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قىزىنى تۇغماسلىققا بۇيرىسا ئۇالرغا بوي  ائان -ئاتا
 سۇنۇش  ۋاجىپ  بولمايدۇ

 
 نومۇرلۇق سوئال-١٦٦٤٢٨     
 :سوئال     
بىر ئايال ئۈچىنچى بىر پهرزەنتلىك بولماقچى بولۇپ ئېرىگه      

دەيدۇ،  سىزنىڭ خالىغىنىڭىزچه بولسۇن: مهسلىههت سالسا، ئهر
ئهمما  .ئايال ئىككىلىسى پهرزەنتلىك بولۇشنى ياقتۇرىدىكهن-ئهر

ئايالنىڭ ئانىسى بۇنى رەت قىلىپ قىزىنى تۇغماسلىققا تهۋسىيه 
قىلىپ جىدەللىشىدىكهن، ههتتا بۇ سهۋەپتىن ئۇ ئايال قىزى بىلهن 

مۇشۇنداق ئههۋال ئاستىدا . بولغان ئاالقىسىنى ئۈزمهكچىمۇ بولىدۇ
ۆزىنىڭ قىزغىنلىقى بىلهن تۇغامدۇ ياكى ئانىسىغا ئۇ ئايال ئ

بۇ ههقته چۈشهنچه . ؟تنى چهكلهمدۇئىتائهت قىلىپ تۇغۇ
 .بېرىشىڭالرنى سورايمهن؟

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 . ئالالهقا خاستۇر
لىشىغا ئىسالم شهرىئىتى نهسلىنىڭ كوپ بو: بىرىنچى     

قىزىقتۇرۇش ۋە ئۇنىڭغا تهرغىب قىلىش پرىنسىپىنى ئىلگىرى 
قۇدرىتىنىڭ -چۈنكى ئۈممهتنىڭ غالىبلىقى ۋە كۈچ. سۈرىدۇ

جۈملىسىدىن؛ ئۇالرنىڭ سانىنىڭ كۆپ بولىشى، شۇنداقال 
پلىكى ۆقىيامهت كۈنى ئۈممىتىنىڭ ك مۇپهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

رەزىيهلالهۇ ئهنهۇ بايان  مهقهل ئىبنى يهسار. ىدۇبىلهن پهخىرلىن
مېهرى «: قىلغان ههدىسته، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن
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، چۈنكى مهن نىكاهلىنىڭالرمۇههببهتلىك، تۇغۇمچان ئايالالر بىلهن 
كىڭالر بىلهن ۈپلۆباشقا ئۈممهتلهر ئارىسىدا سىلهرنىڭ ك

بۇ ههدىسنى شهيخ ئهلبانى  ئىرۋائول غهلىل [ ».پهخىرلىنىمهن
 ]. بىتىدە سههىه دەپ قهيت قىلىدۇ -١٧٨٤ناملىق ئهسهرنىڭ 

 -ئالاله ئۇنىڭغا رەهمهت قىلسۇن-شهيخ ئىبنى ئۇسهيمىين      
مۇسۇلمانالر تاقىتى " :يۇقىرىقى ههدىس توغرىسىدا مۇنداق دەيدۇ

چۈنكى . يهتكىچه نهسلىنى كۆپهيتىشكه تىرىشىشى الزىم
مېهرى مۇههببهتلىك، تۇغۇمچان « نىڭپهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

، چۈنكى مهن باشقا ئۈممهتلهر ئارىسىدا نىكاهلىنىڭالرئايالالر بىلهن 
دېگهن سۆزى بۇنى  »،كىڭالر بىلهن پهخىرلىنىمهنۈپلۆسىلهرنىڭ ك
پلىكىدۇر، ۆكى ئۈممهتنىڭ كۈپلۆههم نهسلىنىڭ ك. كۆرسىتىدۇ

 .ندۇرئۈممهتنىڭ كۆپلۈكى ئۇالرنىڭ غالىبلىقىنىڭ  جۈملىسىدى
ئالاله تائاال بهنى ئىسرائىل قهۋمىگه ئۆزىنىڭ نىېمىتىنى      

َثَ نَِفً�ا﴿ :ئهسلىتىپ قۇرئاندا مۇنداق دەيدۇ
ر
ْ
َ
ْر م ُم ََا

ر
 ﴾وََجَعل

ئايهتنىڭ  -٦سۈرە ئىسرا [» سانىڭالرنى كوپ قىلدۇق«: تهرجىمىسى
 ].بىرقىسمى

منىڭ ئۆز ئالاله تائاال قۇرئان كهرىمدە شۇئهيىب ئهلهيهسساال     
ْر قَِلفًال ﴿ :ۋمىگه مۇنداق دېگهنلىكىنى بايان قىلىدۇهق َتم وا ذِار كم ام

َوااركم
ْر  �م ئهسلىدە سىلهر ئاز ئىدىڭالر، ئالالهنىڭ « :تهرجىمىسى ﴾كََكّثَ

سۈرە [» .سىلهرنىڭ سانىڭالرنى كۆپهيتكهنلىكىنى ياد ئېتىڭالر
                                      ].                               ئايهت -٨٦ئهئراپ 

هېچقانداق ئادەم بىرەر  ئۈممهتنىڭ  كۆپلۈكى شۇ مىللهتنىڭ       
قۇدرىتىنىڭ سهۋەبى ئىكهنلىكىنى ئىنكار -غالىبلىقى ۋە كۈچ
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ئۈممهتنىڭ كۆپلۈكى ئۇنىڭ پىقىر ۋە نامراتلىقنىڭ . قىلمايدۇ
. "قىلغۇچىالردۇر سهۋەبى دەيدىغان ئادەملهر مهسىلىنى خاتا تهسهۋۋۇر

 ].بهت -١٩٠توم  -٣ۋالىرى ىئىسالم پهت[
سا، بۇ بۇيرۇ تۇغۇت چهكلىشىنى نىڭقىزى ائان-ئاتا: ئىككىنچى     

چۈنكى . ئىتائهت قېلىشى ۋاجىپ بولمايدۇ ۋاقىتتا قىزنىڭ ئۇالرغا
 :بۇنىڭ ئىككى سهۋەبى بۇلۇپ

نهسلىنى كۆپهيتىشنى چهكلهش بولسا : بىرىنچى سهۋەپ     
 .غهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ بۇيرىقىغا خىالپتۇرپهي

ئايالالرنىڭ  ئورتاق   -نهسلى قالدۇرۇش ئهر: ئىككىنچى سهۋەپ     
هۇقۇقى  بۇلۇپ، ئۈچىنچى بىرشهخسنىڭ بۇ ئىشقا ئارىلىشىۋېلىشى 

شۇنداقتىمۇ ئايال ئانىسىغا مۇاليىملىق بىلهن . توغرا بولمايدۇ
قىلىشى ۋە ئهڭ گۈزەل  مۇئامىله قىلىپ، ئۇنىڭ كۆڭلىنى خوش

 . مۇئامىلىدە بولىشى كېرەك
 .ههممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالهدۇر     

 
      

 


