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 گىرىم بويۇملىرىنى ئىشلىتىشنىڭ هۆكمى       

 نومۇرلۇق سوئال-٢٠٢٢٦

 :سۇئال

خانىمالرنىڭ، هايۋاناتالر مېيى ياكى هاراق تهركىبى -قىز

 .قوشۇلمىغان گىرىم بويۇملىرىنى ئىشلىتىشى دۇرۇسمۇ؟

 :جاۋاپ

 .ساناالر بولسۇن-ئالالهقا چهكسىز ههمدۇ

ئىرى ئۇچۇن شهرىئهت يولغا قويغان دائىرە ئىچىدە  ئايالنىڭ
گۇزەللىنىشى كىشىلىك تۇرمۇشتىكى مۇهىم بولغان ئىشالردىن 

ئهرنىڭ ئايالىغا  بولۇپ، ئايالنىڭ ئىرى ئۇچۇن زىننهتلىنىشى،
ئايال -ئهر بولغان مۇههببىتىنى كۈچهيتىش بىلهن بىرگه،

بۇ بولسا  . ۇپهيدا بولىشىغا سهۋەب بولىد ئوتتۇرسىدا ئىللىقلىق
گىرىم  ئهگهر . شهرىئهتنىڭ مهقسىتىدىن ئىبارەتتۇر

بويۇملىرىنى ئىشلىتىش ئىشلهتكۈچىگه زىيان يهتكۈزمىسه 
 .ئىشلهتسه هېچنىمه بولمايدۇ

ئهمما مهن گىرىم بويۇملىرىنىڭ يۇز تېرىسىگه زىيان 
يهتكۈزىدىغانلىقىنى ۋە ياشنىڭ چوڭىيىشىغا ئهگىشىپ، يۇز 

ىن بۇرۇن قېرىشى ۋە سهتلىشىپ كىتىشى مۇددەتت تېرىسىنىڭ
ئايالالرنىڭ بۇ توغرىدا . ئاڭلىدىم توغرىسىدا مهلۇماتالرنى
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ئهگهر . مۇتهخهسسىس دوختۇرالردىن سورىشىنى ئۈمىد قىلىمهن
مۇتهخهسسىسلهر تهرىپىدىن يۇقىرىقى سۆز تهكىتلهنسه، گىرىم 

چۈنكى  . بويۇملىرىنى ئشلىتىش هارام ياكى مهكرۇه بولىدۇ
قانداق نهرسىنى ئىشلىتىش نهتىجىسىدە شهكىلدە بىنورمال ههر

ياكى سهتلىشىپ كېتىش كېلىپ چىقسا، مهزكۇر  ئۆزگۈرۈش
 .نهرسىنى ئىستىمال قىلىش هارام ياكى مهكرۇه بولىدۇ

يهنى تىرناق (مۇناسىۋەت بىلهن بىر نهرسىنى  بۇ
بولسا ئايالالر  يادالندۇرۇپ قويۇشنى خااليمهن، بۇ نهرسه )الكىنى

ناماز  تىرناقلىرىغا ئىشلىتىدىغان گىرىم بويۇملىرىدىن بولۇپ،
يهنى ناماز ئوقۇيدىغان  ( ئوقۇيدىغان ئايالالرنىڭ

چۈنكى بۇ بويۇم  . ئىشلىتىلىشى جايىز ئهمهس ) كۈنلهردە
تاهارەت ئالغاندا تىرناققا سۇ يېتىىشتىن چهكلهپ 

ۇچىنىڭ يۇيۇشقا تاهارەت ئالغۇچى ۋە غۇسلى قىلغ . قالىدۇ
بۇيرۇلغان ئهزالىرىغا سۇ يىتىشىنى توسىدىغان ههرقانداق 

ئالالهتائاال مۇنداق  .نهرسىنى ئشلىتىشى جايىز بولمايدۇ
ْ وُُجوَهُ�ۡم  ﴿ : دەيدۇ لَٰوةِ فَٱۡغِسلُوا َّ ََ لص ُُۡم ِِ ۡۡ ُُ ََا  ِِ ْ ُُواا ََ ا ََ  ََ ِن ّّ َهَاٱ ل

َ
ُ ��َ

َرافِقِ  َۡ ۡ ََ لص نِۡدنَُ�ۡم ِِ
َ
�  َو� ََ للَۡكۡعَبۡ�ِ رُۡجلَُ�ۡم ِِ

َ
َُوِسُ�ۡم َوأ ْ بُِر  ﴾ َولۡمَسُحوا

ناماز ) سىلهر تاهارەتسىز بولۇپ! (ئى مۆمىنلهر « :تهرجىمىسى  
تۇرغىنىڭالردا، يۈزۈڭالرنى يۇيۇڭالر، ) ئوقۇماقچى بولۇپ(

قولۇڭالرنى جهينىكىڭالر بىلهن قوشۇپ يۇيۇڭالر، بېشىڭالرغا 
ڭالرنى ئوشۇقۇڭالر بىلهن قوشۇپ مهسهى قىلىڭالر، پۇتۇ

 .ئايهت . ]ئايهتنىڭ بىر قىسمى-٦سۇرە مائىدە [  » يۇيۇڭالر
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-پۇت ئايال، تاهارەت ئىلىش ئۈچۈن تىرناق الكى ئىشلهتكۈچى
. قولىنى يۇغان تهقدىردىمۇ ئالغان تاهارىتى دۇرۇس بولمايدۇ

شۇنداقال تاهارەت ياكى غۇسلىنىڭ پهرزلىرىدىن بىر پهرزنى تهرك 
ئهمما ناماز ئوقۇمايدىغان ئايالالر ئىشلهتسه  .ىلغان بولىدۇق

خانىمالر ههيىزدارلىق هالهتلىرىدە -يهنى قىز. (هىچگهپ يوق
 ).كاپىر ئايالالرنى دورىمىغان ئاساستا ئشلهتسه بولىدۇ

توم -١ناملىق ئهسهر  »مۇسلىمه ئايالالر توغرسىدا پهتىۋاالر «
 بهت-٤٧٤

 .رتوغرىسىنى بىلگۈچى ئالالهتۇ

 
  

 

 

  

 

 

 


