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قورساقتىكى تۆرەلمىنى چۈشۈرۈۋېتىش، ھامىلدار 

نۈپ ئايالالرنى تاالق قىلىش ۋە ئايالالرنى ئۆز ھهققىنى ئۆتۈ

 .بېرىشكه مهجبۇرالشنىڭ ھۆكمى

   نومۇرلۇق سوئال-82334

  :سوئال

ئهر ئايالىنى ھامىلدار بولۇپ ئىككىنچى ئايغا كهلگهندە تاالق قىلىش 

ئۈچۈن دورا بېرىپ تۆرەلمىنى چۈشۈرۈۋېتىشكه قىستىدى، تۆرەلمه چۈشۈپ 

كهتمىدى، بۇنىڭ كاپارىتى نېمه؟ بۇنداق قىلىش ئىسالم دىنىدا توغرىمۇ؟، 

ئايالىنى ھامىلدار ۋاقتىدا تاالق قىلىش جائىزمۇ؟، تاالق قىلىشتىن 

ئىلگىرى ئايالىنى ئۆز ھهققىنى تهلهپ قىلماسلىققا مهجبۇرلىشى توغرا 

  .بوالمدۇ؟

  :جاۋاپ

تۆرەلمىنى جان كىرىشتىن  .بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالالھقا خاستۇر

، ئهگهر جان ئىلگىرى ياكى كىيىن بولسۇن چۈشۈرۈۋېتىش توغرا ئهمهس

كىرگهندىن كىيىن چۈشۈرۈۋەتسه بۇنىڭ جىنايىتى ئېغىر بولىدۇ، ئهر 

ئايالىنى تۆرەلمىنى چۈشۈرۈۋېتىشكه بۇيرىسا ئايالنىڭ بۇنىڭغا ئىتائهت 

  .قىلىشى توغرا ئهمهس

) ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت قىلسۇن( شهيخ مۇھهممهد ئىبنى ئىبراھىم

 بىلىنمىسه ئۇنى چۈشۈرۈۋېتىش تۆرەلمىنىڭ ئۆلگهنلىكى:"مۇنداق دەيدۇ

ئۈچۈن ھهركهت قىلىش توغرا ئهمهس، ئهگهر ئۆلگهنلىكى بىلىنسه توغرا 
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 -151\11مۇھهممهد ئىبنى ئىبراھىم پهتىۋاالر توپلىمى(شهيخ ". بولىدۇ

  ).بهت

مۇنداق ) ئالالھ ئۇ كىشىنى ساالمهت قىلسۇن(شهيخ سالىه فهۋزان 

  : دەيدۇ

تىش توغرا ئهمهس، ھامىلدارلىق تۆرەلمىنى چۈشۈرۈۋې: بىرىنچى 

بىلىنگهندىن كىيىن تۆرەلمىنى ياخشى ئاسراش كېرەك، ئانىنىڭ 

). ھارام بولىدۇ(ھهرقانداق ئهھۋالدا تۆرەلمىگه زىيان يهتكۈزۈشى چهكلىنىدۇ

ئالالھنىڭ ئامانىتى بولۇپ بۇنى  تۆرەلمه دېگهن، ئانىنىڭ بالياتقۇسىدىكى 

ر بىلهن يوق قىلىۋېتىش توغرا چۈشۈرۈۋېتىش ياكى ھهر خىل ئۇسۇلال

شهرئىي دەلىللهر تۆرەلمىنى چۈشۈرۈۋېتىشنىڭ ھارام . ئهمهس

ئايال تهبىئىي تۇغماستىن بهلكى ئوپېراتسىيه . ئىكهنلىكىنى تهكىتلهيدۇ

قىلىش ئارقىلىق تۇغۇشى تهخمىن قىلىنغان ھالدىمۇ، ئۇ تۆرەلمىنى 

ى ئايالالر ساندىك چۈشۈرۈۋېتىشكه سهۋەپ بواللمايدۇ، چۈنكى كۆپ

  .ئوپېراتسىيه قىلىنىش ئارقىلىق بوشىنىدۇ

تۆرەلمىگه جان كىرىپ ھهركهتلهنگهندىن كىيىن : ئىككىنچى

چۈشۈرۈۋېتىش ئېغىر جىنايهت ھېسابلىنىدۇ، بۇ بىر جاننى ئۆلتۈرگهنلىك 

بولۇپ بۇنىڭ كاپارىتى ئالالھغا تهۋبه قىلىپ بىر قۇلنى ئازات قىلىش، 

 ئارقا روزا تۇتۇشتىن -ىككى ئاي ئارقىمۇئۇنىڭغا مۇمكىن بولمىسا ئ

تۆرەلمه قوساقتا تۆت ئايلىق بولغاندا جان كىرىدۇ، شۇنىڭدىن . ئىبارەتتۇر

بۇ . كىيىن چۈشۈرۈۋەتسه بۇنىڭ جىنايىتىگه يۇقىرىقىدەك كاپارەت كېلىدۇ

ئىشقا سهل قاراشقا بولمايدۇ، كېسهللىك سهۋەپتىن ھامىلدارلىققا 

 ەلمه پهيدا بولۇشتىن ئىلگىرى بۇنىڭ ئالدىنىبهرداشلىق بېرەلمىسه تۆر
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ساالمهتلىكى ئهسلىگه كهلگهندىن . ئىلىش دورىسىنى ئىشلىتىش كېرەك

  ). بهتلهر-302ۋە -301\5ئهلمۇنتهقا . ( كىيىن ھامىلدار بولۇشى كېرەك

ئالالھ ئۇ كىشىگه رەھمهت ( شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه

قتىكى تۆرەلمىنى چۈشۈرۋەتكىن، ئهر كىشى ئايالىغا قورسا: دىن)قىلسۇن

بۇنىڭ جىنايىتى مىنىڭ ئۈستۈمگه بولسۇن دىسه، ئايال ماقۇل دەپ 

چۈشۈرۋەتكهن بولسا، بۇ ئىككهيلهنگه نېمه كاپارەت كېتىدۇ؟ دەپ سورالغاندا، 

ئايال شۇنداق قىلغان بولسا ئۇ ئىككهيلهن بىر : " مۇنداق جاۋاپ بهرگهن

ەك، بۇنداق قىاللمىسا ئىككى ئاي مۇسۇلمان قۇلنى ئازات قىلىشى كېر

 ئارقا روزا تۇتۇشى كېرەك، بۇ ئىككهيلهن ئۆلتۈرۈلگهن تۆرەلمىنىڭ -ئارقىمۇ

دىيهت ھهققى ئۈچۈن بىر قۇل سېتىۋالغىلى بولىدىغان پۇلنى تۆرەلمىنىڭ 

 مىراسخورلىرىغا بېرىشى كېرەك، دادىسىغا بىرنهرسه بېرىلمهيدۇ، چۈنكى ئۇ

  .تۆرەلمىنى ئۆلتۈرۈشكه بۇيرىغان، ئهمما باشقا تۇغقانلىرىغا بېرىلىدۇ

 ھامىلدار ئايالنى تاالق قىلىش بولسا سۈننهتكه مۇۋاپىق تاالق -2

ھېسابلىنىدۇ، خهلق ئارىسىدا ھامىلدار ئايالنى تاالق قىلىش توغرا ئهمهس 

ە دېگهن سۆزلهر تارالغان بولسىمۇ ئهمهلىيهتته بۇ سۆزنىڭ دەلىلى ۋ

 نومۇرلۇق -1471مۇسلىمدا رىۋايهت قىلىنغان . شهرىئهتته ئاساسىمۇ يوق

ئىبنى ئۆمهر رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ ئايالىنى ھهيزدار ھالهتته تاالق : ھهدىسته

قىلغاندا، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ئۇنى ئايالىنى قايتۇرۇپ ئهكىلىپ 

شقا بۇيرۇغانلىقى ھهيزدىن پاك بولغاندا ياكى ھامىلدار بولغاندا تاالق قىلى

  .بايان قىلىنىدۇ

ھامىلىدارلىقنىڭ ئهۋۋىلىدە بولسۇن  : ئىبنى ئابدۇل بهر مۇنداق دەيدۇ

ياكى ئاخىرىدا بولسۇن ئۇالرنى تاالق قىلىشتا ئالىمالرنىڭ ئارىسىدا 
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ھېچقانداق ئىختىالپ يوق، چۈنكى ئۇالرنىڭ ئىددىتى بالىنى تۇغۇش بىلهن 

هيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ ئىبنى ئۆمهرنى تامام بولىدۇ، بۇنىڭ دەلىلى پ

ئايالىنى پاك ھالهتته ياكى ھامىلدارلىق ھالهتته تاالق قىلىشقا 

  ). بهت-80\15ئهتتهمهىيد. (بۇيرىغانلىقىدۇر

 - ئهرنىڭ ئايالىنىڭ رازىلىقىسىز ئۇ ئايالنىڭ مال : ئۈچىنچى

 بىر نهرسه ئېلىۋېلىشى توغرا ئهمهس، ئهگهر ئايال ئۆز مۈلكىدىن 

ئىختىيارلىقى بىلهن بهرسه مهيلى، ھهتتا ئايال ئوچۇق ئاشكارا پاھىشه 

ئىشالرنى قىلمايدىكهن ئهرنىڭ ئۇنىڭ تويلۇق مهھرىدىن بىر تىيىنلىق 

« :چۈنكى ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن. نهرسىنى ئېلىۋېلىشى دۇرۇس ئهمهس

ېرىڭالر، ئايالالرغا ئۇالرنىڭ مهھرىلىرىنى خوشاللىق بىلهن سوۋغا قىلىپ ب

ئهگهر ئۇالر ئۇنىڭدىن بىر قىسمىنى سىلهرگه ئۆتۈنۈپ بهرسه، ئۇنى 

يهنه بىر . »يهڭالر)  ھاالل بىلىپ-يهنى پاك ( مهززىلىك، سىڭىشلىق

 ئوچۇق بىر پاھىشه ئىشنى -ئۇالر ئوپ« :ئايهتته ئالالھ تائاال مۇنداق دېگهن

ىسمىنى قىلمىغان ھالهتته، سىلهر ئۇالرغا بهرگهن مهھرىدىن بىر ق

  .»يۈلېۋىلىش ئۈچۈن، ئۇالرغا بېسىم ئىشلهتمهڭالر

بۇزۇقچىلىق ۋە " :  مۇنداق دېگهن-رەھىمهھۇلالھ-ئىبنى قۇدامه 

ئهسكىلىك ئايال تهرەپتىن بولمىسىال ئايالنىڭ تويلۇق مېلىدىن بىرەر 

نهرسىنى ئېلىۋېلىش ئهر ئۈچۈن ھاالل بولمايدۇ دېگهن قاراشتا ئالىمالر 

  ". بىرلىككه كهلگهن

: نۇئمان رەزىيهلالھۇ ئهنهۇدىن بايان قىلىپ مۇنداق دەيدۇ ئىبنى مۇنزىر 

بۇزۇقچىلىق ۋە ئهسكىلىك ئهر تهرەپتىن سادىر بولىدىكهن ۋە ئايال "

تهلهپ قىلغان )  دۇنيا بېرىپ ئاجرىشىشنى-يهنى ئېرىگه مال(خۇلئىي 
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ىلغان بولسا، ئايالدىن بىر نهرسه ئېلىش دۇرۇس بولىدۇ، لېكىن ئهرنىڭ ق

ئهر ئايالىدىن ئالغان نهرسىنى . ئىشى ياخشى ئىش دەپ قارالمايدۇ

  .قايتۇرۇشقا مهجبۇرالنمايدۇ

ئهمما نۇئماننىڭ بۇ سۆزى قۇرئاننىڭ : ئىبنى مۇنزىر مۇنداق دەيدۇ

زاھىرى ھۆكمىگه، پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالمنىڭ سۈننىتىگه ۋە ئومۇمى 

  ). بهت-137\3ئهلمۇغنىي ( .رنىڭ بىرلىك قارىشىغا خىالپتۇرئالىمال

توم -32شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه ئۆزىنىڭ پهتىۋاالر توپلىمىنىڭ 

ئهرنىڭ ئايالغا بىسىم قىلىپ بهرگهن :  بىتىدە مۇنداق دەيدۇ-283

مهھرىنىڭ بهزىسىنى قايتۇرۇشقا قىستىشى توغرا ئهمهس، بهلكى شۇ 

اشكارا پاھىشه سهۋەپتىن ئۇرۇشىمۇ توغرا ئهمهس، لېكىن ئايال ئوچۇق ئ

ئهر ئايالىنى ئهدەپلهش يۈزىسىدىن مهھرى  ئىش قىلسا ئۇ ۋاقىتتا 

بۇ ئهر بىلهن  ھهققىدىن قىسىۋېلىش ۋە ئۇرۇشقا ھهقلىق بولىدۇ، 

تۇغقانلىرى ھهق قايسى  ئهمما ئايالنىڭ . ئالالھنىڭ ئارىسىدىكى ئىش

هگهر تهرەپته بولسا شۇالر بىلهن بىرگه تۇرۇپ ھهققه ياردەم بېرىشى، ئ

ئايالنىڭ ئالالھنىڭ بهلگىلىمىسىگه خىالپلىق قىلىپ چهكلهنگهن 

ئىشنى قىلغانلىقىنى ۋە ئېرىگه زۇلۇم قىلىپ ئازار يهتكۈزگهنلىكى 

ئالالھ . ئىسپاتالنسا مهھرى ھهققىگه بىرىلگهن پۇلدىن قايتۇرۇشى كېرەك

لهر  ئوچۇق بىر پاھىشه ئىشنى قىلمىغان ھالهتته، سى-ئۇالر ئوپ«: تائاالنىڭ

ئۇالرغا بهرگهن مهھرىدىن بىر قىسمىنى يۈلېۋىلىش ئۈچۈن، ئۇالرغا بېسىم 

كهلىمىسىدىن زىنا، دىننى » پاھىشه«دېگهن ئايهتتىكى » ئىشلهتمهڭالر

 چۈشهنمهسلىك، ئائىلىدە ئهسكىلىك قىلىش، ناچار سۆزلهر بىلهن ئېرىگه ۋە



 6

 - 242دىي تهپسىر سهئ(  .باشقىالرغا ئازار يهتكۈزۈش مهقسهت قىلىنىدۇ

  .توغرىسىنى ئالالھ بىلگۈچىدۇر). بهت

  

   

  


