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 غرىسىداتويلۇقنى يهڭگىل قىلىشنىڭ سۈننهتلىكى تو

   نومۇرلۇق سوئال- 10525

  : سوئال 

جهمئىيهتته بهزى كىشىلهرنىڭ تويلۇقنى ھهددىدىن زىيادە 

ئاشۇرىۋەتكهنلىكىنى كۆرۈۋاتىمىز، بۇنداق قىلىش سۈننهتكه ئۇيغۇنمۇ؟ 

تويلۇق مېهرى ئۈچۈن شهرىئهتته مهلۇم چهك بېكىتىلگهنمۇ؟ بۇ ھهقته 

  .تهپسىلى چۈشهنچه بېرىشىڭالرنى سورايمىز

  : جاۋاپ 

بارلىق گۈزەل ماختاشالر ئالهملهرنىڭ پهرۋەردىگارى بولغان ئالالھقا 

  .خاستۇر

توي قىلىش ۋە تۇرمۇشلۇق بولۇش ئالالھنىڭ كاتتا نېمهتلىرى ۋە 

ئايالالر « : ئالالھ تائاال بۇ ھهقته مۇنداق دەيدۇ. ئاالمهتلىرىنىڭ بىرىدۇر 

ئۇالرنى سىلهرنىڭ ) ھنىڭئالال( ئۈلپهت ئېلىشىڭالر ئۈچۈن - بىلهن ئۇنسى 

 - مېهر )  خوتۇن ئارىسىدا- يهنى ئهر (ئۆز تىپىڭالردىن ياراتقانلىقى، ئاراڭالردا 

) كامالى قۇدرىتىنى كۆرسىتىدىغان(مۇھهببهت ئورناتقانلىقى ئالالھنىڭ

 شۈبهىسىزكى، - ئاالمهتلىرىدىندۇر، پىكىر يۈرگۈزىدىغان قهۋم ئۈچۈن، شهك 

  ].ئايهت -21رۇم سۈرىسى [ » . بار بۇنىڭدا نۇرغۇن ئىبرەتلهر

ئالالھ تائاال مۆمىن بهندىلهرنى قول ئاستىدىكىلهرنى تۇرمۇشلۇق 

ئاراڭالردىكى بويتاق ئهر، ئايالالرنىڭ ۋە « : قىلىشقا بۇيرۇپ مۇنداق دەيدۇ

ياخشى قۇل ۋە ياخشى چۆرىلىرىڭالرنىڭ بېشىنى ئوڭالپ قويۇڭالر؛ ئهگهر 

ئۇالرنىڭ يوقسۇزلۇقى سىلهرنىڭ ئۇالرنىڭ (ا ئۇالر يوقسۇز بولىدىغان بولس
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، ئالالھ ئۇالرنى ئۆز كهرىمى )بېشىنى ئوڭالپ قويۇشۇڭالرغا توسۇق بولمىسۇن

كهڭدۇر، ئالالھ بهندىلهرنىڭ ) كهرىمى(بىلهن باي قىلىدۇ، ئالالھنىڭ 

  ].ئايهت -32نۇر سۈرىسى [ » .مهنپهئىتىنى بىلگۈچىدۇر 

كه كۆپ مهنپهئهتلهر ھاسىل نىكاھلىنىش ئارقىلىق ئىنسانىيهت

بولىدۇ، ئىسالم ئۈممىتى كۆپىيىدۇ، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ 

شۇنداقال . ئۈممىتىنىڭ كۆپلۈكى بىلهن پهخىرلىنىشى روياپقا چىقىدۇ 

ئايالالرنىڭ ئهخالقى ۋە ئىستىلى بۇزۇلۇشنىڭ ئالدىنى ئىلىش قاتارلىق -ئهر

  .نۇرغۇن ياخشىلىقالر بارلىققا كېلىدۇ

ۇن كىشىلهر قىزلىرىنىڭ تويلۇق مېهرىنى زىيادە قىلىۋېتىش نۇرغ

شۇ . ئارقىلىق تۇرمۇش قۇرغۇچىالرنىڭ يولىنى قىيىنالشتۇرۇپ قويدى 

شۇنىڭ . سهۋەپتىن كۆپلىگهن ياشالر تۇرمۇش قۇرۇشتىن ئاجىز كهلدى

بىلهن ئۇالر دىنىمىزدا چهكلهنگهن يولالر ئارقىلىق ئازغۇنلۇق ۋە 

ارەت ئىستىلى بۇزۇقچىلىققا گىرىپتار بولدى، ئهخالقسىزلىقتىن ئىب

نهتىجىدە جهمئىيهتته ئهخالقسىزلىق ۋە ئىجتىمائى ئاالقىدا ئىزتىراپلىق 

  .پهيدا بولىدۇ

تويلۇق ۋ ە مېهىر ئايالالرنىڭ ھهققى بولۇپ، بۇنى ئىسالم شهرىئىتى 

بهلگىلىگهن، بۇ ئهرلهرنىڭ مهزكۇر قىز بىلهن توي قىلىشقا بولغان 

« : ئالالھ تائاال مۇنداق دەيدۇ.  ئىپادىلهشتىن ئىبارەتتۇررىغبىتىنى

. ئايالالرغا ئۇالرنىڭ مهھرىلىرىنى خۇشاللىق بىلهن سوۋغا قىلىپ بېرىڭالر

ئهگهر ئۇالر ئۇنىڭدىن بىر قىسمىنى سىلهرگه ئۆتۈنۈپ بهرسه، ئۇنى 

سۈرە نىسا [ » . يهڭالر )  ھاالل بىلىپ-يهنى پاك (مهززىلىك، سىڭىشلىق 

  ].ايهت ئ-4
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بۇنىڭدىن ئايالالرنى سېتىلىدىغان تاۋار دېگهنلىك ئىپادىلهنمهيدۇ، 

ھۆرمىتى، ئهرنىڭ توي قىلىشقا كهسكىن بهل - بهلكى بۇ ئايالالرنىڭ ئىززەت

باغلىغانلىقى ۋە تۇرمۇشنىڭ ئېغىرچىلىقىنى كۆتۈرۈشكه تهييار 

  .ئىكهنلىكىنىڭ دەلىلىدۇر

هلگىلهپ بهرمىدى، شۇنداقال شهرىئهت مهلۇم مىقداردا تويلۇق ھهققى ب

  . تويلۇقنى ئاسانالشتۇرۇپ، مېهىرنى يهڭگىللىتىشكه رىغبهتلهندۈردى 

نىكاھنىڭ ئهڭ ياخشىسى « : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم مۇنداق دەيدۇ

يهنه بىر ] . ئىبنى ھىببان رىۋايهت قىلغان [ » .قواليلىق بولغىنىدۇر 

ھاكىم . [ دېگهن » مېهىرنىڭ ئهڭ ياخشىسى ئاسان بولغىنىدۇر«:دىستهھه

  ].ۋە بهيههقىي رىۋايهت قىلغان 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم توي قىلىشنى تهلهپ  يهنه بىر ھهدىسته 

تۆمۈر ئۈزۈكتهك بىر نهرسه بولسىمۇ تويلۇق « : قىلغان بىر كىشىگه

  ].بىرلىككه كهلگهن ھهدىس . [ دېگهن» بهرگىن 

ۇ ئىشتا پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم ئىسالم ئۈممىتىگه نهمۇنىلىك ئۈلگه ب

بولدى ۋ ە جهمئىيهتته بۇ پرىنسىپنىڭ رېئاللىققا ئايلىنىشى ئۈچۈن 

كىشىلهر ئارىسىدا يهڭگىللىك ۋە . ئهمهلىي ئاساسنى كۈچهيتتى 

  .ئاسانالشتۇرۇش روھىنى تاراتتى

لىنىدۇكى، ئهلى ئىبنى ئابباس رەزىيهلالھۇئهنهۇدىن رىۋايهت قى

مهن پاتىمه رەزىيهلالھۇئهنها بىلهن توي « : رەزىيهلالھۇئهنهۇ مۇنداق دەيدۇ

! ئى ئالالھنىڭ ئهلچىسى: قىلغان ۋاقتىمدا، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمغا

ئۇنىڭغا تويلۇق : بىزگه رۇخسهت قىلسىال دېسهم، پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم

نىڭغا بېرىدىغان ھېچنهرسه يوق يېنىمدا ئۇ: بىر نهرسه بهرگىن دېدى، مهن
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) يهنى ئۇرۇشتا كىيىدىغان قالقان كىيىم(دېسهم، تۆمۈر كىيىمىڭ قىنى؟ 

ئۇنى : پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم. يېنىمدا بار دېدىم : دەپ سورىۋىدى، مهن

مانا بۇ جهننهت ] . نهسائىي رىۋايهت قىلغان . [ پاتىمىگه بهرگىن دېدى

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ قىزى پاتىمه ئاياللىرىنىڭ سهردارى بولغان 

  .رەزىيهلالھۇئهنهانىڭ تويلۇق مېهرىدۇر

بۇنىڭدىن ئىسالمدا مېهىرنىڭ ئۆزىال مهقسهت قىلىنمايدىغانلىقى 

  .تهكىتلىنىدۇ

ئايالالرنىڭ : " ئۆمهر رەزىيهلالھۇئهنهۇ كىشىلهرگه خىتاب قىلىپ

ادا ئىززەتلىك ۋە تويلۇق مېهرىنى ئاشۇرۇۋەتمهڭالر، ئهگهر بۇ ئىش دۇني

ئالالھنىڭ نهزىرىدە ھۆرمهتلىك بولىدىغان بولسا ئېدى، بۇ ئىشقا 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالم بهك اليىق ئېدى، ئۇ ئۆزىنىڭ ئاياللىرى ۋە 

 كۇمۇش 135 دىرھهمگه باراۋەر يهنى 480( ئۇقىييه 12قىزلىرى ئۈچۈن 

ىڭ كىمكى قىزلىرىن. دىن ئارتۇق تويلۇق مېهىر سالمىدى )تهڭگه

مېهرىنى ئىغىرالشتۇرىدىكهن، توي قىلغۇچىنىڭ كۆڭلىدە ئۇ ئايالغا 

سهن بىلهن توي قىلىش ئۈچۈن  نىسبهتهن ئۆچمهنلىك پهيدا بولىدۇ ۋە 

ئىبنى ماجه . [ نۇرغۇن قىيىنچىلىققا ئۇچرىدىم، قهرزدار بولدۇم دەيدۇ

  ].رىۋايهت قىلغان 

-194-  32ڭ شهيخۇل ئىسالم ئىبنى تهيمىيه پهتىۋاالر توپلىمىنى

قىزلىرىنىڭ تويلۇق مېهرىنى پۈتۈن ئالهمدىكى : " بهتلىرىدە مۇنداق دەيدۇ

ئايالالرنىڭ ياخشىسى ۋە ئايالالرنىڭ سهردارى بولغان 

پهيغهمبهرئهلهيهىسساالمنىڭ قىزلىرىنىڭ ۋە ئاياللىرىنىڭ تويلۇق 

بۇ . مېهرىدىن ئاشۇرۋىتىدىكهن، ئۇ ئهخمهق ۋە جاھىل ھېسابلىنىدۇ 
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ئهمما كهمبهغهللهر ئۆزلىرىنى .  يېتىدىغان كىشىلهر ئۈچۈندۇر قۇدرىتى

مۇشهققهتكه تاشلىماستىن بهلكى قۇدرىتىنىڭ يېتىشچه تويلۇق بېرىشى 

  .كېرەك

ناملىق ئهسهردە، ئىمام ئهھمهدنىڭ قادىر بولغۇچىالرنىڭ " پهتىۋا كۇبرا" 

دەپ  دىرھهمدىن ئاشۇرۇۋەتمهسلىكى ياخشى 400ئايالالر تويلۇق مېهىرىنى

  .قارالغان كۆزقارىشى قهيت قىلىنغان

: بهتته- 178توم - 5ناملىق ئهسىرى" زادۇلمهئاد" ئىبنى قهييۇم 

تويلۇقنى يهڭگىل قىلىشقا رىغبهتلهندۈرۈلگهن بهزى ھهدىسلهرنى بايان 

بۇ ھهدىسلهرنىڭ مهزمۇنىدىن قىزغا بېرىلىدىغان : " قىلىپ مۇنداق دەيدۇ

تويلۇقنى .  بېكىتىلمىگهن   مېهىر ھهققىنىڭ ئهڭ ئاز مىقدارى

ئېغىرالشتۇرۇش نىكاھدا ياخشى كۆرۈلمهيدىغان ئىشالردىن بولۇپ، تويلۇق 

  .دەيدۇ " ئاز تهلهپ قىلىنغان تۇرمۇشتا ئاسانلىق ۋە بهرىكهت بولىدۇ

بۇنىڭدىن ھازىر كىشىلهرنىڭ تويلۇقنى خالىغانچه 

هندە ئېغىرالشتۇرۇشىنىڭ شهرىئهتكه خىالپ ئىكهنلىكى ئوچۇق ناماي

  . بولىدۇ

  :تويلۇقنىڭ يهڭگىل بولۇشىنى تهۋسىيه قىلىشتىكى ھېكمهت

كىشىلهر ئارىسىدا تۇرمۇشلۇق بولۇشنى ئاسانالشتۇرۇش، تويلۇقنىڭ 

ئېغىرلىقى سهۋەبىدىن ئۇالرنىڭ نىكاھلىنىشتىن باش تارتىپ 

  . جهمئىيهتته تۈرلۈك بۇزۇقچىلىققا چۈشۈپ قىلىشىنىڭ ئالدىنى ئېلىشتۇر

  .الھ ھهممىدىن ياخشى بىلگۈچىدۇرجانابى ئال

 

   



 6

  

  

  

  


