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ئايال جىنسىي مۇناسىۋەتته -رامىزان ئىچىدە ئهر 

  بولسا بوالمدۇ؟

   

   نومۇرلۇق سوئال -23339

  : سوئال

 ئايال جىنسىي مۇناسىۋەتته بولسا بوالمدۇ؟ -رامىزان ئىچىدە ئهر 

 جىنسىي مۇناسىۋەتته بولۇپ سوھۇرلۇق  ئايالالر-رامزاننىڭ كېچىسىدە ئهر 

  بوالمدۇ؟) يۇيۇنسا(يېيىشتىن ئىلگىرى غۇسلى قىلسا

  : جاۋاپ

  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھغا خاستۇر

روزا تۇتۇش پهرز قىلىنغان  ) يهنى كۈندۈزدە(رامىزان ئىچىدە : بىرىنچى

بولۇپ، ) چهكلهنگهن(جىنسىي مۇناسىۋەت ئۆتكۈزۈشى ھارام  ئايالالرنىڭ -ئهر

بۇنداق قىلغانالر رامزاننىڭ ھۆرمىتىنى ساقلىماي خاتا ئىش قىلغان 

قۇللۇق دەۋرى : بولىدۇ، بۇنىڭ ئۈچۈن كاپارەت كېتىدۇ، كاپارەتنىڭ مىقدارى

بولسا مۇسۇلمان قۇلدىن بىرنى ئازات قىلىش، بۇنى قىلىشقا قۇدرىتى 

نىڭغىمۇ ئاجىز  ئارقا ئۇالپ روزا تۇتۇش، بۇ-يهتمىسه ئىككى ئاي ئارقىمۇ 

  .مىسكىنگه تويغۇدەك تاماق بېرىشى كېرەك) 60(كهلسه ئاتمىش 

ئهبۇ ھۇرەيرە رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى، ئۇ مۇنداق 

 ئولتۇراتتۇق، بىر ئادەم بىز پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ يېنىدا« :دەيدۇ

بهر ئهلهيهىسساالم  دېدى، پهيغهم-مهن ھاالك بولدۇم!  يا رەسۇلۇلالھكېلىپ، 
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 مهن -: دەپ سورىۋىدى، بۇ ئادەم - سېنى نېمه ھاالك قىلدى؟-: ئۇنىڭدىن

.  دەپ جاۋاب بهردى،يالىمغا يېقىنچىلىق قىلىپ قويدۇمروزىدار تۇرۇپ ئا

دەپ -بىر قۇل ئازات قىالالمسهن؟  :هيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغاپ

 پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم .دەپ جاۋاب بهردى-ھېلىقى ئادەم، ياق. سورىدى

هن؟ دەپ سورىدى، ئۇ  ئارقىدىن روزا تۇتاالمس-يهنه ئۇنىڭدىن، ئىككى ئاي ئارقا

 60: يهنه پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭدىن. دەپ جاۋاب بهردى-ياق: ئادەم

بۇ ئارىدا . دېدى-ياق: پېقىرغا تائام بېرەلهمسهن؟ دەپ سورىۋىدى، ئۇ ئادەم

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ھېچ نهرسه دېمهي تۇرۇۋىدى، شۇ ئارىدا ئۇنىڭغا بىر 

 سۇئال سورىغان :تاغار خورما كهلتۈرۈلدى، ئاندىن پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم

دەپ ئورنىدىن ! مهن يارەسۇلۇلالھ : كىم؟دەپ سورىۋىدى، ھېلىقى ئادەم

بۇنى ئال ۋە سهدىقه قىلغىن : پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا. تۇردى

بۇنى مهندىنمۇ پېقىر بىرسىگه سهدىقه !  يارەسۇلۇلالھ-ھېلىقى ئادەم. دېدى

سهم قىلىمهنكى، مهدىنىدە قىالمدىمهن؟ ئالالھ تائاالنىڭ نامى بىلهن قه

 دېۋىدى، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم -مېنىڭ ئائىلهمدىنمۇ پېقىر ئائىله يوق

بۇ ئادەمنىڭ سۆزىگه كۈلۈپ كهتتى، ھهتتا چىشلىرى كۆرۈنۈپ قالدى، ئاندىن 

بۇخارى (» بولدى، بۇنى ئېلىپ كېتىپ ئائىلهڭگه سهدىقه قىل دېدى  

  )1111مۇسلىم (،  )1835 -1834

 ئايالالرنىڭ جىنسىي مۇناسىۋەتته -رامزاننىڭ كېچىسىدە ئهر ئهمما 

بولىشى دۇرۇس بولۇپ، بامدات نامىزىنىڭ ۋاقتى كىرگىچه بولىدۇ، 

      . ئۇنىڭدىن كىيىن بولمايدۇ

روزا كېچىلىرىدە ئاياللىرىڭالرغا « :ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

ر ئۈچۈن ئۇالر سىله. يېقىنچىلىق قىلىش سىلهرگه ھاالل قىلىندى



 3

 ئايال -يهنى سىلهر ئهر(كىيىمدۇر، سىلهرمۇ ئۇالر ئۈچۈن كىيىمسىلهر 

 سوغۇقتىن -ئارىلىشىپ ياشايسىلهر، كىيىم بهدەننى ئىسسىق

 بىرىڭالرنى گۇناھ ۋە يامان ئىشالردىن -ساقلىغاندەك، سىلهرمۇ بىر

ساقاليسىلهر، خۇددى كىيىم سىلهرنىڭ ئهۋرەتلىرىڭالرنى ياپقاندەك، 

ئالالھ تائاال ).  بىرىڭالرنىڭ ئېيىپلىرىنى ياپىسىلهر- بىرسىلهرمۇ

ئالالھ تائاال تهۋبهڭالرنى . ئۆزۈڭالرنى ئۆزۈڭالرنىڭ ئالدىغانلىقىڭالرنى بىلدى

ئهمدى ئۇالرغا يېقىنچىلىق قىلىڭالر، . قوبۇل قىلدى، سىلهرنى ئهپۇ قىلدى

قهدەر ) ورۇغانغايهنى تاڭ ي(تاكى تاڭنىڭ ئاق يىپى قارا يىپىدىن ئايرىلغانغا 

 - 187بهقهرە سۈرىسى (»يهڭالر، ئىچىڭالر، ئاندىن كهچ كىرگىچه روزا تۇتۇڭالر

  ( .ئايهت

 ئىچمهك -بۇ ئايهت رامزاننىڭ كېچىلىرى تاڭ يورۇغانغا قهدەر يېمهك 

  .دۇرۇس ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلى ۋە ئايالالرغا يېقىنچىلىق قىلىشنىڭ 

ىن كىيىن غۇسلى قىلىش، ئايالالرغا يېقىنچىلىق قىلىپ بولغاند

  .بامدات نامىزىنى جامائهت بىلهن ئوقۇش كېرەك

 
  


