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تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سالدۇرغانلىق سهۋەبىدىن ئايلىق ئادىتى 
 ئېشىپ كهتكهنلىك توغرىسىدا

 نومۇرلۇق سوئال-٩٤٨٢٤     
 : سوئال     
 رامىزان ئىچىدە ئايالىم ئايلىق ئادىتى يهنى ههيز كۆرۈپ قالغاندا     

شۇنىڭ . تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سالدۇرۇش ئۈچۈن دوختۇرخانىغا باردى
بىلهن ئايلىق ئادەت كۈنى ئېشىپ كېتىپ، ئون بىر كۈن روزا 

بۇنىڭدىن تۆت كۈن ئىچىدە كهلگىنى ههيز ئهمهس بهلكى  ،تۇتالمىدى
ئۆزلىكىدىن سىزىپ چىققان قان ئىكهنلىكى ئىسپاتالندى، بۇ 

بۇ  ،تۆت كۈن ئۈچۈن كاپارەت كېلهمدۇ؟بۇ  ،كۈنلهرنىڭ هۆكمى نېمه؟
 .ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمهن

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالالهقا خاستۇر
تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى سېلىش سهۋەبىدىن ئايلىق ئادىتى -١    

امالشقان بولسا ئۇنىڭ ههممىسى ههيز ئېشىپ كهتسه، قان ئۈزۈلمهي داۋ
هېسابلىنىدۇ، ئايلىق ئادىتى يهتته كۈندىن ئون بىر كۈنگه ئۇزارغان 

 . بولىدۇ
ئهمما يهتته كۈندىن كېيىن ئايلىق ئادىتى تۈگهپ قان ئۈزۈلۈپ،     

ههيزدىن پاك بولغانلىقى تهكىتلهنسه، ئاندىن تۆت كۈن قان كهلگهن 
ايدىغان بولسا، بۇ تۇغۇت چهكلهش ئۈزۈكى بولسا ۋە ههيز قېنىغا ئوخشىم

سهۋەبىدىن بولغان بولىدۇ، كېيىنكى بۇ تۆت كۈن ههيز هېسابالنمايدۇ 
بهلكى كېسهللىك هېسابلىنىدۇ، شۇنىڭدەك تىببى مهنبهلهر 
تهرىپىدىن كىيىن كهلگىنىنىڭ ههيز ئهمهسلىكى تهكشۈرۈپ 

لىكى ئايرىلىدىكهن، ئۇ ههيز بولماستىن بهلكى ئايالالر كېسهل
 . هېسابلىنىدۇ
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ئايال كىشى كهلگهن نهرسىنى ههيز دەپ گۇمان قىلىپ روزا -٢     
تۇتمىغان بولسا، كېيىن كهلگهن قاننىڭ ههيز  ئهمهسلىكى 
بېكىتىلسه، بۇ هالهتته ئۇ كېسهللىك هېسابلىنىدۇ، ساقايغاندا روزا 
تۇتمىغان كۈنلىرىنىڭ قازاسىنى قىلىپ بىر كۈنگه بىر كۈندىن 

 . ى تۇتىدۇقازاسىن
كېيىنكى كۈنلهردە كهلگهن قاننىڭ ههيز : سۆزىمىزنىڭ خۇالسىسى     

ئهمهسلىكى ئىسپاتلىنىدىكهن، ئۇ ئايال پهقهت روزا تۇتالمىغان 
 . كۈنلهرنىڭال قازاسىنى قىلىدۇ

 . ئالاله ههممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر
 

 
 

 

 


