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ىسپېرما چىقسۇن ياكى چىقمىسۇن روزا ئايال مۇناسىۋەت ئۆتكۈزسە، ئ-رامىزاننىڭ كۈندۈزىدە ئەر

 بۇزۇلىدۇ

    
  نومۇرلۇق سوئال-911991    
 :وئالس    
زاندا ىرام: تىدىنكىجاۋاپ تور بې-ئالوېڭىدىن توي قىلغان قىز، ئىسالم سمەن ي    

ئايال مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈپ ئىسپېرما چىقمىسا روزا بۇزۇلمايدۇ دېگەن -كۈندۈزدە ئەر
چىقسا  ئىسپېرما-ۆتكۈزمەستىن مەنىى تاپتىم، يەنە مۇناسىۋەت ئمەزمۇندىكى ماقالىن

ئۆلىماالرنىڭ ئىختىالپلىرىنى كۆردۈم. رامزاننىڭ كۈندۈزدە، يولدىشىم  ىكىبۇ توغرىد
بىلەن ئوينىشىپ يېقىنچىلىق قىلدۇق، يولدىشىم مەنى چىقارماسلىققا رىئايە 

دىن كىيىن يولدىشىم: قىلىپ مۇناسىۋەت ئۆتكۈزدى، مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈپ بولغان
ئۆزىدىن ئازراق ئاق نەرسە چىققانلىقىنى ئۇنىڭ مەنى ياكى مەزى ئىكەنلىكىنى 

سلىك بىلەلمىگەنلىكىنى ئېيتتى، مەن ئۇنىڭدىن ئارتۇق بىر نەرسە چىقىپ كەتمە
سياتىغا بېرىلمەسلىكنى تەلەپ قىلدىم، ئۇ شۇنداق ېئۈچۈن ئۆزىنى تۇتۇۋېلىشنى ھ

نداق بولىدۇ؟، بۇنىڭغا قازاسىنى قىلىش بىلەن بىللە قىلدى. بۇنىڭ ھۆكمى قا
كاپارەت بېرىش كېرەكمۇ؟ بىلىشىمچە يولدىشىم بۇنداق ئىشقا كاپارەت 
كېلىدىغانلىقىنى ھەرگىز بىلمەيدۇ، مەن ئۇنىڭغا بىۋاستە ئاگاھالندۇرۇش بەرگەندىن 

ولغانلىقتىن كىيىن ئۇ ئۆزىنى تۇتۇۋالدى، ئۇنىڭدىن بەك ئاز بىرنەرسە چىقىپتۇ، ئاز ب
بۇ ئۇنىڭ مەنى ياكى مەزى ئىكەنلىكىنى بىلەلمەپتۇ؟ قانداق قىلىشىمىز كېرەك؟. 

  ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمىز.
 : اۋاپج    
. بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر    

 ۋە ئائىلە تاۋابىئاتلىرىئۇنىڭ المغا، پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسسا
 ساالملىرى بولسۇن.-ساھابىلىرىغا ئالالھ تائاالنىڭ رەھمەت

ئال سورىغۇچى قىزچاقنىڭ تور بەتتىن مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈپ مەنى چىقمىسا وس -9    
روزا بۇزۇلمايدۇ دېگەن سۆزنى تاپتىم دېگىنى توغرا ئەمەس، بىزنىڭ تور بەتتە بۇنداق 

قارشىسى بار: مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈش جىما بولۇپ -ەلكى بۇ سۆزنىڭ ئەكسىسۆز يوق، ب
روزىنى بۇزىدۇ، ئۆلىماالرنىڭ بىرلىكى بىلەن بۇنداق قىلغان كىشىگە كاپارەت 

 كېلىدۇ. 
نومۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىدا مۇنداق كەلگەن: -961941بىزنىڭ تور بىتىمىزدە     

دە ىزاننىڭ كۈندۈزىان كىشى روزا تۇتۇپ رامسەپەر قىلمىغان، ئۆز يۇرتىدا مۇقىم تۇرغ
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ئايالى بىلەن مۇناسىۋەت ئۆتكۈزگەن بولسا، ئۇ كىشىگە قاتتىق كاپارەت كېلىدۇ، ئۇ 
مەي روزا تۇتۇش، ۈلدۇركاپارەت: قۇل ئازاد قىلىش، ئەگەر قۇل تاپالمىسا ئىككى ئاي ئۈز

لەن بىرگە ئاتمىش مىسكىنگە يېمەك بېرىش بىبىر كۈن ئۈچۈن بۇنى قىاللمىسا، 
ئالالھ تائاالدىن كەچۈرۈم سوراپ، تەۋبە قىلىپ شۇ بىر كۈنلۈك روزىسىنىڭ قازاسىنى 

 قىلىدۇ.
ئەگەر ئايالمۇ رازى بولۇپ ماسالشقان بولسا، مەنى چىقسۇن ياكى چىقمىسۇن     

ئوخشاشال جىما قىلغان بولىدۇ، ئىككى خەتنىگاھنىڭ ئۇچرىشىشى بىلەن ئۇالرغا 
 كاپارەت كېلىدۇ". 

بەتتە مۇنداق بايان قىلىنغان: ھەرقانداق ئادەم -33توم -13"پىقھى توپالملىرى     
زۈرسىز قەستەن رەسمى مۇناسىۋەت ۆپ تۇرۇپ ئرامزاننىڭ كۈندۈزدە ئايالى بىلەن بىلى

ئۆتكۈزسە مەنى چىقسۇن ياكى چىقمىسۇن بۇ ئادەمگە كاپارەت كېلىدىغانلىقى 
 چ ئىختىالپ يوق. ېھسىدا پىقھى ئالىملىرى ئارىسىدا توغرى

ئايال رامزاندا قۇچاقلىشىپ ياكى -ئال سورىغۇچى قىزچاق ئەروبەلكىم س    
ئوينىشىپ مەنى چىقمىسا روزا بۇزۇلمايدۇ دېگەن سۆزنى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈپ مەنى 

دا بايان ىچىقمىسا روزا بۇزۇلمايدۇ دەپ ئويالپ قالغان بولىشى مۇمكىن، بىز يۇقىر
تىن ئايالى بىلەن جىنسى اراشتۇر، قۇچاقلىشىش ۋە ئوينىشىشقىلغاندەك بۇ خاتا ق

بۇنىڭ تەپسىالتىنى  .مۇناسىۋەت ئۆتكۈزمەستىن مەنپەئەتلىنىش مەقسەت قىلىنىدۇ
 نومۇرلۇق سوئالنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت قىلىنسۇن.  -13111بىلىش ئۈچۈن 

ا بۇزۇلىدۇ، بۇ توغرا قاراشتا جىنسى مۇناسىۋەت قىلماستىن مەنى چىقسىمۇ روز -2    
كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ بىرلىككە كەلگەن قارىشى. ئىمام نەۋەۋىي رەھىمەھۇلالھ 

"ئايالىنى جىنسى مۇناسىۋەت قىلماستىن سۆيۈپ قويسا ياكى  مۇنداق دەيدۇ:
قۇچاقلىسا ياكى ئايالىنىڭ بەدىنىنى قولى بىلەن ياكى باشقا ئەزاسى بىلەن سىلىسا، 

مەنى چىقمىسا روزا بۇزۇلمايدۇ، ھاۋىي ناملىق ئەسەرنىڭ  مەنى چىقسا روزا بۇزۇلىدۇ،
ساھىبى ۋە باشقا ئالىمالر رامزاندا ئايالىنى جىنسى مۇناسىۋەت قىلماستىن سۆيسە 

نىڭ ياكى قۇچاقلىسا مەنى چىقسا روزا بۇزىلىدىغانلىقى توغرىسىدا ئالىمالر
 . [بەت-122توم -4مەجمۇ شەرھى مۇھەززەب" "ئەل]بىرلىكىنى بايان قىلدى. 

بارلىق ئالىمالر: رامزاندا ئايالىنى " ئىبنى رۇشد رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:    
-32توم -2بىدايەتۇل مۇجتەھىد ]سۆيۈپ مەنى چىقىپ كەتسە روزا بۇزۇلىدۇ دەيدۇ". 

 .[بەت
سۆيۈپ مەنى چىقسا روزا "رامزاندا ئايالىنى  ئىبنى قۇدامە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:

 ".چ ئىختىالپ يوقېىالپ بارلىقىنى بىلمەيمىز يەنى ھبۇزۇلىدۇ بۇ مەسىلىدە ئىخت
 . [بەت-921توم -1ئەلمۇغنى ]
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دە ئايالى بىلەن ئويناشقاندا بەك ئېھتىيات قىلىش كېرەك، ىرامزاننىڭ كۈندۈز-1    
يىنى ساقالپ قىلىش ئۆزىنى تۇتالمايدىغان كىشىلەر بولسا ئۆزىنىڭ دىنى ۋە ئابرۇ

دە ئايالىغا يېقىنچىلىق قىلىپ ئوينىشىشتىن دەرھال توختىۋىلىشى ىئۈچۈن كۈندۈز
 كېرەك. 

چ قانداق بىر ئالىمنىڭ ئۆزىنى ېەر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ: ھبئىبنى ئابدۇل    
تۇتالمايدىغان كىشىنىڭ رامزاندا ئايالىنى سۆيۈشكە رۇخسەت قىلغانلىقىنى 

ئۆزىنى تۇتالماي روزىسىنى بۇزۇۋېتىدىغان كىشى رامزاننىڭ كۈندۈزدە بىلمەيمەن، 
 . [بەت-214توم -1"ئەل ئىستىزكار" ]بۇنداق ئىشالردىن يىراق تۇرۇشى كېرەك. 

رامزاننىڭ كۈندۈزدە ئايالى بىلەن جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشنىڭ  -6    
ئۆتكۈزگەن ھارام ئىش ئىكەنلىكىنى بىلمەي جىنسى مۇناسىۋەت -چەكلەنگەن

كىشىنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا ئىسالم ئالىملىرى ئىختىالپ قىلىشتى، ھەنبەلى 
تىۋا كومىتېتى ئالىملىرىنىڭ مەزھەب قارىشى بويىچە بۇ سەئۇدى ئەرەبىستان پە

شۇ: ئۇنداق قىلغان ئادەم شۇ كۈنلۈك روزىنىڭ قازاسىنى تۇتۇش  ىغان قارىشىمۇتالل
 رايدۇ. بىلەن بىرگە كاپارەت بېرىدۇ دەپ قا

رامزاننىڭ كۈندۈزدە جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشنىڭ  كۈچلۈك قاراشتا:    
ھارام ئىش ئىكەنلىكىنى بىلمىگەن كىشى ئۆزۈرلۈك بولۇپ، ئۇنىڭغا جازا -چەكلەنگەن

 كەلمەيدۇ يەنى قازاسىنى قىلىشمۇ ياكى كاپارەت بېرىشمۇ كېرەك بولمايدۇ. 
مۇنداق دەيدۇ:.. ئىبنى  بەتتە-699توم -1ڭ ۋز" ناملىق ئەسەرنىە"ھاشىيەتى ئەرر    

مەكلىك ۋە جىنسى مۇناسىۋەت ئىنسانغا ېەر رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دېگەن: يبئابدۇل
غالىب كەلسە يەنى ئېسىدە يوق بولۇپ قالسا ئۇ ئىش روزىنى بۇزمايدۇ، يەنە بىر قىسىم 

كە ئوخشاش دا بايان قىلىنغاندەك جىنسى مۇناسىۋەت يېمەكلىكىيۇقىر ئالىمالرمۇ:
جاھىللىق بىلەن  بولسا -بولۇپ شەك بىلەن، مەجبۇرلىنىش بىلەن بىلمەسلىك

 روزىغا تەسىرى بولمايدۇ دېگەن. 
دا بايان قىلىپ ىبىز يۇقىر بۇ يەردە دىققەت قىلىشقا تىگىشلىك مۇھىم بىر ئىش:

ئۆتكەندەك ھۆكۈمنى بىلگەن ئادەم بىلەن بىلمىگەن ئادەمنىڭ ئارىسىنى ئايرىش 
ك، ھۆكۈمنى بىلمىگەن ئادەم ئۈزۈرلۈك ھېسابلىنىدۇ، ھۆكۈمنى بىلگەن ئەمما كېرە

ئۇنىڭ جازاسىنى بىلمىگەن ئادەم بولسا، يەنى رامزاننىڭ كۈندۈزدە ئايالى بىلەن 
ھارام ئىش ئىكەنلىكىنى بىلگەن -جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشنىڭ چەكلەنگەن

لمىگەن كىشى بولسا بۇ ئۈزۈرلۈك ئېغىر كاپارەت كېتىدىغانلىقىنى بى غائەمما ئۇنىڭ
 ھېسابالنمايدۇ، ئۇ ئادەمگە كاپارەت كېلىدۇ. 

بىر ئادەم رامزاننىڭ كۈندۈزدە ئايالى  ن رەھىمەھۇلالھدىن:يشەيخ ئىبنى ئۇسەيمى    
بىلەن جىنسى مۇناسىۋەت قىلىپ مەنى چىقمىغان بولسا، ئۇ ئادەم جىنسى مۇناسىۋەت 

قىنى بىلىدىكەن ئەمما بۇنىڭغا بېرىلىدىغان قىلىپ مەنى چىقسا چەكلىنىدىغانلى
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جازانى بىلمىسە بۇنىڭ ھۆكمى قانداق بولىدۇ؟ دەپ سورالغاندا، شەيخ جاۋاپ بېرىپ 
ن مۇنداق دېگەن: "كۈچلۈك قاراشتا بىر ئادەم بىلمەسلىكتىن رامزاندا روزىنى بۇزىدىغا

رنى سادىر قىلغان بولسا ، نامازدا نامازنى بۇزىدىغان ئىشال، ئىھرامدا ئېھرامنى بۇزىدىغان
چ قانداق جازا كەلمەيدۇ، شۇنىڭدەك رامزاننىڭ كۈندۈزدە ئايالى بىلەن ېۇ ئادەمگە ھب

ھارام -جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈپ مەنى چىقسا چەكلىنىدىغانلىقىنى
دەپ چۈشەنگەن بولسا بۇ بولىدىغانلىقىنى بىلىدىكەن مەنى چىقمىسا ھارام بولمايدۇ 

 كەلمەيدۇ. چ جازا ېئادەمگە ھ
ئەمما جىنسى مۇناسىۋەت ئۆتكۈزسە ھارام بولىدىغانلىقىنى بىلىدىكەن لېكىن 

ئۇ ئادەمگە كاپارەت كېلىدۇ، چۈنكى بۇ  بۇنىڭغا كاپارەت كېلىدىغانلىقىنى بىلمىسە،
مەسىلىدە ھۆكۈمنى بىلمىگەن ئادەم بىلەن بۇنىڭغا كىلىدىغان جازانى بىلمىگەن 

ھۆكۈمنى بىلىپ جازانى بىلمىگەن ئادەم ئۈزۈرلۈك  ئادەمنىڭ ئارىسىدا پەرق بار،
"ئايلىق ] ھېسابالنمايدۇ، ھۆكۈمنى بىلمىگەن ئادەم ئۈزۈرلۈك ھېسابلىنىدۇ.

 . [(9/1ئۇچرىشىش ژۇرنىلى")
ئالالرنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت ونومۇرلۇق س- 22111 ،- 21211 ،-911113يەنە     

 قىلىنسۇن. 
 دۇر.الالھ تائاالئ نى بىلگۈچىىرھەممىدىن توغ    
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