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جان كىرىپ بولغان تۆرەلمىنى 
 چۈشۈرۈۋېتىشنىڭ هۆكمى

 
        نومۇرلۇق سوئال -١٣٣١٩     
 : سوئال     
ۋېتىشنىڭ هۆكمى ۈشۈرۈبهش ئايلىق بولغان تۆرەلمىنى چ     

 .ى ئۈمىد قىلىمهن؟، بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرننېمه
 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيىلهر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان     

 . ئالاله تائاالغا خاستۇر
ئههلى سۈننه ۋەلجهمائه قارىشىدىكى مهزههپ ئالىملىرى،      

يهنى بىر يۈز يىگىرمه كۈندىن (تۆرەلمىگه جان كىرگهندىن كىيىن 
يهنى (استىدا چۈشۈرۈۋېتىشنىڭ ، ههرقانداق ئههۋال ئ)كېيىن

هارام ئىكهنلىكىگه بىردەك ئىتتىپاققا ) ئۆلتۈرىۋېتىشنىڭ
ئهگهر هامىلدارلىق داۋاملىشىش جهريانىدا ئانىنىڭ . كهلگهن

هاياتىغا خهۋپ يېتىدىغان ئههۋال بولسا، مانا بۇ ۋاقىتتا تۆرەلمىنى 
 .چۈشۈرۈۋەتسه دۇرۇس بولىدۇ

لگىرى ئۇنى چۈشۈرۈۋېتىش تۆرەلمىگه جان كىرىشتىن ئى     
ئهمما . توغرىسىدا مهزههپ ئالىملىرى ئارىسىدا ئىختىالپ بار

تۆرەلمىگه جان كىرىپ بولغاندىن كېيىن، ئۇ ئىززەت ۋە هۆرمىتىنى 
قىلىشقا تىگىشلىك بىر ئىنساننىڭ هۆكمىدە بولىدىغانلىقىغا 

بۇ ههقته ئالاله تائاال . پىقهىشۇناس ئالىمالر بىرلىككه كهلگهن
ّرْمنَا بَِ� آَد َ ﴿ :رئان كهرىمدە مۇنداق دەيدۇقۇ ََ ْد  ََ : تهرجىمىسى ﴾َولَ
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» .شۈبهىسىزكى، بىز ئادەم بالىلىرىنى هۆرمهتلىك قىلدۇق -شهك«
 ]. ئايهت-٧٠سۈرە ئىسرا [

اد  ِف ﴿ :ئالاله تائاال يهنه مۇنداق دەيدۇ      ََ ْو ََ
َ
ٍ  أ ََْف  ِ

ْْ ا بَِغ َا ََْف  ََ ََ ََ َمن 
رِْض ََ 

َ ْ
ااأل فعا ََ َجِ ّّا فَا ا َْ

َ
َما أ َّ
َ
فَاَفا َََكّ َْ

َ
ا َوَمْن أ فعا ََ َجِ ّّا ََ ا ََ ََ َما  َّ

َ
 ﴾َكّ

كىمكى ناههق ئادەم ئۆلتۈرمىگهن ياكى يهر يۈزىدە «: تهرجىمىسى
بۇزغۇنچىلىق قىلمىغان بىر ئادەمنى ئۆلتۈرسه، ئۇ پۈتۈن 

تىرىلدۈرسه ئىنسانالرنى ئۆلتۈرگهندەك بولىدۇ، كىمكى بىر ئادەمنى 
، ئۇ پۈتۈن )يهنى قۇتقۇزسا ياكى هايات قېلىشىغا سهۋەبچى بولسا(

 ].  ئايهت-٣٢سۈرە مائىدە [» .ئىنسانالرنى تىرىلدۈرگهندەك بولىدۇ
زىي رەهىمههۇلاله همالىكى مهزههپ ئالىملىرىدىن ئىبنى ج     

بالىياتقۇ : ناملىق ئهسىرىدە مۇنداق دەيدۇ» پىقهى قانۇنالر«
ئىسپىرمىنى قوبۇل قىلغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا چېقىلىشقا 
بولمايدۇ، شهكىلگه كىرگهندىن كېيىن ئۇنىڭغا چېقىلىش قاتتىق 
چهكلىنىدۇ، تۆرەلمىگه جان كىرىپ بولغاندىن كېيىن ئۇنىڭغا 

چۈنكى ئۇنداق قىلىش ئالىمالرنىڭ . ا ئهمهسچېقىلىش ئهسال توغر
بىرلىككه كهلگهن كۆزقارىشى بىلهن بىر جاننى ئۆلتۈرگهنلىك 

 ].بهت-١٤١پىقهى قانۇنالر ناملىق ئهسهر . [بولىدۇ
شاپىئى مهزههب ئالىملىرىدىن شهمسىددىن مۇههممهد ئىبنى       

: ناملىق ئهسىرىدە مۇنداق دەيدۇ» نىهايهتۇل مۇهتاج«ئهلرەملىي
تۆرەلمىگه جان كېرىشكه ئاز قالغاندا ئۇنى چۈشۈرۈۋېتىش قهتئى 
جايىز ئهمهس، چۈنكى ئۇنداق قىلىش جىنايهتتۇر، ئاندىن تۆرەلمه 
ئادەم شهكلىگه كىرگهندىن كېيىن ئۇنى چۈشۈرۈۋەتسه، شهرىئهتته 
چۈشۈرىۋەتكۈچىگه؛ ئايال كىشىنى ئۆلتۈرۈۋەتكهن قاتىلغا 



 

5 

نى ئادا قىلىشى پىرسهنتى%١٠كېلىدىغان دىيهتنىڭ يۈزدە 
 ].بهت-٤٤٢توم  -٨نىهايهتۇل مۇهتاج . [بىكىتىلىنىدۇ

: دېگهن كىتابنىڭ ئاپتورى مۇنداق يازىدۇ» بههرۇر رائىق«     
باال  ،تۆرەلمىدە بهزى جىسىم شهكىللهنگهندىن كىيىن، ئۇ"

 ". هېسابلىنىدۇ
: ناملىق ئهسهرنىڭ ئاپتورى مۇنداق دەيدۇ» بىنايه«     

لمىنىڭ بهزى شهكىللىرى ئاشكارا بولغاندىن كېيىن، ئۇنىڭغا تۆرە"
تۆرەلمه گۆشلۈك ۋە قانلىق . زىيان يهتكۈزۈش توغرا بولمايدۇ

ئۇ ۋاقىتتا قۇرئان كهرىم . هالىتىدىن پهرقلهنسه جانلىق دېيىلىدۇ
ئايهتلىرى ۋە بارلىق ئالىمالرنىڭ بىرلىككه كهلگهن كۆزقارىشى 

اقلىنىشى كاپالهتكه ئىگه بىلهن، تۆرەلمه هاياتىنىڭ س
 ". قىلىنىدىغان بىر جان هېسابلىنىدۇ

ئىسپاتالر ۋە ئۆلىماالرنىڭ كۆزقاراشلىرى -يۇقىرىدىكى دەلىل     
شۇنى ئىپادىلهيدۇكى، تۆرەلمىگه جان كىرگهندىن كېيىن ئۇنى 

ئهمما ئىشهنچىلىك دوختۇرالرنىڭ . چۈشۈرۈۋېتىش توغرا بولمايدۇ
غاندا، يهنى تۆرەلمىنى چۈشۈرۋەتمىسه ئىسپاتى بىلهن زۆرۈر بول

ئانىنىڭ هاياتىغا خهۋپ يېتىدىغان ئههۋال بولۇپ قالسا، ئۇنداق 
 .  شارائىتتا تۆرەلمىنى چۈشۈرۈۋېتىش دۇرۇس بولىدۇ

هازىرقى ئهسىردە ماددى ۋە ئىلمى شارائىتالرنىڭ      
ياخشىلىنىشى، تىببى تهرەققىياتالرنىڭ يۇقىرى سهۋىيىگه 

لىك، ئانىنىڭ هاياتىنى ساقالپ قىلىش ئۈچۈن، يېتىشى سهۋەب
شهيخ . [تۆرەلمىنى چۈشۈرۈۋېتىش ئىشلىرى ئىنتايىن ئاز كۆرۈلىدۇ

ئىسالم : "ئۆمهر ئىبنى مۇههممهد ئىبنى ئىبراهىم ئامىرنىڭ
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ناملىق ئهسىرىدىن " پىقهىسىدە تۆرەلمىنىڭ هۆكۈملىرى
 ].ئىلىندى

 .ههممىدىن توغرىنى بىلگۈچى ئالالهدۇر     
 

      
  

 

 


