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ئېرى ئۆلۈپ كهتكهن ئايالنىڭ تۆت ئاي ئون كۈن 

 توغرىسىدائىددەت تۇتۇشىنىڭ ھېكمىتى 

  سوئالنومۇرلۇق  -٨١١٣٩

  : سوئال

ئېرى ئۆلۈپ كهتكهن ئايالنىڭ تۆت ئاي ئون كۈن ئىددەت تۇتۇشىنىڭ 

  ھېكمىتى نېمه؟ 

  :جاۋاب

ئالالھنىڭ ۋە پهيغهمبهرنىڭ ھۆكۇملىرىنىڭ ھېكمىتىنى بىلىشنىڭ 

  . ئىككى يولى بار

  :بىرىنجىسى

 بولىشى بۇنىڭ ھېكمىتى قۇرئان ۋە ھهدىسلهردە كهلگهندەك  -١

يهنى (سهن يۈز كهلتۈرۈپ كېلىۋاتقان تهرەپنى، « .مۇمكىن

قىبله قىلغانلىقىمىز پهيغهمبهرگه ئهگهشكهنلهرنى ) بهيتۇلمۇقهددەسنى

) يهنى مۇرتهد بولۇپ كهتكهنلهردىن(ئاسىيلىق قىلغانالردىن 

ئهۋەتىلگهن « ). ١٤٣بهقهر (».ئايرىۋېلىشىمىز ئۈچۈنال ئىدى

يهنى پهيغهمبهر (نىڭ ئالدىدا كىشىلهر هللا اپهيغهمبهرلهردىن كېيىن 

ئهۋەتىلگهن بولسا ئهلۋەتته ئىمان ئېيتاتتىم ۋە ئىتائهت قىالتتىم 

  ئىتائهت قىلغۇچىالرغا (گه باھانه بولۇپ قالماسلىقى ئۈچۈن، ) دېگۈچىلهر

  



 ٢

  

ئاسىيلىق قىلغۇچىالرنى (خۇش خهۋەر بهرگۈچى، ) جهننهت بىلهن

   غالىبتۇر، هللا غهمبهرلهرنى ئهۋەتتۇق، ائاگاھالندۇرغۇچى پهي) دوزاختىن

پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم ). ١٦٥نىسا ( »ھېكمهت بىلهن ئىش قىلغۇچىدۇر

چۈنكى ئاخىرەتنى . قهبىرلهرنى زىيارەت قىلىڭالر« :مۇنداق دېگهن

بۇنداق ھېكمهتلىرى بايان قىلىنىپ ). ١٧٦مۇسلىم رىۋايىتى(»يادالندۇرىدۇ

  . نتايىن كۆپتۇركهلگهن ئايهت ۋە ھهدىسالر ئى

ئۆلىماالر ئىجتىهاد ۋە ئىستىنبات ئارقىلىق شهرىئهت   -٢

بۇالرنىڭ بهزىسى توغرا، بهزىسى . ئهھكاملىرىنىڭ ھېكمهتلىرىنى چىقارغان

ئهمما مۆمىن ئادەم ئىشالرنىڭ ھېكمىتىنى . خاتا بولىشى مۇمكىن

غا ئالالھنىڭ بىلىدىغانلىقىغا ئىقرار قىلىپ، ئۇنىڭ پۈتۈن بۇيرۇقلىرى

چۈنكى ئالالھ ھېكمهتسىز ئىش قىلمايدۇ ۋە ھېكمهتسىز، . بويسۇنۇشى الزىم

ئۇ ناھايىتى ھېكمهتلىك ئىش . پايدىسىز ئىشالرغا بهندىلىرنى بۇيرىمايدۇ

  .قىلغۇچى زاتتۇر

  :ئىككىنچىسى

 كۈن ئىددەت تۇتۇشىنى ١٠ئاي ٤ئالالھ ئېرى ئۆلگهن ئايالنىڭ 

ۇپ ئاياللىرى قېلىپ قالغان كىشىلهر ئىچىڭالردا ئۆزى ۋاپات بول« .بۇيرىدى

بولسا، ئاياللىرى تۆت ئاي ئون كۈن ئىددەت تۇتۇشى الزىم، ئىددىتى 

توشقاندىن كېيىن ئۆزلىرى توغرۇلۇق قائىدە بويىچه ئىش قىلسا، سىلهرگه 

هللا ا. ھېچ گۇناھ بولمايدۇ) رچىلىق قىلغۇچىالرغايهنى شۇ ئايالالرغا ئېگىدا(

  ئالالھ ).  ئايهت-٢٣٤بهقهرە (»سىلهرنىڭ قىلغان ئهمهلىڭالردىن خهۋەرداردۇر
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ئهمما ئۆلىماالر ئىجتىهاد . بۇ ئىشنىڭ ھېكمىتىنى ئوچۇق بايان قىلمىغان

  .ئارقىلىق بۇنىڭ ھېكمهتلىرىنى چىقارغان

سهئىد ئىبنى مۇسهييهب، « :ئىبنى كهسىر تهپسىرىدە مۇنداق دېگهن

 كۈن ئىددەت ١٠ئاي ٤ئهبۇل ئالىيه ۋە باشقىالر ، ئېرى ئۆلگهن ئايالنى 

تۇتۇشقا بۇيرۇشتىكى ھېكمهت باال ياتقۇدا باال بارمۇ يوقلىقىنى بىلىش 

مۇشۇنچىلىك مۇددەت كۈتكهندىن كېيىن ئايالنىڭ ئېغىر . ئۈچۈن ئىدى

هسئۇد رىۋايهت قىلغان بىر ئىبنى م. ئاياق ياكى ئهمهسلىكى بىلىنىدۇ

ئىنسان ئانىسىنىڭ « :ھهدىسته پهيغهمبهر ئهلهيهىسساالم مۇنداق دگهن

ئالدىن لهخته قان . سپېرم ھالىتىدە تۇرىدۇ قورسىقىدا قىرىق كۈن 

ھالىتىدە يهنه قىرىق كۈن تۇرىدۇ، ئاندىن گۆش ھالىتىدە قىرىق كۈن 

بۇ ئۈچ  » ەتىپ جان كىرگۈزىدۇتۇرىدۇ، ئاندىن ئالالھ ئۇنىڭغا بىر پهرىشته ئهۋ

ئهگهر ئايال .  قوشۇپ قويۇلغان١٠ئېهتىيات ئۈچۈن يهنه .  ئايدۇر٤قىرىق 

ئېغىر ئاياق بولۇپ قالغان بولسا مۇشۇ ۋاقىتنىڭ ئىچىدە ئۇنىڭ ئېغىر 

  . ئاياقلىقى چوقۇم مهلۇم بولىدۇ

سهئىد ئىبنى ئهبۇ ئۇرۇبه قهتادىن رىۋايهت قىلىپ مۇنداق دگهن، مهن 

ىد ئىبنى مۇسهييهبتىن بۇ ئون كۈننىڭ ھېكمىتى نېمه؟ دەپ سهئ

رەبى ئىبنى . دېگهن ئىدى“بۇ ئون كۈندە بالىغا جان كىرىدۇ” ئۇ . سورىۋىدىم

 ئايغا بۇ ئون ٤مهن ئهبۇل ئالىيهدىن نېمه ئۈچۈن : ئهنهس دەيدۇ

دەپ “بۇ ئون كۈندە بالىغا جان كىرىدۇ” ئۇ . قوشۇۋېتىلگهن؟ دەپ سورىۋىدىم

  .بۇالرنى ئىبنى جهرىر بايان قىلغان.  بهرگهن ئىدىجاۋاب
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 ١٠ ئاي ٤ئايالنىڭ ئىددىتىنى  ئېرى ئۆلگهن « :شهۋكانى مۇنداق دېگهن

كۈن قىلىپ بهلگىلهشنىڭ ھېكمىتى شۇكى، بۇۋاق كۆپىنچه ئۈچىنچى 

    كۈننى قوشۇپ١٠ئالالھ شۇڭا .  ئايدا مىدىراليدۇ٤قىز . ئايدا مىدىراليدۇ

. ئايدىن سهل كىچىكىپرەك مىدىراليدۇ٤بهزى بۇۋاقالر چۈنكى . قويغان

  .». كۈندىن قهتئىي كىچىكىپ كهتمهيدۇ١٠ئاي ٤لېكىن 

مۇسۇلمان ئادەم . ئالالھنىڭ شهرىئىتىگه قارشى چىقىشقا بولمايدۇ

بهزىلهر ئېيتىشى مۇمكىن، . ئالالھنىڭ دېگىنى بويىچه ئىش كۆرىدۇ

ئاي ٤نىڭ بار ياكى يوقلىقىنى ھازىرقى زامان مېدىتسىناسى قورساقتا بالى

لېكىن ئېرى ئۆلگهن .  كۈندىن بۇرۇنال بىلىدۇ ئهمهسمۇ؟ بۇغۇ شۇنداق١٠

 كۈن ئىددەت تۇتۇشىنىڭ سهۋەبى ئۇنىڭ ئېغىر ئاياق ١٠ئاي ٤ئايالنىڭ 

ياكى ئهمهسلىكىنى بىلىش ئۈچۈن دېگهن سۆز قۇرئاننىڭ ياكى 

بهلكى . جتىهادىپهيغهمبهرنىڭ سۆزى ئهمهس، بهلكى ئۆلىماالرنىڭ ئى

بهلكى ئۇالرنىڭ ئىجتىهاتلىرى ئۇنىڭدىكى . توغرىدۇ، بهلكى خاتادۇر

لېكىن ئالالھ نېمه ئۈچۈن . ھېكمهتنىڭ بىر قىسمى بولىشىمۇ مۇمكىن

. شۇنداق بۇيرىغانلىقىنىڭ ھېكمىتىنى، سهۋەبىنى ئۆزى ئۇبدان بىلىدۇ

بلهر بىلهن شۇڭا قۇرئاندا كهسكىن بۇيرۇلغان ئىشالرنى ھهر قانداق سهۋە

  .تهرك ئېتىشكه بولمايدۇ

 


