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ئايال بىر بىرىنىڭ خهۋىرى يوق ھالدا باال ئىلىشتىن -ئهر

  لىنىشنىڭ جائىز ئهمهسلىكى توغرىسىداچهك

   

   نومۇرلۇق سوئال-45177

  : سؤال

ئايالالر كېسىلى دوختۇرىغا بىر ئايال كېلىپ، ئۇنىڭدىن تۇغۇتنى چهكلهش دورىسى 

ئايال ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز كهلگهن بولۇپ، ئۇ ئۆزىنى . يېزىپ بېرىشىنى سورايدۇ

ڭدىن بالىلىرىنىڭ بارلىقىنى، ئۆزىنىڭ ئاقالشتا ئېرىنىڭ يهنه بىر خوتۇنىنىڭ ۋە ئۇنى

دوختۇر ئۇنىڭغا تۇغۇتنى چهكلهش . تېخىچه ئۇنىۋېرسىتېتتا ئوقۇۋاتقانلىقىنى ئېيتقان

  دورىسى يېزىپ بهرسه بوالمدۇ؟

   

  : جاۋاب

. ئېرىنىڭ رۇخسىتىنى ئالماستىن تۇغۇت چهكلهش دورىسىنى قوللىنىشى ھارامدۇر

شۇڭا ئۆلىماالر ئهرنىڭ . كىسىنىڭ ھهققىدۇرجۈنكى باال ئهر بىلهن ئايال ھهر ئىك

باال بولمىسۇن ئۈچۈن سپېرمنى ( ئايالىنىڭ رۇخسىتىنى ئالماستىن ئهزله قىلىش

 ئايال ئىككىسى تۇغۇتنى -ئهر  ئهگهر . جائىز ئهمهس دەپ قارايدۇ) سىرتقا تۆكۈش

چۈنكى مۇنداق قىلىش . لىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىشقا كېلىشكهن بولسا جائىزدۇرھامى

بىز مۇھهممهد « ساھابىالر . ساھابىالرنىڭ ئهزله قىلغىنىغا ئوخشاپ كېتىدۇ

» .ھالبۇكى، قۇرئان ئۇنىڭغا چۈشۈپ تۇراتتى. ئهلهيهىسساالمنىڭ زامانىدا ئهزله قىالتتۇق

ا ئىدى، قۇرئان كهرىم ئهلۋەتته ئۇنىڭدىن مهنئى يهنى ئهگهر مۇنداق قىلىش توغرا بولمىس

. لېكىن ئۆزرۈسىز تۇرۇپ ھامىلىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىش توغرا ئهمهس. قىلغان بوالتتى

چۈنكى بۇ مۇھهممهد ئهلهيهىسساالمنىڭ كۆپ نهسىللىنىشكه تهشهببۇس قىلغان ئهمرىگه 

  الر ۋە باشقا ئىسالم ئهسلىدە مۇنداق دورىالرنى پهيدا قىلغانالر يهھۇدىي. خىالپتۇر
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. ئۇالر مۇسۇلمانالرنىڭ سانىنى ئازايتىش ئۈچۈن بۇنى تهشهببۇس قىلىدۇ. دۈشمهنلىرىدۇر

سان كۆپهيسه  . چۈنكى سان ئازايغانسېرى ئىشلهپچىقىرىشمۇ ئازىيىدۇ 

بۇ زىرائهتچىلىك، سانائهت ۋە تىجارەت ھهممىنى ئۆز . ئىشلهپچىقىرىشمۇ كۆپىيىدۇ

  . ئىچىگه ئالىدۇ

ايالنىڭ تېنى ساق، نورمال تۇغااليدىغان بولسا، ئۇنى تۇغۇشتىن مهنئى قىلىشقا ئ

ئهمما كېسهلچان ياكى نورمال تۇغالماستىن ئاپىراتسىيه قىلىشقا مۇھتاجلىق . بولمايدۇ

. چۈنكى بۇ ئۆزۈرۈردۇر. بولسا، بۇ ۋاقىتتا ئۇنىڭ ھامىلىلىقنىڭ ئالدىنى ئېلىشى جائىز

  ).  بهت-556 توم-2سى شهيخ ئۇسهيمىننىڭ پهتىۋا(

 ئېرىنىڭ رۇخسىتىسىز ھالدا ئالغان بولساھارام ، ئۇنىڭ ئېلىشىغا  ئايال بۇ دورىنى

ياخشى ئىشقا ۋە تهقۋالىققا ياردەملىشىڭالر، « :ئالالھ قۇرئاندا. ياردەملىشىشمۇ ھارامدۇر

  ) ئايهت-2مائىدە سۈرىسى (»گۇناھقا ، دۈشمهنلىككه ياردەملهشمهڭالر

  


