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رامىزاننىڭ كۈندۈزىدە ئايالىنى ئۆزى ئۈچۈن چۈشلۈك تاماق 
 ىداىستهييارالشقا بۇيرىغانلىق توغر

  نومۇرلۇق سوئال -١٣٠٨٢٨      

 :سوئال     

مېنىڭ ياتلىق قىلغان قىزىم بولۇپ، بىز رامىزان روزىسىنى      
تۇتۇپ بىر ههپتىدىن كېيىن قىزىم يولدىشى بىلهن بىزنىڭ ئۆيگه 
كهلدى، قىزىمنىڭ يولدىشى دوستلىرى بىلهن ساياههتكه چېقىپ، 
ئۇالرنى شهيتان ئازدۇرۇپ رامىزاننىڭ كۈندۈزىدە روزىسىنى بۇزۇپ 

ئهتىسى ئهتتىگهندە قىزىمنىڭ يولدىشى  .ۈپتۇيۈر ئىچىپ-يهپ
ئۇنىڭدىن ئۆزىگه تاماق تهييارالپ بېرىشنى تهلهپ قىلغىنىدا، قىزىم 
يولدىشىغا تاماق تهييارالپ بېرىشنى رەت قىلىدۇ، شۇنىڭ بىلهن 
يولدىشى ئهگهر ماڭا تاماق تهييارالپ بهرمىسهڭ تاالق قىلىمهن، دەپ 

اماق تهييارالپ بېرىشنى يهنه بىر قهسهم قىلىدۇ، قىزىممۇ ئۇنىڭغا ت
قېتىم رەت قىلىدۇ، مهن ئارىدىكى كۆڭۈلسىزلىكنى 
ئاخىرالشتۇرۇش ئۈچۈن ئوغلۇمنىڭ ئايالىنى قىزىمنىڭ يولدىشىغا 
تاماق تهييارالپ بېرىشكه بۇيرۇدۇم، لېكىن كېلىنىممۇ دەسلهپته 
ئۇنىمىغان بولسىمۇ لېكىن ئۇنى مهجبۇرى تاماق تهييارالشقا 

. كېلىنىم ياقتۇرمىغان هالهتته تاماق تهييارلىدى. مبۇيرۇدۇ
بىز : مهسىله. قىزىمنىڭ يولدىشى  يالغۇز ئولتۇرۇپ تاماقنى يېدى
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ئىش ئۈچۈن  خاتالىق سادىر قىلغۇچى بولدۇقمۇ؟ ئهگهر ئۇنداق  بۇ
بولسا بۇ خاتالىق ئۈچۈن قانداق كاپارەت كېلىدۇ؟ بۇ ههقته 

 . چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 : جاۋاپ     

بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      
 . ئالالهقا خاستۇر

ههقىقهتهن رامىزاننىڭ كۈندۈزىدە شهرىئهت ئېتىراپ قىلغان      
ئۆزۈرلهردىن باشقا ئىشالر ئۈچۈن ئېغىز ئىچىش چوڭ گۇناه ۋە 

 ٨٠ئۇالغلىق  ئهمما پىيادە ياكى. ئاالهىدە چهكلهنگهن ئىشالردىندۇر
كىلومېتىر يىراقلىقتىكى جايغا سهپهر قىلغان بولسا، ئۇ سهپهر  
ئۆزۈر هېسابلىنىپ ئۇ كىشىنىڭ ئېغىز ئىچىشى دۇرۇس بولىدۇ، 
ئهمما تۇغقانلىرىنىڭ ئۆيى ياكى شهههر ئهتراپىغا چىققان بولسا بۇ 

چوڭ  بۇنداق هالهتته ئېغىز ئىچىش. سهپهر هېسابالنمايدۇ
مهزكۇر كىشىنىڭ روزا تۇتماسلىقىغا  ارىدىن بولۇپ،گۇناهالرنىڭ قات

چۈنكى ئالاله . ياردەم بهرگهن كىشىمۇ گۇناهقا تهڭ شېرىك بولىدۇ

ِ �ۘ﴿ :تائاال قۇرئان كىرىمدە بۇ ههقته مۇنداق دېگهن ْ َ�َ ٱۡلِ�ّ َو�ََعاَونُوا
ثِۡم وَٱۡلُعۡدَ�ِٰن�  َّۡقَوٰىۖ َوَ� �ََعاَونُواْ َ�َ ٱۡ�ِ ياخشى ئىشقا ۋە «: مىسىتهرجى ﴾وَٱ

 »تهقۋادارلىققا ياردەملىشىڭالر، گۇناهقا ۋە زۇلۇمغا ياردەملهشمهڭالر
 ].ئايهتنىڭ بىر قىسمى-٢سۈرە مائىدە [
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تاماق تهييارالپ  رامىزاندا شهرئى رۇخسهتسىز ئېغىز ئاچقۇچىغا     
ئىچمهكلهرنى هازىرالپ -بېرىش، چاي ياكى قههۋە قاتارلىق يېمهك

بېرىشتهك ئىشالر بىلهن ياردەم بهرگهن كىشى قهستهن روزىسىنى 

 .بۇزغان كىشىگه ئوخشاش گۇناهكار بولىدۇ

گهرچه توغرا بولمىغان ئىشقا ياردەملهشكهن بولسىمۇ ئهمما ئۇ       
رۇس بولىدۇ، قىلغان گۇناهى ئۈچۈن كىشىنىڭ تۇتقان روزىسى دۇ
 . ئىستىغپار ئېيتىشى كېرەك-ئالاله تائاالغا يېلىنىپ تهۋبه

: كهلسهك ئهمدى سۇئال سورىغۇچىنىڭ مهسىلىسىگه      
سىز قىزىڭىز ۋە كېلىنىڭىزگه ئاچچىقلىنىپ ! قېرىندىشىم

. تاماق تهييارالتقۇزغانلىقىڭىز ئۈچۈن ئالاله تائاالغا تهۋبه قىلىڭ
كېلىنىڭىزنى قىزىڭىزنىڭ يولدىشىغا تاماق تهييارالشقا سىز 

بۇ ئىشتا يولدىشىنىڭ  بۇيرۇپ خاتا ئىش قىلدىڭىز، ئهمما قىزىڭىز
چۈنكى ئالاله تائاالغا . سۆزىگه كىرمهي ناهايىتى ياخشى قىلدى

ئاسىيلىق بولىدىغان ئىشالردا مهخلۇققا ئىتائهت قىلىش توغرا 

ئېتائهت «: الم مۇنداق دەيدۇپهيغهمبهر ئهلهيهىسسا. بولمايدۇ

بۇخارى ۋە مۇسلىم [ ».بويسۇنۇش ياخشى ئىشالردا بولىدۇ-قىلىش

 ]. رىۋايىتى

قىزىڭىزنى يولدىشى رامىزاننىڭ كۈندۈزىدە كېسهللىك ياكى      
سهپهردىن ئىبارەت شهرئى رۇخسهتسىزال تاماق تهييارالشقا بۇيرىسا، 
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قىلغان ئىشتا هارام -قىزىڭىزنىڭ ئالاله تائاال چهكلىگهن
يولدىشىغا ياردەم بهرمىگهنلىكى توغرا بولۇپ، گهرچه يولدىشى 
ئۇنىڭغا ئاچچىقالنسۇن ياكى تاالق قىلىۋېتىمهن دەپ تههدىت 
سالسۇن بۇنىڭ هېچنېمىگه زىيىنى يوق، چۈنكى ئالاله تائاالغا 
ئىتائهت قىلىش دېگهن يولدىشىغا، دادىسىغا، پادىشاهقا ۋە باشقىالرغا 

 .ىلىشتىن ئۈستۈن ۋە ئىلگىرى تۇرىدۇئىتائهت ق

ئالاله تائاالغا «: پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم بۇ ههقته مۇنداق دەيدۇ     
ئاسىيلىق بولىدىغان ئىشالردا مهخلۇققا ئىتائهت قىلىش توغرا 

 ].شهيخ ئالبانى سههىه ههدىسلهر توپلىمىدا سههىه دېگهن[» .ئهمهس

ۈنكى ئۇ قىيىن ئانىسىنىڭ ئۇ كىشى سهپهر قىلغۇچى ئهمهس، چ     
ههقىقهتته ئۇ ئۆيدە تۆت كۈندىن . ئۆيىدە بىر قانچه كۈن تۇرغان

شۇنىڭغا ئاساسهن . ئارتۇق تۇرۇشنى كهسكىنلهشتۈرگهن
بۇ . ئالىمالرنىڭ توغرا قارىشىدا ئۇ كىشىگه روزا تۇتۇش بېكىتىلگهن

ئۇالر قىيىن ئانىسىنىڭ ئۆيىدە . كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ قارىشى
كۈندىن ئارتۇق تۇرۇشنى مهقسهت قىلىدىكهن، ئۇ تۆت 

بۇ (. ئائىلىدىكىلهر بىلهن بىرلىكته روزا تۇتۇشى الزىم بولىدۇ
يهردىكى تۆت كۈندىن ئارتۇق دېگهن هۆكۈم ههنبهلى مهزههب 
قارىشى، ئهمما ههنهپى مهزهىپىدە مۇساپىرنىڭ روزىدا ئېغىز 

قۇشقا ئېچىشىغا رۇخسهت قىلىنىشى ياكى نامازنى قهسرى ئو
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ئهمما تۆت كۈن ياكى ) كۈن دەپ قارىلىدۇ ١٥رۇخسهت قىلىنىشى 
تۆت كۈندىن ئازراق تۇرىدىكهن، ئۇالر سهپهر قىلغۇچىنىڭ هۆكمىدە 
بولۇپ روزا تۇتۇش بېكىتىلمهيدۇ، ئهمما قىيىنچىلىق بولمىغان 

   .ئاساستا روزا تۇتسا بولىدۇ

سهت ئهمما مۇساپىر تۆت كۈندىن ئارتۇق تۇرۇشنى مهق     
قىلىدىكهن، بۇنداق هالهتته ئالىمالر ئارىسىدىكى ئىختىالپتىن 
چېقىش ۋە كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ كۆزقارىشىغا ئهگهشكهن 

ئهسلىدە رامىزاندا روزا تۇتۇش . ئاساستا روزا تۇتۇش تهلهپ قېلىنىدۇ
كېرەك، يۇقىرىقىدەك ئههۋال ئاستىدا ئېغىز ئېچىشقا رۇخسهت 

شهيخ ئابدۇلئهزىز ئىبنى باز [ .ىدۇشهك قىلىن قىلىنغانلىقىغا
توم  -٣رەهىمههۇلالهنىڭ نۇرۇن ئهلهددەربى ناملىق پروگراممىسى 

 ].بهت-١٢٦٦

 .ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر     

         

  

 


