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بامدات نامىزىغا ئهزان ئوقۇلىۋاتقاندا ئايالى بىلهن 
 داىسىجىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش توغر

 نومۇرلۇق سوئال -١٢٤٢٩٠     

 :سوئال     

ن ئېيتىشتىن بۇرۇن رامىزاندا بامدات نامىزىغا ئهزا     
ئايالىم بىلهن جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزدۈم، ئايالىم 
بىلهن بىرگه بوالۋاتقاندا بامدات نامىزىغا ئهزان ئوقۇلدى، 
مۇئهززىن ئهزاننى ئاخىرالشتۇرۇشتىن بۇرۇن بىزمۇ 

بۇنىڭ ئۈچۈن مهن قانداق . ئىشىمىزنى توختاتتۇق
ئوقۇپ قىلىشىم كېرەك؟، گۇمانىمدا مۇئهززىن ئهزاننى 

بولغۇچه، ئايالىم بىلهن بولغان مۇناسىۋەتنى 
ئاخىرالشتۇرىمهن دەپ ئويلىغان؟، بۇ ههقته چۈشهنچه 

 .بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 : جاۋاپ     

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى      
 . بولغان ئالالهقا خاستۇر
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ىلهن مۇئهززىن بامداتنىڭ ۋاقتى كېرىش ب: بىرىنچى     
ئهزان ئوقۇغان بولسا، بامداتنىڭ ۋاقتى كىرگهندىن باشالپ 
كۈن ئولتۇرغانغا قهدەر ئىپتار قىلىدىغان بارلىق 

مۇئهززىن ئالالهۇ ئهكبهر . نهرسىلهردىن قول ئۈزۈش الزىم
ئىچمهك، -دەپ ئهزاننى باشالش بىلهن تهڭال يېمهك

جىنسى مۇناسىۋەت ۋە باشقا روزىنى بۇزىدىغان ئىشالردىن 
 . وختاش كېرەكت

تاڭ " :ئىمام نهۋەۋىي رەهىمههۇلاله مۇنداق دەيدۇ     
يورۇغاندا يهنى بامداتنىڭ ۋاقتى كىرگهندە ئهگهر ئاغزىدا 
يىمهكلىك بولسا دەرهال چىقىرىۋېتىش كېرەك، بۇ 

ئېغىز ئهمما يۇتۇۋەتسه . روزىنىڭ توغرا بولغانلىقىدۇر
بىر كىشى  .ئۇنىڭ روزىسى بۇزۇلىدۇيهنى بولىدۇ،  ئاچقان

ئايالى بىلهن بىرگه بولۇۋاتقاندا تاڭ يورۇپ قالغان بولسا 
يهنى بامداتقا ئهزان ئوقۇلغان بولسا، دەرهال قوپۇپ كهتسه، 

ئهمما تاڭنىڭ يورىغانلىقىنى . تۇتقان روزىسى توغرا بولىدۇ
بىلىپ تۇرۇپ ئايالى بىلهن بىرگه بولۇشنى 

سى توغرا داۋامالشتۇرىدىكهن، ئۇ كىشىنىڭ تۇتقان روزى
بۇ مهسىلىدە ئۆلىماالر ئارىسىدا ئىختىالپ يوق،  .بولمايدۇ
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ئۇ كىشىگه كاپارەت بېرىش الزىم : بىزنىڭ قارىشىمىزچه
 ].بهت-٣٢٩توم  -٦مهجمۇئ ئهل". [كېلىدۇ

بىز يۇقىرىدا بايان قىلغان تاڭ ": يهنه مۇنداق دەيدۇ     
زىسى يورىغان ۋاقىتتا ئاغزىدا يېمهك بولسا چىقىرىۋەتسه رو

توغرا بولىدۇ، ئهمما تاڭنىڭ يورىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ  
يۈتىۋەتسه روزىسى بۇزۇلىدۇ دېگهن مهسىلىدە هېچ 

ئائىشه رەزىيهلالهۇ ئهنها : بۇنىڭ دەلىلى. "ئىختىالپ يوق
ۋە ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالهۇ ئهنهۇالردىن بايان قىلىنغان 

 :ههدىسته پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
زان ئوقۇيدۇ، ئىبنى ئۇممۇ هههقىقهتهن بىالل كېچىدە ئ«

بۇخارىي ۋە [ ».زان ئوقۇغانغا قهدەر يهپ ئىچىڭالرهمهكتۇم ئ
 ). بهت-٣٣٣توم  -٦ئهلمهجمۇئ ]. (مۇسلىم رىۋايىتى

ئهگهر سىلهرنىڭ : ئۇ كىشىگه بېرىدىغان جاۋابىمىز      
زان ئوقۇيدىغان همهههللىدىكى مۇئهززىن تاڭ يورىغاندا ئ

بولسا، سىز دەسلهپكى ئالالهۇ ئهكبهر دېگهن سۆزنى ئاڭالش 
بىلهن ئايالىڭىزدىن ئايرىلىپ دەرهال تۇرۇپ كېتىشىڭىز 

ئهمما سىز مهههللىدىكى مۇئهززىننىڭ تاڭ . كېرەك
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يورۇشتىن بۇرۇن ئهزان ئوقۇيدىغانلىقىنى بىلسىڭىز ياكى 
ىمۇ ياكى تاڭ زان ئوقىدهمۇئهززىن تاڭ يورۇشتىن بۇرۇن ئ

يورۇغاندىن كېيىن ئوقىدىمۇ بۇنى بىلهلمهي شهكلىنىپ 
. قالغان بولسىڭىز، سىز ئۈچۈن بىر نهرسه كېرەك بولمايدۇ
-چۈنكى ئالاله تائاال تولۇق تاڭ يورۇغانغا قهدەر يېمهك

ئايال ئارىسىدىكى جىنسى مۇناسىۋەتنى -ئىچمهك ۋە ئهر
اله تائاال بۇ ههقته قۇرئان كهرىمدە ئال. دۇرۇس قىلدى

ََ اللّـُ  حَُ�ْم ﴿ :مۇنداق دەيدۇ ََ ََ ََُْْغوا َعم  وُلّن َوا ُ ُو َن بَم
ْ
 ۚضَمَ

ْيوَدو 
َ ْ
َخْطو األ

ْ
َن ال ُُ عو ْْخَ

َ ْ
َخُْط األ

ْ
َ حَُ�ُم ال َّ حُوا َحّ َ يَََبَ َ ُْ وا َوا

ُ
َوُو

َفْجرو 
ْ
َن اح يهنى (ئهمدى ئۇالرغا «: تهرجىمىسى ﴾عو

نچىلىق قىلىڭالر، ئالاله سىلهرگه يېقى) ئاياللىرىڭالرغا
تهلهپ ) يهنى پهرزەنتنى(تهقدىر قىلغان نهرسىنى 

قىلىڭالر، تاكى تاڭنىڭ ئاق يىپى قارا يىپىدىن 
قهدەر يهڭالر، ئىچىڭالر، ) يهنى تاڭ يورۇغانغا(ئايرىلغانغا 

-١٨٧سۈرە بهقهرە [» .ئاندىن كهچ كىرگىچه روزا تۇتۇڭالر
 ]. ئايهت
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بىستان ئىلمى تهتقىقات دىنى پهتىۋا سهئۇدى ئهرە      
بامدات نامىزىغا : تهشۋىقات كومىتېتى ئالىملىرىدىن

مىنۇتقىچه بولغان  ١٥زان ئوقۇلۇپ هئهزان ئوقۇلغاندا ياكى ئ
ى تامامالش ۋە سۇ ئىچىش توغرىسىدا نئارىلىقتا سوهۇرلۇق

سوئالدا زىكىر : "سورالغاندا، ئۇالر مۇنداق جاۋاپ بهرگهن
ۇنچه، ئۇ كىشى بۇ ئىشنىڭ تاڭ يورۇشتىن قېلىنغان بوي

بۇرۇن بولغانلىقىنى بىلسه ئۇ كىشىگه كاپارەت كهلمهيدۇ، 
ئهمما تاڭ يورۇغاندىن كېيىن بولغانلىقىنى بىلسه، ئۇ 
كىشىگه شۇ كۈنلۈك روزىنىڭ قازاسىنى تۇتۇش كېرەك 

 . بولىدۇ

ئهمما ئۇ كىشى سوهۇرلۇقنى تامامالش ۋە سۇ      
ۇشتىن بۇرۇن ياكى تاڭ يورۇغاندىن ئىچىشنىڭ تاڭ يور

كېيىن بولغانلىقىنى بىلهلمىسه، ئۇ كىشى ئۈچۈن 
چۈنكى ئهسلى . قازاسىنى قىلىش كېرەك ئهمهس

لېكىن مۇسۇلمان . كېچىنىڭ ئاخىرى هېسابلىنىدۇ
كىشى روزا تۇتىدىغان ۋاقتىدا ئېهتىياتچان بولۇپ، ئهزاننى 
ئاڭلىغان هامان روزىنى سۇندۇرىدىغان بارلىق 
نهرسىلهردىن چهكلىنىشى الزىم، ئهمما ئهزاننىڭ تاڭ 
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يورۇشتىن بۇرۇن ئوقۇلغانلىقىنى بىلسه يېمهكنى 
-٢٤٠توم  -٢ۋالىرى ىئىسالم پهت". [داۋامالشتۇرسا بولىدۇ

 ]. بهت

ئهگهر بۇ هۆكۈمنى بىلمهيدىغان كىشى، : ئىككىنچى     
سوهۇرلۇقتىن توختاش ئهزان ئاخىرالشقانغا قهدەر 

دۇ دەپ ئويلىغان بولسا، ئۇ كىشىگه كاپارەت داۋاملىشى
الزىم بولمايدۇ، ئهمما ئېهتىيات قىلىش يۈزىسىدىن شۇ 

دىنى ئىشالردىن . كۈنلۈك روزىسىنىڭ قازاسىنى قىلىدۇ
گهنمىگهنلىكى ۆش زۆرۈر بولغان هۆكۈملهرنى ئىگۈنۆئ

 . ئىستىغپار ئېيتىدۇ-ئۈچۈن ئالاله تائاالغا يېلىنىپ تهۋبه

 .اله بىلگۈچىدۇرتوغرىسىنى ئال


