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ئايال كىشى ناماز ئوقۇش ئۈچۈن ھەيز ۋاقتىنىڭ ئاخىرالشقانلىقىنى قانداق 

 بېكىتىدۇ؟

 

 ئال:ونومۇرلۇق س-5595  

 ئال: وس   

ئايال كىشى ھەيز ۋاقتى ئاخىرالشقاندىن كېيىن نامازنى قاچان باشاليدىغانلىقىنى    

پ، نامازنى باشلىغان اقانداق بېكىتىدۇ؟ ئەگەر ئايال ھەيز ۋاقتىم ئاخىرالشتى دەپ قار

چىققانلىقىنى ياكى بېغىررەڭ ۇنىڭدىن كىيىن يەنە قان كەلگەنلىكىنى بولسا، ئ

 ، بۇ ھەقتەەن بولسا قانداق قىلىشى كېرەك بولىدۇ؟كەلگەنلىكىنى بىلگسۇيۇقلۇق 

 چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن. 

 :اۋاپج   

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.    

پەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئائىلە تاۋابىئاتلىرى ۋە 

 ئاالنىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.ساھابىلىرىغا ئالالھ تا

ئايال كىشى ئادەت كۆرۈپ قالغاندا، ئۇنىڭ ھەيزدىن پاك بولغانلىقى، ئاز  بىرىنچى:    

بولسۇن ياكى كۆپ بولسۇن ھەيز قىنىنىڭ ئۈزۈلۈشى بىلەن بولىدۇ، كۆپچىلىك 

 كۈندۈز، ئەڭ كۆپ ۋاقتى-ھەيز مۇددىتىنىڭ ئەڭ ئاز ۋاقتى بىر كېچە رپىقھى ئالىمال

 ئون بەش كۈن دېگەن قاراشتا بولغان. 

ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ ھەيزنىڭ ئەڭ ئاز ۋە ئەڭ كۆپ شەيخۇل     

ۋاقتىنىڭ بەلگىلىمىسى يوق، قاچان ھەيزنىڭ مەلۇملۇق سۈپەتلىرى تېپىلسا ئاز 

 بولسۇن ياكى كۆپ بولسۇن ھەيز ھېسابلىنىدۇ دېگەن قاراشنى ياقىالپ مۇنداق دەيدۇ:

ھەدىستە نۇرغۇن ھۆكۈملەرنى ھەيزگە ئاالقىدار قىلدى، ئۇنىڭ ئاز -ئالالھ تائاال قۇرئان"

ممەت ئېھتىياجلىق بولغان ۋە ئومۇمى مەسىلە ۈياكى كۆپ ۋاقتىنى بىكىتمىدى، ئ

بولۇپ قالغان ئىككى ھەيزنىڭ ئارىسىدىكى پاكىزلىقنىڭ ۋاختىنىمۇ بىكىتمىدى. 

ڭ ئاز ۋە كۆپ ۋاقتىنى بېكىتتى، ئاندىن ئۇالر بۇ ئىسالم ئالىملىرىدىن بەزىسى ھەيزنى

بېكىتىشتە ئىختىالپ قىلىشتى، بەزىلەرنىڭ ھەيزنىڭ ئەڭ كۆپ ۋاقتىنى بېكىتتى، 
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ئەڭ ئاز ۋاقتىنى بىكىتمىدى، بۇنىڭ ئەڭ توغرا بولغىنى ئۈچىنچى قاراش بولۇپ، ئۇ 

گەندىن بولسىمۇ: ھەيزنىڭ ئەڭ ئاز ۋە ئەڭ كۆپ ۋاقتىنىڭ بەلگىلىمىسى يوق دې

 . [بەت-237توم -19"پەتىۋاالر توپلىمى" ]ئىبارەتتۇر". 

ئىككىنچى: بۇ يەردە ئىستىھازە)ئايالالر كېسىلى( دەيدىغان يەنە بىر قان بولۇپ، ئۇ     

قاننىڭ سۈپىتى ھەيزنىڭ قىنىنىڭ سۈپىتىگە ئوخشىمايدۇ، ئۇنىڭ ھۆكمىمۇ 

 ىنىنى تۆۋەندىكى سۈپەتلەرھەيزنىڭ ھۆكمىگە ئوخشىمايدۇ، بۇ قان بىلەن ھەيزنىڭ ق

 بىلەن پەرىقلەندۇرىمىز:

 ھەيزنىڭ قىنى قارامتۇل بولىدۇ، ئىستىھازىنىڭ قىنى قىزىل بولىدۇ.  رەڭگى:    

ھەيزنىڭ قىنى قويۇق، يىرىك بولىدۇ، ئىستىھازىنىڭ قىنى  سۇيۇقلۇقى:-قويۇق

 سۇيۇق بولىدۇ. 

ئىستىھازىنىڭ قىنىنىڭ پۇرىقى: ھەيزنىڭ قىنىنىڭ پۇرىقى سىېسىق بولىدۇ،     

 پۇرىقى سىېسىق ئەمەس، چۈنكى ئۇ تومۇردىن كەلگەن ئادەتتىكى قاندۇر. 

يۇمشاقلىقى: ھەيزنىڭ قىنى ئاشكارا بولغاندا قىتىۋالمايدۇ، ئىستىھازىنىڭ -قاتتىق

 قىنى بولسا تومۇردىن كەلگەن قان بولغانلىقى ئۈچۈن قېتىۋالىدۇ. 

پەقەت ئوبدان  .ھەيز نامازدىن چەكلەيدۇ، ئىستىھازە نامازدىن چەكلىمەيدۇ    

گەرچە قان نامازنى ئوقۇغۇچە ۋە ناماز ئاخىرالشقاندىن كىيىن  ساقلىنىش،

داۋامالشسىمۇ ھەر ناماز ئۈچۈن ئايرىم تەرەت ئىلىش كېرەك بولىدۇ، ناماز ئوقۇۋاتقاندا 

، بولسا ى قائىدىدە قان ھەيزنىڭ قىنىقان كېلىپ قالسىمۇ بۇنىڭ زېيىنى يوق، ئەسل

ئىسالم ئىبنى تەيمىيە شەيخۇل ئەمما بۇ قان بىر ئاينىڭ ھەممىسىدە كەلسە 

رەھىمەھۇلالھنىڭ قارىشىدا ئىستىھازە بولىدۇ، باشقا كۆپچىلىك ئالىمالرنىڭ 

قارىشىدا، ھەيزنىڭ ئەڭ كۆپ مۇددىتى بولغان ئون بەش كۈندىن ئېشىپ كەتسە، 

 دۇ. ئىستىھازە بولى

ئىككى ئىشنىڭ بىرى تۆەندىكى ئۈچىنچى: ئايالنىڭ ھەيزدىن پاك بولغانلىقى     

 بىلەن بىلنىدۇ: 

بىرىنچى: ئاق سۇيۇقلۇقنىڭ كېلىشى بىلەن بولىدۇ، بۇ ئايالنىڭ پاك بولغانلىقىغا     

 دااللەت قىلىدىغان بالىياتقۇدىن چىقىدىغان ئاق سۇيۇقلۇقتىن ئىبارەت. 
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ۇق قۇرۇغاندىن بىلنىدۇ، ئايالدىن ئاق سۇيۇقلۇق كەلمىسە، ئىككىنچى: تول    

قاننىڭ چىقىدىغان ئورنىغا ئاق پاختىنى كىرگۈزىدۇ، پاختا پاكىز ھالەتتە چىقسا بۇ 

ئۇ ئايالنىڭ پاك بولغانلىقىنى بىلدۈرىدۇ، شۇنىڭ بىلەن ئۇ ئايال يۇيۇنۇپ، ناماز 

 ئوقۇيدۇ. 

ە چىقماي، قىزغۇچ ياكى ساغۇچ ياكى ئەگەر كىرگۈزگەن پاختا پاكىزە ھالەتت    

بېغىررەڭ ھالەتتە چىقسا ئۇ ۋاقىتتا پاك بولمىغان بولىدۇ، ناماز ئوقۇش توغرا 

 بولمايدۇ. 

بۇي نەرسە سالىدىغان -پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ دەۋرىدە ئايالالر خۇش    

 قاچىلىرىغا سىرغىش پاختىالرنى سىلىپ ئائىشە رەزىيەلالھۇئەنھانىڭ يىنىغا

گۈچە مىئاق سۇيۇقلۇقنى كۆر» ئەۋەتەتتى، ئائىشە رەزىيەلالھۇئەنھۇ ئۇالرغا:

ئىمام بۇخارى بۇ ھەدىسنى "ھەيزنىڭ  .بۇخارى رىۋايىتى] دەيتتى. «ئالدىرىماڭالر

: ھەيزنىڭ باشلىنىشى ۋە ئاخىرلىشىشى دېگەن باپقا ئاالقىدار قىلىپ بابىدا

 . [دا كەلتۈرگەننۇمۇر-130كەلتۈرگەن. ئىمام مالىك مۇئەتتادا 

ش ياكى دۇغ بىر نەرسىلەر كەلسە، ھېچ نەرسە ۇغائايالالردىن پاكلىق ۋاقىتلىرىدا س    

بولمايدۇ، نامازنى تەرك قىلمايدۇ، يۇيۇنۇش كېرەك بولمايدۇ، چۈنكى ئۇ نەرسىلەر 

 يۇيۇنۇشنى ۋاجىپ قىلمايدۇ ۋە يۇيۇنۇش كېرەك بولىدىغان ئىشالردىن ئەمەس. 

بىز پاكىز »ئەنھادىن بايان قىلىنغان ھەدىستە:  ە رەزىيەلالھۇئۇممۇ ئەتىي    

ش ياكى دۇغ نەرسىلەرنى ئېتىبارغا ۇغابولغاندىن كېيىن كەلگەن س

نومۇرلۇق ھەدىس، -307ئەبۇ داۋۇد رىۋايىتى ] «.ئېلىنىدۇ( اھارەتئالمايتتۇق)پەقەت ت

كېيىن" دېگەن نومۇرلۇق ھەدىستە "پاكىزە بولغاندىن -320بۇخارى رىۋايەت قىلغان 

 . [سۆز زىكىر قىلىنمىغان

 ش ۋە دۇغ نەرسىلەر ھەيزگە ئەگىشىپ كەلسە ئۇ ھەيز ھېسابلىنىدۇ. ۇغائەمما س    

تۆتىنچى: ئايال كىشى ئۆزىنىڭ پاك بولغانلىقىنى تەكىتلىسە، ئۇنىڭدىن كېيىن     

 لىدۇ.ئۇ ھەيز بو ىاليەنە قان كەلگەن بولسا، ئاينىڭ كۆپ قىسمىدا كەلمىگەن بولس

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.    
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