61ئەگەر  ئادا قىالاليدۇ. مۇھەققىنى

                                                             
 بەت. -027 توم -05 «مجموع فتاوى ابن باز» ①
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 اراشقا ئاساسەن نىپاسكۆزق كەلگەن قان سەھىھ ،لىپ قالساېك قانيەنە كېيىن 
غان ئوقۇ روزىسى، تۇتقانيالنىڭ پاكالنغان ھالىتىدە ئۇ ئا نىدۇ.سابلىېھ قېنى

ئىبادەتلەرنى  پاك ھالىتىدە قىلغاندۇرۇس بولۇۋېرىدۇ، ھەجى قىلغان  نامىزى ۋە
 ①.ادا قىلمىسىمۇ بولىدۇقايتا ئ
 ەتۆرەلم ، چۈشكەنچۈشۈپ كەتسەباال ياكى  چۈشۈرسە باال ئايال كىشى 
باش قىسىملىرى سىزىق ياكى  قول ،كىرمىگەنىنسان شەكلىگە ئېنىق ئتېخى 

 نىڭ ھۆكمىدە ئەمەسدارھەيز ياكى دارئايال نىپاس بۇ ،بولساھالىتىگە كەلمىگەن 
 رىنىڭ ھەققىنى ئاداېئ، رىدۇېۋۇىھازەنىڭ ھۆكمىدە بولۇپ روزا تۇتبەلكى ئىست

ق ئايالالر بۇندا ، شۇنداقاللىدۇنامازغا ئايرىم تاھارەت ئابىر ۋاق ھەر  قىلىدۇ،
ۋە  ناماز بىر جەملەنگەنرئۇ ئايالنىڭ ھە .دۇرۇس بولىدۇسا ۇئوق ەملەپنامازنى ج

 ②غۇسلى قىلىشى مۇستەھەپتۇر. بىر قېتىم بامدات نامىزى ئۈچۈن
 تىن باش پۇت، ،قول ار ئايال چۈشۈرۈۋەتكەن تۆرەلمىدەدئەگەر ھامىل

 ۆكمىدە بولۇپ نامازئايال نىپاسنىڭ ھبۇنداق  ،بوغۇمالر بىلىنسە ئىبارەت
 ؛يىن ئادا قىلىدۇېقازاسىنى ك ىسىنىڭروزئوقۇمايدۇ، روزا تۇتمايدۇ ۋە تۇتمىغان 

، بۇ ئايالنىڭ ھۆكمى ئىستىھازەنىڭ ھۆكمىگە ئەگەر ئۇ بوغۇمالر بىلىنمىسە
 تۆرەلمە بوغۇملىرىنىڭ»ئوخشاش بولۇپ، پاكلىنىپ ناماز ئوقۇيدۇ ۋە روزا تۇتىدۇ. 

كۈن  21 ھالەتتە كۆپىنچە، ئادەتتە كۈن 10 ەڭ قىسقىسىمۇددىتىنىڭ ئ ىنىشبىل
.بولىدۇ تۆرەلمە يىن چۈشۈپ كەتسە ۋە دوختۇرالر ېكۈندىن ك 21ئەگەر   ③«

ە ، بۇمۇ ئىستىھازئىلگىرى سۈرگەن بولسا بوغۇملىرىنىڭ بىلىنمىگەنلىكىنى
 .بولىدۇ

 ھەققىدە قلۇقارغۇچ سۇيۇقلۇق ۋە دۇغ سۇيۇئايالالردىن كېلىدىغان س
كەلگەن  قېنى ئۈزۈلۈپ بولغاندىن كېيىنھەيز  خىل سۇيۇقلۇق ئەگەر بۇ

ت تاھارەبىر قېتىم نامازغا بىر ۋاق بۇنداق ئايال ھەر ھېسابالنمايدۇ،  ھەيزبولسا 
قېنىغا ھەيز  بۇ خىل سۇيۇقلۇقئەگەر از ۋە روزىنى ئادا قىلىدۇ؛ ئېلىپ نام

                                                             
 بەت. -700 توم -01 «مجموع فتاوى ابن باز» ①
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روزا  ەۋ ز ئوقۇمايدۇبۇنداق ئايال ناما ىنىدۇ،ز ھېسابلكەلگەن بولسا ھەي ئۇلىشىپال
 ①.تۇتمايدۇ

 رامىزان كۈندۈزلىرى پاك بولغان ئايال
الىمالرنىڭ ئ ،ى ھەيزدىن پاك بولغان بولسازان كۈندۈزلىرىئايال كىشى رام

 ىسىزئۆزرجەھەتتىن  يشەرئى كۈچلۈك كۆزقارشى شۇكى، بۇ خىل ھالەتتە ئۇ ئايال
 لۈك روزىنىڭيىيىشتىن توختايدۇ ۋە شۇ كۈن ەبىر نەرس ىقى ئۈچۈنبولغانل

 ②.قازاسىنى قىلىدۇ

 ھەيز توختىتىش دورىسى ئىشلىتىش 
ئايال كىشىنىڭ رامىزاندا » :ى مۇنداق پەتىۋا بەرگەنتېتكومى پەتىۋا يدائىمى

ىغا ساغالملىق يئادەت توختىتىش دورىسىنى ئىستىمال قىلىشى ئايالنىڭ ئومۇمى
 ③.«دۇرۇستۇرلەن ۆرسەتمەسلىك شەرتى بىتەسىر ك

 .ئىكەنلىكىنى ئوتتۇرىغا قويماقتا دوختۇرالر بۇنىڭ زىيانلىق ئەمەلىيەتتە،
 يھەيز توختىتىش دورىسىنىڭ ئومۇمى» :ېگەنسەيمىن مۇنداق دۇئىبنى ئ

 ④.«ۋە بالىياتقۇغا زىيانلىق ئىكەنلىكى مەلۇم لىقساغالم
رنى اق دورىالندبۇبولغان زىيانلىق  ىغاساغالملىقئۆزىنىڭ ئايال كىشىنىڭ 

 ەيزھ ،چۈنكى .ياخشىدۇرئۆز ھالىتىدە قېلىشى  شىغا قارىغاندائىستىمال قىلى
 نىڭ قازاسىغاهللا ۋەتكەن قانۇنىيىتىدۇر.ۈنىڭ ئۆز ئايال بەندىلىرىگە پۈتهللا ـــ

قا  هللائېھسان قاتارلىق ئەمەللەر بىلەن -سەدىقەۋە  زىكىر دۇئا،شى، ۇرازى بول
 ⑤.شىدۇرئۇ ئايالغا ياخ دىشىيېقىنلىق ئىز

ۋە نىپاسدار  دارەيزھ: >تىنمەن ئىمام زەھھاك» :ېگەنجۇۋەير مۇنداق د
 ،ۇنداقش> :ئۇ سام،دەپ سورى <نېسىۋىسى بوالمدۇ؟ نىڭمۇ قەدر كېچىسىدىنئايالالر

ىن چىسىنىڭ ساۋابىدېقەدر ك قانداق كىشىنىبۇل قىلغان ھەروئەمەللىرىنى ق هللا
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 ①.«< دەپ جاۋاب بەردىسىۋىدار قىلىدۇېن

 ەففارەتۋە ك قازا 
ا رامىزان روزىسىغ جەھەتلەردە تولۇقالپ تۇتۇلغان قازا روزا تۆۋەندىكى

 ئوخشاشتۇر:
 ۋاجىب بولىدۇ.نىيەت قىلىش . قازا روزىغا كېچىدە 0
 .كېيىن بۇزۇشقا بولمايدۇ باشلىغاندىن. 7

ئەمما بۇ ئىككىسىنىڭ ئوخشىمايدىغان تەرىپى شۇكى، قازا روزا ھەققىدىكى 
ارقا ياكى كۈن ئاتالپ قازا روزىنى ئارقىمۇئي بولغانلىقى ئۈچۈن، ئايەت ئومۇمى

رَ ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا .تۇردۇرۇستۇتۇش 
َ
خ
ُّ
اٍم أ

َ ي 
َ
 ِمْن أ

ٌ
ة
َ ِعد 

َ
باشقا كۈنلەردە » ﴾ف

 .②«تۇتسۇن

 شتۇرقەرزگە ئوخشا اقازا روز 
 بولۇپ، بولغان قەرزگە ئوخشاش بۋاجىخۇددى قازا روزىنى ئادا قىلىش 

 دائىر ھۆكۈملەردىن: ئۇنىڭغا
 .لىغاندىن كېيىن بۇزۇشقا بولمايدۇباش. روزىنى 0
 ③دۇرۇس. مۇتۇتۇشى اتالپكۈن ئ تۇتۇش ۋەئارقا ئارقىمۇ. 7
بولمىسا، ئېرىنىڭ رۇخسىتىنى ئېلىش شەرت  رى ېئېشىدا ئەگەر ق. 0

ەنە يرۇخسىتىنى ئالىدۇ لېكىن ئېرىنىڭ بولسا بار قىلىنمايدۇ؛ ئېرى قېشىدا 
ەنھا ە رەزىيەلالھۇ ئئائىش. قىستاپ قالسا تۇتۇۋېرىدۇۋاقىت مىزانغا را دىكىبىر يىل

 «أستطيع أن أقضي إال في شعبانكان يكون علي الصوم من رمضان فما » :ېگەنمۇنداق د
، مەن پەقەت شەئبان قېلىپ قاالتتىنىڭ ئۈستۈمدە رامىزاننىڭ قازا روزىسى ېم»

 ④.«يتتىمبوالال ئېيىدىال قازاسىنى قىلىشقا قادىر

 تۇتۇش ۋاجىب روزىنى بۇرۇن 

                                                             
 بەت. -711ناملىق كىتاب  «لطائف المعارف» ①

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -015سۈرە بەقەرە  ②
 بەت. -002 توم -01 «فتاوى اللجنة الدائمة» ③
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ④
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ىنى سلۈك روزىشەۋۋالنىڭ ئالتە كۈن ئۈستىدە قازا روزىسى قېلىپ قالغان ئايال
 .ئادا قىلىشى كېرەكقازا روزىسىنى رامىزاندىن قېلىپ قالغان  ،تۇتۇشتىن بۇرۇن

بشيء أحب إلى مما  ما تقرب إلي عبدي»ھەدىس قۇددۇسىدا مۇنداق دېگەن: تائاال  هللا
نى لەرئەمەل ىپ بېكىتكەنپەرز قىل ئۇنىڭ ئۈستىگە نىڭمەن بەندەم»« عليه ضتافتر 

 ①«.اڭا يېقىنلىشىشىنى ئەڭ ياخشى كۆرىمەنئادا قىلىش ئارقىلىق م
ادا ئەمەللەرنى ئ پمۇستەھەئەجرى  ادا قىلىشنىڭئەمەللەرنى ئ بۋاجى
 ىڭ ئەجرىدىن كاتتا ئىكەنلىكىنى ئالىمالر ئوچۇق بايان قىلغان.قىلىشن

ئادا  ـــ زىممىسىدىكى مەجبۇرىيەتنى ئالدىراشبنى ئادا قىلىشقا ۋاجى
 قىلىشقا ئالدىرىغانلىقتۇر. 

 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئەبۇ ئەييۇب ئەنسارى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن نەقىل قىلىنىدۇكى، 
كىمكى رامىزان » «الدهر كصيام كان شوال من ستا   أتبعه ثم رمضان صاممن » مۇنداق دېگەن:

ۇپ بولۇپ، )ھېيتتىن كېيىن( ئۇنىڭغا شەۋۋال ئېيىدىن ئالتە كۈن تۇت نىروزىسى
 ②.«روزىنى ئەگەشتۈرۈپ تۇتسا، يىل بويى روزا تۇتقانغا ئوخشاش ساۋابقا ئېرىشىدۇ

نىڭ زاھىرى، رامىزاندىن قېلىپ قالغان قازا روزىنى تۇتۇپ بولۇپ بۇ ھەدىس
تىلغا ئېلىنغان ئاندىن شەۋۋال ئېيىدىكى ئالتە كۈن روزىنى تۇتسا ھەدىستە 

 ③.ىرگە ئېرىشىدىغانلىقىنى بىلدۈرىدۇئەج

 قازا ۋە نەپلە روزىنىڭ ئەجرى 
 ئادەتلەنگەن بولسا، بۇ يشەنبە كۈنلىرى روزا تۇتۇپەپدۈشەنبە ۋە ئايال كىشى 

كۈنلەرنى رامىزاندىن قالغان قازا روزىسىنى تولۇقالشتا غەنىيمەت بىلىپ، بۇ 
زا روزىسىنىمۇ قوشۇپ نىيەت قىلىپ، بىرال كۈنلەرنىڭ روزىسىغا رامىزاننىڭ قا

ۋاقىتتا قازا روزىنىڭ ئەجرى ۋە نەپلە روزىنىڭ ئەجرىدىن ئىبارەت قوش ئەجىرگە 
تى ھسانى ناھايىېئ-ەزلىپتائاال  هللا شۈبھىسىزكى،ئېرىشىشنى ئۈمىد قىلسۇن. 

 ④زاتتۇر. رىكەڭ

                                                             
 بۇخارى توپلىغان. ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
 بەت. -027 توم -05 «مجموع فتاوى ابن باز» ③
 بەت. -61 توم -71 «نمجموع فتاوى ابن عثيمي» ④
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 قازا روزىنى كېچىكتۈرگەن كىشى ھەققىدە 
رامىزان  يەنە بىر يىلقى روزا تۇتالمىغان كىشىرامىزاندا بىر نەچچە كۈن 

قازاسىنى قىلىشى قېلىپ قالغان روزىسىنىڭ  رامىزاندىن كېلىشتىن بۇرۇن
يەنە بىر يىلقى تاكى دىن قېلىپ قالغان قازا روزىسىنى ۋاجىب. ئەگەر رامىزان

گۈچە كېچىكتۈرگەن بولسا، مۇنۇ ئىككى ھالەتنىڭ بىرىدىن خالىي رامىزان كىر
 يدۇ:بواللما
 شىگە ئوخشاش يېڭى رامىزان كىرگەنگە قەدەر كېسىلى داۋامالشقان كى

، بۇنداق كىشى پەقەت ساقايغاندىن كېيىن قازاسىنى ئۆزرىلىك كىشى بولسا
 قىلىدۇ.
 اشكىشىگە ئوخش قازاسىنى قىلىشقا ئىمكانىيىتى بار تۇرۇپ سەل قارىغان 

گۇناھكار : ىدۇخىل ئىش كېلىپ چىقئۈچ  نىڭدىن، بۇئۆزرىسىز كىشى بولسا
قازاسىنى قىلىش بىلەن بىر ۋاقىتتا ھەر كۈنلۈكى ئۈچۈن  بولۇش، تەۋبە قىلىش،

 بىر مىسكىنگە تائام بىرىش.
 تۇتۇش اجۈمە كۈنىدە قازا روز 

سوئال: ئەگەر بىر كىشىنىڭ زىممىسىدە رامىزاننىڭ بىر كۈنلۈك قازا روزىسى 
 مدۇ؟بولسا، بۇ روزىنى جۈمە كۈنىدە ئادا قىلسا بوالبار 

 بەلكىجۈمە كۈنى بولغانلىقى ئۈچۈن ئەمەس ئۇ كۈننىڭ  ،جاۋاب: جۈمە كۈنىدە
ات كۈنىگە ئۇدۇل كېلىپ قىلىش ياكى ئەراپزىممىسىدىكى قازا روزىنى ئادا 

 ①تۇتسا بولىدۇ.ئۈچۈن روزا قالغانلىقى 

  بار ھالەتتە ئۆلۈپ كەتكەن  قېلىپ قالغان روزىسىزىممىسىدە
 كىشى
 ە سەۋەبلىك روزا ئوخشاش ئۆزر سەلگەېمايدىغان كياكى ساقاي قېرىلىق

 لۈكھەر كۈن زىممىسىدە قازا روزا بار ھالەتتە ۋاپات تاپقان كىشىنىڭ تۇتالماي،
 .دۇلىرىىب ئامبىر مىسكىنگە تائۈچۈن  روزىسى
 ىرىسەلگە ئوخشاش ئۆزرىلېساقىيىدىغان كۋە ياكى  ھەيز ياكى سەپەر 

                                                             
 بەت. -716 توم -2 «فتاوى اللجنة الدائمة» ①
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، بۇنداق كەتكەن بولسا ئۆلۈپ تەداۋاملىشىپ، ئۆزرىسى يوقىمىغان ھالەت
 .بىرىلمەيدۇ يەمۇىفىد ،كىشىنىڭ روزىسىنىڭ قازاسى قىلىنمايدۇ

  ئەگەر قازاسىنى قىلىشقا ئىمكانىيەت تېپىپ تۇرۇپ قازاسىنى قىلمىغان
كىشىنىڭ روزىسىنىڭ قازاسىنى تۇققانلىرىغا شۇ -بولسا، شۇ كىشىنىڭ ئۇرۇق

ر . ئەگەر ئۇالئۆزئارا بۆلۈشۈۋالسا بولىدۇ مۇستەھەپ بولىدۇ. ئۇالر كۈنلەرنى شقىلى
ئۆلۈپ كەتكەن كىشىنىڭ قالدۇرۇپ كەتكەن مېلىدىن  ،روزا تۇتۇشنى خالىمىسا
 مىسكىنگە تائام بىرىدۇ.

  ئەگەر رامىزان ئېيىدا ئۆلۈپ كەتكەن بولسا، رامىزاننىڭ قالغان قىسمى
 .تولۇقالپ تۇتۇلمايدۇ ۋە قالغان كۈنلەر ئۈچۈن تائام بىرىلمەيدۇ

 دا تۇرۇشنامىزى ۋە قىيام راۋىھات 
 رامىزان ئېيىدا قىيامدا تۇرۇش

 «ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إيمانا ضانمن قام رم»: ھەدىستە مۇنداق كەلگەن
ۋە ساۋاب ئۈمىد گەن ئىشەننىڭ ۋەدىسىگە هللا (كېچىسى)زان ىكىمكى رام»

 ①.«كەچۈرۈم قىلىنىدۇنقى گۇناھلىرى ( تۇرسا، ئۇنىڭ بۇرۇقىيامدا)غان ھالدا قىل
ھۇزۇرى قەلب  ھالدا ئىخالس قىلغان ۋە ئىرادە ،ھىممەت ،ياخشى نىيەت» ،يەنى

« د قىلغان ھالدا قىيامدا تۇرساىۋە ئۈم ەنگەننىڭ ساۋابىغا ئىشهللابىلەن 
 بولىدۇ. لىكگەنېد

 تۇرماقچى بولغان كېيىن يەنە قىيامدا دىن قايتقاندىننامىزى تاراۋىھم ئىما
 ىر نامىزىنى قايتا ئوقۇمايدۇ.ۋىت ،ۇەكئەتتىن ئوقۇيدر ئىككى ئادەم

 شئۈمىد قىلى ئازابىدىن قورقۇپ، رەھمىتىنى نىڭهللا

مًَعا﴿تائاال مۇنداق دەيدۇ:  هللا
َ
ا َوط

ً
وْف

َ
ْم خ هُّ

َ ئۇالر پەرۋەردىگارىنىڭ » ﴾يَْدعُّوَن َرب 

 .②«)ئازابىدىن( قورقۇپ، )رەھمىتىنى( ئۈمىد قىلىپ ئۇنىڭغا دۇئا قىلىدۇ
قۇتقۇزۇشنى تەلەپ  تىن ئۆزلىرىنىهللا، ياش تۆكۈپ ،سەپ بولۇپ پتۈزتۈئۇالر 

رى ئۈچۈن ئۆزىگە لى. ئۇالرنىڭ بەزىسى، ئۆزىنىڭ ئۆتكۈزگەن كەمچىلىكماقتاقىل
ا: ۋە ماقتھەققىدە تەپەككۇر قىل شىتىئاخىرەتنىڭ دەھ ،يەنە بەزىسى كايىماقتا؛

                                                             
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①

 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -08سۈرە سەجدە  ②
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 ەنمەكتە.الدىدا ئەيمۇچى زاتنىڭ ئتۇرغ كۆرۈپ ۋە ھەممىنى ئاڭالپ ،يەنە بەزىسى
 اتىن نىجاتلىق سوراپ ئىلتىجهللاتاڭ سەھەرگىچە ئۇالرنىڭ ئادىتى ھەتتا 

 شتۇر.قىلى
 مەغپىرەت قىلغىن. ھلىرىمىزنىاگۇن !هللائى 

 ئىمام قايتقانغا قەدەر
 «ليلة قيام له كتب ينصرف حتى اإلمام مع قام من» :گەنېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

ا قەدەر ئۇنىڭ بىلەن بىرگە قىيامدا تۇرغان كىمكى ئىمام نامازدىن قايتقانغ»
 ①.«تۇرغاننىڭ ئەجرى يېزىلىدۇقىيامدا بولسا، ئۇ كىشىگە پۈتۈن بىر كېچە 

چە قىيامدا ېك پۈتۈن بىرغىچە بىللە تۇرۇپ ىئاخىر ئىمام بىلەن ،بۇ ھەدىس
 جامائەت بىلەن ئوقۇشنىڭ نامىزىنى تاراۋىھتۇرغاننىڭ ئەجرىگە ئېرىشىش ئۈچۈن 

 ②ىكىنى ئۇقتۇرىدۇ.ئەۋزەلل
ياكى ۋە رەكئەت  70 ياكى ت،رەكئە 00 ياكى ،رەكئەت 00 جامائەتكەئىمام 
لە بىلئىمام بىلەن  وقۇپ بەرسىمۇ، تاكى ئىمام قايتقانغا قەدەرئ كۆپئۇنىڭدىن 

 ③.زەلۋقىيامدا تۇرۇش ئە
ۇپ بەرسە، پۈتۈن ئوقناماز  بولۇپ ئىمامكىشى تە بىر قانچە دىجئەگەر بىر مەس

ىپ قاتنىشتولۇق ساۋابىنى ئېلىش ئۈچۈن ھەممىگە  ېچە قىيامدا تۇرغاننىڭبىر ك
 ④دۇر.ئاخىرالشتۇرۇش ئەۋزەل

 نامىزىنىڭ ھۆكۈملىرى تاراۋىھ 
 شباشالش دۇئاسى ئوقۇ ئەت نامازنى باشلىغانداھەر ئىككى رەك. 
 تەسبىھ ئوقۇلمايدۇ-لىقىدا زىكىرىناماز ئار. 
  ة صال »ەدىستە مۇنداق كەلگەن:( )ھ ن.بەلگىلەنمىگەئومۇمىي رەكئەت سانى

 ⑤.«ئوقۇلىدۇ ەكئەتتىنئىككى ر-رەكئەت ئىككى ېچىلىك نامازك» «الليل مثنى مثنى
 رەكئەت، ئۈچ نامىزى تاراۋىھ رەكئەت سەككىزقىلغاندەك  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،شۇڭالشقا

                                                             
 دېگەن.« سەھىھ»ىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى ت ئەبۇ داۋۇد ۋە ①

 بەت. -002 توم -00 «مجموع فتاوى ابن باز» ②
 بەت. -078 ومت -00 «مجموع فتاوى ابن باز» ③
 بەت. -021 توم -06 «مجموع فتاوى ابن عثيمين» ④
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ⑤
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 دۇر.ۋىتىر نامىزى ئوقۇش ئەڭ ئەۋزەل
 وِس ُسبَْحاَن المَ »قېتىم  ئۈچ ۋىتىر نامىزىدىن كېيىن ۇ ۋە دەيد  ①«لِِك الُقدُّ

 ②.ا ئاۋازىنى سوزۇپراق دەيدۇقېتىمد ئۈچىنچى
 سەجدىدىكى زىكىرلەرۋە  ۇرۇك 

كېچىلىك  ،بولۇپ ىھالىت تئىبادەئەڭ گۈزەل ۋە سەجدە ئىنساننىڭ  رۇكۇ
كېچىلىك قىيامدىكى رۇكۇ ۋە  بۇ ئىككىسىنى ئۇزۇن قىلىش سۈننەتتۇر.قىيامدا 

 ئوقۇلىدۇ: سەجدىدە تۆۋەندىكى زىكىرلەر
 .③«ُسبَْحاَن ِذي الَْجبَرُوِت َوالَْمَلُكوِت َوالِْكبِْريَاِء َوالَْعظََمةِ »
 .④«ُسبَْحانََك الل ُهم  َرب نَا َوِبَحْمِدَك، الل ُهم  اْغِفْر لِي»
وٌس، رَبُّ الَمالَئَِكِة َوالرُّوحِ »  .⑤«ُسبُُّوٌح، قُدُّ
 لەر ئارا يۆتكىلىشجىدمەس 

قۇرئاننى چىرايلىق  ،ھاسىل قىلىش مەقسىتىدە ئخۇشۇ اىزىدنامتاراۋىھ 
ر . ئەگەىش دۇرۇسمەسجىدكە يۆتكىلتىن جىدئىمامنى ئىزدەپ مەس ئوقۇيدىغان

ئاڭالپ قەلبى راھەتلىنىدىغان ۋە ئاۋازىنى  تاپقان ئىمامنىڭ قىرائەت قىلغان
 شۇ ئىمامنىڭ يېنىدانامازنى  بولسا، ھاسىل بولىدىغان ئنامازدا خۇشۇ

ە مەسجىدتيەنە بىر  ھاسىل بولغان خۇشۇئ تەمەسجىدبىر  چۈنكىالشتۇرسۇن داۋام
 ⑥.مۇمكىنھاسىل بولماسلىقى 

 ا خۇپتەن نامىزىغا ئۈلگۈرەلمىگەن كىشىرامىزاند 
ئىمام تاراۋىھ نامىزى ئوقۇۋاتقاندا  ،ن نامىزى ئوقۇلۇپ بولۇپخۇپتە :سوئال

 ؟قايسى نامازنى ئوقۇيدۇ گەن كىشىمەسجىدكە كىر

                                                             
 نى بارچە نۇقسانالردىن پاك دەپ ئېتىقاد قىلىمەن.هللامۇقەددەس پادىشاھ تەرجىمىسى:  ①

 دېگەن.« سەھىھ»نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ②

كىبىرلىك ۋە كاتتىلىق ئۇنىڭغىال خاس  ىسى،نىڭ ئىگسەلتەنەتۋە  قۇۋۋەت-بارلىق كۈچ :تەرجىمىسى ③
 ن.تىمەېنى پاك دەپ ياد ئهللابولغان 

! هللاىمەن. ئى ساڭا ھەمدە ئېيت ەن ۋەتىقاد قىلىمېنى پاك دەپ ئېس !هللا ئى رەببىمىز: تەرجىمىسى ④
 مېنى مەغپىرەت قىلغىن.

ىئىلنىڭ نۇقساندىن پاكسەن، پەرىشتىلەرنىڭ ۋە جىبر-! سەن بارلىق ئەيىبهللاتەرجىمىسى: ئى   ⑤
  رەببىسەن.

 بەت. -072 توم -00 «مجموع فتاوى ابن باز» ⑥
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خۇپتەننى ئايرىم  بولساكىشى كۆپ ئۇنىڭدىن ياكى ئىككى ئەگەر »: جاۋاب
 .ىمۇ دۇرۇستۇرئىقتىدا قىلسئىمامغا خۇپتەننى نىيەت قىلىپ ئەۋزەل،  ىئوقۇش
ەۋمى ق بولۇپ، بىلەن خۇپتەننى ئوقۇپ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئاز ۇم ،چۈنكى

ئوقۇپ  ىتىدەھال ەپلەنقەۋمىگە خۇپتەن نامىزىنى  بارغاندا، قېشىغا قايتىپ
 ىقتىدا قىالتتى.نىڭغا ئۇقەۋمى ئ ،بىرەتتى

بولسا خۇپتەننى نىيەت قىلىپ ئىمام بىلەن بىرگە ئوقۇشى  بىرال كىشىئەگەر 
 ①.«ئەۋزەل، قالغان قىسمىنى ئۆزى تولۇقلىۋالىدۇ

 چە نامىزىنىڭ ئەدەپلىرى ېك 
ؤال ، وإذا مر بآية فيها سإذا مر بآية فيها تسبيح سبح ملسو هيلع هللا ىلصكان » ھەدىستە مۇنداق كەلگەن:

 ئايەتلىرى ئۆتكەن چاغدا تەسبىھ ىزىدانام ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ » «سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ
ايەتلەر ئ يدىغانپاناھ تىلە دۇئا ئايەتلىرى ئۆتسە دۇئا قىالتتى ۋە ،تەسبىھ ئېيتاتتى

ئۈچۈن شۇنداق قىلىش يولغا  جامائەتۋە  ئىمام  ②.«تىلەيتتى پاناھ ئۆتسە
 . نقويۇلغا

ِكَتاَب ﴿ :تائاالنىڭ هللارەزىيەلالھۇ ئەنھۇ ئۆمەر ئىبنى خەتتاب 
ْ
اهُّمُّ ال

َ
ْين

َ
ِذيَن آت

َ  
ال

 ِتلَاَوِتهِ 
َ هُّ َحق 

َ
ون
ُّ
 ③«بىز ئاتا قىلغان كىتابنى تېگىشلىك رەۋىشتە ئوقۇيدىغانالر بار» ﴾يَْتل

 غاندائوقۇ نىيىتىئۇالر رەھمەت ئا ،يەنى» :ېگەنگەن ئايىتى ھەققىدە مۇنداق دېد
قا سېغىنىپ هللا ىتىنى ئوقۇغاندائازاب ئاي ،نىڭ رەھمىتىنى سورايدىغانهللا
 ④.«ن كىشىلەردۇرپاناھ تىلەيدىغانىڭ ئازابىدىن هللا

  ئوقۇش ۋەجىم تۇرۇش 
ھ اناپتەسبىھ ئېيتىپ، ئەگىشىپ  ئىمامغاجامائەتمۇ  نامىزىدا تاراۋىھ ،تائۇنداق

 ؟مدۇتىلە
دا ھېچ مەسىلە قىلىشىداق بۇن ۋە يالغۇز ناماز ئوقۇغۇچىنىڭ ئىمام: بجاۋا

                                                             
فتاوى اللجنة »بەت ۋە  -700 توم -06 «مجموع فتاوى ابن عثيمين»بەت،  -72 توم -0 «مجموع فتاوى ابن باز» ①

 بەت. -617 توم -1 «الدائمة
  مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -070سۈرە بەقەرە  ③
  بەت. -616توم  -0 «ن كثيرتفسير اب» ④
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 نىڭ قىرائىتىنى تىڭشىشىغاجامائەتنىڭ ئىماميوق. ئەمما، بۇنداق قىلىش 
كى چۈن .قىلمىغان ياخشىيەتكۈزمەسلىكى كېرەك، ئەگەر دەخلى يەتكۈزسە دەخلى 

 ①.دۇرمۇھىم ئوخشاشال مۇئىمامغا قۇالق سېلىش
 دۇئاسىدا ئۆزىگە مۇشەققەت سېلىشقۇنۇت 

بەك ئاۋازىنى  ،رىلەردە زىيادە تەكەللۇپ قىلىشئىبا-زسۆ دۇئاسىدا نۇتۇق
ۋە باشقىالرنى زېرىكتۈرۈپ قويىدىغان دەرىجىدە ئۇزۇن قىلىش رى كۆتۈرۈش ىيۇق

پ قالماسلىقى ىنىدەپ چۈش بكىشىلەرنىڭ قۇنۇت دۇئاسىنى ۋاجى مەكرۇھتۇر.
 ②دۇر.ياخشىئوقۇماسلىقى قۇنۇت دۇئاسىنى  بەزىدە ئىمامنىڭ ،ئۈچۈن
 لغان يىغالشبو دۇرۇس 
 ياش تۆككەن تىن قورقۇپهللا ،ئىبادەتتۇر مۇتىن قورقۇپ ياش تۆكۈشهللا

قىراپ ئۈن سېلىپ، ۋار ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  لېكىن، .گە دوزاخ ئوتى تەگمەيدۇكۆز
، ئۈنسىز يىغاليتتى. بەزىدە يىغىدىن ئۆزىنى يىغلىمايتتى بەلكى يوشۇرۇن

ۇنداق م ھەدىستەكېتەتتى. تۇتۇۋاالتتى، يەنە بەزىدە ئۆزىنى تۇتۇۋااللماي يىغالپ 
دەك نيىغىسى قازان قاينىغا نىڭ ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » «أزيز كأزيز المرجلله »دېيىلگەن: 

 ③.«ئىدى
رەتلىگەن ياكى باشقىالردىن نەقىل ى ئۆز ئىمام بەزى ئىمامالرنىڭ دۇئالىرى

ئىنسان توقۇغان سۆزنى كۆككە كۆتۈرۈپ دا يىغالش قۇرئان ئاڭلىغان قىلغان سۆزدۇر.
 اليىقتۇر. ەكبەكر شتىنتوۋال

 كېيىنكى زىكىرلەر نامىزىدىن ۋىتىر 
وِس » ئۈچ قېتىم ۋىتىردىن ساالم بەرگەندە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر   «ُسبَْحاَن الَملِِك الُقدُّ

رَبُّ الَمالَئَِكِة » ى ۋەتى سەل سوزۇپراق ئوقۇيتقېتىمدا ئاۋازىنئۈچىنچى  ،دەيتتى
 ④دەيتتى. «َوالرُّوحِ 
 رىش مەسىلىسىىاپ باپ تىڭشجامائەتنىڭ قۇرئانغا قار 

رىدىغان كىشىلەردىن ىب نىڭ خاتالىقىنى كۆرسىتىپئىمامتاراۋىھ نامىزىدا 
                                                             

 بەت. -060 توم -00 «مجموع فتاوى ابن عثيمين» ①
 بەت. -080 توم -06 «مجموع فتاوى ابن عثيمين» ②
  دېگەن.« سەھىھ»نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ③
  بەت. -002توم  -0 «زاد المعاد» ④
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انچە رىشىنىڭ سۈننەتكە خىالپ بىر قىقۇرئانغا قاراپ تىڭشاپ ب ا كىشىلەرنىڭباشق
 :تەرىپى بار

  يالماسلىق؛كۆكرەككە قو قولنىئىككى 
  ؛غا قارىيالماسلىقۇنئورقىلىدىغان سەجدە 
 ت جەريانىدا قويۇش قاتارلىق ھەرىكە ۋە ئۆرۈش، بەت ننى ئېچىشقۇرئا
 ؛شىۇنىڭ ئاز بولئخۇشۇ
 ؛شىۇبۇزۇل نىڭققىتىىد ىدىكىلەرنىڭتراپئە 
 شۈتىڭشايمەن دەپ كۆپ كۆز يۈگۈرت.① 
 لىدىغان ئىشالرېكت ىقۇنۇتقا ز 
انِِتيَن ﴿: تائاال مۇنداق دەيدۇ هللا

َ
ِه ق

َ  
وا لِل ومُّ

ُّ
مازدا( ھۇزۇرىدا )يەنى نا نىڭ»هللا ﴾َوق

ۋە  ئىخالسمەن ،ڭالرنى تۆۋەن تۇتقانۈئۆزيەنى،  .②«ئىتائەتمەنلىك بىلەن تۇرۇڭالر
شۇڭا نامازدا زۆرۈرىيەتسىز قىلىنغان ھەر  .تىن قورققان ھالەتتە تۇرۇڭالرهللا

 ،ۋالىدۇۈبەزى كىشلەر قۇرئاننى كۆتۈر .لىنىدۇبھېسا ئورۇنسىزكەت ىقانداق ھەر
رئاننى ۋە قۇ قويالمايدۇنى كۆكرىكىگە ىقول ،مايدۇيالىغا قارنۇئورقىلىدىغان سەجدە 
 ەرل، ھەتتا بەزىنى قىلىدۇقويۇش قاتارلىق ئىشالر ۋە يېپىش بەت ئۆرۈش، ،ئېچىش

 .لىدۇىكەت قىنلىرىدا قۇنۇت دۇئاسىنى ئۈنگە ئېلىۋېلىش ئۈچۈن ھەروفېتېل
قۇشقا زىت وقۇنۇت ئ غىنى بويىچەۇبىزگە بۇير نىڭهللابۇالرنىڭ ھەممىسى 

 كەتلەردۇر.ىسىز ھەرترۈرىيەۆغان زلىدىېك
 ئوقۇلمايدۇ تىرۋى قېتىم چىدە ئىككىېبىر ك 

 ەپلەنيەنە  ىمۇدىچە ئاخىرېك بولۇپ،قۇپ وئنامىزى راۋىھ اتبىللە ئىمام بىلەن 
 :ئىككى خىل تالالش بارتۆۋەندىكىدەك ماقچى بولغان كىشىگە ۇقوئناماز 
  ،ىكىچىدېك ، ئاندىنيدۇبىرگە ئوقۇئىمام بىلەن ۋىتىر نامىزىنى بىرىنچى 
چۈنكى . ر ئوقۇمايدۇىۋىت ئوقۇيدۇ،قىلىپ  رەكئەتلىك جۈپ لىرىنىناماز نەپلە

ھەدىستە ۋىتىردىن كېيىن ئىككى رەكئەت ناماز ئوقۇغان ئىدى.  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
بىر كېچىدە ئىككى قېتىم ۋىتىر » «ال وتران في ليلة»: مۇنداق كەلگەن

                                                             
 بەت. -707 توم -06 «نمجموع فتاوى ابن عثيمي» ،بەت -060 توم -00 «مجموع فتاوى ابن باز» ①
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -701سۈرە بەقەرە  ②
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 ①.«ئوقۇلمايدۇ
 ،يەنە بىر  ەستىنبەرم ساالم بەرگەندەىردىن ساالم ۋىت ئىمام ئىككىنچى

پ كېچىنىڭ ئوقۇ خالىغانچەكېچە نامىزىنى ئاندىن  ،ۇپئوققوشۇپ رەكئەت 
 ② ئاخىرىدا ۋىتىر ئوقۇيدۇ.

  ۋە  اليىق تېخىمۇ خىل ھالەت رىيادىن ساقلىنىشقائەمما بىرىنچى
 .دۇرئەۋزەل
 ئوقۇشتىكى ئەدەپلىرىدۇئاسى قۇنۇت  نىڭئىمام 

 وقۇغاندا ئىمامغا اليىق بولىدىغان ئىشالرقۇنۇت ئ
 سۈننەتتە كەلگەن دۇئاالرنى ئوقۇش.ۋە  قۇرئان 
 چۈشىنىپ قالماسلىقىدەپ  بۋاجى دۇئاسى ئوقۇشنى قۇنۇت نىڭكىشىلەر 

 .بەزىدە ئوقۇماسلىقئۈچۈن 
 قاپىيەدىن ساقلىنىش. پ ۋەتەكەللۇزىيادە ئىبارىلەردە -سۆز 
 غا ە ياكى سۆزلەرنى تىلىق بولمىغان ۋەقۇئا ئەسناسىدا تىلغا ئېلىشقا اليد

 .ئالماسلىق
 ئوقۇماسلىق ۋارقىراپ بەك يۇقىرى ئاۋازدا. 
 تەبلىغ ياكى ۋەز دۇئاسىنى قۇنۇت ،مىسىدىن چەتنىمەسلىكېدۇئا ت-

 نەسىھەتكە ئايالندۇرۇپ قويماسلىق.
 ئوقۇماسلىق. ەتكۈدەك دەرىجىدە ئۇزۇنجامائەتكە ماالللىق ي  
 ىغان ئىشالرقۇنۇتتا رىئايە قىلىد 
قا ھەمدە ئېيتىپ بولغاندىن هللا ىدادۇئاسقۇنۇت ئىمام ۋىتىرنىڭ  :ئالوس

نى ىقولۋە لىمىلىرىنى تەكرارالشنىڭ كە هللا«يا »ۋە  «نشهد»، «حقا»كېيىن 
 ؟مەېھۆكمى ن نىڭكۆتۈرۈش

ئەمما دۇرۇس  دەپ بىرىشى« ئامىن»قۇنۇت ئەسناسىدا جامائەتنىڭ  :بجاۋا
 «ھانەبسۇ»، «سۇبھانەكە» ئەۋزەل. ىم تۇرۇشمەي جىېباشقا كەلىمىلەرنى د

ۋاالر بەزى پەتىۈش توغرىسىدىمۇ قولنى كۆتۈر  دۇرۇس،سە ېگەندەك كەلىمىلەرنى دېد

                                                             
 .دېگەن« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ①
 .بەت -007ۋە  -000 توم -00 «مجموع فتاوى ابن باز» ②
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 ①.كەلگەن

 تەكرارالش بەزى ئايەتلەرنى 
، تەپەككۇرغا يېتەكلەشۋە ئويلىنىش  ئۈستىدە ئىمام جامائەتنى ئايەتلەر

ئايەتلىرىنى  بئازا ۋەزى رەھمەت بە ۋە قورقۇش ھاسىل قىلىش مەقسىتىدە ئخۇشۇ

َحِكيمُّ ﴿ .تۇرسا دۇرۇستەكرار ئوقۇ-تەكرار
ْ
َعِزيزُّ ال

ْ
َت ال

ْ
ن
َ
 أ
َ
ك

َ  
ِإن
َ
ْم ف ِفْر لَهُّ

ْ
غ
َ
 َوإِْن ت

َ
ْم ِعَبادُّك هُّ

َ  
ِإن
َ
ْم ف ْبهُّ ِ

 
َعذ

ُّ
 ﴾إِْن ت

ئەگەر ئۇالرغا ئازاب قىلساڭ، ئۇالر سېنىڭ بەندىلىرىڭدۇر )ئۇالرنى خالىغىنىڭچە »
سەن(، )ساڭا ھېچ ئەھەدى تەئەررۇز قىاللمايدۇ(، ئەگەر ئۇالرغا )يەنى تەسەررۇپ قىلى

ئۇالرنىڭ ئىچىدىكى تەۋبە قىلغانالرغا( مەغپىرەت قىلساڭ، سەن )ئىشىڭدا( 
 ،گەن ئايەتكە كەلگەندەېد  ②«غالىب، ھېكمەت بىلەن ئىش قىلغۇچىدۇرسەن

لىق ھېس ئارامىب تنىڭئىمام جامائە ،لېكىن ن ئىدى.غارئۇزۇن تۇمۇ ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر 
ا، ىلسىقىغا جەزم قپەيدا بولىدىغانلئاۋازى زار -يىغا كۆڭۈلسىزۋە  قىلىدىغانلىقىغا

 ③دۇر.ئەۋزەل ئايەتلەرنى تەكرارلىماسلىق چۈنئۈ تەشۋىشلىنىپ قالماسلىق

 ت دۇئالىرىكۆپ ئوقۇلىدىغان قۇنۇ 
َعْل اجْ وَ » ـــ دۇئاسى ۋە بىز كۆپ ئاڭاليدىغان قۇنۇت بايان قىلىنغانسۈننەتتە 
 ⑤④.«ثَأرَنَا َعلَى َمْن ظَلََمنَا
كىشىلەردىنال ئىنتىقامىمىزنى  زۇلۇم قىلغانبىزگە  !هللائى  :شەرھىسى

تىدىغانالردىن ېۋۇھەددىدىن ئاشۇر ئېلىشتائالىدىغان قىلغىن، ئىنتىقام 
ردەك ناھەق زۇلۇم جاھىلىيەتتىكىلە ، ئەگەر ھەددىدىن ئاشۇرۇۋەتسەكقىلمىغىن

 قىلىپ سالىمىز.
 .دېگەن دۇئانى قۇنۇتتا كۆپ ئاڭاليمىز« المسيئين منا للمحسنين هبو »ىز ب

، ئۇالرنىڭ شاپائىتى ۋە دۇئاسى كىشىلەرنىڭ ياخشى !هللائى شەرھىسى: 
 لىقيامانبىلەن مۇسۇلمانالر ئىچىدىكى  كىتىىبەرئۇالرغا ھەمسۆھبەت بولۇشنىڭ 

                                                             
 بەت. -62 توم -2 «فتاوى اللجنة الدائمة» ①
 ئايەت. -001 مائىدەسۈرە  ②
 .بەت -066 توم -00 «مجموع فتاوى ابن باز» ③
 تەرجىمىسى: بىزنى بىزگە زۇلۇم قىلغانالردىن ئىنتىقام ئاالاليدىغان قىلغىن. ④
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ⑤
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دە ھبىتىياخشىالرنىڭ سۆ شۈبھىسىزكى، .ىلغىنۇ قپئە قىلغان كىشىلەرنى
ىلەن ب كىشىلەر ياخشى ،ىش سەۋەبلىرىدىندۇرىنۇ قىلپئە ـــ گۇناھالرنىڭ بولۇش

كىن مۇسۇلمان ېسائادەتكە ئېرىشىدۇ. ل-بەخت ھەمسۆھبەتتە بولغان كىشى
 ،مۇشۇ ئىشقىال باغلىۋالماسلىقىپەقەت  كىشى گۇناھلىرىنىڭ كەچۈرۈلۈشىنى

ۋە ساب ئېلىپ تۇرۇشى ېھ ئۆزىدىن-ئۆز ،ۋبە قىلىپ تۇرۇشىەدائىم تھەر قا هللا
 ①.تلەردە تىرىشچانلىق قىلىشى الزىمئىبادە-تائەت
ا ومتعنا بأسماعنا وأبصارن»بايان قىلىنغان:  مۇمۇنۇ دۇئا يەنە ەردەسەھىھ ھەدىسل 

 ③②.«وقوتنا ما أحييتنا، واجلعه الوارث منا
 ؟سۆزنىڭ مەنىسىدېگەن « واجلعه الوارث منا» دۇئادىكىبۇ 

ئۆلۈپ  كىقۇالقلىرىمىزنى تا ۋە كۆز !هللائى ـــ نىسى بۇنىڭ مە  :بجاۋا
دە ىلشەكبۇ سۆز مۇبالىغە  .دېگەنلىكتۇر بىزدىن ئايرىمىغىن كەنگە قەدەركەت

 قالدۇرغۇچىدىن مىراس خورمىراسكۆز ۋە قۇالقلىرىمىزنى خۇددى  ،كەلگەن بولۇپ
ئى » ەيەنبۇنى . گەنلىك بولىدۇېۋامالشتۇرغىن ددا ان كەبىيىنمۇ مەۋجۇد بولغېك

ئەۋالدلىرىمىزدا ۋارىسلىرىمىز ۋە  يىنمۇېبىزنىڭ كۆزلىرىمىزنى بىزدىن ك !هللا
 ④.بار مۇدەپ چۈشەنگەنلەر« زەت قىلغىنمۇھاپى

  مەسجىدكىچىك باال ۋە 
دادا بولغۇچى بالىنى مەسجىدكە بىللە ئېلىپ بارغاندا بالىنى ياخشى 

دىكى تۆۋەنبېرىشتا ئەمما، بالىالرنى مەسجىدكە ئېلىپ  تەربىيىلىگىلى بولىدۇ.
 :رىئايە قىلىش كېرەك ئىشالرغا
 بولۇش ەنگەنچۈش نىنامازكەن ۋە پەرق ئەت قارىنى-اقئ باال. 
  ،ىللەب بالىنى ئۆزىنىڭ يېنىدابالىنىڭ ھەرىكىتى رەتلىك بولسۇن ئۈچۈن 

 ۇش.ئولتۇرغۇز
 ىكتەبىرل بىلەن بالىالر باشقا كىچىك سەپلەرنىڭ ئارقىسىدا نىڭىبال 

                                                             
 .بەت -068 توم -8 «مجموع فتاوى ابن باز» ①
 ربىرىنى بىزگە ۋارىسقۇۋۋەتلىرىمىزدىن پايدىالندۇرغايسەن ۋە ئۇنىڭ ھە-! بىزنى كۆز، قۇالق ۋە كۈچهللائى  ②

 قىلغايسەن )يەنى بىز ئۆلگۈچە ساالمەت قىلغايسەن(.
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ③
 .بەت -006 توم -2« تحفة األحوذي» ④
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 ، ئۇنى سەپلەرنىڭ ئارقىسىغائۈچۈن زۇۋەتمەسلىكىقىتىنى بۇدىقباشقىالرنىڭ 
 كەتكۈزمەسلىك.

 ئىمكان بار سىرتتا  ،لىشىپ قالماسلىقى ئۈچۈنىئار ئىشقا يامان
  .قويماسلىق

  راقنئۇزۇ ئۇنى ئېيتىپ، تۈگەيدىغانلىقىنى تېزالبالىغا نامازنىڭ ئەجرى ۋە 
قا ۇپ ئوقۇشلىپ قالسا ئولتۇرېئۈندەش، ئەگەر بالىغا مۇشەققەت ك دا تۇرۇشقاقىيام

 .يرۇشبۇ
 راۋىھ نامىزىغا چىقىشىائايالالرنىڭ ت 

 «لهن ال تمنعوا نساءكم المساجد، وبيوتهن خير» ھەدىستە مۇنداق كەلگەن:
ا ئۇالرغ)نامازنى( ئۆيلىرىدە ئوقۇش  ،لەردىن توسماڭالرمەسجىد لىرىڭالرنىئايال»

 ①.«ىدۇرتېخىمۇ ياخش
 رۇشىدىن قەتئىينەزەياكى باشقا جايالردا بول ەمەكك نىڭئايالالر ،شۇڭالشقا

 ئايالالر ،ئەمما دۇر.ئوقۇشى ناھايىتى ئەۋزەل ىدەئۆينى ياكى باشقا نامازالر تاراۋىھ
 بارسا بولىدۇ: كەمەسجىد ئاساسىدا تۆۋەندىكى شەرتلەر

 شى.النغان بولۇھىجاب ىئەتنىڭ ئۆلچىمى بويىچە تولۇقشەر 
 رىنىڭ رۇخسىتى بولۇشىېياكى ئ يسىۋەلى. 
  قارىغۇچىسىز  بولۇپ قالسا، ئۇالر خەۋەر ئالىدىغان كىشىلەرھالىدىن

 قالماسلىقى.
 شلەتمەسلىكى ۋە زىننەتلەنمەسلىكىخۇشپۇراق ئى. 
 قا قىستاڭ بولۇش-اۇز قېلىش ياكى ئەرلەر بىلەن قىستشوپۇر بىلەن يالغ

 .كىبەرمەسلى ھارام ئىشالر يۈز ئوخشاش
 سالىھ ئايالنىڭ رولى 
 ،غەپلەتتە قالسا دىنزان پەزىلىتىىئۆز جۈپتى ھااللى رامـــ ئمىن ئايال ۇم
ا قىيامدا تۇرۇشنىڭ ئۇنىڭغ ،پۇرسەتنى چىڭ تۇتۇشقا قىزىقتۇرىدىغانئۇنى 

نەسىھەتلەر بىلەن ئەسلىتىپ -چىرايلىق ۋەزلىك ئۇسلۇبتا كمەتېپەزىلىتىنى ھ
 تۇرىدىغان ئايالدۇر.

                                                             
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
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غا چە نامىزىېچىلىرى ئۆز جۈپتى ھااللىنى كېك ىنىڭ ئايالىيل ئەئجەمھەبىبۇ
كېچە تۈگەيال ئورنىڭىزدىن تۇرۇڭ، ! ئى جۈپتى ھااللىم» :ئۇنىڭغا ئويغىتاتتى ۋە

بىزلەر  ،ئەمما .يول تۇرۇپتۇبىر زاق ۇئتولىمۇ ئالدىڭىزدا دەپ قالدى، 
 ①دەيتتى. «ا قالدۇقئۇزاقت بەكمۇسالىھالر كارۋىندىن  ۋە تەييارلىقىمىز چاال

 نىڭ ئاخىرقى ئون كۈنلىرىرامىزان 
ھېيت  كۆپ ۋاقىت ئاجرىتىش الزىم.تېخىمۇ  كەئىبادەت كۈنلەردەبۇ 

ن وئاخىرقى ئبىلەن بازارالرغا ئالدىراش  ېلىش ئۈچۈنالزىمەتلىكلىرىنى سېتىۋ
بىز  ،شمايدۇ. شۇنداق بولغانىكەنماسال الپەقەت شنىڭ پەزىلىتىنى چىڭ تۇتۇكۈن
كلىرى ھېيت الزىمەتلى تىن بۇرۇنكىرىش كۈنمۇبارەك ئون ە ئۈچۈن نېم
 دىرىمايمىز؟!تىۋېلىشقا ئالسې

 غان ئاياليىپنى چۇۋۇ ئىگىرگەن

لًا ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا
َ
ْم َدخ
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ك
َ
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َ
وَن أ

ُّ
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َ  
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َ
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َ  
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ُّ
َتِلف

ْ
خ
َ
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ْ
ن
ُّ
 ﴾َمِة َما ك

پارچە قىلىۋەتكەن خوتۇندەك -سىلەر پىششىق ئىگىرگەن يىپنى چۇۋۇپ پارچە»
مۈلۈك جەھەتتە( يەنە بىر جامائەدىن كۆپ -ان ۋە مالبىر جامائە )س. بولماڭالر

بولغانلىقى ئۈچۈن، قەسىمىڭالرنى ئالدامچىلىقنىڭ ۋاسىتىسى قىلىۋالىسىلەر 
)يەنى ئۆز ئارا ياردەملىشىش ئۈستىدە بىر جامائە بىلەن ئىتتىپاق تۈزۈشكەندىن 

مائە امېلى كۆپرەك يەنە بىر جامائەنى كۆرۈپال ئىلگىرىكى ج-كېيىن، سانى، پۇل
 هللابىلەن تۈزۈشكەن ئەھدىنى بۇزۇپ، كېيىنكى جامائە بىلەن ئەھدى تۈزىسلەر(، 

سىلەرنى ھەقىقەتەن بۇنىڭ )يەنى ۋەدىگە ۋاپا قىلىش ئەمرى( بىلەن سىنايدۇ، 
مەت كۈنى سىلەرگە چوقۇم ئايرىپ ناھەقنى قىيا-سىلەر دەتاالش قىلىشقان ھەق

كىيىمنى تىكىپ  ئىگىرىپپنى يى بۇ ئايەتنىڭ مەنىسى شۇكى،  ②«.رىدۇىب
 بىرلەپ چۇۋۇپ تاشلىغان ئايالغا ئوخشاش-ئاندىن ئۇنى بىر ،پۈتكۈزگەن

چىڭ  تتەئىبادە-تائەت دەكۈن 71رامىزاننىڭ بېشىدىكى  ـــ بۇيەنى،  دېگەنلىكتۇر.

                                                             
 .بەت -612 توم -0ناملىق كىتاب  «صفة الصفوة» ①
 ئايەت. -27سۈرە نەھل  ②
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 ،سالىھ ئەمەللەرنىڭ بازىرى بولغان ئاخىرقى ئون كۈنلىرىگە كەلگەندە ئەمما تۇرغان
 ۇر.مىسالد ئايالغاارلىرىدا يۈرگەن باز ئەرزىمەسشالپ دۇنيانىڭ تا ئىبادەتنى-تائەت

 ملسو هيلع هللا ىلص كان» :مۇنداق دېگەن نى سۈپەتلەپ ملسو هيلع هللا ىلصرەزىيەلالھۇ ئەنھا پەيغەمبەر ئائىشە 
ىدا ئونزاننىڭ ئاخىرقى ىرام ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر» «غيره في يجتهد ماال األواخر العشر في يجتهد
 ①.«اندا ئاالھىدە تىرىشاتتىئىبادەت قىلىشقا باشقا ۋاقىتالرغا قارىغ-تائەت

 ىسساالمھئەلەيپەيغەمبەر  ـــ گۈزەل ئۆرنەك

ى لىرىنىبال-ئەھلى، ئىبادەت بىلەن ئۆتكۈزەتتىچىلىرىنى ېك ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
كېتەتتى،  پۇتلىرى ئىششىپ قتىنكۆپ ناماز ئوقۇغانلى ،اتتىنامازغا ئويغىت

ۋە سەجدە تىن قورقۇپ يىغلىغانلىقتىن مۇبارەك ساقاللىرى هللانامىزىدا 
-تائەتبىرگە بىلەن  ملسو هيلع هللا ىلصر پەيغەمبە مۇساھابىلەر تەتتى.ېپ كلۇئورۇنلىرى ھۆل بو

سوھۇرلۇق يەيدىغان ۋاقىتنىڭ  ھەتتائوقۇپ  نامازئۇالر  ،ردە تىرىشاتتىئىبادەتلە
دىن كېيىن ناماز ئوقۇپ  ملسو هيلع هللا ىلصر پەيغەمبەئۇالر . ئۆتۈپ كېتىشىدىن ئەنسىرەيتتى

 ھاسىالرغا تايانغان ئىدى. ھەتتاقىيامدا ئۇزۇن تۇرغانلىقتىن 

 تائام بىرىش موھتاجالرغا 
ڭ ئۇنى .ئىشتۇربىر  ساۋابلىق بەكمۇلەرگە ئەۋەتىش مەسجىدتائام تەييارالپ 

قىلىشقا تېخىمۇ اليىق  ىتىنىخىزملەر مەسجىد ۇلۇغ كېچىلەردەبۇ ئئۈستىگە، 
ا ردباشقا ۋاقىتال شىدۇ.بىلەن تو قىلغۇچىالر تىكاپېئ ۋە نامازخانالر بولغان

ۋە قا ئىتائەت هللائەجرى كاتتا بولغان يەردە،  نىڭمىسكىنلەرگە تائام بىرىش
كاتتا  رنەقەدەرىشنىڭ ئەجرى ىوھۇرلۇق ۋە ئىپتارلىق بستەقۋالىق قىلىۋاتقانالرغا 

 ؟ھە!-بوالر

 اب ئاالاليدۇساۋ مۇئۆزرىلىكلەر 
ۋەسە ەسنى ۋىكار تۇرغانلىقئايالالرغا بى سدارياكى نىپا دارھەيز بەزىدەشەيتان 

بۇنداق . مۇمكىن ئۈندىشىبازارغا چىقىشقا  ياكى زەشكەېئۆي بئۇنى  ،قىلىپ
 يدۇ.نى قىالالباشقا نۇرغۇن ئەمەللەر ئەمەلىيەتتە ،بىلەن ئايالالر روزا تۇتالمىغىنى

 لەن:ىمەس

                                                             
 غان.مۇسلىم توپلى ①
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 قىلىش، تەپەككۇرئۈستىدە  مەتلىرىېئۋە ن مۆجىزىلىرىنىڭ هللا 
 ياردەم بىرىش.خاتالىقىنى تۈزىتىۋېلىشىغا  اشقىالرنىڭب

 دۇئا قىلىش.قا هللانى ئەسلەش، هللادا ىۋە تىل قەلب 
 تىالۋەت قىلىش ىغان ھالەتتەقۇرئاننى تۇتم. 
 گە رازى بولۇشتەقدىر كەنپۈتهللا  دىن ئىبارەتھەيز. 
 نىڭ ھالىدىن خەۋەر چاقىلىرى-لىپ قالغان باالېق نىڭئۆمرە قىلغانالر

 ئېلىش.
 زمەت خى كىشىلەرگە وزىدارر ۋە مىسكىنلەرگە تائام بىرىش ،ھسان قىلىشېئ

 «ذهب المفطرون اليوم باألجر» :ئۈستىدە ئويلىنىپ بېقىڭمۇنۇ ھەدىس  .قىلىش
 ①.«ئېرىشتى ساۋابقابۈگۈن روزا تۇتمىغانالر »

 كمىتىېلۇشىنىڭ ھوب يوشۇرۇننىڭ قەدر كېچىسى 
ى ۋە ئۇنىڭ ئاخىرقى ئون كېچىلەردە بولۇش يوشۇرۇنقەدر كېچىسىنىڭ 

بەندە ئۇنىڭ ۋاقتىنى بىلمىگەنلىكى ئۈچۈن  ـــ ڭ ھېكمىتىيۆتكىلىپ تۇرۇشىنى
-دۇئاۋە ئىبادەت -تائەتئويالپ،  دەپ «بولۇشى مۇمكىن قەدر كېچىسى كېچەبۇ »

 ،ققا بولغان قۇلچىلىهللاچىدە ېھەر كشۇ ئارقىلىق  ،تەسبىھلەرنى كۆپ قىلىشى
تە ئىبادەت غىچەىلەر يىلېكئىپادىلىشى ھەمدە ساداقىتىنى ۋە  ئىخالس

 دۇر.بولۇپ ئادەتلىنىشى سالشمايدىغانسۇ

 كەتلىرىىنىڭ بەرقەدر كېچىسى 

ِذرِيَن ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ: هللا
ْ
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كېچىسىدە( نازىل قىلدۇق، بىز  مۇبارەك كېچىدە )يەنى شەبى قەدر ھەقىقەتەن
 .②«انالرنى )قۇرئان بىلەن( ئاگاھالندۇرغۇچى بولدۇقھەقىقەتەن ئىنس

 قەدر كېچىسىنىڭ بەرىكەتلىرىدىن:
  يىل  10يەنى ) دۇرئايدىن ئەۋزەل 0111ئىبادەتتە -ئەمەلقەدر كېچىسى

 .(دىن ئەۋزەلدۇرئاي تۆت
 نازىل بولغانقەدر كېچىسىدە  قۇرئان. 

                                                             
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 ئايەت. -0سۈرە دۇخان  ②
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 چۈشىدۇبىلەن رەھمەت ۋە ياخشىلىق  ىلەر كۆپلىگەنپەرىشت. 
 غان ئۈمىد قىلۋە ساۋاب  رىئەج تىنهللائىشەنگەن، قا هللا در كېچىسىقە
 ىرەت قىلىنىدۇ.پكى گۇناھلىرى مەغىئىلگىر غان كىشىنىڭدا تۇرقىيام ھالدا
 ئائىشە رەزىيەلالھۇ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر شۇنىڭ ئۈچۈن  .دۇئاالر ئىجابەت بولىدۇ
 !هللائى »« ِحبُّ الَعْفَو فَاْعُف َعنّيالل ُهم  إن َك َعُفٌو تُ » :قىلغان ۇ دۇئانى تەۋسىيەمۇن غائەنھا

 ①.«ېنى ئەپۇ قىلغىنم سەن،ياخشى كۆرى پۇ قىلغۇچى، ئەپۇ قىلىشنىسەن ئە
 بادەتتە چىڭ تۇرۇشىئ-كۈندۈز تائەت-كېچە 

ىن دكۆرۈنۈشلىرى نىڭئون كۈنىگە ئېتىبار بەرمىگەنلىك رامىزاننىڭ ئاخىرقى
 ھۇرۇنلۇقكۈندۈزلىرى  سىمۇادەتتە چىڭ تۇربىئ-چىلىرى تائەتېبەزىلەرنىڭ كـــ 

الپ دىن ئۇخئەسىر نامازلىرىۋە شىن ېپبەزىلەرنىڭ  يەنە ،ۋە بوشاڭلىق قىلىشى
  قېلىشى.

قەدر كېچىسى ھەققىدە ئىمام »: ېگەنمۇنداق د ب )رەھمەھۇلالھ(ئىبنى رەجە
 ②«.تۇر<ئوخشاش گەزىمۇ كېچىسىۈئۇنىڭ كۈند> مۇنداق دېگەن: شەئبى

 الكېچىلىرىگە ئوخشاش رىدىمۇكۈندۈندۈزلى نىنىڭكۈ ئاخىرقى ئون ،شۇڭالشقا
 ئىبادەتتە چىڭ تۇرۇش مۇستەھەپتۇر.-تائەت

 كېچە نامىزى ىرىدىكىئاخىرقى ئون كۈنل 
نامىزىنى  كېچە كۈنىدە ئاخىرقى ئونرامىزاننىڭ لەر مەسجىدكۆپىنچە 

 .ئىككىگە بۆلۈپ ئوقۇيدۇ
  قالغانلىپ ېمۇشەققەت كيوللۇق،  قاتنىشىش ال بۆلەككەئىككىھەر 

 ىشىشى ئەۋزەلدۇر.قاتن دىكى نامازغاخىرقى قىسمىئاكېچىنىڭ  كىشىنىڭ
  ىنامىزىن ىرۋىت ي قېلىشىدىن ئەنسىرىسەغىنالمايئو لۇققاسوھۇرئەگەر 

 ئوقۇپ ئۇخالش كېرەك.
 نى بىر مەسجىدتە، ئىككىنچى بۆلەكنى يەنە بىر مەسجىدتە بىرىنچى بۆلەك

 ئوقۇسىمۇ بولىدۇ.
  ناماز بىر مەسجىدتە يەنە يەنە  ،بولۇپ تامامالپ نىتە نامازمەسجىدمەلۇم

                                                             
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان، ئەلبانى  ①
 بەت. -771ناملىق كىتاب  «لطائف المعارف» ②
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ەتسە تىن چىقىپ كمەسجىدئوقۇماستىن  نامىزىنى ۋىتىر ،بولسا ئوقۇماقچى
 .بولىدۇ
 تولۇققىيامنىڭ ساۋابىنى  پۈتۈن بىر كېچىدىكى شۇكى، ئەڭ ئەۋزىلى 

ناماز ئاخىرالشقۇچە تاكى  دىن تارتىپباشلىغان نىناماز ئىمام ،ئېلىش ئۈچۈن
ىمامالر بىر تىكى كۆپ ئمەسجىدبىر . قىيامدا تۇرۇشتۇرمغا ئەگىشىپ ئىما

تە مەسجىدمەنپەئەت بولسا باشقا  يشەرئى ،ئەمما .ئىمامنىڭ ھۆكمىدىدۇر
 .دۇرۇس بولىدۇتولۇقلىسىمۇ 

 مام ئىئىككىنچى بۆلەككە تۈپەيلى  ھۇرۇنلۇق كىمكى ئالدىراشلىق ياكى
ى يالغۇز ياكۆلەكتىن كېيىن ئۆزى بىرگە قىيامدا تۇرالمىسا، بىرىنچى ببىلەن 

ئۇزۇن قىلىشقا . قىيامنى لەن جامائەت بولۇپ ئوقۇسا بولىدۇئەھلىلىرى بى
نى قولدىن بەرمەسلىك ئۈچۈن ۋىتىر نامىزىنىمۇ ئەجىر ۋە پۇرسەت، تىرىشىش
 ئوقۇش كېرەك.قوشۇپ 
 نىڭ ئاالمىتىقەدر كېچىسى 

ەس سوغۇقمۇ ھاۋاسى ئىسسىقمۇ ئەم ،ئوچۇقۋە  نۇرلۇق قەدر كېچىسى
سەل ئاقراق  سەھەردە قۇياش تاڭ ،ئېتىلمايدۇئۇچقۇنالرمۇ نە يۇلتۇز ياكى  ،ئەمەس
 ىرىشچانلىقبىزنىڭ ئىزدەشكە ت هللا، شەكىلدە چىقىدىغان بولۇپ نۇرسىزئەمما 

 بۇ كېچىنى يوشۇرغان.قىلىشىمىز ئۈچۈن 
نى دەلىلسىز مۇئەييەنلەشتۈرگەن بەزى قەدر كېچىسىمۇسۇلمان كىشى 

ىڭ نرلەر باشقىالرەچۈنكى بۇنداق خەۋ دۇرياخشى ىماسلىقتارقات نىخەۋەرلەرئۆسەك 
 ۋە شۇڭا بىز رىزىق. پ قالىدۇلۇبو بەقالغان كۈنلەردە سۇسلىشىشىغا سەۋ

ئىبادەتنى ئۈزۈلدۈرمەي چىڭ -چىلەردە تائەتېمەتلەر كۆپىيىدىغان بۇ كېئن
 تۇتۇشىمىز الزىم.

 رۈش)تەخمىنەن( مۇئەييەنلەشتۈ ر كېچىسىنىقەد 
 قەدر كېچىسى ئالىمالر» :ېگەندمۇنداق رەھىمەھۇلالھ ىز ئىبنى ھەجەر فھا

، جۈمە كۈنىدىكى دۇئا قاراشالرنى ئوتتۇرىغا قويغانكۆزتىن ئارتۇق  61ھەققىدە 
ئىجابەت بولىدىغان ۋاقىت ھەققىدىمۇ شۇنىڭغا ئوخشىغان كۆزقاراشالر ئوتتۇرىغا 

 تىرىشچانلىق قىلىشى ىزدەشكەئىككى ۋاقىتنى ئشۇ كىشىلەرنىڭ قويۇلغان. 
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 ①.«ئۈچۈن، ھەر ئىككىال ۋاقىت ئورتاق يوشۇرۇلغان
ئەھلىلىرىنىڭ  ئىلىم»ېگەن: مۇنداق درەھىمەھۇلالھ سەيمىن ۇئىبنى ئ
 پ تۇرىدۇ.كېچىسى يۆتكىلى رقەد، كۈچلۈك كۆزقاراش شۇكىئەڭ نەزىرىدىكى 

ياكى لىرى كېچى -72، -75 ،-70 دەبەزى ،كېچىلىرى -70بەزىدە  ،مەسىلەن
ەم كېلىشى ھ كېچىلەردەجۈپ  بەزىدە يەنە ،مۇمكىن مۇلىشىېك كېچىلىرىدە -72

 ②.«مۇمكىن
 -72 كېچەبولغان  ى ئەڭ يۇقىرىئېھتىماللىققەدر كېچىسى بولۇش 

ىرى لىبال-چىدە ئەھلىېمۇ بۇ ك ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » ھەدىستە مۇنداق كەلگەن .چىدۇرېك
 ③.«قىيامدا تۇراتتىسەھەرگىچە تاكى غىپ ىي ساھابىلىرىنى ۋە

نا قم»: دىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇلالھۇ ئەنھۇەنۇئمان ئىبنى بەشىر رەزىي
، ثم قمنا معه ليلة خمس و األول في رمضان ليلة ثالث و عشرين إلى ثلث الليل ملسو هيلع هللا ىلصه مع رسول الل  

عني ي ـــ حتى ظننا أن ال ندرك الفالح عشرين إلى نصف الليل، ثم قمنا معه ليلة سبع و عشرين
سى كېچىنىڭ چىېك -70 بىرگە رامىزاننىڭ بىلەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر بىز » «السحور

ە بىرگ بىلەن ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر ئاۋۋالقى ئۈچتىن بىرىگىچە قىيامدا تۇردۇق. كېيىن 
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  كېيىىن سى كېچىنىڭ يېرىمىغىچە قىيامدا تۇردۇق.چىېك -75

ز سوھۇرلۇق يىيەلمەيدىغان سى قىيامدا تۇردۇق، ھەتتا بىچىېك -72بىرگە  بىلەن
 ④.«بولدۇق دەپ ئويالپ قالدۇق

 72- قىلىنامدۇ؟ مرە ھەجچىدە ئۆېك 
 كىن ئۇنىېل ىدۇركېچھتىماللىقى بار ېبولۇش ئ ىسىكېچر قەد كېچە -72
اۋاب سۋە ئەجىر  يوق. ىدەلىلنىڭ ھېچبىر لىشېۋىقىلىشقا خاس قىلھەج ئۆمرە 

 ةمن قام ليل» مۇنداق دېگەن: ملسو هيلع هللا ىلصغەمبەر پەي ئۇنىڭدا قىيامدا تۇرۇش بىلەن بولىدۇ.
ڭ ۋە ئۇنى قا)هللاچىسى ېكىمكى قەدر ك» «ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا   إيمانا  قدر ال

ئۇنىڭ  ،د قىلغان ھالدا قىيامدا تۇرساىۋەدىسىگە( ئىشەنگەن ۋە ساۋاب ئۈم

                                                             
 بەت. -787 توم -6 «فتح الباري» ①
 بەت. -656 توم -00« مجموع فتاوى ابن عثيمين» ②
 .دېگەن« سەھىھ»توپلىغان، ئەلبانى ئەبۇ داۋۇد ۋە تىرمىزى  ③
 .دېگەن« سەھىھ»توپلىغان، ئەلبانى  نەسائى ④
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ئۆمرە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ھەدىستەبۇ  ①.«كى گۇناھلىرى مەغپىرەت قىلىنىدۇىئىلگىر
عمرة في رمضان » :ھەدىستە مۇنداق كەلگەنيەنە بىر  ىشنى تىلغا ئالمىغان.ىلق

 نىڭ ساۋابىغاھەج دا قىلىنغان ئۆمرە ھەجنىڭ ساۋابى پەرزرامىزان» «تعدل حجة
 ھەج دىكى ئۆمرەسىچىېك -72نىڭ رامىزانبۇ ھەدىستىمۇ   ②.«باراۋەردۇر

 ③.دېيىلمىگەن

 شەدچىلىرىدىن ئىزېنى ئاخىرقى كىچىسېقەدر ك 
ىگەنلىكىنى بىلدۈرمەيدۇ تۈگ نىڭرامىزان ۈپ كېتىشىئۆت ىنىڭكېچ -72
قەدر  كېچەتېخى ئاخىرقى  ،چىلەردىندۇرېھەم مۇبارەك ك كېچە -72بەلكى 

ة التمسوا ليل» :ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .مۇمكىن مۇبولۇپ قېلىشى كېچىسى
 ىرىدىنچىلېى كئاخىرقرامىزاننىڭ  نىقەدر كېچىسى» «القدر آخر ليلة من رمضان

 ④.«ئىزدەڭالر
ىرەت پمەغ نىڭگۇناھلىرى)ئىلگىرىكى( دا قىيامدا تۇرسا رامىزان

ى قىيامنى ئاخىرقبۇ ھەدىس  ،بولۇپ يمىۇھەققىدىكى ھەدىس ئوم ولىدىغانلىقىب
 تىنهللا ىشىم!ئەي قېرىند .بىلدۈرىدۇ ش الزىملىقىنىلۇق قىلىوچىگىچە تېك

 گە مۇۋەپپەق قىلىشى ئۈچۈنئەمەللەر سالىھ ۋە تەسبىھ-زىكىر ،ئىبادەت-تائەت
 ياردەم تىلىگىن.

 ئەمەللەر تۈگەنچىسىگە باغلىق 
 هللا .چىقىرىدۇ پۈتۈن كۈچىنى قانداشانغا يېقىنالشنى بەيگىدەچاپقۇر ئاتمۇ 

ما ئەم دۇىەچۈرئىبادەتنى كۆپ قىلغان بەندىسىنىڭ گۇناھلىرىنى ك-تائاال تائەت
 مۇكەممەل ۈزەل رەۋىشتە باشالش ۋەگ تىبارغا ئېلىنىدىغىنىېئنىڭ نەزىرىدە هللا

 .تۇرئاخىرالشتۇرۇش
ئىمانىمىزنى  ،غىچە ساالمەت قىلغىنرامىزانلەركى ېبىزنى ك !هللائى 

 .مۇستەھكەم قىلغىن

                                                             
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 .بەت -780 توم -5 «مجموع فتاوى ابن عثيمين» ③
 دېگەن.« سەھىھ»ئىبنى خۇزەيمە توپلىغان، ئەلبانى  ④
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  ئىشتىراك قىلىشقۇرئان خەتمىسىگە 
تامام بولۇپ بولغاندىن كېيىن ئىمام بىلەن بىرگە قىيامدا  ر قۇرئانبەزىلە

 كىمكى» «ذنبه من تقدم ما له غفر واحتسابا إيمانا ضانم رممن قا» سەل قارايدۇ. تۇرۇشقا
غان ھالدا ۋە ساۋاب ئۈمىد قىلگەن ئىشەننىڭ ۋەدىسىگە هللا (كېچىسى)زان ىرام
گەن ھەدىس ېد ①«نقى گۇناھلىرى كەچۈرۈم قىلىنىدۇ( تۇرسا، ئۇنىڭ بۇرۇقىيامدا)

 رامىزاننىڭ. نى تەقەززا قىلىدۇقىيامدا تۇرۇش دەچىلىرىېرامىزاننىڭ بارلىق ك
قىيامدا تۇرۇشنىڭ  ،سەل قارىساھەربىر كېچىسىدە قىيامدا تۇرۇشقا 

مكىن. تىشى مۇېكېمىيىپ ك پەزىلەتلىرى ياكى ىدىن مەھرۇم قېلىشىرىپەزىلەتل
م قىلىشال ئەمەس تاما انقۇرئ ىتى پەقەتسقمە ئوقۇشنىڭ نامىزى تاراۋىھ ،مەكېد

 شۇنداقال، .تۇرىلەن ئۆتكۈزۈشئىبادەتلەر ب-چىلىرىنى تائەتېبەلكى رامىزان ك
ەل س تامام بولۇپ بولغاندىن كېيىن ئىمام بىلەن بىرگە قىيامدا تۇرۇشقا قۇرئان

 .مۇ مۇمكىنچىسى بولۇپ قېلىشىېر كەدق ەچېك قارالغان

 ر كېمەيمەيدۇىئەج 
رامىزان ۋە » «وذو الحجة رمضان شهرا عيد ال ينقصان» :ېگەنمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

بارەت ئىككى ھېيت ئېيىنىڭ )سانى كېمىيىپ كەتسىمۇ( زۇلھەججىدىن ئى
كىشىلەرگە نىسبەتەن بۇ ھەدىسنى چۈشىنىش بىر  بەزى ②.«ساۋابى كېمەيمەيدۇ

 نىڭ ئىچىدە تەڭالبىر يىلكۆپىنچە ۋاقىتتا  رئايال بۇ» ئۇالر: بولۇپ، قىيىن ئاز
 ىسان»ەلىيەتتە بۇ ھەدىسنىڭ مەنىسى ئەم دەپ چۈشىنىۋالغان.« كېمەيمەيدۇ

 دېگەنلىك بولىدۇ.« كېمەيمەيدۇ بىساۋا ۋە ئەجىر كېمەيسىمۇ، ئىككىسىنىڭ
ىلغان ق نەزىر پ قىلىشنىئېتىكا كۈنىدە رامىزاننىڭ ئاخىرقى ئون ،شۇڭالشقا

كاپى ئېتىئۇنىڭ  ،لسىمۇقالغان بوگەرچە ئاينى تولۇقلىيالماي كەم بولۇپ شى كى
 .تاپقان بولىدۇئادا 

 ئېتىكاپ 
 نىڭ ھېكمىتىپئېتىكا

                                                             
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①

 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
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 ،ئىبادەتتە چىڭ تۇرۇپ-نى ئىزدەپ تائەتقەدر كېچىسى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  
 .راتتىتۇ پتاھەممىسىدە ئېتىكا كۈننىڭ ىرقى ئونخئا

 نامىزىدىن شام ،بولسا قىلماقچى ئېتىكاپ كېچەبىر  كىشىبىر ئەگەر 
 يىن چىقىدۇ.ېك نامىزىدىن مداتابرىپ، كىئېتىكاپقا ئىلگىرى 

 گۈزەل نەمۇنە
 ؛بەلۋېغىنى چىڭىتاتتى ملسو هيلع هللا ىلصەر پەيغەمب ،كىرسە كۈنى رقى ئونئاخىرامىزاننىڭ 

 ېچەك قىيامدا تۇرااليدىغانلىرىنىىدىن ئەھلىلىريىراق تۇراتتى؛  ئاياللىرىدىن
ىلەن نامازالر ب ۋە زىكىرقىلىش،  چىلەرنى قۇرئان تىالۋەتېك ؛نامىزىغا ئويغىتاتتى

لەر تەپەككۇر ۋە ئىبادەت ؛گە ئاالھىدە تىرىشچانلىق قىالتتىئىبادەتلەر؛ ئۆتكۈزەتتى
 .قىالتتى ئېتىكاپتە مەسجىدبىلەن 
 تكاپنىڭ ۋاقتىېئ

 شتۇرۇ تەمەسجىد پ قىلىش نىيىتىدەئېتىكاقا ئىتائەت قىلىش ئۈچۈن هللا
ڭ رنىالىمالئكۆپچىلىك  نىڭ مۇبارەك سۈننەتلىرىدىندۇر. ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبىرىمىز ـــ

 :مەسىلەن .ەنمىگەنبەلگىل تۆۋەن چېكى ئەڭ مۇددىتىنىڭ ئېتىكاپ، داقارىشى
ياكى ۋە لىقىدا ىتىكى ئىككى ياكى ئۈچ ناماز ئارمەسجىد ،كېچەبىر  ،بىر كۈن
 ندەك.گەېاھقىچە دگچاش نبامداتتتى

ئۇزۇن  ـــ مۇددىتىنىڭتىكاپ ېئ»: ېگەنمۇنداق د رەھىمەھۇلالھ ئىبنى باز
ىبادەت قىلىش نىيىتىدە ئ-قا تائەتهللاولۇشىدىن قەتئىينەزەر، بياكى قىسقا 

مېنىڭ قارىشىمدا، ئېتىكاپنىڭ مۇددىتىگە  گەنلىكتۇر.ېتە تۇرۇش دسجىدمە
كۈنلەرنى  ەككۆپر ئۇنىڭدىن ياكىكۈن ۋە ىككى ياكى ئ بىر كۈننىسبەتەن 
غان بولئايالغا ئورتاق ۋە ئەر  ئېتىكاپ ـــدەلىل كەلمىگەن.  توغرىسىدا بەلگىلەش

 ①.«ب بولىدۇۋاجىش قىلى غان بولسانەزىر قىلئەگەر  ەت بولۇپ،سۈننەت ئىباد
 ئېتىكاپنىڭ باشلىنىشى

قۇياشنىڭ پېتىشى بىلەن رامىزاننىڭ ئاخىرقى كۈنى  -71 ن ئېيىنىڭرامىزا
ئاشۇ ئون ياكى ئون كۈندە  ئاخىرقى كىرىدۇ. كېچىسى -70ىنىپ، باشل ئون كۈنى
كۈنى قۇياش  -71م بولغان ئادە قىلماقچى ئېتىكاپ قىسمىدا ۋەلقىۋئەكۈننىڭ 
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 .مەسجىدكە كىرىدۇۇن بۇر پېتىشتىن
 ماھىيىتىئېتىكاپنىڭ 

لەر كىشىقا يۈزلىنىشىدۇر. يەنى، هللانىڭ مەقسىتى ـــ قەلبنىڭ ئېتىكاپ
ىش؛ قىال باغلىنهللابولغان مۇناسىۋەتلەرنى قايرىپ قويۇپ، پەقەت يېگانە  بىلەن

ى نهللابولۇش؛  النى ئەسلەش بىلەنهللاخىيالى -بىلەن، ئوي هللايادى -بارچە ئەس
 قا يېقىنالشتۇرىدىغان ئەمەللەرنى قىلىشنىال ئويالشتۇر.هللا رازى قىلىدىغان ۋە

 كاپتا رىئايە قىلىدىغان ئىشالرئېتى
كە ئىبادەت-تائەت اشقا ئىشالردىن قول ئۈزۈپب ئېتىكاپ قىلىشتىن مەقسەت

 ەدر كېچىسىنىڭ پەزىلىتىگە ئېرىشىشنىقا يۈزلەندۈرۈش، قهللانى بېرىلىش، قەلب
 رىئايە قىلىش زۆرۈر: ئىشالرغا ئۈمىد قىلىش بولغاچقا، تۆۋەندىكى

  قا ۇشبول ئىسالھ قەلبى ،ئىككى ھەرەمدىن باشقا مەسجىد بولسىمۇگەرچە
 ش.لەرنى تالالمەسجىد تۈرتكە بولىدىغان

 لىرىغا بىرىلىپ ن ئۇچۇروفېۋە تېل ئىچىش-زىيادە يەپ ،ەشسۆزل ئورۇنسىز
ىش ىتيۇمشقەلبنى  دىن ساقلىنىشبۇ ئىشالر ،كىنچۈ ساقلىنىش. تىشتىنكې
 .تېجەشكە پايدىلىقۋاقىتىنى ۋە 

 رگە سۈننەتلەۋە  ئىزدەش نىۋاقىتبولىدىغان دۇئا ئىجابەت  ئېتىكاپنى
 .پۇرسەت دەپ بىلىش بىباھا تىكىئەمەل قىلىش

 قەلبنى ساپالشتۇرۇشقا سىر ۋە پئۈچۈن تە ھىممەتنى تېخىمۇ ئاشۇرۇش
 ھەمراھ قىلىش.الرنى بئائىت كىتا

 مەسىلىلەردائىر  قىلغۇچىالرغا ئېتىكاپ
ن ئارقىلىق تاماق وفېلېمەسجىدتە تۇرۇپ ت قىلغۇچى ئېتىكاپ»بىز 

ە ھەققىد «ودىسى قىلىشبۇيرۇتۇش ۋە ئاۋازلىق پاراڭالشماستىن پاي چېكى س
مۇنداق دەپ ئۇ ، ەفىزەھۇلالھتىن سورىغانىدۇقئۇستازىمىز ئابدۇراھمان بەراك ھ

 ۇ،كىرىد قاقىلىشسېتىم -مەسجىدتە ئېلىمبۇنداق قىلىش »: جاۋاب بەردى
بۇيرۇتۇپ قويۇش تاماق  قىلغۇچى تىكاپېئەمما ئ .ئەمەس بۇنداق قىلىش دۇرۇس

بەرسە  پۇلىنىلغاندىن كېيىن تاپشۇرۋاتاماقنى تە سىرتقا چىقسا ۋە مەسجىد ئۈچۈن
 ،قەرز ھېسابلىنىدۇتاماق ئۈچۈن بىرىلگەن پۇل تە ھالەت بۇ ،چۈنكى .دۇىبول
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 .«كەلگەن ھەققىدە ھەدىس ئادا قىلغانلىقتە قەرز مەسجىد
 غۇسلى قىلىش ۇنۇب بولۇپ قالساج ،ھاجەت ئادا قىلىش قىلغۇچى ئېتىكاپ

رۈر ۆتاماق سېتىۋېلىش قاتارلىق ز ۈپ بىرىدىغان ئادەم بولمىساتاماق يەتكۈزۋە 
 .بولىدۇ چىقسا لىرى ئۈچۈن سىرتقاھاجەت

 ەمەسدۇرۇس ئ ىتىن ھاجەتسىز چىقىشمەسجىدئېتىكاپ قىلغۇچىنىڭ 
ا رنى ئېتىكاپنى باشلىغاندئىشال تەكىغا ئەگىشىشجىناز ۋە سەل يوقالشېك ەممائ

 .شەرت قىلغان بولسا چىقسا دۇرۇس بولىدۇ
 بۇزۇلمايدۇ. ئېتىكاپسەۋەبلىك بولۇپ قېلىش ئېھتىالم 

 دائىر مەسىلىلەر قىلىشىغا ئېتىكاپ ىنىڭخىزمەتچى كىش
  نىڭ ىمەتچى كىشخىزئېتىكاپ ئارقىلىق قەلبىنى ئىسالھ قىلىش ئۈچۈن

 گۈزەل بىر ئىشتۇر.تولىمۇ رۇخسەت سورىشى )مەسئۇلىدىن( 
 ھتىياجلىق بولسا()يەنى قاچان ئې ئۈچۈنمالشتۇرۇش زمىتىنى داۋاىخ 

ر زىت بىئېتىكاپنىڭ ھېكمىتىگە ـــ ئېتىكاپتىن چىقىشنى شەرت قىلىش 
 .ئىشتۇر
 شقىلى پئېتىكا ىغان ئەھۋالداياكى مەنپەئەتى يول قويم تەرتىپى خىزمەت 
 ئەمەس. دۇرۇس
  ىپ كۈن پاتقاندىن تارت قىلماقچى بولغان كىشى كېچە ئېتىكاپتولۇق بىر
 دىكى دەم ئېلىش كۈنلىرىىھەپتە ئاخىر .ئېتىكاپ قىلىدۇىچە گسۈبھىتاكى 

 .تۇرتەياخشى پۇرسلۇق بىر كۈن ئېتىكاپ قىلماقچى بولغان كىشىگە ناھايىتى تو
 مىسالى قىلغۇچىنىڭ ئېتىكاپ
 ئۆز رەببى ـــمىسالى  پ قىلغۇچىنىڭئېتىكا: »ېگەنراسانى مۇنداق دئەتا خۇ

مەغپىرەت  نىگۇناھلىرىمسەن مېنىڭ ! ئى رەببىم>ئالدىغا تاشالنغان ۋە 
گەن كىشىگە ېد< رەھمەت قىلمىغۇچە ئورنۇمدىن تۇرمايمەنۋە ماڭا  چەۇمىغقىل

 ①«.ئوخشايدۇ

 ،زۇرۇڭداۇخاتاكاردۇر ھ ي،ئاسى ڭبەندە م!رەببى ئى
 .ئالدىدا ىمقىلغان گۇناھ ە قىلماس ھايا،ۇپايك
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 ،گرادىنېچ-ئېشىپ ھەددۇتۇر، قات-مۇقات لىرىمگۇناھ
 ،ۇ تىلەپ ئازغىناپئوقۇبەتتىن ئە-بقورقۇپ ئازا

 .ھرىبان دۇنياداېسەن مپەقەت  كىن،ۇ ئەتپئە م!يا رەببى

 ئايالالرنىڭ ئېتىكاپى
لسا پ قىئېتىكائاساستا غان كى شەرتلەرگە رىئايە قىلۋەندىۆئايال تمۇسۇلمان 

 :بولىدۇ
 شبىرى رۇخسەتياكى ۋەلىيسى  ئېرى. 
  شۇمەسجىد پەردىلىك ۋە خاتىرجەم بولئېتىكاپ قىلماقچى بولغان. 
  شۇبول بىخەتەريولالر. 
 زىيانغا ئۇچرىماسلىق ھەقلىرى نىڭبالىلىرىۋە رى ېا ئئېتىكاپ جەريانىد. 
 ئىتائەت قىلىش ئېرى ئېتىكاپتىن چىقىشقا بۇيرۇسا. 
 ۇشنىپاستىن پاك بولۋە  ھەيز. 
 ەرسىلەردىن ئېھتىيات ئوخشاش ن را ۋە شۇنىڭغاېكام ئېلېكترونلۇق

 .قىلىش
 .ئىخالسمەن بولۇش ۋە پەخىر قىلماسلىق 
 زان ۋە قۇرئانرامى 

 قەلب ھاياتلىقى
ر. ئاچقۇچىدۇ لىقىنىڭقەلب ھايات نى تەپەككۇر قىلىش ـــقۇرئان ئايەتلىرى

قەلب مۇۋەپپەق بولغان كىشى  كۇر قىلىشقائايەتلىرىنى تەپەكقۇرئان 
نى رئانقۇنىسبەتەن قەلبكە بۈيۈك ئاچقۇچىغا ئېرىشكەن بولىدۇ.  لىقىنىڭھايات

 ئارتۇق مەنپەئەتلىك داۋا يوق. تەپەككۇر قىلىپ ئوقۇشتىنمۇ
مىننىڭ ېۇر زيامغ» :ېگەنمۇنداق درەھىمەھۇلالھ مالىك ئىبنى دىينار 

 ①.«قەلب باھارىدۇرمىننىڭ ۇئقۇرئان م ھارى بولغىنىدەك،با ىياشناتقۇچ
 ھەر ئۈچ كۈن

 م قىلىشقا ئادەتلەنگەن بىرتاما نىقۇرئان قېتىم كۈندە بىر ئۈچھەر  
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 ، ئۇنىڭدىن:ھەيران بولۇپ تلىرىدوس كىشىنىڭ
 :سورىغاندا، ئۇ دەپ؟ ـــ قانداق ۋاقىت چىقىرااليسىزـــ 
 ،پارە ئوقۇيمەن بىر كىرىپكە مەسجىدئەزاندىن يېرىم سائەت بۇرۇن ـــ 

 ەن.ئوقۇيم يىن يېرىم پارەېنامازدىن ك ،يىن نامازغا تۇرغۇچە يېرىم پارەېئەزاندىن ك
 بۇ پارە بولىدۇ.ئىككى كەينىدە -نامازنىڭ ئالدىبىر ۋاق ھەر  ،شۇنىڭ بىلەن

 پارە بىر كۈندە ئون ،دە-زدا ئۈزۈلدۈرمەي داۋامالشتۇرىمەنناما قۋا بەش ئىشنى ھەر
ن امام قىالاليمەت نىقۇرئانبىر قېتىم كۈندە  ھەر ئۈچ اق بولغاندا،بولىدۇ. مۇشۇند

 .ەرگەنب بدەپ جاۋاـــ 
 دۇرقۇرئان ئېيىـــ ئېيى  رامىزان

 كە بولىدىغان ئەڭ ياخشىتشتۇرۇشقا تۈرساپالنى چىلىرىدە قەلبېرامىزان ك 
 سالمعليه الكان جبريل فقد » ھەدىستە مۇنداق كەلگەن: .ئوقۇشتۇر قۇرئانئۇسۇل ـــ 

 ىڭننارامىزئەلەيھىسساالم  ئىلىجىبر» «كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن ملسو هيلع هللا ىلص النبي ىيلق
 ①«.بىلەن ئۇچرىشىپ ئۇنىڭغا قۇرئان ئوقۇپ بېرەتتى ملسو هيلع هللا ىلص پەيغەمبەر ىسىچېك ھەر

 مىن ۇئبىر م ،ئۈچۈن كۆندۈرۈش سىنى ياخشىلىققاپنە بنى پاكالپقەل
 ئوقۇشى رىلىرى بىلەن قۇرئانياكى ھەمشى ىلىرىئائىلىسىدىكئۆز  ئايالنىڭ

 !ھە-ياخشىگەن ېدىمېن
 تۇرئەتدتارقىتىش بىرنى ۋە ئىچىملىكلەمەكلىك ېقۇرئان تامام بولغاندا ي 

نالرنىڭ قۇرئان تابىئىالر ياكى رەزىيەلالھۇ ئەنھۇم ساھابە ،ملسو هيلع هللا ىلصچۈنكى پەيغەمبەر 
ەپ رۈر دۆز ۈملەرنى تارقاتقانلىقى ۋە بۇنىياكى تاتلىق تۈر مەكلىكېتامام بولغاندا ي

ئىچمەك تارقىتىش -مەكېگەرچە يتوغرىسىدا دەلىل كەلمىگەن.  قارىغانلىقى
ــ ـۋېلىش ۇتامام بولغان ۋاقىتقا خاسالشتۇر ئۇنى قۇرئان ،ياخشى ئىش بولسىمۇ

 ②.بىدئەتنىڭ ھەممىسى ئازغۇنلۇقتۇر، ڭىدىن پەيدا بولغان بىدئەتتۇرېدىندا ي
    غەم قىلماڭ !ئى ھەمشىرەم

 قۇرئان ئوقۇشنى تامام قىلىش مەقسىتىدە ئايال رامىزاندا قۇرئانمۇسۇلمان 
ۈچۈن ئ تامام قىلىش نىقۇرئانالسا، لىپ قېھەيز كچە ۇتامام قىلىپ بولغ پ،باشال
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قۇرئانغا قاراپ ئوقۇماقچى  . ئەگەرا بولىدۇئوقۇسبولسىمۇ يادقا  زادر ھالىتىدەھەي
 تىسىىشاش نەرسىلەرنىڭ ۋاسپەلەيگە ئوخ ستىنتە تۇتماىبىۋاس، قۇرئاننى بولسا

 ①سا دۇرۇس بولىدۇ.ئوقۇبولۇش شەرتىگە رىئايە قىلغان ئاساستا توسۇق  ئارقىلىق
 ب ھاياتلىقىقەل

 رى ئەمەلنىڭ ساۋابى تېخىمۇ كۆپىيىدۇ.ېقانچە كۆپ قىلغانس نىياخشى نىيەت
ئۆزى  ئىنسان پەقەت بىرھەر» «نوى ما امرئ لكل وإنما»مۇنداق دېيىلگەن:  ھەدىستە

ياخشى ۋە كۆپ ناھايىتى قۇرئان ئوقۇشتا  ②«.ئېرىشىدۇ گىالنىيەت قىلغان نەرسى
 بۇالردىن: .نىيەتلەر مۇجەسسەملەنگەن

 .قبىر ياخشىلىقۇش وئبىر ھەرپ  ،مەسىلەن ياخشىلىقالرنى كۆپەيتىش، 
 .ھەسسىلىنىدۇ ا ئوخشاش ئون ياخشىلىققاۇنىڭغيەنە شبىر ياخشىلىق شۇ 

 الصيام والقرآن يشفعان » دىستە مۇنداق كەلگەن:ھە .تەلەپ قىلىش شاپائەت
ئىككىسى قىيامەت كۈنى بەندىگە شاپائەت ا روزن بىلەن قۇرئا» «للعبد يوم القيامة

 ③.«قىلىدۇ
 زىكىر ۋە مۇناجاتالر 
 تىن سوراش ۋە دۇئا قىلىشهللا. 
 ەن:ق كەلگتە مۇنداىسھەد .ىشۈلۈرۈنەتتىكى دەرىجىلەرنىڭ يۇقىرى كۆتجەن 

سەن ئوقۇغان ئاخىرقى  دەرىجەڭجەننەتتىكى » «آخر آية تقرؤها فإن منزلتك عند»
 ④.«ئايەتكىچە بولىدۇ

 اٌء ﴿ مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللا. تەلەپ قىلىش شاپائەت
َ
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 .⑤«ۇرئان ئايەتلىرىنى نازىل قىلىمىزىدىغان قبول
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لَا ِبِذك

َ
 ﴾أ

                                                             
 .بەت -080 توم -8 «مجموع فتاوى ابن باز» ①
 ارى ۋە مۇسلىم توپلىغان.بۇخ ②

 دېگەن.« سەھىھ»ئىمام ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ③
 دېگەن.« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد، تىرمىزى ۋە ئىمام ئەھمەد توپلىغان، ئەلبانى  ④
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -17سۈرە ئىسرا  ⑤
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 .①«ياد ئېتىش بىلەن ئارام تاپىدۇ نىهللاپەقەت بىلىڭالركى، دىلالر »
 .گەنېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ئىلىم ۋە ياخشىلىقنى تەلەپ قىلىش :

سىلەرنىڭ ئەڭ ياخشىلىرىڭالر قۇرئان ئۆگەنگەن ۋە » «كم من تعلم القرآن وعلمهخير »
 ②«.كىشىلەردۇر نئۆگەتكەئۇنى 

  اهُّ ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ:هللا  .قىلىش ۋە ئەمەلتەپەككۇر قىلىش
َ
ن
ْ
َزل
ْ
ن
َ
كَِتاٌب أ

َباِب 
ْ
ل
َ
أ
ْ
و ال

ُّ
ول
ُّ
َر أ

َ  
ك
َ
رُّوا آيَاِتِه َولَِيَتذ

َ ب 
َ  لَِيد 

ٌ
َباَرك  مُّ

َ
ر ۇەكك)بۇ( ئۇالرنىڭ ئايەتلەرنى تەپ» ﴾إِلَْيك

نەسىھەت ئېلىشلىرى ئۈچۈن بىز -قىلىشلىرى ئۈچۈن، ئەقىل ئىگىلىرىنىڭ ۋەز
 .③«ساڭا نازىل قىلغان مۇبارەك كىتابتۇر

يەتنى ياخشى نى: »ېگەنمۇنداق درەھىمەھۇلالھ كەسىر ئەبۇ ئىبنى يەھيا 
 ④.«قتۇرئەمەلدىن ئارتۇ جەھەتتە بچۈنكى ئۇ ساۋا ئادەتلىنىڭالر (كۆپ قىلىشقا)

 زاكىتىنىڭ ئەھكاملىرى پىتىر 
پاكلىنىشى ۋە مىسكىنلەرنىڭ تائاملىنىشى ئۈچۈن  ىدارنىڭروز ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

-زۇقئو ىلىرىنىڭئۆزى ۋە ئەھلى بال ،شۇڭالشقا. پىتىر زاكىتىنى پەرز قىلدى
دىن ئاشقۇدەك نەرسىسى بار ئېھتىياجىتۈلۈك تەمىناتىدىن ۋە ھېيت كۈنلۈك 

ى پىتىر زاكىت المىغان بولسۇنتۇتبولسۇن ياكى روزا تۇتقان  ،مۇسۇلمانغابىر ھەر
ىدىن زۇقوئ ننىڭ كۈندىلىك )نورمال(وزاكىتى شۇ رايپىتىر  .بولىدۇ بۋاجىبىرىش 

 .غا تەڭكىلوگرام 0تەخمىنەن بۇ  ،بىر سا بولۇپ ئۆلچىمىالپ بىرىلىدۇ. بساېھ
 :تۆۋەندىكىچە ئەھكاملىرىپىتىر زاكىتىنىڭ 

 پۇل بىرىشكە بولمايدۇ.نەق  داقارىشى ۆپچىلىك ئالىمالرنىڭك 
 ى ئانىس-ئاتاۋە  بالىسى ئايالى، ھامىيلىقىدىكىۋە  ۆزىئ ىمۇسۇلمان كىش

ىدۇ، ئۇالر ئۆزىنىڭ پىتىر زاكىتىنى ئۆزى بەرسىمۇ دۇرۇس بىرئۈچۈن پىتىر زاكىتى 
 .بولىدۇ
  ۇر.بىرىش مۇستەھەپت ىپىتىر زاكىتئۈچۈن  ھامىلەقورساقتىكى 

                                                             
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -71سۈرە رەئد  ①
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ②
 ئايەتنىڭ بىر قىسمى. -17ا سۈرە ئىسر ③
 .بەت -21 توم -0 «حلية األولياء» ④
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  كۈنى ئۆزى ۋە  ھېيت يېنىدا كىشى بولسا،ئەگەر قەرزدار ياكى كەمبەغەل
تى پىتىر زاكى كىشىدىن ۇئال ىبولس سىسىئېشىنغۇدەك نەر ىدىنچاقىلىر-باال

نى بولسىمۇ پىتىر زاكىتىبەلكى سىرتتىن كەلگەن زاكاتتىن  قىلىنمايدۇساقىت 
 .بىرىدۇ
 ،ياسالغان تەييار  كلىكتىنيېمەدانلىق  غا ئوخشاشئۇنۋە  بۇغداي گۈرۈچ

 بولىدۇ. بەرسەئەتراپىدا  گرامكىلو 0چۆپ قاتارلىقالردىن 
  ەك،انددۇرۇس بولغ پ بىرىشزاكىتىنى كۆپ كىشىلەرگە تەقسىملەپىتىر 

يېنىدا بار  زاكىتىنى پىتىر .بولىدۇ دۇرۇسھەم  مۇشىكۆپرەك بىر )ئۆلچەمدىن(
 .تۇرمۇستەھەپ شىياخشىسىدىن بىر ڭەرسىلەرنىڭ ئەن

  ئەگەر  .ىدۇبول بۋاجىۋاتقان شەھەردە بىرىشى ئۆزى تۇرۇپىتىر زاكىتىنى
 دىكى ئېھتىياجلىق كىشىلەرگەباشقا شەھەر ،لساوەغەللەر يوق ببمئۇ شەھەردە كە
 .بىرىش دۇرۇس

 بىرىش  ىدىن ئىلگىرىزىنامكۈنى ھېيت ھېيت روزا  زاكىتىنى پىتىر
ى كۈن ھارپارىش ياكى ىبكۈن ئىلگىرى  ئىككى-دىن بىرىت كۈنھېي مۇستەھەپ.

 .دۇرۇسئاخشىمى بىرىشمۇ 
  ئۇنىڭ ئۈچۈن ۋاقتى يەتمىسە ئۆزىنىڭ بىرىشكە پىتىر زاكىتىنى

 ئادەم تەيىنلەپ قويسىمۇ بولىدۇ. ۋاكالىتەن
 سە چىكتۈرېپ پىتىر زاكىتىنى ئۆز ۋاقتىدىن كئەگەر ئېسىدە بار تۇرۇ

 زاكىتىنى ئادا قىلىش پىتىر تەۋبە قىلىپ تۇرۇپ. شۇنداقتىمۇ دۇگۇناھكار بولى
 بولىدۇ. بۋاجى

 بىرىلىدۇ ن مۇسۇلمان كىشىلەرگەمىسكىۋە  كەمبەغەل زاكىتى پىتىر، 
 بىرىلمەيدۇ. ئورۇنلىرىغاساخاۋەت -خەير

 پىتىر زاكىتى بىرىپ قويۇش ئۈچۈن باشقىالر
استىدىكى قول ئئۆزىنىڭ قاتارلىق  ...زمەتچىىخ ،شوپۇربىر كىشى 

 لەر رازىىكىش بۇئەگەر  ،ىتىنى ئادا قىلىپ قويساىتىر زاكپ ئۈچۈنلىرى ىكىش
 گەئەجىر مۇان كىشىبىرىپ قويغۋاكالىتەن  تاپىدۇ،ئادا پىتىر زاكىتى بولسا 

 رىشىدۇ.ېئ
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 پەرز زاكاتنىڭ ئەھكاملىرى 
 ئىشالر شقا تېگىشلىكت بىرىشتە دىققەت قىلىزاكا

 مبەغەلكەى كى ئۇننچۈ ئىشلىتىلمەيدۇ قازاكات روزىدارالرنى ئىپتارلىتىش
ىچىدە كەمبەغەل ئىپتارغا كەلگەنلەر ئھالبۇكى، . ببىرىش ۋاجى مۇسۇلمانغا

كەمبەغەل بولمىسا  ،تىم بولسىمۇېگەرچە ي .ئەمەس كىشىلەرمۇ بولۇشى مۇمكىن
پ قېلىش لۇتىمنىڭ مىراس ئارقىلىق باي بوېچۈنكى ي زاكات بىرىلمەيدۇ

 ئېھتىمالى بار.
ۇالرغا شاليىق كىشىلەر بولسا زاكاتنى زاكات ئېلىشقا  شوپۇر ۋە خىزمەتچىسى

 مەنپەئەتبىرەر ئۆزىگە بەرگەن زاكىتىدىن لېكىن زاكات بەرگۈچى  ،بەرسە بولىدۇ
 قىلماسلىقى الزىم. تەمەلىشىنى ېك

 مائاشنىڭ زاكىتى
 نىڭ ئىككى خىل ھالىتى بولىدۇ:ائاشم
 كەلمەيدۇزاكات  ھالەتتە بۇ، ئېشىنماي خەجلىنىپ تۈگەيدۇ. 
 پ ساقالبولغان مەبلەغ ئاز تىن يەتكۈدەك ياكى نىسابقا بسامائاشتىن نى

 . لىدۇۇقوي
مائاش نىسابقا ساقالپ قويغان ى ـــ مائاش زاكىتىنىڭ ئەڭ ياخشى يول

غاندا ئاندىن بىر يىل تامامالنپ، كىتىۋېلىېقىلىپ ب يىل بېشىيەتكەن ۋاقىتنى 
يىل تولۇق  بىرئۇنداق بولغاندا  .زاكىتىنى بىراقال چىقىرىش ھەممىسىنىڭ

يېقىنقى ۋاقىتتىكى بولسا ئالدىرىتىلغان  .بولىدۇ تاپقانئادا  تاتىۋاق ەنئۆتك
 ①.دۇرۇس مۇكاتنى ئالدىرىتىپ بىرىشزاكات بولىدۇ. زا

 زاكاتنىڭ نىيىتى
قىلىش نىيىتى بىلەن بىرىش زاكاتنىڭ  زاكاتنى بەرگەندە زاكاتنى ئادا

اتقا ىيىتى بىلەن بەرگىنىنى زاكشەرتلىرىدىندۇر. شۇڭا ئىلگىرى سەدىقە قىلىش ن
 لۇق ئۆتكەن ۋاقىتتا دەرھال ئادازاكاتنى بىر يىل تو ھېسابالش دۇرۇس ئەمەس.

ر يىل بى دارى بويىچە ھېسابلىنىدۇ.نقىلىش ۋاجىب بولىدۇ، يىل ھىجرىيە كالې
 مۇبەرسىزاكىتىنى قىلىش نىيىتى بىلەن  توشۇشتىن ئىلگىرى زاكاتنى ئادا

                                                             
 بەت. -711 توم -2 «فتاوى اللجنة الدائمة» ①
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 لىدۇ.دۇرۇس بو
 مىنالرنىڭ زاكىتىېز-يەر
 مىنالرغا زاكات كەلمەيدۇ.ېتۇرالغۇ ز 

ىر ب ىغاە پۇلبەلكى ئىجارمىنالرغا زاكات كەلمەيدۇ ېز لىدىغانىرىگە بىئىجار
  .يدۇئايرىبىر يىل ئۆتسە زاكات  قىسمىغاقالغان  ىدىنە پۇليىل ئۆتسە ياكى ئىجار

 بولىدۇ ۋاجىبزاكات بىرىش ئۈچۈن  كە تەييارالپ قويغان زېمىنەتتىجار. 
ئىشلىتىش  كەتىجارەت ياكى ىپ ئىشلىتىشتۇرالغۇ قىل ننىمىېز مەلۇم

 ۈپ كەتسىمۇ،يىل ئۆت بىرگەرچە  قالغان كىشىگە،ئىككىلىنىپ  مەسىلىسىدە
 ①بولمايدۇ. بىرىش ۋاجىب زاكات جەزم قىلغانغا قەدەرتاكى 
 مىنېز باشقىالرغا ئۆتۈپ كەتكەنلىق ھوقۇقى رئىگىدا. 

باشقىالرغا ئۆتۈپ لىق ھوقۇقى بولغان ۋە ئىگىدار باھاسى بەلگىلىنىپ
، ولساب قولىغا ئااللمىغاننى زېمىننىڭ پۇلىلېكىن ئىگىسى  ،بولسىمۇ كەتكەن
ىل ي مىننىڭ پۇلىنى قولىغا ئېلىپ بىرېزتاكى شۇ نىڭ ئىگىسىگە مىنېبۇنداق ز
 ②كەلمەيدۇ.زاكات  ىچەئۆتمىگ

 پاي چېكىنىڭ زاكىتى
 6ئەمما تۆۋەندىكى  بىرىدۇئۆزى  پايچىكىتىنى پاي چېكىنىڭ زاك ،لىدەئەس

ئادا  زاكاتنى نۋاكالىتەكالرغا پايچى شىركەتلەر ي چېكى تارقاتقانپاخىل ھالەتتە 
 :قىلىدۇ
 بولسا تۈردىكى ئىش بەلگىلەنگەنقانۇنىدا مۇشۇ  يئاساسى شىركەت. 
 بولسا.ىرىلغان چىق قارار نداقشۇدىن ەتلەرىيجەمئ يئاممىۋى 
  سا.بول كىتىلگەنقىلىشى بې لەرنىڭ زاكات ئاداشىركەت قانۇنىدادۆلەت 
 ھاۋالە قىلغان بولسازاكات بىرىش ئىشىنى شىركەتكە  يچىكپا.③ 

اي پ ،كاساتالشساپاي چېكى بازىرى چۈشۈپ  ىنىڭ قىممىتىئەگەر پاي چېك
پ ىتىنى ھېسابالپ، ھېسابالسېتىلىدىغان قىمم قشۇ ۋاقىتتىكى نەچېكىنىڭ 

                                                             
 .بەت -082 توم -06 «مجموع فتاوى ابن باز» ①
 .بەت -60 توم -06 «مجموع فتاوى ابن باز» ②
 .بەت -110 توم -6 «مجلة المجمع الفقهي» ③



 

11 

نى زاكات قىلىپ  7.5%شۇ قىممەتنىڭ  ،سابقا يەتسەنىچىقىلغان قىممىتى 
 ئايرىيدۇ.

 رمىنالېدە سېتىش ئۈچۈن ئېلىپ قويۇلغان زئۆرلىگەن اھاسىۋە ب ىپاي چېك
زاكات قىلىپ نى  7.5% مىتىنىڭسېتىلىدىغان قىم ى بازارداھەر يىل ئۈچۈن،

ھەر  اىتتۋاق ساتقان ،رۈرىيەت قىستاپ قالساۆئەگەر ساتقاندا بىرىشكە ز ئايرىيدۇ.
 دۇرۇستۇر. مۇنى ئايرىش 7.5%سابالپ ېمىقدارىنى ھزاكات يىللىق 

 زاكات كەلمەيدىغان نەرسىلەر
 تىلىرى،ىقاتناش ۋاس زىننەت،-زىبۇ ،سەرەمجانلىرىئائىلە  ئولتۇراق جاي،

لۇش بىنالىرىنى ھۆددىگە ئېلىشتا ۇقۇر ،زاۋۇت سايمانلىرى كەسىپ،-ھۈنەر
ە ۋئالتۇن  گە زاكات كەلمەيدۇ ئەممارشاش نەرسىلەئىشلىتىدىغان سايمانالرغا ئوخ

 .كېلىدۇ زاكاتكە كۈمۈش

 ملىرىائەھك تروزا ھېي 
 ڭى ئېيىشەۋۋالنىڭ يې
 :ندىن كېيىنغاىنئېالن قىللىقى چىققان ئېيى ڭىېشەۋۋالنىڭ ي

 ۋە ھەربىر تاراۋىھ نامىزى ئوقۇشتىن توختايدۇلەردىكى جامائەت مەسجىد 
 ئوقۇيدۇ. نامىزىد ۇتەھەجج ئۆزى يالغۇز كىشى
 ت نامىزىغا تەكبىر ئېيتىشنى باشاليدۇ.ھېي 
 بىرىش  نىپىتىر زاكىتىنىڭ ۋاقتى كەلگەنگە قەدەر ھېيت نامىزى

 داۋاملىشىدۇ.
 ئاخىرى نىڭرامىزان ئېيى

 هللاشنى يولغا قويغان. ئاخىرىدا تەكبىر ئېيتى ئېيىنڭ تائاال رامىزان هللا 

عِ ﴿ تائاال مۇنداق دەيدۇ:
ْ
وا ال

ُّ
ِمل

ْ
مْ َولِتُّك

ُّ
ى َما َهَداك

َ
َه عَل

َ  
ِرُّوا الل

 
ب
َ
 َولِتُّك

َ
ة
َ )ئاغزىڭالر ئوچۇق  »هللا﴾ د 

يۈرگەن كۈنلەرنىڭ قازاسىنى قىلىش بىلەن رامىزان روزىسىنىڭ( سانىنى 
 نى ئۇلۇغلىشىڭالرنىهللاشۇڭالرنى، سىلەرنى ھىدايەت قىلغانلىقىغا ۇتولدۇر
 .①«خااليدۇ
 يتىش سۈننەتتۇر.ئې نى ئۈنلۈكتەكبىر بازار ۋە ئۆيلەردە ،مەسجىد 

                                                             
 قىسمى. ئايەتنىڭ بىر -015 بەقەرەسۈرە  ①
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 تەكبىرئىسپاتالنغاندىن تارتىپ  نى كۆرۈشڭى ئېيىېشەۋۋالنىڭ ي 
 باشلىنىدۇ. ئېيتىش
  :ه أكبر وللّٰ هللا أكبر، هللا وهللا أكبر، ال إله إال  هللا أكبر، »هللاتەكبىرنىڭ سۈپىتى
 ①«.الحمد
 يىن تەكبىر ئاخىرلىشىدۇ.ېھېيت نامىزىدىن ك 

 ئېغىز ئاچقان كۈندە ئېغىز ئېچىش ركىشىلە
بىرەر كۈن ئۇ شەھەردىن  ئاندىن ۇپ،بىر شەھەردە روزا تۇتمەلۇم ئادەم بىر 
 ولسا،غان بشەھەرگە باربىر باشقا  تۇشنى باشلىغانتۇ يىن روزاېياكى كئىلگىرى 

ھۆكمىدە  خەلقىنىڭ شۇ شەھەر لغان تەقدىردىمۇ،روزىسى ئارتۇق بولۇپ قاگەرچە 
 «ومون، والفطر يوم تفطرونالصوم يوم تص» :گەنېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  بولىدۇ.

ئېغىز جامائەت ئېغىز ئاچقان كۈندە  روزا تۇتۇلىدۇ،روزا تۇتقان كۈندە جامائەت »
 پيىن تولۇقالېھېيتتىن ك ،كۈندىن كەم بولۇپ قالسا 72لېكىن  ②.«چىلىدۇئې

 ③.تۇتىدۇ
  يېڭى ئاينى كۆرۈپ ئېغىز ئېچىڭالر 

 نىڭ جەزم قىلىپ ئېيىتقانيىلالردا بەزى ئاسترونومىيە ئالىملىرى ئۆتكەنكى
سۆزىنىڭ دەل دېگەن !« ڭى ئاينى كۆرىمىز دەپ ئاۋارە بولماڭالربۈگۈن كېچە يې»

ى ڭ، بىر قانچە رايونالردا نۇرغۇن ئىشەنچلىك كىشىلەرنىڭ شەۋۋالنىڭ يېئەكسىچە
مۇسۇلمانالرنىڭ ئاينىڭ  نى كۆرۈشىدەك ھادىسىلەر كۆرۈلدى. بۇ ـــئېيى

نغان ڭى ئاينى كۆرۈشتە ئاساسالقانلىقىنى ئىسپاتالشتا يېئاخىرالشكىرگەنلىكى ۋە 
ىپ بەزىدە خاتالىشئاسترونومىيە ئالىملىرىنىڭ  ،دەلىللەرنى چىڭ تۇتۇشى يشەرئى

ماسلىقى تايانھېسابالشلىرىغا ىالپلىشىپ قالىدىغان قالىدىغان ۋە ئۆزلىرىمۇ ئىخت
  .كېرەكلىكىدىن دېرەك بىرىدۇ

 ھېيتنىڭ سۈننەتلىرى
 ،خۇشپۇراق ئىشلىتىشىنىش ۋە ياس يۇيۇنۇش. 

                                                             
 بۈيۈكتۇر، هللا ،ئىالھ يوقتۇر بىر ھەقتىن باشقا ھېچهللابىر بۈيۈكتۇر،  هللا بۈيۈكتۇر، هللاتەرجىمىسى:  ①

 قا خاستۇر. هللاسانا -بارلىق ھەمدۇ
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى توپلىغان، ئەلبانى  ②
 .بەت -055 توم -05 «مجموع فتاوى ابن باز» ③



 

18 

 ھېيت نامىزىنى مەسجىدتە بۇرۇن بېرىش ۋە  گاھقاناماز قەدەرئىمكان
 قۇماسلىق.ونامىزىدىن باشقا ناماز ئ مەسجىدييەتۇل ىتەھئوقۇغان كىشى 

 ايتىشق بىلەن باشقا يولنامازدىن قايتقاندا مېڭىپ بېرىش ۋە  قەدەرئىمكان. 
 ئۆتۈپ ئەمما،  ش.دۇرۇت ئوقۇۋە  سانا-دۇرىسىدا ھەمناماز تەكبىرلىرى ئا

 قايتا ئادا قىلمىسىمۇ بولىدۇ. كەن بولساكەت
 ئەۋزەلدۇر يىن قازاسىنى قىلىشېخۇتبىدىن ك نامازغا ئۈلگۈرەلمىسە. 

 قېلىشىكېلىپ  ر كۈندەبى ە كۈنىنىڭت ۋە جۈمھېي
جۈمە  گەنامىزى ئوقۇغان كىشى ھېيت ،ت كېلىپ قالساھېيجۈمە كۈنىدە 

 جۈمە ئوقۇشئىختىيارلىق بىرىلگەن ئەمما  تائوقۇش ن نامىزىياكى پېشى
اجتمع في يومكم هذا عيدان فمن شاء أجزأه قد »ېگەن: مۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  .ەلدۇرزۋئە

بۈگۈن ئىككى ھېيت بىر كۈندە كەلدى، شۇڭا ھېيت » «من الجمعة، وإنا مجمعون
ئەمما بىز جۈمە  بولىدۇ، كەلمىسىمۇنامىزى ئوقۇغان ئادەم جۈمە نامىزىغا 

 ①.«ئوقۇيمىز
 ②ئوقۇيدۇ. نامىزى جۈمەئىمام  ن تەقدىردىمۇئىككى كىشى كەلگەئەگەر 
 چىقىملىرى ھېيت
ىنى شاللىقۇلە رىشتىسى ۋە ھېيت خئائى رچىقىمالقىلىنغان  تاھېيتبەزىدە 

 :قىلىش كېرەك دىققەتشۇڭا تۆۋەندىكى ئىشالرغا  سۇسالشتۇرۇپ قويىدۇ.
 ا چىقىم قىلىش.ئەھۋالىغا يارىش-ھال 
 ىم چىقنەرسىسىنى  كىدىكىىلىقول ئقىلغان  ئاتا هللاەمبەغەل كىشى ك

ۈزەل گۋە  ىقچاقىلىرىغا قايىل قىالرل-باال ۋە ئەھلى قەرز ئالمايدۇ. ئەمما قىلىدۇ
 ياخشى ۋەدىلەرنى بىرىدۇ. ،سۆزلەرنى قىلىپ

 يولالرغا  ىرىنى ھاراممالل-پۇل ۋە قىلماسلىق پخورلۇقئىسرا
 ىك.ئىشلەتمەسل

  ئادىل بولۇش ئارىسىدابالىالر. 
 سىدىكىلەر بىلەن مەسلىھەتلىشىشىئائىلبار  ئىمكان. 

                                                             
 ن.دېگە« سەھىھ»ئەبۇ داۋۇد توپلىغان، ئەلبانى  ①
 .بەت -00 توم -00 «مجموع فتاوى ابن باز» ②



 

19 

 ھېيتالرنىڭ ھېيتى
ىڭ نهللا ققا تولغان گۈزەل ۋاقىتالر ـــراملىۇخ-كۈنىدىكى شاد ھېيت

نىڭ هللا جەننەتتەنىڭ جەننىتىگە كىرىش ۋە هللا ،لىقى بىلەن نىجات تېپىشنىىزار
 ناھايىتى ياخشى ئالتۇن پۇرسەتتۇر. تىكىئەسلەش جامالىنى كۆرۈش قاتارلىقالرنى

ئىنسان  ئەڭ كاتتا ھېيت كۈنى بولىدۇ. كۈنرىشكەن رازىلىقىغا ئېنىڭ هللا
 ۇ كۈندەئەنە شراملىقالر ۇخ-شاد چىلىك ۋەچىپ باقمىغان خۇرسەنېقەلبىگە ك

 .ولىدۇب

 دە،ىيىغىلىپ جەم بولۇپ ھېيت كۈن خەلقچىقتى 
 .ەنلىكتە تەنتەنخۇرسە خۇشنۇد بوپ، زىننەتلىنىپ،

 پەيتىدە، نىڭرىزاسىن ئۇشبۇ ھېيتهللا كۆردۈم 
 شال بەخىتتە.ۇخ قەلبىمنىڭ ېيتىم بۇ مېگۈزەل ھ

رامىزاندا ئەمەل  ى ھېيت كۈنى ۈنكچ دۇر.مۇكاپات كۈنىكۈنى ـــ  روزا ھېيت
كى تەقسىملىنىدۇ. كىم مۇكاپاتئەمەللىرىگە قاراپ قىلغان  ان كىشىلەرنىڭقىلغ
قىيامدا تۇرغان ئۈمىد قىلىپ  بساۋاتىن هللائىشىنىپ ۋە  قا چىن قەلبىدىنهللا

روزا ھېيتنىڭ نى ئالىدۇ. ىرئەجلۇق تو ئەمىلىگە يارىشا قان بولسا،ۋە روزا تۇت
بىزلەرگە مول مۇكاپات  تىنهللا بولىدۇ. تامامالنغانىرىشى بىلەن روزا ئەمىلى ك
 مىز.سوراي ئاتا قىلىشىنىنلىقىمىزغا كۆپلەپ ئەجىر قىلغان ئازغىنە تىرىشچا ۋە

 يىنېرامىزاندىن ك 
 مۇستەھكەم تۇرۇشئىبادەتتە -تائەت

، سىمۇارەك رامىزان ئېيى ئاخىرالشمۇبۈشىگە ئەگىشىپ ئۆت نىڭنلەرۈكگەرچە 
 ئاخىرالشمايدۇ.تاكى ئۇ ۋاپات تاپمىغۇچە ئىبادىتى -ئەمەل ننىڭمىۇئلېكىن م

ى ﴿ مۇنداق دەيدۇ:بۇ ھەقتە تائاال  هللا
َ  
 َحت

َ
ك

َ ْد َرب  َيِقينُّ َواْعبُّ
ْ
 ال

َ
ِتَيك

ْ
سەن ئۆزۈڭگە ئۆلۈم »﴾ يَأ

 .①«كەلگەنگە )يەنى ئەجىلىڭ يەتكەنگە( قەدەر پەرۋەردىگارىڭغا ئىبادەت قىلغىن
ۈمگىچە داۋاملىشىدىغان ئاخىرقى چېكىنى ئۆلئەمەلنىڭ ئەڭ تائاال هللا 

ۋە  -06، -00ھەر ئاينىڭ يىدىن ئالتە كۈن ۋە ېشەۋۋال ئ مەسىلەن: .قىلدى

                                                             
 ئايەت. -22سۈرە ھىجر  ①
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 قۇرئان تىالۋەت قىلىش ،نامازالر سۈننەت تەرتىپلەنگەن ،روزا تۇتۇش كۈنلىرى -05
داۋاملىشىدىغان  ر تاكى بەندە ۋاپات تاپقۇچەئوقۇش قاتارلىقال نامىزى ۋىتىرۋە 

 ئىبادەتلەردۇر.
 ـــ كىشىلەر رىشكەن ۋە مۇۋەپپەقىيەت قازانغانىتىگە ئېسقمە يھەقىقى

ئۆز بىر مەزگىل ئەمەس بەلكى  ل قىلىدىغان ئۆتكۈنچىرامىزاننى ياخشى ئەمە
لەش دەۋرى دەپ ىنىڭ ئىتائىتىگە كۆندۈرۈشكە تەربىيهللاۋە  قاهللاسىنى پنە

 .گەن كىشىلەردۇربىل
 قوبۇل بولۇش ياكى بولماسلىق

ئۇنىڭ قوبۇل بولغانلىقىنىڭ ـــ شىشى لىداۋامئۈزۈلۈپ قالماي  ڭئەمەللەرنى
گەن ىدېمېن لۇشىنىڭ بوياخشىلىق يەنە يىنېياخشىلىقتىن ك ئاالمىتىدۇر.

-تائەت ،گەن قەبىھېمىدېن بولۇشى ن يامانلىقنىڭيىېياخشىلىقتىن ك، گۈزەل
ىال غا مۇپتخارلىقى مەئسىيەت يىنېك ەتلىرىگە ئېرىشكەندىنپەزىل نىڭتئىبادە
 ھە!-گەن ئېچىنىشلىقېدىمېن بولۇش

ھەرگىزمۇ كى، بىزنى ساڭا ئىبادەت قىلىش بىلەن ئەزىز قىلغىن !هللائى 
 .بولۇش بىلەن خار قىلمىغىن يساڭا ئاسى

 قەلبلىرى قورقۇپ تۇرۇش
ڭ سالىھ ئەمەل تەقۋادارالرنى» :ېگەنرۇۋۋاد مۇنداق دئەبۇ لئەزىز ئىبنى ئابدۇ

قىلىشقا بەكمۇ تىرىشقانلىقىنى، ئەمەل ئاخىرالشقاندا بولسا ئەمىلىم قوبۇل 
 ①.«دەپ غەم قىلىشقانلىقىنى كۆردۈمبولغانمىدۇ ياكى قوبۇل بولمىغانمىدۇ 

ە ۋ ئىبادەتتە تىرىشچانلىق كۆرسىتىدۇئەنسىرەيدىغان كىشى  دىنئەمەللىرى

 ﴿ ملسو هيلع هللا ىلص شۇڭا پەيغەمبەر ئالدىرايدۇ.كۆپرەك ئەمەل قىلىشقا 
ٌ
ة
َ
ْم َوِجل وبُّهُّ

ُّ
ل
ُّ
وْا َوق

َ
وَن َما آت

ُّ
ت
ْ
ِذيَن يُّؤ

َ  
َوال

وَن  ِِهْم َراِجعُّ
ْم إِلَى َرب 

هُّ
َ  
ن
َ
رگاھىغا )ھېساب رىدىغان ئەمما پەرۋەردىگارىنىڭ دەىسەدىقە ب»﴾ أ

 ②«بېرىش ئۈچۈن( قايتىپ بارىدىغانلىقىدىن دىللىرى قورقۇپ تۇرىدىغان كىشىلەر
صلون ويهم الذين يصومون بأن»مۇنداق دېگەن:  ھەققىدە تىكى كىشىلەردېگەن بۇ ئايەت
ىغان، ناماز ئوقۇيدىغان، زاكات ئۇالر روزا تۇتىد»« يخافون أال يقبل منهمهم ويتصدقون و 

                                                             
 بەت. -707ناملىق كىتاب  «لطائف المعارف» ①

 ئايەت. -81سۈرە مۇئمىنۇن  ②
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 قېلىشىدىن ولمايقوبۇل بئۆزلىرىدىن ئەمەللىرىنىڭ بۇ  لېكىن، رىدىغانىب
 ①«.قورقۇپ تۇرىدىغان كىشىلەردۇر

وَن ﴿ مۇنداق دەيدۇ:تائاال  هللا
ُّ
َراِت َوهُّْم لََها َسابِق

ْ
ي
َ
خ
ْ
 يَُّسارِعُّوَن فِي ال

َ
ولَِئك

ُّ
ئەنە شۇالر »﴾ أ

 .②«ياخشى ئىشالرنى )باشقىالرنىڭ( ئالدىدا قىلىشقا تىرىشقۇچىالردۇر
 ا!بولم نچىدەكپاال

يا »گەن: ېمۇنداق د مر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغائابدۇلالھ ئىبنى ئە ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
چىدەك نپاالسەن ئى ئابدۇلالھ! »« ه، ال تكن مثل فالن، كان يقوم الليل فترك قيام الليلعبد الل  

بولما. ئۇ كېچىسى تۇرۇپ ناماز ئوقۇيتتى، كېيىن كېچىلىك نامىزىنى تاشالپ 
 ③«.قويدى
لۇق يىن سۇسېك  كۆڭۈل بۆلگەن بولسىمۇ، نامىزىغا ۋىتىردەسلىپىدە  ،ەنىي

 ىڭنبىر مەزگىل نامازن تاشالپ قويغان؛ ىيېك ،مىزاندا ئوقۇپاقۇرئاننى ر؛ قىلغان
دەك ىچن سۇسلىشىپ قالغان پاالنىيېكىرىدە بولۇشقا تىرىشىپ، ۋەلقى سەپلۋئە

 .بولمىغىن
  ا تۇتۇشئالتە كۈن روزئېيىدا شەۋۋال 
 هرالد كصيام كان شوال من ستا   أتبعه ثم رمضان صاممن » :ەدىستە مۇنداق كەلگەنھ» 

كىمكى رامىزان روزىسىنى تۇتۇپ بولۇپ، ئۇنىڭغا شەۋۋال ئېيىدىن ئالتە كۈن »
 ④.«روزىنى ئەگەشتۈرۈپ تۇتسا، يىل بويى روزا تۇتقانغا ئوخشاش ساۋابقا ئېرىشىدۇ

 لۈك روزالدىكى ئالتە كۈنشەۋۋا ،ىغالىق روزئون ئاي دىكى روزارامىزان ئېيى 
بىر يىل روزا  بولۇپ، بۇ روزىالرنى تۇتقان كىشى تەڭ لىق روزىغائىككى ئاي

 .ئېرىشىدۇ نىڭ ساۋابىغاتۇتقان
 ياكى كۈن ئارىالپ تۇتسىمۇ بولىدۇ. دۈرمەيروزىنى ئۈزۈل لۈكبۇ ئالتە كۈن 
 ۈنى چى كئىككىنئېيىنىڭ قايسىال كۈنىدە تۇتسا بولىدۇ. يەنى،  شەۋۋال

 ىمۇ دۇرۇستۇر.ەكشەنبە كۈنلىرى تۇتسيۋە  شەنبەياكى  باشلىسىمۇ

                                                             
 دېگەن.« سەھىھ»تىرمىزى ۋە ئىبنى ماجە توپلىغان، ئەلبانى  ①
 ئايەت. -80سۈرە مۇئمىنۇن  ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
 توپلىغان. مۇسلىم ④
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  كى زىممىسىدى، تۇرىدۇ دائالدى نى ئادا قىلىشنىڭلىپنەپەرزنى ئادا قىلىش
 .يەتنى ئادا قىلىش ئالدىنقى ئورۇنغا قويۇلىدۇىمەجبۇر

 :روزىغا ئادەتلىنىشنىڭ پايدىلىرى نەپلە يىنېرامىزاندىن ك
  تولۇقلىۋېلىش. ساۋابىنىنىڭ يىللىق روزىبىر 
 نىڭ پەرز نامازى خۇددى ئەجر نىڭروزىالر ئېيىدىكى شەئبان ۋە شەۋۋال
 ئوخشاشتۇر. نامازالرنىڭ ئەجرىگە سۈننەت كەينىدىكى-ئالدى
  چۈنكى ھەرقانداق روزا  ۇقالشتول كۆرۈلگەن كەمچىلىكلەرنىپەرز روزىدا

 ئەمەس. يخالى كەمچىلىكتىن
 روزىسى رامىزانخالىسا  هللاـــ ىغا ئادەتلىنىش نمۇ روزىيېرامىزاندىن ك 

 قوبۇل بولغانلىقىنىڭ ئاالمىتىدۇر.
 نى مۇيەسسەر قىلغانلىقىغا ئمىتىېنروزىسىنى تۇتۇش رامىزان نىڭ هللا

 ① .تەشەككۈر بىلدۈرۈش
  ئايال كىشى ئالدىراش بولۇپ قېلىشتىن ئىلگىرى شەۋۋالدىكى ئالتە كۈن

ئۆزرىلىك بولۇپ قېلىپ  ېيىدائەگەر شەۋۋال ئ .رەكېئالدىرىشى كبار  روزىغا ئىمكان
 ②بولىدۇ. ىمۇزۇلقەئدە ئېيىدا تۇتس ،تۇتالمىسا

بىلەن  بىساۋا ىنىڭۇلقەئدە ئېيىدا تۇتقان روزز» :ئەھلىلىرى بەزى ئىلىم
 دەپ قارايدۇ. «روزىنىڭ ساۋابى ئوخشاش بولمايدۇدا تۇتقان شەۋۋال ئېيى

ىقى ئۈچۈن )زۇلقەئدە ئېيىدا بولغانل ئۆزرىلىكلېكىن )شەۋۋال ئېيىدا( 
 گەن:ېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ چۈنكى،  مۇمكىن. رگە ئېرىشىشىئەجى تۇتسىمۇ(

 سەل ياكىېئەگەر بەندە ك» «ما كان يعمل مقيما صحيحا له هللاإذا مرض العبد أو سافر كتب »
 ساغالم ياكى سەپەرگە چىقمىغان ۋاقىتتائۇنىڭغا هللا قالسا،ئۈستىدە بولۇپ  سەپەر
 ④③.«نى پۈتىدۇڭ ساۋابىئەمىلىنى قانىۋاتقىل

ــ ـ نىڭ رامىزاندا تۇتالمىغان روزىسىنىڭ قازاسىنى قىلىشىلمان ئايالمۇسۇ
 .نىڭ ئۇ ئايال ئۈستىدىكى ھەققىدۇرهللا

                                                             
 بەت. -766ناملىق كىتاب  «لطائف المعارف» ①

 بەت. -02 توم -71 «مجموع فتاوى ابن عثيمين» ②
 بۇخارى توپلىغان. ③
 بەت. -025 توم -05 «مجموع فتاوى ابن باز» ④



 

71 

 ئېيىدىكى ئالتە كۈن روزىنى باشالشتىن ئىلگىرى رامىزاندىن  شەۋۋال
 ى ئاۋۋال تۇتۇش ـــىنروز قازا چۈنكى رەك.ېئادا قىلىش كقالغان قازا روزىلىرىنى 

 ىلىشق زنى ئاداپەر ۋە غانلىقتۇرىنى ئادا قىلىشقا ئالدىرمەجبۇرىيەتزىممىسىدىكى 
 .سۆيۈملۈكتۇرتېخىمۇ قا هللا

  روزىغا ئادەتلىنىپ بولغان ۋە قازا روزىنى ئاۋۋال تۇتسا ئۆزىمۇ ئايال كىشى
ۇش تۇتروزا  قازا ،بولغاچقا ن باشقا كىشىلەرروزا تۇتىدىغا ئالتە كۈنلۈكئەتراپىدا 
 تەس تۇيۇلمايدۇ.ئۇنىڭغا 
 ىش ئېل ئارام بولسا شلىرى بىلەن شۇغۇللىنىدىغانقۇتۇش ئىوئ-ئەگەر ئوقۇ

 بولىدۇ. نىپ تۇتسىمۇىكۈنلىرىدىن پايدىل
  قازا  سا، بۇ يىلقىبولبار كىشى يىلنىڭ قازا روزىسى  الدىنقىئزىممىسىدە

 .شاليدۇتولۇقالپ تۇتۇشنى باۇنى ئ روزىنى تۇتۇشتىن ئىلگىرى
ئاق كۈنلىرى  ۋە كۈنلىرى پەيشەنبە، دۈشەنبە ل ئېيىنىڭبىر ئادەم شەۋۋا

بۇ  ،ئادەتلەنگەن بولسا تۇپروزا تۇكۈنلىرى(  -05ۋە  -06، -00)يەنى ئاينىڭ 
 ڭبارلىق روزىالرنى ،نىيەت قىلسابىللە  لۈك روزىنىمۇئالتە كۈن لىرىداروزى

 ۋەبە پەيشەن بار كىشى دۈشەنبە، ېرىشەلىشى مۇمكىن. قازا روزىسىئ ىتىگەپەزىل
ازا قبىلەن بىللە  شۇ كۈنلۈك روزىسى ،ئادەتلەنگەن بولسا تۇپتۇروزا  ئاق كۈنلەردە
هللا  ،. چۈنكىى مۇمكىنرىشىشېئنىيەت قىلسا قوش ئەجىرگە روزىسىغىمۇ 

 .زاتتۇركەڭرى تولىمۇ مەرھەمىتى -پەزلى
روزا  نەپلەۈرۈلگەن لۈك روزا ـــ مۇئەييەنلەشتئالتە كۈن ئېيىدىكى شەۋۋال

بۇنىڭ ئەجرىگە ئېرىشمەكچى بولغان ئادەم ئاخشىمى نىيەت قىلىشى  ،بولۇپ
نىيەت قىلىپ كۈندۈزى نىيەت قىلسا ۋە ئۇ  التۇتۇشنى نەپلە پەقەت ئەگەر كېرەك.

نىيەت قىلغان ۋاقىتتىن  ،بولسا بىر نەرسە يېمىگەندەم نىيەتتىن ئىلگىرى ئا
 ①ېزىلىدۇ.روزىنىڭ ئەجرى ي نەپلە باشالپ

چۈنكى دۇرۇس بولمايدۇ  يەت قىلىپ ياتمىسائەمما قازا روزىنى ئاخشىمى نى
 روزىدۇر. بئۇ ۋاجى

  

                                                             
 بەت. -016 توم -02 «مجموع فتاوى ابن عثيمين» ①
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 نەپلە روزا

 پۇرسەت ياخشى 
لەر الي پۇرسەتۇقنىسبەتەن بەكمۇ شلەيدىغانالرغا ىئورۇنلىرىدا ئ كۆزەتچىلىك

ئېلىش  ندۈزدىكى ئۇخالش ۋە ئارامقىلغاندا كۈ ۋەتچىلىكۆن دەىكېچ ،بار بولۇپ
 ،ئالتە كۈن ئېيىدا شەۋۋال خادىمى مەلۇم بىر شىركەت ۋاقىتلىرىدا روزا تۇتااليدۇ.

 كۆزەتچىلىك قىلىش تۇتالىغان، شۇنداقال يەنە، روزا كۈنا ئۈچ ھەر ئايد
 .ىغانتالروزا تۇ ىمۇدىۋاقىتلىر
 ئاق كۈنلەرنىڭ روزىسى 

روزا تۇتۇش  دەكۈنلىرى -05ۋە  -06، -00 قەمەرىيە ھېسابىدا ھەر ئاينىڭ
 :ئەبۇ زەر رەزىيەلالھۇ ئەنھۇنىڭ مۇنداق دېگەنلىكى نەقىل قىلىنىدۇ مۇستەھەپتۇر.

نىڭ يئا بىزنى ھەر ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ »« أن نصوم من الشهر ثالثة أيام البيض ملسو هيلع هللا ىلصه أمرنا رسول الل  »
 ①.«تتىشقا بۇيرۇيۇئۈچ كۈن روزا تۇت ئاق كۈنلىرى

لغاچقا ئاق كۈنلەر دەپ ىغان بوئاقىرىد ئاي تولۇق چىقىپ دەچىلەرېبۇ ك
چىدىكىدەك ېك ىمۇىبادەتلەرنىڭ كۈندۈزئ ،چىلىرى ئاقارغانداېك ئاتالغان.

 .تۇرمۇۋاپىق ئىش گەشى ئەقىلۇپەزىلەتلىك بول
  تۇتۇشھەر ئايدا ئۈچ كۈن روزا 

كۈن روزا تۇتۇشنى  ئۈچھەر ئايدا  ە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇغارەيرۇئەبۇ ھ ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 
شى ۇدۇ، ئارقىمۇئارقا تۇتىتۇت ايسى ۋاقىتتاقبۇ روزىنى ئۇنداقتا  .انتەۋسىيە قىلغ

 ؟شەرتمۇ
 ئارقىمۇئارقا ياكى كۈن ئارىالپ تۇتسا بولىدۇ. قانداق ۋاقىتتا،ھەر :باۋاج

كۈن روزا  0ھەر ئايدا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » :دىنائائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھباشقىالر 
يەنە قايسى » :ئۇالر بەرگەن. باۋادەپ ج «ھەئە: »ئۇ، دەپ سورىغاندا «؟تۇتامتى
قايسى ئايدا » رەزىيەلالھۇ ئەنھا:ئائىشە  دا،دەپ سورىغان« ؟تۇتاتتىروزا ئايالردا 

 ②بەرگەن. بدەپ جاۋا« ۋېرەتتىۇبولسا تۇت

                                                             
 دېگەن.« ئىسنادى ھەسەن»ئەرنەئۇت  دېگەن، شۇئەيب« ھەسەن سەھىھ»نەسائى توپلىغان، ئەلبانى  ①
 مۇسلىم توپلىغان. ②
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ھەر » «كله هرالدم صو  شهر، كل منأيام  ةثالثصوم » گەن:ېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 
يەنە  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ①«.وزا تۇتقانغا باراۋەردۇرئايدا ئۈچ كۈن روزا تۇتۇش يىل بويى ر

ئۇممۇ  ئەبۇ دەردائ، ،ئىبنى ئەمر ھئابدۇلال ئەبۇ زەر، ،ھىالل ھىمسۇل ،رەيرەۇئەبۇ ھ
 گىمۇ ھەر ئايدا ئۈچ كۈنقاتارلىق ساھابىلەر ئۇالردىن رازى بولسۇن!( هللا) سەلەمە

 تەۋسىيە قىلغان. ا تۇتۇشنىروز
 تۇر.پش مۇستەھەۇتۇت كۈنلىرى -05ۋە  -06، -00ھەر ئاينىڭ بۇ روزىنى 

كۈن ئۈچ ھەر ئايدا  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر » :دېگەنمۇنداق رەھىمەھۇلالھ ئىبنى ئۇسەيمىن 
ەمما ئ خەۋەر بەرگەن. دىنوزا تۇتقانغا باراۋەر ئىكەنلىكىر يىل بويى ا تۇتۇشنىڭوزر

تۇتۇش پەزىلەت ئۈستىگە پەزىلەت روزا  كۈنلىرى -05ۋە  -06، -00ھەر ئاينىڭ 
 ②«.ۋزەلدۇرناھايىتى ئە ،ولۇپب

ەت قىلغان نىي روزىنى قوشۇپ ئالتە كۈنبۇ روزا بىلەن )شەۋۋال ئېيىدىكى( 
 .تۇرئىشبىر ئۈمىدلىك  رىشىشىئې گەتېخىمۇ كۆپ ئەجىر كىشىنىڭ

شى كى ېلىپ روزا تۇتالمىغانلىپ قېكۈنلىرىگە ئۇدۇل كتەشرىق  ىكۈن -00
 -05ۋە  -06بۇنداق كىشى : »ېگەندمۇنداق رەھىمەھۇلالھ ھەققىدە ئىبنى باز 
ەججىنىڭ خالىغان باشقا كۈنى ياكى زۇلھ –08خالىسا . كۈنلىرى روزا تۇتىدۇ

 ③«.كۈننى تولۇقلىشى ئەۋزەلدۇر ئۈچ پۇتكۈنىدە تۇ
 نىدىكى روزاجۈمە كۈ 

 ۈمەج بولغانلىقى ئۈچۈنال روزا تۇتۇشنى نىيەت قىلماستىن، جۈمە كۈنىپەقەت 
ات كۈنىگە پياكى ئاق كۈنلەر ۋە ئەرا ىكى كۈنلەردەىدياكى كەين ڭ ئالدىكۈننى

ە بۇ كۈنگروزىسى  كىشىنىڭ ئادەتلەنگەن ۇپروزا تۇتئوخشاش مۇئەييەن بىر كۈندە 
ەن كۈندە روزا تۇتقان بۇ كىشى چەكلەنگ ،لىپ قالغان بولساېئۇدۇل ك

 ④.«ھېسابالنمايدۇ
 ۇمقىلىشى ۈمە كۈنىدە ئاداج ىنىوزمۇسۇلمان كىشىنىڭ قازا ر ،شۇنىڭدەك

                                                             
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ①
 بەت. -00 توم -71 «مجموع فتاوى ابن عثيمين» ②
 بەت. -011 توم -05 «مجموع فتاوى ابن باز» ③
 بەت. -706 توم -6« فتح الباري» ④
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 ①.دۇرۇستۇر
ولۇپ بخاس  گىالجۈمە كۈنىروزىسىنىڭ پەقەت  جۈمە كۈنىدە روزا تۇتقان كىشى

مىنلەرنىڭ ۇئم ،چۈنكى شى كېرەك.ۇشەنبە كۈنىمۇ روزا تۇتئۈچۈن  قالماسلىقى
 ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،ۋاقىتتا جۈمە كۈنى روزا تۇتقان ى جۇۋەيرىيە رەزىيەلالھۇ ئەنھائانىس

ە ۋەيرىيۇج .دەپ سورىغان «؟مىدىڭىزتۈنۈگۈن روزا تۇتقان» «؟أصمت أمس»ئۇنىڭدىن: 
 ئەتە روزا» «أتصومين غدا؟»: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دە،دەپ جاۋاپ بەرگەن« ياق» :ئانىمىز

: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  دەپ جاۋاب بەرگەندە،« ياق»ئۇ: دەپ سورىغان.  «تۇتامسىز؟
 ②گەن.ېد« ا( روزىڭىزنى بۇزۇڭئۇنداق بولس)» «فأفطري»

 شىۇتۇتروزا  نەپلەىنىڭ ئايال كىش 
شى ۇرىنىڭ رۇخسىتىسىز نەپلە روزا تۇتئې ھالەتتەئېرى بار  نىڭئايال كىشى

ال يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إال »: ھەدىستە مۇنداق كەلگەن ئەمەس. دۇرۇس
روزا نەپلە ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز  ر تۇرۇقلۇقئايال كىشىنىڭ ئېرى با»« بإذنه

 شىئادا قىلى نىئېرىنىڭ ھەققىئايال كىشىنىڭ  ،ۈنكىچ ③«.رامدۇرھاتۇتۇشى 
 . نەپلە روزا تۇتۇشىدىن ئەۋزەلدۇر

ئېرى  ،يىنېروزا تۇتقاندىن كنەپلە ال كىشى ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز ئەگەر ئاي
. ئەگەر باشتا رۇخسەت قىلىپ الزىمشقا بۇيرۇسا ئىتائەت قىلىشى بۇزۇروزىنى 

 .ۇشى كېرەكەت قىلىپ روزىسىنى بۇزئىتائيەنىال يىن بۇزۇشقا بۇيرۇسىمۇ ېك
 .سا بولىدۇتۇت ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز ،ئېرى قېشىدا بولمىسائەگەر 

رۇخسىتى ئېرىنىڭ كەڭرى بولسا ئەگەر ۋاقىت  سى بار بولۇپ،ئەمما قازا روز
 ئېرىنىڭ ،لسابو كىرىپ قالغان ېيىىدۇ. ۋاقىت قىستاپ شەئبان ئبىلەن تۇت

 ④.ۋېرىدۇۇتۇت رۇخسىتىسىز
 ىدىكى روزارەم ئېيمۇھەر 

ى ھارام قىلىنغانلىقىن ،بولغاچقا اي )ئۇرۇش( ھارام قىلىنغان ئايبۇ ئ
گەن: ېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصمۇھەررەم دەپ ئاتالغان. رەسۇلۇلالھ  تېخىمۇ تەكىتلەش ئۈچۈن

                                                             
 .بەت -062توم  -01 «فتاوى اللجنة الدائمة» ①
 غان.بۇخارى توپلى ②
 بۇخارى ۋە مۇسلىم توپلىغان. ③
 بەت. -068 توم -0ناملىق كىتابى  «شرح رياض الصالحين»ئىبنى ئۇسەيمىننىڭ  ④
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ـــ ئەڭ ئەۋزەل روزا  كىكېيىن ىزاندىنرام» «المحرم هللا شهر رمضان بعد الصيام أفضل»
ئۆزىگە بۇ ئاينى دەپ  «المحرم هللا شهر»نىڭ هللا  ①.«رمۇھەررەم ئېيىدىكى روزىدۇ

بۇ ئاينىڭ ناھايىتى پەزىلەتلىك ئىكەنلىكىنى ئۇقتۇرىدۇ. شۇڭا  ەت بىرىشىبنىس
 تۇر.پپ روزا تۇتۇش مۇستەھەبۇ ئايدا كۆ

تائاال بىر يىلنى ھارام هللا » :ېگەنمۇنداق درەھىمەھۇلالھ ھەسەن بەسرى 
تۇردى. بىر غان ئاي بىلەن ئاخىرالشنغان ئاي بىلەن باشالپ ھارام قىلىنقىلى

 ②.«قالسىال ئەڭ پەزىلەتلىك ئاي مۇھەررەم ئېيىدۇر ئېيىدىن يىل ئىچىدە رامىزان
 «المحرم هللا شهر رمضان شهر بعد الصيام أفضل» گەن:ېمۇنداق د ملسو هيلع هللا ىلصرەسۇلۇلالھ 

مۇھەررەم ئېيىدا تۇتۇلغان ـــ ئەڭ ئەۋزەل روزا  كىزان ئېيىدىن كېيىنىرام»
 ③.«روزىدۇر
 :ئېلىنغان پايدىالرھەدىستىن  بۇ
 نىڭقالسىال ئەڭ پەزىلەتلىك ئاي ئېيىدىن ئىچىدە رامىزان بىر يىل 

 مۇھەررەم ئېيى ئىكەنلىكى.
 شەرىپىنى يۇقىرى  ڭبۇ ئاينى ،ەت بىرىپبئۆزىگە نىسنىڭ بۇ ئاينى هللا

 .رگەنلىكىۈكۆت
 اق دبۇنئەۋزەلدۇر چۈنكى  مەي بىر ئاي روزا تۇتماسلىقربۇ ئايدا ئۈزۈلدۈ

 ن:مۇنداق دېگە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھاقىلىش قىيىنچىلىق تۇغدۇرۇپ قويىدۇ. 
رامىزان نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصمەن پەيغەمبەر » «استكمل صيام شهر إال رمضان ملسو هيلع هللا ىلصه ما رأيت رسول الل  »

 ④«.كۆرمىدىم لۇق روزا تۇتقىنىنىوئېيىدىن باشقا ئايدا ت
 ۈنىدۇركلقى ئون اۋاۋت ئىۋاق ەۋزەلئەڭ ئ دىكىمۇھەررەم ئېيى.⑤ 
 كۈنى( دىكى روزا -01)مۇھەررەمنىڭ  ئاشۇرا كۈنى 

ه أن يكفر صيام يوم عاشوراء أحتسب على الل  »ن: ھەدىستە مۇنداق كەلگە ھسەھى
ىر ئىلگىرىكى ب قان كىشىنىڭروزا تۇت ئاشۇرا كۈنىتائاالدىن  هللا»« السنة التي قبله

                                                             
 مۇسلىم توپلىغان. ①
 بەت. -08ناملىق كىتاب  «لطائف المعارف» ②

 مۇسلىم توپلىغان. ③
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78 

 ①.«مەنئەپۇ قىلىشىنى ئۈمىد قىلىيىللىق گۇناھىنى 
 ش كېرەك، نىيەت قىلى ىمىئاخششى ئۈچۈن ىڭ تولۇق بولۇئەجىرن

  .قىلىدۇ نىيەتكە كۇپايە شۇ سوھۇرلۇق يىيىش
 روزا تۇتالمىغان  كۈنى -2لېكىن ۇش دۇرۇس، پەقەت ئاشۇرا كۈنىال روزا تۇت
-00ۈن ئۈچ ساۋابىنى ئېلىش نىڭشى ئىش قىلغانلىقيەھۇدىيالرغا قار نىڭكىشى
 ەھەپتۇر.مۇست ىروزا تۇتۇش نى قوشۇپكۈنى

  ىئاشۇرا كۈنى روزا تۇتۇش كىشىنىڭ مۇساپىر بولمىسىال، مۇشەققەتئەگەر 
 ئەۋزەلدۇر.

 ا تۇتۇشقا ئادەتلەندۈرەتتى، لىرىنى ئاشۇرا كۈنى روزىساھابىلەر بال
 .ا بۇرايتتىباشقا ياقق دىققىتىنى ئارقىلىق قورسىقى ئاچسا ئويۇنچۇقالر بالىالرنىڭ

را ئاشۇ ـــ ئەڭ ئەۋزىلىلېكىن  دۇرۇس،تۇتۇشمۇ را كۈنىسىدىال روزا ئاشۇپەقەت 
 ىرىدە تۇتۇلغان روزاكۈنل-01 ۋە -2 .تۇرتۇتۇش قوشۇپ كۈنىنىمۇ -2كۈنى بىلەن 

ئۇ  ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،چۈنكى ئەۋزەلدۇر. دىنروزى نلىرىدە تۇتۇلغانكۈ -00ۋە  -01
من ألصو لئن بقيت إلى قابل » :گەنېىلغان ۋە مۇنداق دسەت ققكۈندە روزا تۇتۇشنى مە

مۇھەررەمنىڭ توققۇزىنچى  ئۆمۈر كۆرسەم،غىچە ىيىل لەرېكمەن ئەگەر » «التاسع
 ②«.كۈنىدىمۇ روزا تۇتىمەن

 :كۈنى روزا تۇتۇشنىڭ پايدىلىرى مۇھەررەمنىڭ توققۇزىنچى
 ،تىرىشىش شقائاشۇرا كۈنىنى تېپى يەھۇدىيالرغا قارشى يول تۇتۇش. 
 دە تۇتقان كۈنى اتپائەرۋە  ئاشۇرا ،روزىسى مۇسۇلمان كىشىنىڭ رامىزان
 يشىگەېد «ئامىن»جۈمە ۋە پەرىشتىنىڭ  تاھارەت، ناماز، ،روزىسى

نى دىغان ئەمەللەرىبول رەتەففاك غاغا ئوخشاش گۇناھالر ...مۇۋاپىقلىشىشى
 كاتتا بىر ياخشىلىقتۇر. قىلىشى

ئەگەر  ،دۇنىمەغپىرەت قىلى كىچىك گۇناھالرئارقىلىق مانا بۇ ئەمەللەر 
يەڭگىللىتىلىشى ئۈمىد  نىڭىۇناھلىرى بولمىسا چوڭ گۇناھلىركىچىك گ
 دەرىجىلىرىجەننەتكى ئەگەر چوڭ گۇناھلىرىمۇ بولمىسا روزىدارنىڭ ، قىلىنىدۇ
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 ياخشىلىقلىرى كۆپىيىدۇ. ئۆرلىتىلىدۇ ۋە

 ﴿ مۇنداق دەيدۇ:تائاال هللا  كۈندۇر.بىر ئاشۇرا كۈنى كاتتا 
َ
وَسى ِبآيَاِتن ا مُّ

َ
ن
ْ
ْرَسل

َ
ْد أ

َ
 اَولَق

هِ 
َ  
اِم الل

َ ي 
َ
ِْرهُّْم ِبأ

 
ك
َ
ورِ َوذ

ُّ  
مَاِت إِلَى الن

ُّ
ل
ُّ  
 ِمَن الظ

َ
وَْمك

َ
ِرْج ق

ْ
خ
َ
ْن أ

َ
بىز مۇسانى مۆجىزىلىرىمىز بىلەن » ﴾أ

قەۋمىڭنى >ھەقىقەتەن )پەيغەمبەر قىلىپ( ئەۋەتتۇق، )ئۇنىڭغا دېدۇقكى( 
رغا ئۇال قاراڭغۇلۇقتىن )يەنى كۇفرىدىن( يورۇقلۇققا. )يەنى ئىمانغا( چىقارغىن،

كۈننىڭ روزىسى ئۆتكەن بىر  ئاشۇرا. ①«<نىڭ نېئمەتلىرىنى ئەسلەتكىنهللا
داق. شۇن ھەم مۇروزى ات كۈنىدىكىپئەرا ،ارەت بولىدۇەففك ھالرغاگۇنادىكى يىل

نغىلى، )جەننەتتىكى( پاكال)گۇناھالردىن( تېخىمۇ تولۇق بۇنداق بولغاندا 
 .رى كۆتۈرگىلى بولىدۇيۇقىتېخىمۇ  ىنىدەرىج
 وزا ررامىزان روزىسى پەرز قىلىنىشتىن ئىلگىرى پەرز  ىكى روزاكۈنىد شۇرائا
 .يىن مۇستەھەپ بولغانېك، ئىدى
  قۇزۇشقا ھېرىسمەن ئىدىا تۇتە روزئاشۇرا كۈنىد لىرىنىىبالساھابە ئايالالر، 

اققا ي قالر ئارقىلىق دىققىتىنى باشقاۇرنىڭ قورسىقى ئېچىپ كەتسە ئويۇنچئۇال
 تتى.بۇراي

 ۋە ئۇنىڭ قەۋمىنى  ئەلەيھىسساالم مۇساتائاال هللا ـــ  ا كۈنىئاشۇر
 بىر كۈندۇر. ھاالك قىلغان كاتتا قوشۇنلىرىنى ن ۋە ئۇنىڭپىرئەۋ ،ۇپقۇتقۇز
 ئۈممەت  ،نىنى قۇتقۇزىدىغانلىقىىۆز دوستلىرنىڭ ئهللا ئاشۇرا كۈنى

تىن ياردەم تەلەپ هللا ،نىنمەسلىكىتىلسىمۇ ئۈمىدسىزلەېقانچە بوزەك ئھەر
نىڭ هللا ۋە نىرنىڭ چوقۇم ھاالك بولىدىغانلىقىزالىمال ،قىلىشى ۋرسە ،قىلىشى

كۈن روزا تۇتۇشتەك ئازغىنە ئەمەل سەۋەبلىك بىر يىللىق گۇناھنى  بىر
ئەسلىتىپ بىزگە كەرەمىنى -ۋە پەزلى ئۆچۈرۈشتىكى چەكسىز مېھرىبانلىقى

  ئۆتىدۇ.
راء، عاشو  يوم فرأى اليهود تصومالمدينة  ملسو هيلع هللا ىلصقدم النبي  :رضي الل ه عنهما قالابن عباس عن »
 .موسى فصامه ،ه بني إسرائيل من عدوهمنجى الل  هذا يوم  ،يوم صالحهذا قالوا:  <ما هذا؟>فقال: 
 امئىبنى ئابباس رەزىيەلالھۇ ئەنھۇ» «فصامه وأمر بصيامه <فأنا أحق بموسى منكم>قال: 
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زا رو ىىڭ ئاشۇرا كۈنالرنييەھۇدى ەلگەندە،مەدىنىگە ك ملسو هيلع هللا ىلص: پەيغەمبەر دەيدۇمۇنداق 
 :ۋە تۇتقانلىقىنى كۆردى

 ئۇالر: ەپ سورىدى.د ا؟ ـــبۇ قانداق روزـــ 
 نىئىسرائىلبەنى ۇ كۈندە بهللا . چۈنكى بۇ بىر پەزىلەتلىك كۈندۇرـــ 

 ـــ كۈندە روزا تۇتقان مۇشۇ مۇمۇسا ئەلەيھىسساالم دۈشمەنلىرىدىن قۇتۇلدۇرغان،
 :پبۇنى ئاڭال ملسو هيلع هللا ىلصدېدى. پەيغەمبەر 

 مۇ بەكرەكمەن مۇسا ئەلەيھىسساالم قىلغاننى قىلىشقا سىلەردىنــ ـ
 ①.«دىتى ۋە بىزنىمۇ روزا تۇتۇشقا بۇيرۇى. ئاندىن ئۆزى روزا تۇتدېد ـــ ھەقلىقمەن

مىتىگە روزا تۇتۇش ئارقىلىق ېئنىجاتلىق نئاتا قىلغان  هللا بۇ ھەدىستىن،
رىنى ئۆزلى ئارقىلىق ئۇيەھۇدىيالر نىڭ  ملسو هيلع هللا ىلصبەر پەيغەملىكى، رەكېىش كشۈكۈر ئېيت

قالدۇرۇپ قويمىغانلىقىنى  الرغاييەھۇدى ئاالھىدە سانايدىغان بىر پەزىلەتنى
 كۈنىنى قوشۇش ئارقىلىق -2يىن ېك ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر كۆرۈۋالغىلى بولىدۇ. 

 يەھۇدىيالرغا قارشى يول تۇتقان.
 مۇسا ىئۇ كۈندە پەيغەمبىر هللا ،ئاشۇرا كۈنى كاتتا كۈن بولۇپ

نحن أولى » ھەدىستە مۇنداق كەلگەن:ندىن قۇتقۇزغان. نى پىرئەۋئەلەيھىسساالم
 كەدىنمۇ بەكر( يەھۇدىيالرئۇالر )يەنى  ئەلەيھىسساالمغابىز مۇسا » «بموسى منكم
 ھەممە پەيغەمبەرنى ياخشى كۆرۈشكە، الرنىڭھەدىس مۇسۇلمانبۇ  ②«.ھەقلىقمىز

دۈشمەن كۆرۈشكە ئەڭ ئۇالرنىڭ دۈشمىنىنى  ،ھۆرمەتلەشكە نى تەستىقالش ۋەئۇالر

آَمَن ﴿مۇنداق دەيدۇ: تائاال هللا  ئىكەنلىكىگە دااللەت قىلىدۇ. ھەقلىق كىشىلەر

ِلِه  تُِّبِه َورُّسُّ
ُّ
ِتِه َوك

َ
ِه َوَملَائِك

َ  
ل ٌ آَمَن ِبالل

ُّ
وَن ك

ُّ
ِمن

ْ
مُّؤ

ْ
ِِه َوال

ِزَل إِلَْيِه ِمْن َرب 
ْ
ن
ُّ
ولُّ ِبمَا أ َسُّ لِ الر  َحٍد ِمْن رُّسُّ

َ
َن أ

ْ
 بَي

ُّ
ِق

ر 
َ
ف
ُّ
 ﴾هِ لَا ن

ا ئىمان قپەيغەمبەر پەرۋەردىگارى تەرىپىدىن ئۇنىڭغا نازىل قىلىنغان كىتاب»
نىڭ هللاقا ۋە هللاكەلتۈردى، مۇئمىنلەرمۇ ئىمان كەلتۈردى، ئۇالرنىڭ ھەممىسى 

پەرىشتىلىرىگە، كىتابلىرىغا ۋە پەيغەمبەرلىرىگە ئىمان كەلتۈردى. )ئۇالر( 
ە مىز )يەنى ئۇالرنىڭ بەزىسىگنىڭ پەيغەمبەرلىرىنىڭ ھېچبىرىنى ئايرىۋەتمەيهللا>
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 .①«دەيدۇ <ئىمان ئېيتىپ، بەزىسىگە ئىمان ئېيتماي قالمايمىز(
بەزىلىرىگە ئىمان كەلتۈرۈپ  ،ئايرىۋەتكەن بەزىسىنىپەيغەمبەرلەرنىڭ 

 ،ىڭكىشىن نئەگەشمىگەن بولسىمۇ مان كەلتۈرگەئى ،نى ئىنكار قىلغانىبەزىلىر
ئىسمىنى تىلغا ش ۋە پەيغەمبەرنىڭ نىڭ ئۈممىتى دەپ قارائۆزىنى پەيغەمبەر

 ئېلىش ھەققى بولمايدۇ. 
ال تخصوا يوم الجمعة بصيام من بين األيام، إال أن يكون في » ھەدىستە مۇنداق كەلگەن:

 شقا خاسۇروزا تۇت نىجۈمە كۈنىكۈنلەر ئارىسىدىن » «صوم يصومه أحدكم
گە توغرا كېلىپ قالسا ۇپ ئادەتلەنگەن روزاڭالر جۈمە كۈنىتۇت، ئەمما ۋالماڭالرىلقى

نىيەت  روزا تۇتۇشنى الجۈمە كۈنى ىسمانا بۇ ھەد  ②.«تۇتساڭالر بولۇۋېرىدۇ
ە جۈم اروزكۈنىدىكى ئەمما ئاشۇرا  .بىلدۈرىدۇمەكرۇھ ئىكەنلىكىنى  قىلىشنىڭ

 .توغرا كېلىپ قالسا، بۇ كۈندە تۇتۇلغان روزا مەكرۇھ ھېسابالنمايدۇ گەكۈنى
بىدئەتخورالرنىڭ  ـــ ئاۋاز چىقىرىپ يىغالشۋە  الشئاشۇرا كۈنى يۈزىگە كاچات

ۋە  بىدئەت بۇنداق بىز ،لۇپويامان بىر يول بتولىمۇ بۇ  .ىدۇررىقلقىلىئورۇنسىز 
 جۇدامىز.-بىدئەت ئەھلىدىن ئادا

ۋە  دىكى بىدئەتىئاشۇرا كۈن رسىتىلىۋاتقانۋىزىيە قاناللىرىدا كۆېلېبەزى ت
ش سۈننەتكە ئەگىشىۆزىگە ئاتا قىلغان ئ ىڭنهللا ،كۆرگەن كىشى پىيلىقالرنىخۇرا

قېرىنداشلىرىنى بۇنداق  ھەمدە ھەمدە ئېيىتماي تۇرالمايدۇ ىگەئمىتېن
 بىدئەتلەردىن يىراق تۇرۇشقا دەۋەت قىلىدۇ.

قەبرىلەرنى زىيارەت ۋە  يۇيۇنۇش ،چاچ بوياش ،ئاشۇرا كۈنىدە سۈرمە تارتىش
 قۇلما ھەدىسلەردۇر.قىلىش قاتارلىقالر ھەققىدە  كەلگەن ھەدىسلەر تو

تۇتۇلغان  ئۇ كۈندە ئىچىدە، ھەدىسلەر گە ئائىتئاشۇرا كۈنىنىڭ پەزىلىتى
ئۇنىڭ ە ۋ ا ئەلەيھىسساالممۇس ،دىغانلىقىىبىر يىللىق گۇناھالرنى ئۆچۈرروزىنىڭ 

ەدىسلەر باشقا ھ قى توغرىسىدىكى ھەدىسلەردىنندە نىجات تاپقانلىقەۋمىنىڭ ئۇ كۈ
 تەرلىكتۇر.ېي ىقىغاۋە كاتتىل ىتىپەزىلئۇ كۈننىڭ  . بۇالرئەمەستۇر ھسەھى
قىلىپ بەرگەن  اتلىرىغا كەڭرى نەپىقىبال-ۈنى ئەھلىكىمكى ئاشۇرا ك»
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ېگەن د «چىلىك ئاتا قىلىدۇىركەڭ كۈنلىرىدە قالغانيىلنىڭ ئۇنىڭغا هللا  ،بولسا
 .تۇرھەدىس سەھىھ ئەمەس بۇ

پلە روزا تۇتۇشنىڭ نە ۋاجىب روزىنى تۇتۇشتىن بۇرۇنقازا روزىغا ئوخشاش 
 ،ىمۇبولسبار  بايانلىرى بىر قانچە خىلئالىمالرنىڭ دۇرۇس ئىكەنلىكى ھەققىدە 

 ب بولىدىغىنى قازا روزىنى بۇرۇنكە سەۋەئەمما ئەۋزىلى ۋە كۆپ ئەجىرگە ئېرىشىش
دەپ نىيەت قىلغان « روزا تۇتىمەنئاشۇرا كۈنى  قادىر بواللىسامئەگەر »تۇتۇشتۇر. 

ا كۈنى روزا تۇتقاننىڭ ئاشۇر ىلىك بولۇپ قالغان ئايالنىڭرنى ئۆزئەمما ئاشۇرا كۈ
بۇ ئايال ئۆزرىسى بولمىغان بولسا ئاشۇرا  ،چۈنكى ى ئۈمىدلىكتۇر.رىشىشئەجرىگە ئې

. ئەگەر ئىنسان سالىھ بىر ى چىن قەلبىدىن نىيەت قىلغانكۈنى روزا تۇتۇشن
دىغان نغىلى بولمايساقال ،ئەمەلنى قىلىشنى نىيەت قىلىپ تىرىشقان بولسىمۇ

 قىلغاننىڭيەنىال  ،مەلۇم بىر ئۆزرە سەۋەبلىك شۇ ئەمەلنى قىاللمىغان بولسا
 ①رىشىدۇ.گە ئېئەجرى

 ياكى ئۆزرە سەۋەبلىككېسەل كىشى  زا تۇتۇپ ئادەتلەنگەن ئايالئاشۇرا كۈنى رو
تقان كىشىلەرگە ئوخشاشال روزا تۇ بولسا، بۇ ئايالنىڭشۇ كۈنى روزا تۇتالمىغان 

ۋە  نىيەت ۋە بۇ ئايالنىڭ قەلبىدىكى چىنقىلىنىدۇ  ى ئۈمىدرىشىشۋابقا ئېسا
ئەمما دۇ. لىىياخشىلىقنىڭ ئۆتۈپ كەتكەنلىكىگە ئەپسۇسالنغانلىقىغا ئەجىر بىر

ىڭ ىشىلەرنئايال شۇنىڭ ئورنىنى تولدۇرۇش ئۈچۈن ئائىلىسىدىكى روزا تۇتقان ك بۇ
 .خىزمىتىنى ياخشى قىلىشى كېرەك

جۈمە كۈنىال روزا  گە توغرا كېلىپ قالساكۈنى جۈمە كۈنى ئاشۇرائەگەر 
مە كۈنىنىال جۈپەقەت روزا تۇتۇش چەكلەنگىنى  ،چۈنكى .تۇتۇشمۇ دۇرۇس بولىدۇ

جۈمە كۈنىگە شەنبە كۈنىنى قوشۇپ  روزا تۇتۇشقا خاس كۈن قىلىۋېلىش بولۇپ،
 تۇتۇش ئەۋزەلدۇر. 

 شەئبان 
 شەئبان ئېيىنىڭ روزىسى

 :مەن د رەزىيەلالھۇ ئەنھۇدىن مۇنداق نەقىل قىلىنىدۇ:ئۇسامە ئىبنى زەي
روزا )كۆپ( بىر ئايدا شەئبان ئېيىدا روزا تۇتقاندەك ! ھېچئى رەسۇلۇلالھ»
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ذلك شهر يغفل الناس عنه بين »: ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر  ،دېگەن ئىدىم «تۇتقىنىڭنى كۆرمىدىم
ئۇ » «رفع عملي وأنا صائمرجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه األعمال إلى رب العالمين فأحب أن ي

لەر كىشى ،ئېيى بىلەن رامىزان ئېيىنىڭ ئارىلىقىدىكى بىر ئاي بولۇپ بئاي رەجە
لىدۇ. ۈتۈرۆئەمەللەر ئالەملەرنىڭ رەببىگە ك ئايدا ئۇ ۇ.قالىد ەپلەتتەغئۇ ئايدىن 

 ①.دېدى «شىنى ياخشى كۆرىمەنۈلۈتۈرۆھالىتىمدە ك ىدارروزئەمەللىرىمنىڭ مەن 
 لىدۇ.ۈكۆتۈر ىيىلھەر ۋە  ا ھەر كۈنى، ھەر ھەپتەقهللائەمەللەر 

  كۈندۈزلۈك ئەمەل كېچىنىڭ ئەۋۋىلىدە، كېچىلىك ئەمەل كۈندۈزنىڭ
 لىدۇ. ۈقا كۆتۈرهللائەۋۋىلىدە 

 لىدۇ.ۈھەپتىلىك ئەمەل دۈشەنبە ۋە پەيشەنبە كۈنى كۆتۈر 
 لىدۇ.ۈيىللىق ئەمەل شەئبان ئېيىدا كۆتۈر 
  دەپتەرلىرى قاتالنغان ۋاقىتتا ئەمەل  ئەجەل كېلىپئۆمۈرلۈك ئەمەل
 لىدۇ.ۈكۆتۈر
شەئبان ئېيى يېرىمالشقاندا )نەپلە( روزا »« واإذا انتصف شعبان فال تصوم»

ھەدىسشۇناس ئالىمالرنىڭ . بۇ ھەدىسنى ئەبۇ داۋۇد توپلىغان بولۇپ، «تۇتماڭالر
 گەن.دې «سەھىھ»ئالىمالر  دېگەن، بىر قىسىم «زەئىپ»ھەدىسنى  بۇ ىكۆپچىلىك

وزا تۇتۇشنى باشالشقا ئاي يېرىمالشقاندىن كېيىن ر ھەدىستىكى چەكلىمەبۇ 
ە سۈننەتك يەنىال ئاينىڭ كۆپ قىسمىدا روزا تۇتقان بولسا قارىتىلغان بولۇپ،

 ②مۇۋاپىق روزا تۇتقان بولىدۇ.
ۋەندىكى ھالەتلەردە نىڭ ئىككىنچى يېرىمىدا روزا تۇتۇش تۆىيئې)شەئبان( 
 دۇرۇس بولىدۇ:

 ېرىمىدا روزا تۇتقان بولسا؛القى يئاۋۋ 
 رى روزا تۇتۇپ ئادەتلەنگەن بولسا؛دۈشەنبە ۋە پەيشەنبە كۈنلى 
 قېلىپ  روزا ۋاجىبففارەت روزىغا ئوخشاش زا، نەزىر ۋە كەزىممىسىدە قا

 قالغان بولسا.
 ئون كۈنى زۇلھەججە ئېيىنىڭ 
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 روزا تۇتماقچى بولغان كىشىنىڭ زىممىسىدە دەئون كۈنى زۇلھەججە ئېيىنىڭ
ۇتۇش تنەپلە روزىنى تۇتۇشتىن بۇرۇن قازا روزىنى  ،بولسابار رامىزاننىڭ قازا روزىسى 

ز ، پەرچۈنكى دىكى ئەڭ توغرىسىدۇر.ئىچى ئىلىم ئەھلىلىرىنىڭ بايانلىرى
 ①نەپلىدىن مۇھىمدۇر.

زىممىسىدە رامىزاننىڭ قازا روزىسى بار كىشى پەزىلەتلىك ۋاقىتتا 
 ۈچۈن نەپلە روزا تۇتۇشتىن بەكرەكشى ئدا بولۇمىسىدىكى مەجبۇرىيەتنىڭ ئازىم

 رەك.قازا روزىنى تۇتۇشقا ئالدىرىشى كې

 نىڭ روزىسىىئەراپات كۈن 
  ئىككى يىللىق گۇناھقا كەففارەت بولىدۇ. روزاتۇتۇلغان ئەراپات كۈنى 

روزا تۇتقان كىشى گۇناھكار ھېيت كۈنى  ھېيت كۈنى روزا تۇتۇش ھارام بولغاچقا،
كۈنلىرىنىڭ ئۈچ كۈنىدە روزا تۇتۇش پەقەت ھەج قىلىپ تەشرىق ىدۇ. بول

 دۇرۇس بولىدۇ.قۇربانلىققا مال تاپالمىغان كىشىلەرگىال 

 ﴿ َُّتار
ْ
اءُّ َويَخ

َ
قُّ َما يَش

ُّ
ل
ْ
 يَخ

َ
ك

ُّ )مەخلۇقاتىدىن( خالىغىنىنى يارىتىدۇ،  »هللا ﴾َوَرب 

ئىسالمنىڭ قەدىمى پەقەت » . ②«پەيغەمبەرلىككە( تالاليدۇخالىغان ئادەمنى )
 ③«.بولۇش ئارقىلىقال مۇستەھكەم بولىدۇ سۇنۇش ۋە تەسلىمبويقا( هللا)

  دۇ. ىن كۆپرەك كۈننىڭ گۇناھىنى ئۆچۈرىكۈند 211بىر كۈن روزا تۇتۇش
 نةالس يكفر أن هالل   على أحتسب عرفة يوم صيام» :مۇنداق دېگەن بۇ ھەقتە ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر 

 روزا تۇتقانالرنىڭ ت كۈنىااپئەرتائاالدىن هللا مەن » «بعده التي والسنة قبله التي
ىنى كەچۈرۈۋېتىشنى ىۋە كېيىنكى بىر يىللىق گۇناھ ئىلگىرىكى بىر يىللىق

 ④«.ئۈمىد قىلىمەن
  تقان كىشىنىڭ روزا تۇئەراپات كۈنىدە( »)رەھىمەھۇلالھ: ئىمام نەۋەۋى

 ⑤.دېگەن «لىدۇۈئۆچۈر ئىككى يىللىق گۇناھى
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 چۈنكى چوڭ گۇناھالرالرنى كۆرسىتىدۇ چىك گۇناھئۆچۈرۈلىدىغىنى كى 
 بولىدۇ.بە قىلىش الزىم ۋئايرىم تە ئۈچۈن
 ۇ ب ،بىلەن قەسەمكى هللا كېرەك. مەت بىلىشيكاتتا پۇرسەتنى غەنى بۇ

 پۇرسەتنى پۇلنىڭ قىممىتى بىلەن ئۆلچىگىلى بولمايدۇ.
 كىشىدىن باشقا ھەج قىلىدىغان ، لىپ قالمىسائەگەر مۇشەققەت كې

 تۇر.دۇرۇس ا تۇتۇشىئەراپات كۈنى روز مۇساپىرالرنىڭ
 ۇپ ئادەتلەنگەن ئايال كىشى كېسەل، ھەيز ۋە ياكى ئەراپات كۈنى روزا تۇت
ە يارىشا نىيىتىگيەنىال  ىتىشتەك ئۆزرە سەۋەبلىك روزا تۇتالمىغان بولسىمۇ،مباال ئې
 لىدۇ.ىبىر ئەجىر
  شىش ئۈچۈن ئاخشىمى رىتولۇق ئېئەراپات كۈنىدىكى روزىنىڭ ئەجرىگە

رەك، سوھورلۇق يىيىش ئاخشىمى نىيەت قىلغانغا ھېساب نىيەت قىلىش كې
 بولىدۇ.
 قا ئارلىرىنى ئۇلۇغالشلىلىرىنىڭ ئىبادەتكە ۋە ئىسالم شوساھابە ئايالالر با

دە بالىلىرىنى روزا تۇتقۇزۇشقا ھېرىسمەن ئادەتلىنىشى ئۈچۈن بۇنداق ئۇلۇغ كۈنلەر
 .بولغان ئىدى

 ئەگەر ئەراپات » مۇنداق دېگەن: ھۇلالھشەيخ ئابدۇلئەزىز ئىبنى باز رەھىمە
جۈمە كۈنىال روزا شۇ مۇسۇلمان كىشى  ،لىپ قالساە ئۇدۇل كېگكۈنى جۈمە كۈنى

بۇ كىشى جۈمە كۈنى بولغانلىقى ئۈچۈن ئەمەس  ،چۈنكى .تۇتسىمۇ دۇرۇس بولىدۇ
 ①«.بولىدۇ بەلكى ئەراپات كۈنى بولغانلىقى ئۈچۈن روزا تۇتقان

 ڭ زۇلھەججىنى مۇپەيشەنبە كۈنى ،وزا تۇتسائەگەر پەيشەنبە كۈننى قوشۇپ ر
 ئون كۈنى ئىچىدىكى كۈن بولغانلىقى ئۈچۈن پەزىلەت ئۈستىگە پەزىلەت بولىدۇ.

 قوشۇپ بىرگە نىيەت مۇقازا روزىسىنى دىكى روزىغائايال كىشى ئەراپات كۈنى 
 رىشىدۇ. ئاشۇرا كۈنىمۇ شۇنىڭغاۈنى روزا تۇتقاننىڭمۇ ساۋابىغا ئېئەراپات ك ،قىلسا

نىڭ ىىلسا ئاشۇرا كۈنقازا روزىسىنى قوشۇپ بىرگە نىيەت ق ،ئوخشاش بولۇپ
 ②رىشىدۇ.ساۋابىغىمۇ ئې
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 تەشرىق كۈنلىرى 
 :پەقەت » ئىبنى ئۆمەر ۋە ئائىشە رەزىيەلالھۇ ئەنھۇماالر مۇنداق دېگەن

 اقتەشرىق كۈنلىرى روزا تۇتۇش ىغان مال تاپالمىغان كىشىگىالقۇربانلىق قىلىد
 ①.«انخسەت قىلىنغرۇ

 كۈنلىرىنى  -00ۋە  -07، -00 تەشرىق كۈنلىرى ـــ زۇلھەججە ئېيىنىڭ
 كۆرسىتىدۇ.

  نەزىر  ياكى ،ياكى قازا ،تەشرىق كۈنلىرى مەيلى نەپلە»كۆپچىلىك ئالىمالر
كۈنلەردە روزا  ئەگەر بۇ .ۋە ياكى كەففارەت روزا بولسۇن روزا تۇتۇش دۇرۇس ئەمەس

 دەپ قارايدۇ. «ۇتۇتقان بولسا روزىسى روزا بولمايد
  انها » :ق كۈنلىرى روزا تۇتۇشتىن چەكلەپ مۇنداق دېگەنتەشرى ملسو هيلع هللا ىلصپەيغەمبەر
ئىچىش ۋە -يەپ ـــ تەشرىق كۈنلىرى» «ه عز وجللل   وذكر وشرب أكل أيام التشريق أيام
-ت كۈنلىرىدىكى يەپھەدىستىن، ھېي بۇ ②.«ئېيتىش كۈنلىرىدۇر رىا زىكقهللا

قا ئىتائەت قىلىشقا ياردەم تەلەپ هللا نى ئەسلەش ۋەهللائىچىش ئارقىلىق 
ۇق ئمەتنىڭ شۈكرانىسىنى تولنلىقىنى ھەمدە شۇنداق قىلىشنىڭ نېقىلىنىدىغا

نىڭ هللاشۇڭا  ا قىلغانلىق بولىدىغانلىقىنى بىلىۋالغىلى بولىدۇ.ئاد
 نىڭهللاقا ئاسىيلىق قىلغان كىشى هللاتۇرۇپ  نېئمەتلىرىدىن بەھرىلىنىپ

ۇ. بۇنداق كىشىدىكى نېئمەت نېئمىتىگە تۇزكورلۇق قىلغان بولىد
 ئمەتتۇر.ئەڭ اليىق نې تارتىۋېلىنىشقا

 شىىنى روزا تۇتۇشقا خاس قىلىۋېليىلنىڭ ئاخىر 
ازغا ئوخشاش ئىبادەتكە خاس قىلىۋېلىش يىلنىڭ ئاخىرىنى روزا ياكى نام

 .يىش دۇرۇس ئەمەسدې!« يىلىڭىزنى روزا بىلەن ئاخىرالشتۇرۇڭ»شۇڭا  بىدئەتتۇر،

                                                             
 بۇخارى توپلىغان. ①
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