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 مۇسۇلمان قىزنىڭ كاپىر بىلهن تۇرمۇش قۇرۇشىنىڭ ھۆكمى

  نومۇرلۇق سوئال-8396

  :سوئال

مۇسۇلمان ئايالنىڭ كاپىر بىلهن توي قىلىشىنىڭ ھۆكمى ۋە ئۇنىڭ شهرىئهتته 

  بهلگىلهنگهن جازاسى نېمه؟

  :جاۋاب

 مۇسۇلمان ئايالنىڭ يهھۇدى، خرىستىئان، بۇددىست دىنىغا ئىتىقاد قىلغۇچى

ايال كىشىنى  ئهرلهر بىلهن توي قىلىشى دۇرۇس بولمايدۇ، چۈنكى ئياكى دىنسىز

  . ھىمايه قىلىش، تۇرمۇشىغا كاپالهتلىك قىلىش ھۇقۇقى ئهر كىشىگه تاپشۇرۇلغان

غا ئىسالم دىنىدا يول كاپىر ئهركىشىنىڭ مۇسۇلمان ئايالنى باشقۇرۇشى

 ھهمدە )خانىملىرىنىڭ ئىززەتلىك ياشىشى كۆزدە تۇتىلىدۇ- ئىسالم قىز( ،قويۇلمايدۇ

ىدىن باشقا دىنالر تئېتىقا ئىسالم .  دىندۇرئىسالم دىنى ھهق .دۇرۇس بولمايدۇ

مۇشرىك ئهرلهر ئىمان ئېيتمىغىچه «: جانابى ئالالھ بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. ۇردباتىل

ئايهتنىڭ بىر -221سۈرە بهقهرە [»...مۆمىن ئايالالرنى ئۇالرغا ياتلىق قىلماڭالر

 كاپىرالرغا ھهرگىز مۆمىنلهرگه قارشى ئالالھ« : تتهجانابى ئالالھ يهنه بىر ئايه. قىسمى

  ].ئايهتنىڭ بىر قىسمى-141سۈرە نىسا [. دېگهن» يول بهرمهيدۇ

ئىسالم دىنى پۈتۈن «: پهيغهمبىرىمىز مۇھهممهد ئهلهيهىسساالم مۇنداق دېگهن

  . »دىنالردىن بۈيۈكتۇر، ئۇنىڭدىن ئۈستۈن تۇرىدىغان دىن يوقتۇر

 قۇرۇشنىڭ ھۆكمىنىڭ قانداق مۇسۇلمان ئايال كاپىر بىلهن تۇرمۇش

. بولىدىغانلىقىنى بىلىپ تۇرۇپ توي قىلغان بولسا، ئۇ ئايال زىنا قىلغان بولىدۇ

جازا كىشىلهر .(شهرىئهتته، ئۇنىڭ جازاسى زىناخۇرغا بىرىلگهن جازا بىلهن جازالىنىدۇ 

) - م- .تهرىپىدىن ئهمهس بهلكى ئىسالمى ھاكىمىيهت تهرىپىدىن ئىجرا قىلىنىدۇ

 ئۇنىڭ ھۆكمىنىڭ قانداق ئىكهنلىكىنى بىلمهي توي قىلغان بولسا، ئۇ ئايالغا ئهگهر
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خوتۇن ئىككىسىنى ئايرىۋېتىش كېرەك، تاالق قىلىش - بۇ ئهر. جازا قوللىنىلمايدۇ

  .  نىكاھ باتىلدۇرالرنىڭ ئارىسىدىكىچۈنكى ئۇ. ھاجهتسىز بولىدۇ

ۋەلىسى، ئىسالم بۇ خىلدىكى توي مهرىكىسنى ئۆتكۈزۈشتىن ئىلگىرى قىزنىڭ 

 ھۆرمىتىنى ساقلىشى، - دىنى ئهزىز قىلغان مۇسۇلمان قىز پهرزەنتىنىڭ ئىززەت 

ئىسالم دىنى كۆرسهتكهن پرىنسىپالردىن ھالقىماسلىقى كېرەكلىكى تهۋسىيه 

  . قىلىنىدۇ

شهرەپ ئىزدەيدىكهن، شهرەپنىڭ ) دۇنيادا(كىمكى « : جانابى ئالالھ مۇنداق دېگهن

ا قيهنى ئىنسان ئالالھ(» ).تىن تىلىسۇنئالالھئۇنى (مهنسۇپ  قا ئالالھھهممىسى 

  .)ئىتائهت قىلىش بىلهن ئىززەتلىك بولىدۇ

  .ھهممىدىن توغرىنى بىلگۈچى جانابى ئالالھتۇر

  

  

   

   

   

  


