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 ھەرەم ئىچىدە ئايال كىشىنىڭ ئەرلەر ئۆتۈپ تۇرسىمۇ تاھارەت يېڭىلىشى

 توغرىسىدا

 

 نومۇرلۇق سوئال – 504042    

 : وئالس    

-ھاجەتخانىغا بېرىپھەرەم مەسجىدىدىن ، جەريانىدائۆمرە  ەھەج ۋ خانىمالر-قىز    

الرغا خاس بولغان كېلىش قېيىن بولغانلىقى ئۈچۈن ھەرەمنىڭ ئېچىدىكى ئايال

ەرچە بۇ ئورۇن گ، قانداق قىلىدۇ؟ سات يېڭىالشنى مەقسەت قىلاھارەئورۇنالردا ت

ئايالالرغا خاس ئورۇن بولسىمۇ ئەمما ئۇالرنىڭ ئالدى تەرىپىدىن ئەرلەر ئۆتۈپ تۇرىدۇ، 

بېشىغا مەسىھ قىلغاندا ئىككى قولىنى يۇغاندا بىلەكلىرىنى ئېچىشقا توغرا كېلىدۇ، 

مەسىھ قىلىپ بېشىغا قولى بىلەن ياغلىقنىڭ ئۈستىدىن مەسىھ  ى تەرەپكەپېشانىس

تنى قانداق ئېلىش اھارەتخانىمالرنىڭ -قىزمۇشۇنداق ھالەتتە ، ۇ؟قىلسا بوالمد

 توغرىسىدا ئوچۇق چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى سورايمەن. 

 جاۋاپ:     

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا خاستۇر.    

تلىرى ۋە ائىلە تاۋابىئاپەيغەمبىرىمىز مۇھەممەد ئەلەيھىسساالمغا، ئۇنىڭ ئ

 نىڭ رەھمەت ساالملىرى بولسۇن.غا ئالالھ تائاالىرىساھابىل

ت ئېلىشقا قىستالغاندا، اھارەئورۇندا تئايال كىشى ئەرلەر ئۆتۈپ تۇرىدىغان     

جەينىماز ياكى ياغلىق ئۇنى باشقىالرنىڭ نەزىرىدىن ساقلىنىش ئۈچۈن يەنە بىر ئايال 

ئالغاندا ئېچىلىپ قالغان  تاھارەتكى دېگەندەك نەرسىلەر بىلەن توسۇپ تۇرۇشى يا

 تاھارەتجايلىرىنى ئەرلەرنىڭ كۆرمەسلىكى ئۈچۈن ئۆتكەنلەرگە دۈمبىسىنى قىلىپ 

 ئېلىشى كېرەك. 

قولىنى يېڭىنىڭ ئىچىدىن چىقارمىغاندا، ئىككى قولىنى يۇغىلى بولمايدۇ،     

ۇ، قولىنى يېڭىدىن ز بولىداغا سۇنى قۇيۇپ تولۇق يۇيۇش پەرتە يۇيۇلىدىغان ئەزتاھارەت

 چىقارمىغاندا تولۇق يۇغىلى بولمايدۇ. 

بېشىغا مەسىھ قىلىش مەسىلىسىدە، دەسلەپتە پېشانىسىگە مەسىھ قىلىدۇ     

ئاندىن ياغلىقتىن ئۈستىدىن بېشىغا مەسىھ قىلىدۇ، كۆپچىلىك ئۆلىماالر 
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غان بولۇپمۇ ئايالالرنىڭ ياغلىقنىڭ ئۈستىگە مەسىھ قىلىشىغا رۇخسەت قىل

بۇ ھەقتە تېخىمۇ كۆپراق مەلۇمات شۇنداق بولىدۇ.  ن ئەھۋالالردائېھتىياجلىق بولغا

  سوئالنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت قىلىنسۇن.نۇمۇرلۇق  -411941ئىلىش ئۈچۈن 

الرنىڭ ئايال" ئىسالم ئىبنى تەيمىيە رەھىمەھۇلالھ مۇنداق دەيدۇ:شەيخۇل     

مەسىھ قىلىشى توغرىسىدا ئىككى خىل  ئۈستىدىن ئالدىدىن چەككەن ياغلىق

 بولۇپ: كۆزقاراش

بىرىنچىسى: بۇنداق قىلىش توغرا بولمايدۇ، چۈنكى بۇ توغرىدا رۇخسەتنى بايان     

قىلغان دەلىللەر ئەرلەر توغرىسىدا ئىشەنچىلىك، ئايالالر توغرىسىدا شەكلىك، چۈنكى 

 دىن ساقاليدىغان نەرسىدۇر. نامەھرەمئۇالرنى  ياغلىقىبېشىنى ئورىغان  ئايالالرنىڭ 

ئىككىنچىسى: ئايالنىڭ ياغلىقىنىڭ ئۈستىدىن بېشىغا مەسىھ قىلىشى دۇرۇس     

ئۆتۈككە ۋە ياغلىققا مەسىھ » بولىدۇ، بۇ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالم ھەدىسىدە:

دېگەن، بۇ ھۆكۈم ئومۇم بولۇپ ئەرلەرگە ئەگەشتۈرۈپ ئايالالرنىمۇ ئۆز « قىلىڭالر

ۇ، خۇددى ئۆتۈككە مەسىھ قىلىش ئەرلەرگە بايان قىلىنغان بولسىمۇ ئىچىگە ئالىد

 ئايالالرمۇ بۇ ھۆكۈمگە ئەمەل قىلىدۇ. 

ئىمام ئەھمەد ۋە ئىبنى مۇنزىر پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ ئايالى ئۇممۇ سەلەمە     

« ياغلىقنىڭ ئۈستىدىن بېشىغا مەسىھ قىلغانلىقىنى:»ئەنھادىن ئۇنىڭ  رەزىيەلالھۇ

ئەنھا ئۆزىنىڭ بۇنداق قىلغانلىقىغا  ئەگەر ئۇممۇ سەلەمە رەزىيەلالھۇ .قىلغان نبايا

ياغلىق ئۈستىدىن  ،ھۆكۈم ئالمىغان بولسا ئىدىپەيغەمبەر ئەلەيھىسساالمدىن 

چۈنكى ئۇ پەيغەمبەرئەلەيھىسساالمنىڭ مەقسىتىنى  مەسىھ قىلمىغان بوالتتى،

 . ەن كىشىلەر جۈملىسىدىندۇرەك چۈشەنگبەكر

باشقا مەسىھ قىلىشتا ئەرلەرنىڭ باش كىيىمىنىڭ ئۈستىدىن مەسىھ قىلىشى     

ڭ ئۈستىگە مەسىھ قىلىشى دۇرۇس نىدۇرۇس بولغاندەك ئايالالرنىڭمۇ باش كېيىنىمى

 بولىدۇ. 

بولۇپ، كۆپىنچە ئۇنى  ىكىيىمباش ياغلىق بېشىنى ئوراش دۇرۇس بولغان     

ىڭ بېشىغا چەككەن سەللىسىگە بېشىدىن ئىلىش قېيىن بولىدۇ، ئۇ ئەرلەرن

 ئوخشايدۇ. 

ئايالالرنىڭ باش ياغلىقى ئەرلەرنىڭ سەللىسىدىنمۇ بەكرەك باشنى يۆگەيدۇ،     

كۆپىنچە ئۇنى بېشىدىن ئېلىش قېيىن بولىدۇ، ئايالالرنىڭ بېشىغا مەسىھ قىلىشقا 
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 دە"ل ئۇمۇ"شەرھ]بولغان ئېھتىياجى ئاياغقا مەسىھ قىلىشتىن كۈچلۈكرەك بولىدۇ". 

 . [بەتتىن ئېلىندى-562 بۆلۈمى تاھارەت ناملىق ئەسەرنىڭ

-95114 -401451ھەقتە تېخىمۇ كۆپراق مەلۇماتقا ئىگە بولۇش ئۈچۈن  بۇ    

 لىرىغا مۇراجىئەت قىلىنسۇن.نىڭ جاۋابالرمۇرلۇق سوئالون-445494

 ئالالھ تائاال ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر.   
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