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ھۆسن تۈزەش ئوپېراتسىيىسى قىلدۇرۇشنىڭ 

 ھۆكمى

   نومۇرلۇق سوئال-47694

  :سوئال

بۇرنۇمنى گۈزەللهشتۈرۈش ئوپېراتسىيىسى قىلدۇرماقچى ئىدىم، بۇنداق 

قىلىش ھاراممۇ؟ بۇ سهۋەبلىك ئىچىم بهك پۇشۇق، ئوپېراتسىيه 

. تىمغا تهسىر يهتكۈزۈشى مۇمكىنقىلدۇرمىسام بهلكى كېلىچهك ھايا

  .دوختۇرالرمۇ ئوپېراتسىيه قىلىش كېرەكلىكىنى دەيدۇ؟

  : جاۋاب

  .سانا ئالالھقا خاستۇر-بارلىق ھهمدۇ

  :ھۆسن تۈزەش ئوپېراتسىيىسى ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ

بۇ ئىنسان . زۆرۈر بولغان ھۆسن تۈزەش ئوپېراتسىيىسى: بىرىنچى

ق قىلىش ئۈچۈن قىلىنىدۇ، بۇ جىسىمدىكى مهلۇم ئهيىبلهرنى يو

كېسهللىك ياكى قاتناش ھادىسىسى، كۆيۈك سهۋەبلىك، پۇت قولنىڭ 

بارماقلىرى ئارتۇق تۇغۇلغان بولسا، مهزكۇر بارماقنى كېسىۋېتىش ياكى 

قوش بارماقنى ئاجرىتىشقا ئوخشاش ئىنساننىڭ گۈزەللىكىگه بهلگىلىك 

  .ئىبارەتيوق قىلىشتىن  تهسىر كۆرسىتىدىغان ئهيىبلهرنى 

بۇ تۈردىكى ھۆسن تۈزەش ئوپېراتسىيىسىنى قىلدۇرۇشتا، ئهيىب 

ئىگىسى ئالالھنىڭ يارىتىش شهكلىنى ئۆزگهرتىشنى مهقسهت قىلمىغاندا 

بۇ سۆزىمىزنى . بۇ تۈردىكى ئوپېراتسىيىنى قىلىش جايىزدۇر

  .كۈچلهندۈرىدىغان ھهدىسلهرمۇ بايان قىلىنغان
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 جاھىلىيهت دەۋرىدە يۈز بهرگهن بىر ئهرپهجه ئىبنى ئهسئهدنىڭ بۇرنى،«

ئۇرۇشتا جاراھهتلهنگهن بولۇپ، كۈمۈش بۇرۇن سالدۇرغاندا بۇرنى ئۆزىگه 

سېسىق پۇرايتتى، پهيغهمبهر ئهلهيهىساالم ئۇنى ئالتۇندىن بۇرۇن 

بۇ ھهدىسنى تىرمىزى، ئهبۇ داۋۇد، نهسائى رىۋايهت » سالدۇرۇشقا بۇيرىغان

- 824ناملىق ئهسىرىنىڭ " ۇلغهلىلئىرۋائ"شهيخ ئهلبانى . قىلغان

  .نومۇرلۇق ھهدىسته ياخشى ھهدىس دېگهن

ئابدۇلالھ ئىبنى مهسئۇد رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ پهيغهمبهر 

ئالالھ ياراتقان شهكلىنى ئۆزگهرتىپ، قىشىنى «: ئهلهيهىسساالمنىڭ

تهردۈرگهن ۋە تىرىپ قويغان، تېخىمۇ گۈزەل بولىمهن دەپ ساق 

ئاچقۇزغان ئايالالرغا لهنهت قىلغانلىقىنى چىشلىرىنىڭ ئارىلىقىنى 

بۇ ھهدىسنى بۇخارى ۋە مۇسلىم رىۋايهت » ئاڭلىدىم دەپ رىۋايهت قىلىدۇ

  .قىلغان

پهيغهمبهر : "ئىمام نهۋەۋىي يۇقىرىقى ھهدىسنى شهرھىلهپ مۇنداق دەيدۇ

تېخىمۇ گۈزەل بولىمهن دەپ ساق چىشلىرىنىڭ «ئهلهيهىسساالمنىڭ 

دېگهن سۆزى، گۈزەللىكنى مهقسهت »  ئايالالرغا لهنهتئارىلىقىنى ئاچقۇزغان

ئهمما مهلۇم سهۋەبلهر بىلهن ياكى . قىلىپ قىلغانالرغا قىلىنغان لهنهتتۇر

چىشلىرى باشقىالر تهرىپىدىن ئهيىبلىك دەپ قارالغان ۋاقىتتا قىلدۇرسا 

  ".ئالالھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۇچىدۇر. ھېچ گۇناھ بولمايدۇ

ق بولۇشنى مهقسهت قىلىپ، ھۆسن تۈزەش چىرايلى: ئىككىنچى

ئوپېراتسىيىسى قىلدۇرۇش بولۇپ، چوڭ بۇرۇننى كىچىك قىلىش، 

كۆكسىنى چوڭايتىش ياكى كىچىكلهشتۇرۇش، قورۇق يوقۇتۇش ۋە شۇنىڭغا 

  .ئوخشاش ئوپېراتسىيىلهردىن ئىبارەت
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بۇ تۈردىكى ئوپېراتسىيىنى قىلىش مهلۇم زۆرۈرىيهت ياكى ھاجهتتىن 

لنى ئۆزگهرتىشنى مهقسهت ، بهلكى ئالالھ ياراتقان شهكىبولماستىن

ھهۋەس شهھۋەتلىرىگه -قىلغانلىق بولۇپ، ئىنسانالر ئۆزىنىڭ ھاۋايى

ئهگىشىپ، ئالالھنىڭ يارىتىش شهكلى بىلهن ئويناشقانلىقى ياكى 

مهڭسىتمىگهنلىكى بولۇپ، بۇنىڭغا ئوخشاش ئىشالرنى قىلىش توغرا 

ارىتىش چۈنكى ئۇ ئالالھنىڭ ي. ئهمهس ۋە شهرىئهتته ھارام دېيىلىدۇ

يهنى (ئۇالر « : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ. شهكلىنى ئۆزگهرتكهنلىكتۇر

نامالر بىلهن (چىشى ) ئۆزلىرى(ئالالھنى قويۇپ، پهقهت ) مۇشرىكالر

بۇتالرغا ئىبادەت قىلىدۇ، پهقهت ئالالھنىڭ ئىبادىتىدىن باش ) ئاتىۋالغان

ەھمىتىدىن يىراق ئالالھ شهيتاننى ر. تارتقان شهيتانغا ئىبادەت قىلىدۇ

مهن ئهلۋەتته سېنىڭ بهندىلىرىڭدىن مۇئهييهن «: قىلدى، شهيتان ئېيتتى

شۇنداقال چوقۇم ئۇالرنى ئازدۇرىمهن، ئۇالرنى خام . ساندىكىلهرنى ئىگىلهيمهن

يهنى ھايات ئۇزۇن، قىيامهت، ھېساب ئېلىش يوق (خىيال قىلدۇرىمهن 

، ئۇالرنى چوقۇم چاھار )دېگهندەك باتىل ئهقىدىلهرنى كۆڭلىگه سالىمهن

قۇالقلىرىنى يېرىشقا ) بۇتالرغا نهزەر قىلىپ بهلگه ئۈچۈن(پايالرنىڭ 

يهنى (بۇيرۇيمهن، ئۇالرنى چوقۇم ئالالھنىڭ مهخلۇقاتىنى ئۆزگهرتىۋېتىشكه 

ئىشالرغا ) قۇلالرنى ئاختا قىلىش، ئۇالرغا مهڭ ئويدۇرۇشقا ئوخشاش

دۇنيا (اننى دوست تۇتىدىكهن، ئۇ كىمكى ئالالھنى قويۇپ شهيت. »بۇيرۇيمهن

- 118-117سۈرە نىسا » ئوپئوچۇق زىيان تارتقان بولىدۇ) ۋە ئاخىرەتته

  . ئايهتلهر119

دېمهك؛ شهيتان بهندىلهرنى ئالالھنىڭ ياراتقان شهكلىنى ئۆزگهرتىشكه 

بۇنىڭدىنمۇ تهپسىلىراق بىلىشنى ئىستىگهنلهر مۇھهممهد . ( بۇيرۇيدۇ
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ناملىق " ىببى ئوپېراتسىيىگه ئائىت ئهھكامالرت"مۇختار شهنقىيتىنىڭ 

  ).ئهسىرىگه مۇراجىئهت قىلسۇن

شهيخ مۇھهممهد ئىبنى سالىه ئهلئۇسهيمىيندىن ھۆسن تۈزەش 

ئوپېراتسىيىسى قىلدۇرۇش ۋە ئۇنى ئۆگۈنۈشنىڭ ھۆكمى توغرىسىدا 

  :سورالغاندا مۇنداق دەپ جاۋاب بهرگهن

  : ھۆسن تۈزەش ئىككى تۈرلۈك بولىدۇ

مهلۇم ھادىسىلهر سهۋەبىدىن پهيدا بولغان ئهيىبلهرنى يوق : چىبىرىن

چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالممۇ . قىلىش ئۈچۈن بولۇپ، بۇ دۇرۇس بولىدۇ

  .ئۇرۇشتا بۇرنى كېسىلگهن ئادەمنى ئالتۇندىن بۇرۇن سالدۇرۇشقا بۇيرىغان

ق مهلۇم ھادىسىلهر سهۋەبىدىن پهيدا بولغان ئهيىبلهرنى يو: ئىككىنچى

قىلىش ئۈچۈن بولماستىن، بهلكى گۈزەللىكنى ئاشۇرۇش ئۈچۈن بولۇپ 

چۈنكى پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم جىسىمدىكى . بۇنداق قىلىش ھارامدۇر

مهلۇم ئهيىبلهرنى يوق قىلىشنى مهقسهت قىلماستىن، تېخىمۇ گۈزەل 

بولۇشنى مهقسهت قىلىپ، ئالالھ ياراتقان شهكىلنى ئۆزگهرتىپ، قىشىنى 

هن ۋە تىرىپ قويغان، چىشلىرىنىڭ ئارىلىقىنى ئاچقۇزغان، چاچ تهردۈرگ

سالدۇرغان ۋە سىلىپ قويغان، بهدەنلىرىگه ھهر خىل رەسىم، خهت ۋە مهڭ 

  .چهكتۈرگهن ۋە چېكىپ قويغان ئايالالرغا لهنهت قىلغان

ئهمما ھۆسن تۈزەش ئوپېراتسىيىسى قىلىشنى ئۈگۈنۈش، 

ىدىكهن، بۇنى ئۈگۈنۈشنىڭ پاكۇلتىتىنىڭ دەرس پروگراممىسىدا بول

لېكىن باشقىالر تهلهپ قىلغاندا، بۇ بىلىمنى ئىشلهتمهسلىك . زېيىنى يوق

كېرەك، بهلكى ئوپېراتسىيىنى تهلهپ قىلغان كىشىگه نهسىههت قىلىپ، بۇ 
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چۈنكى كۆپلىگهن ۋاقىتالردا دوختۇرنىڭ . تهلىپىدىن ياندۇرۇشى الزىم

  .نهسىهىتى كىشىلهرنىڭ ئېسىدىن چىقمايدۇ

 ياكى كۆرۈمسىزلىك -ئىنسان جىسمىدا ئهيىب: سۆزنىڭ خۇالسىسى

بولۇپ، ئىجتىمائىي تۇرمۇشىغا بىۋاسته تهسىر كۆرسىتىدىغان بولسا، بۇ 

ئهيىبنى يوقۇتۇشنى مهقسهت قىلىپ ھۆسن تۈزەش ئوپېراتسىيىسى 

ئهمما گۈزەللىكىنى ئاشۇرۇشنى مهقسهت قىلىپ . قىلدۇرسا بولىدۇ

  . دۇرۇس ئهمهسئوپېراتسىيه قىلدۇرۇش

  .ھهممىدىن توغرىسىنى ئالالھ بىلگۇچىدۇر

  

  


