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ھهج قېلىش ئۈچۈن يولدىشىنىڭ رۇخسىتىنى ئېلىش 
 كېرەكمۇ؟

 

  نومۇرلۇق سوئال -٤٠٥٢٥     

  : سوئال     

يولدىشى رۇخسهت قىلمىسىمۇ، ئايال كىشىنىڭ ھهج      
  .قېلىشى دۇرۇس بوالمدۇ؟

  : جاۋاپ     

زەل مهدھىيه ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان بارلىق گۈ     
  .ئالالھقا خاستۇر

ئۇ ئايالدا ھهجنى پهرز قىلىدىغان شهرتلهر تولۇقالنغان بولسا،      
گهرچه يولدىشى رۇخسهت قىلمىغان تهقدىردىمۇ ھهج قىلسا 
دۇرۇس بولىدۇ، شۇنىڭدەك يولدىشىنىڭمۇ ئايالىنى پهرز ھهجدىن 

ئهمما نهپله ھهج بولۇپ قالسا، ئۇ  .چهكلىشى توغرا بولمايدۇ
ئايالنىڭ يولدىشىنىڭ رۇخسىتىسىز نهپله ھهج قىلىشى دۇرۇس 

  . بولمايدۇ

: مۇنداق دەيدۇ) ٣٥\٥(ئىبنى قۇدامه رەھىمهھۇلالھ مۇغنىيدا      
ئهر كىشىنىڭ ئايالىنى ئىسالم دىنىدا بېكىتىلگهن پهرز ھهجنى 

گىرىكى ئىل . ئادا قىلىشىدىن چهكلىشى توغرا ئهمهس
ئىبراھىم نهخهئىي، ئىسهاق ئىبنى راھۇۋەي، ئهبۇ : ئالىمالردىنمۇ

سهۋر، ھهنهفىي مهزھهپ ئالىملىرى بۇ قاراشتا بولغان، ئىمام 
شافىئىي رەھىمهھۇلالھنىڭ كۆز قارىشىدىمۇ، ھهج قىلىش 
دېگهن؛ رامىزان روزىسى ۋە كۈندە ئوقۇلىدىغان بهش ۋاقىت نامازغا 

ئايالىنى پهرز ھهجدىن چهكلىشى توغرا  ئوخشاش پهرزدۇر، ئهرنىڭ
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خسهت سورىشى مۇھىمدۇر، ئهمهس، ئهمما ئايالنىڭ يولدىشىدىن رۇ
يولدىشى رۇخسهت بهرسه . ئىمام ئهھمهدمۇ شۇنداق قاراشتا بولغان

ياخشى، بهرمىسه يولدىشىنىڭ رۇخسىتىسىز ھهجگه 
يهنى بۇ يهردە مهھرەمسىز كىتىۋەرسه بولىدۇ . (كېتىۋېرىدۇ

ئهمما نهپله ھهج بولۇپ قالسا ) -م - . دېگهنلىك چىقمايدۇ
رۇخسهت . ۇپ قىلىشى توغرا بولىدۇيولدىشىنىڭ ئۇ ئايالنى توس

  . قىلسا بارىدۇ، رۇخسهت قىلمىسا ئىختىيارى كېتهلمهيدۇ

مهن بىلىم : ئىمام ئىبنى مۇنزىر رەھىمهھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ     
ئالغان ئۇستازالرنىڭ ھهممىسى بىردەك، يولدىشىنىڭ ئايالىنى 
نهپله ھهجدىن چهكلىشىنى دۇرۇس دەپ قارايدۇ، چۈنكى ئهرنىڭ 

هققىنى ئادا قېلىش پهرز بولۇپ، پهرز بولمىغان ئهمهللهرنى ھ
قىلىش بىلهن مهشغۇل بولۇپ، پهرز بولغان ھهقنى زايه 

  . قىلىۋېتىشى توغرا بولمايدۇ

: شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين رەھىمهھۇلالھدىن بىر كىشى     
پهرز ھهجنى ئادا قىلىشتىن چهكلىسه  يولدىشى ئايالىنى 
شۇنداق ، : سورىغىنىدا، شهيخ جاۋاپ بېرىپ گۇناھكار بوالمدۇ؟ دەپ

ئايالىنىڭ ھهج قېلىش شهرتلىرى تولۇق بولۇپ ھهج قىلىش 
ئۈچۈن رۇخسهت سورىسا، يولدىشى ئۇنىڭغا رۇخسهت بهرمىسه 

بۇ : ئايال كىشى يولدىشىغا: يهنى مهسىلهن. گۇناھكار بولىدۇ
 مېنىڭ مهھرىمىم، ئاكام مهن بىلهن بىرگه ھهجگه بارىدۇ، مهندە

ھهجگه يهتكۈدەك ئىقتىساد بار، سىزدىن ھېچ ئىقتىساد تهلهپ 
قىلمايمهن، مېنىڭ ھهج قىلىشىمغا رۇخسهت قىلىڭ، مهن پهرز 
ھهجنى ئادا قىلىۋاالي دېگهن بولسا، ئۇ ۋاقىتتا يولدىشىنىڭ 

  .ئايالىغا رۇخسهت بېرىشى زۆرۈر بولىدۇ
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ئهمما يولدىشى رۇخسهت قىلمىسىمۇ ھهج قىلسا ھهججى      
ۇرۇس بولىدۇ، لېكىن يولدىشىنىڭ رۇخسىتىسىز ھهجگه د

كهتسه، كېيىن يولدىشىنىڭ ئۆزىنى تاالق قىلىۋېتىشىدىن 
ئهنسىرىسه، ئۇ ۋاقىتتا ئۇ ئايال ئۈزۈرلۈك ھېسابلىنىپ، ھهجگه 

  .بارمىسىمۇ بولىدۇ، دەپ جاۋاب بهرگهن
  )١١٥\٢١(توپلىمى  شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين پهتىۋالىرى

  

 


