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 كۈن توشماستىن ٤٠قورساقتىكى تۈرەلمىنى  

  چۈشۈرۋېتىشنىڭ ھۆكمى نېمه؟

   

  نومۇرلۇق سوئال ١١٥٩٥٤

  :سوئال

ر ئاياق بولۇپ قالغىنىغا بىر ئايال تۆت ئايلىق بالىسى بار، ئهمما ئېغى

ئىككى ياكى ئۈچ ھهپته بولۇپتۇ، بۇ ھامىلىلىك ئۇ ئايالغا ياكى ئېمىۋاتقان 

  بالىسىغا زىيانلىق بولسا قانداق قىلىدۇ؟

  : جاۋاب

 كۈن توشمىغان بۇۋاقنى ئېلىۋېتىش مهسىلىسىدە ٤٠ئۆلىماالر 

هزھىبىدە ھهنهپى، شاپىئى مهزھهبلىرىدە، ئهمما ھهنبهلى م. ئىختىالپالشقان

ئىبنى ھهمام مۇنداق .  كۈن توشمىغان بۇۋاقنى ئېلىۋەتسه بولىدۇ دەيدۇ٤٠

تۆرەلمىدە ھېچ نهرسه يارىتىلمىغان ھالهتته بولسا ئۇنى : دېگهن

  .چۈشۈرۋېتىشكه بولىدۇ

بالىغا جان كىرىپ بولغاندىن كېيىن ئۇنى : رەملى مۇنداق دېگهن

  .دۇرئۇنىڭدىن ئىلگىرى جائىز. ئېلىۋېتىش ھارامدۇر

جان كىرىشتىن سهل بۇرۇن بولسىمۇ : قهليۇبىي مۇنداق دېگهن

رەفائه ئىبنى : ئىبنى رەجهب ھهنبهلى مۇنداق دېگهن. ئېلىۋېتىشكه بولىدۇ

رافىدىن رىۋايهت قىلىنىدۇكى،مېنىڭ يېنىمدا كاتتا ساھابىالردىن ئۆمهر، 

باال بولمىسۇن دەپ سپېرمنى ( ئېلى، زۇبهير، سهئىد ئولتۇرۇپ، ئهزله



 ٢

ئۇنىڭدا ھېچبىر  ھهققىدە پاراڭالشتى ۋە ) بهچچىداننىڭ سىرتىغا تۆكۈش

بىراق ئۇالر بۇنداق قىلىش : بىر ئادەم تۇرۇپ. يىشتىگۇناھ يوقلىقىنى دې

ئهلى رەزىيهلالھۇ ئهنهۇ . ئىشىغا ئوخشايدۇ، دېدى»بالىالرنى تىرىك كۆمۈش«

 مهزگىل ئۆتۈشى ٧بهلكى ئۇنىڭغا . بۇ تىرىك كۆمۈش ئهمهس. ياق: دېدى

تۇپراق بولىدۇ، ئاندىن مهنى بولىدۇ، ئاندىن قان پارچىسى بولىدۇ،  . الزىم

ن بىر پارچه گۆش پارچىسى بولىدۇ، ئاندىن سۆڭهك بولىدۇ، ئاندىن ئاندى

ئۆمهر شۇ ۋاقىتتا . رەسمى گۆش ئۈنىدۇ، ئاندىن باشقا بىر خهلق بولىدۇ

  .راست ئېيتتىڭ، ئالالھ ئۆمرۈڭنى ئۇزۇن قىلسۇن، دېدى: ئهلىغا

مالىكىي مهزھهبتىكىلهر بالىنىڭ چۈشۈرىۋېتىشنى مۇتلهق جائىز 

. ى ھهنهپىلهر بىلهن بهزى شافىئىيلهرمۇ شۇنداق دەيدۇبهز. ئهمهس دەيدۇ

 ٤٠ئانا رەھمىدە ئورۇن ئالغان مهنىنى ھهتتا « دېگهن كىتابتا »شهرھ كهبىر«

ئهمما جان كىرىپ بولغاندىن . كۈن تولۇشتىن بۇرۇنمۇئېلىۋېتىشقا بولمايدۇ

  .دېگهن» قات ھارامنى ئىشلىگهنلىكتۇر-كېيىن ئېلىش قاتمۇ

كۇۋەيت . ۆزۈر سهۋەبى بىلهن ئالسا بولىدۇ، دەپ قارىغانبهزى ئالىمالر ئ

  : كاتتا ئۆلىماالر پهتىۋا ھهيئىتىنىڭ قارارىدا مۇنداق كهلگهن

پهقهت شهرئى . بالىنى قانداقال بىر شارائىتتا چۈشۈرۈشكه بولمايدۇ. ١

  .ئۆزۈر تېپىلسا چۈشۈرۈشكه بولىدۇ

ئانىسىنىڭ  كۈنلۈك بولمىغان بولسا، ٤٠باال قورساقتا تېخى . ٢

ھاياتىنى قۇتقۇزۇش ياكى باشقا شهرئىي ئۆزۈرلهر تۈپهيلى ئېلىۋېتىشقا 

  .بولىدۇ

سهئۇدى ئهرەبىستاننىڭ كاتتا ئۆلىمالىرى پهتىۋا ھهيئىتىدىمۇ شۇنداق 

ئهگهر ئانىنىڭ ھاياتى . ئهسلىدە بالىنى چۈشۈرۈش جائىز ئهمهس: دېيىلگهن



 ٣

 بولسا، شهرئىي ئۆزۈر بىلهن  كۈن توشمىغان٤٠خهتهردە قېلىپ، بالىغا تېخى 

لېكىن پهرزەنت تهربىيهلهشنىڭ .( ئۇنى چۈشۈرۈشكه بولىدۇ

قېيىنچىلىقىدىن ۋەياكى تۈغۈت چهكلهش، بىقىپ بواللماسلىق قاتارلىق 

 ٤٠ئهمما باال  ).ئورۇنسىز باھانىالر بىلهن بالىنى چۈشۈرۈش ھارامدۇر

 چۈشۈرۈشكه كۈنلۈكتىن ئاشقان بولسا قايسى بىر سهۋەب بىلهن ئۇنى

بۇ .  كۈندىن كېيىن ئۇ قان پارچىسىغا ئايلىنىدۇ٤٠چۈنكى . بولمايدۇ

  . يارىتىلىشنىڭ باشلىنىشىدۇر

سورىغۇچىنىڭ ئهھۋالىغا كهلسهك، شۇ ھالهتته بولسا يهنى ئېلىۋەتمىسه 

ئانىسىغا ياكى ئېمىۋاتقان بۇۋاققا زىيان يېتىش ئېنىق بولۇپ 

. ىشى بىلهن ئۇنى ئېلىۋەتسه بولىدۇئىشهنچىلىك ئورگانالرنىڭ قارار بېر

  .توغرىسىنى ئالالھ بىلىدۇ

 


