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راهىساًٌىڭ مۈًذۈزىذە ئەر ئبيبلي بىلەى ئويٌىػىع جەريبًىذا ئبيبه
ئېغىس ئىچىػٌي هەقطەت قىلىپ ،ئىختىيبرلىقٌي ئەرگە بەرگەى بولطب،
هۇغۇًىڭ بىلەى روزىطي بۇزۇالهذۇ؟

داعبها زوجها يف رمضان فرتكته يلجاوعها فيفطر فيأثه ! فهل تفطر بهذه انلية
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مراجعةً :ظام ادليي تىكيين
راهىساًٌىڭ مۈًذۈزىذە ئەر ئبيبلي بىلەى ئويٌىػىع جەريبًىذا ئبيبه ئېغىس
ئىچىػٌي هەقطەت قىلىپ ،ئىختىيبرلىقٌي ئەرگە بەرگەى بولطب ،هۇغۇًىڭ بىلەى
روزىطي بۇزۇالهذۇ؟
ً-207360وهۇرلۇق ضوئبه
ضوئبه:
راهساًذا ببهذات ًبهىسىذىي مىيىي ئەر مىػي ئبيبلي بىلەى ئويٌبغتي ،ئبيبلي :ئۇًذاق
قىلوبڭ روزام بۇزۇلۇپ مەتوىطۇى دەپ تەمرار دېگەى بولطىوۇ ،لېنىي ئەر
قويىۋەتوىذى ،غۇًىڭ بىلەى ئبيبه ئېرىگە مەيٌىٌي قىلىپ ئەرًي ئىختىيبرىغب
قويۇۋەتتي ،ۋە مۆڭلىذە :ئېغىس ئىچىۋىتەً خبلىغىٌىٌي قىلطۇى ،گۇًبھي ئۆزىگە
بولطۇى دەپ ئويلىذى .غۇًذاق ئويالپ تۇرۇغي ئېرى ھېچ ئىع قىلوبضتىي ئبيبلىٌي
قويۇۋەتتي ،ئبيبه مۆڭلىذە بۇ ضۆزًي قىلغبًذا ،پەقەت خبتبلىقىٌي ئېرىگە يۈملەپ،
گۇًبھتىي ضبقلىٌىػتىي ئىببرەت ئىذى ،ئۇ ئبيبه ئىپتبر قىلىع ئۈچۈى بىر ًەرضە
يېوىذى ۋە ئىچوىذى .مۆڭلىذە ئويلىغبى ضۆزًىڭ ضەۋەبىذىي روزىطي بۇزۇالهذۇ يبمي
ئۇ پەقەت مۆڭۈلذە ئويلىغبى ضۆز بولۇپ قبالهذۇ؟ يۇقىرىذا ببيبى قىلىٌغبى ئىع
ضەۋەبىذىي ئويلىغىٌىن ،ئىپتبر قىلغبًلىق بوالهذۇ يبمي پەقەت ئويلىغبى ضۆز
بوالهذۇ؟ بەزى ۋاقىتتب مۆڭۈلذە پەيذا بولغبى ۋەضۋەضە روزىٌىڭ توغرا بولىػىغب تەضىر
مۆرضىتەهذۇ؟ بۇ ھەقتە ئوچۇق چۈغەًچە بېرىػىڭالرًي ضورايوىس.
جبۋاپ:
ببرلىق گۈزەه هەدھىيىلەر ئبلەهلەرًىڭ پەرۋەردىگبرى بولغبى ئبلالھ تبئبالغب خبضتۇر.
بىرىٌچي :ئبلىوالرًىڭ مۈچلۈك قبرىػىذا روزىذار تۇرۇپ ئىننىلەًوەضتىي
مەضنىٌلىل بىلەى ئېغىس ئىچىػٌي هەقطەت قىلىذىنەى ئۇ مىػىٌىڭ روزىطي
بۇزۇلىذۇ ،گەرچە مىيىي ًىيىتىٌي ئۆزگەرتنەى بولطىوۇ ،ئۇ مىػي ئۈچۈى غۇ مۈًلۈك
روزىٌىڭ قبزاضىٌي قىلىع مېرەك بولىذۇ.
ئەهوب روزىٌي بۇزۇظ ًىيىتىذە ئىننىلىٌىع بولغبى بولطب يبمي ئىپتبر قىلىػٌي
بىرەر ئىػقب ئبالقىذار قىلطب ،خۇددى يېوەك-ئىچوەك تبپطبم ئىپتبر قىلىوەى دەپ،
تبپبلوىغبى بولطب ،توغرا قبراغتب ئۇ مىػىٌىڭ روزىطي بۇزۇلوبيذۇ.
غەيخ ئىبٌي ئۇضەيوىيي رەھىوەھۇلالھذىي" :راهىساًذا روزا تۇتقبى هۇضبپىر مىػي
ئىپتبر قىلىػٌي هەقطەت قىلغبى بولطىوۇ ،ئىپتبر قىلغىذەك بىر ًەرضە تبپبلوبً،
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ًىيىتىٌي ئۆزگەرتىپ روزىٌي مۈى پبتقۇچە تولۇق داۋاهالغتۇرغبى بولطب ،ئۇ مىػىٌىڭ
روزىطي توغرا بوالهذۇ؟ دەپ ضورىغبًذا ،غەيخ جبۋاپ بېرىپ هۇًذاق دەيذۇ" :ئۇ
مىػىٌىڭ روزىطي توغرا بولوبيذۇ ،غۇ مۈًلۈك روزىٌىڭ قبزاضىٌي قىلىػي مېرەك،
چۈًني ئۇ مىػي روزىٌي بۇزۇغٌي هەقطەت قىلغبًذا ،روزىطي بۇزۇلغبى ،ئەگەر ئۇ مىػي،
هەى يەيذىغبى يبمي ئىچىذىغبى بىر ًەرضە تبپطبم ئېغىس ئبچىوەى ،تبپبلوىطبم روزىٌي
داۋاهالغتۇرىوەى دەپ ،بىر ًەرضە تبپبلوبً روزىٌي مۈى پبتقۇچە داۋاهالغتۇرغبى بولطب،
روزىطي توغرا بوالتتي ،ئۇ مىػي بۇ ۋاقىتتب ًىيىتىٌي ئۈزۈۋەتوەضتىي ئىپتبر
قىلى ػٌي بىر ًەرضىٌىڭ تىپىلىػىغب ئبالقىذار قىلىپ قويذى ،ئبالقىذار قىلغبى
ًەرضە تېپىلوىطب ،ئۆزىٌىڭ ئەضلي ًىيىتي بويىچە قبلىذۇ" تۈگىذى"[ .ئەرمىي
ضۆھبەت پروگراهوىطي(.])20/22
ضوئبلذىي هەلۇم بولىػىچە ،ضىس ئىپتبر قىلىػٌي ئېرىڭىسًىڭ هەزمۇر ئىػٌي
قىلىػىغب ئبالقىذار قىلىپ قويۇپطىس ،ئېرىڭىس ھېچ ئىع قىلوبپتۇ .روزىٌي بۇزۇغٌي
هەقطەت قىلىع ئبيرىن ئىع ،ئىپتبر قىلىػٌي يۈز بەرهىگەى ئىػقب ئبالقىذار قىلىع
يەًە ئبيرىن ئىع بولغبًلىقي ئۈچۈى ئۇ ئىػٌىڭ ھۆموي بىر-بىرىگە ئوخػىوبيذۇ.
غۇًىڭ ئۈچۈى؛ ضىسًىڭ روزىڭىس بۇزۇلوبپتۇ ،ئۇ مۈًٌىڭ روزىطىٌىڭ قبزاضىٌي
قىلىػىڭىس مېرەك ئەهەش .ئەهوب ضىس روزىڭىسًي بۇزۇغٌي مەضنىي هەقطەت
قىلغبى يبمي مەضنىي بولوىطىوۇ ئبضبضەى بۇزۇغٌي هەقطەت قىلغبى بولطىڭىس،
ئبغۇ هەقطىتىڭىس بويىچە ،ضىسًىڭ روزىڭىس بۇزۇلغبى بولىذۇ ،غۇ مۈًلۈك روزىٌىڭ
قبزاضىٌي قىلىػىڭىس مېرەك.
ئەگەر مۆڭلىڭىس قبًبئەت تبپوبً ،غۇ مۈًلۈك روزىٌىڭ قبزاضىٌي قىلىۋەتطىڭىس
ئۇهۇ بولىذۇ .بۇًىڭ تەپطىالتىٌي بىلىع ئۈچۈى ً-25766وهۇرلۇق ضوئبلٌىڭ جبۋابىغب
هۇراجىئەت قىلىٌطۇى.
لېنىي ضىسًىڭ ًىيىتىڭىسگە يبمي قىلغبى ئىببدىتىڭىسًىڭ توغرا ئىنەًلىنىگە
ۋەضۋەضە پە يذا بولۇپ قبلغبى بولطب ،ضىس غۇ مۈًلۈك روزىٌىڭ قبزاضىٌي قىلوبڭ ۋە
تۇتقبى روزىڭىسًي توغرا دەپ قبراڭ ،ۋەضۋەضىٌىڭ ئبرقىطىغب مىرىپ مەتوەڭ ،چۈًني
ۋەضۋەضىٌىڭ زېيىٌي مۆپ ۋە ئبقىۋىتي خەتەرلىل بولىذۇ .ۋەضۋەضە غۇ ئىٌطبًٌىڭ
قىلغبى ئىببدىتي ھەتتب پۈتۈى دىٌىٌي بۇزهىغۇچە ئبخىرالغوبيذۇ .بىس بۇ توربەتتە مۆپ
قېتىن ۋەضۋەضىگە ئەگەغوەضلىل ۋە بۇًىڭذىي ھەزەر قىلىع توغرىطىذا مۆپ
هەضىلىلەرگە جبۋاپ بەردۇق.
ئىننىٌچي :ئەر مىػي ئۈچۈى روزىذار ۋاقتىذا ،ئۆز ًەپطىگە ئىگە بواللىطب (يەًي
ضپېرهب چىقىپ مېتىػتىي ضبقلىٌبلىطب) ،ئبلالھٌىڭ بەلگىلىوىطىذە توختىطب،
جىوبغب چۈغۈپ قبلوىطب ،ئبيبلي بىلەى قۇچبقلىػىع ۋە ضۆيۈغۈظ قبتبرلىق ئىػالرًي
قىلطب دۇرۇش بولىذۇ .بۇ ھەقتە ً -42614وهۇرلۇق ضوئبلٌىڭ جبۋابىغب قبرالطۇى.
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ئۈچىٌچي :ئبيبه مىػي ئۈچۈى ئېرىٌىڭ چەملەًگەى قىلوىػىغب يبردەم قىلىػي
يبمي ئۇ ئىػقب رازى بولىػي توغرا بولوبيذۇ ،بەلني مۈچىٌىڭ يېتىػچە ئېرىٌي بۇًذاق
ئىػتىي چەملىػي ۋە يىراق بولىػي زۆرۈر بولىذۇ .بۇ توغرىذا پەيغەهبەر
ئەلەيھىططبالم هۇًذاق دېگەى« :ضىلەردىي مىوني هۇًنەر ئىػٌي مۆرىذىنەى ،ئۇًي
قولي بىلەى ئۆزگەرتطۇى ،قولي بىلەى ئۆزگەرتىػنە قبدىر بواللوىطب ،تىلي بىلەى
ئۆزگەرتطۇى ،تىلي بىلەى ئۆزگەرتىػنە قبدىر بواللوىطب قەلبي بىلەى يبهبى مۆرضۇى،
ئبغۇ ئىوبًٌىڭ ئەڭ ئبجىس ًوقتىطىذۇر[ ».هۇضلىن رىۋايىتي - 42ھەدىص].
يولذىػىڭىس چەملەًگەى ئىػقب قەدەم قويۇۋاتطب ،ئۇًي توضوبضتىي ئىختىيبرىغب
قويىۋەتنەًلىنىڭىس ۋە ئۇًىڭ ھەرىنەتلىرىگە رازى بولغبًلىقىڭىس توغرا بولوبيذۇ ،ئەر
گۇًبھنبر بولىذۇ ،هۇغۇًذاق ئۇلۇغ ،رەھوەت ئېيىذا ئبلالھ تبئبالغب ئبضىيلىق قىلىػقب
تېرىػىپ ،چەملەًگەى ئىػٌي هەقطەت قىلغبًلىقي ئۈچۈى ئبلالھ تبئبالًىڭ ئبزابىغب
ئۇچرايذۇ.
غەيخ ئىبٌي ئۇضەيوىيي رەھىوەھۇلالھ هۇًذاق دەيذۇ :مىوني راهساًٌىڭ
مۈًذۈزىذە بىر ًەرضە يەپ-ئىچىپ يۈرگەى ئبدەهٌي مۆرضە ،ئۇ مىػىگە راهىساى
روزىطىٌي ئەضلىتىع زۆرۈر بولىذۇ ،چۈًني ئۇ مىػي ئۇًتۇپ قىلىپ بىر ًەرضە
يېگەًلىني ئۈچۈى ئۈزۈرلۈك ھېطببلىٌىذۇ ،ئەهوب ضىس ئۇًتۇپ قبلوىذىڭىس .بۇ
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توغرىذا ئبلالھ تبئبال هۇًذاق دەيذۇ﴿ :وتعاوًوا
ِِ
ِ
َوامْ ُع ْد َ
ان﴾ تەرجىوىطي« :يبخػي ئىػقب ۋە تەقۋادارلىققب يبردەهلىػىڭالر ،گۇًبھقب ۋە
و
ِ
زۇلۇهغب يبردەهلەغوەڭالر[ ».ضۈرە هبئىذە -2ئبيەت]" .ئبيلىق ئۇچرىػىع"(.)44/70
بۇًذاق قىلىع ھەر بىر هۇضۇلوبًٌىڭ هەضئۇلىيىتي بولغبى يەردە ،ئېرىٌي
يۇقىرىقىذەك ئىػالردىي ئبگبھالًذۇرۇظ ئەلۋەتتە زۆرۈر بولىذۇ ،گەرچە ئەرًىڭ ھەققي
يۇقىرى ئورۇًذا تۇرضىوۇ ،بۇًذاق ۋاقىتتب ئەرًي ئبگبھالًذۇرۇظ بەك هۇھىن.
ضىس ئبلالھ تبئبالغب تەۋبە-ئىطتىغپبر ئېيتىڭ ،بۇًذاق ئىػٌي قبيتب تەمرارلىوبڭ،
ئېرىڭىس ئۈچۈى دۇًيب-ئبخىرەت ئىػلىرىغب يبردەم بېرىذىغبى يبخػي يبردەهچي بولۇڭ،
ئېرىڭىسًىڭ بىر خبتبلىق ضبدىر قىلىۋاتقبى يبمي قىلىػٌي هەقطەت
قىلىۋاتقبًلىقىٌي مۆرضىڭىس ئۇًي بۇ ئىػتىي چەملەڭ ،ئبلالھ تبئبالًي ئەضلىتىڭ".
ھەهوىذىي توغرىٌي بىلگۈچي ئبلالھ تبئبالدۇر.
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