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  ئەرنىڭ ئايالىنى تۆرەلمىنى چۈشۈرۈۋېتىشكە مەجبۇرلىشى توغرىسىدا  

 
 

 نومۇرلۇق سوئال -96204    
 سوئال:    
 غاندا ئايالىنى تاالقتۆرەلمە ئىككى ئايلىق بول بۇلۇپ، ھامىلىدار ئايالى ىنىڭكىش بىر    

چۈشۈرۈۋېتىش ئۈچۈن  خالىمىسىمۇ تۆرەلمىنى ئۈچۈن، ئايالى بولغانلىقى نىيىتى قىلىش
چۈشۈپ كەتمەيدۇ. بۇ قىلمىش توغرىمۇ ياكى خاتامۇ؟  تۆرەلمە لېكىن دورا بېرىدۇ، ئۇنىڭغا

ىد بۇ ھەقتە چۈشەنچە بېرىشىڭالرنى ئۈم ئەگەر خاتا بولسا بۇ ئىشنىڭ كاپارىتى نېمە؟،
  قىلىمەن.

  : جاۋاپ    
 بارلىق گۈزەل مەدھىيىلەر ئالەملەرنىڭ پەرۋەردىگارى بولغان ئالالھ تائاالغا خاستۇر.    
 ئوخشاشال چۈشۈرۈۋېتىش ئۇنى بولسۇن لمىگەنبىرى ياكى بىرىلگەنتۆرەلمىگە جان     

 ھاراملىق بېرىلگەندىن كىيىن ئۇنى چۈشۈرىۋېتىشنىڭ تۆرەلمىگە جان ھارامدۇر.
 بۇيرىسا، تۆرەلمىنى چۈشۈرىۋېتىشقا ئەر ئايالىنى ۇپ،بول ئېغىر تېخىمۇ دەرىجىسى
 . بولمايدۇ جايىز قىلىشى ئېرىگە ئىتائەت ئىشتا بۇ ئايالنىڭ

 :دەيدۇ مۇنداق بۇ ھەقتە رەھىمەھۇلالھ ئىبراھىم ئىبنى مۇھەممەد پەزىلەتلىك شەيخ    
چۈشۈرىۋېتىشكە  تلىمەي تۇرۇپ، ئۇنى"تۆرەلمىنىڭ قوساقتا ئۆلۈپ قالغانلىقىنى تەكى

ھەرىكەت قىلىش جايىز ئەمەس. ئەگەر ئۇنىڭ ئۆلۈپ قالغانلىقى ئېنىقالنسا 
 بەت[.-151توم -11]شەيخ ئىبنى ئىبراھىم پەتىۋاالر توپلىمى " چۈشۈرۈۋېتىش كېرەك.

 ەۋزان بۇ ھەقتە مۇنداق دەيدۇ: پپەزىلەتلىك شەيخ سالىھ ئەل    
ۈشۈرۈۋېتىش دۇرۇس ئەمەس. مادامىكى تۆرەلمە بارلىقى بىرىنچى: تۆرەلمىنى چ

 تۆرەلمىگە ئانىنىڭ. بولىدۇ ، ئۇنى مۇھاپىزەت قىلىش ۋاجىپنغاندىن كىيىنئېنىقال
قىيىنچىلىق  ئارقىلىق ئۇنىڭغا ئىش يەتكۈزۈشى، شۇنداقال ھەرقانداق زەخمەت ـ زىيان

 قويغان رەھمىدە ئايالنىڭ ۇئ تائاالنىڭ ئالالھ تۆرەلمە ئۇ چۈنكى. ھارامدۇر تۇغدۇرۇشى
 ئۇنىڭ بولۇپ، بار ھوقۇقلىرى-ھەق ئۈستىدە ئانىسى مەزكۇر تۆرەلمىنىڭ ئامانىتىدۇر.

ياكى ئۇنىڭغا ئەھمىيەت بەرمەسلىك  قىلىش، زىيان يەتكۈزۈش يامانلىق تۆرەلمىگە
 ھامىلىنى دەلىللەر شەرئى ئەمەس. جايىز قاتارلىق ئىشالرنىڭ ھەممىسى

 ئوپېراتسىيە اراملىقىغا دااللەت قىلىدۇ. شۇنداقال بىر ئايالنىڭھ چۈشۈرۈۋېتىشنىڭ
. قىاللـمايدۇ جايىز چۈشۈرۈۋېتىشنى ئۇنىڭ تۆرەلمىنى نورمال تۇغالـماسلىقى، قىلمىسا

تۆرەلمىنى  ئىش بۇ  ،تۇغىدۇ ئارقىلىق قىلىش ئوپېراتسىيە ئايالالر كۆپلىگەن
 بواللمايدۇ. سەۋەپ چۈشۈرىۋېتىشقا



 كېيىن كىرگۇزۇلۇپ، قوساقتا مىدىرلىغاندىن جان تۆرەلمىگە ئەگەر ئىككىنچى:    
 كاپارەت ئايالغا ئۇ بولىدۇ، ئۆلتۈرگەن جاننى بىر ئايال ئۇ بولسا، ئۆلگەن چۈشۈرىۋېتىپ

 ئازات قۇل قىلىشتۇر، ئەگەر ئازات قۇل: بولسا ئۇنىڭ كاپارىتى. بولىدۇ ۋاجىپ بېرىش
 ئۈزۈلدۈرمەي ئارقا-ئارقىمۇ يۈزىسىدىن قىلىش ەۋبەت ئالالھقا بواللمىسا، قادىر قىلىشقا

 ئاي تۆت ھامىلىگە ئەگەر ھۆكۈم يۇقىرىدىكى. بولىدۇ ۋاجىپ تۇتۇشى روزا ئاي ئىككى
 سۆزلەپ( ئۈچۈن بولغانلىقى بولىدىغان جان ئاتا قىلىنىپ چاغدا ئۇ) بولسا، توشقان

 شقاقارا سەل چۈشۈرۈۋېتىشتۆرەلمىنى  كاپارەت ۋاجىپ بولىدۇ. ئايالغا ئۇ ئۆتكىنىمىزدەك
 . ئېغىر جىنايەتتۇر بولـمايدىغان

 ئۇ بولسا، ئايال كۆتۈرەلـمەيدىغان ھامىلدارلىقنى سەۋەبىدىن كېسەللىك ئايال ئۇ ئەگەر    
 ھامىلدار قەدەر، كەلگەنگە ئەسلىگە قۇۋۋىتى-كۈچ ۋە ئۇنىڭ ساالمەتلىكى چاغدا

 قوللىنىپ دورىالرنى ەكلەيدىغانبۇرۇن، ھامىلە قىلىشنى ۋاقىتلىق چ بولـماستىن
 بەتلەردىن قىسقارتىپ ئىلىندى[.-103-101توم -5]ئەلمۇنتەقا  .الزىم بولىدۇ تۇرۇشى

 قورساقتىكى: ئايالىغا كىشى بىر رەھىمەھۇلالھدىن، تەيمىيە ئىبنى ئىسالم شەيخۇل    
 كىرىپ ەگېپىگ ئېرىنىڭ ئايال ئۇ دېسە، بولسۇن ماڭا چۈشۈرىۋېتىڭ، گۇناھى تۆرەلمىنى

 كېلىدىغانلىقى كاپارەت ئايالغا قانداق-ئۇنىڭ جازاسى ئۈچۈن مەزكۇر ئەر قىلسا، شۇنداق
 ئايال ئۇ ئەگەر: دەيدۇ مۇنداق بېرىپ جاۋاپ ئىسالم سورالغاندا، شەيخۇل توغرىسىدا
. بولىدۇ ۋاجىپ قىلىش ئازات قۇل مۆمىن بىر ئايالنىڭ ئۈستىگە-ەرئ قىلسا، ئۇ ئاشۇنداق

 روزا ئۈزۈلدۈرمەي ئاي ئىككى ئارقا-ئارقىمۇ بواللمىسا، قادىر قىلىشقا ئازات قۇل ئەگەر
 قۇل ۋارىسلىرىغا چۈشۈرۈۋېتىشكە ئاالقىسى بولمىغان ھامىلىنى ئۇۇش بىلەن بىرگە، تۇت

(. بولىدۇ ۋاجىپ بېرىشى تۆلەم ئالتۇن گىرام 213 دېدەكنىڭ قىممىتىنى)يەنى ياكى

غۇررەت" يەنى مەزكۇر تۆلەمدىن " ئۈچۈن، بۇيرۇغانلىقى دادا تۆرەلمىنى ئۆلتۈرۈشكە لېكىن
 دېگىنى غۇررىتى" دېدەك ياكى قۇل"  ئىسالمنىڭ ئەمەس. شەيخۇل ھەقلىق ئېلىشقا

 .مىقدارىدۇر باھاسىنىڭ دېدەكنىڭ بىر ياكى قۇل بىر ئۇ بۇلۇپ، دىيىتى تۆرەلـمىنىڭ
 دەپ بىرى ئوندىن ىتىنىڭدىي ئانىسىنىڭ تۆرەلـمىنىڭ :ئۆلىماالر مىقدارىنى غۇررەتنىڭ

 .مۆلچەرلەيدۇ
 قا ئىگە بولۇشھۆكمى توغرىسىدا تېخىمۇ كۆپ مەلۇمات ۋېتىشنىڭۈچۈشۈر ھامىلىنى    

  سوئالالرنىڭ جاۋابىغا مۇراجىئەت قىلىڭ. نومۇرلۇق-13111 -13131ۋە -11111ئۈچۈن 
 ۇرۇن،ب ئاتا قىلىنىشتىن تۆرەلمىگە جان يەنى ئېيىدا، تۆرەلمىنىڭ ئىككىنجى    

كەلسەك،  مەسىلىگە ئەمما تۆرەلمە چۈشۈرۈلمىگەن ،تۆرەلمىنى چۈشۈرۈشكە تىرىشىپ
 تەۋبە تائاالغا قىلمىش ئۈچۈن ئالالھ ھارام بۇ  ئەمما. كەلـمەيدۇ كاپارەت ھېچقانداق بۇنىڭغا
 .بولىدۇ ۋاجىپ قىلىش

 .ھەممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇر ئالالھ تائاال    
 

 



 

   

  

 


