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 ههيزدار هالهتته كهبىنى تاۋاپ قىلىشنىڭ هۆكمى
 

 نومۇرلۇق سوئال-١٥١٣٠١     
 : سوئال     
ئهرەپات كۈنىدىن كېيىن ئايلىق ئادەت . ههجگه بارغان ئىدىم     

كۆرۈپ قالدىم، خىجىللىقتىن هېچ كىشىگه بىر نهرسه 
ىدىم، باشقا ههج  پائالىيهتلىرى ئاخىرالشقان ۋاقىتتا دېيهلم

خوشلىشىش تاۋاپىنى قىلىش ئۈچۈن بهيتۇلالهقا كهلدۇق، مهن 
ههيزدار هالهتته تاهارەتسىز ههرەمگه كىردىم ۋە كۆپچىلىك بىلهن 

بۇ قىلغىنىم توغرىمۇ؟ ههججىم توغرا . بىرگه تاۋاپ قىلدىم
 . نى سورايمهنبۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالر. بوالمدۇ؟

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .ئالالهغا خاستۇر
ئادەت كۆرۈپ قىلىشنىڭ ئېهرامغا هېچ قانداق : بىرىنچى     

شۇنداقال كهبىنى تاۋاپ قىلىشتىن باشقا ههج . تهسىرى بولمايدۇ
ئهمما ئادەت كۆرۈپ . دۇپائالىيهتلىرىنى ئادا قىلىشتىن چهكلىمهي

نىپاستىن پاك بولمىغۇچه -قالغان ياكى تۇغۇتلۇق ئايالالرنىڭ ههيز
چۈنكى ئائىشه رەزىيهلالهۇ . كهبىنى تاۋاب قىلىشى توغرا بولمايدۇ

ئهنها بايان قىلغان ههدىسته، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ههج قىلغان 
گىرى ئادەت يىلى ئائىشه رەزىيهلالهۇ ئهنها مهككىگه كېرىشتىن ئىل

سىز ههيزدىن «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئۇنىڭغا. كۆرۈپ قالىدۇ
پاك بولغانغا قهدەر كهبىنى تاۋاب قىلماستىن هاجىالر قىلىدىغان 
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بۇخارى رىۋايىتى . [دېگهن» باشقا ئهمهللهرنى قىلسىڭىز بولىدۇ،
 ].ههدىس-١٢١١مۇسلىم رىۋايىتى . ههدىس-٣٠٥
هادىن بايان  قىلىنغان ههدىسته، ئائىشه رەزىيهلالهۇ ئهن     

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ ئايالى سهپىيه بىنتى هۇيهي 
رەسۇلۇلاله ههج قىلغان يىلى ههجدە ئهرەپاتتىن كېيىن ههيز 

بىز ئۇنىڭغا «: پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم. كۆرۈپ قالىدۇ
ئۇ پهرز تاۋاپنى قىلىپ ! يا رەسۇلۇلاله: ساقاليمىزمۇ؟ دېۋىدى، مهن

ئۇنداق بولسا يولغا «: بولغان دېسهم، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم
مۇسلىم رىۋايىتى . ههدىس-٤٤٠١بۇخارى رىۋايىتى [» .چىقايلى دېدى

 ].  ههدىس-١٢١١
اساسلىرىدىن پهرز تاۋاپنى ئادا قىلىش ههجنىڭ ئ: ئىككىنچى      

بولۇپ، ئۇنىڭ ۋاقتى قۇربان هېيت كۈنى يىرىم كېچىدىن ئۆتكهندە 
باشلىنىدۇ، ههج پائالىيهتلىرى ئاخىرالشقاندا خوشلىشىش تاۋاپى 

 .بىلهن بىرگه نىيهت قىلىپ قىلسىمۇ بولىدۇ
ئايلىق ئادەت كۆرگهن ئايالنىڭ ههيزدارلىق هالهتته پهرز      

ئهمما يىراق جايدىن كهلگهن، . ۇتاۋاپنى قىلىشى توغرا بولمايد
ههيزدىن پاكالنغىچه مهككىدە قىلىشى مۇمكىن بولمايدىغان، 
شۇنىڭدەك مهككىدىن كهتسه ههيزدىن پاك بولغاندىن كېيىن يهنه 
مهككىگه قايتىپ كېلهلمهيدىغان ئايالالر بولسا، ههيزدار هالهتتىمۇ 

 .ههج پائالىيىتىنى تولۇقاليدۇ
پ بولغاندىن كېيىن، قۇربان هېيت سىز ئهرەپاتتا تۇرۇ     

كېچىسىدە پهرز تاۋاپنى ئادا قىلغان بولسىڭىز سىزنىڭ ههججىڭىز 
ههيزدار ئايالالر خوشلىشىش تاۋاپىنى قىلمىسىمۇ . توغرا بولىدۇ

ئهمما سىز ئهرەپاتتىن قايتىپ، پهرز تاۋاپنى ئادا قىلىشتىن . بولىدۇ
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تاۋاپنى ئادا قىلغان بۇرۇن ئادەت كۆرۈپ، ههيزدارلىق هالهتته پهرز 
بولسىڭىز ياكى پهرز تاۋاپنى كېچىكتۈرۈپ خوشلىشىش تاۋاپى 
بىلهن بىرلىكته ههيزدارلىق هالهتته قىلغان بولسىڭىز، سىزنىڭ 

شۇنداقال ئېهرامدىن تولۇق . قىلغان تاۋاپىڭىز توغرا بولمايدۇ
چىققان بولمايسىز، مهككىگه قايتىدىن كېلىپ، پهرز تاۋاپنى ئادا 

ۇچه، يولدىشىڭىز بىلهن بىرگه بولىشىڭىزمۇ توغرا قىلمىغ
 .بولمايدۇ

ههيزدار ئايالغا خوشلىشىش تاۋاپى قىلىش كېرەك : ئۈچىنچى     
پهرز تاۋاپنى ئادا قىلغاندىن كېيىن ئادەت كۆرگهن ئايال . ئهمهس

خوشلىشىش تاۋاپى قىلماي مهككىدىن ئايرىلغان بولسا قىلغان 
 . لغا بىر نهرسه الزىم كهلمهيدۇبۇ ئايا. ههججى توغرا بولىدۇ

ئايال -ئهگهر بۇ هۆكۈمنى بىلىشتىن ئىلگىرى ئهر: تۆتىنچى     
ئارىسىدا جىنسى مۇناسىۋەت بولغان بولسا بۇنىڭغا بىر نهرسه 

ئهمما بۇ هۆكۈمنى بىلگهندىن كېيىن كېلهچهكته . بولمايدۇ
 سادىر ههججىڭىزنى تولۇق ئادا قىلمىغۇچه يۇقىرىدىكى ئىشالرنىڭ

 .ساقلىنىشىڭىز كېرەك بولۇشىدىن
 .ههممىنىڭ توغرىسىنى بىلگۈچى ئالالهدۇر

 

 


