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 چىكتۇرۇپ باال ئىلىش توغرىسىداېۋە  كتۇغۇت چهكلهش 

 نومۇرلۇق سوئال -٣٢٤٧٩     
 : سوئال     
رايونالردا تۇغۇت -ئولتۇراق ئاهالىسى كۆپ بولغان دۆلهت     

چهكلهش تۇزۇمىنى يولغا قويۇش زۆرۈرمۇ؟ ئۇنىڭ دىنىمىزدىكى 
 .بۇ ههقته چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى ئۈمىد قىلىمهن ،كمى نېمه؟هۆ

 : جاۋاپ     
بارلىق گۈزەل مهدهىيه ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان      

 .  ئالالهغا خاستۇر
بىز تۆۋەندە ئىسالم پىقهى ئاكادېمىيىسىنىڭ تۇغۇت      

: چهكلهش مهسىلىسى توغرىسىدىكى قارارىنى بايان قىلىمىز
كۈنىگىچه -١٥كۈنىدىن -١٠ئاينىڭ  -١٢يىلى  -١٩٨٨ي مىالدى

-٦كۈنىدىن  -١يىلى جۇمادىيهل ئاخىرنىڭ -١٤٠٩هىجرىيه  (
، كۇۋەيتته ئۆتكۈزۈلگهن ئىسالم پىقهى )كۈنىگىچه

نۆۋەتلىك قۇرۇلتىيىدا، مۇتهخهسسىس -٥ئاكادېمىيىسىنىڭ 
ۋە  كىچىكتۇرۇپ باال تهتقىقاتچى خادىمالرنىڭ تۇغۇت چهكلهش 

تهييارلىغان ئىلمى ماقالىلىرىنى كۆرۈپ ۋە بۇ توغرىسىدا  ئىلىش
ههقته ئىلىپ بېرىلغان مۇنازىرىلهرنى ئاڭلىغاندىن كېيىن، 

ئهۋالد : "ئىسالم شهرىئىتىدە نىكاهلىنىشتىكى ئاساسى مهقسهت
قالدۇرۇش ئارقىلىق ئىنسانىيهت تۈرىنى  ساقالپ قىلىشتىن 

دەپ قارالغان ئومۇمى قائىدىگه ئاساسهن، بۇ شهرئى " ئىبارەت
. مهقسهتنىڭ تهقهززاسىنى ئهمهلدىن قالدۇرۇش توغرا ئهمهس

چۈنكى بۇنى بىكار قىلىۋېتىش، ئىسالم شهرىئىتىنىڭ نهسىلنى 
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كۆپهيتىش، ئۇنى مۇهاپىزەت قىلىش ۋە ئۇنىڭغا كۆڭۈل بۆلۈشكه 
. دۇچاقىرغان پرىنسىپ ۋە كۆرسهتمىلىرىگه قارشى كېلى

ئىسالم شهرىئىتىدە ئاالهىدە : نهسىلنى مۇهاپىزەت قىلىش
كۆڭۈل بۆلۈنگهن ۋە مۇهاپىزەت قىلىنىشى ئاالهىدە تهلهپ 

 . قىلىنغان بهش تۈرلۈك نهرسىنىڭ بىرىدۇر
ئىسالم پىقهى ئاكادېمىيىسىنىڭ قارارى تۆۋەندىكىدىلهردىن      

 :ئىبارەت
ركىنلىكىگه چهك ئايالالرنىڭ ئهۋالد قالدۇرۇش ئه-ئهر -١    

 . قويىدىغان ئومۇمى قانۇن ماقۇلالش توغرا بولمايدۇ
ئايالالردىكى ئهۋالد قالدۇرۇش ئۇرۇقچىلىرىنى تۈپتىن -ئهر -٢    

يوق قىلىۋېتىش، يهنى شهرئى هۆكۈمدە ئېتىبارغا ئىلىنىدىغان 
ئايالالرنى تۇغماس -سهۋەب ۋە ئۆزرە بولمىغان ئههۋال ئاستىدا، ئهر

 . ۈرۈش چهكلىنىدۇهالىتىگه كهلت
شهرىئهت ئېتىبارغا ئالىدىغان هاجهت، سهۋەب ۋە ئۆزرە  -٣    

خوتۇن ئۆزئارا مهسلىههتلىشىپ، ئىككىلى -تېپىلغاندا، ئهر
تهرەپنىڭ رازىلىقى ئاستىدا، هامىلدار بولۇش مۇددىتىنىڭ 
ئارىسىنى ئۇزاقالشتۇرۇش ياكى مهلۇم ۋاقىت هامىله قىلىشنىڭ 

سىتىالرنى، ئۇالرنىڭ ساالمهتلىكىگه زىيان ئالدىنى ئالىدىغان ۋا
خوتۇننى -يهتكۈزمهيدىغان، شهرىئهت توغرا دەپ قارىغان ۋە ئهر

تۇغماسلىققا ئىلىپ بارمايدىغان تهدبىرلهردىن بولۇشى شهرتى 
 .ئاستىدا، قولالنسا بولىدۇ

 .  توغرىنى ئالاله بىلگۈچىدۇر     
 ).٥\١(٣٩: رتۇغۇت چهكلهش مهسىلىسى توغرىسىدىكى قارا     


