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 ئايالى قىزتۇغسا نارازى بولۇشنىڭ ھۆكمى

  

 11422نومۇرلۇق سوئال

 :سوئال

 ئهگهر  ھهتتا دەرتلىنىدۇ،تۇغۇلسا قىز پهرزەنتلىرىبهزى مۇسۇلمانالر 

بۇ ھهقته . رمۇ بارنالا تاالق قىلىش بىلهن تهھدىد قىلغسائايالى قىز تۇغ

  .؟نىڭ كۆرسهتمىسىنى چۈشهندۈرۈپ بهرسهڭالرشهرىئىتى ئىسالم

   :جاۋاب

ئالالھ قىز پهرزەنت بهرسه ئۇنىڭغا رازى بولماسلىق جاھىلىيهتتىكى 

 مۇنداقالر ەردهقۇرئان ۋە ھهدىسل. ئهرەبلهرنىڭ ئىشى ۋە ئۇالرنىڭ ئهخالقىدۇر

ياللىرى قىز تۇغقانالرنىڭ بهزى دوختۇرخانىالردا ئا. كۈلگهنۆقاتتىق س

ھالىغا قارىسىڭىز ئۇالردا ئهينهن جاھىلىيهتنىڭ تهسىرىنى ۋە جاھىلىيهت 

ئالالھ مۇنداقالرنى . بۇ ئهجهبلىنهرلىك ئىش. قالدۇقلىرىنى كۆرىسىز

قىز تۇغقانلىق خۇش خهۋىرى ) خوتۇنىنىڭ(ئۇالرنىڭ بىرەرسىگه « سۆكۈپ 

  .  بولۇپ كېتىدۇيهتكۈزۈلسه، چىرايى ئۆزگىرىپ، غهزەپناك

يهتكۈزۈلگهن يامان خهۋەردىن قورقۇپ، ئۆز قهۋمىگه كۆرۈنمهي 

ئاندىن ئۇ نومۇسقا چىداپ قىزنى ساقالپ قاالمدۇ؟ ياكى ئۇنى . يوشۇرۇنۇۋالىدۇ

ئۇالرنىڭ ھۆكمى ) شۇ ھهقته ئويلىنىدۇ(كۆمهمدۇ؟ ) تىرىك(توپا ئاستىغا 



 ٢

رنى اللهغا نىسبهت يهنى ئوغۇلالرنى ئۆزلىرىگه نىسبهت بېرىپ، قىزال(

  ). ئايهتلهر-٥٩-٥٨نهھل يۈرىسى (»!ھهقىقهتهن نېمىدېگهن قهبىه) بېرىشى

بهزى دوختۇرخانىالردا بالىنىڭ قىز ياكى ئوغۇللىقىنى رەسىمگه 

ئېلىش ئارقىلىق بىلگهن ئهرلهرنىڭ قانداق بولۇپ كهتكهنلىكىنى 

ئهگهر . باال ئوغۇل بولسا ئۇالرنىڭ يۈزلىرى خوشاللىقتىن كۈلىدۇ. كۆرىسىز

بۇ ئهينهن . قىز بولسا چىرايلىرى تۈرۈلۈپ بىگۇناھ ئايالىغا ئازار قىلىدۇ

ئايالنىڭ نېمه گۇناھى بار؟ بۇنداق  ھىلىيهت ئهخالقى ئهمهسمۇ؟ بۇنىڭداجا

  :ئۇالر تۆۋەندىكىچه. نارازىلىقنىڭ خهتهرلىرى چوڭدۇر

  .مۇنداق قىلىش ئالالھنىڭ تهقدىرىگه قارشى چىققانلىق. ١

 قىلىش ئورنىغا نا شۈكۈرلۈك رمۇنداق قىلىش ئالالھقا شۈكۈ. ٢

  . ئازابىغا اليىق بولغۇچىالردۇرمۇنداقالر ئالالھنىڭ. قىلغانلىق

مۇنداق قىلىش ئايالىنى خورلىغانلىق، شهنىنى چۈشۈرگهنلىك ۋە . ٣

  .ئۇنىڭدىن قولىدىن كهلمهيدىغان ئشنى تهلهب قىلغانلىق

  . مۇنداق قىلىش ئهبگالىق ۋە ئهخمهقلىق ۋە ئهقىلسىزلىق. ٤

  .لىقمۇنداق قىلىش جاھىلىيهت ئهخالقىنى داۋام قىلدۇرغان. ٥

ئۆزىنى مۇنداق . ۇلمان ئادەم مۇنداق قىلىشتىن ساقلىنىشى الزىممۇس

ئالالھنىڭ تهقدىر قىلغىنىغا رازى بولۇش . ھاالكهتتىن قۇتقۇزىشى الزىم

  . رازىمهنلىك مۇسۇلماننىڭ سۈپىتى. پهرزدۇر

  



 ٣

  

ئۇالر ئانىلىرىمىز، ئۇالر . قىزالرنىڭ ئارتۇقلىقى ھهممىگه مهلۇم مهسىله

 سىڭىللىرىمىز، ئۇالر ئاياللىرىمىز، ئۇالر –دە قىزلىرىمىز، ئۇالر ھه

جهمئىيهتنىڭ يېرىمى بولغان ئهرلهرنىمۇ شۇالر . جهمئىيهتنىڭ يېرىمى

« ئىبنى قهييىمنىڭ .( ئۇنداقتا ئۇالر جهمئىيهتنىڭ ھهممىسىدۇر. تۇغىدۇ

  ).  بهت-١٦ناملىق ئهسىرى »يېڭى تۇغۇلغان باال توغرۇلۇق ئهھكامالر

 ڭىنى ئالالھ بايان قىلىپ، ئۇالرنى ئوغۇلالرنىقىزالرنىڭ ئارتۇقلىق

الله نېمىنى خالىسا شۇنى يارىتىدۇ، خالىغان « :بايانىغا ئىلگىرى قىلغان

ئادەمگه قىز پهرزەنت ئاتا قىلىدۇ، خالىغان ئادەمگه ئوغۇل پهرزەنت ئاتا 

  ). ئايهت-٤٩شۇرا سۈرىسى(»قىلىدۇ

ىغان ۋە ئۇالرغا پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ قىزالرنى ئارتۇق سان

كىمكى مۇشۇ « :ئۇ مۇنداق دېگهن.ياخشىلىق قىلىشقا تهشهببۇس قىلغان

قىزالرنىڭ خاپىلىقنى تارتىپ، ئۇالرغا ياخشىلىق قىلىدىكهن، ئۇالر ئۇ 

  ).مۇسلىم. (»كىشى ئۈچۈن دۇزاختىن قالقان بولىدۇ

 


