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ئايالىنىڭ بوينىغا گىرە سىلىپ  نىڭىدارروز
 قۇچاقلىشى توغرىسىدا

 نومۇرلۇق سوئال-١٤٣١٥    

 : سوئال     

مهن يېقىدا نىكاهالندىم، كۆڭلۈمگه كهلگهن بهزى      
مهن، مهسىلىلهرنى ئوچۇقالشتۇرۇشنى مهقسهت قىلى

مۇبارەك رامىزان ئېيى يىتىپ كهلدى، روزا تۇتتۇم، بهزى 
ۋاقىتتا ياتاق ئۆيىگه كېرىپ كارىۋاتتا ياتىمهن، بهزى 
ئايالىم يېنىمدا مهن بىلهن بىرگه ياتىدۇ، مهن ئۇنىڭ 
بوينىغا گىرە سېلىپ قۇچاقاليمهن، بۇنداق قېلىش 
روزىنى بۇزامدۇ؟ مهن ئۈچۈن قىلىش دۇرۇس بولىدىغان ۋە 

رۇس بولمايدىغان ئىشالرنى ئوچۇق بايان قىلىپ بهرگهن دۇ
 .بولساڭالر

 : جاۋاپ     

بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى      
 .بولغان ئالالهقا خاستۇر
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مۇسۇلمان روزىسىنى بۇزۇۋېتىدىغان نهرسىلهردىن      
ئىچمهك، -ساقلىنىشى الزىم بولۇپ، ئۆزىنىڭ يېمهك

لغان شههۋىتىنى تهرك قىلغانلىقىغا ئاساسهن جىمادىن بو
 . ئالاله تاالدىن ساۋاپ ئۈمىت قىلىشى كېرەك

رامىزاننىڭ پهزىلىتى توغرىسىدا بايان قىلىنغان      
مۇسۇلمان كىشى ئۆزىنىڭ «: ههدىسته مۇنداق كهلگهن

تائامى، شارابى ۋە جىنسى شههۋىتىنى مهن ئۈچۈن تهرك 
 ]. ههدىس-١٧٦١بۇخارى رىۋايىتى [ ».قىلىدۇ

ئهگهر ئۇ كىشى ئۆزىنى تۇتالىسا، نهپسىنى كونترول      
قىاللىسا، مهنىي چېقىش ياكى جىماغا چۈشۈپ قىلىش 
قاتارلىق روزىنى بۇزۇۋېتىدىغان ئىشالردىن ساقلىنالىسا، 
شۇنىڭدەك مهزى چېقىش ئارقىلىقمۇ روزىنىڭ ساۋابى 

ساقلىنالىسا، ئۇنداق  كېمىيىپ كېتىدىغان ئىشالردىن
هالهتته ئايالى بىلهن  قۇچاقلىشىپ ياتسا ۋە ئۇنىڭ بىلهن 

ئهلهيهىسساالم ئائىشه  چۈنكى پهيغهمبهر. ئويناشسا بولىدۇ
ئانىمىز بىلهن رامىزاندا ئوينىشاتتى، ئهمما 
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پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۆز نهپسىگه يهنى شههۋىتىگه 
 . ئىگه بوالاليتتى

هزىز ئىبنى باز رەهىمههۇلاله مۇنداق شهيخ ئابدۇلئ     
ئهر كىشىنىڭ رامىزاندا روزا تۇتۇپ، ئايالىنى سۆيۈپ : دەيدۇ

قويۇشى، ئوينىشىشى ۋە قۇچاقلىشىشى قاتارلىقالرنىڭ 
چۈنكى . ههممىسى دۇرۇس ۋە گۇناه بولمايدۇ

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالممۇ روزىدار هالهتته ئاياللىرىنى 
 . تتىقۇچاقاليتتى ۋە سۆيۈپ قويا

ئهمما شههۋىتى غالىب كېلىپ ئۆزىنى تۇتالماي،      
چهكلهنگهن ئىشالرنىڭ يۈز بېرىپ قىلىشىدىن 

شۇنداق . ئهنسىرىسه بۇنداق قېلىش ياخشى ئهمهس
هالهتته سپېرما چېقىپ كهتسه، كهچكىچه روزا تۇتىدۇ، 
كېيىن بۇ كۈننىڭ ئورنىغا يهنه بىر كۈن قازاسىنى 

رنىڭ  قارىشىدا كاپارەت قىلىدۇ، كۆپچىلىك ئالىمال
 .كهلمهيدۇ

ئالىمالرنىڭ توغرا قارىشىدا، رامىزاندا ئهر ئايالى بىلهن      
چۈنكى . ئوينىشىپ مهزى چىقىپ قالسا، روزا بۇزۇلمايدۇ
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ئهسلى مهقسهت ساالمهت بولۇش، روزىنى 
 .بۇنىڭدىن ساقلىنىش بهك قېيىن. بۇزىۋەتمهسلىكتۇر

 . بهت-٢٠٢توم -٤شهيخ ئىبنى باز پهتىۋالىرى      

 .ئالاله تائاال توغرا ئىشقا مۇۋەپپهق قىلغۇچىدۇر     


